
 

 

  

29. DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 
7. TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE 

28. 9.–12. 10. 2019 
 

 

VRTCEM IN ŠOLAM 
 

VABILO K SODELOVANJU 
pri nacionalnem medresorskem projektu 

TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE 
www.zvkds.si/dekd 

 
 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) vas skupaj z Ministrstvom za kulturo (MK), Ministrstvom 
za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Zavodom RS za šolstvo (ZRSŠ), Slovensko nacionalno komisijo za 
UNESCO (SNKU) in Skupnostjo vrtcev Slovenije (SVS) vabi k sodelovanju pri nacionalnem medresorskem projektu 
Teden kulturne dediščine (TKD), da z vsakodnevnimi dejavnostmi v vrtcih in šolah med letom ter še posebej 
v času med 28. septembrom in 12. oktobrom 2019 poglobljeno obravnavate področje kulturne in naravne 
dediščine. Aktivnosti s tega področja lahko povežete z dejavnostmi v okviru kurikula za vrtce, v šolah pa lahko 
kulturno dediščino vključite v vsebine, ki jih obravnavate pri pouku v sklopu kulturnih, naravoslovnih in tehniških 
dni ter pri drugih projektnih dejavnostih. Predlagamo, da pri tem sodelujete s kulturnimi ustanovami, nevladnimi 
organizacijami in samostojnimi ustvarjalci na področju kulture ter daste poudarek metodi odprtega učnega okolja 
(spoznavanje dediščine in situ), spodbujanju ustvarjalnosti ter medgeneracijskemu povezovanju.  
 
Vabimo vas k aktivnemu sodelovanju na temo DEKD in TKD, Dediščina # umetnost # razvedrilo. Če se 
odločite za sodelovanje pri pripravi programa/dejavnosti, lahko svoj prispevek predstavite tudi staršem ali širši 
javnosti. TKD je del vseevropske prireditve Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD). 
 

Rok za prijavo dogodkov in dejavnosti je 20. april 2019. Prijavite se lahko na spletnem mestu 
www.zvdks.si/dekd. Za več informacij se obrnite na naslov: milena.antonic@zvkds.si; ali pokličite na tel. št.: 02 

228 48 59 ali 041 365 984. 

 
Za strokovne delavce vrtcev in šol pripravljamo brezplačni posvet: 
4. februar, 10.00–14.00, Slovenski etnografski muzej, Metelkova ulica 2, Ljubljana. 
Prijavnico in dodatne informacije najdete na spletnem mestu http://www.zvkds.si/sl/dekd/regionalna-srecanja-
dekd-tkd. 
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11. KULTURNI BAZAR 2019 
Kulturni bazar bo potekal 4. aprila 2019 v Cankarjevem domu v Ljubljani, med 9.00 in 18.00. Temo TKD, 
Dediščina # umetnost # razvedrilo, bomo predstavili v Klubu Cankarjevega doma ob 10.30. 
Več informacij o nacionalnem strokovnem usposabljanju najdete na  www.kulturnibazar.si, kjer bosta po 15. 
januarju 2019 objavljena program in prijavnica. Kulturni bazar 2019 bo potekal pod častnim pokroviteljstvom 
Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. 
 
PROGRAM BREZPLAČNIH KULTURNIH DOGODKOV  
Že sedaj vas vabimo k vključitvi dogodkov v šolski koledar 2019/20 in k obisku brezplačnih kulturnih dogodkov, 
ki jih v okviru TKD in DEKD pripravljamo skupaj z muzeji, galerijami, knjižnicami, območnimi izpostavami Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti, nevladnimi organizacijami in zavzetimi posamezniki.   
 

Program brezplačnih kulturnih dogodkov, ki se bodo po vsej Sloveniji zvrstili med 29. septembrom in 12. 
oktobrom 2019, bo 15. junija 2019 objavljen v spletnem napovedniku na http://www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-

prireditve pod geslom Teden kulturne dediščine. 
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