DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE
in TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE

PROGRAM PRIREDITEV IN DEJAVNOSTI

Odprtje 26. septembra v Slovenski Bistrici.

DEDIŠČINA GRE V ŠOLE
Z letošnjo temo Dnevov evropske kulturne dediščine želimo v ospredje
postaviti pomen izobraževanja o dediščini. Naš izziv je, kako dediščino
približati vsem starostnim skupinam, predvsem najmlajšim vrtčevskim
otrokom, osnovnošolcem, srednješolcem in tudi šolajočim se odraslim. Že
lani smo v Nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 začrtali smernice
nacionalnega medresorskega projekta Teden kulturne dediščine kot ukrep
za spodbujanje sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in
kulturnimi zavodi. Nosilec projekta je Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije skupaj s partnerji Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za
izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za šolstvo in Slovensko
nacionalno komisijo za UNESCO. V Tednu kulturne dediščine vidimo
priložnost, da se povežemo in zapolnimo vrzeli, ki jih med nas postavljajo
zakoni in okvirji institucionalnega delovanja. Širjenje zavesti o pomenu
kulturne dediščine med mladimi tudi mednarodna skupnost prepoznava
kot osnovno človekovo pravico, osnovo za razvoj vseh posameznikovih
sposobnosti za izzive sodobnega časa ter za ustvarjanje kreativne in kulturno
ozaveščene družbe.1
Z izvedbo pomladnih regionalnih srečanj, ki jih je obiskalo blizu tristo
udeležencev, večina vzgojiteljic in učiteljic, smo pokazali primere, kako pri
obravnavi dediščine v vrtcih in šolah ne gre nujno le za pasivno prejemanje
znanja, temveč predvsem za odkrivanje in pridobivanje naših sposobnosti.
Zato je proces učenja od dediščine usmerjen v raziskovanje, predvsem pa
spodbuja ustvarjalnost tako pri učiteljih kot pri učencih in s tem postane
del nas. Le tako lahko v otroških glavah oživi in se dotakne njihovih src. Na
srečanjih se je znova pokazalo, da so ta koristna tudi zaradi povezovanja in
da dajejo zagon za izredne akcije. Tako je nastalo več aktivnih središč: na
Idrijsko-Cerkljanskem, v Kranju, Slovenski Bistrici in Škofji Loki, kjer so se v
program povezali vsi vrtci, osnovne in srednje šole z lokalnimi skupnostmi,
ustanovami, društvi in organizacijami s področja dediščine in vsemi, ki
jim je dediščina blizu. Lahko rečemo, da se s tem naša mreža iz leta v leto
krepi in nadgrajuje. Temu v prid govorijo tudi številke, saj letošnji program
1 UNESCO, 2006: Road Map for Arts Education, The World Conference on Arts Education: Building
Creative Capacities for the 21st Century, Lizbona, 2006, UNESCO.
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tako skupaj z dogodki ob celodnevnem programu odprtja Dnevov evropske
kulturne dediščine v Slovenski Bistrici šteje blizu tristo petdeset dogodkov. K
tej številki je pripomogel tudi izredno dober odziv vrtcev in šol, ki so se nam
pridružili in pripravili številne dogodke, tedne in dneve dejavnosti. Obseg
dogodkov se je tako v zadnjih letih povečal kar za petintrideset odstotkov. Če
se vrnemo k regionalnim srečanjem, povejmo še to, da je bilo zadnje iz niza
enajstih za nas še prav posebno, saj smo se povezali z osnovno šolo naših
rojakov na italijanski strani meje, v Dolini pri Trstu. V prihodnjem letu bomo
te aktivnosti še poglobili in razširili.
Letos tudi nadaljujemo regionalne posvete Kako s kulturo izboljšamo otrokov
in mladostnikov vsakdan. Posvet za strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih
zavodov, kulturnih ustanov in lokalnih skupnosti v širši gorenjski regiji je
namenjen izboljšanju dostopnosti in kakovosti kulturno-umetnostne vzgoje
ter prepoznavanju pomena načrtnejšega sodelovanja na tem področju.
Naj zaključimo z mislijo, da je kljub dobronamernim konvencijam in
zakonom, učinkovitim institucijam in odličnim programom posameznik še
vedno tisti in edini, ki lahko obudi zgodbe in modrosti preteklosti. Potrebni
so napori mnogih ljudi, da se pozabljeni zakladi, ki jih hrani naša preteklost,
obudijo in da aktivno posežejo v življenje človeka in naroda. In mu s tem
pomagajo razumeti in spoštovati sebe in druge.
							

Jernej Hudolin, generalni direktor
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije
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Srednja šola			
Dostopno za slepe in slabovidne.
Dostopno za gluhe in naglušne.
Dostopno za gibalno ovirane.
Dostopno za intelektualno ovirane osebe.
Dogodek je namenjen družinam.
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ODPRTJE DNEVOV EVROPSKE KULTURNE
DEDIŠČINE
26. september
Slovenska Bistrica
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Občina Slovenska Bistrica in Zavod za kulturo Slovenska Bistrica
Celodnevni dogodek
Slovenska Bistrica, eno najstarejših mest v Sloveniji, leži na južnih obronkih Pohorja in ima
ugodno geografsko lego. To hitro razvijajoče se mesto in njegovo okolico zaznamujejo pestra
zgodovina ter bogata kulturna in naravna dediščina.
Dan odprtja Dnevov evropske dediščine bo v Slovenski Bistrici pravo praznovanje, posvečeno
dediščini, ki se ga že vsi veselimo. Skrbno pripravljen celodnevni program je plod sodelovanja
med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, kulturnimi zavodi, društvi in posamezniki.
Učenci bodo sami in s pomočjo mentorjev obiskovalcem prikazali igre in dramatizacije, izvajali
delavnice in delali še mnogo zanimivega. Vzgojiteljice bodo skupaj z otroki grajski park spremenile v učilnico na prostem in tako predstavile metodo poučevanja z dediščino. Več kot tristo
sodelujočih otrok, strokovnjakov in ljubiteljev s področja dediščine bo oživilo grad, grajski park
in mestno jedro – na predstavitvah in modernih interpretacijah dediščine, v lutkovnih, glasbenih
in plesnih nastopih, na delavnicah, razstavah, predavanjih, s pokušino avtohtonih kulinaričnih
dobrot in vodenimi ogledi mesta … Prireditveni krog dneva bomo zaključili na gradu Slovenska
Bistrica, kjer bomo v družbi Jerneja Hudolina, direktorja Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, dr. Ivana Žagarja, župana Občine Slovenska Bistrica in častnega gosta, slovesno odprli
Dneve evropske kulturne dediščine 2014. Dediščino bomo skupaj pospremili v šole in vrtce, lepo
vabljeni, da se nam pridružite tudi vi!
Natančen program najdete v zloženki Program odprtja DEKD.
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Bled

Cerklje na Gorenjskem

Cerklje na Gorenjskem

2. oktober

3. oktober

20. september

2. oktober

Infocenter Triglavska roža, Ljubljanska
cesta 27

Infocenter Triglavska roža, Ljubljanska
cesta 27

Kulturni hram Ignacija Borštnika

Osnovna šola Davorina Jenka, Krvavška
cesta 4

Triglavski narodni park, 04 578 02 35,
ana.kunstelj@tnp.gov.si

Triglavski narodni park, 04 578 02 35,
ana.kunstelj@tnp.gov.si

9.00–13.00

19.00

KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA
TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA,
PROGRAM ZA ŠOLSKE SKUPINE

POJMO, POJMO NA BOŽJO POT,
PROJEKCIJA FILMA

V novem informacijskem središču se
enakovredno predstavljata kulturna in
naravna dediščina prostora, ki mu kraljuje
Triglav. Nerazdružljivo prepletenost narave
in človeka, naravne in kulturne dediščine
prikazuje stalna razstava, v kateri nas
voda popelje skozi svet skrivnosti narave
in človekovega preživetja v njej. Vodenemu
ogledu razstave in celotnega informacijskega
središča
bosta
sledila
predstavitev
Triglavskega narodnega parka in ogled
etnološkega filma o pašni živinoreji v Julijskih
Alpah.
Obvezne prijave do 25. septembra.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3
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Ogledali si bomo film, ki je sodeloval na
letošnjih Dnevih etnografskega filma v
Ljubljani, Skupne poti – Romanja in potovanja
v 21. stoletju. Kaj danes pomeni romati? Kaj
je to pomenilo včasih? Po dolini Radovne v
Triglavskem narodnem parku je potekala
starodavna romarska pot na Svete Višarje.
Pocarjeva domačija nosi eno od tedaj mnogih
znamenj, ki so romarjem kazala pravo pot,
poslikavo Višarske Marije na fasadi hiše.
SŠ

UNESCO klub Cerklje in KMoPZ
Davorina Jenka Cerklje, CeŽPZ
Andreja Vavkna, Cerklje, MlPZ OŠ
Davorina Jenka Cerklje, Glasbena
šola, Kranj, Šenturški oktet in Trobilni
kvartet KD Godba Domžale
daniela.mocnik@guest.arnes.si,
www.unesco-klub-cerklje.si

Osnovna šola Davorina Jenka, Cerklje
na Gorenjskem in Vrtec Murenčki,
Cerklje na Gorenjskem, Podružnična
šola Zalog, Društvo kmečkih žena
Cerklje na Gorenjskem, Frančiška
Prosen
tatjana.skrab@guest.arnes.si

18.00

18.00

NAŠA DEDIŠČINA, PRIREDITEV

MOJA DEJANJA, MOJA ODGOVORNOST,
RDEČA NIT ŠOLE, PRIREDITEV

Mnogi nikoli ne bodo imeli spomenika, čeprav
so zaradi svojega ustvarjalnega dela postali
del naše dediščine. Odstirali bomo tančico
spominov na pomembne rojake ob njihovih
življenjskih mejnikih: zapisovalca ljudskega
blaga Matevža Ravnikarja Poženčana, pesnika
in izumitelja fotografije na steklo Janeza Puharja ter skladatelje Leopolda Cveka, Andreja
Vavkna, Franceta Kimovca in Davorina Jenka.
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

GORENJSKA REGIJA

Bled

Prireditev namenjamo staršem in učencem
šole in vrtca ter občanom Cerkelj na
Gorenjskem.
Obiskovalci
bodo
lahko
sodelovali na različnih delavnicah: ročno
oblikovanje rož in šopkov iz krep papirja,
tkanje na ročnih statvah in igrače nekoč.
Srečanje bomo popestrili s plesnimi točkami
šolske folklorne skupine in folklorne skupine
Kulturnega društva folklora Cerklje na
Gorenjskem.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3
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Kranj

Kranj

Kranj

29. september

24. september–24. oktober

27. september

27. september–4. oktober

Občinska knjižnica Jesenice,
Trg Toneta Čufarja 4

Mestna hiša, Glavni trg 4

Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
spodnja avla

Občinska knjižnica Jesenice in
Gimnazija Jesenice
natasa.kokosinek@knjiznica-jesenice.si,
www.knjiznica-jesenice.si
19.00
KAJ NAM PA MOREJO, PROJEKCIJA FILMA
Film je nastal na Gimnaziji Tolmin, Tolminski
muzej je poskrbel za strokovno pomoč in
somentorstvo. Pri nastajanju filma so dijaki
proučevali raznovrstne arhivske, literarne
in slikovne vire, anketirali dijake ter snemali
intervjuje na območju občin Bovec, Kobarid
in Tolmin. Film predstavlja stresna, vesela in
negotova leta odraščanja, pri tem se ozre tudi
v preteklost in poskuša predstaviti odraščanje
naših dedkov in babic, ki je bilo v marsičem
bistveno drugačno kot danes.

Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, Območna enota Kranj in
Gorenjski muzej Kranj
judita.lux@zvkds.si, www.zvkds.si
10.00–18.00 (v ponedeljek zaprto)
OD PRAZGODOVINE DO SLOVANOV,
RAZSTAVA ARHEOLOŠKIH ODKRITIJ
Predstavili bomo najpomembnejša arheološka odkritja, do katerih je prišlo med
izkopavanji v Kranju in okolici v zadnjih dveh
desetletjih in ki so pomembno razširila
poznavanje zgodovine tega območja. Po
razstavi bodo organizirana vodstva za skupine
v dogovoru z Gorenjskim muzejem Kranj.
OŠ3 / SŠ

Prešernovo gledališče Kranj,
info@pgk.si, www.pgk.si
ob 10.00 in 13.00
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ,
DAN ODPRTIH VRAT
Zaposleni v Prešernovem gledališču bodo
obiskovalce popeljali v zaodrje ter jim
predstavili tehnične in druge podrobnosti
nastanka gledališke predstave ter druge
prostore, med njimi tudi skladišče kostumov,
ki jih obiskovalci sicer ne morejo videti.
Prijazno vabljeni, naj se vas dotakne
čarobnost gledališča.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

GORENJSKA REGIJA

Jesenice

Osnovna šola Orehek, Kranj,
irena.hocevar@osorehek.si
9.00–14.00
S POMOČJO VIROV ODKRIVAMO
PRETEKLOST DOMAČEGA KRAJA,
RAZSTAVA
V juniju smo pripravili arheološki dan in
na razstavi vam bomo predstavili rezultate
naših odkritij: maketo barjanskega kolesa
in prazgodovinske naselbine ter primer
arheološkega najdišča. Z zgodbo, glasbo,
plesom, reportažo in kratkim filmom se bomo
vrnili v preteklost, okusili preprosto hrano, si
ogledali starodavno kurišče, izdelali orodje in
orožje ter šivali in tkali oblačila.
OŠ3

SŠ
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29.–30. september

27. september–4. oktober
Prešernov gaj
Iniciativna skupina za promocijo
Janeza Puharja in Fotografsko društvo
Janeza Puharja v Kranju
petra@puhart.com, www.puhart.s
ob 10.00 in 17.00
PO POTI PUHARJEVE DEDIŠČINE
Ob dvestoletnici rojstva Janeza Puharja
obiskovalce popeljemo od njegovega groba v
Prešernovem gaju do rojstne hiše in do stalne
razstave o njem v Layerjevi hiši ter jim med
potjo pokažemo najprimernejše točke za
fotografiranje kranjskih vedut.

Grad Khislstein, Tomšičeva ulica 44
Gorenjski muzej in ZVKDS OE Kranj
magda.zore@guest.arnes.si,
www.gorenjski-muzej.si
10.00–12.00
VRNITEV V KAMENO DOBO
Kulturni dan v Gorenjskem muzeju je vezan na
čas mlajše kamene dobe. Med delavnicama
Povratek v kameno dobo in Izdelovanje posode iz
gline si bodo otroci ogledali razstavo najnovejših
arheoloških najdb v Kranju in okolici.
OŠ2 / OŠ3

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

29. september–3. oktober
Vrtec Mojca, Ulica Nikola Tesle 2
Vrtec Mojca,
manica.ravnihar@gmail.com
9.00–12.00
KRANJ IN KAMEN
Z otroki bomo spoznavali zgodovino Kranja s
pomočjo kamna kot orodja, kot okrasnega in
kot gradbenega elementa.
V

27. september–27. oktober

Kranj

Kranj

30. september

1. oktober

Mestna knjižnica Kranj,
Gregorčičeva ulica 1

Grad Khislstein, Tomšičeva ulica 44

Mestna knjižnica Kranj
in Zgodovinski arhiv
jana.bester@mkk.si, www.mkk.si
18.00
ZBIRAMO SPOMINE: GORENJSKA V ČASU
PRVE SVETOVNE VOJNE 1914–1918
Domoznanski september je v okviru projekta
SEM.BET posvečen 100. obletnici začetka
prve svetovne vojne, času velikih junaštev in
hudega trpljenja.
Mnogi Gorenjci so se od začetka vojne na
različnih frontah borili na strani avstro-ogrske
monarhije, z odprtjem soške fronte leta 1915
pa je Gorenjska postala vojno zaledje, ključno
za oskrbo bojišča.
V gorenjske splošne knjižnice vabimo vse, ki v
družinski dediščini hranijo fotografije, pisma,
dnevnike ali zanimive predmete iz tega obdobja.

GORENJSKA REGIJA

Kranj

Gorenjski muzej in ZVKDS OE Kranj
magda.zore@guest.arnes.si,
www.gorenjski-muzej.si
17.00
IZDELOVANJE KOPIJE LANGOBARDSKE
SPONKE, OTROŠKA DELAVNICA
Otroci bodo iz fimo mase izdelovali kopije
langobardskega nakita, ki je bil odkrit na
kranjskem Lajhu.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

SŠ

Mestna knjižnica Kranj,
Gregorčičeva ulica 1, vhodna avla
Mestna knjižnica Kranj in Arhiv
Republike Slovenije,
damjana.mustar@mkk.si, www.mkk.si
8.30–19.30
STOLETNICA ZAČETKA PRVE SVETOVNE
VOJNE, RAZSTAVA
Na ogled bodo knjige in arhivsko gradivo o
dogajanjih v času prve svetovne vojne, s posebnim poudarkom na dogajanju na Gorenjskem.
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V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Kranj

Kranj

Kranj

1. oktober

2.–3. oktober

4. oktober

4. oktober

Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6

Grad Khislstein, Tomšičeva ulica 44

Mestna hiša, Glavni trg 4

Staro mestno jedro Kranja

Prešernovo gledališče Kranj,
info@pgk.si, www.pgk.si
19.30
PRI HLEVARJEVIH, GLEDALIŠKA
PREDSTAVA
Brezplačni ogled predstave Franca Xaverja
Kroetza Pri Hlevarjevih v režiji Eduarda
Milerja. Rezervacije za ogled predstave na
kontaktnem naslovu.
OŠ3 / SŠ

Gorenjski muzej in ZVKDS OE Kranj
magda.zore@guest.arnes.si,
www.gorenjski-muzej.si

Gorenjski muzej in ZVKDS OE Kranj
magda.zore@guest.arnes.si,
www.gorenjski-muzej.si

10.00–12.00

10.00

SLOVANI V KRANJU, KULTURNI DAN

ZAKLJUČNI ARHEOLOŠKI FESTIVAL

Učenci bodo na dveh delavnicah, Izdelovanje
uhanov ali obsenčnih obročkov iz bakrene
žice in Sestavljanje slovanske ženske noše
iz platna, rute z obročki in uhani, spoznali
vsebine, povezane s Slovani. Med eno in drugo
delavnico si bodo vodeno ogledali arheološko
razstavo najnovejših arheoloških najdb iz
Kranja in okolice.

Za izven ponujamo različne arheološke
delavnice: Povratek v kameno dobo,
Izdelovanje kopije langobardske sponke,
Izdelovanje uhanov in obsenčnih obročkov
iz bakrene žice po vzoru slovanskih uhanov,
Izdelava svojega oklepa ...
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

OŠ2 / OŠ3

GORENJSKA REGIJA

Kranj

Zavod za turizem Kranj in Mestna
občina Kranj, vse kulturne institucije
mesta Kranja
natalija.polenec@turism-kranj.si,
tourism-kranj.si
10.00–13.00
ARHEOLOŠKI SEJEM
Na štirinajstih stojnicah bodo sodelujoče
osnovne šole predstavile rezultate svojih
delavnic in povabile mimoidoče k izdelovanju
nakita, lončenih izdelkov, nalepk in podobnega.
Glasbena šola bo pripravila glasbeni dogodek,
v sodelovanju s Prešernovim gledališčem pa
bomo pripravili še sprehod likov iz kranjske
zgodovine.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

4. oktober
Grad Khislstein, Tomšičeva ulica 44
Gorenjski muzej in ZVKDS OE Kranj
magda.zore@guest.arnes.si,
www.gorenjski-muzej.si
10.30, 16.00
ARHEOLOŠKE NAJDBE ZADNJIH
DVAJSETIH LET, JAVNO VODSTVO ZA
ODRASLE IN SREDNJEŠOLCE
SŠ
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Mošnje

Naklo

Podbrezje

4. oktober

19.-20. september

2. oktober

4. oktober

Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva
ulica 1, sejna dvorana v 1. nadstropju

Kulturni dom, Mošnje 41

Biotehniški center Naklo, Strahinj 99

Tabor, Pirčev dom

Zavod za varstvo kulturne dediščine,
Območna enota Kranj in Mestna
knjižnica Kranj, Mestna občina Kranj,
Zavod za turizem Kranj
milos.ekar@zvkds.si, www.zvkds.si
10.00
RAZVOJNI POTENCIAL DEDIŠČINE,
OKROGLA MIZA
Okrogla miza je namenjena predvsem
županom in članom občinskih uprav,
udeležijo pa se je seveda lahko tudi vsi drugi
zainteresirani občani. Predstavili bomo
nekaj primerov dobrih praks in tako skušali
spodbuditi čim več občin, da bi kulturno
dediščino čim bolj vključevale v občinske
razvojne programe.
SŠ

Turistično društvo Mošnje,
031 598 934,
damjanapangerc@gmail.com
10.00–20.00
SEDMI MOŠENJSKI DNEVI
Učenci od prvega do petega razreda se bodo
srečali z vaškimi čebelarji, spoznali pomen
naše čebele in ustvarjali na delavnicah. Dan
bomo zaključili s kulturnim programom.
Drugi dan bomo nadaljevali s tradicijo, s
prikazovanjem in pokušino domačih medenih
jedi, predstavili se bodo čebelarji iz vasi in
okoliških krajev s svojimi izdelki.
OŠ1 / OŠ2

NEC, Notranjski ekološki center
Cerknica in Biotehniški center NAKLO
tina@nec-cerknica.si,
www.e-clicproject.eu

GORENJSKA REGIJA

Kranj

Kulturno društvo TABOR, Podbrezje,
jozef.perne@gmail.com
17.00
KAJ VEŠ O ZNANIH PODBREŽANIH, KVIZ

9.00–14.00
NACIONALNA CLIC KONFERENCA
KULTURNE KRAJINE
Zmagovalci nacionalnega tekmovanja, ki
poteka v okviru mednarodnega projekta
e-clic, bodo predstavili, kako z izzivi, učenjem,
inovativnimi metodami in sodelovanjem
narediti Evropsko krajinsko konvencijo
razumljivo in uporabno za ljudi. Nacionalna
konferenca bo potekala kot srečanje
strokovnjakov, učiteljev, dijakov, študentov
in splošne javnosti ter kot multimedijska
predstavitev zmagovalnih nalog. Predstavljen
bo tudi skupni mednarodni okvir programa
usposabljanja in izobraževanja za praktično
uporabo Evropske krajinske konvencije v
praksi.

Dogodek je organiziran kot delavnica v obliki
kviza. Pomerili se bodo osnovnošolski otroci
iz vseh šestih podbreških zaselkov. Tema so
znani Podbrežani, ki so v različnih obdobjih
na različne načine zaznamovali vas. Pred
tem bodo ves teden potekale pripravljalne
tematske delavnice, na katerih se bodo
otroci in tudi odrasli seznanili s podbreškimi
znamenitostmi in znanimi osebami.
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

SŠ

16

17

Preddvor

Preddvor

Preddvor

30. september

1. oktober

4., 11., 18. in 25. oktober

3. oktober

Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor,
Šolska ulica 9

TIC in krajevna knjižnica

Zavod za turizem Preddvor, Dvorski trg 3

Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor,
Šolska ulica 9

Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije in Zavod za turizem
Preddvor, Osnovna šola Matije
Valjavca Preddvor,
judita.lux@zvkds.si, www.zvkds.si
13.00
ZGODNJESREDNJEVEŠKA DEDIŠČINA
GRADIŠČA NAD BAŠLJEM, PREDAVANJE IN
DELAVNICA
Arheološko najdišče Gradišče nad Bašljem
je zaradi svoje izjemne zgodnjesrednjeveške
dediščine del evropskega projekta Francia
Media-Cradles of European Culture, ki
poteka pod okriljem Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije. Strokovnjaki
ZVKDS bomo učencem predstavili arheološko
najdišče Gradišče v zgodnjem srednjem veku
in izjemne predmete, ki so bili tam odkriti.
Učenci bodo spoznali povezave Gradišča
s pomembnimi slovenskimi in evropskimi
najdišči tega časa. Bolj natančno jim bomo
predstavili posamezne dele konjske opreme.
Sledile bodo delavnice in razstava izdelkov.

Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije in Zavod za turizem
Preddvor,
judita.lux@zvkds.si, www.zvkds.si
17.00
O ARHEOLOGIJI IN VIŠINSKI NASELBINI
GRADIŠČE NAD BAŠLJEM, CIKEL
PREDAVANJ
Na prvem predavanju bo dr. Andrej Gaspari z
Ministrstva za kulturo predstavil zakonodajo
o kulturni in arheološki dediščini ter vlogo
posameznika pri varstvu skupne kulturne
dediščine.
Strokovnjaki Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije bodo v predavanjih
8. oktobra, 5. novembra in 3. decembra
predstavili dogajanje v zgodnjem srednjem
veku v Sloveniji in Evropi ter samo najdišče
Gradišče skupaj z izjemnimi predmeti.

Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije in Zavod za turizem
Preddvor,
helena.krampl@preddvor.si,
www.preddvor-tourism.si

Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor
in Zavod za turizem Preddvor
branka.bajzelj@guest.arnes.si,
www.os-preddvor.si

10.00

9.00

SPOZNAJMO PREBIVALCE GRADIŠČA NAD
BAŠLJEM, DELAVNICE

PANJSKE KONČNICE, DELAVNICA

Serija delavnic, ki bodo potekale vsako soboto
v oktobru, bo otrokom predstavila arheološko
dediščino Gradišča nad Bašljem, vključenost
najdišča v evropski prostor v zgodnjem
srednjem veku ter izjemne predmete, ki so
bili odkriti na najdišču.
OŠ3

Učenci bodo spoznavali motive, ki se pojavljajo
na panjskih končnicah. Seznanili se bodo z
delom članov Čebelarskega društva Fran
Lakmayer; Fran Lakmayer (1863–1946) je bil
župnik in pobudnik čebelarstva v Preddvoru.
Učenci bodo sami izdelali končnico. Izbirali
bodo motive iz naše ljudske dediščine in ob
tem spoznavali tehniko slikanja na les.
OŠ2

SŠ

OŠ3
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Preddvor

Radovljica

Radovljica

Radovljica

27. september

30. september

30. september

30. september

Galerija Šivčeva hiša, Linhartov trg 1

Linhartova dvorana, Gorenjska cesta 19 A

Knjižnica Antona Tomaža Linharta,
Radovljica, Gorenjska cesta 27

Waldorfski vrtec in šola Gorenjska,
Kranjska cesta 4

Muzeji radovljiške občine in
Waldorfski vrtec in šola Gorenjska
04 532 05 20, mro@siol.net,
www.muzeji-radovljica.si
10.00–13.00
BARVANJE Z RASTLINAMI TER RAZSTAVA
IZDELKOV LADKE PENEŠ IN UČENCEV
WALDORFSKE ŠOLE
V Radovljici so barvarji delovali že od 17.
stoletja. V Muzejih radovljiške občine smo
že raziskovali barvarske družine, o samih
postopkih barvanja pa je malo znanega.
Vemo, da so zadnji barvarji iz družine Wagner
že uporabljali modrotisk in da so barvali
volno, o barvanju v starejših obdobjih pa je
znanega bolj malo. Na delavnici se bomo zato
preizkusili v preprosti tehniki barvanja volne
in svile z rastlinami.
Na razstavi bodo prikazani volneni in svileni
izdelki, ki jih Ladka Peneš barva z rastlinami.
Avtorica za barvanje uporablja šentjanževko,
čebulne lupine, zelene orehe, lučnik, vrbo,
jelšo in drugo. Razstavili bomo tudi izdelke
učencev Waldorfske šole Gorenjska.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Zavod RS za šolstvo in Urad za
razvoj izobraževanja na Ministrstvu
za izobraževanje, znanost in šport,
Ministrstvo za kulturo in Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije
vladimir.pirc@zrss.si, www.zrss.si
9.00–17.00
KAKO S KULTURO IZBOLJŠAMO OTROKOV
IN MLADOSTNIKOV VSAKDAN, POSVET
Posvet za strokovne delavce vzgojnoizobraževalnih zavodov, kulturnih ustanov
in lokalnih skupnosti v širši gorenjski regiji.
Namen posveta je izboljšanje dostopnosti
in kakovosti kulturno-umetnostne vzgoje
ter prepoznavanje pomena načrtnejšega
sodelovanja na tem področju. Ob prikazu
primerov
dobrih
praks
partnerskega
povezovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov,
kulturnih ustanov in lokalnih skupnosti
bomo skupaj preučili, kako bi lahko izboljšali
kakovost vsebin in pristopov kulturnoumetnostne vzgoje ter pogoje za njeno
izvajanje ter povečali dostopnost z različnih
vidikov: vsebinsko, geografsko in finančno,
tudi z uporabo novega e-kataloga na spletni
strani www.katalog.kulturnibazar.si.

