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Spoštovane in spoštovani!
Evropska kulturna dediščina nas osmišlja, izpričuje naš zelo
različen, a hkrati skupen kulturnozgodovinski kapital ter nas
vsakič znova tudi spodbudi, da v tem hitro spreminjajočem
in vrtečem se času hipnih podob zaustavimo svoj korak.
Zanimanje za evropsko kulturno dediščino pomeni
zanimanje za humanizem, za izjemne dosežke civilizacije,
za preteklost, ki lahko tlakuje pot v prihodnost.
Veseli me, da so Dnevi evropske kulturne dediščine
prepoznani kot zelo odmevna akcija pod okriljem Sveta
Evrope in Evropske komisije na področju kulture, saj
sodeluje 50 držav podpisnic Evropske kulturne konvencije.
V okviru spodbujanja zanimanja za varstvo kulturne in
naravne dediščine ter populariziranja ideje o skupni kulturni
dediščini, o bogastvu in kulturni raznolikosti Evrope se
zvrsti kar 80.000 dogodkov, ki jih obišče več kot 30
milijonov obiskovalk in obiskovalcev.
Tudi Slovenci se pridružujemo iniciativi in poleg dni
organiziramo še Teden kulturne dediščine, nacionalni
medresorski projekt, v katerega so vključene tako rekoč vse
generacije, skorajda vsi slovenski kraji.
Osrednje teme letošnjih Dni evropske kulturne dediščine
so dediščina, umetnost in razvedrilo. Z vpeljavo novih
tehnologij, ki prinašajo nove možnosti za razvoj že
obstoječih, a morda premalo izkoriščenih potencialov,
ponuja slovenska kulturna dediščina še neslutene možnosti
prezentacije.
Kako bomo v prihodnje negovali in popularizirali naše
edinstveno izročilo? Kako ga bomo predstavljali, kako se
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bomo predstavljali svetu mi sami? Danes se oziramo v leto
2021 in v novo predsedovanje, oziramo se v prihodnost,
ki jo želimo z namenom še večje dostopnosti kulturnih
vsebin in spodbujanja zanimanja pri mladih generacijah
opolnomočiti tudi s sodobnimi praksami virtualizacije
prezentacije kulturne dediščine.
Smo namreč raznolika, odprta družba, a hkrati zavezana
enotni in skupni evropski misli. Od nekdaj živimo na
prepišnem ozemlju, spleteni in prepleteni z drugimi
kulturami, a vselej ozirajoči se v prihodnost. Ponosni na
svojo preteklost, kulturno dediščino, identiteto gradimo
v sedanjosti vizijo prihodnosti. Pomembno je namreč, da
vemo, kdo smo, in se z občutljivostjo zavedamo Drugega,
saj bomo le tako lahko izmojstrili tudi smer, v katero si
želimo jutri.
Mag. Zoran Poznič,
minister

Spoštovani sooblikovalci programa
in vsi ljubitelji kulturne dediščine,
dediščina, umetnost, razvedrilo so teme 29. Dnevov
Evropske kulturne dediščine in 7. Tedna kulturne dediščine.
Zato praznujmo, razvedrili bomo dan, razvedrili bomo leto.
Z nami bodo muzeji, kinematografi, cirkusi, zabaviščni
parki, ples, festivali, igre, branje, glasba, fotografija, radio,
televizija, gledališče, turizem in šport. Živahno dogajanje bo
zajelo ulice, koncertne dvorane, gledališča, muzeje, parke,
ki pričajo o tem, kako so se Evropejci zabavali in sproščali
v preteklosti in kako to počnejo danes, ko so se nam
pridružila še družbena omrežja.
Pojem kulturne dediščine je vsebovan v vseh naštetih
pojavnih oblikah in je hkrati tudi del lokalne, regionalne in
nacionalne evropske identitete. Participira pa tudi znanje
in vrednote vseh nas, zato smo kulturno dediščino dolžni
spoštovati in razvijati mi vsi, posamezniki, institucije in
država.
Bodimo prava dediščinska skupnost, vsi posamezniki,
društva, civilna iniciativa, neformalna kulturna združenja ter
profesionalne kulturne institucije.
Zavod za varstvo kulturne dediščine s ponosom vsako leto
organizira Dneve evropske kulturne dediščine in Teden
kulturne dediščine, saj dediščina poleg razvedrila pomeni
nenadomestljivo vrednoto za posameznika in skupnost.
Naj vam dnevi prinesejo obilo praznovanj, srečanj in veselja.
Janez Kromar, v. d. generalnega direktorja
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije
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Vrhnika, 27. september, 8.00–21.00; celodnevni program
19.00, Razstavišče Moja Ljubljanica, Tržaška cesta 32,
Vrhnika; slovesno odprtje
Kulturna dediščina ima pomembno vlogo pri oblikovanju prihodnosti
Evrope. Poudarjanje družbenega pomena dediščine, potrebe po njenem ohranjanju v javno korist ter razvojnih priložnosti na znanstvenem,
kulturnem, izobraževalnem in gospodarskem področju se odražajo v
zagotavljanju javnega interesa in upoštevanju vključujočega in povezovalnega pristopa k upravljanju. Strokovno verodostojni programi v
presečišču dediščine, umetnosti in razvedrila so dolgoročna naložba v
ohranjanje dediščine in tradicij lokalnih okolij tudi za prihodnje generacije.
Vrhnika ima izjemen potencial na področju naravne in kulturne dediščine, ki v zadnjem obdobju pridobiva prepoznavnost tako v lokalnem kot
tudi v nacionalnem in mednarodnem prostoru. Letos je občina dobila
priložnost gostiti slavnostno odprtje 29. Dnevov evropske kulturne dediščine in 7. Tedna kulturne dediščine. Ob tej priložnosti bo potekala
tudi slavnostna razglasitev projekta Ljubljanica na Unescov seznam najboljših praks za varovanje podvodne kulturne dediščine. Projekt je pridobil znak 21. junija 2019 v Parizu, na 7. zasedanju držav pogodbenic
Konvencije o varovanju podvodne kulturne dediščine, h kateri je z ratifikacijo leta 2008 pristopila tudi Republika Slovenija. Reka Ljubljanica,
ki je od leta 2003 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena,
predstavlja z obsežnim kraškim in barjanskim porečjem ter številnimi
arheološkimi najdbami eno od svetovnih znamenitosti.
Dneve evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine bo odprl mag. Zoran Poznič, minister za kulturo. Slavnostno odprtje bosta z
nagovorom pospremila gostitelj Daniel Cukjati, župan občine Vrhnika, in
Janez Kromar, v. d. generalnega direktorja Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije. Pester celodnevni program je pripravila zadruga za
kulturo ZA.POLIS v partnerstvu z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane in v sodelovanju z mednarodnimi, nacionalnimi in lokalnimi javnimi
zavodi in nevladnimi organizacijami. Vljudno vabljeni!
Celoten program odprtja in programov v septembru in oktobru 2019 najdete v zloženki Program odprtja DEKD in TKD 2019; www.zvkds.si/dekd
in www.mojaljubljanica.si.
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2. oktober, 17.00–19.00
Infocenter Triglavska roža bled, Ljubljanska
cesta 27
Igrivo in zabavno z našo
dediščino, veliki otroški dogodek
Otroci bodo dediščino Triglavskega narodnega parka spoznavali z zabavnega vidika. Zanje bomo pripravili serijo delavnic:
o starih namiznih igrah, igrah spretnosti,
pastirskih igrah …

Cerklje na GORENJSKEM
7. oktober, 19.00
TIC Cerklje, Krvavška cesta 1b
Med škrjančki naših polj,
odprtje razstave
Predstavili bomo domačine, katerih dela
presegajo lokalni pomen in so del narodove kulturne zakladnice: nestorja slovenskega novinarstva Ivana Železnikarja, pesnika
Josipa Murna in igralca Ignacija Boršnika.

Triglavski narodni park, ana.kunstelj@tnp.gov.si, www.tnp.si

Kulturni klub Liberius, www.klub-liberius-cerklje.si, daniela.mocnik@guest.arnes.si;
Šenturški oktet, Občina Cerklje na Gorenjskem, MIZŠ RS

Bled, Bohinjska Bela

Gorje

4. oktober, 16.00–18.00

4.–7. oktober, 9.00–12.00

Zgornja vas

Zgornje Gorje 100

7. škratov pohod:
zabava na skednjih
Raziskovali bomo razvedrilo in zabavo na
podeželju v preteklosti. Pokukali bomo v
opuščene domače skednje, ki so bili nekdaj
po opravljenem delu kraj druženja, zbiranja in zabave.

Ogled umetniških slik in
čebelarske kulturne dediščine
Poslikavanje panjskih končnic je bilo leta
2018 vpisano v Register nesnovne kulturne dediščine. Nosilka Anja Bunderla bo
predstavila to temo, čebelarstvo in stoletni
prevozni čebelnjak.

Vrtec Bled, enota Bohinjska Bela, maja.poklukar@gmail.com; Društvo deklet in žena na
vasi, KD Bohinjska Bela, Ana Kunstelj

Anja Bunderla, anja.bunderla@gmail.com, www.api-art.com

Bohinj, Ajdovski gradec
5. oktober, 15.00–16.00
zbirno mesto železniška postaja Bohinjska
Bistrica
Ajdovski gradec
Ob ogledu Ajdovskega gradca bomo spoznali zgodovino Bohinja, kako so ljudje v
času železne dobe živeli v Bohinju, kako
so gradili lesene hiše, rudarili, železarili in
pokopavali umrle.
ArheoAlpe, zavod za kulturo, izobraževanje, www.arheoalpe-bohinj.si,
arheo.alpe@gmail.com; Turizem Bohinj
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Bled

Jesenice
2.–4. oktober, 9.00–12.00
Vrtec Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21
Moj ponos, moje Jesenice
Celoletno raziskovanje našega mesta in
sodelovanje s številnimi organizacijami
bomo strnili v razstavo otroških del, ki
predstavljajo nastanek mesta, bližnjo zgodovino in življenje danes.
Vrtec Jesenice, skupina Čukci, marjana.jakopic@vrtecjesenice.si, miriam.kalan@vrtecjesenice.si
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8. oktober–22. november, 18.00
9.00–15.00
Gornjesavski muzej Jesenice, Fužinska
cesta 2
Črno-beli portret, odprtje
razstave
Na gostujoči razstavi v okviru Srečanja
gorenjskih fotografov bo predstavljenih
30 fotografij (od 42 izbranih) vseh šestih
fotografskih društev oziroma klubov.

Kranj
11. september, 18.00
Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1
Ustvarjalna rodbina Vurnik
Tri obletnice so priložnost za predstavitev
izjemne rodbine Vurnik, ki se s svojim opusom pomembno umešča v kulturno-umetniško dediščino Gorenjske.

Mestna knjižnica Kranj, 04 201 35 57, prireditve@mkk.si, www.mkk.si

Gornjesavski muzej Jesenice, nina.hribar@gmj.si, www.gmj.si; Fotografsko društvo
Jesenice, stane.vidmar1@gmail.com, www.fd-jesenice.si; Fotoklub Jesenice,
janez.vrzel@gmail.com, www.fotoklub-jesenice.si

Kranj

Jesenice, Koroška Bela

Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1

21. september–1. oktober,
pon.–sob. 15.00–19.00,
ned. 8.00–12.00
Kulturni hram, Cesta Ivana Cankarja 17
Hodil po svojih sem poteh
Razstava o umetniškem ustvarjanju Andreja Tavčarja, ki je povezano z domačim
krajem, Koroško Belo in okoliško naravo.
Farno kulturno društvo Koroška Bela, petsonc77@gmail.com, FB: FKD.KB

Jesenice, Koroška Bela
3. oktober, 16.00
pred cerkvijo sv. Ingenuina in sv. Albuina
(v slabem vremenu v Kulturnem hramu,
Cesta Ivana Cankarja 17
Pesem štirih, pritrkovalska
delavnica
Pritrkavanje je bilo letos vpisano v Register
nesnovne kulturne dediščine. Nosilci bodo
predstavili zgodovino zvonov, zaigrali ljudske viže in izvedli ritmično delavnico.
Farno kulturno društvo Koroška Bela, petsonc77@gmail.com, FB: FKD.KB; Pritrkovalska
skupina Koroška Bela
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Jesenice

18. september, 19.00
France Štiglic: med
ustvarjalnostjo in ideologijo,
predavanje Matica Majcna
France Štiglic velja za največjega slovenskega filmskega režiserja, a se v današnjem času postavlja vprašanje, kako skozi
trenutno prizmo vrednotimo njegovo delo.
Mestna knjižnica Kranj, 04 201 35 57, prireditve@mkk.si, www.mkk.si

Kranj
25. september, 19.00
Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1
Druga plat Franceta Štiglica:
njegovi manj uspešni filmi,
predavanje dr. Petra Stankovića
France Štiglic je bil kompleksen ustvarjalec. Razpravljali bomo o njegovih manj
posrečenih celovečercih ter o tem, kakšne
so bile težave teh filmov in kaj nam lahko
povedo o Štigličevih omejitvah.

Mestna knjižnica Kranj, 04 201 35 57, prireditve@mkk.si, www.mkk.si
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26. september, 19.00

Kranj
5. oktober, 11.00

Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1

Kranjska hiša, Glavni trg 2

Boštjan Hladnik: divji fant
slovenskega filma, predavanje
Zorana Smiljanića
Kako rečemo režiserju, ki je posnel najbolj
provokativen (Maškarada), najbolj odštekan (Ko pride lev) in najboljši slovenski
film (Ples v dežju)? Legenda – ker je kršil
vsa pravila, in to z lahkoto, humorjem in
stilom.

klasičen vodeni ogled Kranja
Kranj stoji na 30 metrov visoki skali, v objemu rek Save in Kokre ter je v celoti zaščiteno kot kulturni spomenik. Spoznajte
znamenitosti, odkrijte zgodbe prebivalcev
in občudujte pročelja meščanskih hiš.

Mestna knjižnica Kranj, 04 201 35 57, prireditve@mkk.si, www.mkk.si

Kranj

Kranj
2.–3. oktober, 9.00– 11.00
Vrtec Mavčiče, Mavčiče 102
Igra kot razvedrilo
Vsi otroci v vrtcu bodo spoznali tradicijo
starih iger in igranja, kot način druženja
nekoč. Povprašali bomo babice in dedke,
s katerimi igrami in kako so si krajšali čas,
ter izvedli delavnice.
OŠ Orehek Kranj, Vrtec Mavčiče, 04 250 51 10

Kranj
3. oktober, 19.00
10.00–18.00
Gorenjski muzej, Tomšičeva ulica 42
Repatriacija kulturne dediščine in
najspornejša muzejska zbirka na
svetu, muzejski večer
V času napoleonskih vojn je britanski ambasador lord Elgin odtujil skulpture s Partenona v Atenah in jih prepeljal v London.
Na podlagi te zbirke je predstavljen širši
izziv repatriacije kulturne dediščine.

Gorenjska regija

Kranj

Turistično informacijski center, tamara.marzic@visitkranj.si, www.visitkranj.si

7.–11. oktober, 9.00–10.30
Vrtec Orehek, Zasavska cesta 53 A
Slikanje kot razvedrilo in
umetnost
Obiskala nas bo slikarka Pavla Peranovič
in otroke popeljala v svet slikarstva. Otroci
bodo ustvarjali, se zabavali in spoznavali
umetnost. Otroške izdelke bomo razstavili.
OŠ Orehek Kranj, Vrtec Orehek, vevericek@osorehek.si; Pavla Peranovič

Kranj
9. oktober, 10.00–12.00
OŠ Simona Jenka Center, Komenskega
ulica 2
Zabaven skok v preteklost
Radovedni Taček, Kljukec, Zverinice iz Rezije … Mnogi se živo spominjamo teh oddaj
ter njihove poučne in humorne vsebine,
glasbe, čudovitih lutk. Nas v današnjem
času še lahko zabavajo?
OŠ Simona Jenka Kranj Center, Nataša Šefer

Gorenjski muzej, jelena.justin@gorenjski-muzej, www.gorenjski-muzej.si

14

15

11. oktober, 17.00
12. oktober, 10.00

Naklo, PODBREZJE
3.–5. oktober, 19.00
19.00

Kranjska hiša, Glavni trg 2

Pirčev dom na Taboru

Rovi pod starim Kranjem
Ste vedeli, da se pod starim mestom
skrivajo rovi, ki so jih zgradili med drugo svetovno vojno in so prvotno služili
kot mestno zaklonišče? Spoznajte mreže
kranjskega podzemlja, ki je skrito pod našim zgodovinskim mestom in se pridružite
vodenemu ogledu.

Taborski filmski dnevi
Štirinajsti taborski dnevi bodo postregli
s filmskimi večeri, na katerih bomo predvajali posnete gledališke predstave in
dogodke, ki so jih zadnja leta uprizarjali v
društvu Tabor.

Gorenjska regija

Kranj

Kulturno društvo Tabor Podbrezje, jozef.perne@gmail.com, FB: Kulturno društvo Tabor
Podbrezje, www.podbrezje.si

Turistično informacijski center, info@visitkranj.si, www.visitkranj.si

Kranjska Gora,
Mojstrana
2.–3. oktober, 9.00– 11.00
Slovenski planinski muzej, Triglavska
cesta 49
Your Alps, odprtje razstave
reliefov
Dijaki so se udeležili fotografske delavnice
v Trenti pod mentorstvom fotografa Aleša
Zdešarja. Fotografije so uporabili kot predlogo za oblikovanje reliefov.
Gornjesavski muzej Jesenice, www.planinskimuzej.si; Biotehnični center Naklo, Triglavski
narodni park

Naklo
9. oktober, 13.00–15.00
Biotehniški center Naklo, Strahinj 99
Medgeneracijsko branje
Medgeneracijsko se bomo za okroglo mizo
pogovarjali o prebranem izbranem mladinskem literarnem delu s področja dediščine oz. preteklosti, ki ima odločilen vpliv
na življenje danes.
Biotehniški center Naklo, janja.gartner@bc-naklo.si, www.bc-naklo.si
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Radovljica, Begunje
3. oktober, 9.00–11.00
9.00
Alpski smučarski muzej Elan, Begunje na
Gorenjskem 1
Smučanje je zakon!
Skupaj s starimi starši in drugimi udeleženci si bomo ogledali Alpski smučarski muzej
Elan, ugotavljali, kako smučamo danes, in
obujali spomine, kako se je smučalo včasih. Na koncu bomo še ustvarjali.
Vrtec Radovljica, Enota Begunje, 04 532 57 50, begunje.vodja@vrtec-radovljica.si; Alpski
smučarski muzej Elan

Radovljica, Brezje
3.–4. oktober, 9.30–11.00
Kulturni dom Brezje, Brezje 80 c
Gorenjski nagelj, delavnici
Nagelj simbolizira prijateljstvo, rdeč nagelj
pa je izraz ljubezni; 3. oktobra bo delavnica nageljnov iz krep papirja, 4. oktobra pa
delavnica voščilnic z vezenjem nageljnov
in tiskanjem.
Vrtec Radovljica, Enota Brezje, 04 532 57 51, brezje@vrtec-radovljica.si
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6. oktober, 16.00–17.00

Radovljica, Kropa
3. oktober, 10.00

Dom krajanov Brezje, Brezje 80 c

Kovaški muzej, Kropa 10

Praznujmo skupaj
Praznovanja povezujejo ter krepijo družbene odnose, zato se bomo na dan krajevnega praznika družili ob kulturnem
programu, razstavi krajevnih obrti in folklornem nastopu otrok.

Odtisni svoje ime, delavnica
graverstva
Z Ajo Bohinc bomo spoznavali, kaj je graverstvo, in se v tej ročni obrti še sami preizkusili. Nekdaj je ta ročna obrt cvetela tudi
v Kropi, zibelki kovaštva, danes jo v izvirni
obliki komajda še poznamo.

Vrtec Radovljica, Enota Brezje, 04 532 57 51, brezje@vrtec-radovljica.si; KS Brezje;
Društvo kmečkih žena

Radovljica, Brezje
11. oktober, 9.30–11.00

Kovaški muzej, Muzeji radovljiške občine, mro@mro.si, www.mro.si

Radovljica, Kropa
3. oktober, 16.00–17.30

Dom krajanov Brezje, Brezje 80 c

Vrtec Kropa, Kropa 98 a

Ustvarjajmo senčne lutke in se z
njimi zabavajmo
Otroci bodo ustvarjali lutke in se preizkusili v gledališču senc. Lahko si bodo izmislili
svojo zgodbo in jo poustvarili s senčnimi
lutkami. Predstava in delavnica sta primerni za otroke do 10. leta starosti.

Žebljički in nitke
Ogledali si bomo ročno kovanje žebljev v
vigenjcu Vice, otroci pa bodo pred vrtcem
v Kropi še sami prijeli kladivo. Z zabijanjem
žebljev v lesene deščice in prepletom niti
bodo izdelali »žebljarsko« sliko.

Vrtec Radovljica, Enota Brezje, 04 532 57 51, brezje@vrtec-radovljica.si; Krajevna
skupnost Brezje

Radovljica,
Kamna Gorica
10. oktober, 9.30–11.00
vaška lipa sredi Kamne Gorice; če bo dež,
Kulturni dom, Kamna Gorica 58
Življenje pod lipo
Pod lipo, ki je bila osrčje družabnega življenja, so se dolga leta zbirali vaščani. O
tem bo pripovedoval domačin Mitja Kapus.
Veličastno lipo bomo v poljubni tehniki
tudi narisali.
Vrtec Radovljica, Enota Kamna Gorica, 04 532 57 52, kamna.gorica@vrtec-radovljica.si
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Radovljica, Brezje

Vrtec Radovljica, Enota Kropa, 04 532 57 53, kropa@vrtec-radovljica.si; Muzeji radovljiške občine

Radovljica, Lesce
10. oktober, 17.00–18.30
Galerija Titanija in Alpski letalski center
Lesce
Leti, leti … letalo
Obiskali bomo Alpski letalski center Lesce
s 70-letno tradicijo in spoznali različna letala, pilote in letališče. Na letališču bomo
izvedli ustvarjalno delavnico risanja letala,
risbe pa bomo predstavili na dveh razstavah.
Vrtec Radovljica, Enota Lesce, 051 430 339, lesce.vodja@vrtec-radovljica.si; Galerija
Titanija; Alpski letalski center Lesce; Restavracija na Kležn'k
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3. oktober, 9.30–11.00
Vrtec Posavec, Posavec 86
Ples kot razvedrilo skozi čas
Ples velja za prijetno in sproščujoče razvedrilo. Starejši plesalci nam bodo prikazali
ples iz časa naših babic in dedkov, mladi
plesalci pa sodobni ples. Obe vrsti plesa
bomo združili in se skupaj zabavali.
Vrtec Radovljica, Enota Posavec, 04 532 57 55, posavec@vrtec-radovljica.si

Radovljica
23. september–20. oktober,
8.00–18.00

Radovljica
9. oktober, 10.30–11.30
Dom upokojencev dr. Janka Benedika
Radovljica
Kako so se igrale naše babice
Otroci bodo obiskali starostnike doma dr.
Janka Benedika. Ob medgeneracijskem
druženju in delavnicah bodo spoznavali,
kako so se otroci igrali včasih in kako se
igrajo danes.
Vrtec Radovljica, Enota Radovljica, 041 451 543, radovljica.vodja@vrtec-radovljica.si;
Dom upokojencev dr. Janka Benedika Radovljica

Radovljica
10. oktober, 18.00

Linhartov trg 1 (desni atrij Radovljiške
graščine)

Galerija Šivčeva hiša, Linhartov trg 22

S fotoaparatom na kulturnih
dogodkih v Občini Radovljica
Nemalo prireditev je ovekovečenih na fotografijah, ki so poseben del umetnosti in
hkrati fotografski zapis nekega časa, dogodka. Obudili bomo spomin na prijetna
kulturna doživetja.

Čebela na cvetu in v svetu,
predstavitev knjige
Marljiva čebela se pojavlja na vseh področjih našega življenja – zelo pomembno
vlogo ima v kulturi, predvsem v umetnostnih besedilih. Pogovor z avtorico Marijo
Stanonik bo moderirala kustodinja Verena
Štekar - Vidic.

Mestni muzej Radovljica, Muzeji radovljiške občine, mro@mro.si, www.mro.si;
Fotografsko društvo Radovljica; Občina Radovljica

Radovljica
28. september–12. oktober,
9.00–14.00
vrtci, osnovne šole, knjižnica in druge
ustanove v občini Radovljica
Muzejski kovček na obisku: skok v
18. stoletje
V muzejskem kovčku zbrani predmeti, navezujoči se na 18. stoletje, Antona Tomaža
Linharta in Radovljico, bodo potovali v različne ustanove, kjer bodo predstavili zbrano vsebino in muzejsko dejavnost.
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Radovljica, POSAVC

Čebelarski muzej, Muzeji radovljiške občine, mro@mro.si, www.mro.si

Škofja Loka
24. september–16. oktober,
18.00; 10.00–12.00 in 17.00–19.00
Sokolski dom, Mestni trg 16
Dediščina mesta
Razstava likovnih izdelkov otrok iz vrtca,
osnovnošolcev in dijakov prikazuje arhitekturno in umetnostno dediščino našega
mesta in bližnje okolice: vedute mesta in
gradove, atrije mestnih hiš in vrtove ter
freske in vitraje.
Občina Škofja Loka, agata.pavlovec@sokolskidom.si, www.sokolskidom.si

Mestni muzej Radovljica, Muzeji radovljiške občine, mro@mro.si, www.mro.si
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27. september, 19.00
Sokolski dom, Mestni trg 16

Škofja Loka
28. september–12. oktober,
9.00–12.00

KONCERT OB 200-LETNICI ROJSTVA
CLARE SCHUMANN
Koncert samospevov Clare Schumann,
njenega moža Roberta Schumanna in
njunega skupnega prijatelja Johannesa
Brahmsa, ob zaključku mojstrskega tečaja komorne igre pod vodstvom Nejca Lavrenčiča, je poklon vodilni pianistki in skladateljici romantične dobe, materi osmih
otrok in izjemni umetnici.

mestno jedro

Glasbena šola Škofja Loka, www.gsskofjaloka.si

Škofja Loka

Škofja Loka
27. september–16. oktober,
9.00–17.00
Mestni trg in Sokolski dom
Mala Groharjeva kolonija
Kolonija ima že več kot tridesetletno tradicijo. Likovno ustvarjanje mladim omogoča
poseben stik z mestom, ki je neprimerljivo
intenzivnejši od običajnega šolskega ali
družinskega sprehoda po ulicah tisočletne
lepotice.
JSKD Škofja Loka, agata.pavlovec@sokolskidom.si

Škofja Loka
28. september–12. oktober,
8.20–12.50
OŠ Škofja Loka–Mesto
Razvedrilo in umetnost, projektni
teden
Primerjali bomo življenje nekoč in danes,
izdelali razglednice ali znamke, igrali se
bomo stare igre. Obiskala nas bo slikarka,
sodelovali bomo s knjižnico in brali knjige,
opazovali ilustracije. Izdelali bomo dražgoške in loške kruhke …
OŠ Škofja Loka – Mesto, elizabeta.proj@ossklm.si, www.ossklm.si
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Škofja Loka

sprehod po Škofji Loki z uporabo
mobilne aplikacije
Sprehod po Škofji Loki nas brez težav popelje v preteklost. V lanskem projektnem
tednu smo temeljito raziskali mestno jedro,
letos pa bomo pripravili svojo tematsko pot,
po kateri vas bodo vodili učenci vodniki.
OŠ Jela Janežiča, jela.janezica@os-jela-janezica.si, www.os-jela-janezica.si

1. oktober–2. november, 18.00
Rokodelski center DUO, Mestni trg 34
Poezija lesa: razstava lesenih
izdelkov mojstra Janeza
Jankovca
»… z izdelki se trudim prikazati lepoto naravnega lesa in iz vsakega kosa poskušam
ustvariti edinstveno zgodbo. ... Zame je les
čista poezija in čar narave!« Janez Jankovec
Rokodelski center DUO Škofja Loka; Razvojna agencija Sora;
rokodelskicenter@visitskofjaloka.si, www.facebook.com/cduo.skofjaloka/

Škofja Loka
1.–8. oktober, 8.20–12.40
OŠ Ivana Groharja, Podlubnik 1
Sveta nedelja, baročna kapa in
stebriščna lopa
Na pohodu k cerkvi Marijinega oznanjenja
v Crngrobu, ki je eden najpomembnejših
umetnostnih spomenikov v Sloveniji, bodo
učenci spoznavali njen umetnostni in arhitekturni razvoj ter njeno sporočilnost
danes.
OŠ Ivana Groharja Škofja Loka, irena.peternel.ip@gmail.com,
helena.maticic.hostnik@gmail.com, www.groharca.si
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2. oktober, 17.00–19.30

Škofja Loka
4. oktober, 7.30–12.30

Galerija Franceta Miheliča Škofja Loka,
Spodnji trg 1

Galerija Franceta Miheliča Škofja Loka,
Spodnji trg 1

Slikarska dediščina Škofje Loke
Predstavili bomo likovna dela Zbirke v
nastajanju (likovna dela aktualnih loških
umetnikov) in slikarsko tradicijo mesta.
Sledila bo slikarska delavnica, na kateri
boste poustvarili eno od slik v galeriji.

Umetniško ustvarjanje skupaj s
starimi starši
Spoznavali bomo načine preživljanja prostega časa nekoč. Stare starše bomo povabili, naj z nami preživijo dopoldne, se z
nami igrajo, družijo in ustvarjajo pod mentorstvom umetnikov.

Združenje umetnikov Škofja Loka, agata.pavlovec@sokolskidom.si

Škofja Loka
3.–30. oktober, 12.00–19.00
pon.–sre., pet. 8.00–19.00, čet.
12.00–19.00, sob. 7.30–12.30

OŠ Jela Janežiča, jela.janezica@os-jela-janezica.si, www.os-jela-janezica.si; Združenje
umetnikov Škofja Loka

Škofja Loka, STARA LOKA
5. oktober, 8.30–12.30

Kapucinski trg 4

Stara Loka, trg v središču kraja

Detajli našega zgodovinskega
mesta
Slikarska razstava otrok, ki so na likovnih
delavnicah v knjižnici raziskovali naše zgodovinsko mesto. Poiskali so nenavadne
detajle stavb in jih naslikali.

Semenj na Fari s fotografsko
razstavo »Starološko
miklavževanje nekoč in danes«
Barvita ponudba izdelkov domačih rokodelcev in doma pridelane hrane, prikaz
starih običajev in druženje obiskovalcev.
Na ogled bodo fotopodobe starološkega
miklavževanja.

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, sasa.ambrozic@knjiznica-skofjaloka.si,
www.knjiznica-skofjaloka.si
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Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka, lonka@staraloka.si, www.staraloka.si

Škofja Loka
3.–30. oktober, 18.00

pon.–sre., pet. 8.00–19.00, čet.
12.00–19.00, sob. 7.30–12.30
Šolska ulica 6
Stari predmeti v očeh umetnika
Likovna razstava risb Martina Enika. Umetnik je v tehniki pointilizma narisal predmete, ki so jih nekoč uporabljali pri vsakdanjih opravilih ali pri določenih poklicih.
Opisan je tudi namen uporabe predmeta.
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, sasa.ambrozic@knjiznica-skofjaloka.si,
www.knjiznica-skofjaloka.si
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Škofja Loka
5. oktober, 10.00
Dom čebelarjev, Brode 37
Tle se špeglajte lenuhi, po tej
mali, marni muhi (čebeli)!
S kustosinjo Mojco Šifrer Bulovec se bomo
sprehodili po učni poti kranjske sivke in si
ogledali čebelarsko zbirko. Opozorili bomo
na veliko ogroženost medonosnih čebel in
na našo odgovornost pri ohranjanju čebel.
Loški muzej Škofja Loka, simona.zvanut@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si; Čebelarsko
društvo Škofja Loka; foto: Sašo Kočevar
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8. oktober−8. november, 10.00
Gimnazija Škofja Loka, Podlubnik 1 b
Dediščina#umetnost#razvedrilo,
razstava
Loški gimnazijci so z objektivom raziskovali mesto, njegove skrite kotičke in prostore ki so povezani z bogato kulturno in
umetnostno dediščino. S fotografijami so
sodelovali na šolskem natečaju, najboljše
bodo prikazane na razstavi.

Tržič
1. oktober, 19.00
9.00–18.00
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Balos 4
Bili so glasbeniki
Na domoznanskem večeru se bomo spominjali znanih tržiških glasbenikov in njihovih glasbenih zasedb, ki so sooblikovale
bogato družabno in kulturno življenje v
Tržiču.

Gimnazija Škofja Loka, 041 959 667 (Ana Prevc Megušar), ana.megusar1@guest.arnes.si

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, 04 592 38 83 (Nejc Perko), nejc.p1@gmail.com,
www.knjiznica-trzic.si; Boris Kuburič (JSKD Tržič)

Škofja Loka

Železniki

11. oktober, 9.00–12.00

4. oktober–9. november, 19.00

Sokolski dom, Mestni trg 16

Muzej Železniki, Na plavžu 58

Včasih je luštno blo
DEKD so v našem mestu stalnica in praznik dediščine. Na zaključni prireditvi bodo
otroci in dijaki v besedi, plesu, glasbi in
dramatizaciji pokazali del naše dediščine,
ki so jo spoznavali v šoli pa tudi od staršev
in starih staršev.

Kropa v Železnikih
V nekdaj kovaških Železnikih bodo na
ogled izdelki, ki so bili v zadnjih dveh desetletjih večinoma skovani na kovaški koloniji v Kropi. Podjetje Uko Kropa, d. o. o., je
naslednik dediščine kroparskega kovaštva.

Občina Škofja Loka, agata.pavlovec@sokolskidom.si, www.sokolskidom.si; Vrtec Škofja
Loka; OŠ Škofja Loka – Mesto; OŠ Ivana Groharja; OŠ Cvetka Golarja; OŠ Jela Janežiča;
Gimnazija Škofja Loka; Šolski center Škofja Loka – Srednja šola za lesarstvo

Tržič
28. september–12. oktober,
9.00–11. 00
Vrtec Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 28
Razvedrilo nekoč in danes
Posvečali se bomo dediščini, umetnosti in
razvedrilu na vseh področjih kurikuluma za
vrtce. Sodelovali bomo z muzejem, folklorno skupino, knjižnico, starejšimi občani in
drugimi.
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Škofja Loka

Muzej Železniki – Javni zavod Ratitovec; Muzejsko društvo Železniki, muzej.zelezniki@
siol.net, www.jzr.si; Uko Kropa, d. o. o.

Železniki
10. oktober, 19.00
Krajevna knjižnica Železniki, Češnjica 54
Večer pripovedovanja
Zgodbe, anekdote in pesmi iz Selške doline. Vsak poslušalec bo lahko tudi pripovedovalec. Obujali bomo spomine na včeraj,
na čas, ki hiti, nas bogati, z zgodbami pa
ga lahko na neki način zamrznemo.
Muzejsko društvo Železniki, 04 514 73 56, muzej.zelezniki@siol.net, www.jzr.si; Knjižnica
Ivana Tavčarja Škofja Loka; Krajevna knjižnica Železniki

Vrtec Tržič, tjasa.rozman@vrtec-trzic.si, www.vrtec-trzic.si
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28. september, 15.00

Ajdovščina, Dobravlje
1.–12. oktober, 8.00–14.00

Jarčja Dolina 18, Lukač

Osnovna šola Dobravlje, Dobravlje 1

Permsko-triasna meja in
predstavitev knjige dr. Teje
Kolar - Jurkovšek in dr. Bogdana
Jurkovška Konodonti Slovenije
Geološka znamenitost, ki smo si jo ogledali
v okviru DEKD 2016, je bila letos vpisana
na seznam naravnih vrednot državnega
pomena. Ob javnem ogledu bosta njena
odkritelja predstavila svojo knjigo.

Drobci stavbne dediščine iz naših
krajev
Z učenci bomo predstavili v okolju izstopajoče zgradbe ter njihovo zgodovino, ljudi,
ki so v njih živeli, in dejavnosti, ki so jim
bili ti prostori namenjeni. Predstavili bomo
pozabljene zgodbe, ki so zaznamovale Vipavsko dolino.

Goriška regija

Žiri

OŠ Dobravlje, helena.bratasevec@os-dobravlje.si

Muzejsko društvo Žiri, alojz.demsar@guest.arnes.si

Žiri
6. oktober, 8.00–16.00
parkirišče pred Zadružnim domom, Trg
svobode 2
Po freisinški poti od Trebije do
Hotavelj
Leta 1630 so uradniki loškega gospostva
freisinških škofov potovali od kmetije do
kmetije in popisali imena lastnikov ter koliko imajo živine in katere posevke. To pot
bomo prehodili tudi mi in pri vsaki kmetiji
prebrali opis iz leta 1630.
Muzejsko društvo Žiri, alojz.demsar@guest.arnes.si

Žiri
12. oktober, 18.00
Breznica pri Žireh
Brezniška barufa, dramska
uprizoritev
Marca 1928 so pri Šemoncu domači fantje
pretepli tri italijanske vojake. Udeleženci
pretepa so pobegnili čez mejo v Jugoslavijo.
Italijani so se vrnili z okrepitvami in aretirali
18 vaščanov… Dramatizacija in režija Maja
Justin Jerman, uprizoritev mladi igralci.

Ajdovščina, Lokavec
28. september, 8.00–13.00;
5. oktober, 19.00–21.00;
6. oktober, 8.00–14.00;
Podružnična šola Lokavec, Dvorana E.
Čibeja
Lokavec in čas
Projekt Lokavec in čas letos praznuje
25-letnico. Letošnjo temo Dediščina-umetnost-razvedrilo smo v lokavško šolo uvedli tudi kot pedagoški program.
Društvo za oživljanje lokavškega izročila DOLI, boris.blazko@goriskimuzej.si,
www.doli.si; Goriški muzej in OŠ Danila Lokarja, Podružnična šola Lokavec

Ajdovščina, Vrtovin
1.–12. oktober, 8.00–12.00
Podružnična šola Vrtovin, Vrtovin 74
Vrtovinske terase, razstava
Učenci bodo predstavili vrtovinske terase,
ki so tukajšnja kulturna dediščina, ugotovitve, ki so jih pridobili s pomočjo intervjujev
in zbiranja gradiva, ter informacije o tem,
kako so sami obnovili eno izmed teras.
OŠ Dobravlje, PŠ Vrtovin, polona.zorz@os-dobravlje.si

Muzejsko društvo Žiri, maja.justinj@gmail.com
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15. september, 5.30 preko Zakriža
in 10.00 preko Porezna
zbirno mesto Glavni trg
9. pohod po Bevkovi poti
Pohodniki bodo k Bevkovi domačiji prihajali iz
treh smeri: Hudajužna (glej stran Tolmin Hudajužna), Cerkno–Porezen (s postanki, med
katerimi bomo brali Bevkove črtice, cilj bomo
dosegli v uri in pol) in Cerkno–Zakriž–Vrh Ravn.
Na turistični kmetiji Pri Flandru v Zakojci bo po
predhodni najavi Bevkovo kosilo.
LTO Laufar Cerkno, 05 373 46 45, info@visitcerkno.si, visitcerkno.si; Cerkljanski muzej; Društvo Baška dediščina; Goriška knjižnica Franceta Bevka; Jeram Pohodništvo; Mestni muzej
Idrija; Planinsko društvo Cerkno; Turistična kmetija Pri Flandru; Turistično društvo Pod Kojco

Cerkno
28. september–12. oktober,
7.30–13.00
Osnovna šola Cerkno, Bevkova ulica 26
Kako razvedrilo spremlja
cerkljanskega človeka skozi čas
Učenci bodo s pomočjo dokumentarnih fotografij spoznali, kako so se ljudje znali razvedriti
v preteklosti ter v katera društva in skupine so
se povezovali. Izdelali bodo družabno igro ali
preprosto glasbilo ter izdelek tudi preizkusili.
OŠ Cerkno; Cerkljanski muzej

Cerkno, Zakojca
15. september, 10.00–18.00
domačija pisatelja Franceta Bevka, Zakojca 10
Bevkovi dnevi – dan odprtih vrat
domačije pisatelja Franceta Bevka
Ob obletnici Bevkovega rojstva že tradicionalno vsak tretji vikend v septembru potekajo Bevkovi dnevi, ki se zaključijo na Bevkovi
domačiji v Zakojci. Pred domačijo bo ob 11.30
kulturni program.
Cerkljanski muzej; Mestni muzej Idrija, muzej za Idrijsko in Cerkljansko,
info@muzej-idrija-cerkno.si, www.muzej-idrija-cerkno.si
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Idrija, Godovič
28. september, 8.00–12.00
Podružnična šola Godovič, Godovič 35 b
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Cerkno

druženje ob bajerju Šebalk
Bajer Šebalk je priljubljen kraj za oddih in
sprostitev, o čemer govorijo že stari viri.
Če bi bajer znal govoriti, bi pripovedoval
o dogajanju ob njem v preteklosti. Ohraniti
želimo izkušnjo lepega v naravi in krepiti
zavedanje pomena ohranjanja snovne in
nesnovne kulturne dediščine v kraju.
OŠ Idrija, Podružnična šola Godovič, maja.mivsek@guest.arnes.si

Idrija, Godovič
30. september, 7.50–12.10
Podružnična šola Godovič, Godovič 35 b
Veselo srce – zdravo srce
Učenci bodo razmišljali o vplivu telesne
aktivnosti, zabave, sprostitve in ustvarjalnosti na počutje in zdravje nekoč in danes.
V delavnicah se bodo učili plesati, ustvarjali bodo ali se zabavali s starimi družabnimi igrami.
OŠ Idrija, PŠ Godovič, hermina.tominec@guest.arnes.si

Idrija, Godovič
1. oktober, 7.50–12.10
Podružnična šola Godovič, Godovič 35 b
Ustvarjanje združuje
Nekoč je druženje ljudi povezalo, jih zabavalo in jim omogočilo pridobiti nove informacije ter jim krepilo občutek za skupnost.
Tradicijo bomo skušali obuditi z delavnicami ročnih del ter druženjem in petjem.
OŠ Idrija, PŠ Godovič, katarina.mohoric@guest.arnes.si
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2. oktober–2. november,
7.50–12.10
Podružnična šola Godovič, Godovič 35 b
Kje so tiste stezice …
V sodelovanju z izkušenim vodnikom
bomo odkrivali poti, ki so bile nekoč pomembne za življenje krajanov. Obiskali
bomo kraje, v katerih so ljudje nekoč preživljali prosti čas, se družili, … Ob tem si
bomo ogledali kulturne znamenitosti Godoviča.
OŠ Idrija, PŠ Godovič, joze.cuderman@guest.arnes.si

Idrija,
Gorenja Kanomlja
2., 3. in 4. oktober, 8.30–11.30
Domačija Šturmajce, Gorenja Kanomlja 43
Peka kruha, stare igre in
ustvarjanje
Učenci bodo na domačiji Šturmajce spoznali arhitekturo, navade in praznično kulinariko, pekli bodo kruh v krušni peči, igrali
stare igre (voukalca) in izdelovali darilne
vrečke za kruh iz naravnih materialov.
OŠ Idrija, andreja.bizjak3@guest.arnes.si

Idrija
27. september, 10.00–15.00

Idrija
2. oktober, 9.00–10.00 in 10.30–
11.30; 3. oktober, 17.00–18.00
Center za obiskovalce Geoparka Idrija,
Prelovčeva ulica 5
Zapisano v krajini, VODENJE ZA
ŠOLE IN JAVNOST
Razstava o geološkem nastanku in dediščini Idrijskega. Naravna in kulturna dediščina sta predstavljeni z eksponati, foto,
avdio in video vsebinami ter interaktivnimi
točkami. Geologijo, predalpski svet, kras,
živo naravo in kulturo bo v okviru dogodka
predstavil vešč interpret.
Zavod za turizem Idrija, 05 373 40 74, masa.cibej@geopark-idrija.si, www.visit-idrija.si,
www.geopark-idrija.si

Idrija
8. oktober, 7.50–12.10
Osnovna šola Idrija, Lapajnetova ulica 50
Stare idrijske jedi
Pogovorili se bomo o bontonu v restavraciji ali gostilni, v bližnji gostilni nam bodo
pripravili pokušino starih idrijskih jedi. Po
pripovedovanju starih staršev o prehrambnih navadah Idrijčanov bodo pripravili razstavo in kuharsko knjižico.
OŠ Idrija, sabina.smit@guest.arnes.si; Gostilna Kos

Idrija
8. oktober, 9.00–14.30

Društvo klekljaric idrijske čipke, Prelovčeva
ulica 2

Center za obiskovalce Geoparka Idrija,
Prelovčeva ulica 5

Druženje s tradicijo
Razstava modnih dodatkov s čipkami,
klobuki, rokavicami, šali … skupaj s prikazom klekljanja. Društvo nadaljuje tradicijo
ustvarjanja čipk, s tem goji druženje in
razvedrilo ter prenaša znanje na mlajše
rodove.

Dediščina kot doživetje
Spregovorili bomo o tem, kako načrtujemo doživetje in kaj so orodja, ki dediščino
spremenijo v doživetje. Interpretacija dediščine spreminja objekte in pojave dediščine v doživetja, ki nagovarjajo naš um in
v nas vzbudijo čustva.

DKIČ, dkic.idrija@gmail.com, FB: Društvo klekljaric idrijske čipke

Interpret Europe, janja.sivec@interpret-europe.net, www.interpretacijadediscine.
eu; Zavod za turizem Idrija, Geopark Idrija
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8.–10. oktober, 9.30–11.00

Idrija
12. oktober, 10.00–15.00

Vrtec Idrija, Arkova ulica 7

Topilnica Hg, Arkova ulica 50

Naša kulturna dediščina je naše
bogastvo
Podrobneje bomo spoznali idrijsko čipko
in obiskali Čipkarsko šolo ter se tudi sami
preizkusili v klekljanju kitke, da bi videli,
kako spretni so naši prstki.

Prikaz izdelovanja glinenih posod
za žganje rude
Glinene posode za žganje rude je idrijski
rudnik več kot 250 let dobavljal iz okolice Škofje Loke. Ob prikazu žganja rude v
retortah bo predstavljeno tudi delo na lončarskem vretenu, ki se obrača z roko.

Vrtec Idrija, enota Arkova

Idrija
10. oktober, 17.00
grad Gewerkenegg, Prelovčeva ulica 9
50 let košarke v Idriji, odprtje
razstave
Idrijčani naj bi se prvič seznanili s košarko
leta 1945, ko so vojaki JLA odigrali ekshibicijsko tekmo. Oktobra 1969 je bil ustanovljen Košarkarski klub Idrija, preživljal je
vzpone in padce, njegovo glavno poslanstvo pa ostaja delo z mladimi.
Mestni muzej Idrija, anton.zelenc@muzej-idrija-cerkno.si, www.muzej-idrija-cerkno.si;
Košarkarski klub Hidria

Idrija
10. oktober, 8.00
Osnovna šola Idrija, Lapajnetova ulica 50
Čipka, ujeta v glino
Idrijsko čipko zaznamuje repertoar čipkarskih tehnik, ki se je z leti dopolnjeval
in plemenitil. Značilni vzorci za to čipko
so »srčkovke«, »potonke«, »zibke« … Najznačilnejša tehnika je »ris« – trak, ki se
tradicionalno izdeluje s šestimi do osmimi
pari klekljev.

Goriška regija

Idrija

Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, infohg@cudhg-idrija.si,
www.cudhg-idrija.si; Muzejsko društvo Idrija

Idrija, Spodnja Idrija
4. oktober, 8.00–12.00
Osnovna šola Spodnja Idrija, Šolska ulica 9
»Prfarsk bont«, kulturni dan
V tej igri se po mreži polj pomikamo z
metanjem kocke; ta nas vodi po postajah
lokalne dediščine, na katerih odgovarjamo
na raznovrstna vprašanja. Za pravilen odgovor igralec dobi pravi »bont« (kamenček) iz reke Idrijce, zmaga pa seveda tisti,
ki prvi doseže končno postajo.
OŠ Spodnja Idrija, 05 377 47 00, ospidrijang@guest.arnes.si

Idrija, Spodnja Idrija
4. oktober, 17.00
domačija v Trnjah
Zgodbe – take in drugačne
V stari kmečki hiši v Trnjah bomo letos
pripovedovali zgodbe – take in drugačne,
resnične in izmišljene, vesele in žalostne,
nagajive in poučne. Spoznali bomo iskrive
sogovornike, pobrskali po knjigah zgodb,
prisluhnili pesmim.
Turistično društvo Fara, sgkosmac@gmail.com

OŠ Idrija, mlakar.mira@gmail.com
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2. oktober, 8.00
Podružnična šola Zavratec, Zavratec 1
Zabava na pašniku
Kadar je pastirje zeblo, so počakali, da se
je krava iztrebila, in stopili v kravjak, da so
se tako pogreli. Bili so iznajdljivi, dolgčas
so si preganjali z različnimi vragolijami.
Odkrivali bomo, kako je (bilo) na pašnikih
zabavno. Igrali se bomo, pekli krompir in
pasli živino.
OŠ Idrija, PŠ Zavratec, darja.kogovsek@guest.arnes.si

Kanal ob Soči
10. oktober, 18.00–20.00
Osnovna šola Kanal, Gradnikova ulica 25
Balkoni našega kraja, odprtje
razstave in delavnica
Kanal je slikovito naselje v srednji Soški
dolini. Prepoznaven je po mostu, ki se pne
čez reko Sočo, a skriva še veliko biserov,
kot so pročelja hiš in balkoni. Prav te so
učenci vtkali v likovna dela.