Knjižnica Antona Tomaža Linharta,
Radovljica, damjan.mulej@rad.sik.si,
www.rad.sik.si

GORENJSKA REGIJA

Radovljica

Waldorfski vrtec in šola Gorenjska,
040 172 636, gorenjska@waldorf.si,
waldorf-gorenjska.si

19.30

17.00–19.00

VOJAK 1915–1918, PREDAVANJE

MIHAELOV ŽETVENI HLEBEC OB PRAVLJICI

Vojni dnevnik dr. Jakoba Prešerna iz Begunj
na Gorenjskem bo predstavil avtor Janez
Žerovc. Moderator večera bo Franci Černe.

Waldorfski vrtec in šola sta prepoznavna prav
po tem, da spoštujeta šege in navade praznika
in vsakdanjika, zato je dediščina vtkana v
njuno vsakdanje delo. Vabljeni na delavnico
peke žetvenega hlebca ob pravljici in pesmi,
primernih za čas mihaelovega.

GORENJSKA V ČASU PRVE SVETOVNE
VOJNE 1914 - 1918: ZBIRAMO SPOMINE,
RAZSTAVA
Predstavitev zgodb, pisem, dnevnikov, spominov, predmetov ..., povezanih z življenjem na
fronti in v zaledju, ki so nam jih ob 100-letnici
začetka 1. svetovne vojne zaupali in prinesli
naši bralci. Spomine smo zapisali, fotografije,
pisma , dnevnike ... preslikali, predmete fotografirali ... Pripravili smo tudi razstavo knjig in
ostalega gradiva na temo prve svetovne vojne.
Razstava bo trajala ves mesec september v
knjižnicah v Radovljici, na Bledu, v Bohinjski
Bistrici in Gorjah.

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

OŠ3 / SŠ
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Radovljica

Škofja Loka

1. oktober

2. oktober

23.–26. september

Waldorfski vrtec in šola Gorenjska,
Kranjska cesta 4

Waldorfski vrtec in šola Gorenjska,
Kranjska cesta 4

trgi in ulice Škofje Loke

Waldorfski vrtec in šola Gorenjska,
040 172 636, gorenjska@waldorf.si,
waldorf-gorenjska.si

Waldorfski vrtec in šola Gorenjska,
040 172 636, gorenjska@waldorf.si,
waldorf-gorenjska.si

17.00–19.00

17.00–19.00

LIČKANJE KORUZE V WALDORFSKEM
VRTCU ČEBELICA

VOLNA, KOLOVRAT, GREDEŠE IN
POLSTENJE

Med najpomembnejša jesenska kmečka
opravila je sodilo ličkanje koruze. Tudi v
waldorfskem vrtcu Čebelica bomo ličkali in iz
ličja izdelali punčke in ptičke.

Z volno ustvarjamo vso dolgo jesen in zimo,
zato se bomo poskusili v polstenju, česanju
volne z gredešami, naredili bomo prejo in na
koncu ustvarili lep izdelek iz tople, česane
volne.

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Radovljica

Gimnazija Škofja Loka in Občina
Škofja Loka
ana.megusar1@guest.arnes.si,
www.gimnazija-skofjaloka.si,
www.skofjaloka.si
9.00–12.00
PISANE HIŠE, FOTOGRAFSKO POTEPANJE
Dijaki Gimnazije Škofja Loka bodo s
fotografijo spoznavali kulturno dediščino v
starem mestnem jedru Škofje Loke. Nastale
fotografije bodo razstavljene v preddverju
Sokolskega doma v Škofji Loki.

26. september
Sokolski dom, Mestni trg 17
19.00
PISANE HIŠE, ODPRTJE RAZSTAVE
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

27. september–4. oktober
Kapucinski trg 1
Knjižnica Ivana Tavčarja,
marta.gartner@rkc.si
9.00–13.00
OGLED KAPUCINSKE KNJIŽNICE
Vabljeni k ogledu stalne razstave Škofjeloškega pasijona in kapucinske knjižnice z
zbirko starih knjig.
OŠ2

22

23

1., 2. in 3. oktober

Škofja Loka

Škofja Loka
27. september–31. december

30. september

9.00–12.00

25. september

Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13

VODENI OGLED RAZSTAVE SVETILA NA
LOŠKEM Z UČNIM LISTOM IN DELAVNICO

Sokolski dom, Mestni trg 17

Loški muzej Škofja Loka,
mira.kalan@loski-muzej.si,
www.loski-muzej.si

OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

4. oktober

19.00
SVETILA NA LOŠKEM, ODPRTJE RAZSTAVE
Letos mineva 120 let, odkar je Škofja Loka
postala prvo mesto na Kranjskem z javno
električno razsvetljavo. Ob tej priložnosti smo
v muzeju pripravili razstavo o razvoju razsvetljave in svetil od prazgodovine, ko je ogenj
pomenil civilizacijsko pridobitev, do začetka
20. stoletja, ki sta ga zaznamovali prav elektrifikacija in industrializacija.
Mlade obiskovalce bomo na razstavi seznanili
z razvojem svetil, z njihovo uporabo in
izdelavo. Predstavili jim bomo tudi simboliko
ognja in luči. S pomočjo učnega lista bodo
spoznali različne vrste svetil in osnovne
materiale, iz katerih so bila svetila izdelana
nekoč. Spoznali bodo, kako je prišlo do
iznajdbe električne energije in kako sveti
žarnica. Učenci bodo v muzejski delavnici
izdelali baklo ali svečo in zanetili ogenj.

16.00
JAVNO VODSTVO PO RAZSTAVI SVETILA NA
LOŠKEM IN DELAVNICA ZA NAJMLAJŠE
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

Vrtec Škofja Loka, OŠ Cvetka Golarja,
OŠ Ivana Groharja, OŠ Škofja Loka –
Mesto, OŠ Jela Janežič, Srednja lesna
šola in Gimnazija Škofja Loka
mateja.hafner@skofjaloka.si
Celodnevni dogodek
DEDIŠČINA GRE V ŠOLE, PRIREDITEV
Skupna prireditev ob poteku DEKD 2014 v
Škofji Loki. Sodelujejo otroci škofjeloškega
vrtca, vseh škofjeloških osnovnih šol in dijaki
škofjeloške gimnazije. V kulturnem programu
bodo predstavili glasbo in ples, povezana s
kulturnim izročilom, in zaigrali odlomek iz
povesti Ivana Tavčarja. V spremljevalnem
programu pa bo na ogled več razstav:
razstava fotografij Pisane hiše, razstava
grafik Kamniti most in grafik na temo Škofja
Loka ter pletenja košar. V avli bo na ogled
maketa Škofje Loke. Otroci pa bodo pripravili
tudi pokušino starih loških jedi.

Vrtec Škofja Loka, OŠ Cvetka Golarja,
OŠ Ivana Groharja, OŠ Škofja Loka –
Mesto, OŠ Jela Janežič, Srednja lesna
šola in Gimnazija Škofja Loka
mateja.hafner@skofjaloka.si
Celodnevni dogodek
ZBIRAMO ZANIMIVE ZGODBE: HIŠE
PRIPOVEDUJEJO
Otroci iz enot škofjeloškega vrtca, OŠ Cvetka
Golarja, OŠ Ivana Groharja, OŠ Škofja Loka –
Mesto in OŠ Jela Janežiče ter dijaki Gimnazije
Škofja Loka bodo skupaj raziskali zgodovino
svojega kraja, poiskali zanimive hiše in njihove
lastnike. Najbolj zanimive zgodbe in pripovedi
o življenju v starih hišah, tamkajšnjih
prebivalcih, njihovih obrteh in poklicih ter z
njimi povezanih prigodah bodo izdali v knjižici,
o kateri upajo, da bo drugo leto zrastla v
knjigo z naslovom Hiše pripovedujejo.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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25
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Škofja Loka

29. september–6. oktober
Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka,
Podlubnik 1
Osnovna šola Ivana Groharja, Škofja
Loka, lenavastl@gmail.com,
www.groharca.si
9.00–17.00
BABICA PRIPOVEDUJE, DEDEK SPRAŠUJE,
TEDEN DEJAVNOSTI
Pripravili bomo prireditev za naše stare starše,
mladi novinarji se bodo srečali z oglarjem,
pletarjem košev in košar ter kovačem iz Loga
in z njimi posneli intervju, kuhali bomo jedi po
starih receptih, pripravili bomo razstavo knjig
na temo kulturna dediščina in razstavo na
temo kulturna dediščina našega kraja.
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

30. september
Osnovna šola Jela Janežiča, Podlubnik 1
Osnovna šola Jela Janežiča,
04 506 14 11,
os.jj-skofjaloka@guest.arnes.si
10.00
RELIEFNI MOTIVI PROČELIJ ŠKOFJELOŠKIH
STAVB, ODPRTJE RAZSTAVE
V septembru bodo učenci obeh programov
šole pri likovnem pouku ustvarjali na temo
kulturne dediščine Škofje Loke. Nastajali
bodo reliefni motivi likovno zanimivih pročelij
stavb.
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3
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29. september–3. oktober
Osnovna šola Jela Janežiča, Podlubnik 1
Osnovna šola Jela Janežiča in
Pedagoška fakulteta v Ljubljani,
04 506 14 11,
os.jj-skofjaloka@guest.arnes.si
10.00– 13.00
S SODOBNO TEHNOLOGIJO SPOZNAVAMO
KULTURNO DEDIŠČINO ŠKOFJE LOKE
Kulturno dediščino spoznavamo neposredno
na terenu z vnaprej pripravljenimi nalogami
na tabličnem računalniku. Izvedba temelji na
aktivnih sodelovalnih metodah dela učencev,
ki na učni poti v realnosti spoznavajo kulturno
dediščino.
OŠ2

29. september–3. oktober
Osnovna šola Jela Janežiča, Podlubnik 1
Osnovna šola Jela Janežiča in Loški
muzej Škofja Loka,
04 506 14 11,
os.jj-skofjaloka@guest.arnes.si

Škofja Loka

Škofja Loka

27. september–4. oktober

27. september

Osnovna šola Cvetka Golarja,
Frankovo naselje 51

Crngrob

Osnovna šola Cvetka Golarja,
maja.boznar-orel@oscg-info.si,
www.oscg-info.si
8.00–14.00
DEDIŠČINA GRE V ŠOLO, TEDEN
DEJAVNOSTI
Učenci si bodo ogledali loški grad in tam imeli
različne ustvarjalne delavnice, spoznavali
bodo znamenite stavbe in stare obrti v
Škofji Loki, na loškem gradu bodo iskali
skriti zaklad in si ogledal cerkev na Suhi,
na Mestnem trgu v Škofji Loki bodo risali
pročelja starih mestnih hiš, slikali bodo ter
ustvarjali keramične izdelke na temo kulturne
dediščine.

GORENJSKA REGIJA

Škofja Loka

Osnovna šola Cvetka Golarja
mateja.hafner@skofjaloka.si
www.skofjaloka.si
PO POTI LOŠKE KULTURNE DEDIŠČINE –
POT V CRNGROB
V primeru slabega vremena bo pohod 3.
oktobra.
Pohod organiziramo za učence in njihove
starše. V Crngrobu si bodo ogledali znano
romarsko cerkev Marijinega oznanjenja,
enega največjih gotskih spomenikov v
Sloveniji, in pripravili kratek kulturni
program. Po kratkem kulturnem programu
sledi družabno srečanje in veselo otroško
rajanje.
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

10.00– 13.00
RAZISKOVANJE ARHITEKTURE STARIH
STAVB
Učenci 5., 6. in 7. razreda ob strokovnem vodenju
arhitekta oz. umetnostnega zgodovinarja
spoznavajo arhitekturne značilnosti in časovno
umeščenost nastajanja stavb v mestnem
jedru Škofje Loke. Dogodek je podpora
multidisciplinarnemu pristopu spoznavanja
arhitekture mesta Škofje Loke (združevanje
predmetov: zgodovina, družboslovje, likovna
umetnost, slovenščina in tehnika).
OŠ2 / OŠ3
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Škofja Loka

Škofja Loka

Škofja Loka

1. oktober

29. september–3. oktober

27. september–4. oktober

4. oktober

Sokolski dom, Mestni trg 17

Osnovna šola Škofja Loka – Mesto,
Šolska ulica 1

Rokodelski center DUO Škofja Loka,
Mestni trg 34

zbor pred Upravno enoto Škofja Loka

Osnovna šola Škofja Loka – Mesto in
Občina Škofja Loka
elizabeta.proj@guest.arnes.si,
www.os-sl-mesto.si

Osnovna šola Škofja Loka – Mesto,
elizabeta.proj@guest.arnes.si,
www.os-sl-mesto.si

18.00–19.10

8.20–12.50

KAMNITI MOST, DRAMATIZACIJA

DEDIŠČINA GRE V ŠOLO, PROJEKTNI
TEDEN

Zbirka pripovedk z loškega ozemlja Kamniti
most avtorja Lojza Zupanca je postala navdih
tudi za slovenski dramski krožek na Osnovni
šoli Škofja Loka – Mesto. Izbrali smo tiste,
ki burijo domišljijo z zgodbami o razvalinah
Starega gradu pod Lubnikom, Kamnitega
mostu ter Hudičeve brvi, in jih oživili na odru.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Učenci od 1. do 9. razreda bodo spoznavali
stare jedi, obrti, ljudske in otroške igre in
plese ter nasploh življenje v preteklosti, zbirali
stare šolske potrebščine in stare predmete,
spoznali knjigo Kamniti most in poustvarjali
na njeno temo, obiskali kulturne ustanove ter
likovno, literarno in glasbeno ustvarjali.
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

Rokodelski center DUO Škofja Loka,
Razvojna agencija Sora, d. o. o.,
04 511 24 60,
rokodelskicenter@skofja-loka.com,
www.duo-kunsthandwerk.eu
9.00–14.00
OGLED ROKODELSKEGA CENTRA DUO IN
SREČANJE Z MOJSTROM ROKODELCEM
Učenci škofjeloških osnovnih šol si bodo ogledali
razstavo in izdelke domače in umetnostne obrti
rokodelskih mojstrov škofjeloškega območja,
se srečali z enim od rokodelskih mojstrov,
rezbarko modelov za mali loški kruhek, in se
prepustili volni – poskusili česanje/mikanje
volne s pomočjo gredeš ter jo na kolovratu
poskusili spresti v nit.

GORENJSKA REGIJA

Škofja Loka

Turistično društvo Škofja Loka,
04 51 20 268, td-skofja.loka@siol.net,
www.skofjaloka,si
10.00
PO POTI LOŠKE KULTURNE DEDIŠČINE –
POT TREH GRADOV
Na sprehod po tematski poti bo vodnik
popeljal otroke skupaj z njihovimi starši in
tudi vse druge, ki bi radi spoznali tri loške
gradove, ki so bili ključni v bogati zgodovini
Škofje Loke. Ker sta Stolp na Kranclju in Stari
grad danes le še ruševini, bo tu domišljija
igrala pomembno vlogo. V Loškem gradu pa
domuje muzej.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

28

29

Škofja Loka

Škofja Loka

Zgornja Radovna

28. september

3. oktober

27. september–4. oktober

30. september

zbor pred Upravno enoto Škofja Loka

Loški grad, Grajska pot 13

Vrtec Škofja Loka, več lokacij

Pocarjeva domačija, Zgornja Radovna 25

Turizem Škofja Loka in Občina Škofja
Loka, 04 517 06 00
mateja.hafner@skofjaloka.si,
www.skofjaloka.si,
www.skofja-loka.com

Vrtec Škofja Loka in Občina Škofja
Loka, 041 905 130,
nina.lapanja@guest.arnes.si,
www.vrtec.skofjaloka.si,
www.skofjaloka.si

10.00

19.00

PO POTI LOŠKE KULTURNE DEDIŠČINE –
POT V PUŠTAL

PRAVLJICE ZA ODRASLE

Na sprehod po tematski poti v Puštal boste
odšli skupaj z vodnikom, ki vam bo predstavil
zgodbe o “Puštucih” in povedal, kako so živeli
nekoč. Izvedeli boste, kako so s Puštalom
povezani hudič, glavniki in žabe ter še
marsikaj zanimivega. Ogledali pa si boste tudi
črno kuhinjo v Nacetovi hiši.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Pripovedništvo je bilo nekoč del življenja,
način druženja in sprostitve po napornem
delu. Vzgojiteljice Vrtca Škofja Loka bodo
predstavile zgodbe, ki so se med Selško in
Poljansko dolino pripovedovale davno tega.

Vrtec Škofja Loka, 041 905 130
8.30 – 17.00
PROGRAM AKTIVNOSTI V OKVIRU REDNE
DEJAVNOSTI VRTCA ŠKOFJA LOKA
Otroci v vrtcu bodo spoznavali kulturno
dediščino: igrali se bodo ljudske igre,
prikazali stare obrti, pripravili in okusili stare
jedi ter zaplesali stare plese in se igrali igre
babic in dedkov; ti jim bodo tudi pomagali pri
pripravi programa.
V / OŠ1

GORENJSKA REGIJA

Škofja Loka

Triglavski narodni park in ZVKDS,
OE Kranj, 04 578 02 35,
ana.kunstelj@tnp.gov.si
9.00–13.00
KAJ DELA ČOPIČ MED KMEČKIM ORODJEM,
PROGRAM ZA ŠOLSKE SKUPINE
V Zgornji Radovni se da ustaviti čas ali ga celo
zavrteti nazaj, še posebej na muzejsko urejeni
Pocarjevi domačiji, ki velja za eno najstarejših
kmečkih domačij v Triglavskem narodnem
parku. Najstarejši dokumenti, najdeni v hiši,
so namreč iz leta 1609. Črna kuhinja diha
sajasti spomin na ognjišče, številni avtentični
predmeti pa zastavljajo mnoga vprašanja o
njihovi uporabi. Je med njimi tudi čopič?
Namig: Pocarjeva domačija ima na svojem
pročelju staro poslikavo …
Otroci si bodo ogledali domačijo, razmislili o
načinu življenja na alpski kmetiji v preteklosti,
spoznali pa bodo tudi delo restavratorja in
vlogo poslikave na fasadi kmečke domačije.
Obvezne prijave do 25. septembra.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

30

31

Železniki

Železniki

Žiri

4. oktober

3. oktober

26. september–11. oktober

29. september–3. oktober

Pocarjeva domačija, Zgornja Radovna 25

Muzej Železniki, Na plavžu 58

Muzej Železniki, Na plavžu 58

Jobstova in Starožirovska cesta, Tabor

Triglavski narodni park in ZVKDS, OE
Kranj, ISN ZRC SAZU, 04 578 02 35,
ana.kunstelj@tnp.gov.si
10.00
POJMO, POJMO NA BOŽJO POT, OGLED
RAZSTAVE IN OBNOVLJENE POSLIKAVE
Razstava Pojmo, pojmo na božjo pot –
poslikave kot romarski kažipoti je nastala
v sodelovanju med Triglavskim narodnim
parkom, Zavodom za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Območne enote Kranj,
Inštitutom za slovensko narodopisje ZRC
SAZU in Gorenjskim muzejem, osvetljuje pa
fenomen romanj, predvsem na Gorenjskem
in z vidika poslikav, ki se v zvezi z romanji
pojavljajo na profanih stavbah.
SŠ

32

Muzej Železniki – Javni zavod
Ratitovec in Slovensko etnološko
društvo, Muzejsko društvo Železniki
04 514 73 56, katja.bonca@jzr.si,
www.jzr.si

Osnovna šola Železniki in Muzej
Železniki – Javni zavod Ratitovec,
Muzejsko društvo Železniki
04 514 73 56, katja.bonca@jzr.si,
www.jzr.si

18.00

17.00

ETNOLOŠKO KONSERVATORSTVO IN
VARSTVO DEDIŠČINE NA SLOVENSKEM,
PREDSTAVITEV ZBORNIKA

GRAFIČNI ODTIS, LIKOVNA RAZSTAVA
UČENCEV OŠ ŽELEZNIKI

Zbornik obeležuje stoletnico konservatorske
službe na slovenskih tleh, ki je visoki jubilej
praznovala v letu 2013. V uvodu zbornika sta
predstavljena etnološko konservatorstvo in
zgodovinski pregled varstva dediščine na
Slovenskem. V nadaljevanju sledijo prispevki
konservatorjev etnologov, ki delujejo na
sedmih območnih enotah Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije. Predstavljeni
so izbrani primeri dobrih praks obnovljenih
kulturnih spomenikov z vseh območij
Slovenije. V zborniku je predstavljena tudi
popoplavna obnova spomeniško zaščitenega
naselja Železniki.

Učenci Osnovne šole Železniki bodo z
likovnimi deli – grafičnimi odtisi gostovali v
galeriji Muzeja Železniki. Širši javnosti bodo
predstavili grafična dela, ki so jih ustvarjali
na temo Selška dolina. Likovna razstava bo
predstavila njihov pogled na premično in
nepremično dediščino Selške doline.

Muzejsko društvo Žiri in Osnovna šola
Žiri, rok.z.klemencic@gmail.com,
www.ziri.si
9.00–14.00
OD ŠOLE DO ŠOLE
Do začetka DEKD 2014 bomo označili vse
nekdanje žirovske šolske hiše. Na nekdanjih
šolskih stavbah bomo postavili začasne,
pozneje morda tudi trajne spominske napise.
Večina stavb je med sedanjo Osnovno šolo
Žiri (Jobstova cesta 22) in Muzejem Žiri (Stara
šola, Tabor 2). Učitelje bomo prosili, naj svoje
učence popeljejo po tej »šolski transverzali«
mimo nekdanjih šol in si v Stari šoli ogledajo
stalne muzejske razstave.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Zgornja Radovna

Žiri

Žiri

Žirovnica

1. oktober

3. oktober

4. oktober

30. september

Tabor 2

Tabor 2

Stara šola; knjižnica, muzej, Tabor 2

Občina Žirovnica

Muzejsko društvo Žiri in Osnovna šola
Žiri, olga.voncina@ziri.si, www.ziri.si
17.00
URICA ŽIROVSKIH PRAVLJIC
Z Olgo Vončina, avtorico knjige Žirovske
pravljice, se bomo ob prebiranju pravljic
pomenkovali o žirovskem zmaju Lintvernu,
hudobni Maršoti z Ledinice, o legendarnem
žirovskem jezeru ter o nastanku čevljarstva in
čipkarstva na Žirovskem.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

Muzejsko društvo Žiri,
petra.leben@gmail.com,
www.muzej-ziri.si
19.00
KJE SO BILE PRVE ŠOLE V ŽIREH,
PREDAVANJE
V predavanju dr. Petre Leben - Seljak bomo
izvedeli, katere so bile prve žirovske šolske
hiše: Mežnija (1779–1864), hiša cerkovnika
in učitelja Valentina Albrehta (po letu 1840 in
pred letom 1863, ko je bil odstavljen), Stara
šola (1865–1914), nova šola (1914–1944),
partizanske šole (1944–1945), zdajšnja šola
(1950–). Predavateljica se bo omejila na
osnovne šole in na čas do odprtja sedanje
šole (1950). Po letu 1900 smo sicer imeli še
čipkarsko, obrtno, trgovsko in čevljarsko šolo,
nižjo gimnazijo …
OŠ3 / SŠ

Krajevna knjižnica Žiri, Knjižnica
Ivana Tavčarja Škofja Loka in
Muzejsko društvo Žiri in Vid Klančar
Konservatorsko-restavratorski atelje
Šentjošt
031 305 687, 04 510 56 20,
ziri@knjiznica-skofjaloka.si
9.00
IZDELAVA FRESKE, DELAVNICA
Na delavnici se udeleženci poskusijo v izdelavi
freske – poslikave na sveži apneni omet. Sami
pripravijo slikarsko podlago – namešajo
apneno malto, jo nanesejo na nosilec in
zagladijo. Slikajo motive iz lokalne dediščine.
Za ta namen je pripravljenih več predlog, med
katerimi lahko izbirajo. Po predlogi pripravijo
šablono, jo “odtisnejo” v svež omet, pripravijo
barve (pigment in apnena voda) in vzorec
pobarvajo. Delavnico izvajajo restavratorji
Restavratorstva Šentjošt, ki se sicer ukvarjajo
z restavriranjem fresk.
Delavnica traja 5 ur, potrebne so predhodne
prijave.

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica,
urska.aljancic@zirovnica.eu,
www.zirovnica.eu
9.00–15.00
POHOD PO POTI KULTURNE DEDIŠČINE
ŽIROVNICA
Pohodniki bodo lahko obiskali rojstne hiše
literatov Čopa, Finžgarja, Jalna in Prešerna.
Pripravili smo posebej vodene in animacijsko
obarvane oglede hiš. Poseben pa bo obisk
Prešernove rojstne hiše, ki bo ob 170-letnici
Zdravljice gostila razstavo izjemnih ilustracij
akademske slikarke Andrejke Čufer za knjigo
Zdravljica in njena pot v svet.
Obiskovalci se bodo lahko popeljali z
lojtrnikom, posebnim vozom, ki so ga nekdaj
uporabljali za prevoz pridelkov in tudi ljudi.
OŠ3 / SŠ

OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Žiri

Cerkno

Grahovo ob Bači

Idrija, Idrijske Krnice

30. september–31. december

1.–3. oktober

4. oktober

27. september

Cerkljanski muzej, Bevkova ulica 12

Cerkljanski muzej, Bevkova ulica 12

zbor pred Domom krajanov

Mestni muzej Idrija, Cerkljanski muzej
in Slovenski šolski muzej
05 372 31 80,
info@muzej-idrija-cerkno.si,
www.muzej-idrija-cerkno.si

Osnovna šola Cerkno in Mestni muzej
Idrija
05 372 31 80,
info@muzej-idrija-cerkno.si,
www.muzej-idrija-cerkno.si

18.00

9.00–12.00

Z VRLINO IN DELOM, OB 200-LETNICI
ROJSTVA DR. FRANCA MOČNIKA, ODPRTJE
RAZSTAVE

PO STOPINJAH DR. FRANCA MOČNIKA,
KVIZ

V počastitev dvestoletnice rojstva matematika
in cerkljanskega rojaka dr. Franca Močnika
bomo odprli razstavo, ki smo jo pripravili
skupaj s Slovenskim šolskim muzejem.
Osvetlila bo življenje in delo slovitega
matematika, pedagoga, pisca matematičnih
učbenikov in šolskega nadzornika.