OŠ Kanal, milka.zimic@guest.arnes.si, www.os-kanal.si; lokalna društva

Nova Gorica, Branik
6. oktober, 16.00
grad Rihemberk
Rihemberške zgodbe v besedi in
sliki 2019: Hotel Ličen
Obujamo zanimive dogodke, izginule
objekte in spomine na ljudi iz bogate zgodovine kraja, na nekdanje gospodarsko in
kulturno središče kraja »pri Ličnu«, stavbo,
obnovljeno po načrtih Maksa Fabianija.
Kulturno prosvetno društvo Franc Zgonik Branik, 051 343 176, zalka.jereb232@gmail.
com, www.branik.si; Mestna občina Nova Gorica

Nova Gorica
30. september–11. oktober,
vsak delavnik 8.00–14.00

Goriška regija

Idrija, Zavratec

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Trg Edvarda
Kardelja 3
»Arhivske cvetke« ali tudi uradni
dokumenti so lahko zabavni
Obiskovalci razstave bodo med drugim
izvedeli, kdaj je napovedan konec sveta,
koliko uradnih dokumentov je odpihnila
vipavska burja in kdo bi moral vstati od
mrtvih, prebrali pa bodo lahko tudi skrivno
ljubezensko sporočilo.
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, pa-ng@pa-ng.si, www.pa-ng.si

Tolmin, Grahovo ob Bači
5. oktober, 10.00–15.00
zbirno mesto Dom krajanov
7. pohod po tematski poti Na svoji
zemlji
Odpravili se bomo na tri- do štiriurni pohod
po poti, ob kateri so bili posneti prizori filma
Na svoji zemlji. Pohodniki bodo reševali nagradna vprašanja, uprizorili delček prizora
ter pohod zaključili s kulturnim programom.
Društvo Baška dediščina, info@tpnasvojizemlji.si, www.tpnasvojizemlji.si; KS Grahovo ob
Bači; ŠD Zarja Koritnica; PGD Grahovo ob Bači; ŠD Rudi Bašelj Koritnica

Tolmin
1.–11. oktober, 8.15–10.00 in
10.15–12.00
Tolminski muzej, Mestni trg 4
Druga koža
Šolska skupina si bo ogledala razstavo o
zgodovini spodnjega perila, nato pa se
bodo otroci na delavnici podrobneje seznanili še s tekstilnimi materiali ali osebno
higieno v preteklosti. Potrebna je predhodna prijava.
Tolminski muzej, karla.kofol@guest.arnes.si, www.tol-muzej.si
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9. oktober, 9.00 – 12.00

Črnomelj, Vinica
9. oktober, 20.00

Mestni trg

Spominska hiša Otona Župančiča, Vinica 9

Kratkočasenje naših »non in
nonotov«
V času otroštva naših non in nonotov ni
bilo interneta ali televizije, prostega časa
pa je bilo prav toliko kot danes. Obudili bomo igranje starih iger, petje in ples
ljudskih pesmi in plesov, risanje z ogljem,
sestavljanje lesenih mlinčkov ter pripovedovanje pripovedk.

Oblikovanje in interpretacija
zgodbe v turizmu, predavanje
Tatjane Zupančič
Najboljše zgodbe so tiste, s katerimi nas
vežejo spomini in čustva. Interpretacijo
zgodb v turizmu opredelimo kot predstavljanje dediščine z vključevanjem pripovedi, mitov, legend, šeg in navad določenega
okolja.

Varstveno delovni center Tolmin, info@vdc-tolmin.si, www.vdc-tolmin.si; Tolminski muzej

Belokranjski muzej Metlika, Spominska hiša Otona Župančiča, 07 306 43 43,
zupancic.vinica@guest.arnes.si

Tolmin
9. oktober, 10.00
Mestni trg
Razvedrilo nekoč in danes
Otroci bodo izdelali in prikazali igre, ki so
se jih igrali otroci nekoč. Zapeli in zaplesali
bodo otroške ljudske pesmi in plese iz domačega okolja. Obiskovalci se bodo lahko
sami preizkusili v igranju otroških iger naših starih staršev.
VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, vrtec.tolmin@guest.arnes.si

Tolmin, Hudajužna
15. september, 10.00
zbirno mesto ob Bevkovi info točki pri
Okrepčevalnici Zver
9. pohod po Bevkovi poti
Na start pohoda lahko prispete z avtom ali
vlakom. Med potjo bodo pohodniki poslušali odlomke iz Bevkovih del.
Društvo Baška dediščina, 041 601 248, drustvobaskadediscina@gmail.com,
drustvobaskadediscina.nvoplanota.si; vsi navedeni na strani XX 9. pohod po Bevkovi poti
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Tolmin

Kočevje
1. oktober, 9.00
Pokrajinski muzej Kočevje, Prešernova
ulica 11
V deželi Kačariji
Lutkovna igrica za otroke in družine.
Obiskovalcem z lutkami približamo delo
muzeja, jim prikažemo vsebine razstav in
dogodkov, predstavimo osebnosti, navade in običaje, jim posredujemo življenjske
nauke, se dotaknemo bontona, vrednot,
empatije itd.
Pokrajinski muzej Kočevje, 01 895 03 03, info@pmk-kocevje.si, www.pmk-kocevje.si

Kočevje
1. oktober, 18.00
Likovni salon Kočevje, Trg zbora
odposlancev 72
Vodstvo po razstavi del Milana
Butine
Priznani slovenski slikar in likovni teoretik
se je rodil leta 1923 v Kočevju. Z mestom
ob reki Rinži je bil vseskozi povezan, čeprav ga je po koncu druge vojne le obiskoval.
Pokrajinski muzej Kočevje, 01 895 03 03, info@pmk-kocevje.si, www.pmk-kocevje.si
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8. oktober, 18.00
Pokrajinski muzej Kočevje, Prešernova
ulica 11
Matija Glad in njegove lutke,
vodeni ogled razstave
Matija Glad je s predanostjo in vnemo prispeval k družabnemu in kulturnemu življenju na Kočevskem v času po drugi svetovni
vojni. Kot eden redkih je ponujal otroške
vsebine. Vse potrebno za izvedbo lutkovne
predstave je naredil ali zagotovil sam ter v
svoje delo vključeval mlade.
Pokrajinski muzej Kočevje, 01 895 03 03, info@pmk-kocevje.si, www.pmk-kocevje.si

Kočevje, Koprivnik
28. september–12. oktober,
10.00–12.00
Zavod Nesseltal, Koprivnik 13
Predelava sadja na Kočevskem
Delavnice z ogledi na terenu in predavanja
o razvoju sadjarstva in vinogradništva na
Kočevskem, na katerih se osredotočamo
na delo z mladimi in starostniki.
Zavod Nesseltal Koprivnik, 031 637 022, info@kocevskirog.si, www.kocevskirog.si;
Zakladi Kočevske; Dom starejših občanov Kočevje; Tržnica Kočevje

Kočevje, Stara Cerkev
29. september–12. oktober,
9.00
Osnovna šola Stara Cerkev, Stara Cerkev 21
Medena pot
Učenci bodo na različnih predavanjih in
delavnicah etnologinje, likovnice, jezikoslovke in zgodovinarja spoznavali pomen
čebel v našem okolju in zgodovino čebelarstva na Kočevskem.

Metlika, Gradac
Jugovzhodna Slovenija
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4. oktober, 8.00–17.00
Kulturni dom Gradac, Gradac 56
»Ne boj se za pomoč, mi bdimo dan
in noč« – ob 150-letnici gasilstva
na Slovenskem
Ex tempore mladih likovnikov, ki bodo pod
vodstvom mentorjev z akrilnimi barvami
ali v drugi tehniki slikali izbrane motive.
Društvo prijateljev mladine Metlika, dprm.metlika@gmail.com, www.dpm-metlika.si;
Krajevna skupnost Gradac; Občina Metlika; belokranjske osnovne in srednja šola

Metlika
28. september, 11.00
Belokranjski muzej, Trg svobode 4
Savinškov grb
Ob 150-letnici slovenskega gasilstva bomo
na delavnici za otroke in družine izdelali
grb Josipa Savinška, ki je bil ustanovitelj
požarne brambe v Metliki in zadnji metliški
graščak.
Belokranjski muzej Metlika, belokranjski.muzej@guest.arnes.si,
www.belokranjski-muzej.si; Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča Metlika

Metlika
28. september–12. oktober,
7.00–15.00
Ljudska knjižnica Metlika, Cesta bratstva in
enotnosti 23
Gasilstvo v Metliki
Razstava o najstarejšem prostovoljnem
gasilskem društvu na Slovenskem in ostalih gasilskih društvih v občini Metlika. Razstavljeno gradivo prikazuje pomembno
vlogo gasilstva na Slovenskem in njegovo
povezanost z ljudmi.
Ljudska knjižnica Metlika, knjiznica-metlika@guest.arnes.si, www.knjiznica-metlika.si

OŠ Stara Cerkev, ira.hodnik@gmail.com
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Metlika

28. september–12. oktober,
13.00–15.00

28. september–12. oktober,
13.00–15.00

Osnovna šola Metlika, Šolska ulica 7

Osnovna šola Metlika, Šolska ulica 7

Mmm, kako diši!
Iz gospodinjske učilnice bo omamno dišalo. Učiteljice podaljšanega bivanja bodo
učence naučile peči belokranjsko pogačo.

Zaplešimo skupaj!, delavnica
Umetniški vodja Metliške folklorne skupine
nam bo predstavil belokranjsko nošo in
nas naučil igro petelinji boj. Iz učilnic bo
slišati petje belokranjskih ljudskih pesmi.
Dan bomo zaključili s plesom Igraj kolo.

OŠ Metlika, 040 753 262

Metlika
28. september–12. oktober,
13.00–15.00
Osnovna šola Metlika, Šolska ulica 7

OŠ Metlika, 040 753 262

Metlika
2. oktober, 17.00
Ljudska knjižnica Metlika, Cesta bratstva in
enotnosti 23

Z igro odkrivajmo kulturno
dediščino Bele krajine
Učenci bodo izdelali družabne igre z motivi kulturne dediščine Bele krajine, potem
pa bodo k igranju povabili tudi učitelje in
starše.

Pripovedovalnica zgodb za
otroke
Čeprav je takšnih in drugačnih zgodb o
gasilcih veliko, pa so tiste o Butalcih in gasilcih zagotovo še vedno aktualne in imajo
ravno pravo mero pristnega humorja. Z
otroki bomo na koncu junake iz zgodb tudi
upodobili.

OŠ Metlika, 040 753 262

Ljudska knjižnica Metlika, knjiznica-metlika@guest.arnes.si, www.knjiznica-metlika.si

Metlika

Metlika

28. september–12. oktober,
8.30–12.45
Osnovna šola Metlika, Šolska ulica 7
Naravna in kulturna dediščina
Metlike, orientacijski pohod
Udeleženci bodo obiskali vnaprej pripravljene točke v Metliki in tako spoznavali
njeno naravo, kulturo in zgodovino. Dan
bodo zaključili v Galeriji Kambič.
OŠ Metlika, 040 753 262
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Metlika

3. oktober, 13.00
Belokranjski muzej, Trg svobode 4
Nočni čuvaj, delavnica
Nočni stražar je simbol Slovenskega gasilskega muzeja v Metliki. Na delavnici bomo
spoznali, kdo so bili nočni čuvaji, nato si
bomo izdelali svetilo, ki so ga uporabljali
pri svojem delu.

Belokranjski muzej Metlika, belokranjski.muzej@guest.arnes.si,
www.belokranjski-muzej.si; Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča Metlika
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4. oktober, 10.00–11.00

Metlika
12. oktober, 9.00–12.45

Otroški vrtec Metlika, Župančičeva 1

Osnovna šola Metlika, Šolska ulica 7

Pleši, poj in igraj se z menoj
Otroci iz vrtca Metlika in stanovalci Doma
starejših občanov Metlika bodo peli, plesali
in se igrali pastirske igre. Obujali bodo belokranjske folklorne običaje.

Vsak dan mimo grem, prav je, da to
vem!, delavnice
Učenci se bodo sprehodili po metliških trgih in si ogledali pomembna kulturnozgodovinska obeležja. Raziskovanju starega
mestnega jedra bodo sledile ustvarjalne
delavnice.

Otroški vrtec Metlika, vrtec.metlika@guest.arnes.si, www.vrtec-metlika.si

Metlika
8. oktober, 10.30–12.00
Kulturni dom Metlika, Cesta bratstva in
enotnosti 23
150 let gasilstva na Slovenskem,
kviz
S kvizom bomo na zanimiv način pritegnili
osnovnošolce, da bodo spoznali gasilsko
dediščino in znali ceniti njihovo prostovoljno delo. Sodelujejo tričlanske ekipe učencev 5. razreda osnovnih šol.
Društvo prijateljev mladine Metlika, dprm.metlika@gmail.com, www.dpm-metlika.si;
Slovenski gasilski muzej, PGD Metlika; Občina Metlika; Zavod Metlika; OŠ Metlika; PŠ
Suhor in OŠ Podzemelj

Metlika
8. oktober, 13.00
Belokranjski muzej, Trg svobode 4
Gasilska čelada
Čelada je del osebne varovalne opreme, ki
ščiti glavo pred poškodbami. Na delavnici
bomo otrokom predstavili poveljniško gasilsko čelado, nato pa jo bodo izdelali sami.

Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča Metlika; Belokranjski muzej Metlika,
belokranjski.muzej@guest.arnes.si, www.belokranjski-muzej.si

44

Jugovzhodna Slovenija

Metlika

OŠ Metlika, 040 753 262

Metlika
12. oktober, 11.00
Belokranjski muzej, Trg svobode 4
Gasilska odlikovanja
Na delavnici bomo spoznali, kakšna so bila
odlikovanja v preteklosti in zakaj so bili
gasilci odlikovani. Nato si bo vsak izdelal
odlikovanje.

Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča Metlika; Belokranjski muzej Metlika, belokranjski.
muzej@guest.arnes.si, www.belokranjski-muzej.si

Novo mesto
28. september–12. oktober,
9.00–12.00
Knjižnica Mirana Jarca, Rozmanova ulica 28,
in Vrtec Pedenjped Novo mesto, vse enote
Knjižni piknik
Iskali bomo pravljični zaklad, obiskali pravljično matinejo, prebirali stare pravljice, si
ogledali arhivsko knjižno razstavo, zapeli,
si izmenjali stare prebrane slikanice iz knjižnih vozičkov, narisali živopisano ilustracijo in zaplesali v Pedenjpravljico …
Gimnazija Novo mesto, nevenka.malnaric-brulc@gimnm.org, www.gimnm.org; Mestna
občina Novo mesto
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4. oktober, 9.00–12.00

Ribnica
2. oktober, 19.00

Glavni trg

Cesta na Ugar 6

Gimnazija na trgu
Namen ponujenih programov je povezovanje šole z lokalnim okoljem in oživljanje
mestnega jedra: ulično gledališče, aktivno
spoznavanje krajevne dediščine, iskanje
skritega zaklada, soba pobega, meritve telesnih parametrov in pohod za zdravje ter
akcije prostovoljcev.

Huda stiska in grozeča lakota na
Notranjskem leta 1865, predavanje
dr. Andreja Studna
Skrajno nenaklonjene vremenske razmere
so uničile letino, zato je grozila strahotna
lakota. Zanimive so navedbe za najrevnejše, gostače in kajžarje, ki so ostali brez
vsega in so bili prisiljeni v beračenje.

OŠ Spodnja Idrija, 05 377 47 00, ospidrijang@guest.arnes.si

Rokodelski center Ribnica, 01 835 03 76, muzej.ribnica@amis.net, www.muzej-ribnica.si

Novo mesto
5. oktober, 10.00–12.00
mestno jedro
Kreativne delavnice z
restavratorji
Brezplačna delavnica odtiskovanja razkošnih detajlov dekorativnih poslikav, ki krasijo notranjosti stavb v Novem mestu in širše.
Izdelke (majčke in vrečke) boste lahko odnesli s seboj in jih uporabljali. Lepo vabljeni!
Društvo za ohranjanje kulturne dediščine Marmorinke, 041 897 529, marmorinke@gmail.com

Novo mesto
10. oktober, 16.00
Gasilski dom, Stranska vas 70
Zapojmo v nov dan, koncert in
razstava
Učenci bodo krajane povprašali o pesmih,
ki so jih prepevali ob delu, praznovanjih in
žalostnih trenutkih, ter jih obudili. Izdelali
bodo preproste inštrumente ter z lokalnimi ustvarjalci peli, plesali in igrali. Zbirali
bodo stara glasbila, pesmarice, fotografije,
anekdote ustvarjalcev.
OŠ Šmihel, Podružnica Birčna vas, mateja.hribar@os-smihel.si; KUD Uršna sela, pevska
skupina Kronce
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Novo mesto

Semič, Brezovica pri
Čermošnjicah
1. oktober, 9.00–12.00
Stari tabor
Fotografsko potepanje po
nekdanji kočevarski vasi
Mlade fotografe iz Slovenije in Hrvaške vabimo, naj v objektiv fotoaparata poskušajo
ujeti lepe motive dediščine nekdanje kočevarske vasi. Nemško govoreča skupnost je v
naših krajih živela od prvih desetletij 14. stoletja pa do začetka druge svetovne vojne.
OŠ Belokranjskega odreda Semič, hello@mihahenigsman.com, www.osbos.eu/sola;
Zavod Mošnice

Semič
23. avgust–16. oktober, 20.00
Kulturni center Semič, Prosvetna ulica 4
Od neveste do babice, od ženina
do dedka
Na fotografijah so shranjeni naši spomini in
hkrati izpričane navade nekega obdobja. Z
razstavo poročnih fotografij Semičanov,
nastalih v letih od 1951 do 1970, bomo obujali spomine in raziskovali poročne navade.
Turistično društvo Semič; Kulturni center Semič, 040 625 148, tic@kc-semic.si,
www.kc-semic.si;
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28. september–25. oktober,
9.00–12.00
Enota vrtec Sonček
Dediščina v rokah najmlajših,
Galerija vrtec
Otroci bodo na prostem in v vrtcu v različnih likovnih tehnikah ustvarjali podobe
kulturne in naravne dediščine. Povezali se
bomo s posamezniki v skupnosti ter v vrtcu pripravili skupno razstavo likovnih del in
del domače umetnostne obrti.
Enota vrtec Sonček; OŠ Belokranjskega odreda Semič, alja.bukovec@guest.arnes.si,
www.vrtec.osbos.eu

30. september–4. oktober,
8.20–12.50
Osnovna šola Belokranjskega odreda
Semič, Šolska ulica 1
Dediščina v rokah mladih,
projektni teden
Namen projekta je pri mladih vzbuditi občutek odgovornosti do kulturne dediščine.
Pozornost bomo posvetili medkulturnemu
učenju in medgeneracijskemu druženju ter
iskali informacije o dediščini iz različnih virov, zapisanih ali ustnih.
OŠ Belokranjskega odreda Semič, vlasta.henigsman@guest.arnes.si, www.osbos.eu/sola

30. september, 8.00–12.30
Osnovna šola Belokranjskega odreda
Semič, Šolska ulica 1
Shingab´r, tontsab´r … (Zapojmo,
zaplešimo …)
Srednjeveške prvine so Kočevarji ohranili
v jeziku, noši in narodni pesmi. Številna
kočevarska društva gojijo tudi plesno tradicijo, ki jo bomo, poleg osnovnih zgodovinskih dejstev, spoznavali na delavnici.
Zveza kočevarskih organizacij, gottscheer.si@gmail.com, www.gottscheer.eu;
OŠ Belokranjskega odreda Semič
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1. oktober, 8.20–12.50
Osnovna šola Belokranjskega odreda
Semič, Šolska ulica 1
Lojze Krakar
Lojze Krakar je vse življenje ohranil povezanost z rojstnim krajem. Potovali bomo
po življenjskih postajah velikega slovenskega pesnika in se povzpeli v gorice, s
katerih je srkal lepoto »semiške gmajne«.
OŠ Belokranjskega odreda Semič, nina.grahek@osbos.si, www.osbos.eu/sola; Kulturni
center Semič, Knjižnica Otona Župančiča

2. oktober, 8.00–13.00
Osnovna šola Belokranjskega odreda
Semič, Šolska ulica 1
Simon Jenko in smuški graščaki
V bližini Semiča je stalo kar nekaj gradov,
ki sicer niso bili mogočni, vseeno pa so bili
za Semič in okolico zelo pomembni. Na
pohodu bomo spoznavali nekdanje gradove ter ugotovili, katera semiška graščakinja
je ukradla srce Simonu Jenku, ter recitirali
Jenkove pesmi.
OŠ Belokranjskega odreda Semič, nina.grahek@osbos.si, www.osbos.eu/sola

3. oktober, 8.00–13.00
Osnovna šola Belokranjskega odreda
Semič, Šolska ulica 1
Janko Lavrin
Janka Lavrina bolje poznajo na univerzi
Nottingham v Londonu kot pa v njegovi
domovini. Bil je profesor slovanskih jezikov, esejist, literarni zgodovinar in prevajalec; rojen je bil na Krupi pri Semiču.
Spoznali bomo še legende o izviru Krupe
in krupskih mlinarjih ter se odpravili po
kraški učni poti.
OŠ Belokranjskega odreda Semič, nina.grahek@osbos.si, www.osbos.eu/sola
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4. oktober, 19.00

Semič
24. oktober, dopoldne

Kulturni center Semič, Prosvetna ulica 4

Muzejska hiša Semič, Štefanov trg 7

Tistega lepega dne, film Franca
Štiglica
V letu 2019 praznujemo stoto obletnico
rojstva slovenskega režiserja Franceta
Štiglica. Filmska komedija Tistega lepega
dne je nastala na podlagi istoimenske novele Cirila Kosmača in govori o življenju v
Vipavski dolini v času, ko si je Primorsko
prisvojila Italija.

Otvoritev obnovljene Muzejske
hiše Semič
Prenovljena vinogradniška in krajevna
zbirka vabi v nov Center narave Bele krajine. Objekt s sodobnim prizidkom v trškem
jedru Semiča je vstopna točka za nadaljnje
raziskovanje posebnosti in zanimivosti dežele med Gorjanci in Kolpo.

Kulturni center Semič, 040 625 148, tic@kc-semic.si, www.kc-semic.si;
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Semič
9. oktober, 17.30–18.30
Kulturni center Semič, Prosvetna ulica 4
Igraje in plesaje v preteklost,
medgeneracijsko druženje
Učenci folklornega krožka pripravljajo delavnico na temo starih ljudskih plesov in
iger. Vabijo babice, dedke, bratce, sestrice
in starše, naj se jim pridružijo.
Kulturni center Semič, 040 625 148, tic@kc-semic.si, www.kc-semic.si;
OŠ Belokranjskega odreda Semič

Semič
10. oktober, 17.30
Kulturni center Semič, Prosvetna ulica 4
Knjige velikanke
Interaktivna predstava čarodeja Sama Sebastiana je namenjena otrokom do 8. leta
starosti. Na zabaven in čaroben način jih
spodbuja k branju in ljubezni do pisane
besede.
Kulturni center Semič, 040 625 148, tic@kc-semic.si, www.kc-semic.si;
Knjižnica Črnomelj; Vrtec Sonček Semič
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Semič

Kulturni center Semič, 040 625 148, tic@kc-semic.si, www.kc-semic.si; Občina Semič

STRAŽA
29. september, 18.00
cerkev sv. Tomaža, Zavrtnica
Vodeni ogled cerkve sv. Tomaža v
Gorenji Straži
Zasnova arhitekture cerkve izvira vsaj iz
druge četrtine 14. stoletja. V prezbiteriju
je prezentiran kamniti obod polkrožne romanske apside, na slavoločnem loku pa je
poslikava dveh svetniških likov. V glavnem
oltarju z letnico 1721 je kip sv. Tomaža.
Župnija Vavta vas, zupnija.vavta.vas@rkc.si, www.vavta-vas.si

Škocjan
3. oktober, 17.00–19.00
Osnovna šola Frana Metelka Škocjan,
Škocjan 51
Po poti kulturne dediščine
Knobleharjeve občine, šola za
starše
Ogledali si bomo kulturne znamenitosti: nekdanje perišče, Varunov dvorec, dvoločni kamniti most, rojstno hišo dr. Ignacija Knobleharja, njegovo spominsko sobo, kip ter prst z
njegovega groba, spomenik padlim borcem,
Metelkovino in Metelkov kip. V okolici šole
bo likovna delavnica na prostem.
OŠ Frana Metelka Škocjan, patricija.haler@os-skocjan.si
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8. oktober, 8.20–12.40
Osnovna šola Frana Metelka Škocjan,
Škocjan 51
Metelkov dan – Dr. Ignacij
Knoblehar, kulturni dan
Dr. Ignacij Knoblehar, misijonar in raziskovalec, se je boril za odpravo suženjstva, v
Afriki je odkril predele, na katere še ni stopila noga Evropejca. Delo bo potekalo na
delavnicah, učenci si bodo ogledali predstavo o Ignaciju Knobleharju, nagovoril pa
jih bo tudi dr. Marko Frelih.

Mežica
20. september, 11.00
Podzemlje Pece, Glančnik 8

KOROŠKA REGIJA

Škocjan

Sprehod skozi geološki čas
Geoparka Karavanke
S Franzem in Marico se bomo podali na
sprehod skozi geološki čas in dogodke. Z
igro Ali me poznaš? bomo spoznali posebnosti Geoparka Karavanke in se razgibali z
disk golfom.
Podzemlje Pece, turistični rudnik in muzej, suzana.fajmut@podzemljepece.com, www.
podzemljepece.com; Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor; Geopark Karavanke (projekt NaKult), CŠOD, OE Peca

OŠ Frana Metelka Škocjan, irena.hocevar@os-skocjan.si

Trebnje
3. oktober, 16.00
Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Kidričeva
ulica 2
delavnica Album Slovenije
Hranite fotografije iz šolskih dni, z delovnih
mest, kmečkih opravil, praznovanj ali športnih tekmovanj, iz prve in druge svetovne
vojne in bi želeli, da si jih na spletu ogledajo tudi drugi? Naučili vas bomo, kako jih
objavite na spletni strani Album Slovenije.
Za objavo vam bomo fotografije skenirali.

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

Mežica
3. oktober, 9.00–11.00
Celovška cesta 1
Umetnost čebelarjenja in letni
časi
Ogled čebelarske zbirke Rudolfa Galota
in predavanje Pavla Praperja. Pohod po
čebelarski učni poti, ki prikazuje pomen
čebel in čebelarstva ter zgodovino čebelarstva v Mežiški dolini, s poudarkom na
varstvu naravne in kulturne dediščine.
Koroški pokrajinski muzej, liljana.suhodolcan@kpm.si, www.kpm.si; Čebelarska družina
Mežica

PODVELKA
4.–8. oktober, 14.00–16.00
Osnovna šola Brezno-Podvelka
Spoznavajmo naš kraj Brezno
Z učenci bomo raziskovali pripovedke, pravljice in ljudske pripovedi o našem kraju
Brezno, ki so se prenašale iz roda v rod in
ohranile vse do danes, ter pripravili delavnico in razstavo o njih.
OŠ Brezno-Podvelka, urska.samec@gmail.com
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9. oktober, 9.00
Muzej Radlje ob Dravi, Koroška cesta 68
Od umetnosti poklican
Ogled stalne razstave o akademskem slikarju Karlu Pečku (1920–2016), ki je že v
zgodnji mladosti v sebi prepoznal veliko
željo biti slikar, samo slikar. V mladosti se
je srečal z najtežjimi preizkušnjami, a kljub
temu ga je vodila vztrajnost in zagnanost.
Ogledu sledi delavnica, izdelali si bomo
mozaik.
Koroški pokrajinski muzej, alenka.verdinek@kpm.si, www.kpm.si

Izola/Isola
1. september-31. oktober/
1° settembre -31 ottobre,
9.00–18.30

Obalno-kraška regija

Radlje ob Dravi

Mestna knjižnica Izola/Biblioteca civica
di Isola, Ulica Osvobodilne fronte/Via del
Fronte di Liberazione, 15
Dediščina v keramiki Vere
Vardjan/Il patrimonio culturale
nelle ceramiche di Vera Vardjan
Vera Vardjan, doma iz Velikega Nerajca v
Beli krajini, navdih za svoje izdelke najde
v bogati kulturni dediščini domačega in
širšega slovenskega okolja./Vera Verdjan,
originaria di Veliki Nerajec nella Bela Krajina, trae ispirazione per le sue creazioni nel
ricco patrimonio culturale del suo ambiente locale e in quello sloveno più ampio.
Mestna knjižnica Izola/Biblioteca civica di Isola, 05 663 12 83,
spela.pahor@guest.arnes.si, www.izo.sik.si; Vera Vardjan

Izola/Isola
30. september/30 settembre,
19.00

Nacionalni mesec skupnega branja 2019
8. september−13. oktober
Cilj Nacionalnega meseca skupnega branja (NMSB) je gradnja nacionalne
mreže za bralno pismenost in bralno kulturo. S sodelovanjem različnih deležnikov krepimo pomen bralne pismenosti in bralne kulture ter tako omogočamo celovitejšo skrb za to pomembno področje.
Vse vzgojno-izobraževalne zavode (VIZ) vabimo, da se pridružite NMSB, tako
z udeležbo na različnih dogodkih, kot tudi z različnimi dejavnostmi skupnega
branja v vašem VIZ.
Letos se z NMSB pridružujemo tudi evropski bralni kampanji EURead (Europa
bere), ki povezuje bralne aktivnosti po vsej Evropi z namenom dviga zavesti
o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu. Skladno
z enim od ciljev pobude EURead vas pozivamo, da se nam pridružite pri 15
minutah branja ali glasnega branja na dan.
Več o NMSB 2019 in spletni dogodkovnik najdete na nmsb.pismen.si.
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Mestna knjižnica Izola/Biblioteca civica
di Isola, Ulica Osvobodilne fronte/Via del
Fronte di Liberazione, 15
Kotiček ustvarjalnosti,
predstavitev e-kataloga
razstav/L'angolo della creatività,
presentazione del catalogo
elettronico delle mostre
E-publikacija o razstavah ljubiteljskih
ustvarjalcev, ki so v knjižnici razstavljali
v letih 2004–2018./Pubblicazione digitale sulle mostre degli artisti dilettanti che
hanno esposto nella biblioteca tra gli anni
2004-2018.
Mestna knjižnica Izola/Biblioteca civica di Isola, 05 663 12 83,
darja.kromar@guest.arnes.si, www.izo.sik.si
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1. – 31. okober/1–31 ottobre,
9.00–18.30
Mestna knjižnica Izola/Biblioteca civica
di Isola, Ulica Osvobodilne fronte/Via del
Fronte di Liberazione, 15
Ljudje z morja, fotografska
razstava/Gente di mare, mostra
fotografica
Črno-bele fotografije Petre Cupač prikazujejo morje, ribe, galebe, čolne, ribiče in 4. oktober/4 ottobre,
delavke v ribji predelovalni industriji. Raz- 19.00–20.00
gibane so, kot je razgibano valujoče morje,
in v gledalcu vzbujajo občutek svobode./Le Srečanje z avtorico/Incontro con
fotografie in bianco e nero di Petra Cupač l'autrice
ritraggono il mare, i pesci, i gabbiani, le barche, i pescatori e le operaie dell'industria per
la lavorazione del pesce. Sono movimentate
così come lo è il mare mosso ed evocano un
senso di libertà in chi le osserva.
Mestna knjižnica Izola/Biblioteca civica di Isola, 05 663 12 83, spela.pahor@guest.arnes.
si, www.izo.sik.si; Petra Cupač

Izola/Isola
2. okober/2 ottobre, 19.00–20.00
Mestna knjižnica Izola/Biblioteca civica
di Isola, Ulica Osvobodilne fronte/Via del
Fronte di Liberazione, 15

Izola/Isola
3. okober/3 ottobre, 19.00–20.00
Mestna knjižnica Izola/Biblioteca civica
di Isola, Ulica Osvobodilne fronte/Via del
Fronte di Liberazione, 15
Stare igrače v Mestni knjižnici
Izola/Vecchi giocattoli nella
Biblioteca civica di Isola
Predstavljene bodo stare igrače Janeza
in Marije Janežič, ki že 15 let krasijo izolsko knjižnico in v obiskovalcih vzbujajo
prijetne spomine na otroštvo./Saranno
presentati i vecchi giocattoli di Janez e Marija Janežič che già da 15 anni decorano la
biblioteca isolana e nei visitatori evocano
piacevoli ricordi dell'infanzia.
Mestna knjižnica Izola/Biblioteca civica di Isola, 05 663 12 83,
darja.kromar@guest.arnes.si, www.izo.sik.si; Janez in Marija Janežič

Izola/Isola
8. okober/8 ottobre, 19.00–
20.00
Mestna knjižnica Izola/Biblioteca civica
di Isola, Ulica Osvobodilne fronte/Via del
Fronte di Liberazione, 15

Pravljice in pripovedovanje v naši
deželi/Fiabe e racconti nel nostro
paese
Sprehod s Špelo Pahor, ob slikah skozi
slovensko pripovedno izročilo nekoč in
danes. O motivih v naši slovstveni folklori,
o pripovedovalcih, zbirateljih, zapisovalcih,
znanstvenikih./Escursione per immagini
attraverso la tradizione narrativa slovena
un tempo e oggi: i motivi del nostro folclore sloveno, i narratori, i collezionisti, gli
scrittori, gli scienziati.

Izolski spomini na starih
razglednicah in fotografijah/
I ricordi di Isola su cartoline e
fotografie
Predstavljene bodo stare razglednice Izole
in fotografije na temo praznovanj, izletov,
šolskih dni, domačih opravil in prevoznih
sredstev, ki so objavljene na spletnem
portalu Kamra in v Albumu Izole./Saranno
presentate cartoline d'epoca di Isola e le
fotografie che sono pubblicate in rete sul
sito Kamra e nell'Album di Isola legate al
tema delle festività, delle gite, dei giorni di
scuola, dei lavori domestici e dei mezzi di
trasporto.

Mestna knjižnica Izola/Biblioteca civica di Isola, 05 663 12 83, spela.pahor@guest.arnes.
si, www.izo.sik.si;

Mestna knjižnica Izola/Biblioteca civica di Isola, 05 663 12 83,
darja.kromar@guest.arnes.si, www.izo.sik.si
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10. okober/10 ottobre,
18.30–20.30
Mestna knjižnica Izola/Biblioteca civica
di Isola, Ulica Osvobodilne fronte/Via del
Fronte di Liberazione, 15
srečanje Bralnega kluba Kira
knjiga/Incontro del Circolo di
lettura Kira knjiga
Člani kluba se v knjižnici srečujejo enkrat
mesečno in se pogovarjajo o prebranih
knjigah. Tokrat se bodo pogovarjali o knjigi Nada avtorice Zofke Kveder./I soci del
circolo si riuniscono presso la biblioteca
una volta al mese e discutono dei libri letti.
In questa occasione parleranno del libro
»Nada« della scrittrice Zofka Kveder.
Mestna knjižnica Izola/Biblioteca civica di Isola, 05 663 12 83, dianapungersic@gmail.com,
www.izo.sik.si; Diana Pungeršič

Komen
20. in 21. september, 9.00–16.00
zaledje Gorjanskega
Skupaj obnovimo suhozidno hiško
Pod vodstvom mentorja bomo obnovili hiško ob graničarski stezi na območju
Tržaško-Komenskega Krasa. Dobrodošli
udeleženci vseh starosti, saj se delo porazdeli ustrezno zmožnostim posameznikov.

DUTŽO Kras, 031 716 210, Nadja.Mislej-Bozic@guest.arnes.si; VS Gorjansko; RKTŠ društvo
Gorjansko, Konzorcij za suhozidno obnovo in gradnjo

Komen, Štanjel
28. september–24. oktober,
17.00

Obalno-kraška regija

Izola/Isola

Grajžarjeva galerija, Štanjel 24
Manjkajoči delci, razstava
Grič Turn, na katerem leži Štanjel, je naseljen vse od prazgodovine. Likovniki in
arheologi bodo predstavili svoja dela, v
katerih zapolnjujejo manjkajoče delce arheoloških najdb tega prostora.
Društvo likovnih pedagogov Primorja, vlasta.markocic@gmail.com, www.stanjel.eu; projekt Kaštelir (INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška), JZ Komenski Kras, Grajžarjeva Galerija

Koper/Capodistria
28. september – 12. oktober/
28 settembre –12 ottobre
Pretorska palača/Palazzo Pretorio, Titov
trg 3/Piazza Tito 3
Dediščina#umetnost#razvedrilo,
razstava/Patrimonio
culturale#arte#DIVERTIMENTO,
mostra
Letošnja rdeča nit raziskovanja dediščine je
bila Gremo na potep v deželo igre in besed
s podtemami: en bot smo se igrali taku,
obudimo glasbo, ples in igro preteklosti, z
domišljijo si popestrimo vsakdan, igre kot
nekoč, ki niso pozabljene čez noč, druženje na vaškem trgu, lutke ambot, utručje
kanconete in enci benci na kamenci … taku
je blo enbot./Il filo rosso della ricerca sul
patrimonio culturale di quest'anno è “Andiamo a girovagare nel paese dei giochi e
delle parole” con i sotto-temi: un tempo
giocavamo così, come si socializzava nella
piazza del paese, le bambole un tempo,
canzonette infantili, conte e filastrocche di
una volta.
Vrtec Koper/Ente pubblico di educazione ed istruzione Vrtec Koper, kristina.vidali@
guest.arnes.si, www.vrteckoper.si; Mestna občina Koper/ Città comune di Capodistria
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Koper/Capodistria

Koper/Capodistria
Vergerijev trg/Piazza Vergerio 4

Gimnazijski trg 7

KOPER: Skok v preteklost –
zgodovina, kultura in običaji,
odprtje razstave/CAPODISTRIA:
un tuffo nel passato - tra storia,
cultura e tradizioni, apertura
della mostra
Učenci in drugi udeleženci bodo na učni
poti, speljani po ulicah historičnega jedra,
spoznavali arhitekturno in drugo kulturno dediščino mesta po modelu igre lov
na skriti zaklad./Alunni e ospiti potranno
conoscere il patrimonio architettonico e
culturale della città attraverso un percorso
didattico e ludico sul modello della cosiddetta »caccia al tesoro« attraverso le vie
del centro storico.

Spoznajmo naše mesto/
Conosciamo la nostra città
Učenci in drugi udeleženci bodo na učni
poti, speljani po ulicah historičnega jedra,
spoznavali arhitekturno in drugo kulturno dediščino mesta po modelu igre lov
na skriti zaklad./Alunni e ospiti potranno
conoscere il patrimonio architettonico e
culturale della città attraverso un percorso
didattico e ludico sul modello della cosiddetta »caccia al tesoro« attraverso le vie
del centro storico.
OŠ Piera Paola Vergeria starejšega/SE Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Koper/Capodistria,
tinkara.mihacic@gmail.com

OŠ Piera Paola Vergeria starejšega/SE Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Koper/Capodistria,
alessia.godina@gmail.com; Ramona Olenik Tomšič

9. okober/9 ottobre, 17.30
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Piran/Pirano
16.-20. september/16–20
settembre, 8.30–12.30
Vojkova ulica/Via Vojko 1

Vergerijev trg/Piazza Vergerio 4
Istrskobeneško narečje, odprtje
razstave/Il dialetto istroveneto,
apertura della mostra
Predstavili in prikazali bomo vse, kar smo
se naučili o istrskobeneškem narečju, ki
je bilo letos vpisano v register nesnovne
kulturne dediščine. Sodelovali smo z zunanjimi strokovnjaki, institucijami in posamezniki. Pogovarjali smo se z našimi dedki
in babicami, spoznali veliko novih narečnih
izštevank, uspavank, pesmic in iger./Presenteremo tutto quello che abbiamo avuto
modo di apprendere sul dialetto istroveneto, che quest'anno è stato riconosciuto
patrimonio culturale immateriale della
Slovenia. Abbiamo collaborato con esperti
esterni, istituzioni e singoli e ascoltato i racconti dei nostri nonni e nonne, imparando
tante nuove conte, tiritere, ninne nanne,
giochi e canti in dialetto.

Obalno-kraška regija

10. okober/10 ottobre,
19.00–12.00

9. okober/9 ottobre, 17.00

Lov na piranski zaklad/Alla
ricerca del tesoro di Pirano
V Piranu se govori o že davno pozabljenem zakladu. Nekateri so prepričani, da je
to zlata violina, drugi, da je skrinja, v kateri
so imeli pirati svoj zaklad, tretji so prepričani, da je nekje skrito zmajevo jajce./A
Pirano si parla di un tesoro dimenticato
da molto tempo, qualcuno è sicuro che sia
un violino d'oro, qualcun altro un forziere
dei Pirati, c'è addirittura chi è convinto che
un uovo di drago sia nascosto da qualche
parte.
OŠ/SE Vincenzo e Diego de Castro Piran/Pirano, u.pirjevec@gmail.com,
www.scuoladecastro.net
OŠ Piera Paola Vergeria starejšega/SE
Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Koper/
Capodistria, astrid.vincoletto@gmail.
com; Brigita Runco
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16.-20. september/16–20
settembre, 8.30–12.30

Piran/Pirano
28. september/28 settembre,
11.00

Vojkova ulica/Via Vojko 1

staro mestno jedro/centro storico

Nove dogodivščine Zmaja Jurija
v Piranu/Le nuove avventure di
Drago Giorgio a Pirano
Spoznali bomo pripoved o zmaju, ki ga je
premagal sveti Jurij. Da bi bilo vse skupaj
bolj zabavno in da bi bolje spoznali zmaja,
ga bomo tudi sami ustvarili iz recikliranih
predmetov in materialov./Conosceremo
la storia della leggenda del drago che fu
sconfitto da San Giorgio. Per divertirci e
conoscere meglio il drago lo costruiremo
con materiali di recupero. Inventeremo
anche nuove avventure con protagonista
il Drago che negli anni è diventato amico
dei piranesi.

Od vrat do vrat, od hiše do hiše,
od trga do trga/Di porta in porta,
di casa in casa, di piazza in piazza
V zgodovinskem mestu bodo postavljeni
odri, na katerih bomo z glasbo, igrami,
zgodovino, običaji, starodavno obrtjo,
umetnostjo in zabavo prikazali našo bogato kulturno dediščino./Palcoscenici allestiti nella città storica per riproporre con la
musica, il gioco, la storia, le abitudini d'un
tempo, i mestieri, l'arte e i divertimenti la
nostra ricca eredità culturale.

OŠ/SE Vincenzo e Diego de Castro Piran/Pirano, u.pirjevec@gmail.com,
www.scuoladecastro.net

Piran/Pirano
20. september/20 settembre,
10.00–12.00
mandrač/mandracchio
Zastave, umetniška inštalacija/
Bandiere, installazione artistica
Mandrač je srce Pirana, ki ga skozi vse
leto poganjajo ribiške barke. Brez ribičev
bi bil Piran čudovito telo, a brez življenja.
Obmorska mesta brez mrež so le še kulise,
ki nemo zrejo proti horizontu./Il mandracchio è il cuore di Pirano, mosso per tutto
l’anno dalle barche dei pescatori. Senza i
pescatori Pirano sarebbe un corpo splendido, ma senza vita. Le città costiere senza le
reti sono solo delle quinte che fissano mute
l'orizzonte.
ABAKKUM Piran-Pirano, 070 500 445, abakkumpiran@icloud.com
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Piran/Pirano

Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran/Comunità autogestita della
nazionalità italiana Pirano, comunita.italiana@siol.net, www.comunitapirano.com; Združenje Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini Piran/Associazione Comunità degli Italiani
»Giuseppe Tartini« Pirano; OŠ/SE Vincenzo e Diego de Castro Piran/Pirano

Piran/Pirano
30. september/30 settembre,
10.30
Osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro
Piran/Scuola elementare Vincenzo e Diego
de Castro Pirano
Po starodavnih ulicah/Per le
antiche vie
Predstavitev dvojezične otroške publikacije, ki želi ovrednotiti kulturno dediščino
mesta Piran./Presentazione del libretto bilingue, pubblicazione per bambini che vuole valorizzare il patrimonio storico-artistico
della città di Pirano.
Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran/Comunità autogestita della
nazionalità italiana Pirano, comunita.italiana@siol.net, www.comunitapirano.com; OŠ/SE
Vincenzo e Diego de Castro, Piran/Pirano
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3. in 4. oktober/3 e 4 ottobre,
10.00–11.00
Vrtec/Asilo d'infanzia Mornarček Piran/
Pirano, Ulica IX. Korpusa/Via IX Corpo
40 A
Piransko obzidje, foto delavnica/
Le mura di Pirano, laboratorio
fotografico
Predšolski otroci spretno ravnajo s fotoaparatom, zato bomo skupaj z umetniškim
fotografom Ubaldom Trnkoczyjem izvedli
foto delavnico. Ob fotografiranju bodo
otroci spoznavali zgodbo obzidja, razvijali ustvarjalnost ter estetski čut./I bambini
di età prescolare maneggiano con abilità
l'apparecchio fotografico per questo realizzeremo assieme al fotografo artistico
Ubald Trnkoczy un laboratorio fotografico.
Con la fotografia i bambini impareranno la
storia delle mura, sviluppando creatività e
senso estetico.

Piran/Pirano
9. okober/9 ottobre, 19.00

Obalno-kraška regija

Piran/Pirano

Mestna knjižnica Piran/Biblioteca civica
Pirano, Župančičeva ulica/Via Župančič 4
Umetnost v turistični promociji
Portoroža. Razglednice, plakati
in prospekti 19. in 20. stoletja,
predavanje mag. Tomija Brezovca/
L'arte nella promozione turistica
di Portorose. Cartoline, manifesti
e locandine del XIX e XX secolo,
conferenza del mag. Tomi Brezovec
Turizem v Portorožu se je začel razvijati v
drugi polovici 19. stoletja. Za privabljanje
gostov so izdajali tudi razglednice, plakate, prospekte in turistične vodnike, ki so jih
oblikovali slikarji in grafiki./Il turismo inizia
a svilupparsi a Portorose nella seconda
metà del XIX secolo. Per attrarre i turisti
furono stampate anche cartoline, manifesti, locandine e guide turistiche, create da
pittori e grafici.

Vrtec/Asilo d'infanzia Mornarček Piran/Pirano, 05 671 01 05, lavra.bregar@vrtecmornarcek.si
Mestna knjižnica Piran/Biblioteca civica Pirano, ksenija.petaros@guest.arnes.si, www.pir.sik.si

Piran/Pirano
5. okober/5 ottobre, 18.00
arkade Bernardin/arcate di S. Bernardino
Sprehod in pogled v času/
Passeggiata e sguardo nel tempo
Druženje in razvedrilo na promenadi ob
morju, kjer se srečajo podeželani zaledja
Pirana s solinarsko družino, pomembnimi
meščani slovite družine Tartini in s portoroškimi turisti, odetimi v meščanske obleke iz leta 1910./Incontro e divertimento sul
lungomare, dove si incontrano gli abitanti
dell'entroterra rurale di Pirano con la famiglia dei salinai, i cittadini importanti della
famosa famiglia Tartini e i turisti di Portorose vestiti con abiti del 1910.
Društvo Anbot Piran/Associazione Anbot Pirano, natalija.planinc@gmail.com, FB
Društvo Anbot Piran; Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini Piran/Comunita degli Italiani
“Giuseppe Tartini” Pirano, Društvo Rosa Klementina/Associazione Rosa Klementina;
Turistično združenje Portorož/Ente per il turismo Portorose; Hoteli Bernardin
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Piran/Pirano,
LUCIJA/Lucia
4. okober/4 ottobre, 9.00–12.00
Fazanska ulica/Via Fasano 3A
Igre naših prednikov/I giochi dei
nostri antenati
Stari starši bodo otrokom predstavili igre,
ki so jih nekoč sami doživljali. Tako se
bodo prepletle različne generacije, otroci pa bodo spoznali, kako so se nekoč
zabavali./I nonni illustreranno ai bambini
come giocavano loro da piccoli e in tal
modo si intrecceranno generazioni diverse
e i fanciulli potranno apprendere come ci si
divertiva un tempo.
OŠ/SE Vincenzo e Diego de Castro Piran/Pirano, ornellakunst1@gmail.com
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27. september/27 settembre,
19.00–20.00
Sečovlje/Sicciole 79
Sol in premog/Sale e carbone
Učenci se bodo poučili o izvoru in uporabi
soli in premoga ter v številnih delavnicah
na zanimiv in zabaven način spoznavali
povezavo med preteklostjo in sedanjostjo./Gli alunni impareranno le origini e
l’uso del sale e del carbone e attraverso
laboratori interessanti e divertenti scopriranno il legame tra passato e presente.
OŠ/SE Vincenzo e Diego de Castro Piran/Pirano, mojca.stancich@gmail.com,
www.scuoladecastro.net; Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini Piran/Comunità degli
Italiani “Giuseppe Tartini” Pirano

Sežana
28. september, 9.00–16.00
Bazoviška cesta 9
Po sledeh in poteh Srečka
Kosovela
Dogodek bomo začeli v Sežani, v rojstni
sobi pesnika, se napotili do Kosovelove
domačije, kjer bo kulturni program, se
prepustili prijaznosti domačinov … Če bo
vreme slabo, bo dogodek 5. oktobra.
Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana – TIC Sežana, 05 731 01 28,
www.visitkras.info; LU Sežana; Kosovelova knjižnica Sežana; PD Sežana,
OŠ Dutovlje – podružnica Tomaj; KD Tomaj; Občina Sežana

Sežana
5. oktober, 9.00–18.00

Obalno-kraška regija

Piran/Pirano,
Sečovlje/Sicciole

Veliki Dol
KALUNCA V SVET KAMNITE ČIPKE
Tradicionalni klekljarski dogodek z razstavami, delavnicami, predavanji in ocenjevanjem čipkastih pit. Za klekljarice ter
ljubitelje ročnih del in vsega lepega. Letos
na temo kamnoseške in suhozidne dediščine Krasa.
Kulturno društvo Kalunca, kd.kalunca@gmail.com

Sežana
8. oktober, 18.00
Ulica Mirka Pirca 1
Svobodne duše o dediščini,
umetnosti in razvedrilu
Skupina Svobodne duše na letošnjih srečanjih spoznava, kako je mogoče dediščino
povezati z umetnostjo in pri tem uživati,
spominja se tudi svojih srečevanj s kulturno dediščino in kako ta vpliva na počutje
človeka.
Kosovelova knjižnica Sežana, kosovelova.knjiznica@kosovelova.si, www.kosovelova.si;
Dom na Krasu

Sežana
10. oktober, 12.30–15.30
zbirno mesto pred MC Podlaga,
Kosovelova ulica 4b
Lov na izgubljeno posodo
in odkrivanje skrivnosti
prazgodovinskega ljudstva
Podajte se na raziskovanje ljudstva, ki je
pred 3500 leti živelo na vrhu sežanskega
hriba Tabor. Vas zanima, kako se je ljudstvo zavarovalo pred sovražniki, kako so v
naselju živeli? Sledi ustvarjalna delavnica.
Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana – TIC Sežana, 05 731 01 28, www.visitkras.
info; MC Podlaga Sežana, OŠ Srečka Kosovela Sežana; Zavod Dobra pot
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23. september–12. oktober, pon.–
pet 8.00–19.00, sob. 8.00–13.00
Knjižnica Domžale
Igramo se, veselo pojemo in
plešemo
Likovna dela učencev predstavljajo običaje, šege in navade ob praznikih, ob delu in
pomembnih življenjskih dogodkih ter stare
otroške igre.