Osnovna šola Cerkno bo po predhodni najavi
za obiskovalce razstave izvedla multimedijski
matematični kviz s poudarkom na promociji
življenja in dela dr. Franca Močnika.
OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Društvo Baška dediščina in Krajevna
skupnost Grahovo ob Bači, Športno
društvo Zarja Grahovo Koritnica,
Turistično društvo Pod Kojco
041 601 248, info@tpnasvojizemlji.si,
www.tpnasvojizemlji.si
10.00
NA SVOJI ZEMLJI, VODENI POHOD PO
TEMATSKI POTI
Vodeni pohod z ogledom tematske sobe z
razstavo o snemanju filma Na svoji zemlji, za
zaključek prireditev s kulturnim programom.
Pot s postanki traja 5 ur in povezuje vasi
Grahovo ob Bači in Koritnico. Pohod je
nezahteven.

GORIŠKA REGIJA

Cerkno

Turistično društvo Idrijske Krnice ter
sirarstvi Kenda in Na Krnicah, Hiša
zelišč, kmetija Na Kalu
Aleš Magajne, 041 379 162,
ales.magajne@gmail.com
11.00–16.00
POZDRAV Z VRHOV, DAN ODPRTIH VRAT
Prva postaja idrijskih Dnevov evropske
kulturne dediščine so Idrijske Krnice. Vrata
bodo na široko odprli ponudniki domačih
izdelkov in pridelkov: sirarstvi Na Krnicah
in Pri Kendu, Hiša zelišč in kmetija na Kalu.
Možen bo tudi ogled cerkvice sv. Florijana.
V / OŠ1 / OŠ2

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Idrija, Spodnja Idrija

Idrija, Godovič

Idrija

28. september

28. september

29. september

29. september–3. oktober

Domačija Šturmajce, Gorenja Kanomlja 43

župnijska cerkev Marije Vnebovzete

Podružnična šola Godovič, Godovič 35b

Osnovna šola Idrija, Lapajnetova 50

Turistično kulturno društvo Kanomlja
in Občina Idrija, Julijan in Milka Petrič
Danica Markič, 031 341 409,
danica.markic@gmail.com
11.00–16.00
ŽIVLJENJE NEKOČ, DAN ODPRTIH VRAT
Na ta dan domačija v Šturmajcah na široko
odpira vrata. TKD Kanomlja bo pripravilo
raznovrstne delavnice, povezane z jesenskimi
deli na kmetiji in načinom življenja v
preteklosti.
V / OŠ1 / OŠ2

Turistično društvo Fara Spodnja Idrija
in Župnija Spodnja Idrija
Lenka Grošelj, 041 843 794,
lenka.groselj@gmail.com,
www.spodnja-idrija.si
17.00
OGLED GROBNICE V CERKVI MARIJE
VNEBOVZETE V SPODNJI IDRIJI
Sredi glavne ladje je s tlakom prekrit vhod
v kripto – grobnico iz 17. stoletja, v kateri
so našli posmrtne ostanke devetnajstih
duhovnikov, pokopanih od 17. do 19. stoletja.
Ob ponovnem odkritju grobnice leta 1966 so
posmrtne ostanke pokopali v grobovih ob
cerkvi. Ogled bo pospremljen z razlago.
OŠ3 / SŠ

Osnovna šola Idrija, Podružnična šola
Godovič, Geopark Idrija, Krajevna
skupnost Godovič, Hidria – IMP Klima
os.godovic@guest.arnes.si

GORIŠKA REGIJA

Idrija, Kanomlja

Osnovna šola Idrija, Mestni muzej
Idrija, Rudnik živega srebra Idrija,
Idrija 2020, David Ogrič
ivica.voncina@os-idrija.si

8.00–12.00

8.00–12.00

PO SLEDEH PRADAVNINE – UTRDBA NA
JELENŠKU, KULTURNI DAN

UNESCOVA DEDIŠČINA ŽIVEGA SREBRA,
TEDEN DEJAVNOSTI

Godovič, majhna vasica na Idrijskem, leži na
stičišču starodavnih poti. Na Jelenšku, vzpetini
nad krajem, so v starejši železni dobi imeli
položaje vojščaki svetolucijske kulture, o čemer
pričajo arheološke najdbe, stare 2500 let.
S slikovito pripovedjo bodo otroci spoznali
življenje v času železne dobe, ogledali pa si bodo
tudi replike najdb, ki jih hranijo v preddverju
gospodarskega objekta IMP Klima.
Sledile bodo delavnice.

Učenci višjih razredov Osnovne šole Idrija
bodo zunaj učilnic in opremljeni s sodobno
tehnologijo med reševanjem zapletenih
ugank spoznavali mesto in Unescovo
dediščino, zgodovinske idrijske osebnosti
ter zanimivosti kraja. Posebno doživetje bo
spust z najnovejšim električnim dvigalom
v Frančiškov jašek do III. obzorja. Rudar
David Ogrič bo učencem predstavil življenje
idrijskega knapa. S kustosom Mestnega
muzeja Idrija bodo odkrivali pomen klavž.

OŠ1 / OŠ2

OŠ3
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Idrija

29. september–3. oktober

29. september–3. oktober

Osnovna šola Idrija, Lapajnetova 50

Osnovna šola Idrija, Lapajnetova 50

Osnovna šola Idrija, Geopark Idrija,
Rudnik živega srebra Idrija
ivica.voncina@os-idrija.si
8.00–12.00
ODKRIVAMO NARAVNO DEDIŠČINO V
GEOPARKU IDRIJA, TEDEN DEJAVNOSTI
Pester nabor naravoslovnih vsebin bo
mladim približal dediščino Idrije in njenega
podeželja:
izdelovali
bomo
kamnito
zapestnico in spoznavali pestro kamninsko
sestavo Idrijce, na poti po Rakah iskali skriti
zaklad, se podali na pohod do intepretacijske
točke »Idrijca razkriva kamnine« na Lajštu,
raziskali prodišče ob Idrijci, si v Antonijevem
rovu ogledali razstavo prodnikov in najlepši
prodnik tudi pobrusili, najbolj pogumni pa se
bomo podali po sledeh dinozavra.
OŠ1 / OŠ2

Osnovna šola Idrija, Čipkarska šola
Idrija, Čebelarsko društvo Idrija,
Turistično kulturno društvo Kanomlja,
Občina Idrija, Turistično društvo
Idrijske Krnice
ivica.voncina@os-idrija.si

Idrija, Črni Vrh
nad Idrijo

Idrija, Zavratec

29. september–3. oktober

Podružnična šola Zavratec, Zavratec 1

Osnovna šola Črni Vrh, Črni Vrh 95
Osnovna šola Črni Vrh, Mestni muzej
Idrija, Zgodovinski arhiv Ljubljana,
enota v Idriji
karmen.simonic-mervic@guest.arnes.si
7.30–12.30

8.00–12.00
DEDIŠČINA V MESTU IN NA KMETIJI,
TEDEN DEJAVNOSTI
V Idriji bomo izdelovali čipke iz nenavadnih
materialov in obiskali prenovljen meščanski
čebelnjak, kjer bomo izvedeli vse o čebelah in
čebelarstvu.
Na domačiji v Gorenji Kanomlji se bomo
srečali z načinom življenja v preteklosti.
Oglarji iz Idrijskih Krnic nam bodo pokazali,
kako se postavi prava uogounca – oglarska
kopa za kuhanje oglja, na kakšen način so
kuhali oglje ter za kaj in kje so ga uporabljali.
Preizkusili se bomo tudi v risanju z ogljem.

MUZEJ V ŠOLI, TEDEN DEJAVNOSTI
Učenci in učitelji Osnovne šole Črni Vrh bodo
spoznavali življenje na samooskrbni kmetiji
na Črnovrški planoti. Medse bodo povabili tudi
krajane, ki se ukvarjajo z domačimi obrtmi. Z
delom na terenu in v delavnicah bodo zbirali in
izdelali predmete za razstavo “Muzej v šoli”.

30. september
Muzejsko društvo Idrija in Hiša zelišča
7.50–12.25
NAREDIMO SI ZELIŠČNI ČAJ,
NARAVOSLOVNI DAN
Kratek sprehod ob gozdu bo dal odgovor na
vprašanji, kaj nabiramo v gozdu ter kaj imajo
radi metulji, čmrlji in srne. Mešali bomo
zeliščne čaje in ob zgodbah spoznavali glavne
zdravilne rastline. Pripravili si bomo tudi
pravo čajanko.
OŠ1 / OŠ2

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

OŠ1 / OŠ2 / OŠ3
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Idrija

Idrija

30. september

30. september

Mesto Idrija

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, Ulica
sv. Barbare 4–5

Gimnazija Jurija Vege, Idrija, Rudnik
živega srebra Idrija,
ester.mrak@guest.arnes.si

17.00

DIJAKI SPOZNAVAJO NARAVNO IN
TEHNIŠKO DEDIŠČINO, DRUŽBOSLOVNI
DAN

SKLEKLJANA PRAVLJICA, URA PRAVLJIC
ZA PREDŠOLSKE OTROKE

SŠ

Idrija

30. september

Antonijev rov, Kosovelova ulica 3

Osnovna šola Črni Vrh nad Idrijo

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija,
milanka.trusnovec@idr.sik.si

8.00–14.00

Dijake prvega letnika, ki prihajajo iz mesta
Idrija, v velikem številu pa tudi iz okoliških
krajev, bomo seznanili z naravno in tehniško
dediščino Idrije: geološko zgodovino in
zgodovino mesta. Obiskali bomo mestni grad,
Antonijev rov, stavbe iz 18. stoletja, kot sta
magazin in filmsko gledališče, kamšt, vstopili
bomo v jašek Frančiške in počeli še marsikaj.
Idrija je ponosna, da je bila skupaj z Almadénom leta 2012 vpisana na UNESCO Seznam
svetovne dediščine, zato bomo dijakom predstavili, kako težko se pridobi tako imenovanje
in kaj to pomeni za mesto Idrija.

Idrija, Črni Vrh nad
Idrijo

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v
Idriji, mira.hodnik@guest.arnes.si
7.30– 12.00

Ob uri pravljic bomo otroke na poučen
in zabaven način seznanili z umetnostjo
klekljanja ter s pripomočki, ki jih potrebujemo,
da nastane čipka. Najmlajši obiskovalci bodo
imeli možnost ustvarjanja lastnih papircev
– predlog za klekljanje, barvanja papircev
in risanja čipk na papir.

ARHIVSKA SLUŽBA, PREDSTAVITEV
DELOVANJA ARHIVSKE SLUŽBE V
SLOVENIJI
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

Idrija
1. oktober
Vrtec Idrija, Prelovčeva ulica 11

V

Literarno društvo RIS,
ivanka.gantar@gmail.com,
ris-idrija.blogspot.com

Čipkarska šola Idrija in Vrtec Idrija
metka@cipkarskasola.si

Rudnik živega srebra Idrija in
Prirodoslovni muzej Slovenije, Višja
strokovna šola ŠC Srečka Kosovela
031 810 194, antonijev.rov@siol.net
17.00
SREČANJE Z GEOLOŠKO ZGODOVINO OB
REKI IDRIJCI
Vabimo vas na zanimivo delavnico, kako iz
prodnika zbrusimo okrasni kamen. Najprej
si bomo ogledali razstavo o barvitem
kamninskem svetu ob reki Idrijci. Prodnike
lahko prinesete s seboj, skupaj bomo izbrali
najlepšega in ga zbrusili v okrasni kamen.
Na koncu pa si bomo ogledali še film o
Krajinskem parku Zgornja Idrijca.
OŠ1 / OŠ2

9.00

18.00

KLEKLJANJE EKOZAPESTNICE

V SREBRNEM MESTU SO NJIHOVE SLEDI,
LITERARNI VEČER

Otroci bodo iz ekomaterialov klekljali kitico in
tako izdelali ekozapestnico.

Na literarnem večeru se bomo dotaknili
oseb, ki so na različne načine zaznamovale
Idrijo in njeno zgodovino, bodisi rudarjev,
znanstvenikov,
zdravnikov,
umetnikov,
raziskovalcev ali povsem navadnih občanov.
Večer bo vodila Sanje Rejc, poezijo in prozo
pa bosta interpretirala Milena Brelih in Silvij
Božič.

1. oktober

GORIŠKA REGIJA

Idrija

V

SŠ
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Idrija

Idrija, Godovič

2. oktober

2. oktober

3. oktober

Ledine 19

Mestni muzej Idrija, Prelovčeva ulica 9

več prizorišč

Kmetija Pr’Jureč, 041 919 473,
pr.jurec@gmail.com, www.pr-jurec.net
16.00
MLAČEV NA KMETIJI PR'JUREČ
Na kmetiji Pr’Jureč bodo v poznem poletju
poželi žito. Prav v času DEKD, ko se bo žito
osušilo, bo na vrsti mlačev. Pripravili bodo
prikaz različnih načinov mlačve žita, ki so jih
poznali v 19. in 20. stoletju. Na ogled bo tudi
muzejska zbirka Jurečeva šupa.
V / OŠ1 / OŠ2

Mestni muzej Idrija,
marija.terpin@muzej-idrija-cerkno.si,
www.smuggling.si
19.00
PLONKANJE OD A DO Ž, RAZSTAVA
Ste kdaj plonkali? Razstava Plonkanje od A do
Ž je povezana z dejavnostmi mednarodnega
projekta o tihotapljenju Smuggling Anthologies. V sodelovanju s srednješolci bomo pripravili razstavo o goljufanju in prepisovanju v
šoli, ki jo bodo obiskovalci lahko dopolnili še
s svojo zbirko »plonkcev«. Predstavili bomo
ugotovitve raziskovalne naloge Plonkanje – tihotapljenje znanja?.
OŠ3 / SŠ

GORIŠKA REGIJA

Idrija, Ledine

Osnovna šola Idrija, Podružnična šola
Godovič, Muzejsko društvo Idrija,
Kulturno društvo Brinov grič Godovič,
KS Godovič, Naklo, d. o. o.
os.godovic@guest.arnes.si
8.00–20.00
KAKO JE PRVA SVETOVNA VOJNA
ZAZNAMOVALA GODOVIČ
Med pripovedjo Ivana Rudolfa bodo otroci
spoznali življenje vojakov, po pripovedi pa
si bodo ogledali pomnike in ostanke iz prve
svetovne vojne, kot so obelisk na cerkvenem
pokopališču in ostanki trase »feldbana«,
poljske ozkotirne železnice na konjsko vleko,
ki je med prvo svetovno vojno povezovala
Logatec in zaledje fronte v Trnovskem gozdu
in na Banjšicah. Otroci bodo v učilnicah
poustvarjali.
16.00: ogled nedokončanega železniškega
predora iz leta 1917
Pri Godoviču stojita železniška predora,
zgrajena med prvo svetovno vojno za
načrtovano širokotirno železnico: krajšega
uporabljamo še danes, daljši pa je zaradi
preboja fronte v 12. ofenzivi ostal nedokončan.
19.00: Gasilski dom, ogled filma o idrijski
železnici in ogled razstave učencev
V dokumentarni oddaji o idrijski železnici je
predstavljen popolnoma pozabljen in skrit del
slovenske kulturne dediščine iz časov prve
svetovne vojne: trasa ozkotirne železnice od
Logatca, Godoviča do Črnega Vrha in Idrije ter
obrisi trase širokotirne železnice od Logatca
do Črnega Vrha.
OŠ1 / OŠ2
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Idrija

Idrija

3. oktober

4. oktober

4. oktober

Osnovna šola Spodnja Idrija, Šolska ulica 9

Mesto Idrija

Mestni trg, kmečka tržnica

Osnovna šola Spodnja Idrija in
Turistično društvo Fara
ospidrijang@guest.arnes.si,
www.os-spidrija.si
17.00
PEKOV FIGOV KRUH, DRAMATIZACIJA IN
DELAVNICA
V času med obema vojnama je v Spodnji
Idriji deloval pekovski mojster Lovre. Med
pekovskimi izdelki je bil predvsem med otroci
zelo priljubljen figov kruh. »Majhen košček
figovega kruha si dobil za 5 čintežimov.«
Otroci iz okoliških krajev so se v nedeljo po
maši ustavili in figov kruh kupili za popotnico.
Rekli so: »Za dvajst figajga kruha.« V obliki
dramatizacije bomo predstavili utrinke iz
življenja pr’farskih obrtnikov, peka in pekovke.
Na delavnici bomo spekli figov kruh in ga
seveda tudi poskusili.

Mestni muzej Idrija, Osnovna šola
Idrija, Gimnazija Jurija Vege, Idrija,
05 372 66 00,
tajnistvo@muzej-idrija-cerkno.si,
www.muzej-idrija-cerkno.si
9.00–19.00
LJUDJE V GIBANJU, FOTOGRAFSKA
DELAVNICA Z IZTOKOM BONČINO
Delavnica o ulični fotografiji za učence, ki
bodo iskali naključne posameznike in skupine
med vsakdanjim gibanjem v mestu. Pri tem
bodo posebej pozorni na objekte nepremične
kulturne dediščine, vpisane na UNESCO
Seznam svetovne dediščine.
OŠ3 / SŠ

Idrija, Črni Vrh nad
Idrijo

Idrijsko-Cerkljanska razvojna
agencija, d. o. o., Idrija, 05 374 39 13,
polona.kavcic@icra.si, www.icra.si
8.00–12.00
VOLNA NEKDAJ IN DANES, PRIKAZ
V sklopu Kmečke tržnice boste lahko spoznali
načine obdelave in uporabe ovčje volne s
prikazi mikanja ovčje volne, predenja, filcanja
(polstenja), pletenja … in možnosti za obdelavo
in uporabo lokalne ovčje volne danes.
V / OŠ1 / OŠ2

4. oktober
Geopark Idrija in skupina krajanov za
obujanje tradicije lanu na Črnovrškem,
info@geopark-idrija.si,
www.geopark-idrija.si
10.00
OBUJANJE PRIDELAVE IN PREDELAVE
LANU NA ČRNOVRŠKEM, PRIKAZ
Pridelava in predelava lanu je bila v preteklosti,
poleg izdelave volnenih izdelkov, pomembna
dejavnost mnogih črnovrških družin. Ker je
ta dejavnost že skoraj pozabljena, se je nekaj
prebivalcev Črnovrške planote odločilo, da
jo bodo ponovno obudili. Predstavili bodo
taranje, tradicionalni postopek predelave lanu
z uporabo značilnih lanenih jam, ter začetke
ponovnega obujanja tradicije pridelave in
predelave lanu.
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

46

47

GORIŠKA REGIJA

Idrija, Spodnja Idrija

Log v Trenti
Informacijsko središče TNP Dom Trenta
Triglavski narodni park, 05 388 93 30,
alenka.hace@tnp.gov.si
10.00–12.00
SPOZNAJMO DEDIŠČINO TRENTE,
PROGRAM ZA VRTCE IN ŠOLE
Vabimo vas k raziskovanju bogate dediščine,
ki so nam jo zapustili kleni predniki v pristnem
sobivanju z včasih trdo naravo.
29. september: Tehnična dediščina Trente in
ogled razstav Info središča Dom Trenta (za 3.
triado OŠ)
Pot tehnične dediščine vodi ob slikoviti reki
Soči, ki je imela včasih velik gospodarski
pomen. Na ogled so vodna žaga venecijanka,
apnenica, riža …

1. oktober: Po poti Krivopetnic in ogled
razstav Informacijskega središča Dom Trenta
(za vrtec)
Pot Krivopetnic, žensk iz kraljestva Zlatoroga,
obiskovalce popelje ob koritih Soče, čez brvi,
skale in zelene travnike, kjer sledijo odtisom
živali, ob stari bukvi prisluhnejo pripovedkam
iz doline Trente, izdelajo Krivopetnico in jo
odnesejo domov, da jih bo varovala.
2. oktober: Vodenje po Soški poti in ogled
razstav Informacijskega središča Dom Trenta
(za vse skupine)
Parkovna učna pot po Soški poti in obisk
Informacijskega središča TNP Dom Trenta
ponujata spoznavanje in razumevanje
Triglavskega narodnega parka.
3. oktober: Izdelava masla in ogled razstav
Informacijskega središča Dom Trenta (za 1.
triado OŠ)
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

Nova Gorica

Preval Poljance

1. oktober

4. oktober

Vrtec Nova Gorica – enota Kekec,
Cankarjeva ulica 66

Parkirišče nad Kozarščami (vstopna točka
muzeja na prostem Mengore)

Vrtec Nova Gorica in Karin Lavin,
041 823 927, lavin@siol.net,
www.karinlavin.com

Ustanova “Fundacija Poti miru v
Posočju”, 05 389 01 67,
info@potmiru.si, www.potmiru.si

16.30

10.00–13.00

POUČEVANJE Z DEDIŠČINO, PREDSTAVITEV
IZKUŠENJ

MUZEJ NA PROSTEM PRVE SVETOVNE
VOJNE MENGORE, VODENI OGLED

V Vrtcu Nova Gorica pod vodstvom Karin Lavin že
nekaj let poteka strokovno izobraževanje na temo
senzibilizacije, celostnega odnosa do človeka in
okolja ter vključevanja dediščine v vzgojo in
poučevanje otrok. Za strokovne delavce vrtcev in
učitelje je pomembno, da razvijajo svoje lastne
potenciale, gojijo raziskovalen duh do okolja in
se poučevanja lotevajo celostno. Radovednost
je najboljša osnova za aktivno iskanje znanj, saj
ljudje znanja ne prejemamo pasivno, ampak
smo sami raziskovalci in obenem ustvarjalci
svojega znanja. Vzgojiteljice bodo predstavile
svoje bogate izkušnje večletnega sodelovanja
pri izobraževanju in pristope, ki jih same
razvijajo v poučevanju z dediščino. Pokazale
nam bodo primere uporabe vaj senzibilizacije
pri delu z otroki, njihove odzive in svoja opažanja
ter spoznanja o učinkih celostnega učenja.
Osvetlile bodo tudi pomen celostnega pristopa
za osebni razvoj vzgojiteljice, njeno ustvarjalnost,
samozavest in osebno rast.

Vzpetina Mengore je s sosednjima vrhovoma
Cvetjem in Bučenico sestavljala jedro avstroogrske obrambe tolminskega mostišča. Celotno območje je bilo močno utrjeno s številnimi
jarki in kavernami. V vseh 29 mesecih vojne
so bili avstro-ogrski položaji na Mengorah
izpostavljeni nenehnemu obstreljevanju italijanskega topništva. Nobena stran ni doživela
večjega uspeha. V odločilni 12. soški bitki je
bilo tu eno od izhodišč uspešnega prodora
skupne avstro-ogrske in nemške vojske, ki
je italijanske enote iz Zgornjega Posočja potisnila vse do reke Piave. Krožna pot poteka
po dobro ohranjenih in obnovljenih ostalinah
prve avstro-ogrske obrambne črte. Izhodišče
za ogled muzeja na prostem Mengore je preval Poljance, ki leži 2 km iz Mosta na Soči v
smeri proti Novi Gorici. Na prevalu sta urejen
parkirni prostor in informacijska tabla.
Obvezne prijave do 3. oktobra do 15.00.
OŠ3 / SŠ

V / OŠ1
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29. september–3. oktober

30. september: Kwartanje volne in predenje
ter ogled razstav Informacijskega središča
Dom Trenta (za 2. triado OŠ)

Solkan

Zakojca

2. oktober

8. oktober

21. september

Osnovna Šola Lucijana Bratkoviča Renče,
Trg 31

Vila Bartolomei, Pod vinogradi 2

Domačija pisatelja Franceta Bevka,
Zakojca 10

Osnovna šola Lucijana Bratkoviča
Bratuša Renče, oslbbr@os-rence.si

Goriški muzej Kromberk, Nova Gorica,
in Osnovna šola Solkan, 05 335 98 11,
goriski.muzej@siol.net

17.00

8.00–12.30

PODOBE ČASA

TEHNIŠKI DAN V MUZEJU

Otroci Vrtca pri Osnovni šoli Renče bodo
spoznavali, kako so živele njihove none in
noni. V krušni peči bodo pekli kruh, v kotlu
kuhali polento in iz jabolk pripravljali mošt.
Med ličkanjem koruze bodo none in noni
pripovedovali zgodbe iz davnih dni. Pripravili
bomo razstavo predmetov in oblačil, ki so jih
včasih uporabljali pri vsakdanjih opravilih.
Učenci Osnovne šole Renče bodo predstavili
knjigo Govoreči portreti, v kateri so zbrana
likovna dela in pesmi, ki so jih naslikali po
predlogah in ob doživljanju portretov Jožefa
Tominca. V zgibanki bosta predstavljena
življenje in delo Jožefa Tominca v naših krajih.

Otroke bomo na zabaven in poučen način
seznanili z arheološko dediščino domačega
okolja ter s poklici, povezanimi z varovanjem
kulturne dediščine. Otroci se bodo za en dan
prelevili v prave arheologe, restavratorje,
kustose; preizkusili bodo, kako poteka delo
na arheološkem terenu, in izvedeli, kaj se
dogaja z najdbami od odkritja do predstavitve
v muzejski zbirki. Seznanili se bodo tudi
z izsledki arheološke stroke na lokalnem
območju in si ogledali značilne najdbe.
Izbrane arheološke predmete bodo nato
na delavnicah poskušali ustvariti sami. Na
dodatnih praktičnih delavnicah se bodo otroci
vživeli v obdobje prazgodovine in izkusili
tedanji vsakdan.

GORIŠKA REGIJA

Renče

Mestni muzej Idrija, Cerkljanski muzej
in LTO Laufar Cerkno (05 373 46 45),
Društvo Baška dediščina
041 601 248,
info@muzej-idrija-cerkno.si,
ww.muzej-idrija-cerkno.si
8.00–18.00
PO BEVKOVI POTI, POHOD
Na tradicionalni pohod se bodo pohodniki
odpravili po dveh različnih poteh, iz Cerknega
ob 8. uri in Hudajužne ob 9. uri, ter se ob 12.
uri srečali pri domačiji pisatelja Franceta
Bevka v Zakojci. Sledila bo kulturna prireditev,
za katero program bodo pripravili člani
Turističnega društva Pod Kojco. Pisateljeva
domačija vas bo ta dan pričakala odprtih vrat.

OŠ3
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Mokronog

Novo mesto

Novo mesto

30. september

2. oktober

29. september–3. oktober

1. oktober

Krajevna knjižnica Mirna, Glavna cesta 14

Krajevna knjižnica Mokronog, Pod gradom 2

Grm Novo mesto – center biotehnike in
turizma, Sevno 13

Ulica Slavka Gruma 63

Knjižnica Pavla Golie Trebnje,
Krajevna knjižnica Mirna,
patricija.tratar@kpgt.si

Knjižnica Pavla Golie, Trebnje,
Krajevna knjižnica Mokronog,
patricija.tratar@kpgt.si, www.tre.sik.si

17.00

17.00

MLINI NA MIRNI, URA PRAVLJIC

MOKRONOŽCI, URA PRAVLJIC

Ura pravljic in ustvarjalnica na temo mlinov,
prilagojena predšolskim otrokom in učencem
prve triade OŠ.
V lokalni osnovni šoli bomo izvajali
bibliopedagoške ure na temo nepremične
kulturne dediščine.

Ura pravljic in ustvarjalnica na temo škratov
Mokronožcev,
prilagojena
predšolskim
otrokom in učencem prve triade osnovne šole.
V lokalni osnovni šoli in vrtcu bomo izvajali
bibliopedagoške ure na temo pravljičnih bitij.
V / OŠ1

V / OŠ1

Grm Novo mesto – center biotehnike
in turizma,
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si
9.00–17.00
GRM NOVO MESTO V PRETEKLOSTI IN
SEDANJOSTI
Našo šolo bomo predstavili od začetka do
danes. Pogovarjali se bomo o šolskih pravilih,
o posebnosti šole nekoč in danes.
Dijaki se bodo pogovorili s svojimi starši
in pripravili predstavitev. V okviru Dnevov
odprtih vrat bo na ogled razstava starega
orodja in strojev.

Osnovna šola Drska,
simona.lesnjak@os-drska.si
17.00
TRADICIONALNI POKLICI IN OBRTI NA
DOLENJSKEM NEKOČ IN DANES
Učenci bodo pobrskali po podstrešjih in kleteh
dedkov in babic ter v šolo prinesli predmete,
povezane s tradicionalnimi dolenjskimi
poklici in obrtmi. Primerjali bodo vlogo teh
predmetov v življenju ljudi nekoč in danes ter
na podlagi svojih dognanj pripravili razstavo.
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3
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JUGOVZHODNA SLOVENIJA

Mirna

Ribnica

Šentjernej

Šentjernej

30. september

30. september

2. oktober

2.–4. oktober

Osnovna šola Belokranjskega odreda
Semič

Grad Ribnica, Gallusovo nabrežje 1

Muzej na prostem Pleterje, Drča 1

Vrtec Čebelica Šentjernej

Osnovna šola Belokranjskega odreda
Semič in Zveza kočevarskih društev,
Društvo likovnih ustvarjalcev Semič
vlasta.henigsman@guest.arnes.si
9.00
DEDIŠČINA MOJEGA KRAJA,
FOTOGRAFSKA DELAVNICA
Na fotografsko delavnico vabimo mlade
fotografe in njihove mentorje iz Unescovih
šol, šol iz naše okolice ter povabljenih šol
iz Hrvaške, Italije in Avstrije. V objektiv
fotoaparata bomo poskušali ujeti zanimivo
naravno in kulturno dediščino nekdanje
kočevarske vasi.
Člani Zveze kočevarskih društev bodo mladim
fotografom predstavili kočevarsko kulturno
dediščino ter jih seznanili s kulturno in
jezikovno raznolikostjo našega območja,
da bodo poznali zgodovinska dejstva in jih
razumeli v povezavi s sedanjimi družbenimi
odnosi. Projekt je priložnost za kulturno
izmenjavo in utrjevanje vezi z mejnim
območjem nekdanjega jezikovnega otoka.
OŠ3 / SŠ
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Muzej Ribnica, 01 835 03 76,
muzej.ribnica@amis.net,
www.muzej-ribnica.si
10.00
SPOZNAVANJE ZGODOVINE RIBNIŠKEGA
GRADU IN FOTOORIENTACIJA
Otroci bodo na delavnici izvedeli, kaj se je v
preteklosti dogajalo z ribniškim gradom. S
pomočjo fotografij iz tridesetih let 20. stoletja
bodo spoznali grad, kakršen je nekoč bil.
OŠ2

Osnovna šola Šentjernej in Muzej na
prostem Pleterje
041 639 191, 07 308 10 50, 041 433 026,
maja.miklavz-sintic@siol.net
10.00

Vrtec Čebelica Šentjernej,
031 394 041, 07 337 44 70,
vrtec-cebelica.sentjernej@guest.arnes.si
9.00–11.00
NOCOJ JE ENA LUŠTNA NOČ

ŽIVA DOMAČIJA 1833
Iz današnjega vsakdanjika se bomo premestili
v naš dom preteklosti, v muzej na prostem v
Pleterju, ki stoji v prelepi dolini pod Gorjanci.
V objemu pravljičnega gozda stojijo lesene
hiške, krite s slamo, ki jih dopolnjujejo
gospodarski objekti. Duh preteklosti bodo
oživili otroci na dvorišču, ki bodo skrbeli za
živali in se igrali otroške ljudske igre, dekleta
bodo prepevala že pozabljene ljudske pesmi te
doline, pod kozolcem bo vaški godec z vižami
privabljal k plesanju dolenjskih ljudskih
plesov, iz kmečke hiše bo zadišalo po kruhu,
mati bo pripovedovala pravljice, lončar bo
umetelno oblikoval glinene izdelke. Začimbni
vrt brata Bernarda bo ob spoznavanju in
vonjanju opojnih zelišč ponujal sprostitev.
Vabljeni, da skupaj z nami preživite lep,
zabaven in poučen dan.

Vzgojitelji v vrtcu Čebelica Šentjernej bodo
skupaj z otroki raziskovali ljudsko izročilo.
Osredotočili se bodo na ples, pesem, ljudske
inštrumente, stara kmečka opravila in
predmete, ki so povezani z njimi.
Vrtec je umeščen v krajino pod Gorjanci,
v kateri je še moč zaznati značilnosti
tradicionalnega
kmečkega
življenja.
Pri raziskovanju se bomo povezovali z
ljubiteljskimi skupinami in posamezniki, ki
skrbijo, da šege, navade in tradicija ne bi šle
v pozabo.
V

OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Semič

Šmarješke Toplice

Trebnje

Trebnje

1. oktober

3.–31. oktober

29. september

29. september

Šentrupert 57

Razstavišče – Gostilna Domen

Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Kidričeva
ulica 2

Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Kidričeva
ulica 2

Knjižnica Pavla Golie, Trebnje, Krajevna
knjižnica Šentrupert,
patricija.tratar@gmail.com,
www.tre.sik.si

Razstavišče – Gostilna Domen in Občina
Šmarješke Toplice
domen@gostilnadomen.si,
www.gostilnadomen.si

Knjižnica Pavla Golie, Trebnje,
patricija.tratar@gmail.com,
www.tre.sik.si

17.00

19.00

17.00

ŠENTRUPERTSKI KOZOLCI, URA PRAVLJIC

STARA ŠOLA V BELI CERKVI, ODPRTJE
RAZSTAVE IN PROJEKCIJA FILMA

TREBANJSKI GRAD IN VITEZI, URA
PRAVLJIC

V letu 2011 je potekal skupnostni projekt, v
katerem so bili zbrani drobci iz zgodovine
in spominov na staro šolo v Beli Cerkvi.
Na prireditvi bodo razstavljene zgodbe iz
šolskega življenja ter reproducirane stare
fotografije. Na ogled bo dokumentarni
etnološki film Stara šola v Beli Cerkvi s
spomini protagonistov (nekdanjih učiteljev in
učencev).

Ura pravljic in ustvarjalnica na temo gradov in
vitezov, prilagojena predšolskim otrokom in
učencem prve triade osnovne šole.
V šolah Občine Trebnje bomo izvajali tudi
bibliopedagoške delavnice na temo gradov in
vitezov.

Ura pravljic in ustvarjalnica na temo kozolcev,
prilagojena predšolskim otrokom in učencem
prve triade osnovne šole.
V lokalni osnovni šoli bomo izvajali
bibliopedagoške ure na temo nepremične
kulturne dediščine.
V / OŠ1 / OŠ2

V / OŠ1 / OŠ2 / SŠ

V / OŠ1 / OŠ2

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

Šentrupert

Knjižnica Pavla Golie, Trebnje, in
Osnovna šola Trebnje,
patricija.tratar@gmail.com,
www.tre.sik.si
19.00–20.00
RUDOLF MAISTER IN NJEGOVE
TREBANJSKE KORENINE, ODPRTJE
RAZSTAVE
Letos se bomo posvetili obeležitvi 140. obletnice
rojstva in 80. obletnice smrti generala Rudolfa
Maistra ter 100. obletnice začetka prve svetovne
vojne. Mati Rudolfa Maistra, Franja Tomšič,
je bila rojena v trebanjski družini Tomšičev,
zato želimo lokalno in širšo javnost opomniti,
da ima znameniti slovenski general in borec
za slovensko severno mejo tudi trebanjske
korenine. Za osnovnošolce bomo organizirali
delavnice, na katerih bodo spoznavali in
raziskovali življenje družine Tomšič v Trebnjem
ter generala Rudolfa Maistra in njegov pomen
za slovensko zgodovino. Z Osnovno šolo Trebnje
bomo pripravili osrednjo prireditev, odprtje
razstave z bogatim kulturnim in strokovnim
programom. Razstava bo gostovala tudi v
prostorih OŠ Trebnje.
OŠ3
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Radlje ob Dravi

Radlje ob Dravi

Ravne na Koroškem

Slovenj Gradec

2. oktober

2. oktober

2. oktober

29. september

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje
ob Dravi, Koroška cesta 68

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje
ob Dravi, Koroška cesta 68

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne
na Koroškem, Koroška cesta 12

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj
Gradec, Glavni trg 24

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje
ob Dravi, 02 621 25 49,
alenka.verdinek@kpm.si, www.kpm.si

9.00–10.30

11.00–12.30

KLEŠI, KLEŠI KAMEN, DELAVNICA

PREDMET NA PREDMET ZBIRKA,
DELAVNICA

Na delavnici si bodo udeleženci pogledali
pogoste motive na rimskih nagrobnih
spomenikih in razširili vedenje o najdenih
nagrobnikih v zgornji Dravski dolini. Spoznali
bodo, kako so Rimljani pridobivali marmor,
in se preizkusili v vlogi kamnoseka. S pravim
kamnoseškim orodjem bodo klesali črke, po
predlogah pa razne motive.
Delavnica je namenjena učencem druge in
tretje triade osnovne šole, trajala pa bo 90
minut.
OŠ2 / OŠ3

Udeleženci delavnice bodo spoznali, kaj je
muzejski predmet, kaj pomeni zbiranje in
kaj je zbirka. Ogledali si bodo zbirko več kot
2500 predmetov ljubiteljskega zbiratelja
in domačina Ferdinanda Leitingerja, ki je
na način oglednega depoja razstavljena v
muzeju. Pogovorili se bomo, kaj osnovnošolci
danes zbirajo, ti bodo s seboj prinesli svoje
»zbirke«, ustvarili bodo nov izdelek za svojo
zbirko in pripravili razstavo.
Delavnica je namenjena otrokom iz vrtcev ter
učencem prve, druge in tretje triade osnovne
šole, trajala pa bo 90 minut.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3
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Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne
na Koroškem, 02 621 25 64,
liljana.suhodolcan@kpm.si,
www.kpm.si

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj
Gradec, 02 62 12 522
simona.javornik-ristic@kpm.si,
www.kpm.si

9.00–12.00

9.00–13.00

PRIPOVED STAREGA REPAČA

ZAKAJ IMA PETER KLJUČ, DELAVNICA

Z ogledom razstave Mati fabrika – Železarna
Ravne, ki je postavljena v nekdanjem
železarniškem obratu Štavharija, bodo
udeleženci spoznali zgodovino in razvoj
jeklarskega podjetja z večstoletno tradicijo in
razvoj fužinarstva, pomen kovačij in njihovo
opremo, kot je repač (kladivo na vodni pogon),
način kovanja ter kovaške izdelke. Izdelovanje
podkev nam bodo prikazali dijaki Srednje šole
Ravne v svojih delavnicah, udeleženci pa se
bodo lahko preizkusili v izdelovanju podkev iz
različnih materialov.

Na delavnici bomo popularizirali na novo
postavljeno zbirko slovenjegraškega župnika
in zbiralca Jakoba Sokliča. Zbirka obsega
več kot 1800 predmetov. V delavnici se bomo
osredotočali na svetnike in svetniške atribute:
najprej jih bomo spoznali, potem pa še
izdelali. Delavnica bo trajala uro in pol (imela
bo dve ponovitvi).
V / OŠ1

OŠ3
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Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje
ob Dravi, 02 621 25 49,
alenka.verdinek@kpm.si, www.kpm.si

Slovenj Gradec

Slovenj Gradec

Cerknica

30. september

1. oktober

4. september

10.00

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj
Gradec, Glavni trg 24

Koroški pokrajinski muzej, Rojstna
hiša Huga Wolfa, Glavni trg 40

Hiša izročila, Dolenja vas 70 c

PRAVLJICE ZA OTROKE: LJOBA JENČE

Koroški pokrajinski muzej,
Rojstna hiša Huga Wolfa, 02 87 00 009
nina.sisernik@hugowolf.si,
www.hugowolf.si

Hiša izročila – izobraževalni center za
nesnovno kulturno dediščino in veriga
muzejev MUHO (Museumsenteret i
Hordaland) 01 709 63 10, 040 501 116,
info@hisaizrocila.si, www.hisaizrocila.si

9:00–13:00

9:00–12:00

17.00

500 LET STAR LONČEK, DELAVNICA

DEŽNA PALICA, GLASBENA
USTVARJALNICA

MEDNARODNE PRAVLJICE ZA OTROKE

Otroci si bodo najprej ogledali arheološko
razstavo 20 let urbane arheologije Slovenj
Gradca in ob tem izvedeli, kakšno je bilo
življenje meščanov v Slovenj Gradcu. Potem
bodo še sami raziskali, kaj se skriva pod
plastmi peska, in se poučili o delu arheologa.
Izdelali si bodo svoj lonček iz gline in ga lepo
okrasili.
Delavnica bo trajala uro in pol (imela bo dve
ponovitvi).
OŠ1 / OŠ2

Otroke vabimo na glasbeno ustvarjalnico v
rojstno hišo Huga Wolfa, kjer bomo skupaj
ustvarili dežne palice, zabaven ritmičen
inštrument s čudovitim zvokom, podobnim
dežju, ki izvira iz Južne Amerike. Prisluhnili
bomo tudi balijski legendi o izvoru dežja ter
seveda tudi sami preizkusili naše čudovite
inštrumente. Delavnica bo trajala uro (imela
bo dve ponovitvi).
OŠ2

Ura pravljic iz Norveške in Slovenije za
majhne in velike otroke: Ljoba Jenče.

11.00

18.00

TRENJE LANU

MULTIKULTURNI VZORCI, ODPRTJE
RAZSTAVE

V Hiši izročila bodo terice iz Bele krajine
prikazale, kako so na Notranjskem trli lan
še po drugi svetovni vojni. Razčesani lan so
pozimi spredli in do pomladi stkali laneno
platno. V Hiši izročila sodelujejo s sodobnimi
oblikovalci in pripravljajo nove izdelke
notranjskega spominka, spoštujoč tradicijo.
Na ogled bo razstava študentk prvega letnika
tekstilnega oddelka Naravoslovnotehniške
fakultete Univerze v Ljubljani.

Razstava je rezultat sodelovanja med Hišo
izročila in študenti prvega letnika Katedre
za oblikovanje tekstilij in oblačil, Oddelka za
tekstilstvo, Naravoslovnotehniške fakultete,
Univerze v Ljubljani.

19.00
PREDAVANJE O NORVEŠKIH PLETENINAH
Solveig Jordal iz verige muzejev MUHO,
Norveška

20.00
DELAVNICA ZA ODRASLE: UPORABA
TRADICIONALNIH VZORCEV PRI
OBLIKOVANJU SODOBNIH IZDELKOV.
Solveig Jordal bo prikazala vzorce pletenja iz
norveške pokrajine Hordaland; vzorce bomo
narisali in pletli nasnutke za šal.
Vabljeni so tudi vsi, ki so v Slovenijo priseljeni
iz drugih kultur in ohranjajo tradicionalne
vzorce pri pletenju ali pri drugih tekstilijah.
60
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Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj
Gradec, 02 62 12 522
sasa.djura.jelenko@kpm.si,
www.kpm.si

7. september

Cerknica

Jelšane

Kal pri Pivki

26.–27. september

3.–4. oktober

3.–4. oktober

Kulturni dom in Cerkniško jezero

Osnovna šola Jelšane

Kal pri Pivki, Kal 18

DREVAK – ZADNJA PRIČA JEZERSKE
NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE
26. september, Kulturni dom Cerknica
18.00 – Zgodba o drevaku za otroke: Tone
Lovko in Ljoba Jenče
20.00 – Predavanje o nesnovni kulturni
dediščini (UNESCOVA konvencija 2003): Atle
Ove Martinussen, direktor verige muzejev
MUHO, Norveška, in Ljoba Jenče
27. september, Cerkniško jezero
11.00 – Splovitev drevaka
Na Cerkniškem jezeru je letos vse od
pomladi do septembra nastajal nov drevak,
tradicionalni čoln, kakršnega so v preteklosti
uporabljali po celotnem porečju Ljubljanice za
transport tovora in ljudi, ribolov in v obredne
namene. Danes tak čoln uporabljajo le še na
Cerkniškem jezeru. Oblika, kot se je ohranila
do danes, je poznana najmanj iz časa Slave
vojvodine Kranjske.
Nosilec dediščine Tone Lovko je ohranil
poznavanje prave izbire drevesa, ki je bila na
Notranjskem predvsem avtohtono drevo jelka.
Poznal je njeno rast in pravo luno za sečnjo kot
tudi uporabo starega orodja in način izdelave.
V okviru projekta V istem čolnu – Mladi čuvarji
izročila je starodavno znanje prenesel na
svoja dva sinova ter dijake Srednje gozdarske
in lesarske šole iz Postojne.

Društvo UTŽO Ilirska Bistrica in Osnovna
šola Jelšane, Majerjova, Ščurinova
domačija, OŠ Jelšane, krajani KS
Jelšane in KS Novokračine
041 280 488, gmgaber@gmail.com

Zavod Šobčeva domačija,
031 380 372, info@sobceva-domacija.si,
www.sobceva-domacija.si
19.00
UTRINKI, ODPRTJE RAZSTAVE

17.00
KAJ NAM SPOROČA STARA KUHINJA
3. oktober ob 18.00, Osnovna šola Jelšane:
predstavitev rezultatov projekta
4. oktober od 10.00 do 14.00, šolski okoliš:
ogled družinske muzejske zbirke in stare
kuhinje
Deželica, sicer »brez imena«, na jugu
Slovenije, na meji s Hrvaško (Jelšane–Rupa–
Reka), s središčem v Jelšanah, ki se ponaša
s 150 leti skoraj neprekinjenega kulturnega
delovanja, z 200-letno šolsko tradicijo, več
kot 1000 let staro cerkveno dediščino, revna,
toda znana po dobrih in prijaznih ljudeh, se bo
s pomočjo najmlajših na prireditvi preselila
v prvo polovico 20. stoletja in pokazala staro
kuhinjo, lokalno pridelano in pripravljeno
hrano, odnos do hrane in obnašanje pri mizi.

Šobčeva domačija letos odpira svoja vrata
s slikarsko razstavo Mirka Kaluže, ki je v
vseh svojih življenjskih obdobjih ustvarjal
slike (olje na platnu). Vsaka izmed slik kot
utrinek zaznamuje svoj prostor v času in
izraža ustvarjalčev tankočutni odnos do vsega
lepega okoli sebe. Dogodek bomo pospremili
s kulturnim programom, v katerem bodo
sodelovali tudi osnovnošolci. Prijazno vabljeni
vsi prijatelji kulturne dediščine in umetnosti.
4. oktobra od 16.00 do 19.00 ure, možnost
ogleda domačije.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

62

63

NOTRANJSKO-KRAŠKA REGIJA

Hiša izročila – izobraževalni center za
nesnovno kulturno dediščino in veriga
muzejev MUHO (Museumsenteret i
Hordaland) 01 709 63 10, 040 501 116,
info@hisaizrocila.si, www.hisaizrocila.si

Loška dolina
28. september
Brunarica Športnega društva Nadlesk pri
vasi Nadlesk

15.00
SPOMINI NA LETALIŠČE NADLESK,
SREČANJE
Polje pri vasi Nadlesk v Loški dolini pogosto
preplavijo vode Obrha. Ko se umaknejo
nazaj v strugo, ozelenele pašnike zajame
spokojnost, ki niti malo ne kaže na to, da je
bilo tukaj poleti 1944 prizorišče enega izmed
najburnejših dejanj tedanjega obdobja. Na
pobudo zavezniških sil so partizani tukaj ob
pomoči domačinov uredili pristajalno stezo,
letališče Nadlesk, poznano pod šifro Picadilly
Club, ki je odigralo ključno vlogo pri evakuaciji
ranjencev z območja Notranjske in Dolenjske,
oskrbi z orožjem in opremo ter pri vzdrževanju
zvez z zavezniki v Italiji.
Pomen letališča vam bodo predstavili
strokovnjaki in domačini, med katerimi so
spomini na letališče še vedno živi.

64

Loška dolina, Stari trg
pri Ložu

Postojna

1. oktober

4. oktober

Osnovna šola heroja Janeza Hribarja,
Cesta Notranjskega odreda 32

Babno Polje 67

Notranjski muzej Postojna, Kolodvorska
3, Postojna

Zavod Rihtarjeva domačija in Osnovna
šola heroja Janeza Hribarja
info@rihtarjeva-domacija.si,
www.rihtarjeva-domacija.si
11.15–13.00
ZBOGOM, KRANJSKA DEŽELA, NIKOLI VEČ
TE NE BOM VIDEL, PREDAVANJE
Alenka Veber, urednica knjige Božični in
velikonočni spomini, bo z življenjsko zgodbo
enega izmed 300.000 Slovencev, ki so šli
v Severno Ameriko in tudi v druge države,
osvetlila zgodovino slovenskega izseljenstva
konec 19. in v začetku 20. stoletja.
V knjigi so zbrani božični in velikonočni
spomini Franka Trohe, ki so med letoma
1921 in 1961 izhajali v slovenskih izseljenskih
publikacijah Nova doba (Cleveland) in Glas
naroda (New York).

Zavod Rihtarjeva domačija
info@rihtarjeva-domacija.si,
www.rihtarjeva-domacija.si
15.00

27. september

Notranjski muzej Postojna in Zavod
Znanje Postojna
041 313 179,
tina.poljsak@notranjski-muzej.si,
www.notranjski-muzej.si

GOZDARSKE IN LOVSKE ZGODBE FRANKA
TROHE RIHTARJEVEGA, PRIPOVEDOVANJE
ZGODB IN FOTOGRAFSKA RAZSTAVA

18.00

Na Rihtarjevi gmajni, v bližini Trohove
rojstne domačije, boste prisluhnili novim
gozdarskim in lovskim zgodbam notranjskega
izseljenskega
pisatelja
Franka
Trohe
Rihtarjevega.
Spoznali boste tudi gozdarsko orodje, ki so ga
uporabljali gozdarji konec 19. in v začetku 20.
stoletja, ter si ogledali razstavo fotografij, ki
so bile posnete v šestdesetih letih prejšnjega
stoletja v okviru Orlovih terenskih ekip na
območju današnje občine Loške doline.
Izbrane fotografije prikazujejo furmane,
tesarje ter gozdarsko in tesarsko orodje.

Kustos bo otrokom predstavil ledeno dobo in
izumrle živali. Na koncu bodo otroci izdelali
repliko kosti, zob ali celo fosila.

LEDENODOBNA DELAVNICA

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

OŠ3
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Javni zavod za kulturo in turizem grad
Snežnik in Športno društvo Nadlesk
tic.loz@kabelnet.net,
www.loskadolina.info

Loška dolina, Stari trg
pri Ložu

Gorjansko

Izola

27. september

1. september–5. oktober

Vaški dom, Gorjansko 84

Mestna knjižnica Izola, Ulica Osvobodilne
fronte 15

9.00–17.00
OD HIŠKE DO HIŠKE, ŠTREKLJEVA
ETNOLOŠKA POT
9.00–17.00: delavnica
Pod mentorstvom Borisa Čoka bomo obnovili
suhozidne hišice, ki so služile zaščiti pastirjev
in shranjevanju delovnega orodja. Vabljeni
domačini in vsi tisti, ki si želijo pridobiti znanje
prednikov o postavitvi suhozidnih hišk.
18.00 izpred Vaškega doma
V zaledju Gorjanskega si bomo ogledali na
novo obnovljeno hiško na etnološki Štrekljevi
poti Od hiške do hiške. Če bo dež, bo prireditev
v Vaškem domu. Po predavanju Borisa Čoka
bo kulturni program, ki ga bomo pripravili s
številnimi partnerji.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Mestna knjižnica Izola in Radoslav
Kostantin Košte, Društvo LIK Izola,
Lijana Perko, Viktorija Pucer Štromar,
Polona Ponikvar, Kristina Menih, Zavod
Mediteranum Piran, 031 413 233,
spela.pahor@guest.arnes.si,
www.izo.sik.si
RAZSTAVA PLETENIH KOŠAR IN LESENIH
KIPCEV
Radoslav
Kostantin
Košte,
čebelar,
kmetovalec, oljkar in ljudski pripovedovalec,
izdeluje tudi pletene košare na istrski način,
njegovi miniaturni leseni kipci pa prikazujejo
tradicionalna kmečka opravila in orodja.

Fotografska razstava prikazuje ribištvo kot
simbol tradicionalne obrti, ki kljub pridobitvi in
uporabi novih tehničnih pripomočkov ohranja
prvinsko preprostost v metodah lovljenja ter
pri kateri človek, ne glede na izzive in napore,
s katerimi se ob njej sooča na morju, ostaja še
vedno globoko povezan z morjem. Fotografije
pročelja nekdanje tovarne rib Delamaris,
v kateri so še do nedavna plodove morja
predelovali v izvrstne gurmanske izdelke in
ki je bila nekoč ponos okoliškega obalnega
prebivalstva, je avtorica vključila v razstavo
kot del industrijske stavbne dediščine.

OBALNO-KRAŠKA REGIJA

Društvo Univerza za tretje življenjsko
obdobje Kras in Vaška skupnost
Gorjansko, RKTŠ Društvo Gorjansko,
Društvo Vezi – Stanovanjska skupnost
Gorjansko, Glasbena šola Sežana,
Osnovna šola Antona Šibelja Stjenka
Komen, Vrtec Komen, Turistično društvo
Šparžin, 031 351 830,
nadja.mislej-bozic@guest.arnes.si

UTRIP MORJA – DEDIŠČINA RIBIŠTVA,
ODPRTJE RAZSTAVE FOTOGRAFIJ POLONE
PONIKVAR

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

ISTRSKE DOMAČIJE IN DVORIŠČA V
LIKOVNI USTVARJALNOSTI
Likovno društvo LIK iz Izole predstavlja
keramične izdelke in slikarske stvaritve na
temo istrske domačije in dvorišča.
RAZSTAVA ROČNO SEŠITIH PUNČK
Lijana Perko, po poklicu šivilja, se je
izobraževala v Parizu in Milanu. Nekdaj
je šivala kostume za filmske in gledališke
igralce, zdaj se posveča predvsem šivanju
unikatnih ženskih torbic in drugih modnih
dodatkov. Navdih za izdelke išče tudi v
dediščini in tako je nastala zbirka punčk iz
blaga, oblečenih v istrsko nošo.
ŠAVRINKE
Viktorija Pucer Štromar, priznana pripovedovalka istrskih štorij in poznavalka istrske dediščine,
nadaljuje tradicijo istrskih rokodelcev. Iz blaga
šiva punčke, oblečene v šavrinsko nošo.
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Koper

Kopriva

Orlek

9.00–12.00

2. oktober

3. oktober

1. oktober

PRAVLJIČNI DOPOLDNEVI

Pokrajinski muzej Koper – Museo
Regionale di Capodistria, Kidričeva ulica 19

Vaški dom, Kopriva 14

Orlek 4

8.–16. september

Otroci iz vrtcev in osnovnih šol bodo lahko
vsako dopoldne prisluhnili slovenskim,
posebno istrskim ljudskim pravljicam.
Pripovedovali jih bodo Nives Kaligarič, Kristina
Menih, Špela Pahor, Viktorija Pucer Štromar.
Obvezna najava za zaključene skupine otrok.

9.00–21.00
DAMA Z UHANI, MUZEJSKI DOGODEK
Celodnevni muzejski dogodek z različnimi
dejavnostmi na temo razstave se bo zaključil
s sklepno prireditvijo v večernih urah.
Predstavljeni bodo zlati uhani iz rimskega
groba, s čimer bo prikazan vsakdan v rimskem
obdobju. Na dogodku bodo sodelovali dijaki
srednjih šol, ki bodo na delavnicah predstavili
oblikovanje nakita in rimskih pričesk ter
pripravo antičnih jedi.