Domžale, Ihan
3.–30. september,
tor. 14.00–19.00, sre. 12.00–17.00,
pet. 7.00–9.00 in 11.00–14.00
Krajevna knjižnica Ihan, Šolska ulica 5
Čipkarski kapniki
Članice klekljarske skupine Slamice, UTŽO
Lipa Domžale, razstavljajo svoje čipkaste
umetnine.
Krajevna knjižnica Ihan, 031 712 491

Knjižnica Domžale; OŠ Rodica, ani.gale@guest.arnes.si

Ivančna Gorica, Muljava

Domžale

Jurčičeva domačija, Muljava 11

1.–3. oktober, 8.00–12.00
Slamnikarski muzej Domžale, Kajuhova
cesta 5
Kaj skriva TOKO kovček
Fotografije, vzorci usnja, orodje, modeli,
etuiji, torbice, spomini in zgodbe … vse to
in še več se skriva v usnjenem kovčku. Izdelan je bil v nekdanji tovarni TO(rbic) in
KO(včkov) – TOKO Domžale. Ob raziskovanju dediščine bomo ustvarili tudi TOKO
spominek.
Kulturni dom Franca Bernika Domžale, slamnikarski.muzej@kd-domzale.si,
www.kd-domzale.si

Osrednjeslovenska regija

Domžale

5. oktober, 17.00
Za vse, prav za vse je prostor
nekje, kjer trate zelene
Svoje okolje in dediščino bomo raziskovali z občutenjem, poglabljali znanja in
spretnosti, razvijali spomin, izboljševali
verbalne spretnosti, spretnosti poslušanja,
sodelovanja, izmenjave vrednot.
Kulturno društvo Kresnička, tatjana@lampret.si, www.namuljavi.si; KD Josipa Jurčiča,
Turistično društvo Muljava

Ivančna Gorica, Stična
1.–10. oktober, 18.00
Muzej krščanstva, Stična 17

Domžale
8. oktober–20. november, 18.00
Menačenkova domačija, Cankarjeva ulica 9
Ahčinovo leto
Dopolnitev stalne ter odprtje občasne
razstave o delu in življenju ob 100-letnici
rojstva Franca Ahčina (1919–1989), domžalskega slikarja, ki se je rodil v Menačenkovi domačiji.

V objemu zvoka in slike
Otroška likovna in vizualna ustvarjalnost,
ki ji je treba pripisati estetski in ustvarjalni
naboj, nam kaže, kje smo starejše generacije izgubile kompas. Vse to je izhodišče
zvočno-likovnega natečaja.
JSKD Osrednja Slovenija, oi.ivancna.gorica@jskd.si, www.jskd.si; Muzej krščanstva na
Slovenskem Stična, www.mks-sticna.si/slo, Radio ARS

Kulturni dom Franca Bernika Domžale, menacenk@kd-domzale.si, www.kd-domzale.si
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2. oktober, 19.00-20.00

Kamnik, Radomlje

Osrednjeslovenska regija

Kamnik

6. oktober, 11.00–12.00

Medobčinski muzej Kamnik, Muzejska pot 3

Arboretum, Volčji Potok 3

Ferry Souvan – 100 let, GLASBENO
VODSTVO
Letos zaznamujemo stoletnico rojstva besedilo pisca, skladatelja, harmonikarja in
podjetnika Ferryja Souvana. Spomnimo
se njegovih besedil Avsenikovih uspešnic
(Tam, kjer murke cveto …), priredil in poslovenil je tudi nekatere svetovne uspešnice, na primer Moj črni konj ne rabi uzde.

Ferry Souvan – 100 let, vodenje po
razstavi
Predstavili bomo prizorišča, na katerih je
Ferry Souvan (stran 70 zgoraj) preživel
svoja otroška in mladeniška leta. Plača se
vstopnina v park, vodenje je brezplačno.
Obvezna prijava na prireditve@arboretum.
si do 4. oktobra do 12. ure.
Arboretum Volčji Potok, info@arboretum.si, www.arboretum.si

MMK, marko.kumer@guest.arnes.si, www.muzej-kamnik-on.net; Arboretum Volčji Potok

Kamnik, Radomlje
28. september, 10.00–13.00
Arboretum, Volčji Potok 3
Umetnost in razvedrilo, slikarska
delavnica
Kot so slikarke in slikarji 20. stoletja sproščeno ustvarjali na prostem, tako se bomo
tudi mi ukvarjali s svetlobo in senco zunaj,
na prostem, v mokrih (akvarel) ali suhih
(svinčnik, grafit, oglje, suhe barvice) tehnikah.
Arboretum Volčji Potok, info@arboretum.si, www.arboretum.si; Narodna galerija

Kamnik, Radomlje
5. oktober, 11.00–12.00

Litija
3. oktober, 18.00
Mestni muzej Litija, Cesta komandanta
Staneta 2
Odprtje razstave o dediščini G.
Tönniesa
Razstava prikazuje zgodovino in zapuščino podjetja Tönnies, ki je bilo eno vodilnih
podjetij in soustvarjalcev industrijske revolucije pri nas. Med drugim so zgradili tudi
sodno palačo in tovarno predilnice v Litiji.
MML, 070 430 202, 031 689 160; Slovensko švedsko društvo

Litija
7. oktober, 19.00

Arboretum, Volčji Potok 3

Mestni muzej Litija, Cesta komandanta
Staneta 2

Motivika Arboretuma,
fotografska delavnica
S pomočjo strokovnjaka boste s svojim fotoaparatom odkrivali zakonitosti dobre fotografije in preučevali fotografske motive v
naravi. Plača se vstopnina v park, delavnica
je brezplačna. Obvezna prijava na prireditve@arboretum.si do 4. oktobra do 12. ure.

Gabrijela Hauptman: slikarska
razstava s spremljavo poezije
Nostalgija
Retrospektivna likovna razstava Gabrijele
Hauptman, likovne ustvarjalke, pesnice,
članice Likovnega ateljeja Litija in nekdanje ravnateljice OŠ Litija, bo obogatena
tudi z njeno poezijo.

Arboretum Volčji Potok, info@arboretum.si, www.arboretum.si; Foto kino in video klub
Mavrica

MML, 070 430 202, 031 689 160

70

71

26. september, 18.30
10. oktober, 10.00

Ljubljana
28. september–12. oktober,
8.00–13.15

Mestna knjižnica Ljubljana, enota Knjižnica
Bežigrad, Einspielerjeva ulica 1

Osnovna šola Riharda Jakopiča, Derčeva
ulica 1

Prišla bo pomlad
Še veste, kaj je to ljudsko petje? … Slovenske pesmi so sicer v večini zapisane, vendar jih je treba peti, da ostanejo žive. Ob
prepevanju pesmi se v knjižnici srečujemo
dvakrat mesečno, pridružite se nam tudi
vi, saj »kdor poje, slabo ne misli«. Ponovitev: 10. oktobra ob 10.00.

Jakopičevcev sporočilo: Tivoli –
dediščina, umetnost in razvedrilo
Ob 150. obletnici rojstva Riharda Jakopiča
bo osrednja tema našega projekta Tivoli,
ki je močno povezan s slikarjem, po katerem nosi ime naša šola. Sodelovali bodo vsi
učenci šole, medgeneracijsko in medpredmetno, svoje delo bomo strnili v DEKD in
TKD.

MKL, 01 308 53 01, marija.ceh@mklj.si, www.mklj.si
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Ljubljana

OŠ Riharda Jakopiča, mojca.honzak@guest.arnes.si, www.osrj

10. september–4. oktober,
9.00–14.00; 9.00–18.00
Zavod sv. Stanislava, Štula 23
Igra navdihuje in povezuje
V Meršolovem atriju bomo postavili razstavo prof. likovne pedagogike Mihaela Furjana, ki ustvarja namizne družabne igre.
Na ogled bo celoten potek ustvarjanja
družabne igre »Kapitanova posadka«. Ob
razstavi bomo pripravili delavnice izdelave
družabnih iger.
Zavod sv. Stanislava, bernarda.stenovec@stanislav.si,
www.stanislav.si/dejavnosti/slovenski-dom/

28. september–12. oktober,
pon.–pet. 9.00–17.00, sob.
10.00–17.00
Slovenski gledališki inštitut – Gledališki
muzej, Mestni trg 17
HOJA za GLEDalIŠČEM. Od jezuitov
do Cankarja, individualni ogledi
Razstava slikovito predstavlja začetke
in osrednje tokove gledališča v Sloveniji,
njegovo vpetost v evropska kulturna dogajanja in njegovo vlogo pri oblikovanju
slovenske nacionalne zavesti.
Slovenski gledališki inštitut – Gledališki muzej, slogi@slogi.si, www.slogi.si

28. september–12. oktober,
8.00–13.00
Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ob
dolenjski železnici 48
KULturna dediščina je KUL
Teden kulturne dediščine bomo čim bolj
približali mladim – da bo KUL. Sodelovali
bodo učenci od 1. do 9. razreda. Dogajalo
se bo res veliko: od razstav, delavnic, kulturnih dni do medgeneracijskih srečanj in
pouka na prostem.

30. september–11. oktober,
8.00–15.00
Mestna knjižnica Ljubljana, enota
Slovanska knjižnica, Einspielerjeva ulica 1

OŠ Oskarja Kovačiča Ljubljana, spela.stele@gmail.com

Raziskujmo skupaj v Slovanski
knjižnici
Osnovnošolske in srednješolske skupine
vabimo na raziskovalne delavnice na temo
dediščine, umetnosti in razvedrila. Brskali
bomo po knjižničnem katalogu, naših skladiščih in Digitalni knjižnici Slovenije. Prijave do 16. septembra.
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MKL, 01 308 56 13, erika.marolt@mklj.si, www.mklj.si
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30. september–11. oktober,
9.00–12.00
Vrtec Otona Župančiča Enota Živ-Žav, Na
Peči 20
Kozolci tako in drugače
Naša velika opečnata hiša stoji v mestnem
okolju, vendar lahko v okolici še najdemo
značilno slovensko podeželsko leseno arhitekturo – kozolec. Otroci ga bodo spoznali, raziskali njegovo uporabo ter tipe in
oblike … Svoje ugotovitve in izdelke bodo
predstavili na razstavi.
Vrtec Otona Župančiča, Enota Živ-Žav, mancac5.6@gmail.com,
zivzav.vvzljoz@guest.arnes.si, www.vrtecoz-lj.si

30. september–21. oktober,
8.30–18.00
Osnovna šola Koseze, Ledarska ulica 23
Odkrivanje umetnosti mozaika
Sprehodili se bomo po mestu in si ogledali
primerke mozaične umetnosti od antike
do danes. Na mozaični delavnici se bomo
seznanili z mozaikom kot zvrstjo umetnosti ter z njegovo izdelavo in pojavnostjo pri
nas. Izdelke bomo razstavili.

Ljubljana
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Ljubljana

30. september, 18.00
Mestna knjižnica Ljubljana, enota Knjižnica
Otona Župančiča, Kersnikova ulica 2
Pia Nikolič: Pozabljene podobe. O
začetkih stripa na Slovenskem
Na preglednem zgodovinskem predavanju
vas bomo spomnili na začetke stripa na
Slovenskem. Sledilo bo predvajanje treh
avtorskih animiranih filmov Dušana Kastelica, nagrajenca Prešernovega sklada.
MKL, 01 308 55 00, koz@mklj.si, www.mklj.si; Pia Nikolič

1. oktober, 9.00–14.00
Narodna in univerzitetna knjižnica,
Leskoškova cesta 12
Pisna kulturna dediščina iz
preteklosti za prihodnost
V NUK-u hranimo zaklade pisne kulturne
dediščine. Ogled Centra za konserviranje
in restavriranje knjižničnega gradiva. Spoznali bomo postopke, naprave in orodje
ter skupaj izpeljali enostaven postopek
konserviranja-restavriranja papirja.
NUK, Center za konzerviranje in restavriranje knjižničnega gradiva,andreja.kozjek@nuk.
uni-lj.si, www.nuk.uni-lj.si/nuk/organizacija/center-za-varovanje-gradiva

OŠ Koseze, 01 500 75 00, tajnistvo@oskoseze.si, www.oskoseze.si

30. september, 16.00
Dvorana četrtne skupnosti Trnovo,
Devinska ulica 1
Ob 110. obletnici rojstva Mare
Kralj
Študijska skupina UTŽO Spoznajmo svoje
mesto in domovino bo predstavila umetnico Maro Kralj, njeno ustvarjalno umetniško
pot in življenje s Tonetom Kraljem, njene
ilustracije pravljic in oblikovanje nepozabnih lutk. Dogodek bo potekal v okviru praznika Četrtne skupnosti Trnovo.

1.–10. oktober, 9.00–14.00
Narodna in univerzitetna knjižnica,
Leskoškova cesta 12
Zdravniki za knjige
Ste se kdaj vprašali, ali tudi knjige kdaj
zbolijo? Ja, tudi knjige zbolijo, in takrat
moramo poiskati zdravnike za knjige. To
smo restavratorji. Če vas zanima delo restavratorjev, si lahko ogledate bolnišnico
za knjige in tudi sami postanete knjižni
zdravnik.
NUK, Center za konzerviranje in restavriranje knjižničnega gradiva, andreja.kozjek@nuk.
uni-lj.si, www.nuk.uni-lj.si/nuk/organizacija/center-za-varovanje-gradiva

UTŽO, 01 433 20 90, 041 507 531, univerza-3@guest.arnes.si, www.utzo.si; ČS Trnovo; MOL
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2. oktober, 16.30
Slovenski gledališki inštitut – Gledališki
muzej, Mestni trg 17
HOJA za GLEDalIŠČEM. Od jezuitov
do Cankarja, javno vodstvo
Stalna razstava slikovito predstavlja začetke in osrednje tokove gledališča v Sloveniji, njegovo vpetost v evropska kulturna
dogajanja in njegovo vlogo pri oblikovanju
slovenske nacionalne zavesti.
Slovenski gledališki inštitut – Gledališki muzej, slogi@slogi.si, www.slogi.si

Ljubljana
3. oktober, 17.00
Mestna knjižnica Ljubljana, enota Knjižnica
Šiška, Trg komandanta Staneta 8
Nove stare otroške igre
Otroci in tudi odrasli se že od nekdaj radi
igramo. Pa se danes igramo enake igre,
kot so se jih včasih? Igrali se bomo ciljanje
gumbov, gnilo jajce, slepe miši, skrivalnice,
rihtarja biti, petelinji boj, telefončke … Za
otroke od 5. leta.
MKL, 01 308 52 00, mojca.poberaj@mklj.si, www.mklj.si

Ljubljana
3. oktober, 17.00–18.00
Osnovna šola Miška Kranjca,
Kamnogoriška cesta 35
Dediščina, umetnost, razvedrilo
Proslavi bodo sledile delavnice, na katerih
bomo povezali dediščino z umetnostjo in
razvedrilom. Likovna razstava in dejavnosti bodo prikazovale dediščino skozi razvedrilo in umetniško dejavnost. Naše aktivnosti bodo kot rdeča nit potekale skozi
celo šolsko leto.
OŠ Miška Kranjca, barbara.lavric@guest.arnes.si, www.osmklj.si

Ljubljana
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5. oktober, 10.00–12.00;
10.00–18.00
Narodna galerija, Prešernova cesta 24
Katera je tvoja najljubša igrača
Družinsko vodstvo po stalni zbirki in
ustvarjanje otroških portretov v delavnici.
Ogledali si bomo nekaj slik z otroško motiviko. Spoznavali bomo značilnosti otroških
portretov in žanrskih slik.
Narodna galerija, kristina_preininger@ng-slo.si, www.ng-slo.si

8. oktober, 19.30
Mestna knjižnica Ljubljana, enota Knjižnica
Šentvid, Prušnikova ulica 106
Dušica Kunaver: Slovenska beseda
in kulturna dediščina
Letos praznujemo 150-letnico vižmarskega tabora in se spominjamo pomembne
vloge šentviške čitalnice pri narodnem
prebujenju. Danes se je spominjamo v
Knjižnici Šentvid, kjer bomo prisluhnili
besedam Dušice Kunaver in skupaj zapeli
tudi kako lepo domačo pesem.
MKL, 01 308 52 11, ana.zdravje@mklj.si, www.mklj.si, Dušica Kunaver

9. oktober in 10. oktober,
10.00–12.00
Slovenski gledališki inštitut – Gledališki
muzej, Mestni trg 17
Jeziki gledališča: iz muzeja na
oder, delavnica za osnovne in
srednje šole
Vsaka gledališka predstava komunicira z
gledalci, le brati in razumeti moramo njene
jezike. Na delavnici bomo vzeli predstavo
pod drobnogled, spoznali njena izrazna
sredstva in z njimi povezane poklice ter
razvili umetniški koncept za svojo predstavo.
Slovenski gledališki inštitut – Gledališki muzej, sandra.jenko@slogi.si, www.slogi.si
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9. oktober

Ljubljana, Horjul
13. oktober, 8.30–15.00

Vrtec ZdravSem, Rakovniška ulica 5

zbirno mesto parkirišče Metrela

Lonec medu, lutkovna predstava
Spoznavanje otroškega ljudskega izročila:
zaključek junijskega tematskega sklopa
Preživljanje prostega časa nekoč in danes
sledi v oktobru 2019, ko bodo otroci zaigrali lutkovno predstavo drugim skupinam
otrok našega vrtca. Dejavnost bo potekala
v bližnjem gozdu (Golovec).

Horjul, dežela Kristine Brenkove
Pridružite se nam na sprehodu po Horjulu
in okolici, na katerem bomo obiskali rojstno hišo Kristine Brenkove, prebirali odlomke iz njenih del, se igrali igre iz njene
mladosti in peli ljudske pesmi. Priporočamo ustrezno obutev, obvezne so prijave.

Vrtec Zvezdica, d. o. o., PE Vrtec ZdravSem, 040 295 333, slavi.frece@gmail.com,
vrtec-zdravsem.si/o-vrtcu.html

10. oktober, 16.30
Slovenski gledališki inštitut – Gledališki
muzej, Mestni trg 17
Gledališki sprehod po sledeh
Dramatičnega društva, vodstvo
Kulturno dediščino gledališča in slovenske
dramatike bomo odkrivali na kraju samem
v spreminjajočem se urbanem okolju Ljubljane. Sledili bomo razvoju in profesionalizaciji slovenskega gledališča ter ga umestili
v zgodovinski, družbenopolitični in arhitekturni kontekst.
Slovenski gledališki inštitut – Gledališki muzej, sandra.jenko@slogi.si, www.slogi.si

12. oktober, 10.00–12.00;
10.00–18.00
Narodna galerija, Prešernova cesta 24
Na kratko o Lambergu, družinsko
vodstvo po občasni razstavi in
delavnica
Na občasni razstavi bomo spoznali prvega
ljubljanskega škofa Žiga grofa Lamberga
(škof 1463–1488) in njegov izjemni Brevir.
Razložili bomo, kaj je prvotisk in kako je
nastajal. V delavnici se bomo preizkusili
kot iluminatorji.
Narodna galerija, kristina_preininger@ng-slo.si, www.ng-slo.si
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MKL, 01 308 53 00, bezigrad@mklj.si, www.mklj.si; Planinsko društvo Horjul

Ljubljana, ŠMARTNO POD
ŠMARNO GORO
1.–22. oktober
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro,
Cesta v Gameljne 7
Naj zatrobijo trobente – naj se
igra začne!
Pripravili bomo razstavo in prireditev o
gledališki dejavnosti v kraju. Začetki segajo v čas pred drugo svetovno vojno, spomnili pa se bomo tudi ljudske igre Prisega
o polnoči in spevoigre Kresniček.
OŠ Šmartno pod Šmarno goro, 01 511 06 18, alenka.degen@os-smartno.si

Logatec
4. oktober, 7.55–12.15
Osnovna šola Tabor Logatec, Tržaška
cesta 150
Mini olimpijada
Na športnem dnevu, na katerem bodo sodelovali vsi učenci naše šole, bomo obudili
igre iz otroštva naših starih staršev. To je
tudi priložnost, da učence spodbudimo k
aktivnemu preživljanju prostega časa in
vzpostavljanju osebnih stikov.
OŠ Logatec, n.vidmar@gmail.com
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4. oktober, 18.00

Medvode
4. oktober, 18.00

Domačija Pr' Lenart

Cesta komandanta Staneta 12

Recepti za življenje
Literarno – kulinarični dogodek s pisateljem Gregom Valenčičem, ki v zadnjih
letih svoje čutenje življenja doživlja skozi
raziskovanje okusov v jedeh. Spomini so
shranjeni v vonjih in okusih hrane!

Vodnjak poezije Simona Jenka
V letu 2019 mineva 150 let od smrti Simona Jenka, po njem se imenuje tudi osnovna
šola v Smledniku, kjer je Jenko obiskoval
takratno ljudsko šolo. Prireditev združuje
njegove pesmi v povezavi z instalacijo vodnjaka in fotografijami vodnjakov v občini
Medvode.

Domačija Pr' Lenart, prlenartovih@gmail.com, sfiligojmojca@gmail.com, FB Domačija-Pr-Lenart; Grega Valenčič

Medvode
1. oktober, 17.00
Knjižnica Medvode, Cesta komandanta
Staneta 10
Pravljična ura s slovensko
ljudsko pravljico
Pravljična ura z ustvarjalno delavnico. Pravljične urice so oblika knjižne vzgoje, ki
otroke uvaja v svet knjige in jim omogoča
zgodnje prijetne izkušnje s potovanjem v
svet literarnih junakov. Za otroke od četrtega leta.
Knjižnica Medvode, mira.vidic@knjiznica-medvode.si, www.knjiznica-medvode.si/
medvodkove-igralne-urice-34-news

Medvode
3. oktober, 9.30
Knjižnica Medvode, Cesta komandanta
Staneta 10
Medvodkove igralne urice
Z maskoto knjižnice povodnim možem
Medvodkom bomo poslušali slovensko
ljudsko pravljico. Vabljeni vsi, ki ne obiskujete vrtca in še ne hodite v šolo. S seboj
pripeljite dedke in babice, tete in strice …
Knjižnica Medvode, mira.vidic@knjiznica-medvode.si, www.knjiznica-medvode.si/medvodkove-igralne-urice-34-news
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Medvode, Belo

JZ Sotočje Medvode, kultura@zavodsotocje.si, www.zavodsotocje.si; OŠ Simona Jenka
Smlednik; Turistično društvo Žlebe-Marjeta

Medvode
9. oktober, 19.30
Knjižnica Medvode, Cesta komandanta
Staneta 10
17. domoznanski večer z Marjeto
Žebovec: Valentin Vodnik
Valentin Vodnik je bil tudi upornik, učitelj,
časnikar, pratikar, pisatelj učbenikov, rad je
druge spravljal v smeh. Tedanji avstrijski
oblasti se je zameril s prepevanjem ode
Napoleonu, zato je bil zadnja leta življenja
izrinjen iz javnega življenja.
Knjižnica Medvode, mira.vidic@knjiznica-medvode.si, www.knjiznica-medvode.si

Medvode, Smlednik
28. september–12. oktober,
8.30–12.10
OŠ Simona Jenka Smlednik, Smlednik 73
Kalvarija – Stari grad,
dan dejavnosti
Z učenci prve triade bomo povezali dediščino, umetnost in razvedrilo. Iz šole se
bomo peš odpravili do vznožja Starega
gradu. Pot nas bo vodila po hribu navzgor,
kjer je Kalvarija s štirinajstimi kapelicami
križevega pota in tremi križi na vrhu …
OŠ Simona Jenka Smlednik
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2.–30. september, pon., tor., čet.
13.00–19.00, sre., pet. 8.00–14.00

Škofljica
28. september–12. oktober,
8.00–15.00

Krajevna knjižnica Janeza Trdine Mengeš

Osnovna šola Škofljica, Klanec 5

Peče, rute in avbe: pokrivala
slovenskih žena, razstava
V preteklosti je oblačilna norma velevala,
da so morale biti žene po poroki v javnosti
zakrite: pokrivala so snele le za fotografiranje. V domžalski knjižnici so pokrivala na
ogled, v drugih enotah pa si lahko ogledate plakate.

Razvedrilo nekoč in danes
Z učenci bomo razmišljali o tem, kako se
zabavamo in sproščamo danes in kako so
to počeli naši dedki in babice. Spoznanja
bomo oblikovali v likovno zgodbo, ki bo
predstavljena na razstavi.