19. september
19.00

OŠ3 / SŠ

POGOVOR S ŠIVILJO LIJANO PERKO

Javni sklad za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Sežana, in Krajevna
skupnost Kopriva
05 731 00 90, oi.sezana@jskd.si
18.00
DESETI BRAT, LITERARNA PARODIJA
Ob 170-letnici rojstva Josipa Jurčiča bomo
otrokom, učencem in ostalim obiskovalcem
predstavili prvi slovenski roman Deseti brat,
ki ga je upesnil Tržačan, pesnik, pisatelj in
satirik Ivan Rob.
OŠ3 / SŠ

Društvo univerza za tretje življenjsko
obdobje Kras ter Športno in razvojno
društvo Draga Orlek, Vaška skupnost
Orlek, Glasbena šola Sežana, Osnovna
šola Srečka Kosovela Sežana
031 351 830,
nadja.mislej-bozic@guest.arnes.si
19.00–21.00
SM VZEL REŠPETLIN, PREDSTAVITEV
PRVEGA ZVEZKA POPISA STARIH
PREDMETOV
Etnologinja Marjeta Malešič je v okviru
programa Univerze za tretje življenjsko
obdobje Kras skupaj s slušatelji raziskala in
popisala nekatere stare predmete na Krasu.
Iz zbranega gradiva je nastala knjiga, ki jo bo
skupina tudi predstavila. Na prireditvi bo na
ogled tudi nekaj predmetov.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

24. september
19.00
SREČANJA V PIRANU 3, PREDSTAVITEV
KNJIGE
Knjiga Srečanja v Piranu 3 prinaša sedemindvajset novih življenjskih zgodb nekdanjih in sedanjih prebivalcev Pirana. Iz njih izvemo marsikaj o
tem, kako so v Piranu živeli nekoč in kako Piran
doživljajo sedanji meščani. Pogovor z urednico
zbirke bo vodil Slobodan Simič Sime.
SŠ
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V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Pokrajinski muzej Koper – Museo
Regionale di Capodistria in Srednja
tehniška šola Koper, Srednja šola Izola,
Kulturno društvo Vespesjan
brigita.jenko@pokrajinskimuzejkoper.si,
www.pokrajinskimuzejkoper.si

Piran

Piran

Piran

27. september

27. september

29. september–2. oktober

Tartinijev trg

Piranski trgi in ulice

Mestna knjižnica Piran, Župančičeva ulica 4

Društvo Anbot Piran,
natalija.planinc@gmail.com,
www.anbot.si
9.00–16.00

Vseživljenjsko učenje bogati posameznika.
Kako in česa se učimo odrasli, bodo otroci
in mladi spoznali v različnih dejavnostih.
Medsebojno spoštovanje in odnos do
preteklosti se tketa ob skupnem druženju in
ustvarjanju.
Obiskovalci bodo prisluhnili pravljicam, pekli
kroštole, si sešili punčko iz cunj, izdelali
mozaik in spoznavali nesnovno dediščino.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

8.00–13.00
POŠILJAM TI RAZGLEDNICO IZ ... PIRANA/
TI MANDO UNA CARTOLINA DA ... PIRANO
Namen medgeneracijskega srečanja je
spoznavanje snovne in nesnovne dediščine
našega obmorskega mesta.
Vodeni sprehod po piranskih ulicah in trgih
bodo popestrili delavnice, igre, lov na zaklad
in srečanja s predstavniki solinarske družine,
skupine v kostumih iz Tartinijevega časa.
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

Mestna knjižnica Piran – Biblioteca
civica Pirano,
ksenija.petaros@guest.arnes.si
8.30–10.00
SREČANJA V PIRANU, PREDSTAVITEV
ZBIRKE, POGOVOR IN DELAVNICA

OBALNO-KRAŠKA REGIJA

ANKA "ANBOT" GRE U ŠULO

O Scuola elementare Vincenzo e
Diego de Castro in Skupnost Italijanov
Giuseppe Tartini Piran
decastro@siol.net, www.decastro.net

V treh knjigah s skupnim naslovom je
etnologinja in bibliotekarka Špela Pahor
zbrala oseminšestdeset življenjskih zgodb
nekdanjih in sedanjih prebivalcev Pirana.
Špela Pahor in Ksenija Petaros Kmetec bosta
učencem in dijakom predstavili, kako so
knjige nastajale, kdo so ljudje, ki so zgodbe
pripovedovali, in kaj lahko izvemo iz njihovih
pripovedi o življenju v Piranu in v krajih, od
koder so se priselili. Obvezna prijava.
OŠ3 / SŠ

29. september
19.00
TRADICIONALNI IZLOV CIPLJEV V PIRANU,
PREDAVANJE VINKA OBLAKA
Ko se morje dovolj ohladi, se začnejo v
Portoroškem zalivu zbirati v jate ciplji
(šjevoli). Ta ribolov je tradicionalni piranski
dogodek. Pirančani so ga omenjali v svojem
statutu že v 13. stoletju. Da je bil dan ulova
cipljev v Piranu nekoč prazničen, danes vedo
le še starejši prebivalci.
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Piran

Povir

Sežana

Sežana

3. oktober

30. september

29. september–3. oktober

4. oktober

Mestna knjižnica Piran, Župančičeva ulica 4

Staro vaško jedro, dvorana

Šolski center Srečka Kosovela Sežana,
Stjenkova ulica 3

zbor pred Gasilskim domom Sežana

Mestna knjižnica – Biblioteca civica
Piran – Pirano in Pomorski muzej –
Museo del mare “Sergej Mašera” Piran
– Pirano,
ksenija.petaros@guest.arnes.si

»USIDRALI SMO SE NA MORJE«*,
PREDAVANJE DR. NADJE TERČON
Predavanje bo osvetlilo nastanek in razvoj
slovenskega pomorstva v obdobju 1945–
1958, s posebnim poudarkom na pomorski
dediščini. Slovenija se je začela razvijati kot
pomorska država po podpisu londonskega
memoranduma leta 1954, načrtovanje
pomorske usmeritve pa se je začelo že
v coni B Svobodnega tržaškega ozemlja
kmalu po drugi svetovni vojni z obnavljanjem
in vzpostavljanjem panog, ki so bile na
območju Kopra, Izole in Pirana že stoletja
tradicionalne.

9.00–12.00
PROSTOR JE ŽIV ORGANIZEM,
PREDSTAVITEV
Dediščina niso le naravni in kulturni
spomeniki, temveč tudi preprosto okolje in
pogosto spregledane modrosti, kot je zasnova
naselij in posameznih stavb. Naši predniki so
živeli v tesnejšem stiku z okoljem, kot živimo
danes. Prepoznavali so vitalnost prostora ter
jo upoštevali pri gradnji in oblikovanju naselij.
Sredi tipične kraške arhitekture v vasi Povir
predstavljajo vzgojiteljice Vrtca Sežana
metode poučevanja z dediščino: doživljanje in
občutenje dediščine z vajami, ki so jih razvile
same. Prireditev je namenjena skupinam
otrok, vzgojiteljem in učiteljem prve triade,
turističnim delavcem in drugim.

Šolski center Srečka Kosovela Sežana,
ursic.jelena@gmail.com,
www.ss-sezana.si
10.25–10.55

Zavod za šport, turizem in prosti čas
Sežana, TIC Sežana, 05 731 01 28,
tic.sezana@siol.net, www.visitkras.info
10.00
SPOZNAJ ŽIVI MUZEJ KRASA, VODENI
IZLET

DEDIŠČINA JE IGRA
Vsak dan v tednu bo drug razred dijakov v
času glavnega odmora za vse zainteresirane
pripravil predstavitev kakšne stare igre. O teh
se bodo dijaki pred predstavitvijo izobrazili pri
starih starših ali drugih poznavalcih in jih nato
na čim zanimivejši način prikazali ter zaigrati
z drugimi obiskovalci.
SŠ

Živi muzej Krasa je novost turističnorekreacijske ponudbe Krasa. Predstavlja
slikovito območje, posejano z neštetimi
naravnimi danostmi. Tu spoznamo kraško
pokrajino, biotsko raznovrstnost, kulturno,
arheološko in geološko dediščino tega
območja. Več kot 700 hektarjev veliko
območje, prepleteno z nekaj 10 kilometrov
urejenih in označenih poti, vabi, da ga
spoznate ob brezplačnem vodenem triurnem
ogledu.
OŠ2 / OŠ3 / SŠ

V / OŠ1
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18.30

Vrtec Sežana in Karin Lavin, Krajevna
skupnost Povir
lavin@siol.net, www.karinlavin.com

Štanjel

Belo

Bistra

30. september

27. september–4. oktober

30. september–2. oktober

Štanjel 22a

Domačija Pr' Lenart, Belo 1

Tehniški muzej Slovenije, Bistra 6

Dušana Švagelj in Osnovna šola
Komen, podružnica Štanjel
gradstanjel@guest.arnes.si

Domačija Pr’ Lenart in Osnovna šola
Dobrova
prlenart@siol.com

Tehniški muzej Slovenije,
01 750 66 72, 041 957 146,
programi@tms.si, www.tms.si

10.00–20.00

11.00

KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO,
DELAVNICA

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA UČENCEV
OSNOVNE ŠOLE DOBROVA

POGLEJ Z OTIPOM

Delavnica za šolarje bo pri kraški hiši
prikazala postopek od nastanka volne do
priprave izdelka: mikanje, predenje, tkanje,
polstenje.

Nekoč samooskrbna domačija Pr’ Lenart
z zasnovo iz 16. stoletja je danes kmetija
odprtih vrat. Zaradi svoje bogate etnološke
in zgodovinske preteklosti je bila v letu 2005
razglašena za kulturni spomenik.
Na domačiji se bodo z razstavo fotografij
predstavili učenci Osnovne šole Dobrova pod
mentorstvom Nataše Košmerl.

OŠ1 / OŠ2

OŠ3

74

Vrtčevski otroci se na drugačen način
seznanijo z zbirkami in predmeti ter hkrati
spoznajo, zakaj imamo muzeje in čemu
služijo. Za spoznavanje predmetov namesto
vida uporabijo zgolj otip in se na ta način
za trenutek postavijo v vlogo slepih in
slabovidnih.
Obvezne prijave, število skupin je omejeno.
V
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9.00–12.00

Dol pri Ljubljani

Domžale

Domžale

Domžale

1. oktober

18. september

27. september

1.–27. oktober

Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1

Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4,
Domžale

Osnovna šola Venclja Perka Domžale,
Ljubljanska cesta 58 A

Menačenkova domačija, Cankarjeva ulica 9

NEC Notranjski ekološki center in
Mreža rokodelcev Srca Slovenije
polona@nec-cerknica.si,
www.interpretingeuropeanheritage.com
10.00

Možnosti oblikovanja novega poklica z
nazivom interpretator dediščine so razpete
med pridobivanjem neformalnih znanj,
oblikovanjem
strateških
partnerstev
zainteresiranih uporabnikov, povezovanjem
šol in drugih institucij znanja ter aktivnim
delovanjem v okoljih, ki so bogata z dediščino.
Na okrogli mizi bomo predstavili možnosti, ki
omogočajo pridobitev kreditnih točk ECVET in
certifikata EUROPASS.
OŠ3 / SŠ
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19.00
PREDSTAVITEV ZBORNIKA IN ODPRTJE
RAZSTAVE OB 150-LETNICI ŠOLSTVA NA
DOMŽALSKEM
Mesto Domžale se letos spominja začetka
delovanja prve šole pred 150 leti. Ob tej
priložnosti bomo izdali zbornik, v katerem
bomo osvetlili zgodovino in razvoj šolstva v
tem obdobju. Zbornik sestavljajo prispevki
vseh šol, ki zdaj delujejo v občini, s poudarkom
na šolah, ki so izšle iz najstarejše šole. To
bo dokument o gradnji šolskih poslopij ter
uspehih in dosežkih učencev in učiteljev, od
osnovne šole do fakultete ter glasbenega
izobraževanja in izobraževanja za tretje
življenjsko obdobje. Iz zbranega gradiva bo na
ogled razstava v Knjižnici Domžale.

Osnovna šola Venclja Perka Domžale,
os.vp-domzale@guest.arnes.si,
www.os-vperka.si
8.20–12.40
SPOZNAVAJMO KULTURNE HRAME
Učenci bodo raziskovali in spoznavali kulturne
ustanove v bližnji okolici.
OŠ2 / OŠ3

Kulturni dom Franca Bernika
Domžale in Menačenkova domačija,
Društvo Rudolfa Maistra Domžale,
Javni sklad za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Domžale
menacenk@kd-domzale.si,
www.kd-domzale.si
19.00
DOMŽALSKI SPOMINI NA PRVO SVETOVNO
VOJNO, ODPRTJE RAZSTAVE
Vojna z Italijo je na Domžale močno vplivala,
saj je bil kraj ob pomembni cesti, ki je
povezovala osrčje Avstro-Ogrske z bojiščem
na Primorskem. Precej Domžalčanov je
služilo v 17. pehotnem polku in v Gorskem
strelskem polku št. 2, katerega naborno
območje je obsegalo Ljubljano z okolico,
Gorenjsko ter del Notranjske in Dolenjske.
Mnogi med njimi so padli in s seboj odnesli
mnogo neizpovedanih zgodb.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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KAKO DO POKLICA V KULTURNI DEDIŠČINI,
OKROGLA MIZA

Občina Domžale in osnovne šole
z območja Domžal, Srednja šola
Domžale, Knjižnica Domžale
info@dom.sik.si,
www.knjiznica-domzale.si

Domžale

Gabrje pri Jančah

Litija

Ljubljana

4. oktober

30. september

30. september–2. oktober

30. september–3. oktober

Menačenkova domačija, Cankarjeva ulica 9

Gabrje pri Jančah 16

Osnovna šola Litija, Cesta komandanta
Staneta 2

Mednarodni grafični likovni center, Grad
Tivoli, Pod turnom 3

Kulturni dom Franca Bernika
Domžale in Menačenkova domačija,
Društvo Rudolfa Maistra Domžale,
Javni sklad za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Domžale
menacenk@kd-domzale.si,
www.kd-domzale.si

"TEŽKO VOJNO SLOVO – OD ZVONOV",
DELAVNICA IN VODSTVO
“Težko vojno slovo – od zvonov” je v svoji
knjigi Zgodovina fare Domžale leta 1923
zapisal domžalski župnik in kronist Franc
Bernik. Po njegovi zaslugi se je ohranila in
dokumentirala zgodba o zvonovih, ki so leta
1917 “padli” v vojno korist prve svetovne
vojne. V pedagoškem kotičku bomo mlajšim
in najmlajšim obiskovalcem predstavili to
zanimivo zgodbo ter jo likovno poustvarili.
Za starejše udeležence bo organizirano
strokovno vodstvo.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

9.00–12.00
MODROST STARE MAME V DEŽELI JAGOD
30. SEPTEMBER, 9.00–12.00 DOGODEK ZA
OTROKE
1. OKTOBER 16.00–18.00 DOGODEK ZA
DRUŽINE
Udeleženci se odpravijo na pravljičnopustolovski potep v naravo z iskanjem
zmajevih stopinj ter ob tem rešujejo gibalne
naloge vaških posebnežev (korakanje
ritensko, izdelava butare, izrekanje čarobnih
besed, sestavljanje sestavljank, okušanje
dobrot podeželja). Ob tem spoznajo podeželje
vzhodnega dela Ljubljane, njegove naravne in
kulturne posebnosti ter zmaja Jagodožera,
naučijo pa se tudi izdelati papirnate rože, ki
jim pomagajo spoprijateljiti se z zmajem. Za
zaključek se skupaj z jagodožerom poigrajo
na čudovitem igrišču na vrhu Janč.

Osnovna šola Litija, Podružnica s
prilagojenim programom in Zavod za
tehniško kulturo Slovenije
marjeta.mlakar-agrez@gmail.com
8.00
STARE VOŠČILNICE, KULTURNI DAN
Učenci nižjega izobrazbenega standarda in
posebnega programa vzgoje in izobraževanja
bodo zbirali in razstavili stare voščilnice,
temo jim bo osvetlil strokovnjak. Učenci
bodo poustvarjali stare voščilnice z novimi
tehnikami. Ob tem bo nastal priročnik, ki ga
bomo tudi predstavili.

Mednarodni grafični likovni center,
01 241 38 00 ali 01 241 38 18,
lili.sturm@mglc-lj.si, www.mglc-lj.si
10.00–15.00
ANDREJ JEMEC, BARVNI SITOTISKI IZ
ZBIRKE MGLC, VODENI OGLED
Ogled barvnih sitotiskov enega izmed
osrednjih ustvarjalcev slovenske likovne
scene spremlja demonstracija grafične
tehnike sitotiska v grafičnem ateljeju MGLC.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

OŠ1
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10.00

Osnovna šola Sostro, Podružnična
šola Janče in CIZA, Zavod za razvoj
podeželja, marjana.marn@siol.net,
maruska.markovic@ljubljana.si

Ljubljana

Ljubljana

Ljubljana

Ljubljana

30. september

30. september

2. oktober

28. september

Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova
ulica 2, Ljubljana

Slovanska knjižnica, Einspielerjeva ulica
1, Ljubljana

Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova
ulica 2

Mestni muzej Ljubljana, Gosposka ulica 15

Mestna knjižnica Ljubljana,
anja.frkovic-trsan@mklj.si,
www.mklj.si

Mestna knjižnica Ljubljana,
anja.frkovic-trsan@mklj.si,
www.mklj.si
12.00

ALBUM SLOVENIJE NA PORTALU KAMRA,
DELAVNICA

DEDIŠČINA GRE V ŠOLE IZ MESTNE
KNJIŽNICE LJUBLJANA, PREDSTAVITEV
VSEBIN

Album Slovenije je nova samostojna zbirka,
zasnovana v okviru portala Kamra. Uporabniki
lahko zasebne fotografije, nastale v prejšnjem
stoletju (do leta 1981) na območju Slovenije in
zamejstva, prispevajo samostojno. Z delavnico
želimo mlade spodbuditi k samostojnemu
raziskovanju kulturne dediščine v svojem
lokalnem okolju ter aktivnemu sodelovanju pri
ustvarjanju kolektivnega spomina Slovencev.
SŠ
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Knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika
knjižnično-informacijskega
opismenjevanja.
Glavna cilja sta spoznavanje kulturne dediščine
in spodbujanje sodobnih pismenosti in branja.
Kulturna dediščina za družine je nova storitev,
s katero v Slovanski knjižnici – Centru za
domoznanstvo pri MKL predstavljamo mlajši
populaciji domoznanske vsebine. Gre za
medgeneracijsko storitev, v okviru katere
nastaja zbirka brošuric, ki služijo kot osnova za
prireditev, pogovor ali zgolj druženje mladih in
njihovih staršev, dedkov in babic v obsežni mreži
naših knjižnic ter so napotek mladim bralcem
za nadaljnje bralno raziskovanje obravnavane
tematike. Kamra je spletni portal, ki predstavlja
kulturno dediščino slovenskih regij. Vsebine na
njem so predstavljene v obliki digitalnih zgodb s
pripadajočimi fotografijami, dokumenti ter avdioin videoposnetki.

10.30–12.00
MEGA STRIPOVSKA DELAVNICA Z
ILUSTRATORJEM IVANOM MITREVSKIM
Na stripovski delavnici bomo obdelali osnove
medija in se naučili starodavne umetnosti
risanja stripov in/ali svoje znanje izpilili,
preučili zgodovino in trende v stripu in narisali
svoj strip ter se obenem sila zabavali.
OŠ2 / OŠ3

Muzej in galerije mesta Ljubljane,
prijava@mgml.si, www.mgml.si
10.00–11.00
EMONA: MESTO V IMPERIJU, VODSTVO
Z AVTORICO RAZSTAVE DR. BERNARDO
ŽUPANEK
Dobrodošli v Emoni! Prvo načrtno zgrajeno
mesto v ljubljanski kotlini letos praznuje
2000 let od svojega nastanka. Emona je
bila eno od mest, ki so na začetku našega
štetja povezovala tedaj največji sistem, ki je
kadarkoli obstajal – rimski imperij. S svojo
zasnovo in novim, rimskim načinom življenja,
ki je segal do meja tedaj znanega sveta,
so bila mesta središča moči in privilegijev,
kulture in znanja.
SŠ
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10.00–10.45

Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska
– center za mladinsko književnost
in knjižničarstvo, pionirska@mklj.si,
www.megakviz.si

Ljubljana

Ljubljana

Ljubljana

Ljubljana

28. september

30. september in 1. oktober

2. oktober

1. oktober

Mestni muzej Ljubljana, Gosposka ulica 15

Slovenski etnografski muzej,
Metelkova ulica 2

Slovenski etnografski muzej, Metelkova
ulica 2

Bolnišnični oddelek vrtca Vodmat na
Očesni kliniki

Muzej in galerije mesta Ljubljane,
prijava@mgml.si, www.mgml.si
11.00–12.00
ARHEOLOŠKI PARK EMONA, VODSTVO Z
DR. BERNARDO ŽUPANEK

SŠ

Slovenski etnografski muzej, maja.
kostric@etno-muzej.si, za učno uro:
sonja.kogej-rus@etno-muzej.si,
za Kamen dostopnosti:
eva.rozanc@etno-muzej.si,
www.etno-muzej.si

Slovenski etnografski muzej, maja.
kostric@etno-muzej.si, za učno uro:
sonja.kogej-rus@etno-muzej.si,
za Kamen dostopnosti:
eva.rozanc@etno-muzej.si,
www.etno-muzej.si

10.00–11.30

10.00–12.00

10.00– 11.30

ETNOLOŠKA DEDIŠČINA V MUZEJU,
UČNA URA

KULTURNA DEDIŠČINA V SLOVENSKEM
ETNOGRAFSKEM MUZEJU, CIKEL
PREDAVANJ

KAMEN DOSTOPNOSTI NA OBISKU

Kaj se dogaja s predmeti, ko postanejo
muzealija? Kdo in kako skrbi zanje? V učni
uri učenci spoznavajo muzejsko delo in se z
igro vlog preizkusijo v različnih muzejskih
poklicih.
Prijave šolskih skupin so obvezne.
OŠ2 / OŠ3

V
Slovenskem
etnografskem
muzeju
raziskujemo in predstavljamo spoznanja
o etnološki kulturni dediščini. Kako pa jo
prenašati naprej na otroke v šolah? Tri
predavanja so namenjena spodbujanju
učiteljev, naj vključujejo dediščino v
izobraževalne procese.

Delavnica, namenjena otrokom, na kateri jim
bo Kamen dostopnosti s prijatelji predstavil
muzejske predmete. Najprej jih bo obiskal
na bolnišničnem oddelku vrtca Vodmat na
Očesni kliniki v Ljubljani.
Delavnica bo potekala v okviru projekta
Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim
skupinam.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

dr. Janja Žagar: Spomin – dediščina –
zgodovina
dr. Nena Židov: Živa kulturna dediščina
Sonja Kogej Rus: Interpretacija dediščine v
muzeju za otroke
Obvezne prijave do 29. septembra.
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3
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Posebno mesto v zgodovini poselitve Ljubljane
zaseda obdobje rimske Emone, katere sledi
so se ohranile v samem mestnem jedru
vse do današnjih dni. Kako so ljudje tedaj
živeli, si lahko ogledate v treh prenovljenih
arheoloških parkih; to so Emonska hiša,
Zgodnjekrščansko središče in Rimski zid.
Parki so povezani v dva kilometra dolgo krožno
pot, ki povezuje kar deset prepoznavnih točk
antičnih spomenikov v Ljubljani.

Slovenski etnografski muzej, maja.
kostric@etno-muzej.si, za učno uro:
sonja.kogej-rus@etno-muzej.si,
za Kamen dostopnosti:
eva.rozanc@etno-muzej.si,
www.etno-muzej.si

Ljubljana

Ljubljana

Ljubljana

Ljubljana

30. september–3. oktober

30. september–3. oktober

30. september–3. oktober

2. oktober

Ljubljana, Prešernova cesta 24

Ljubljana, Prešernova cesta 24

Ljubljana, Prešernova cesta 24

Mitnica – paviljon na zelenici pred
Oddelkom za tekstilstvo, Ljubljana,
Snežniška ulica 5

Narodna galerija,
dejavnosti@ng-slo.si, www.ng-slo.si

Narodna galerija,
dejavnosti@ng-slo.si, www.ng-slo.si

Narodna galerija,
dejavnosti@ng-slo.si, www.ng-slo.si

10.00–18.00

10.00–18.00

10.00–18.00

ZGOVORNE SLIKE, VODSTVO ZA OTROKE Z
DELAVNICO

GALERIJSKE SLIKE IN LJUDSKE
PRIPOVEDKE, VODSTVO ZA OTROKE Z
DELAVNICO

O DRUŽINAH

OŠ2

Galerijske krajinske slike iz časa romantike
bomo spoznavali s pomočjo ljudskih
pripovedk: o tem, kako je velikan Hrust
“zgradil” Šmarno goro, zakaj je Zlatorog jezno
razril planinski raj pod Triglavom, kako je
bila kamniška grofica Veronika kaznovana za
svoje skopuštvo, kako so v mesečini plešoče
vile ustvarile blejsko jezero, in še in še ...
Ob ljudskih pripovedkah bomo spoznali tudi
slikarje krajinarje in njihov način dela, na
delavnici pa bomo izdelali lutke in z njimi
odigrali izbrano pripovedko.
Obvezna prijava za šolske skupine do 29.
septembra.
27. september, 10.00–12.00:
Vodstvo za otroke od 5. do 12. leta in družine
V / OŠ1

Prepletanje umetnostne zgodovine in
antropologije/etnologije,
vodstvo
za
srednješolce.
S pomočjo petih izbranih galerijskih slik bomo
spoznali različne tipe družin ter različne
sorodstvene strukture. Namen programa
je tudi doživljanje umetnin na drugačen
način, s pogovorom, lastnim doživljanjem in
izkušnjami.
Ob tem nam bodo v pomoč tudi nekateri
slovenski književniki. Kakšno družinsko
življenje sta živela slikarja Langus in
Petkovšek? Kaj se je znašlo na krožniku kmeta
in kaj na krožniku bogatega meščana? Kako
so si dvorili včasih in kako se spoznavamo
danes? Kdo so sorodniki pa matrilinearni in
partrilinearni liniji? Kateri obredi prehoda
nas zaznamujejo na prehodu iz otroštva v
odraslost ter kako bi vtise s slik aktualizirali
v sodobno družinsko življenje?
Obvezna prijava za šolske skupine do 29.
septembra.

12.00
BETONSKI STREŠNIKI – DEDIŠČINA V
SODOBNEM OBLIKOVANJU
Pod isto streho , ki jo nudi nekdanja carinarnica/
mitnica, bodo hkrati predstavljeni dosežki
projekta MACC - Postavitev konservatorskega
centra modernih in sodbnih umetnosti s
sedežem na Zavodu za gradbeništvo Slovenije,
Naravoslovnotehniške falultete – Katedre za
oblikovanje tekstilij in oblačil, Muzeja Laško in
Bramac d.o.o., z namenom umetniške postavitve
razstave o betonskih strešnikih. Povezani bodo
vsebine o prvotni tovarni umetnega škrilja
“Kamenit” iz Laškega s tradicijo izdelovanja
strešnikov eternita ter recikliranjem in sodobno
proizvodnjo betonskih strešnikov za potrebe
prenove arhitekturne dediščine, med katero je
še posebej izpostavljena Plečnikova dediščina.