Krajevna knjižnica Janeza Trdine Mengeš, 01 723 73 74; Tržiški muzej; KD Folklorna
skupina Karavanke

Škofljica

Moravče

Dom starejših Škofljica, Ob potoku 11

28. september–12. oktober, 9.00
Vegova ulica 7
Zgodbe, umetnost in ustvarjanje,
razstava
Iz neizčrpne literarne zakladnice črpamo
besedilo in slike ter jih preoblikujemo za
različno stare poslušalce. Z zgodbo poslušalcem približamo življenjske vrednote,
kot so srčnost, vztrajnost in pogum, ter jim
tako pripravimo zanimivo dogodivščino in
jih spodbudimo k lastni ustvarjalnosti.
Kulturno izobraževalno društvo Limbar, 040 667 899, irenamalovrh@gmail.com

Moravče
4. oktober, 18.00–21.00
avla kulturnega doma, Vegova ulica 9
Stari mlini ob Rači in Drtijščici,
razstava
Od 38 mlinov, ki so zabeleženi v starejši
literaturi (Moravška dolina, Stane Stražar,
1979), v Moravški dolini deluje komercialno le še eden, moderniziran. S popisom in
fotografskim zapisom smo želeli ugotoviti,
kaj je od mlinov še ostalo.
Turistično
društvo Moravče, jancar.dani@gmail.com
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Mengeš

OŠ Škofljica, 01 366 38 13

3. oktober, 10.00
bralna urica Ogenj, rit in kače
niso za igrače
Skupaj bomo prebirali knjigo
Milene
Miklavčič in se pogovarjali o nekdanjih
oblikah preživljanja prostega časa: petju,
plesu, pripovedovanju zgodb in zlasti branju. Prireditev je namenjena stanovalcem
doma starejših Vitadom na Škofljici.
Mestna knjižnica Ljubljana, andrejka.reya@mklj.si, www.mklj.si; Dom starejših Škofljica

Šmartno pri Litiji
3. oktober, 17.00–18.00
Vrtec Ciciban, Za Povrtmi 6
Čebelice še vedno brenčijo
Z otroki bo potekalo zbiranje starih knjižic zbirke Čebelica. Sledilo bo spoznavanje vsebin s skupnim prebiranjem. Otroci
bodo pripravili razstavo s kulturnim programom, razstavo bomo preselili v bližnji
dom starejših občanov.
OŠ Šmartno, Vrtec Ciciban
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8. oktober, 17.00–18.30

Velike Lašče, Rašica
4. oktober, 19.00

Osnovna šola Šmartno, Pungrt 9

Trubarjeva domačija, Rašica 69

Igrajmo se, igrajmo
Učenci so starejšim posredovali anketo o
otroških igrah. Mnoge stare igre so ob poplavi modernih igrač in novih oblik zabave
utonile v pozabo. Želimo si, da bi nekatere
od njih ponovno obudili, jih vključili v šolsko in domače preživljanje prostega časa
ter vzpostavili novo vez med generacijami.

Slikar na Velikolaški kulturni
poti
Avtor slikarskih del je Zlatko Bešker, mag.
pravnih znanosti in diplomirani slikar. Dela
so upodobitve velikolaških in širšeslovenskih kulturnih velikanov, Trubarja, Stritarja,
Levstika in Javorška.

OŠ Šmartno, danica.sedevcic@guest.arnes.si

Šmartno pri Litiji
8.–11. oktober, 8.00–13.00
Osnovna šola Šmartno, Pungrt 9
Učiteljice ustvarjalke
Učiteljice znamo ob vsakdanjem delu najti čas tudi za svojo dušo, za razvedrilo in
ustvarjalnost. Nekatere slikamo, fotografiramo, pišemo pesmi, izdelujemo nakit,
druge pletemo, kvačkamo, šivamo, kuhamo marmelade in sokove … Predstavile se
bomo z razstavo svojih del v šolski avli.
OŠ Šmartno, danica.sedevcic@guest.arnes.si

Osrednjeslovenska regija

Šmartno pri Litiji

Občina Velike Lašče – Trubarjeva domačija, 01 788 10 06, 01 781 03 60,
info@trubarjeva-domacija.si, www.trubarjeva-domacija.si

Velike Lašče, Rašica
10. oktober, 19.00
Trubarjeva domačija, Rašica 69
Dr. Mihael Glavan: Janž Znojilšek
Janž Znojilšek (Ljubljana, 1568–1659,
Esens pri Hannovru) je bil slovenski reformator, protestantski pastor, pesnik in urednik. Med študijem je sodeloval z Jurijem
Dalmatinom pri ugotavljanju in odpravljanju napak pred tiskanjem Biblije. O njem
bo predaval dr. Mihael Glavan, dolgoletni
vodja rokopisnega oddelka NUK.

Velike Lašče
26. september, 18.00
Levstikov dom, Stritarjeva cesta 1
4. Levstikov večer: Umetnost in
razvedrilo v Levstikovem času
Ob rojstnem dnevu slovenskega književnika in politika Frana Levstika bodo gostje
poskušali osvetliti posamezne delčke njegovega ustvarjanja in delovanja ter časa,
v katerem je živel. Tokrat bo prireditev
namenjena umetnosti in razvedrilu 19.
stoletja.
Občina Velike Lašče, 01 308 57 50, 01 781 03 60, velike.lasce@mklj.si,
info@trubarjeva-domacija.si, www.mklj.si/knjiznica-frana-levstika,
www.trubarjeva-domacija.si; MKL, Knjižnica Velike Lašče
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Občina Velike Lašče – Trubarjeva domačija, 01 788 10 06, 01 781 03 60,
info@trubarjeva-domacija.si, www.trubarjeva-domacija.si
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27. september, 11.00–12.00

Makole
5. oktober, 16.00

Osnovna šola Duplek, Korenska cesta 31

Bernadekova domačija, Štatenberg 64

Nejprej dielo, nah pa na lűšno
Učenci bodo raziskovali predmete in
objekte, povezane s trgatvijo, in jih predstavili na zaključni prireditvi. Po deveti trgatvi potomke najstarejše trte na svetu na
šolskem dvorišču sledita glasbeni programom učencev in pokušina domačih jedi.

Veselo ličkanje
Prikazali bomo star kmečki običaj ličkanja
ali kožuhanja koruze, ki je spadalo med najpomembnejša jesenska opravila. Dogodek
bo potekal na Bernadekovi domačiji, ki jo
je etnološka sekcija društva obnovila in je
sedaj namenjena prikazu življenja nekoč.

OŠ Duplek, 02 621 28 10, marina.herman@guest.arsnes.si, os-duplek.splet.arnes.si

Turistično društvo Štatenberg, 040 700 006

Makole

Makole

3. oktober, 14.00–16.00

6. oktober, 11.00 in 18.00

Vrtec enota Krtek Makole, Makole 39

Dvorec Štatenberg

Odkrivamo skrivnosti dvorca
Štatenberg, razstava
Mogočni dvorec Štatenberg je baročni
posebnež med haloškimi griči. S svojim
veličastnim videzom je pritegnil našo pozornost. Njegovo pestro zgodovino, mogočnost zgradbe in življenje nekoč smo
raziskovali skupaj z duhcem, ki tam živi.

FESTIVAL GLASBENI DVOREC
11.00: Čudežni dvorec glasbene vile Melodije, interaktivna glasbena pravljica za
otroke, ogled in poskus dvornih inštrumentov (družinska vstopnica: 5,00 Eur)
18.00: Gala dvorni koncert baročne glasbe
(6,00 Eur, upokojenci brezplačno)

Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, enota Krtek Makole, nina.borko@guest.
arnes.si, www.vrtec-slobistrica.si

Makole

PODRAVSKA regija

Duplek

V času festivala bo na ogled koncertna likovna razstava Zhanne Matyunina.
Vstopnice so na voljo na dvorcu pol ure
pred dogodkom, rezervacija na info@riedingcompetition.com.

4. oktober, 19.00
Dvorec Štatenberg
FESTIVAL GLASBENI DVOREC
koncert Ljubljanskega godalnega ansambla z gosti (5,00 Eur; otroci do 11 let in
upokojenci brezplačno)
V času festivala bo na ogled koncertna likovna razstava Zhanne Matyunina.
Vstopnice so na voljo na dvorcu pol ure
pred dogodkom, rezervacija na info@riedingcompetition.com.
ORIP, info@riedingcompetition.com, FB GLASBENI DVOREC; Gostinstvo Štatenberg s.p.
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ORIP, info@riedingcompetition.com, FB GLASBENI DVOREC; Gostinstvo Štatenberg s.p.
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17. september–1. oktober,
13.30; 8.00–15.00
Srednja gradbena šola in gimnazija
Maribor, Smetanova ulica 35
Dediščina#umetnost#razvedrilo,
razstava fotografij
Snovna in nesnovna kulturna dediščina,
posvečena umetnosti in prostemu času,
nam omogoča, da lahko uživamo v kulturi in pobegnemo iz vsakdana. Razstava je
nastala v sklopu Festivala fotografije 2019.
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, izidor.mandl@gradbena.si,
www.gradbena.si; Fotoklub Maribor

Maribor
27. september, 9.00–13.00
Izobraževalni center Piramida, Park
mladih 3
Slovenska superživila
Na tradicionalni prireditvi Vesela jesen
bodo dijaki na stojnicah predstavili in degustirali pekovske, slaščičarske in mesne
izdelke iz slovenskih superživil. Potekala
bodo tudi različna predavanja, kvizi in
športne igre.

Maribor
28. september–12. oktober,
9.00–12.00
Vrtec enota Limbuš, Šolska ulica 25–27
Po stopinjah naših prednikov
Si predstavljate življenje brez prostega
časa, igre? Seveda ne, igra je svobodna in
ustvarjalna dejavnost, s katero aktivno in
zanimivo preživljamo prosti čas. Kakšen pa
je bil prosti čas naših starih staršev?
Vrtec Studenci Maribor, enota Limbuš, anja.sencar9@gmail.com, www.vrtec-studenci.si;
Turistično društvo Limbuš; Mariborska knjižnica

Maribor
30. september–2. oktober,
8.00–18.00
Nadškofijski arhiv Maribor, Slomškov trg 20
Individualne arhivske urice za
rodoslovje
Spoznavali bomo razpoložljive zgodovinske vire in načine, kako iz starih zapisov
poiskati lastne korenine. Skupaj z učenci
bomo s pomočjo arhivskega gradiva vstopili v zanimive zgodbe naših prednikov.

Izobraževalni center Piramida Maribor, larisa.cvilak@icp-mb.si, www.icp-mb.si

NAM, 05 908 01 21, skofijski.arhiv@nadskofija-maribor.si, arhiv.nadskofija-maribor.si/
index.php/sl/; OŠ Bojana Ilicha, OŠ bratov Polančičev

Maribor

Maribor

28. september–12. oktober,
17.00–18.00
Vrtec Otona Župančiča Maribor
Črno-beli pisani svet
Otroci se bodo poigravali s črno-belimi
tipkami, ki ustvarjajo podobo harmonije:
kot svetloba – veselje in temà – žalost.
Tudi življenje samo je podobno klavirskim
tipkam, saj njihov zvok zveni kot milijon
tonov v naših srcih.
Vrtec Otona Župančiča Maribor, stanislava.lesnik@guest.arnes.si; renata.luk@guest.arnes.si,
www.vrtec-ozupancica.si; mestna četrt Nova vas; ŠENT – društvo za duševno zdravje
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Maribor

30. september, 18.00–19.00
Pokrajinski muzej Maribor, Grajska ulica 2
Muzejski večeri –
kulturnozgodovinska podoba
Maribora v 19. stoletju:
GLEDALIŠKA DEJAVNOST V MARIBORU
V 19. STOLETJU
Predavanje bo vsebinsko povezano z novo
stalno razstavo Doba meščanstva.
Pokrajinski muzej Maribor, museum@museum-mb.si, www.museum-mb.si
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1. oktober, 18.00–19.00

Maribor
2. oktober, 18.00–19.00

Pokrajinski muzej Maribor, Grajska ulica 2

Pokrajinski muzej Maribor, Grajska ulica 2

Muzejski večeri –
kulturnozgodovinska podoba
Maribora v 19. stoletju: DRUŠTVENO
ŽIVLJENJE V MARIBORU
Predavanje v povezavi z novo stalno razstavo Doba meščanstva.

Muzejski večeri –
kulturnozgodovinska podoba
Maribora v 19. stoletju: MARIBOR IN
ANTON MARTIN SLOMŠEK
Predavanje v povezavi z novo stalno razstavo Doba meščanstva.

PODRAVSKA regija

Maribor

Pokrajinski muzej Maribor, museum@museum-mb.si, www.museum-mb.si
Pokrajinski muzej Maribor, museum@museum-mb.si, www.museum-mb.si

Maribor
1. oktober, 8.20–13.00
Osnovna šola Draga Kobala, Tolstojeva
ulica 3
Prostori druženja skozi čas, dan
dejavnosti
Prostori druženja so vedno zanimivi. Predstavili bomo druženje v različnih časih in
na različnih lokacijah po Mariboru. Medpredmetno bomo povezali vsebine.
OŠ Draga Kobala, marjetka.berlic@guest.arnes.si; Muzej narodne osvoboditve Maribor;
Pokrajinski arhiv Maribor, ZVKDS, OE Maribor

Maribor
2. oktober, 15.00–18.30
Mestni park Maribor
Gremo v park!
Mestni park predstavlja ne le zeleno oazo
in pljuča mesta, je tudi prostor za oddih,
sprostitev, rekreacijo in druženje. Orientacijski pohod nas bo popeljal med več sto
vrstami dreves do spomenikov, fontan,
skulptur, glasbenega paviljona in akvarija.
Druženje bomo zaključili s piknikom pod
krošnjami dreves in fotoreportažo.
OŠ Franceta Prešerna Maribor, ajedar@yahoo.com, osfpmaribor.splet.arnes.si; ZVKDS,
OE Maribor
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Maribor
3. oktober, 18.00–19.00
Pokrajinski muzej Maribor, Grajska ulica 2
Muzejski večeri –
kulturnozgodovinska podoba
Maribora v 19. stoletju: ZAČETKI
ČASNIKARSTVA IN NJEGOV RAZVOJ V
MARIBORU
Predavanje v povezavi z novo stalno razstavo Doba meščanstva.
Pokrajinski muzej Maribor, museum@museum-mb.si, www.museum-mb.si

Maribor
4. oktober, 13.00
Srednja gradbena šola in gimnazija
Maribor, Smetanova ulica 35
Človek za masko, odprtje
razstave
Razstavo fotografij bo na ogled postavil Ciril Ambrož, ki je za svoja dela prejel
številne nagrade in priznanja. Skupaj se
bomo potopili v njegov svet obrazov, ki se
skrivajo za pustnimi maskami. Odprtje bo
obogatil kulturni program dijakov Srednje
gradbene šole in gimnazije Maribor, ki jih
Ambrož tudi uči.
SGŠGM, drobnicmajda@gmail.com, www.gradbena.si
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4.–6. oktober, 10.00–20.00

Oplotnica
1. oktober, 14.00–16.00

Srednja gradbena šola in gimnazija
Maribor, Smetanova ulica 35

Vrtec enota Mlinček Oplotnica, Ulica
Pohorskega bataljona 23/a

Festival Smetanova
Nastop srednješolskega banda Dah Papa v
sodelovanju s priznanimi glasbeniki, stand
up nastopi, šah pod zvezdami in kulinarična razvajanja bodo oživeli park na Smetanovi ulici in združili različne generacije
Mariborčanov, ki jim je Smetanova dom in
pa tudi arhitekturna neznanka.

Oplotniška graščina – speča
grajska gospodična
V graščini so nekoč živeli žički kartuzijani.
Kasneje so bili v njej šola in stanovanja.
Kam lahko seže otroška domišljija, bomo
predstavili v knjigi, ki jo bomo po pripovedovanju otrok in staršev izdelali v vrtcu.

SGŠGM, bostjan.cukur@gradbena.si, www.gradbena.si; Izidor Mandl

Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, enota Mlinček Oplotnica,
nina.borko@guest.arnes.si, www.vrtec-slobistrica.si

Maribor

Ormož, Podgorci

9. oktober, 12.00–16.00
Prometna šola Maribor, Preradovičeva
ulica 33

25. september, 9.00–18.00
18. oktober, 10.00
Vrtec Podgorci, Podgorci 81 A

Bogastvo preteklosti, ekskurzija
Konservatorji nas bodo popeljali po Ptuju.
Vedute mesta bomo fotografirali in naslikali. Spomnili se bomo Valvasorja, ki je
opisal znamenitosti slovenskih pokrajin.
Dijaki bodo raziskali kulturno dediščino
svojega kraja ter pripravili predstavitve s
plakati.

Kulturna dvorana Podgorci - razstava

Prometna šola Maribor, romana.orthaber@gmail.com, www.prometna.net; ZVKDS, OE
Maribor

OŠ Velika Nedelja, vrtec Podgorci, 02 719 22 86, natasa.korotaj@guest.arnes.si,
viepodgorci.splet.arnes.si; Likovno in kulturno društvo Ormož

Maribor

Poljčane, Studenice

10. oktoberr, 17.00–19.00

Izrazi se!, likovno in kiparsko
ustvarjanje IN RAZSTAVA
V dopoldanskem času bodo pod mentorstvom potekale likovne in kiparske delavnice za predšolske otroke, tudi za tiste, ki
vrtca ne obiskujejo, popoldne bodo delavnice namenjene družinam.

2. oktober, 14.00–16.00

Koroška cesta 1 (Glavni trg)

Vrtec enota Studenice, Studenice 53

ogled cerkve sv. Alojzija
in predstavitev zgodovine
mariborske škofije
Cerkev je pomemben poznobaročni spomenik sakralne kulturne dediščine mesta
Maribor. Ogled s poudarki na nekaterih
dogodkih, ki so povezani s cerkvijo.

Igrajmo se med zidovi
studeniškega samostana
Po poteh odkrivanja dediščine, domišljije
in pripovedovanja otrok je nastala knjiga
o studeniškem zmaju, glineni izdelki in
posnetek igre pa so priča, da z dediščino
kraja resnično živimo.

Nadškofijski arhiv Maribor, 05 908 01 22, lilijana.urlep@nadskofija-maribor.si,
arhiv.nadskofija-maribor.si/index.php/sl/

Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, enota Studenice, nina.borko@guest.
arnes.si, www.vrtec-slobistrica.si; Turistično društvo Samostan Studenice
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27. september–7. oktober,
9.00–11.00 in 7. oktober, 17.00
mesto Ptuj
Po Vespazijanovi poti
Naš navdih bo 1950-letnica prve pisne
omembe Ptuja. Z učenci si bomo ogledali nekatere ohranjene spomenike iz tega
obdobja in pripravili Vespazijanovo učno
pot, po kateri bomo popeljali starše in vse
zainteresirane.
OŠ Mladika, natasa.vauda@mladika.si, www.mladika.si; Pokrajinski muzej Ptuj

Slovenska Bistrica
5. oktober, 10.00
zbirno mesto Sajko turizem, Trg Svobode 22

Slovenska Bistrica
30. september, 14.00–16.00

PODRAVSKA regija

Ptuj

Vrtec enota Ciciban Tomšičeva 1
Kaj se skriva za grajskimi vrati
Na srečanju s pozelenelim škratom, ki
živi na bistriškem gradu, se bodo otroci
na igriv način seznanili s temeljnimi deli
slovenske likovne umetnosti in grajsko
galerijo. Razstava z delavnico bo skupek
vseh doživetij in spoznanj, ki so jih otroci
pridobili ob raziskovanju gradu.
Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, enota Ciciannina.borko@guest.arnes.si,
www.vrtec-slobistrica.si

Slovenska Bistrica
2., 3. oktober, 9.00–13.00

Peš po mestu. Zgodovina in
kulturna dediščina Slovenske
Bistrice
Med arhitekturnimi kulturnimi spomeniki
izstopajo grad, cerkve in meščanske hiše.
Na umetnostno podobo mesta so vplivale
pomembne plemiške družine in predvsem
baročni ustvarjalci, ki slovenjebistriško območje umeščajo v širši evropski umetnostni prostor.

zbor pri Vodarni, Zgornja Bistrica 158

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Sajko turizem, d. o. o.,
www.sajko-turizem.si/si
Slovenska Bistrica

Zavod RS za varstvo narave, 02 333 13 72, andreja.senegacnik@zrsvn.si; OŠ Pohorskega
odreda Slovenska Bistrica

28. september–26. oktober,
pon., pet. 8.00–18.00; sre.
11.00–18.00; tor., čet. 8.00–16.00;
sob. 9.00–12.00
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska
Bistrica, Trg svobode 16
Dediščina med Pohorjem in Bočem,
razstava
Izpostavili bomo ljudske običaje in razvedrilo, povezano z njimi. Razstavljeni bodo
zapisi, literatura, slikovno gradivo in razni
predmeti, povezani z izbrano tematiko.
Knjižnica
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, 02 805 51 10
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S povodnim možem Vodovnikom
spoznavam naravno in kulturno
dediščino Bistriškega vintgarja
Pestra geologija, rimski kamnolom, ohranjen potok, kjer domujejo številne živalske
vrste, markantni slapovi, tolmuni, gozdni
rezervat Gradišče, ostanki najdebelejše
evropske jelke – vse to in še več nas bo
navduševalo na skupni poti.

Starše
2. oktober, 17.00
Osnovna šola Starše, Starše 5
Dediščina#restavriranje#ohranja
nje, razstava
Učenci bodo pobrskali za starimi predmeti, ki jih hranijo doma, nato pa bomo v
šoli z restavratorko Ireno Porekar Kacafura
izvedli restavratorsko delavnico za prinesene predmete. Restavrirane predmete
bomo postavili na ogled.
OŠ Starše, leonida.babic@guest.arnes.si; Pokrajinski muzej Maribor
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Starše, Marjeta na
Dravskem polju
10. oktober, 8.20–12.45
Podružnična osnovna šola Marjeta, Marjeta
3B
Zabava in umetnost skozi čas,
dnevi dejavnosti
Učenci bodo raziskovali, kako so se igrali,
zabavali in posvečali umetnosti nekoč. Izvedli bomo medgeneracijske delavnice, na
katere bomo povabili dedke in babice, ki
so najboljši pripovedovalci in učitelji.
OŠ Starše – PŠ Marjeta, klavdija.kocjan@gmail.com

Žetale
28. september–12. oktober,
8.00–14.00
Osnovna šola Žetale, Čermožiše 45 b
Umetnost v gibanju
Odkrivanje kulturne dediščine domačega
kraja je v Žetalah postalo stalnica. V letošnjem TKD bomo ustvarjali na umetniškem
področju – poslikave, fotografija, glasbene
delavnice –, vse to pa bomo povezali z zabavo, gibanjem in rekreacijo. Za zaključek
projekta bomo pripravili razstavo.
OŠ Žetale, lidija.seserko@sola-zetale.si, www.sola-zetale.si
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Kulturni bazar v regiji, nacionalno strokovno
usposabljanje v Novi Gorici
4. december 2019, SNG Nova Gorica in druga prizorišča
Osrednja tema bo načrtni razvoj kulturno-umetnostne vzgoje (KUV) v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih ter
prepoznavanje prednosti, ki jih prinašata sodelovanje in partnersko povezovanje vseh treh deležnikov. Namenjen je strokovnim delavcem v vzgoji, izobraževanju in kulturi, umetnikom in strokovnim delavcem na področju kulture,
izobraževanja, družbenih dejavnosti in medgeneracijskih centrov ter študentom. V celodnevnem programu bodo predstavljeni primeri dobrih praks, vsa
področja kulture, ponudba kulturnih ustanov iz vse Slovenije, s poudarkom
na širši regiji.
Dolgoročni cilj je vzpostavitev nacionalne in regionalnih mrež koordinatorjev
KUV, ki bodo otrokom in mladim omogočale dostopnejšo kakovostno KUV na
vseh področjih kulture.
Udeležba je brezplačna, udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
Program in prijavnica: www.kulturnibazar.si.
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3. oktober, 18.00
Muzej Špital, Maistrov trg 1

Grad
29. september, 10.00–18.00
11.00, 15.00: voden ogled

100 let verigarjev, razstava
Tretjega januarja 1919 so izšle prve slovenske poštne znamke, znane pod imenom
verigarji. Motiv sužnja, ki trga verige, je
pripravil slikar Ivan Vavpotič. Znamke so
bile v uporabi najprej na območju današnje Slovenije, uradno so verigarji ostali v
uporabi vse do leta 1921.

Grad Grad, Grad 191

Zavod Kultprotur Gornja Radgona, Enota muzej Špital, spital@kultprotur.si, www.
kultprotur.si/sl/muzej-spital; Društvo zbirateljev Lindva, Zlatko Šajhar

JZ KPG, 02 551 88 60, vodniki@goricko.info, www.park-goricko.org

Gornja Radgona, Negova
3. oktober, 10.00–12.00
Grad Negova, Negova 13
Kako z umetnostjo ohranjamo
našo dediščino, delavnica
Posamezni deli odsluženega kmečkega
orodja, preoblikovani v umetniške skulpture, združujejo izpovedi preteklosti z
nagovori sedanjosti. Leopold Methans, avtor razstave, bo učencem predstavil uporabljene kose orodja, ki ga bodo učenci
likovno poustvarili.
Zavod Kultprotur Gornja Radgona, Enota grad Negova, info@gradnegova.si, www.
gradnegova.si; OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova

Grad
28. in 29. september

POMURSKA regija

Gornja Radgona

Dan odprtih vrat
Ogled stalne zgodovinske in gostujoče
umetniške razstave, zbirke domačih obrti
in dejavnosti, naravoslovnih razstavnih
prostorov, poročno-koncertne dvorane, viteške dvorane, grajske kapele, vinske kleti
ter grajskega parka.

Lendava/Lendva
3. oktober, 18.00
sinagoga/zsinagóga
Znamenite zgradbe v Lendavi/
Ismert lendvai épületek
Posvetili se bomo pomembnejšim in markantnejšim stavbam v Lendavi. Predavanje
s projekcijo bo vsebovalo zgodovinski
oris, arhitekturne posebnosti in sam pomen zgradb, zgrajenih od konca 19. pa
vse do 21. stoletja./A Kulturális Örökség
Napjai alkalmából bemutatjuk a XIX. és a
XXI. század közötti időszakban épült legismertebb lendvai épületeket. A vetítéssel
egybekötött előadás az épületek története
mellett külön kiemeli azok architektúrai jellegzetességeit és jelentőségét.
Galerija – Muzej Lendava/Galéria-Múzeum Lendva, pedagogika@gml.si, www.gml.si

Doživljajski park Vulkanija
Kamni in usnje skozi živo pripoved
28. september, 11.00 in 14.00: vožnja s cestnim turističnim vlakom do kamnoloma in
pripoved o nekdanjem delu v kamnolomu
29. september, 11.00: pripoved o delu z
usnjem nekoč; 14.00: izdelava nakita iz
usnja in mineralnih kamnov
ZUKD GRAD, 02 553 10 00, info@vulkanija.si, www.vulkanija.si
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Lendava/LENDVA

Moravske Toplice
14. september, 19.00

Skozi čas – ljubiteljsko
gledališče v Lendavi, razstava/
Időkereszteződés – műkedvelő
színházi tevékenység Lendván,
kiállítás
Gledališka dejavnost je bila po prvi svetovni
vojni v tem večjezičnem obmejnem kraju
vedno več kot le način preživljanja prostega
časa. Šlo je za ohranjanje identitete, maternega jezika, odločitve trenutnih politik in
iznajdljivosti ljubiteljev gledališča./A színházi tevékenység az első világháború után
a többnyelvű határ menti területen mindig
több volt, mint szabadidőtöltés. Az identitás- és anyanyelvmegőrzésről, az akkori
aktuális hatalom döntéseiről, valamint a
színházkedvelők találékonyságáról volt szó.

POMURSKA regija

4.–20. oktober, 9.00–17.00
Knjižnica – Kulturni center Lendava, Trg
Györgya Zale 1/ Lendvai Könyvtár- és
Kulturális Központ, Zala György tér 1.

evangeličanska cerkev
Orgelski koncert skladb velikega
protestantskega skladatelja in
organista J. S. Bacha
Koncert v okviru obeleževanja 100. obletnice priključitve Prekmurja k matični domovini
Evangeličanska cerkev v RS in Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar,
info@eco-mt.si, www.eco-mt.si

Moravske Toplice
26.–28. september, 17.00
Knjižnica – Kulturni center Lendava/
Lendvai Könyvtár- és Kulturális Központ,
eva.nad@kkl.si, www1.kkl.si/kulturni-center; Društvo upokojencev Lendava; Galerija
– Muzej Lendava; Društvo zbirateljev
Pomurja Lindva

8. oktober, 8.00–13.00
lendavski grad/lendvai vár
Odkrivanje preteklosti Dolnje
Lendave z ustvarjalno delavnico/
Kreatív műhelymunka: Alsólendva
múltjának felfedezése
Z učenci Dvojezične osnovne šole Lendava
bomo na delavnici s starimi razglednicami in fotografijami spoznavali zgodovino
stavbne dediščine nekdanje Dolnje Lendave. Pri tem se bomo sprehodili skozi staro
mestno jedro, stavbe bomo fotografirali in
jih primerjali. Na koncu bomo izdelali različne družabne igre, povezane z lokalno zgodovino Lendave./Az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű
Általános iskola tanulóival régi képeslapok
és fényképek segítségével fogjuk megismerni Alsólendva épített örökségének a
történetét. A műhelymunka mellett sétát is
teszünk a város történelmi központjában,
hogy lencsevégre vegyük az épületeket és
összehasonlítsuk őket. Zárásként olyan társasjátékkal fogunk játszani, amely Lendva Galerija – Muzej Lendava/Galéria-Múzeum
Lendva, pedagogika@gml.si, www.gml.si
történetéhez kapcsolódik.
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središče
Septembrska turistična tržnica
Lokalni ponudniki in rokodelci s ponudbo
izdelkov domačih in umetnostnih obrti ter
avtentičnih spominkov iz Prekmurja.

Moravske Toplice,
BOGOJINA
27. september, 16.30
Plečnikova cerkev
Brezplačni vodeni ogled
Obvezna prijava do 26. septembra na
info@moravske-toplice.com, 02 538 15 20

Moravske Toplice,
MARTJANCI
27. september, 17.30
Cerkev sv. Martina v Martjancih
Brezplačni vodeni ogled
Obvezna prijava do 26. septembra na
info@moravske-toplice.com, 02 538 15 20
TIC Moravske Toplice, info@moravske-toplice.com, www.moravske-toplice.com
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27. september, 10.00–18.00
romanska rotunda
brezplačni vodeni ogled
romanske rotunde
Ogled prekmurskega sakralnega spomenika, ki ima v slovenskem in evropskem
prostoru veliko veljavo.

TIC Moravske Toplice, info@moravske-toplice.com, www.moravske-toplice.com

28. september: Odprta vrata dediščine v Moravskih Toplicah

Moravske Toplice, FILOVCI
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
Magdina hiša, Filovci 40
STAVBNA DEDIŠČINA
9.00, 10.00, 12.00, 13.00: Predstavitev
stavbne dediščine
Ljubitelji panonske tradicionalne arhitekture vabljeni na ogled cimprače (Magdina
hiša).
11.00: Branko Kerman, arheolog, kustos in
muzejski svetovalec – predavanje o stavbni dediščini.
Obvezna prijava do 25. septembra.

28. september: Odprta vrata dediščine v Moravskih Toplicah

Magdina hiša, 031 507 762, branko.kerman@guest.arnes.si, www.magdina-hisa.si

Moravske Toplice,
Berkovci

Moravske Toplice, Fokovci

14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Časarov mlin, Berkovci 30
delavnica oblikovanja gline
Delavnica oblikovanja gline (žlice, krožniki,
sklede, skodelice) in dekoracije. Pečene glazirane izdelke vam pošljejo po pošti. Prispevek za delavnico je 3,5 € (poštnina vključena). Obvezna prijava do 25. septembra.
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Moravske Toplice, Selo

14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Vidov brejg, Fokovci 77
ogled zeliščnega vrta in zeliščna
delavnica
Na posestvu vam bodo predstavili zeliščni
vrt, sledili bosta delavnica na temo zelišč
in degustacija. Obvezna prijava do 25. septembra.
Vidov brejg, 041 797 508, tatjana.buzeti@gmail.com, www.vidovbrejg.eco

Dušina keramika, dusisonjaimerovic@gmail.com, 051 216 749, FB DUSINA KERAMIKA

Moravske Toplice,
Berkovci
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Časarov mlin, Berkovci 30
ogled Časarovega mlina
Ogled po polovični ceni. Obvezna prijava
do 25. septembra.
casarov.mlin@gmail.com, 041 923 771, 031 318 003, casarov-mlin.com
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Moravske Toplice
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
Ulica ob igrišču 10
delavnica izdelave čokoladnih
pralinejev
Predstavitev čebelarstva, delavnica izdelave čokoladnih pralinejev in degustacija izdelkov. Obvezna prijava do 25. septembra.
Čebelarstvo in čokoladnica Aleš Šrok, ljerkartara@gmail.com, FBL LJERKATARA1
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28. september: Odprta vrata dediščine v Moravskih Toplicah

Prosenjakovci / PÁRTOSFALVA
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Prosenjakovci 67c/ Pártosfalva 67c
Kako biti samooskrben/ HOGYAN
LEGYÜNK ÖNELLÁTÓK
Predstavili vam bodo, kako lahko postanete
samooskrbni. Čaka vas presenečenje. Obvezna prijava do 25. septembra./Bemutatjuk,
hogy válhatunk önellátóvá. Meglepetéssel
várjuk önöket. Kötelező előzetes bejelentkezés szeptember 25-ig.
Zavod Kocljevina/manjka prevod, 059 968 651 , zavod.kocljevina@gmail.com,
www.kocljevina.si

Moravske Toplice, Ratkovci
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Gorički raj, Ratkovci 20 a
predstavitev kmečke sirarne
Predstavitev kmečke domače sirarne s presenečenjem. Obvezna prijava do 25.septembra.
Sirarna Gorički raj, 031 777 436, valnetina.seruga-lazarovski@gmail.com, www.goricki-sir.si

14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Medičarstvo Celec, Ratkovci 8
delavnica krašenja lectovih src
Obvezna prijava do 25. septembra.
Jožica in Damjan Celec, s. p., jozica.celec@gmail.com, 041 941 175, www.medicarstvo.si

Moravske Toplice,
Tešanovci
9.00, 10.30, 12.00, 13.30

Murska Sobota
28. september–12. oktober,
9.00–17.00
Pomurski muzej Murska Sobota, Trubarjev
drevored 4
razstava Prekmurje 1919–2019.
Izbrani trenutki stoletja
Na osnovi izbranih 100 muzejskih predmetov, zapisov ali filmov bo kronološko
predstavljenih 100 zgodb ali dogodkov, za
vsako leto po eno, vsi pa bodo strnjeni v
eno pripoved o zadnjih sto letih življenja
v Prekmurju.
Pomurski muzej Murska Sobota, 059 366 621, mateja.huber@pomurski-muzej.si,
www.pomurski-muzej.si-mt.si

28. september–12. oktober,
9.00–17.00
Pomurski muzej Murska Sobota, Trubarjev
drevored 4
razstava Mi vsi živeti ščemo
Gostujoča razstav osvetljuje dogodke, ki
so zgodili od jeseni 1918 do avgusta 1929,
ko so slavili 10. obletnico priključitve. Prikazuje pomembnejše dogodke, vzroke zanje in njihove posledice. Slikovni material
je v večini širši javnosti neznan.
Pomurski muzej Murska Sobota, 059 366 621,mateja.huber@pomurski-muzej.si,
www.pomurski-muzej.si; Pokrajinski arhiv Maribor

2. oktober, 10.00–11.00
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska
Sobota, Zvezna ulica 10

odprta vrata čokoladnice
Prikazali bodo izdelavo čokolade, polnjene s
tipičnimi prekmurskimi polnili. Sledili bosta
degustacija in predstavitev celotnega posestva. Obvezna prijava do 25. septembra.

Prekmurje – kulturna dediščina,
kviz
V letu, ko mineva 100. let od priključitve
Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, se bomo v ta
minuli čas vrnili v obliki kviza, spoznavali
značilnosti, posebnosti in nasploh kulturno
dediščino pokrajine.

Posestvo Passero, 051 357 170, info@passero.si, www.passero.si

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota; Center Naprej Maribor, PE MS

Podeželska čokoladnica Passero, Tešanovci 24
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Moravske Toplice,
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2. oktober, 16.00–19.00

Puconci
10. oktober, 16.30

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska
Sobota, Zvezna ulica 10

Vrtec in Osnovna šola Puconci, PUCONCI
178

likovna delavnica in razvedrilna
pravljica
Pravljičarka Metka Celec bo otrokom in
odraslim s posebnimi potrebami predstavila pravljico, likovna umetnica Martina Mihoković pa bo predstavila osnovne tehnike
risanja.

Špilanje na paši
Več mesecev bodo otroci spoznavali otroštvo kmečkih otrok v preteklosti, še posebej pa igre in druge oblike razvedrila, s katerimi so si krajšali čas in si popestrili pašo
krav. Spoznanja bodo prikazali na zaključni
prireditvi.

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, 051 613 355, metkapravljica@gmail.com,
www.ms.sik.si; Martina Mihoković; Društvo Sožitje MS

Vrtec pri OŠ Puconci in OŠ Puconci, 040 208 696, andreja.huber@ospuconci.si

5. oktober, 10.00

Razkrižje
23. november, 18.00–20.00

Pomurski muzej Murska Sobota, Trubarjev
drevored 4

Dom kulture, Šafarsko 42C

družinska delavnica Moj vrček
Delavnico bomo pričeli z ogledom lončarske zbirke in spoznavanjem, kakšne vrste
posod so lončarji nekoč izdelovali. Nato
bo vsak udeleženec prejel žgan vrč in ga z
barvami za keramiko poslikal s poljubnimi
vzorci.

S plesom, glasbo in igro skozi čas
Ples, glasba in igra pomagajo pri oblikovanju celostne podobe vsakega človeka, ob
vse večjih obremenitvah pa velikokrat delujejo sproščujoče. Za nas niso le kultura,
temveč tudi rekreacija, učenje družabnosti
in razvijanje odnosa. In tako je že 40 let.

Pomurski muzej Murska Sobota, 059 366 621, mateja.huber@pomurski-muzej.si,
www.pomurski-muzej.si

Kulturno umetniško društvo Razkrižje, monika.holc@razkrizje.si; Občina Razkrižje;
OŠ Janeza Kuharja Razkrižje

10. oktober, 18.00
Pomurski muzej Murska Sobota, Trubarjev
drevored 4

Tišina
4. oktober, 9.00–14.00

Tadeja Andrejek, predavanje:
Dogajanje v Prekmurju med
letoma 1920 in 1924
Ob stoti obletnici združitve prekmurskih
Slovencev z matičnim narodom bo kustosinja predstavila družbene razmere
na območju Prekmurja od leta 1921 do
dokončnega razmejitvenega sporazuma,
podpisanega leta 1924.

Sodišinci 12

Pomurski muzej Murska Sobota, 059 366 621,mateja.huber@pomurski-muzej.si,
www.pomurski-muzej.si

OŠ Tišina, alenka.brulc.siplic@gmail.com; starši in lokalna društva
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Murska Sobota

Pridne roke – topel dom
V preteklosti so predvsem ženske poskrbele za lepo podobo skromnih prekmurskih domov. V dolgih zimskih večerih so
izdelovale stenske in namizne prte ter rože
iz krep papirja. Učenci bodo spoznali vezenje okrasnih prtov in izdelovanje okrasnih
rož ter se v tem tudi sami preizkusili.
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5. oktober, 9.30–13.00
Bizeljska cesta 78
Dediščina, umetnost, razvedrilo
na Bizeljskem
Bogati elementi kulturne dediščine Bizeljskega so že več kot deset let ob DEKD
tema ustvarjanja in druženja. Letos smo
povabili k sodelovanju učence in njihove
mentorje iz osnovne šole Bizeljsko.
Turistično društvo Bizeljsko, vesnakunej@gmail.com; OŠ Bizeljsko; Pronima, Kristina
Bevc, s. p.; Kozjanski park

Brežice
28. september, 8.00–19.00
Posavski muzej Brežice in po Posavju
Posavska pot ognja in zemlje,
strokovna ekskurzija ob
razstavah Štirje elementi: 2 –
ogenj in Štirje elementi: 3 – zemlja
Posavski muzej Brežice, 07 466 05 18, 031 708 737, bostjan.kolar@pmb.si, www.pmb.si

Brežice
5. oktober, 9.00–13.00

Brežice
10. oktober, 12.00–13.00
GIGA, gimnazijska galerija Brežice, Trg
izgnancev 14
Adijo, table - likovni performance
Najprej črne, pozneje zelene, nedavno
bele table so nedvomno ikonska dediščina
evropskega šolstva. Situacijsko instalirane
table nam bodo služile za umetniško podlago. Na njih bomo z risbo reševali likovne
probleme po vnaprej zastavljenih ključnih
besedah.
Gimnazija Brežice in KUD Franjo Stiplovšek, alojz.konec@gmail.com; UNESCO šole
središča Pišece

Brežice, Dobova
2. oktober, 7.30–11.55
Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova
PredicE in tkalke v prazgodovini,
spremljevalni program razstave:
Preteklost, ki jo skriva zemlja,
raziskave na območju osnovne
šole v Dobovi
Arheologi so na območju osnovne šole odkrili več predmetov, povezanih s tkanjem
in predenjem. Z Matejo Bogovič Fifnja in
Jano Puhar bomo spoznavali ti dve temi.

Posavski muzej Brežice, Cesta prvih borcev
1, grajsko dvorišče

Posavski muzej Brežice, 07 466 05 18, 031 708 737, bostjan.kolar@pmb.si, www.pmb.si;
OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova

Sejem rokodelskih znanj in
grajska tržnica starin
Prireditev je namenjena prikazu tradicionalnih obrti, predstavitvi in prodaji rokodelskih izdelkov ter predstavitvi, prodaji
in izmenjavi zbirateljskih predmetov. Z
delavnicami za otroke, družine in odrasle
se predstavi tudi muzej.

Kostanjevica na Krki

Posavski muzej Brežice, 07 466 05 18, 031 708 737, bostjan.kolar@pmb.si, www.pmb.si
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5. oktober, 17.00
Knjižnica Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7
Desetletje prepletanja niti in besed
V knjižnici se že desetletje vsak četrtek zbirajo gospe, ki ustvarjajo različna ročna dela.
Desetletnico bomo zaznamovali z razstavo
in koncertom ljudskih pevk društva podeželskih žena Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki.
Valvasorjeva knjižnica Krško, enota Kostanjevica na Krki, alenka@knjiznica-krsko.si,
www.knjiznica-krsko.si
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Brežice, Bizeljsko

11. oktober, 18.00
Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica
na Krki, Gorjanska cesta 2
Včasih je luštno blo … VSE
GORJUPOVE POTI, zaključna
prireditev DEKD 2019
Učenci bodo v sodelovanju z lokalnimi
društvi, zavodi in ustanovami raziskovali,
kako so se včasih kopali na mestnem kopališču, kako so igrali v domači dramski
skupini ter nastopali v filmih, ki so jih snemali v Kostanjevici, spoznavali bodo tudi
začetke sodobnih konjičkov.
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, melita.skusek@guest.arnes.si, www.osgorjup.si

Krško, Brestanica
28. september, 11.00
Cesta izgnancev 3
Kaj pa tebi pravijo?
Na gradu Rajhenburg so ohranjene stenske poslikave iz obdobja renesanse, na
katerih lahko prepoznavamo tudi nekatere
resnične osebnosti. Koga predstavljajo? O
čem se pogovarjajo? O čem razmišljajo?
Kako se počutijo? … Odgovore na vprašanja bomo poiskali in jih ubesedili v stripu.
Kulturni dom Krško, enota Grad Rajhenburg, info@gradrajhenburg.si, www.gradrajhenburg.si

5. oktober, 11.00
Cesta izgnancev 3
Memorialna dediščina občine
Krško: spomenik NOB in izgnancem
v Brestanici
Večina prebivalcev Posavja in Obsotelja je
bila v drugi svetovni vojni izgnana skozi taborišče, ki ga je nemški okupator vzpostavil na gradu Rajhenburg. Lojze Fabjančič je
zasnoval spominsko obeležje, ki z likovno
govorico ohranja spomin na usodno dejanje raznarodovalne politike.
Kulturni dom Krško, enota Grad Rajhenburg, info@gradrajhenburg.si, www.gradrajhenburg.si
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Krško
3. oktober, 12.00–13.00
POSAVSKA regija

Kostanjevica na Krki

Valvasorjeva knjižnica Krško, CKŽ 26
Življenje brez ljubezni je kot
drevo brez sadeža
Osnovnošolci bodo v uvodu spoznali imena krajev in priimke, ki so različno povezani z elementom zemlje, med drugim tudi z
različnimi drevesnimi vrstami. Na delavnici
bodo sestavili maketo drevesa.
Valvasorjeva knjižnica Krško, polona@knjiznica-krsko.si, www.knjiznica-krsko.si; Posavski
muzej Brežice

Krško
3. oktober, 16.00–17.30
Večgeneracijski center Posavje, Cesta
krških žrtev 44
Odtisi kulturne dediščine
Najprej si bomo ogledali konservatorsko-restavratorske postopke odkrivanja stenskih poslikav in izrisov vzorcev. Nato pa
si bomo na tekstilni nosilec odtisnili vsak
svojo spominsko rekonstrukcijo. Delavnico bo vodila konservatorka-restavratorka
mag. Maja Ivanišin.
Zavod Trismegistus, maja@trismegistus.si, www.trismegistus.si

Krško
7. in 8. oktober, 17.00−18.30
Kulturno-umetniško društvo Liber, Cesta
krških žrtev 2
Otroški Ex terra Krško 2019,
keramične delavnice
Vabimo otroke vseh starosti, da v spremstvu odrasle osebe sodelujejo v keramični
delavnici, kjer bomo v parih z glino ustvarjali domišljijske gradove. Mentor Borut
Cefuta, prispevek za material 10,00 € /par.
Obvezna prijava na oi.krsko@jskd.si.
JSKD, Območna izpostava Krško; Kulturno – umetniško društvo Liber, www.kudliber.si
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8. oktober, 18.00

Cerknica
28. september, 9.00–13.00

Mestni muzej Krško, Valvasorjevo nabrežje 4

Dolenja vas 70

Franjo in Iva Stiplovšek: razvoj
muzealstva v Posavju, STROKOVNO
vodstvo avtoric razstave
Razstava odstira začetke posavskega muzealstva in vlogo Franja in Ive Stiplovšek,
pionirjev muzejske misli v našem prostoru,
ki sta utrla pot prepoznavanju, vrednotenju, varovanju in predstavljanju kulturne
dediščine.

Gozd in dediščina
Sprehodili se bomo skozi gozd ob Cerkniškem jezeru, si poiskali nenavadne predmete in jih na koncu ob druženju »obdelali« po svoje. Tako bo naše druženje aktivno
povezano z naravo in kulturo.

Kulturni dom Krško, enota Mestni muzej Krško, info@mestnimuzejkrsko.si,
www.mestnimuzejkrsko.si; Posavski muzej Brežice

Društvo ETNO-EKO, tanja.gobec@gmail.com

10. oktober, 9.30–11.00 in 16.00
Trg XIV. divizije 4
Koraki malih in velikih
folklornikov
Godci odrasle folklorne skupine bodo z
otroki zaplesali v svet ljudskih rajalnih in
drugih plesnih iger. Tako se bodo otroci
naučili ljudskih plesov (rašpla, špic polka,
zibenšrit, bela lilija, zajček nima repa več
…) ter se igrali tako, kot so se nekoč.
OŠ XIV. divizije Senovo – enota vrtec, katja.sribar@guest.arnes.si; OŠ Senovo; Folklorna
skupina DKD Svoboda Senovo; JSKD Krško, Društvo prijateljev mladine Senovo;
Turistično društvo Senovo; Društvo upokojencev Senovo (mešani pevski zbor,
ročnodelska sekcija); Delavsko kulturno društvo Svoboda Senovo

Krško, Podbočje
9. oktober, 8.20–12.45
Osnovna šola Podbočje, Podbočje 82
Dediščina kraja skozi turistični
spominek
V šolskem letu 2018/19 je nekaj učencev 7.,
8. in 9. razredov pripravilo projektno nalogo
Gremo se igrat … s cegli. V povezavi s tem
bodo učenci 5. razredov izdelovali »cegle«
in igro fižolovka, šivali bodo vrečke iz flanele
ter si izmišljevali imena za turistične spominke. Dan bodo zaključili z razstavo izdelkov.
OŠ
112 Podbočje, janja.uhernik@gmail.com

PRIMORSKO-NOTRANJSKA regija

Krško

Ilirska Bistrica
26. september, 19.00
Knjižnica Makse Samsa, Trg Maršala Tita 2
Bistrc se predstavi - 5 let zgodb o
naravi in kulturni dediščini naših
krajev
Ob obletnici uspešnega sodelovanja knjižnice in Parka Škocjanske jame bo na
ogled razstava plakatov in vabil, zvrstilo
se je namreč 34 predavanj. Obiskovalce
bomo spomnili na vsa naša srečanja in jih
pozvali k oblikovanju vsebine za naša nadaljnja srečanja.
Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica, sikilb@knjiznica-ilb.si

Ilirska Bistrica
9. oktober, 17.00–19.00
UTŽO, Kidričeva ulica 15
Naše sledi, predstavitev
publikacije
Publikacija predstavlja 18 let delovanja
študijske skupine Kulturna klepetalnica,
zaslužne člane skupine in zanimive goste
ter delo in aktivnosti članov.
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica, utzo.ilb@gmail.com
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28. september, 15.00–18.00

Celje
1. oktober, 10.00–12.00

Grad Prem, Prem 39

Osrednja knjižnica Celje, Muzejski trg 1a

Ohranjanje dediščine izdelovanja
rož iz krep papirja, razstava
Med letom smo znanje, dediščino in dobro
voljo z delavnicami širili med različnimi
generacijami. Izdelke predstavljamo na
razstavi.

Album Slovenije, delavnica za
vnos vsebin
Regijski portal Kamra je spletno mesto, ki
združuje digitalizirane vsebine s področja
domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Delavnico bo
vodil glavni urednik Kamre Robert Ožura.