SŠ
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Tri figuralne motive, žanr, zgodovinski prizor
in portret, bomo spoznavali z domišljijsko
igro. Vsi upodobljenci so zgovorno naslikani.
Obrazi in kretnje sporočajo njihove besede
in misli. Poskušali jih bomo izluščiti in ujeti
na lesene tablice v obliki oblačkov ter tako
ustvariti stripovski prizor. Spoznali bomo tudi
vse tri slikarje, ki so živeli vsak v svojem času.
Na delavnici bodo učenci svojo najljubšo sliko
razširili v stripovsko zgodbo in jo narisali.
Obvezna prijava za šolske skupine do 29.
septembra.

Zavod za gradbeništvo Slovenije,
mateja.golez@zag.si
NTF, Oddelek za tekstilstvo,
01 200 32 49, marija.jenko@ntf.uni-lj.si
Muzej Laško, tomaz@stik-lasko.si

Ljubljana

Ljubljana

Ljubljana

Ljubljana

27. september

30. september

2. oktober

30. september

Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17

Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17

Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo,
Gosposka ulica 18

Slovenski gledališki inštitut,
sandra.jenko@guest.arnes.si,
www.gledaliskimuzej.si

Slovenski gledališki inštitut,
sandra.jenko@guest.arnes.si,
www.gledaliskimuzej.si

Slovenski gledališki inštitut,
sandra.jenko@guest.arnes.si,
www.gledaliskimuzej.si

ZVKDS, Območna enota Ljubljana,
darja.pergovnik@zvkds.si

10.00

10.00

14.15

GLEDALIŠČE NA DOTIK

PO STOPINJAH TALIJE, INTERAKTIVNO
VODSTVO

MLADI GLEDALIŠČNIKI, VODENI OGLED

PLEČNIKOVA ZELENA LJUBLJANA,
PREDAVANJE IN VODSTVO MAG. DARJE
PERGOVNIK

Na stalni razstavi »Hoja za gledališčem. Od
jezuitov do Cankarja« se lahko sprehodite
skozi zgodovino gledališča na Slovenskem
in jo dojamete z različnimi čutili. Prisluhnite
dialogu in glasbi, odkrijte različne odre in
odrske elemente, dotaknite se gledališča!
Prijava zaželena.

Potovanje skozi čas se za udeležence začne v
grški antiki, ko se je rodilo gledališče, kot ga
poznamo danes. Učenci bodo spoznali Talijo
in druge muze grške mitologije, si ogledali
različne oblike gledališč, se preizkusili v
različnih načinih gledališkega ustvarjanja in
ob tem prepotovali zgodovino gledališča na
Slovenskem.
Obvezna prijava za šolske skupine.
OŠ1

Na vodenem ogledu stalne razstave “Hoja
za gledališčem. Od jezuitov do Cankarja”
bodo učenci spoznali razvoj slovenskega
gledališča. Seznanili se bodo z oblikami
gledališč in z odrskimi elementi, ki jih bodo v
delavnici pobližje spoznali. Po skupinah bodo
izdelali periakte kot kuliso in lutke na palčki
ter pripravili krajše predstave v papirnatem
gledališču.
Obvezna prijava za šolske skupine.
OŠ1 / OŠ2

Plečnikov opus je zelo velik in raznolik, sega
od urbanističnih načrtov pa vse do knjižne
opreme. Jože Plečnik je velik delež svojega
ustvarjanja zasnoval na področju odprtega
prostora v Ljubljani – ustvaril je trge, parke
in promenade, ki so danes pomemben del
Plečnikove Ljubljane, njene prepoznavnosti
oz. identitete. Šestnajstega januarja 2015
bo v prostorih gimnazije odprtje razstave z
naslovom 80 let Plečnikove promenade; po
razstavi bodo organizirana tudi vodstva.
SŠ
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16.00

Ljubljana

Ljubljana

Ljubljana

Logatec

2. oktober

4. oktober

2.–3. oktober

2. oktober

Slovenski šolski muzej Plečnikov trg 1

Slovenski šolski muzej Plečnikov trg 1

Vrtec Vodmat, Korytkova ulica 24

Dvorana Narodnega doma (vhod skozi
knjižnico), Tržaška cesta 44

Slovenski šolski muzej,
01 251 30 24,
prijavassm@guest.arnes.si,
www.ssolski-muzej.si

Slovenski šolski muzej,
01 251 30 24,
prijavassm@guest.arnes.si,
www.ssolski-muzej.si
11.00–12.00

DELAVNICA VEZENJA

UČNA URA V ANTIČNI EMONI

V preteklosti so bile ročne spretnosti
pomemben del šolske vzgoje. Otroke so pri
pouku ročnih del učili za vsakdanje življenje
koristnih reči. Tako so se fantje med drugim
urili v pletenju košar iz vrbovih viter, medtem
ko so dekleta šivala, kvačkala in vezla.

»Avete discipuli! Pred dvema tisočletjema sem
poučeval otroke na rimskih trgih, zdaj pa sem
prišel v Emono, da še tukajšnjim učencem
pokažem, kako smo se učili v časih, ko so tudi
tu živeli Rimljani.«
Učenci pod vodstvom magistra Quintusa
Caeliusa Kallikratesa spoznavajo način
poučevanja in vzgajanja v času antične Emone.
Pouk se dogaja na prostem, učenci in učitelj pa
so oblečeni v rimsko opravo (tunike in togo).

OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

12.00–17.00
OBRTI V LJUBLJANI, RAZSTAVA
Otroci bodo popeljali svoje starše in stare
starše skozi razstavo risb, izdelkov in
fotografij, ki bodo nastali v času raziskovanja
teme Obrti v Ljubljani.
V / OŠ1

Knjižnica Logatec,
urska.oresnik@log.sik.si,
www.log.sik.si
19.00
OBRAZI DEDIŠČINE V KNJIŽNICI
Predstavili in ogledali si bomo domoznansko
zbirko naše knjižnice. Poseben poudarek
bomo posvetili digitalizaciji gradiva in
predstavitvi zbirk na spletnem portalu Kamra
ter Albuma Slovenije, kamor lahko vsakdo
prispeva svoje osebne (fotografske) spomine.
OŠ3 / SŠ

OŠ2 / OŠ3
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18.00–20.00

Vrtec Vodmat, enota Vodmat

Moravče

Muljava

Polhov Gradec

Rašica

29. september–3. oktober

3. oktober

1.–3. oktober

3. oktober

Osnovna šola Jurija Vege Moravče,
Vegova ulica 38

Jurčičeva domačija

Muzej pošte in telekomunikacij, Polhov
Gradec 61

Trubarjeva domačija, Rašica 69

Osnovna šola Jurija Vege Moravče
in Kulturnoizobraževalno društvo
Limbar,
o-jvmoravce.lj@guest.arnes.si,
kidlimbar@gmail.com

KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO,
RAZSTAVA
V času aktivnih počitnic smo spoznali delček
tistega, s čimer so se prebivalci domačega
kraja ukvarjali včasih. Večino stvari, ki so jih
potrebovali, so izdelali sami in doma. Tudi
mi smo se poskusili v izdelavi (urezovanju,
šivanju) in okrasitvi (vezenju) svojih oblačil.
Oblačila je bilo treba oprati; v ta namen smo
skuhali milo in oprali perilo na perišču. Kljub
težkemu delu in skromnemu življenju so se
včasih znali poveseliti, kaj zapeti in zaplesati;
spoznali smo nekaj ljudskih pesmi in plesov in
jih povezali s spoznavanjem oblačilne kulture.
Seznanili smo se s postopkom pletenja
slamnatih kit. V zimskem času so na večini
moravških domačij pletli slamnate kite za
potrebe slamnikarstva v sosednjih Domžalah.

Tehniški muzej Slovenije,
01 364 00 83, muzejpt@tms.si
9.00–11.00
TRARA, TRARA, POŠTO PELJA!, DELAVNICA

17.00
MALO SEM IN MALO TJA, ZAKLJUČNA
PRIREDITEV
“Pejmo se ...” Da, stopimo v nekdanjost, v
čas preprostih otroških iger in pesmi. Naj se
računalnik in televizor ohladita!
Pojdimo se slepo miš, kurji boj, zvezde metat,
ringa raja; poskočimo, zaplešimo in zapojmo!
V počitniških delavnicah se bomo skupaj
z babicami in dedki igrali, uživali v naravi,
ustvarjali, spoznavali bogato ljudsko izročilo,
raziskovali, kaj je počel pisatelj Josip Jurčič
kot otrok, in vam vse predstavili na zaključni
prireditvi.

Vrtčevski otroci na igriv način spoznajo
poklic poštarja nekoč in danes, različne vrste
poštnih pošiljk in poštna prevozna sredstva
ter se učijo bontona pri telefoniranju. Otroci
bodo lahko med vodenjem nekatere muzejske
predmete tudi otipali in jih preizkusili. Sami
si bodo izdelali štampiljko in jo za spomin
odnesli domov.
Obvezne prijave.
V

Javni zavod Trubarjevi kraji in Galerija
Miklova hiša, 01 788 10 06,
info@trubarjevi-kraji.si,
www.trubarjevi-kraji.si
19.00
PREDSTAVITEV MONOGRAFIJE
AKADEMSKEGA SLIKARJA JOŽETA CENTE
Jože Centa se je po končanem študiju na
ljubljanski Akademiji za likovno umetnost
zaposlil kot likovni pedagog in se s
poučevanjem ukvarjal vse do upokojitve. V
dobrih šest desetletij trajajočem slikarskem
opusu je motivno v prvi vrsti zavezan
krajinarstvu. Pred občinstvo je postavil
več kot dvajset samostojnih razstav. Poleg
iskanja osebnega izraza v občutenem in
impresionistično izvedenem realizmu je v
Velikih Laščah ustanovil slikarska srečanja
Trubarjevi kraji, ki nepretrgano potekajo od
leta 1983.

OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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8.00–17.00

Kulturno društvo Kresnička Muljava
in KD Josipa Jurčiča, ZKD Ivančna
Gorica, Osnovna šola Stična
Podružnična šola Muljava
tatjana@lampret.si

Rašica

Rob

Stična

Šentjošt

2. oktober

1. oktober

30. september

15. oktober

Trubarjeva domačija, Rašica 69

PARNAS center Rob, Rob 1

Muzej krščanstva na Slovenskem,
Stična 17

Šentjošt nad Horjulom 75

Javni zavod Trubarjevi kraji in
Osnovna šola Primoža Trubarja Velike
Lašče, info@trubarjevi-kraji.si,
www.trubarjevi-kraji.si
18.30

Primož Trubar: »… slovenski jezik se povsod
glih inu v eni viži ne govori – drigači govore
z dostimi besedami Kranjci, drigači Korosci,
drigači Štajerji inu Dolenjci, drigači Krašovci inu
Istriani …«
(Predgovor v Ta evangeli Svetiga Matevža, 1555)
Slovenščina je med slovanskimi jeziki najbolj
razčlenjena, pozna več kot 40 narečij. Čeprav
so narečja največje bogastvo jezikov, se vedno
bolj izgubljajo. V kolikšni meri se to dogaja
na velikolaškem območju, bodo raziskovali in
predstavili učenci OŠ Primoža Trubarja Velike
Lašče.

9.00–12.00
V ROBU JE LES DOMA
Posebno
pozornost
bomo
namenili
dediščini robarske žage, pozabljeni tradiciji
pridelovanja eteričnih olj iz smreke v Robu
in starim znanjem o pripravi lesa za gradnjo
kozolcev ter ugotavljali, ali so vsa podrta
drevesa zaradi žleda res le za v peč.
Otroci bodo sestavili izdelek iz lesa, skulpturo
bomo razstavili v urejenem središču Roba pri
vagi. Spoznali bomo rokodelca spominkarja
Srečka Knafelca in njegovo rokodelsko
delavnico, v kateri oblikuje okraske s kozolcev
v zanimive spominke, pa rekli kakšno še o
poklicni kvalifikaciji suhorobarja.
OŠ1 / OŠ2

Muzej krščanstva na Slovenskem,
Javni sklad za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Ivančna Gorica, in
Občina Ivančna Gorica,
info@mus-sticna.si
8.00–16.00
DEDIŠČINA V ŠOLAH, RAZSTAVA IN DAN
ODPRTIH VRAT
Tema natečaja Dediščina v šolah je spodbuditi
ustvarjalce, naj raziščejo šolsko življenje ter
ohranjeno gradivo babic in dedkov, ob tem
pa ustvarijo fotografije in ilustracije ali na
novo izdelajo manjše predmete po vzoru
nekdanjih šolskih potrebščin. Za izhodišče naj
vzamejo pripovedi bližnjih, ki so hodili v šolo v
drugačnih razmerah, obudijo igre, s katerimi
so se v skromnih pogojih nekdaj kratkočasili
mladi, itd. Likovno in vizualno interpretacijo
ohranjene materialne in nematerialne
dediščine, legend, povezanih s šolo, in zgodb,
ki se nanašajo na šolsko življenje, bomo
prikazali na razstavi. Dan odprtih vrat in
prost vstop na stalnih tematskih razstavah
Zgodovina krščanstva na Slovenskem ter
Življenje za samostanskimi zidovi.

Konservatorsko-restavratorski atelje
Šentjošt, Vid Klančar, s. p., in mag.
Anita Klančar Kavčič, restavratorka
vid@stjost.si,
www.restavratorstvo-sentjost.si
8.30–12:30
SLIKANJE FRESK, OTROŠKA DELAVNICA
Na delavnici se vrtčevski otroci poskusijo v
izdelavi freske – poslikave na sveži apneni
omet. Sami pripravijo slikarsko podlago
– namešajo apneno malto, jo nanesejo
na nosilec in zagladijo. Slikajo preproste
vzorce, ki so vzeti iz lokalne dediščine (npr.
fasadni ornamenti, vetrne rože, “ciferplac”
...). Izvajalci delavnice pripravijo predloge na
papirju, po njih pa si otroci nato pripravijo
črtno risbo na polivinil. “Odtisnejo” jo v svež
omet, pripravijo barve (pigment in apnena
voda) in vzorec pobarvajo.
Obvezna prijava.
V

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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"ŠULA, ŽUGA PA DOMU": VSAKA
SLOVENSKA VAS IMA SVOJ GLAS

Zavod PARNAS,
info@zavod-parnas.org,
www.zavod-parnas.org

Škofljica

Trzin

Trzin

Trzin

4. oktober

19. september

4. oktober

4. oktober

Osnovna šola Škofljica, Klanec 5, Škofljica

Osnovna šola Trzin, Mengeška cesta 7 b

Osnovna šola Trzin, Mengeška cesta 7 b

Turistično društvo Kanja Trzin, Mengeška
cesta 7 f

Osnovna šola Škofljica

Občina Trzin, ZVKDS, Območna enota
Kranj, in Osnovna šola Trzin
info@trzin.si

9.00–11.00

10.00

V sklopu vsakoletnega likovnega tabora za
nadarjene učence bomo izvedli delavnico
izdelovanja keramike. Udeleženci bodo
izdelovali posode in druge uporabne
predmete prostoročno v različnih tehnikah
in na lončarskem vretenu. Izdelke bo mogoče
tudi poslikati. Na delavnico so vabljeni tudi
starši.

KULTURA BIVANJA NA PRELOMU IZ 19. V
20. STOLETJE TER V 20. STOLETJU

OŠ2 / OŠ3

Razgovor s pisateljem Tonetom Peršakom o
njegovem najnovejšem romanu Usedline ter o
varstvu kulturne dediščine in o kulturi bivanja
na prelomu iz 19. v 20. stoletje in v vsem
20. stoletju. Pogovor vodi dr. Mojca Tercelj
Otorepec, ZVKDS, OE Kranj.
OŠ3

Turistično društvo Kanja Trzin, MMK,
Osnovna šola Trzin
info@td-trzin.si

9.00–12.00

10.00– 20.00

DEDIŠČINA MOJEGA KRAJA

ROJAKI SO NAM POVEDALI IN POKAZALI

Naša raziskovalna pot dediščine vključuje
ogled razstave »Zgodovina Trzina do
srednjega veka« v prenovljeni Jefačnikovi
domačiji, vodeni ogled gradu Jable in
cerkve sv. Florijana ter kulturno-umetniških
spomenikov in gozdne učne poti Onger. Učenci
spoznavajo tudi nesnovno dediščino Trzina in
okolice, obujajo spomin na otroške igre svojih
dedkov in babic, spoznavajo nekdanje šege
in navade, učijo se ljudske pesmi in plese.
Dediščino svojega kraja bodo predstavili na
kreativen in inovativen način.

Letošnje srečanje trzinskih rojakov namenjamo spominom na stavbno in pedagoško
dediščino Trzina.
Program vključuje:
Šola nekdaj in danes, medgeneracijsko
srečanje rojakov in osnovnošolcev, Spomini in
ogled stavbne šolske dediščine v Trzinu
ter predstavo »Šolski dan oktobra 1954«.
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3
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LONČARSKA DELAVNICA

Osnovna šola in vrtec Trzin, Turistično
društvo Kanja Trzin, Medobčinski
muzaj Kamnik
stanka.jaklic@guest.arnes.si

Cerkvenjak, Brengova

Črešnjevec

Fram

Laporje

3. oktober

26. september

10. oktober

29. september-1. oktober

Cerkvenjak, Brengova, Cerkvenjak

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika,
Črešnjevec 47

Osnovna šola Fram, Turnerjeva ulica 120,
Fram

Osnovna šola Gustava Šiliha, Laporje 31

Občina Cerkvenjak in Osnovna šola
Cerkvenjak - Vitomarci
obcina@cerkvenjak.si,
www.cerkvenjak.si
9.00–13.00
PO SLEDEH STARIH RIMLJANOV

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3
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8.00–12.20
ČAS NAŠIH BABIC IN DEDKOV,
TEHNIŠKI DAN
Učenci od 1. do 9. razreda bodo dan namenili spoznavanju starih šeg in navad, igranju
iger naših dedkov in babic, plesu, petju,
vezenju, peki in podobnem. Dan bo potekal
v sodelovanju s člani Društva upokojencev
Črešnjevec.
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

Osnovna šola Fram in Krajevna
skupnost Fram, KUD dr. Pavel Turner,
Aktiv kmečkih žena
ema.maver@guest.arnes.si
8.00–13.00
ZLATI STUDENEC, TEDEN DEJAVNOSTI
Tudi nekoč je bil Fram zelo razvit kraj, zato
bomo raziskovali znamenitosti od rimskih
časov naprej. Obravnavali bomo pomembne
osebnosti, ki so zaznamovale Fram, ljudske
pesmi, stara hišna imena, raziskali, kako je
delovala šola nekoč, in izvedli učno uro po
starem. V raziskovanje bomo vključili okoliške
šole, kaširali buče, izdelali maketo framskega
gradu, po starih receptih pripravili dobrote z
naših kmetij, po kulturnih točkah pa bomo ob
pomoči sodobne tehnologije iskali zaklade.
Rezultate našega dela bomo predstavili na
zaključni prireditvi.

Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje,
svetovanje.osmbgs@guest.arnes.si,
www.os-laporje.si
IZ PRETEKLOSTI V SEDANJOST IN
PRIHODNOST, DNEVI DEJAVNOSTI
1. oktober ob 11.00: prireditev
Dejavnosti bomo izvedli kot tridnevni
medpredmetni projekt o kulturni dediščini
v Laporju. Izvajali bomo interdisciplinarno
povezan pouk, na kulturnem dnevu pa bomo
osvetlili laporsko ljudsko izročilo, plese, šege
in navade ter jih povezali s sedanjostjo in
osmislili za prihodnost.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3
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Otroci Osnovne šole Cerkvenjak Vitomarci
ter drugi udeleženci bodo pobližje spoznali
življenje Rimljanov v naših krajih v 2. stol. n.
š. Na urejeni sprehajalni poti skozi Arheološki
park si bodo ogledali rimsko gomilno
grobišče s petnajstimi zelo dobro ohranjenimi
gomilami.
8.30: organiziran pohod osnovnošolcev ter
drugih udeležencev (od osnovne šole do
arheološkega parka in nazaj)
11.00: kulturni program v osnovni šoli
12.00: ogled razstave v osnovni šoli na temo
vojska, kulinarika, oblačila in orožje starih
Rimljanov.

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika,
lidija.milosic@guest.arnes.si

Majšperk

Makole

Maribor

Maribor

30. september-2. oktober

29. september-3. oktober

27. september-4. oktober

29. september-4. oktober

Osnovna šola Majšperk, Majšperk 32 B

Osnovna šola Anice Černejeve Makole,
Makole 24

Borcev za severno mejo 16

Dijaški dom Lizike Jančar,
Titova cesta 24 a

Osnovna šola Majšperk
kovacec.milenka@os-majsperk.si
SPOMIN IŠČE …, DNEVI DEJAVNOSTI

OŠ3

12.00
DEDIŠČINA MAKOL, DNEVI DEJAVNOSTI
Z učenci bomo raziskali šege, navade, ples,
pesmi in ljudsko izročilo na območju občine
Makole.
Zbrano gradivo bomo prikazali na razstavi,
odprti za širšo javnost.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Osnovna šola borcev za severno mejo,
alenka.fingust@gmail.com

Dijaški dom Lizike Jančar in Kulturno
športno društvo Lizike Jančar,
rasta.fasmon@guest.arnes.si

9.00–13.30
SLEDI PRETEKLOSTI V SEDANJOSTI,
PROJEKTNI TEDEN
Učenci se bodo med projektnim tednom interdisciplinarno ukvarjali z raziskovanjem
kulturne dediščine, ustvarjali, razmišljali in
kritično presojali svoje poznavanje kulturne
dediščine. Poglobljeno se bodo ukvarjali z
osebnostjo Rudolfa Maistra, odpravili pa se
bodo tudi po tako imenovani čevljarčkovi poti
in odkrivali, kaj ponuja danes.
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

9.00–21.00
ČEBELARSKA DEDIŠČINA
29. september: Kulturna dediščina domače
obrti na Slovenskem – svečarji, predavanje
Raste Fašmon o obrti in uporabi voska v likovni eksperimentalni delavnici batika
30. september: Slovenija in panjske končnice,
predavanje Raste Fašmon
1. oktober: Prostovoljci in starostniki skupaj
na medenih dobrotah ter izmenjava tradicionalnih slovenskih receptov
2. oktober: obisk groba dr. Filipa Terča in
predstavitev apiterapije
3. in 4. oktober: izdelki iz čebeljega voska:
delavnice na meddomski ravni, razstava
v vitrinah in v knjižnici, razstava fotografij
izražanja in končnih izdelkov, ogled
čebelarske trgovine in pogovor s čebelarji o
zdravilnosti in uporabnosti čebeljega voska.
SŠ
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2. oktober ob 17.00: prireditev
V preteklosti iščemo in raziskujemo: vse
dobro, kar je vplivalo na življenje ljudi v naših
krajih, razcvet in padec industrije, uspešna
tovarnarka in izgnanka Marija Kubricht,
spomeniki iz našega kamna v svetu, legende
in pripovedi, ki so združevale in plašile ljudi.

Osnovna šola Anice Černejeve Makole,
silvestra.samastur@os-makole.si

Maribor

Maribor

Maribor

Maribor

29. september-3. oktober

29. september-3. oktober

30. september

1. oktober

Mariborska knjižnica, Rotovški trg 2

Srednja gradbena šola in gimnazija
Maribor, Smetanova ulica 35

Srednja ekonomska šola Maribor, Trg
Borisa Kidriča 3

Osnovna Šola Draga Kobala Maribor,
Tolstojeva ulica 3

Mariborska knjižnica in Univerzitetna
knjižnica Maribor
klemen.brvar@mb.sik.si
10.00–11.00
POD ARKADAMI MODROSTI, NA
POZABLJENEM TRGU

OŠ3 / SŠ

8.00-15.00
DEDIŠČINA IN NEMIRNI ČASI 20.
STOLETJA, RAZSTAVA IN PREDSTAVITEV
PROJEKTNEGA DELA
29. september ob 16.30: odprtje razstave
3. oktober ob 11.00: predavanje Mitje Močnika,
zbiralca, preučevalca soškega bojišča v prvi
svetovni vojni in pisca
Zavedamo se, da je za naše dijake še posebej
pomembno
prepoznavanje
nepremične
kulturne dediščine, saj bo pri opravljanju
njihovega poklica prav to znanje odločilno za
pravilno ohranjanje dediščine. Tudi tistim, ki
niso gradbeniki, želimo vzbuditi pozitiven odnos
do kulturne dediščine. Vojne uničujejo življenja,
domove, vasi in mesta ter ne prizanesejo niti
kulturni dediščini. Spoznavali bomo objekte, ki
so bili v nemirnih časih poškodovani ali uničeni.
Seznanili se bomo z objekti, ki nastanejo kot
posledice vojn in jih v mirnih časih prepoznamo
kot kulturno dediščino ter zato obnovimo.
Vsebinsko jedro projektne naloge bo prva
svetovna vojna, ki jo bomo raziskovali tudi z
obiskom Sarajeva in prizorišč soške fronte.

Srednja ekonomska šola Maribor in
Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, Območna enota Maribor
janja.ipavic@ses-mb.si
12.00
SECESIJA MARIBORSKIH PROČELIJ
Z dijaki se bomo sprehodili po mariborskih
ulicah in spoznavali primere ohranjene kulturne dediščine s primeri secesijskih ornamentov.
Na likovni delavnici bomo oblikovali izdelke,
za katere bomo navdih iskali v secesijskih
motivih. Na delavnici pozlate bomo spoznavali
tehniko pozlačevanja in pozlatili detajle na
naših izdelkih. Dan prireditve bomo obeležili
z odprtjem razstave likovnih del dijakov, ki bo
na ogled v avli šole.
OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Osnovna Šola Draga Kobala Maribor
in Muzej narodne osvoboditve Maribor,
Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, Območna enota Maribor
marjetka@os-dragakobala.si,
www.os-dragakobala.si
18.00
SKOZI VRATA V PRETEKLOST
Na obisku bo gospa Scherbaum, ki bo govorila
o svojem življenju. Delavska družina nam bo
predstavila svoj vsakdan, dekliška šola pa bo
pripravljala mlada dekleta za lepo vzgojene
dame. Madame Marie Curie bo pokazala nekaj
svojih eksperimentov. Duh časa na prelomu
iz 19. v 20. stoletje pa bodo prikazali likovni
izdelki učencev. Takšna prireditev nastane,
ko združijo moči strokovnjaki iz kulturnih
ustanov ter učenci in učitelji osnovne šole.
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Domoznanska razstava o stavbni zgodovini
Rotovškega trga

Srednja gradbena šola in gimnazija
Maribor, 02 235 06 00,
metka.topolic@guest.arnes.si

OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

OŠ3 / SŠ
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Maribor

Ptuj

Sladki Vrh

Slovenska Bistrica

2. oktober

26. september

29. september-3. oktober

30. september

Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor,
Žolgarjeva ulica 2

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož,
Muzejski trg 1

Osnovna šola Sladki Vrh in Etnološki
muzej Methansova hiša

Center domače in umetnostne obrti
(grajska pristava), Grajska 13

16.00–19.00
RAZUUAI – RAZVANJE SKOZI ZGODOVINO,
ODPRTJE RAZSTAVE IN DELAVNICE
Na šoli bomo pripravili kolaž prireditev, ki nas
bodo popeljale skozi zgodovino Razvanja. Kraj
bo v letu 2015 praznoval 1030-letnico prve
pisne omembe – takrat se je imenoval Razuuai. Predstavili bomo Poštelo in arheološke
najdbe ter cerkev sv. Mihaela, najstarejšo
ohranjeno stavbo v Podravju. Sto trideset
let beleži šolstvo v Razvanju, podružnična
šola Staneta Lenardona pa je bila naši šoli
priključena pred natanko 50 leti. Stodeseto
obletnico delovanja praznuje tudi Prostovoljno gasilsko društvo Razvanje, v katero je
vključenih kar nekaj naših učencev.
Tokrat bo na ogled razstava fotografij, za obiskovalce pa bomo pripravili delavnice, ki bodo
predstavile naravno in kulturno dediščino
kraja.
17. oktober, Kulturni dom Razvanje: osrednja
prireditev

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož in
ZVKDS OE Maribor
metka.stergar@pmpo.si

Osnovna šola Sladki Vrh in Etnološki
muzej Methansova hiša
darinka.oosojnik@guest.arnes.si

10.00–12.00

9.00–13.00

ODKRIJMO PRAVO PODOBO

Z ROKO V ROKI, DNEVI DEJAVNOSTI

V bogati zbirki slik na platnu, ki domujejo
v PMPO, jih je večina doživela različne bolj
ali manj strokovne posege restavriranja.
Prvi posegi so bili bolj obnovitveni kakor
restavratorski, saj so vse prevečkrat pustili
svoj pečat na umetnini. Razlogi za posege
so bili različni; od poškodb do spremembe
okusa ali namembnosti. Današnji strokovnjaki restavratorji-konservatorji skušajo slikam
vrniti žlahtnost prvotnega stanja ter zaščititi
umetnino pred nadaljnjim propadanjem. V
muzejskih prostorih si boste lahko v okviru
DEKD ogledali serije restavriranih slik, ki so
plod dolgoletnega sodelovanja med muzejem
in ZVKDS. Restavrator-konservator mag. Bine
Kovačič bo obiskovalce na svojevrsten način
popeljal po poti odkrivanja prave podobe.

Učenci bodo v prostorih šole in Etnološkega
muzeja spoznavali kulturno dediščino. V
okviru delavnic bodo v muzeju popisovali
razstavljene predmete, literarno in likovno
ustvarjali ...
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

Prijave so obvezne na
natalija.zorko82@gmail.com.
10.00-12.00

2. oktober
16.00-18.00
LONČARSKA VRETENA SE ŠE VEDNO
VRTIJO
Mladim obiskovalcem nudimo: predstavitev
lončarske kulturne dediščine pod geslom “iz
babičine kuhinje in dedkove kleti” s prikazom replik, spoznavanje materiala gline in
izdelavo samostojnega keramičnega izdelka,
prikaz in poizkus dela na lončarskem vretenu
ter ogled razstave Terra mystica.
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Osnovna šola Franceta Prešerna
Maribor in Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Območna
enota Maribor, Gasilsko društvo
Razvanje, Pokrajinski muzej Maribor,
Pokrajinski arhiv Maribor, Turistično
društvo Razvanje
darja.vrecko@guest.arnes.si,
www.o-fpreserna.mb.edus.si

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

OŠ3 / SŠ
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Spodnja Polskava

Spodnji Duplek

Starše

24. september

29. september

26. september

1. oktober

Knjižnica Josipa Vošnjaka, Trg svobode 16

Osnovna šola Antona Ingoliča, Spodnja
Polskava 240

Osnovna šola Duplek, Korenska cesta 31

Osnovna šola Starše, Starše 5

Knjižnica Josipa Vošnjaka, 02 805 51 00,
knjiznicajv.slo-bistrica@guest.arnes.si
18.30
SVET MED POHORJEM IN HALOZAMI
NA STARIH RAZGLEDNICAH, ODPRTJE
RAZSTAVE

SŠ

2. oktober

8.00–14.00
PRETEKLOST NAŠEGA OKOLJA SE ZRCALI
V LITERARNI DEJAVNOSTI ANTONA
INGOLIČA
Literarna dela Antona Ingoliča so prepletena
s spomini na življenje v domačem kraju od
njegovega zgodnjega otroštva pa do zadnjih
dni njegovega ustvarjanja.
Tematska razstava bo prikazala raziskavo
in primerjavo izsledkov avtobiografskih elementov, ki so povezani s kulturno dediščino
našega okolja v njegovi literaturi, z zgodovinskimi in drugimi viri.

Osnovna šola Duplek in KUD Brezner
Tonček Korena, 02 621 28 11,
o-spduplek.mb@guest.arnes.si
11.00

Osnovna šola Starše,
leonida.babic@guest.arnes.si
17.00
KULTURNA DEDIŠČINA OBČINE STARŠE

TRGATEV POTOMKE NAJSTAREJŠE TRTE
PRI OSNOVNI ŠOLI DUPLEK
Na šolskem dvorišču imamo potomko
najstarejše trte na svetu. Vabimo vas na njeno četrto trgatev. V želji po ohranjanju naše
dediščine bodo učenci naše šole prikazali
trgatev ob sodelovanju med generacijami. Pripravili bodo priložnostne jedi, zbirali podatke
na terenu in razstavili staro vinogradniško
orodje in pripomočke.
Za veselo vzdušje bodo poskrbeli harmonikarji, ljudske pevke in folklorna skupina.
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

Kulturna dediščina Občine Starše je izjemno
bogata in raznolika, vendar je največkrat
sploh ne opazimo, saj jo premalo poznamo.
Da bi jo bolje spoznali, bodo naši učenci
pregledali register nepremične kulturne
dediščine, različne vire in literaturo. Posamezne enote nepremične kulturne dediščine
bodo poiskali na terenu in jih fotografirali.
Zbrano gradivo bodo drugim učencem ter
staršem v besedi in sliki predstavili na razstavi v prostorih šole, nato pa jih bodo vodili
po poti kulturne dediščine v njeni okolici.

PODRAVSKA REGIJA

Knjižnica hrani bogato zbirko razglednic;
delček teh je predstavljen na spletnem portalu KAMRA. Stare razglednice so pri raziskovanju in odkrivanju naše preteklosti neprecenljiva kulturna dediščina. Obravnavamo
jih kot poseben vir tako slikovnega kot tudi
pisnega dela. Sprehodili se bomo med starimi
razglednicami našega območja.

Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja
Polskava in Občina Slovenska Bistrica
o-sppolskava.mb@guest.arnes.si

OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Trg Alfonza Šarha 6
Vrtec Blaže in Nežica Slovenska Bistrica
in Kulturno društvo Slomšek Slovenska
Bistrica, 031 632 050, tinka.rajh@gmail.com

16.30–18.00
SLOMŠEK ŠE DANES
Na stopnišču pri vrtcu in pred cerkvijo bomo ob
16.30 pri Slomškovem spomeniku uprizorili kratko lutkovno igro, Slomškovo basen Jež in lisica,
nato pa bodo v vrtcu ob 17.00 potekale pravljične
urice Slomškovih pesmi in basni ter kratka poustvarjalna delavnica. V vrtcu si bodo obiskovalci
lahko ogledali tudi razstavo Bilo je nekoč.
V / OŠ1 / OŠ2
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Studenice

Zgornja Ložnica

Beltinci

Bogojina

27. september

27. september

27. september-4. oktober

2. oktober

Župnijska cerkev Sv. treh kraljev

Tinjska gora 90, Zgornja Ložnica

Vrtec Beltinci, Jugovo 33

Osnovna šola Bogojina, Bogojina 134

Simona Kostanjšek Brglez, UIFS ZRC
SAZU in Turistično društvo Samostan
Studenice
031 345 595, 040 432 810,
simona.kostanjsek@gmail.com
18.00
STROKOVNO VODSTVO PO CERKVI SV. TREH
KRALJEV

Vrtec Beltinci, 02 542 20 90,
romana.erdelji@siol.net

10.00–14.00

9.00–17.00

TRAJNOSTNO KMETOVANJE IN NARAVNI
KROGOTOKI

"KAK JE INDA FAJN BILOU"

Kmetija je živ organizem, v katerem skrbimo
za naravno obnovo zemlje ter ohranjanje
njene moči, da na njej s pomočjo rok lahko
pridelamo zdravo hrano, rastline, semena
in sadike. Živali živijo prosto, brez hleva, in
zaključujejo krogotok. Sledimo cilju zdrave,
energijsko polne hrane, ki uravnava fizične
potrebe človeka in duhovno stanje za razvoj družine. Cilje dosegamo z opazovanjem,
razmišljanjem in čutenjem v naravi.
Na ogledu kmetije boste spoznali znanja o
naravi in človeku ter krogotokih povezanosti
skozi letne čase, vedenje o pridelavi zdrave
hrane, oblikah sobivanja človeka, rastlin in
živali ter o pridelavi vina po 7000 let stari
metodi. Vino hranimo in negujemo v velikih,
v zemljo zakopanih glinenih posodah, tako
imenovanih dolijih.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Vse enote vrtca bodo izbrale eno ali več dejavnosti s področja kulturne dediščine kraja
in se bodo z njo predstavile na prireditvi, na
katero bomo povabili starše, stare starše,
krajane, lokalna društva, prebivalce doma ostarelih Janka Škrabana ter Zavod za turizem
in kulturo Beltinci.
V

Osnovna šola Bogojina in Magdina
hiša, Lončarska vas, Izletniška
kmetija, TIC Moravske Toplice
041 343 675, joze.gutman@gmail.com
14.00
SLOVANI.SI, KOLESARSKA UČNA POT,
PREDSTAVITEV PROGRAMA NARAVNE IN
KULTURNE DEDIŠČINE
Bogastvo naravne, kulturne in etnološke
dediščine smo delavci z učenci združili v Učno
pot SLOVANI.si. Kolesarji se v šolskem parku
ob staroslovanski zemljanki seznanijo z lanom,
ržjo in konopljo. Pot nadaljujejo do cerkve Gospodovega vnebohoda arhitekta Jožefa Plečnika
v Bogojini in spoznajo ta mali Plečnikov biser.
Nadaljujejo do Filovcev, lončarske vasi, kjer se
preizkusijo v lončarski spretnosti in si ogledajo
Panonsko hišo, na izletniški kmetiji pa se
srečajo z liki prekmurskega gostuvanja, ki
zaigrajo in zaplešejo sotiš in šamarjanko. Med
potjo se seznanijo tudi z vinsko kulturo. S kolesom po razgibani gozdni poti spoznajo naravni
prostor gozda in bivališče živalskih vrst. V Vidovem izviru pri cerkvici sv. Vida si umijejo oči
za boljši vid in preizkusijo blagodejno delovanje
energetskih točk pri Bukovniškem jezeru. Ob
zaključku poti spoznajo drugačno, prenovljeno
podobo svojega okolja, ki jo je oblikoval nepozaben dan, dan, poln pustolovščin in bogastva,
ki ga bo vredno še večkrat ponoviti.

POMURSKA REGIJA

Prvotna cerkev je bila skupaj s hospitalom
prvič omenjena leta 1237, leta 1249 je bil
dograjen samostan, do leta 1277 so cerkev
povečali in preuredili. V 17. stoletju je bila
skoraj v celoti barokizirana, v 18. stoletju
sta bili prizidani še kapeli. Večina opreme je
baročne. Konec 19. stoletja je bila poslikana
notranjščina, magdalenke pa so nabavile tudi
nekaj nove opreme. V 20. stoletju se v stavbo
ni več bistveno posegalo.
Strokovno vodstvo s predavanjem bo trajalo
predvidoma 45 minut.

Kmetija Zorjan, 041 474 048,
bozidar.zorjan@siol.net

OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Grad

Grad

Ljutomer

Negova

28. september

1. oktober

7. oktober

30. september in 3. oktober

Javni zavod Krajinski park Goričko,
Grad 191

Javni zavod Krajinski park Goričko,
Grad 191

Vrtec Ljutomer, Fulneška ulica 5

Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka
Negova

Javni zavod Krajinski park Goričko in
Društvo steklarjev Slovenije
02 551 88 60, park.goricko@siol.net,
www.park-goricko.org

Javni zavod Krajinski park Goričko in
Društvo steklarjev Slovenije
02 551 88 60, park.goricko@siol.net,
www.park-goricko.org

10.00–18.00

10.00–16.00

DAN ODPRTIH VRAT GRADU GRAD NA
GORIČKEM

STEKLARSKE DELAVNICE NA GRADU GRAD

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

SŠ

14.00–18.00
HI, KONJIČEK, HI, HI ...
Prireditev bomo povezali s 140-letnico prvih
kasaških dirk v Ljutomeru. V vrtcu bomo v
septembru izvedli vrsto aktivnosti za otroke in
starše (obisk kasaškega muzeja, spoznavanje
zgodovine, ogled kasaških dirk, obisk predstavnika kasaškega kluba v vrtcu ...). Na dan
prireditve bomo izvedli vrsto dejavnosti na to
temo: razne igre, povezane s konji, petje pesmic, obisk maskote kasača Tonka, pripravili
bomo tudi priložnostno razstavo.
V

Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka
Negova, os.negova@guest.arnes.si
8.00–14.00
SPOZNAVAMO LOKALNO DEDIŠČINO,
DNEVA DEJAVNOSTI
Učenci bodo lokalno dediščino spoznavali
na delavnicah na temo grajskih zgodb –
ogledali si bodo grad Negova, obiskali kovača,
čebelarja, ekokmetije, zasebno zbirko starih
orodij in opremljene stare hiše ter na vse te
teme poustvarjali, ličkali bodo na kmetiji,
pripravljali buče za pridelavo bučnega olja,
izdelovali različne izdelke iz slame in drugih
materialov kot nekoč.
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

POMURSKA REGIJA

Na največjem grajskem poslopju na
Slovenskem se boste sprehodili skozi
preteklost ob ogledu stalne razstave Grad
Gornja Lendava in njegov prostor v času
ter ob predstavitvi stavbnega razvoja in
oblačilnega videza rodbine Szechy. Posebno
etnološko dediščino območja boste lahko
odkrivali v muzejskih delavnicah domače obrti
in dejavnosti. V razstavnih prostorih boste
občudovali mozaično krajino in pestrost njenih
prebivalcev ter umetniško vrednost razstave
Ars Vitraria Društva steklarjev Slovenije. Tako
kot grajska terasa s svojimi blagodejnimi
energijami vabi k počitku, ima okrogla grajska
klet tudi posebno naravo.

Grad Grad ob steklarski delavnici gosti
razstavo umetnice vitraža Irme Kopač,
oblikovalke
kristalnega
nakita
Miriam
Kosec in oblikovalke tekstila Stanke Blatnik
Blagotinšek – Ars vitraria. Člani društva bodo
razstavo dopolnili z delavnicami oblikovanja
stekla na odprtem ognju, brušenja, fuzije,
graviranja, poslikave in vitražev. Obiskovalci
gradu bodo lahko videli, kako se spretne roke,
umetniška duša in razžarjeno steklo stalijo
v izjemne izdelke. Dogodek dopolnjujeta še
predavanje o zgodovini oblikovanja stekla in
predstavitev Šolskega centra Rogaška Slatina,
ki s srednješolskima programoma Tehnik
steklarstva in Tehnik optik skrbi za ohranjanje
dediščine oblikovanja vsestranskega materiala
– stekla.

Vrtec Ljutomer in Kasaški klub
Ljutomer, Občina Ljutomer
041 397 651,
pusenjak.marija@gmail.com

Moravske Toplice
27. september
Evangeličanska cerkev
19.00
ZVOČNI ODSEVI MOJEGA KRAJA – SLOVENIJA
Otroški pevski zbor Grlice je v šolskem
letu 2013/14 pod vodstvom zborovodkinje
Mojce Györek Karas in v sodelovanju z dr.
Albinco Pesek izdal zgoščenko z zbranimi
prekmurskimi ljudskimi pesmimi. Zgoščenka
je nastala v okviru projekta Zvočni odsevi
mojega kraja, katerega namen je ohranjanje
ljudske dediščine in njena popularizacija.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Selo

Celje

Celje

27. september

25. september-31. december

26. september

TIC Moravske Toplice, Romanska rotunda

Muzej novejše zgodovine Celje,
Prešernova ulica 17

Muzej novejše zgodovine Celje,
Prešernova ulica 17

Osnovna šola Fokovci in TIC Moravske
Toplice, silvijasambt@gmail.com
12.00–16.00

Muzej novejše zgodovine Celje,
03 428 64 28, info@mnzc.si,
www.muzej-nz-ce.si

Muzej novejše zgodovine Celje,
03 428 64 28, info@mnzc.si,
www.muzej-nz-ce.si

IŠČE SE ...

18.00

9.30 in 16.00

Udeleženci bodo lahko iskali skriti zaklad v
bližini romanske rotunde. Med družabno igro
in kvizom bodo spoznavali naravne in kulturne
značilnosti Krajinskega parka Goričko.

SRČNI POZDRAV Z VOJNEGA POLJA! – PRVA
SVETOVNA VOJNA IN NJEN ODMEV NA
CELJSKEM

POKLIC URARJA

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

OŠ3 / SŠ

110

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

SAVINJSKA REGIJA

Letos mineva sto let od začetka prve svetovne
vojne. V spomin na dogodke in posledice vojne
bomo odprli novo občasno razstavo, ki bo
obiskovalcem poleg zgodovinske perspektive
ponudila tudi razmislek o vojni ter likovna
dela dijakov Gimnazije Celje-Center, ki so
ob tem nastala. Obiskovalci se nam lahko
pridružijo na rednih vodstvih ali učnih urah z
delovnimi listi.

Urarski mojster Ivan Krivec nam bo na
Muzejski ulici obrtnikov predstavil svoj poklic
ter opremo in pripomočke, ki jih potrebuje pri
svojem delu.
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Celje

Celje

Laško

3. oktober

30. september

29. september

9.00–11.00

Muzej novejše zgodovine Celje,
Prešernova ulica 17

Osnovna šola Frana Roša, Cesta na
Dobrovo 114

Hiša generacij Laško, Savinjsko nabrežje 6

ROŽE IZ KREP PAPIRJA

Muzej novejše zgodovine Celje,
03 428 64 28, info@mnzc.si,
www.muzej-nz-ce.si
9.00
MUZEJSKI MEDVEDEK MEDO, HERMANOVA
USTVARJALNICA
Ob stalni razstavi Brlog igrač, ki je na ogled
v edinem slovenskem otroškem muzeju
Hermanov brlog, bomo po ogledu razstave
ustvarjali čisto prave igrače! Mehke in
prijazne medvedke.

16.30–17.00
IGRAČE IN IGRE, KOT SMO JIH POZNALI
VČASIH
Sodobni čas in sodobna tehnologija
prinašata vedno nove igrače in igre, ki
bolj kot združujejo, razdružujejo. Otroci se
igrajo sami, pozabljajo na pogovor, zdravo
tekmovalnost in vztrajnost. Da ne bi pozabili,
kako lahko preživimo lepo popoldne, s čim se
poleg tehnoloških dosežkov lahko še igramo,
kako naredimo preprosto igračo, kaj lahko
počnemo skupaj, bomo učenci šole raziskali,
zapisali in zbrali stare igre.

Hiša generacij Laško, 03 734 18 80,
center.starejsih@siol.net
9.00–11.00
VEZENJE
Ustvarjalna delavnica, namenjena vsem
generacijam, da se naučijo osnovne šive in
vbode pri vezenju.

2. oktober
9.00–11.00
PLETENJE KOŠAR

OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

Frankolovo

Spoznali bomo pletenje košar.

30. september

29. september-3. oktober

9.00–11.00

Osnovna šola Antona Bezenška,
Frankolovo 11

KLEKLJANJE

Osnovna šola Antona Bezenška
Frankolovo in Turistično-kulturno
društvo Globoče - Dedni Vrh
group1.oscef@guest.arnes.si,
www.os-frankolovo.si

Spoznali bomo “krancel pinterce” in se naučili
tradicionalnega izdelovanja rož iz krep papirja.

SAVINJSKA REGIJA

V / OŠ1 / OŠ2

Osnovna šola Frana Roša,
milena.smisl@triera.net

1. oktober

Ustvarjalna delavnica, na kateri bodo
udeleženci
spoznali
osnovne
tehnike
klekljanja in se jih naučili

7.00–15.00
ANTON BEZENŠEK: 160-LETNICA ROJSTVA,
RAZSTAVA
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Laško

Laško

Laško

9.00–11.00

29. september-3. oktober

29. september-3. oktober

30. september-1. oktober

PEKA KRUHA

Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško,
Trubarjeva ulica 20

Vrtec Laško – Enota Debro in Čebelarstvo
Blagotinšek, Jagoče 13c

3. oktober

Pod mentorstvom pekovskega mojstra
Francija Planinca bomo oblikovali in spekli
kruh ter ga tudi poskusili.

Knjižnica Laško,
matej.jazbinsek@knjiznica-lasko.si,
www.knjiznica-lasko.si

Muzej Laško in Osnovna Šola Primoža
Trubarja, tomaz@stik-lasko.si

9.00–13.00

9.00–13.00

SPOZNAVAJMO LOKALNO KULTURNO
DEDIŠČINO

SKRIVNOSTNI PREDMET IZ MUZEJA

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

Obiskali bomo učence prve in druge triade
osnovnošolskega izobraževanja. Otroci bodo
najprej sami skušali razvozlati skrivnostni
predmet iz muzejske zbirke. Pričakujemo, da
bodo nastale različne zgodbice in risbice, ki
se bodo bolj ali manj približale resničnosti in
ugotovitvam strokovnjakov muzealcev. Skupaj
jih bomo komentirali, se o skrivnostnem
predmetu nato pogovorili in predstavili
njegovo vlogo za spoznavanje, raziskovanje in
razumevanje preteklosti ter njegov pomen pri
ohranjanju kulturne dediščine.
OŠ1 / OŠ2

10.00–12.00
ČEBELARJENJE V LAŠKEM, SOTOČJU
DOBREGA
Čebelarjenje bomo spoznavali z odkrivanjem
skrivnostnega življenja kranjske sivke.
Najprej si bomo ogledali film, nato bomo
obiskali čebelarja, ki nam bo predstavil
medovite rastline ter nas povabil v čebelnjak.
Prisluhnili bomo živžavu iz panjev in vonjali
blagodejni aerosol. Ogledali si bomo slikovite
panjske končnice in spoznali zgodbe, ki jih
pripovedujejo. Naslednji dan bomo izdelali
čisto prave panjske končnice in jih postavili
na ogled na razstavi, poimenovani Po bučeli
se vižej.

SAVINJSKA REGIJA

Otroci iz vrtca in učenci prve triade osnovne
šole bodo spoznavali lokalno kulturno
dediščino z lokalnimi ljudskimi pripovedkami
in ljudskimi igrami. Z razredi druge triade
bomo reševali domoznanski kviz z naslovom
Kaj vem o svojem kraju. Učencem zadnje
triade pa bomo predstavili domoznanstvo v
e-okolju.

STIK, Center za šport, turizem,
informiranje in kulturo Laško in Vrtec
Laško – Enota Debro, Čebelarstvo
Blagotinšek, Likovno društvo Laško
marina@stik-lasko.si

V / OŠ1

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Luče

Planina pri Sevnici

Podsreda

Polzela

3. oktober

2. oktober

1. oktober

3. oktober

Juvanova hiša, Luče 40

Planina pri Sevnici 37

Grad Podsreda, Podsreda, Podsreda 103

zbor pred Osnovno šolo Polzela, Šolska
ulica 3

Osnovna šola Blaža Arniča in družina
Matijov
os-luce@guest.arnes.si,
www.os-luce.si
11.00
OB KRUŠNI PEČI, KULTURNI DAN

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

18.00
DELO PREVAJALCEV IN DEDIŠČINA ANE
WAMBRECHTSAMER
Domoznanski večer s prevajalko Katjo Kladnik,
ki je iz nemščine prevedla zgodovinsko povest
Ane Wambrechtsamer Guzej. Pisateljica
je dobršni del življenja preživela na Planini
pri Sevnici in se s svojimi deli, napisanimi v
nemščini, poklonila ljudem in kraju.
Večer bo popestril otroški pevski zbor
Osnovne šole Planina pri Sevnici.
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Kozjanski park in Osnovna šola
Bistrica ob Sotli
kozjanski-park@kp.gov.si,
www.kozjanski-park.si
8.30–12.30
GRAJSKI DAN NA GRADU PODSREDA
Grad Podsreda sodi med najpomembnejše
objekte romanske arhitekture na Slovenskem,
saj je njegovo srednjeveško jedro skozi stoletja
ostalo skoraj neokrnjeno. Grad je eden redkih
kulturnih spomenikov na Slovenskem, ki je v
zadnjih 30 letih iz stanja propadanja postal
pomemben nosilec kulturne, promocijskoizobraževalne,
družabne
in
turistične
ponudbe.
S svojo bogato zgodovino je navdih tudi
za najmlajše obiskovalce. Učence bomo
seznanili z grajsko zgodovino, grajskimi
igrami, glasbo, prehrano in lepopisjem gotice
ter izdelali vojščaka, ki je na freski na steni
gradu Podsreda.

Osnovna šola Polzela,
majda.pur@gmail.com
15.00–19.00
V OBJEMU POLZELSKIH GRIČEV, UČNA POT
Učenci naše šole so pripravili učno pot, na
kateri želimo poudariti kulturne in naravne
znamenitosti našega kraja. K spoznavanju
učne poti želimo povabiti naše družinske
člane in naključne udeležence ter jim
pričarati nepozabno zabaven in poučen dan.
Zbrali se bomo pred Osnovno šolo Polzela, se
odpravili do rojstne hiše pesnice Neže Maurer,
med potjo iskali skriti zaklad in spoznavali
naravne znamenitosti.
OŠ1

SAVINJSKA REGIJA

Naši predniki so živeli bogato kulturno
življenje. Ubrane ljudske pesmi – v Lučah
pravimo, da se poje na črez – so bile stalne
spremljevalke družabnih dogodkov, ohranjene
so še mnoge stare navade, na primer ofiranje,
jajčnca ...
Učenci bodo v okviru kulturnega dne
spoznavali kulturno dediščino domačega
kraja in svoje ugotovitve predstavili našim
prijateljem iz pobratene Osnovne šole Savo
Jovanović Sirogojno. Srbski učenci pa nam
bodo predstavili del svoje kulturne dediščine.

Knjižnica Šentjur,
tatjana.oset@sen.sik.si,
www.sen.sik.si

OŠ2
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Šentjur

Šentvid pri Planini

Šoštanj

Šoštanj

2. oktober

27. september

1. oktober

29. september-3. oktober

Ulica skladateljev Ipavcev 17

Kulturni dom

Muzej usnjarstva na Slovenskem,
Primorska cesta 6 h

Vila Mayer, Kajuhova cesta 10

Turistično-informacijski center
občine Šentjur in Pokrajinski muzej
Celje, Muzej novejše zgodovine Celje,
Osnovna šola Franja Malgaja
tic@turizem-sentjur.com,
www.turizem-sentjur.com
9.00–14.00
PO POTI SKLADATELJEV IPAVCEV IN
NADPOROČNIKA FRANJA MALGAJA

19.00

Muzej usnjarstva na Slovenskem
03 898 44 20,
info@muzej-usnjarstva.si,
www.muzej-usnjarstva.si

IGRAMO IN POJEMO "PO STAREM"

8.00–12.00

Vabljeni k poslušanju ljudskih viž in pesmi v
obliki medgeneracijskega sodelovanja, saj bo
prireditev potekala interaktivno in bosta na
njej sodelovali starejša in mlajša generacija
pevcev in godcev. Prireditev bomo poživili tudi
s starimi jedmi v novi preobleki, ki so značilne
za kozjansko območje.

SPOZNAJMO KULTURNO DEDIŠČINO
ŠOŠTANJA, KULTURNI DAN

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Kulturno
dediščino
Šoštanja,
nekdaj
upravnega in gospodarskega središča
Šaleške doline, bomo predstavili učencem in
učenkam 9. razreda osnovne šole. Kulturno
dediščino domačega kraja bodo spoznavali
ob projekciji starejšega filmskega gradiva v
muzeju, ogledu stavbne dediščine mesta in
pripovedovanju lokalnih povedk v Vili Mayer
OŠ3

Občina Šoštanj, vila.mayer@sostanj.si
10.00
NEKOČ JE BILO JEZERO – POVEDKE IZ
ŠALEŠKE DOLINE, PRIPOVEDOVALSKI
DOGODEK ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE
Nekoč je po vsej dolini ure in ure daleč valovilo
jezero. Pusti grad nad Šoštanjem je bil takrat
še svetilnik. V jezeru je plaval jezerski zmaj
pozoj. Nekega dne pa je jezero odteklo skozi
ozko sotesko Penk. Iz pozojeve krvi je nastal
premog ... – Predstavili bomo zgodbe, ki so
se ohranile v lokalnem ljudskem izročilu in so
del naše dediščine.
Na ogled bo razstava umetnij otrok iz Vrtca
Šoštanj, ki so nastale v okviru projekta
Kulturna dediščina našega kraja.
V / OŠ1 / SŠ

SAVINJSKA REGIJA

Popeljali vas bomo po Ipavčevi poti, na kateri
si boste pri železniški postaji Šentjur ogledali
Muzej južne železnice za Štajersko in spoznali
poklic železničarja nekoč in danes.
Pot bomo nadaljevali proti Zgornjemu trgu
– staremu trškemu jedru, ki spada med
najlepše urejena trška jedra v Sloveniji.
V mogočni stavbi Ipavcev boste spoznali
zgodovino stavbe in njene zbirke ter poklic
turističnega informatorja in lokalnega
turističnega vodnika. Sledil bo ogled
znamenite Ipavčeve hiše, ki bo potekal ob
poslušanju glasbe izpod peresa Ipavcev. Za
prijeten zaključek si boste ogledali še stalno
razstavo o nadporočniku Franju Malgaju in ob
tem spoznali, da je po njegovi zaslugi Mežiška
dolina še vedno slovenska.

Zavod ETNO-EKO in Prosvetno
društvo Zarja
tanja.gobec@gmail.com

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Šoštanj

Šoštanj

Špitalič

1. oktober

1. oktober

27. september

Vila Mayer, Kajuhova cesta 10

Vila Mayer, Kajuhova cesta 10

Žička kartuzija, Špitalič 9

Občina Šoštanj, vila.mayer@sostanj.si

Občina Šoštanj, vila.mayer@sostanj.si

10.00–17.00

18.00

VILA MAYER, DAN ODPRTIH VRAT

SPOMINI NA SPOMINE – OB STOLETNICI
PRVE SVETOVNE VOJNE

17.00: javno vodstvo po stalnih zbirkah
V Vili Mayer bodo na ogled: zbirka kiparskih
del Ivana Napotnika, domoznanska zbirka
Zvoneta A. Čebula,
zbirka vrtnarskega mojstra Alojza Kojca, izbor
likovnih del iz zbirke Napotnikove galerije in
soba družine Mayer.

Stoletnico začetka prve svetovne vojne smo
obeležili z zbiranjem in objavo spominov
domačinov na pričevanja o prvi svetovni vojni
in letih po njej.
Predstavljamo publikacijo s “spomini na
spomine”, virtualno razstavo in kratek
avtorski film, ki je nastal ob tej priložnosti.

10.00–18.00
SVETOVNI DAN TURIZMA ODPIRA VRATA V
ŽIČKO KARTUZIJO
10.00, 12.00, 14.00, 16.00: vodeni ogledi
Žička kartuzija je spomenik evropskega
pomena tako po nastanku kot po funkciji.
Ustanovljena je bila v 12. stoletju kot
devetnajsta kartuzija po vrsti in prva
zunaj matičnih dežel Francije in Italije,
prva v Srednji Evropi in prva od štirih na
Slovenskem. V 14. stoletju se je samostan
ponašal s knjižnico, ki je štela več kot 2000
knjig in je bila manjša le od vatikanske. Tukaj
so skoraj štiri stoletja nastajali znameniti
srednjeveški rokopisi. Kartuzijanom so dajali
poseben status tudi naravno zdravilstvo,
lekarništvo in vinogradništvo, ti menihi pa so
se ukvarjali tudi z mlinarstvom, opekarstvom,
steklarstvom in podobnimi rokodelskimi
deli, ki so omogočala preživetje skupnosti.
Redovno življenje v tej dolini je zamrlo, ko je
kartuzijo z dekretom leta 1782 ukinil cesar
Jožef II. Območje Žičke kartuzije je bilo na
milost in nemilost prepuščeno toku časa.
Intenzivna raziskovalna in obnovitvena
dela potekajo zadnjih 30 let. Današnjemu
človeku kartuzija pomeni oazo miru in
hkrati ponuja številne vsebine, povezane z
meniško tradicijo: zeliščne vrtove z zeliščno
prodajalno, peninsko klet, lončarski atelje,
dve stalni razstavi ter najstarejšo gostilno na
Slovenskem.

SAVINJSKA REGIJA

SŠ

TIC Slovenske Konjice in TIC
Žička kartuzija, 03 752 37 32,
zickakartuzija@siol.net
tic.konjice@siol.net,
http://tic.konjice.si

OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Velenje

Velenje

Vransko

Vransko, Tabor

29. september–3. oktober

30. september–4. oktober

27. september

29. september–4. oktober

Velenje, Cesta talcev 20

Muzej Velenje, Ljubljanska 54

Schwentnerjeva hiša Vransko, Vransko 25

Osnovna šola Vransko-Tabor, Podružnična
osnovna šola Tabor in Schwentnerjeva
hiša

Vrtec Velenje, enota Vrtiljak, in
UMstvarjalnica (Ona Čepaityte Gams)
ona.gams@yahoo.com
9.00–11.00
GREMO SE LOVIT!

V

9.00,11.00
S ČASOVNIM STROJEM SKOZI 750-LETNO
ZGODOVINO VELENJA
Osnovnošolske skupine se bodo s pomočjo
“časovnega stroja” ustavile ob različnih
mejnikih 750-letne zgodovine Velenja in
ob raznovrstnih nalogah na zanimiv način
poglobile svoje znanje o lokalni preteklosti.
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

Zavod za kulturo, turizem in šport
Vransko, 031 210 298, 03 703 12 11,
zkts.vransko@siol.net,
wwww.zkts-vransko.si
20.00

Osnovna šola Vransko-Tabor in Zavod
za kulturo, turizem in šport Vransko
03 703 23 70, os.vransko@guest.
arnes.si, www.os-vransko.si

VRANSKI POLETNI VEČERI 2014 – OŽIVIMO
KULTURNO DEDIŠČINO, KONCERT
KLAVIRSKEGA TRIA PODLESEK - HUDNIK

9.00–17.00

Letos bodo koncerti klasične glasbe v štirih
podružničnih cerkvah in v Schwentnerjevi hiši,
rojstni hiši založnika Lavoslava Schwentnerja,
da bi tako oživili podružnične cerkve in
Schwentnerjevo rojstno hišo.

S spoznavanjem domačega kraja bodo učenci
spremljali koncept spreminjanja in razvoja
skozi čas.
V
domačem
kraju
bodo
spoznavali
kulturnozgodovinske spomenike in življenje
v naselju nekoč, preučevali bodo naravne
danosti za nastanek kraja, pisna gradiva
o pomembnih ljudeh v kraju, raziskovali
bodo šolanje nekoč, šege in navade ter
odkrivali druge zanimivosti, ki so povezane z
nastankom kraja.
Pripravili bomo razstavo izdelkov otrok ter
oblikovali kulturni program v obeh šolskih
prostorih.

OŠ3 / SŠ

BILO JE NEKOČ, PROJEKTNI TEDEN

SAVINJSKA REGIJA

V Vrtcu Velenje, enoti Vrtiljak, bomo z otroki
najstarejših skupin v tematsko obarvanem
tednu raziskovali otroške igre iz časov naših
babic in dedkov. Ne bomo ostali samo v
Sloveniji, spoznali bomo otroške igre, ki so
se jih igrali tudi drugje po Evropi! Čakajo nas
raziskovanje doma, delavnice – igralnice v
vrtcu, zanimivo ustvarjanje skupaj s starši,
predvsem pa ogromno novih odkritij, ki nas
bodo še večkrat razveseljevala.

Muzej Velenje,
tanja.verboten@muzej-velenje.si

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Žalec

Žalec

Brežice

Bizeljsko

4. oktober

5. in 6. oktober

4. oktober

2. oktober

Medobčinska splošna knjižnica Žalec,
Aškerčeva ulica 9 a, Žalec

Medobčinska splošna knjižnica Žalec,
Aškerčeva ulica 9 a, Žalec

Brežice, Posavski muzej Brežice, Cesta
prvih borcev 1

Bizeljska cesta 78

Medobčinska splošna knjižnica Žalec,
karmen@zal.sik.si, www.zal.sik.si

Medobčinska splošna knjižnica Žalec,
karmen@zal.sik.si, www.zal.sik.si

Posavski muzej Brežice, 07 466 05 03,
ivanka.pockar@guest.arnes.si

Turistično društvo Bizeljsko in Javni
zavod Kozjanski park
041 970 215, http://bizeljsko.si

19.00

9.00–13.00

18.00

MEDOBČINSKA SPLOŠNA KNJIŽNICA
ŽALEC, DAN ODPRTIH VRAT

UTRIP DOMOZNANSTVA: MESTNA
SKUPNOST ŽALEC SE PREDSTAVI

SEJEM ROKODELSKIH ZNANJ; DELAVNICA
GLINA IN VODA – Z ROKO V ROKI

SONČNA VRATA NA BIZELJSKEM, ODPRTJE
RAZSTAVE

Domoznanski
oddelek
Medobčinske
splošne knjižnice Žalec že nekaj let zbira,
hrani in predstavlja domoznansko gradivo
z območja Spodnje Savinjske doline. Velik
poudarek našega oddelka je v ozaveščanju
ljudi o pomenu domoznanskega gradiva in
s tem o ohranitvi kulturne dediščine našim
potomcem.

Utrip domoznanstva je projekt, v katerem
se vsak prvi ponedeljek v mesecu predstavi
društvo iz Spodnje Savinjske doline. Tokrat
se bo predstavila Mestna skupnost Žalec, saj
Žalec letos praznuje 50 let razglasitve mesta.
Mestna skupnost Žalec s svojimi dejavnostmi
skrbi za ohranjanje kulturne dediščine.

Dogodek letos poteka četrtič zapored.
Namenjen je predstavitvi starodobnih
rokodelskih dejavnosti in znanj, ki so se pri
nas ohranili do današnjih dni, kot tudi tistih, ki
so se iz njih nadgradili, izmenjavi rokodelskih
znanj, prodaji izdelkov, promociji rokodelstva
in rokodelcev. Na sejmu bo sodelovalo
predvidoma 30 rokodelcev.
Istočasno bo potekala delavnica Glina in
voda – z roko v roki, posvečena 100-letnici
vodovodnega omrežja in izgradnji vodovodnega
stolpa v Brežicah. Pod vodstvom muzejskih
konservatorjev se bomo na delavnici lahko
preizkusili v spretnosti izdelave vodovodnih
cevi iz gline po vzoru rimskega vodovoda na
Drnovem (rimski Neviodunum).

Sončna vrata, vrata v vinske hrame, so
arhitekturna
znamenitost
Bizeljskega.
Našli jih boste na najstarejših hramih. Na
Bizeljskem pomeni vinski hram poseben,
posvečen kraj. To je prostor za vse tiste, ki
cenijo in spoštujejo sad človekovega dela in
narave. Tudi repnice so opremljene s sončnimi
vrati, ki nas pripeljejo v peščeni podzemeljski
svet. Sončna vrata so nekdaj imeli tudi drugi
gospodarski objekti, kot so kleti in kašče.
Likovni ustvarjalci bodo na tokratni
tradicionalni likovni koloniji ustvarjali na temo
sončnih vrat. K sodelovanju so povabili tudi
učence turističnega krožka v Osnovni šoli
Bizeljsko.

OŠ3 / SŠ
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Ob 9.00 in 12.00 bodo nastopili ljudski pevci
in godci.

OŠ2 / OŠ3

SPODNJEPOSAVSKA REGIJA

8.00–12.00

Ob 11.00 bo organiziran vodeni ogled
Posavskega muzeja Brežice.
Od 10.00 do 12.00 bo potekala delavnica
Glina in voda – z roko v roki.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Kostanjevica na Krki

Kostanjevica na Krki

Krško

Krško

27. september

3. oktober–2. november

28. september

30. september

Galerija Božidar Jakac, Grajska cesta 45

Osnovna šola Jožeta Gorjupa, Gorjanska
cesta 2, Kostanjevica na Krki

Mestni muzej Krško, Valvasorjevo
nabrežje 4

Mladinski oddelek Valvasorjeve knjižnice
Krško, CKŽ 47

Galerija Božidar Jakac,
minka.velicevic@galerija-bj.si,
www.galerija-bj.si
10.00
ARHITEKTURNI DETAJLI NEKDANJE
SAMOSTANSKE CERKVE, DELAVNICA

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

18.00
KOSTANJEVICA NA KRKI: POPLAVNA
OGROŽENOST KULTURNE DEDIŠČINE
Zaradi svojih večplastnih vrednosti je bila
Kostanjevica na Krki leta 1997 z odlokom
razglašena za kulturni in zgodovinski spomenik.
Naselbina ima poseben čar tudi zaradi oblivanja
reke Krke, ki je lahko romantično, ob izjemnih
okoliščinah, kakršne so bile v zgodovini naselja
večkrat izpričane, pa je voda tudi element
ogrožanja. Poplava izjemnih razsežnosti, ki
je mesto doletela leta 2010, pa je ponovno
pokazala, kako ogrožena je lahko kulturna
dediščina starega mestnega jedra zaradi talnih in
poplavnih voda. S predstavljeno tematiko smo se
spopadli v okviru interdisciplinarne raziskovalne
delavnice, v katero so bili vključeni študentje
Univerze v Ljubljani, in sicer iz Fakultete za
arhitekturo in iz Oddelka za etnologijo in kulturno
antropologijo Filozofske fakultete. Rezultat dela
je razstava in monografska publikacija, s katero
javnosti predstavljamo izsledke raziskovalnega
dela, predloge za ravnanje s kulturno dediščino
ter primere tovrstnih dobrih praks v domačem in
tujem okolju.

Kulturni dom Krško, enota Mestni
muzej Krško in Slovensko etnološko
društvo, JSKD OI Krško
07 492 11 00,
maja.ivanisin@mestnimuzejkrsko.si,
www.mestnimuzejkrsko.si
16.00–18.00
KRŠKE ŠOLE, DELAVNICA
V tokratni delavnici bomo spoznavali, kako je
bilo s šolskimi poslopji v Krškem in kdo je imel
velik vpliv na gradnjo teh stavb na prelomu iz
19. v 20. stoletje. Še prav posebej pa nas bodo
zanimale zgodbe o njih, prepletene z doživetji,
ki jih imajo o šolskih stavbah današnji učenci
– udeleženci delavnice. Ker pa so spomini
velikokrat prepleteni s predmeti, prosimo
udeležence, naj s sabo prinesejo predmet, ki
je povezan z njihovim spominom na šolo.
Delavnico bosta vodili dr. Helena Rožman iz
Slovenskega etnološkega društva in Alenka
Černelič Krošelj.
OŠ3 / SŠ

Valvasorjeva knjižnica Krško,
07 490 40 00,
polona@knjiznica-krsko.si
9.00
ZGODBA O ŠOLSKIH VRTOVIH IN
PREHRANSKI DEDIŠČINI POSAVJA
V knjižnici bomo tokrat pripravili srečanje,
na katerem bodo osnovnošolci spoznavali
prehransko dediščino našega okolja in
izvedeli tudi marsikaj zanimivega o šolskih
vrtovih. Pripravili bomo tudi priložnostno
razstavo starih kuharskih knjig in kuhinjskih
pripomočkov, ki so jih uporabljali včasih.
OŠ1

SPODNJEPOSAVSKA REGIJA

Dediščina
nekdanjega
cistercijanskega
samostana je bila že v začetku 20. stoletja
prepoznana kot izjemno kvalitetna in je
bila zato tudi deležna posebne obravnave
kulturnovarstvene stroke. Dr. France Stele je
že v tridesetih letih v nekdanjem samostanu
izvedel prva restavratorsko zaščitna dela,
prostor nekdanje samostanske cerkve z
njenimi gotskimi arhitekturnimi detajli pa
uvrstil med naše najpomembnejše kulturne
spomenike iz prehoda romanike v gotiko. Z
novo razstavo javnosti predstavljamo prenovo
kompleksa
nekdanjega
cistercijanskega
samostana, ki je v zaključni fazi, izpostavljamo
pa tudi izjemne arhitekturne detajle in stavbno
plastiko nekdanje samostanske cerkve.
V ustvarjalni delavnici bodo udeleženci
spoznavali in poustvarjali arhitekturne
detajle in kamnoseške elemente nekdanje
samostanske cerkve.

Občina Kostanjevica na Krki in
Fakulteta za arhitekturo UL,
Galerija Božidar Jakac
Marjana.Krhin@kostanjevica.si

V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ
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Krško
25. september
Dvorana v parku, Krško
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Krško, in KD
Libna, KD Leskovec pri Krškem, KD
Svoboda Brestanica, KD Anton Aškerc
Koprivnica, DU Senovo, DU Raka,
Alenka Černelič Krošelj
07 488 16, 50, 051 833 428,
oi.krsko@jskd.si

Leskovec pri Krškem
in Veliki Podlog

Podkum

Trbovlje

1. oktober

29. september

30. september

Domačija Medved, Podkum 66

Osnovna šola Tončke Čeč, Keršičeva
cesta 50

Osnovna Šola Leskovec pri Krškem in
Podružnična šola Veliki Podlog
Zveza kulturnih društev Krško in JSKD
območna izpostava Krško, Osnovna
šola Leskovec pri Krškem
mirjancka@gmail.com
9.00–12.00

18.00

DELAVNICA ROČNIH DEL

PREPLETANJE NITI

Rokodelke bodo osnovnošolskim otrokom
prikazale različne vrste ročnih del, ki so
pomemben del naše kulturne dediščine, ki še
živi. Otroci se bodo lahko v osnovnih tehnikah
tudi preizkusili.
Za rezervacijo delavnice je obvezna prijava.
OŠ1

10.00–13.00
SV. JURIJ POD KUMOM: OD OBČINE DO
KRAJEVNE SKUPNOSTI
Februarja 1935 je takratni župan Henrik Medved
napisal Sreskemu načelstvu v Krškem naslednje:
»Kedaj je občina nastala ne ve nihče. ... Prvo ime
te občine je bilo Sv. Križ per Svibnjem, potem je
dobila občina ime St.Crucius, v letih po 1930 pa
ima pravo ime Sv. Jurij pod Kumom. Pred to dobo
pa so bili Rihterji. Kedo je bil Rihtar nihče ne ve.«
Med drugo svetovno vojno se je občina imenovala
St. Georgen am Kum. Leta 1945 po osvoboditvi pa
najprej Krajevni odbor OF, Sv. Juri pod Kumom,
v letu 1949 pa se je kraj preimenoval v krajevno
skupnost Podkum.
Prikazali bomo originalne dokumente tega časa.
OŠ3 / SŠ

Osnovna šola Tončke Čeč in Turistično
društvo Trbovlje, Jože Ovnik
karmen.lindic@yahoo.com
16.30–18.30
RUDARSKE ZGODBE V SLIKI IN BESEDI,
PRIREDITEV
Za
uvod
bodo
obiskovalci
spoznali
Perkmandeljca in poizkusili tradicionalno
rudarsko jed. Potem bomo odprli razstavo
del slikarja, karikaturista in ilustratorja
Jožeta Ovnika, Rudarske zgodbe. Sledila bo
gledališka predstava Rudarska zgodba.
Jože Ovnik ustvarja risbe, grafike, upodobitve
rudarskega življenja, ki je bilo v Trbovljah
prisotno leta in leta. Z njegovimi podobami
se delci tega vsakdanjika prenašajo na
generacije, ki knapovskega utripa niso
doživele v živo. Najbolj znana podoba Jožeta
Ovnika je škrat Perkmandeljc, ki se skriva
v zasavskih rudniških jaških. Na pobudo
mentorice gledališkega krožka šole je avtor
napisal nadaljevanje Rudarske zgodbe in jo
prestavil v današnji čas.

ZASAVSKA REGIJA

V čast 190. obletnice rojstva Josipine
Hočevar in njenega vzdrževanja rokodelske
šole v Krškem od leta 1855 do 1875 bodo v
septembru na ogled štiri razstave ročnih del. V
njihovem sklopu bodo potekale tudi delavnice
za obujanje veščine izdelovanja ročnih del in
spodbujanje mladih za ohranjanje rokodelske
dediščine.
Na zaključnem dogodku rokodelskega
septembra bo ob razstavi najzanimivejših
in najlepših ročnih izdelkov poustvarjena
rokodelska učna ura z gospo učiteljico.

Rudi Zupan,
rudi.zupan@guest.arnes.si

OŠ1 / OŠ2 / OŠ3
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Trbovlje

29. september

Trbovlje

Trbovlje

30. september in 2. oktober

8.30–12.00

30. september

30. september–1. oktober

Osnovna šola Tončke Čeč, Keršičeva
cesta 50

LITERARNO-LIKOVNO DOPOLDNE,
KULTURNI DAN ZA 6. IN 7. RAZREDE

Trbovlje, Trg Franca Fakina 8

Zasavski muzej Trbovlje, Ulica 1. junija
15, Trbovlje

Osnovna šola Tončke Čeč in Aktiv
kmečkih žena Trbovlje
karmen.lindic@yahoo.com
8.00
RUDARSKI FRUŠTIK
Zajtrk je tisti, s pomočjo katerega se naš dan
začne veliko lepše.
V okviru projekta Zdrava šola želimo na šoli
doseči, da bi zajtrkovanje postala navada vseh
učencev. Po receptih babic bomo za otroke
pripravili pristen rudarski »fruštik«: zadišalo
bo po beli kavi, koruznih žgancih in funštrcu.

1. in 2. oktober
POTI RUDARJENJA, UČNA POT
Učenci naše šole so ob pomoči mentorjev
pripravili učno pot. Na posameznih točkah
začrtane poti imajo obiskovalci priložnost,
da se seznanijo z dejavnostmi, povezanimi z
rudarstvom v Zasavju, posledicami rudarjenja
tako na podobi pokrajine kot tudi na samih
ljudeh, seznanijo pa se tudi s kratkim
zgodovinskim orisom Zasavja in pogledom v
prihodnost regije, ki je še vedno razumljena
kot »knapovska dežela«.
Učenci naše šole bodo člane Sekcije
upokojenih pedagoških delavcev Trbovlje,
člane Društva upokojencev Trbovlje in druge
obiskovalce popeljali po učni poti od točke do
točke.
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8.30–12.00
ZBOROVSKO PETJE V TRBOVLJAH
Z učenci bomo raziskovali delo mladinskega
pevskega zbora Slavček, stanovske pesmi
izpod peresa trboveljskega zborovodje in
skladatelja Jožeta Skrinjarja ter se naučili
novo pesem na rudarsko tematiko.
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje,
os.ic-trbovlje@guest.arnes.si
8.20
SLOVENSKA OBRT NA PRIMORSKEM,
TEHNIŠKI DAN
Učenci bodo v okviru tehniškega dne
spoznavali obrti na Primorskem in na to
tematiko izdelovali izdelke; te bomo nato v
popoldanskem času predstavili na šolskem
dvorišču.
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

Osnovna šola Tončke Čeč in Zasavski
muzej Trbovlje
karmen.lindic@yahoo.com
9.30–11.00
RUDARJENJE IN ŽIVLJENJE RUDARJEV
Učenci bodo v mestnem muzeju spoznavali
pomen odkritja premoga za razvoj in širjenje
našega kraja. Ogledali si bodo stalno
muzejsko razstavo Rudarjenje in življenje
rudarjev, spoznali opremo in orodje rudarjev
nekoč, njihovo delo in življenje. Ogledali
si bodo tudi ohranjene rudarske kolonije,
spoznali vzroke za njihovo nastajanje in z
ogledom starih rudarskih stanovanj spoznali
življenje takratnih delavskih družin.
OŠ1 / OŠ2

ZASAVSKA REGIJA

8.00–12.00

Učenci bodo rudarjenje in rudarsko dediščino
spoznavali v štirih delavnicah. Spoznali bodo
Trboveljčane, ki so literarno ustvarjali na
temo rudarjenja, v Delavskem domu Trbovlje
si bodo ogledali mozaik, v likovni delavnici pa
bodo izdelali tematsko knjižico.
V splošni knjižnici Toneta Seliškarja bodo
učencem predstavili domoznansko zbirko in
novo knjigo o Perkmandeljcu danes.
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ITALIJA

OBČINA DOLINA
PRI TRSTU
20.–26. september
Dolina, Galerija Torkla, stara stiskalnica
oljk v središču vasi
Nižja srednja šola Simona Gregorčiča,
prof. Boris Pangerc, 0039 40 228 132,
boris.dolina@libero.it

KULTURNI BAZAR
18. marec 2015
Cankarjev dom, Ljubljana
V enem dnevu na enem kraju vsa slovenska kulturno-umetniška ponudba za otroke in mlade ter
vse, ki vas zanima kultura.
Vabimo vas, da za aktualno ponudbo in informacije iz kulturno-umetnostne vzgoje obiščete
spletno stran www.kulturnibazar.si in Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje 2014/15, ki
je uporabnikom na voljo v obliki spletnega imenika slovenskih kulturnih ustanov s tega področja:
www.katalog.kulturnibazar.si.

19.30
DROBCI IZ MATERIALNE KULTURE V OBČINI
DOLINA PRI TRSTU, ODPRTJE RAZSTAVE
Kulturna dediščina Slovencev v Italiji je
izjemno bogata in nadvse raznolika.
Nižjo srednjo šolo Simona Gregorčiča obiskuje
več kot 60 dijakinj in dijakov iz Občine Dolina,
ki zajema 25 vasi in zaselkov v neposrednem
zaledju Trsta, ter iz sosednje Občine Milje.
Dijakinje in dijaki so na svojih domovih
s pomočjo staršev, nonov in sorodnikov
odkrili veliko število še odlično ohranjenih
predmetov, ki so se v preteklosti uporabljali
na kmetiji, v obrtništvu ali v gospodinjstvu.
Razstavo bomo uredili v dolinski torklji, stari
stiskalnici oljk, ki je že sama po sebi dragocen
predmet kulturne dediščine.
V sodelovanju z domačim kulturnim društvom
Valentina Vodnika, fantovsko in dekliško
združbo, ki prireja majenco v Dolini, ter
fantovsko združbo iz Boljunca bomo priredili
slovesno odprtje razstave s petjem domačih
obrednih ljudskih pesmi. Kot izreden gost bo
nastopila ženska pevska skupina Stu ledi, ki
jo vodi Katja Lavrenčič. Skupina že več kot 25
let goji in ohranja kulturno dediščino ljudske
pesmi Slovencev v Italiji.
OŠ3
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© Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
zloženka Program prireditev in dejavnosti DEKD in TKD 2014 izdajatelj Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije zanj Jernej Hudolin koordinatorka in urednica Nataša Gorenc lektoriranje Alenka
Kobler design Votan Leo Burnett d.o.o. tisk Littera picta d.o.o. naklada 15.000 Ljubljana, september 2014
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Slovenska
nacionalna komisija
za UNESCO
Organizacija Združenih
narodov za izobraževanje,
znanost in kulturo

DNEVI
EVROPSKE
KULTURNE
DEDIŠČINE

www.zvkds.si/dekd