Pokrajinski muzej Koper, enota Ilirska Bistrica, mateja.kakez@pokrajinskimuzejkoper.si,
www.gradprem.si; TIC Ilirska Bistrica; Večgeneracijski center Ilirska Bistrica

OKC, robert.ozura@knjiznica-celje.si, www.kamra.si

Loška dolina
3. oktober, 8.00–19.00
Dolenje Jezero, Martinjak, Nadlesk, Bloška
Polica, Gornje Poljane
Kasetirani stropovi na
Notranjskem
Na celodnevnem avtobusnem izletu se
bomo ustavili v petih krajih notranjske
regije, ki se ponašajo s svojevrstnimi kasetiranimi stropovi, deli znanih in neznanih
umetnikov. Odkrivali bomo bogato simboliko krščanske ikonografije.
Zavod Rihtarjeva domačija, info@rihtarjeva-domacija.si, www.rihtarjeva-domacija.si

Postojna
30. september, 14.00–16.00
Trg padlih borcev
»… Za veselje, za igro in kratek
čas«
Zbirali bomo stare igrače, igre, izštevanke
…, vse, kar je nekoč spremljalo otroštvo ter
prinašalo obilo veselja in kratkočasilo. Na
ustvarjalni delavnici bomo s šolarji izdelali
nekatere igrače, jih preizkušali in predstavili na priložnostni razstavi in v publikaciji.
Klub upokojencev v vzgoji in izobraževanju občin Postojna in Pivka,
leatrebectomazic@gmail.com
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Ilirska Bistrica, Prem

Celje
3. oktober, 17.00
Muzej novejše zgodovine Celje, Prešernova
ulica 17
Geološki sprehod po Celju, za
odrasle
Že v davni preteklosti so ljudje kamen uporabljali kot gradbeni material. Kamne, ki so
se po lepoti razlikovali od gradbenih, so
uporabljali za krašenje stavb. V mestu so
dobro vidni materiali in ostanki iz različnih
zgodovinskih obdobij. Vas zanima katerih?
MNZC, jozica.trateski@mnzc.si, www.muzej-nz-ce.si; Tomaž Majcen

Celje
5. oktober, 9.00–12.00
Osnovna šola Frana Roša, Cesta na
Dobrovo 114
Rošev kulturni kotiček
Na tokratni prireditvi in druženju bomo
raziskali Celje in okolico, spoznali življenje
Alme Karlin skozi spomenike, ki krasijo
naše mesto, naši učenci pa bodo za en dan
postali turistični vodniki. Pobliže se bomo
srečali s slovenskim mladinskim filmom ter
iskali skupne točke med sodobnim in nemim filmom …
OŠ Frana Roša, katarinajelen@gmail.com, www.os-frana-rosa.si
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5. oktober, 11.00

Celje
10. oktober, 17.00

Muzej novejše zgodovine Celje, Prešernova
ulica 17

Muzej novejše zgodovine Celje, Prešernova
ulica 17

Živeti v Celju, javno vodstvo
Razstava pripoveduje o življenju Celja in
Celjanov v 20. stoletju. Po kronološkem
sprehodu skozi stoletje se ogled zaključi na
Muzejski ulici obrtnikov z Glavnim trgom
ter prikazom delavstva v Celju. Odkrijte pozabljene zgodbe mesta – bisera na Savinji!

Zemlja pleše, javno vodstvo
Na interaktivni razstavi v otroškem muzeju
Hermanov brlog bomo spoznali tudi manj
znana ali neznana dejstva o našem planetu, se podali v vesolje in odkrivali bogastva
različnosti slovenskih pokrajin in kulturne
dediščine. Čaka vas veliko vznemirjenje!

Muzej novejše zgodovine Celje, jozica.trateski@mnzc.si, www.muzej-nz-ce.si

Muzej novejše zgodovine Celje, jozica.trateski@mnzc.si, www.muzej-nz-ce.si

Celje
8. oktober, 17.00
Muzej novejše zgodovine Celje, Prešernova
ulica 17
Geološki sprehod po Celju, za
družine
Na razstavi Zemlja pleše bomo spoznali
tudi kamnine in minerale ter druga bogastva Zemlje. Na geološkem sprehodu po
mestu bo geolog Tomaž Majcen predstavil
naravne gradbene materiale, ki jih srečamo na celjskih stavbah, na tleh …
Muzej novejše zgodovine Celje, jozica.trateski@mnzc.si, www.muzej-nz-ce.si; Tomaž Majcen

Celje
8. oktober, 8.20–12.40
Osnovna šola Frana Kranjca Celje,
Hrašovčeva 1
Moje mesto skrivnosti šepeta,
projektni dan
Ali zares poznamo vse skrivnosti, zgodbe in
legende našega kraja? Z učenci vsako leto
skupaj odkrivamo zanimivosti o preteklosti
našega mesta. Pouk se iz šolskih klopi preseli na ulice celjskega mestnega jedra in na
ta način učenci v družbi strokovnjakov različnih področij aktivno spoznavajo kulturno
dediščino domačega kraja.
OŠ Frana Kranjca Celje, klavdija.krbavac@gmail.com
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Celje

Celje
11. oktober, 17.00
Muzej novejše zgodovine Celje, Prešernova
ulica 17
Tema ni en črn plašč
Otroški muzej Hermanov brlog je eden
redkih muzejev, ki je prilagojen slepim in
slabovidnim. Sebastjan Kamenik bo predstavil slepoto, sobivanje s svojim psom
spremljevalcem Šarkom in bo z nami delil
svoje zgodbe. Igrali se bomo igre, ki so jih
izdelali študentje inkluzivne pedagogike
pod mentorstvom Aksinje Kermauner in
Zveze slepih in slabovidnih.
Muzej novejše zgodovine Celje, jozica.trateski@mnzc.si, www.muzej-nz-ce.si

Kozje, Podsreda
1. oktober, 8.30–12.30
Grad Podsreda, Podsreda 3
Grajsko življenje
Grad ponuja obiskovalcem številne možnosti doživljanja in odkrivanja bogate kulturne
in naravne dediščine. Učence bomo seznanili z načinom življenja na gradu nekoč in
danes ter si ogledali gostujočo razstavo
MNZ Celje Herman Lisjak vódi po vôdi.
Kozjanski park, kozjanski-park@kp.gov.si, www.kozjanski-park.si; OŠ Bistrica ob Sotli
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9. oktober, 16.00

Polzela
28. september, 9.00

Grad Podsreda, Podsreda 3

Grad Komenda

Ribe v akvariju?
Z mlajšimi obiskovalci bomo na Hermanovi
ustvarjalnici ustvarjali v povezavi z gostujočo razstavo Herman Lisjak vódi po vôdi.
V sodelovanju z MNZ Celje.

Semenj doživetij, znanj in
pridelkov
V projektu Odstiranja znanj prednikov
smo izoblikovali nov program zelenega
turizma. Geomantijska raziskava v projektu obravnava danosti življenjske energije
urbanega območja Polzele in vključuje vse
ravni bivanja za snovanje turističnega produkta za celostno doživetje obiskovalca.

Kozjanski park, kozjanski-park@kp.gov.si, www.kozjanski-park.si; Muzej novejše
zgodovine Celje

Laško
1.–10. oktober, 9.00 in 16.00
zbirno mesto Muzej Laško, Aškerčev trg 5
Skriti kotički Laškega
Vsak kraj ima svoje skrite kotičke dediščine, umetnosti in razvedrila. Ljudje pogosto
hodijo mimo njih, ne da bi jih sploh opazili.
Če pa jih že, ne vedo, od kdaj so tu, kakšen
pomen imajo in katere zgodbe se skrivajo
v njih. Razkrijmo njihove skrivnosti in pustimo domišljiji, naj o njih naplete zgodbe.

SAVINJSKA regija

Kozje, Podsreda

Občina Polzela, 03 703 32 28, tic@polzela.si; Turistično društvo Občine Polzela; Zavod
za celostni razvoj Anima Mundi

Polzela
9. oktober, 15.00–17.00
Zbor za Osnovno šolo Polzela

STIK Muzej Laško, tomaz@stik-lasko.si, lasko.info/muzej-lasko

V objemu šeneškega parka
Vabimo vas na sprehod skozi park Šenek,
med katerim bomo poskušali doživeti
park, obsijan iz vseh kotov, in občutiti
energije, ki se pretakajo v naravi. K spoznavanju parka želimo povabiti družine
naših učencev in naključne udeležence.

Luče

OŠ Polzela, majda.pur@gmail.com, www.osnovna-sola-polzela.si; Občina Polzela; Zavod
za celostni razvoj Anima Mundi

11. oktober, 11.30
Juvanova hiša, Luče 40
Rinčke talam, pa noben´m´ jih ne
dam
Na podeželju so si otroci čas krajšali z različnimi igrami in prepevanjem pesmi. Marsikdo v Lučah in Solčavi pa je sam napisal
kakšen verz, ki do danes ni odšel v pozabo.
Učenci se bodo igrali in prepevali »po starem«, ob pripovedovanju starejših ljudi iz
vasi pa bodo iz prve roke izvedeli, kako je
bilo nekoč …
OŠ Blaža Arniča Luče, polona.skrubej1@gmail.com, www.os-luce.si
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Radeče
4. oktober,
Osnovna šola Marjana Nemca Radeče,
Šolska pot 5
Naše malo gledališče
Učenci si bodo v sklopu kulturnega dne
ogledali muzejsko zbirko marionet in javank v muzeju Hrastnik ter spoznali zgodovino lutkarstva. V muzejski ustvarjalnici
si bo vsak izdelal naprstno in plosko lutko
oz. v dvojicah še mimično lutko. V skupinah
bodo učenci ustvarili čisto svoje lutkovne
predstave, s katerimi se bodo predstavili.
OŠ Marjana Nemca Radeče

119

30. september, 7.00–10.00

Slovenske Konjice
3. oktober, 9.00–11.00

Gimnazija Slovenske Konjice,
Tattenbachova ulica 2 a

Gimnazija Slovenske Konjice,
Tattenbachova ulica 2 a

Oživitev umetnin
Dijaki in drugi udeleženci bodo v likovnih
delavnicah revitalizirali umetnine. Ob obstoječih slikah bodo izdelali animacijo iz
kolaža ter po želji dodajali zvok. Cilj: povezati dediščino z novimi informacijskimi
tehnologijami.

Po stopinjah naših prednikov
Dijaki bodo v literarni delavnici spoznavali literarno dediščino Slovenskih Konjic. S
pomočjo informacijske tehnologije bodo
ustvarjali lastne literarne izdelke.

Gimnazija Slovenske Konjice, aleksandra.boldin@guest.arnes.si, www.sc-konjice-zrece.si

Slovenske Konjice

Slovenske Konjice
1. oktober, 9.00–11.00
Gimnazija Slovenske Konjice,
Tattenbachova ulica 2 a
# dediščina # umetnost #
razvedrilo na Konjiškem
Dijaki bodo na kreativnih delavnicah povezali dediščino z razvedrilom in s pomočjo informacijske tehnologije ustvarjali
digitalne zgodbe ter snovali in spoznavali
navidezno resničnost konjiške dediščine z
uporabo pametnih naprav.
Gimnazija Slovenske Konjice, aleksandra.boldin@guest.arnes.si, www.sc-konjice-zrece.si

Slovenske Konjice
2. oktober, 9.00–11.00
Gimnazija Slovenske Konjice, Tattenbachova
ulica 2 a
Konjiški stari trg # dediščina #
umetnost # razvedrilo
Dijaki in drugi udeleženci bodo preko
medgeneracijskega sodelovanja ustvarjali
v zgodovinskoarhitekturni delavnici. Na
terenu bodo spoznali zgodovino starega
trškega jedra, fotografirali njegove posebnosti in detajle ter nato z inovativnimi
pristopi izdelali maketo trga.
Gimnazija Slovenske Konjice, aleksandra.boldin@guest.arnes.si, www.sc-konjice-zrece.si
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Slovenske Konjice

Gimnazija Slovenske Konjice, aleksandra.boldin@guest.arnes.si, www.sc-konjice-zrece.si

4. oktober, 9.00–11.00
Gimnazija Slovenske Konjice,
Tattenbachova ulica 2 a
Open it!, soba pobega
Dijaki bodo s pomočjo virov snovne dediščine zapisali zgodbo, ki bo vodilna nit
sobe pobega na gimnaziji. Soba pobega
bo prilagojena slepim in slabovidnim uporabnikom; opremljena bo s predmeti, ki so
povezani s snovno dediščino nekdanje tovarne usnja v Slovenskih Konjicah.
Gimnazija Slovenske Konjice, aleksandra.boldin@guest.arnes.si, www.sc-konjice-zrece.si

Slovenske Konjice
7. oktober, 9.00–11.00
Gimnazija Slovenske Konjice, Tattenbachova
ulica 2 a
zaključna prireditev DEKD 2019
na Gimnaziji Slovenske Konjice z
odprtjem razstave
DEKD 2019 bomo sklenili s kulturno prireditvijo in odprtjem razstave v avli šole.
Gimnazija Slovenske Konjice, aleksandra.boldin@guest.arnes.si, www.sc-konjice-zrece.si;
Zgodovinsko društvo Konjice; TIC Slovenske Konjice
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10., 11. oktober, 9.00–12.00
Špitalič
Odprto učno okolje za vse
generacije
V projektu so bile urejene učilnice na prostem in oblikovani pedagoški programi
ter programi revitalizacije za domačine in
obiskovalce, ki nudijo naraven prostor za
izvajanje vzgojnih in učnih vsebin.
Vrtec Slovenske Konjice; Zavod za celostni razvoj Anima Mundi, 041 823 927; Fijavž Uroš
transport, d. o. o.; KS Stranice, Splošna knjižnica Slovenske Konjice, KS Špitalič, Društvo
kartuzijanska konjenica Špitalič

Šentjur pri Celju
3. oktober, 17.00
Center kulture Gustav
Plesi iz preteklosti v sedanjosti,
predstavitev plesov
Predstavili bomo nekaj plesov, ki se danes
plešejo predvsem v folklornih skupinah. Z
udeleženci jih bomo poskušali tudi prenesti v današnje stile glasbe.
Skrinja, kulturno-umetniško društvo, tanja.gobec@gmail.com, FB SKRINJA KUD; Občina
Šentjur

Šmarje pri Jelšah
26. september, 17.00–19.00
Muzej baroka, Cesta na Sv. Rok 1
Zlato jabolko
Otroci bodo prisluhnili slovenski ljudski
pravljici o zlatem jabolku in se nato odpravili na kratek sprehod, na katerem bodo
spoznali, za kaj so v 18. stoletju uporabljali
zlato. V muzejski delavnici bodo pozneje
izdelali zlata jabolka in jih pripeli na magnetno drevo.
Knjižnica Šmarje pri Jelšah, muzejbaroka@siol.net, www.muzejbaroka.si
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Šmarje pri Jelšah
30. september, 8.30–12.00
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Slovenske Konjice,
Špitalič

zbor pred Kulturnim domom
Od Rimljanov do baročnih
lokostrelcev
Na lažjem pohodu iz Šmarja pri Jelšah
proti Šentvidu bodo pohodniki pot najprej
ubrali mimo dvorca Jelše … Njihov cilj bo
strelišče za lokostrelstvo, kjer se bodo preizkusili v streljanju z lokom v tarčo. Lokostrelstvo je namreč v baroku dobilo status
športne veščine, z lokom pa so smele streljati tudi ženske.
Knjižnica Šmarje pri Jelšah mira@s-je-sik.si, www.s-je.sik.si

Šmarje pri Jelšah
2.–9. oktober, 9.00
Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20
Zbiranje spominov na v potresu
leta 1974 izginuli trg Šmarje pri
Jelšah

Knjižnica Šmarje pri Jelšah, mateja.zagar@gmail.com, www.s-je.sik.si

Šmarje pri Jelšah
11. oktober, 19.00
Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20
135. obletnica rojstva šmarskega
arheologa Frana Lorgerja,
odprtje razstave

Knjižnica Šmarje pri Jelšah, mateja.zagar@gmail.com, www.s-je.sik.si
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3. oktober, 18.00
Muzej usnjarstva na Slovenskem, Trg
svobode 12
Označimo dediščino Šoštanja,
predstavitev projekta
Vsaka zgodovinsko, kulturno in dediščinsko pomembna stavba v občini Šoštanj
bo preko projekta pridobila tipski znak
dediščine in vsebinski opis. V sklopu projekta bomo izdelali tudi privlačno karto za
obiskovalce. Predstavljen bo turistični produkt Turistična pot družine Woschnagg.
Občina Šoštanj, 041 736 268, mateja.kumer@sostanj.si, www.sostanj.si; Muzej Velenje –
Muzej usnjarstva na Slovenskem; Zavod za turizem Šaleške doline

Tabor
3. oktober, 8.00–13.00
Podružnična osnovna šola Tabor in okolica
Potujemo z Veroniko
Občina Tabor ima lepo število kilometrov
poti, ki vodijo po neokrnjeni naravi mimo
naravnih in kulturnih znamenitosti. Ker smo
precej hribovita občina, vseh lepih poti ne
poznamo niti domačini kaj šele obiskovalci – turisti. Pot je pripravil turistični krožek.
OŠ Vransko – Tabor, danijela.jersic@siol.com, www.os-vransko.si; Turistično društvo Tabor

Vojnik, GLOBOČE
9.–11. oktober, 10.00–12.00

Vojnik, FRANKOLOVO
11. oktober, 17.00
dvorana Turist, Frankolovo 11
Ljudska pesem še živi, prireditev
Vse odkar obstaja ljudska govorica, verjetno obstaja tudi ljudska pesem. Ker ni bila
zapisana, se je iz kraja v kraj spreminjala
tekstualno in melodično. Nastajala je spontano in ob raznih priložnostih, odvisno od
razpoloženja tistega, ki si jo je izmislil in jo
posredoval naprej. Naš mali slovenski narod ima na tisoče ljudskih pesmi, ki govorijo o lepih in manj lepih trenutkih naše biti.
Turistično-kulturno društvo Globoče, joze.zlaus@t-1.si; OŠ Frankolovo; Občina Vojnik

Vransko
2. oktober, 8.00–13.00
Osnovna šola Vransko – Tabor in okolica
Po Schwentnerjevi sprehajalni poti
Občina Vransko ima veliko poti, ki vodijo
po neokrnjeni naravi mimo naravnih in
kulturnih znamenitosti. Ker smo precej hribovita občina, vseh lepih poti ne poznamo
niti domačini, kaj šele obiskovalci – turisti.
Sprehodili se bomo po Schwentnerjevi
sprehajalni poti. Naši vodniki bodo učenci.
OŠ Vransko – Tabor, danijela.jersic@siol.com, www.os-vransko.si; ZKTŠ Vransko

Zreče
28. september–12. oktober,
10.00–12.00

Galerija Piros, Globoče 15

Zlakova

razstava literature o ljudski
pesmi IN razstava pastelov
o ljudskem pesniku Juriju
Vodovniku

Po poteh sakralne, arheološke in
kulturne dediščine Brinjeve gore
Na razdalji 3,5 km so na pobočju Brinjeve
gore tri cerkve in en grad. Najstarejša je cerkev sv. Martina, cerkev svete Neže bo kmalu
imela 300 let, cerkev Matere Božje pa ima
letos 250 let. Vse cerkve so obnovljene in za
vsak organiziran ogled bo na voljo vodnik.

Turistično-kulturno društvo Globoče, joze.zlaus@t-1.si; OŠ Frankolovo; Občina Vojnik
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SAVINJSKA regija

Šoštanj

Župnija sv. Egidija Zreče, martin.mrzdovnik@gmail.com; Občina Zreče
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29. september in 6. oktober,
18.00
Dvorec Novo Celje, Novo Celje 1
Javno vodenje po razstavi Tukaj.
Nekoč in danes, Pregled likovnega
dogajanja v 20. stoletju in
aktualne umetniške prakse v
Savinjski dolini
Koncept razstave bo predstavila vodja
postavitve razstave mag. Alenka Domjan.
Razstava na ogled ponuja več kot 100 del
47 avtorjev, ki so tako ali drugače povezani
z Zgornjo in Spodnjo Savinjsko dolino.

Žalec
7.–31. oktober, 19.00
SAVINJSKA regija

Žalec, Novo Celje

Medobčinska splošna knjižnica Žalec,
Aškerčeva ulica 9a
Utrip domoznanstva: Ignacij
Orožen: razstava ob 200. obletnici
rojstva
Pregledna razstava o življenju in delovanju
cerkvenega dostojanstvenika in stolnega
prošta lavantinske škofije ter zgodovinarja
Ignacija Orožna.

Medobčinska splošna knjižnica Žalec, karmen@zal.sik.si; Osrednja knjižnica Celje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, 03 712 12 82, zkst.program@siol.net,
www.zkst-zalec.si

Žalec, Petrovče
1.–30. oktober, 9.00–11.00
Vrtec Petrovče, Petrovče 97
Z umetnostjo in gibanjem na igriv
način spoznavamo dediščino
Preizkusili se bomo v poslikavi panjskih
končnic, v izdelavi preprostih inštrumentov – zvočil, naučili se bomo enega od
otroških plesov ter dramatizirali izbrano
slovensko ljudsko pravljico …
Vrtci občine Žalec, enota Petrovče, 031 701 828, elizabeta.kos@guest.arnes.si

Žalec, Šempeter v
Savinjski dolini
8. oktober, 17.00–19.00
Rimska nekropola, Ob rimski nekropoli 2
Obudimo igre iz preteklosti
Raziskovali in spoznavali bomo igre iz življenja naših starih staršev. Medgeneracijsko bomo sodelovali ter projekt zaključili z
igro, besedo in plesom.
Vrtci občine Žalec, enota Šempeter v Savinjski dolini, spela.stingl@gmail.com; Društvo
upokojencev Šempeter; TD in KS, KUD Grifon
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Mesec prostora, oktober 2019: »Prostor živimo«
Vzgojno-izobraževalne zavode vabimo, da s svojimi aktivnostmi prispevajo
k vzgoji in izobraževanju otrok in mladih za trajnostno ravnanje s prostorom.
Praznovanju meseca prostora se lahko pridružite tudi s sodelovanjem z ustanovami in nevladnimi organizacijami, ki izvajajo dejavnosti izobraževanja na
področju urejanja prostora in arhitekture.
Program dogodkov in obširnejša predstavitev na www.mop.gov.si,
info.: prostor.mop@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
ter Ministrstvo za kulturo
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Trbovlje
Zasavska regija

28. september, 10.00–12. 00
Zasavski muzej Trbovlje, Trg svobode 23
Življenje otrok med »hauzi« in
igre na »hOfu« za »male in velike«
Z demonstracijo in opisom nalog, ki so jih
otroci morali redno opravljati, bomo obudili čas, ko so večinsko prebivalstvo Zasavja predstavljali delavci. Kako je potekal
njihov dan na hofu, bodo lahko podoživeli
z izdelavo igrač in izvajanjem iger »kolonijskih mulcev«.
Zasavski muzej Trbovlje, nevenka.zmt@siol.net, zasavski-muzej-trbovlje.si

Trbovlje
5. oktober, 10.00–12.00
Ulica 1. junija 15

S projektom SPOZNAJ, VARUJ, OHRANI nagovarjamo in načrtno vzgajamo
mlado populacijo, ki na inovativen način spozna poslanstvo, vizijo, delo, cilje
ter paleto različnih strokovnjakov konservatorjev: arheologov, restavratorjev, umetnostnih zgodovinarjev, etnologov, zgodovinarjev, arhitektov, ki so v
službi kulturne dediščine. Otroci in mladi se s pomočjo pravega pristopa se
naučijo gledati, videti in prepoznati kulturno dediščino ter njene vrednote.
Poti do širitev obzorij so različne: predavanja, vodeni sprehodi skozi mesto z
opazovanjem mogočnih stavb, ogledi restavratorskih ateljejev, tematske delavnice, ogled arheoloških izkopavanj in situ,... Ustvarjalci in snovalci projekta
se prilagodimo zahtevam in željam posameznih ciljnih skupin ter seveda rednemu pedagoškemu programu.
Spoznavanje dediščine ima pomembno vlogo pri krepitvi narodne identitete.
S projektom Spoznaj, varuj, ohrani predvsem mlajši populaciji sistematično
privzgajamo pozitiven in spoštljiv odnos do dediščine, delujemo medgeneracijsko in se povezujemo.
milena.antonic@zvkds.si, 02 228 48 59, 041 365 984
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Poiščimo spomenike akademskega
kiparja Stojana Batiča, vodeni
sprehod
Akademski kipar Stojan Batič je z monumentalnimi spomeniki pustil velik pečat v
rodnih Trbovljah. Čeprav so spomeniki, ki
jih je avtor svojsko stiliziral z razgibanostjo
figure v prostoru, na vidnih mestih, so številnim domačinom »nevidni«.
Zasavski muzej Trbovlje, gregor.zmt@siol.net, zasavski-muzej-trbovlje.si

129

9. okober/9 ottobre, 10.00

Trst/Trieste
19. september/19 settembre,
18.00

OŠ/SP F. Bevk, Nanoški trg/Piazzale Monte
Re 2

Gledališče/Teatro Miela, Trg/Piazza Duca
degli Abruzzi, 3

Igra skozi čas/L'evoluzione del
gioco nel corso del tempo
Otroci bodo spoznali in prikazali stare
otroške igre in izštevanke. Igrače in
predmete, s katerimi so se otroci nekoč
igrali v prostem času, bodo izdelali sami
ali s pomočjo starejših vaščanov . Ob tem
bodo peli stare otroške ljudske pesmi./
Gli alunni apprenderanno e presenteranno
alcuni giochi di una volta e filastrocche per
bambini. Da soli o con l'aiuto dei paesani più
anziani costruiranno giocattoli e oggetti con
i quali in passato i ragazzi si divertivano nel
tempo libero. Eseguiranno inoltre alcune
tradizionali canzoni popolari per bambini .

Odprtje razstave Gib in glasba/
Vernice della mosta Movimento e
musica

OŠ/SP France Bevk, sola.bevk@gmail.com, www.vsopcine.it

Trst/Trieste,
Prosek/Prosecco
11. okober/11 ottobre, 10.00–12.00
Otroški vrtec/Scuola dell'Infanzia M. Štoka,
Prosek/Prosecco 185
Nekoč smo se igrali tako …/
Un tempo giocavamo così...
Otroci in učenci bodo raziskovali in primerjali prosti čas otrok danes in nekoč.
Odkrivali in podoživljali bodo stare otroške igre, plese in pesmi, o katerih jim bodo
pripovedovali babice in dedki. /I bambini e
gli alunni faranno delle ricerche e confronteranno il tempo libero dei ragazzi di oggi e
nel passato. Grazie ai racconti delle nonne
e dei nonni scopriranno e rivivranno vecchi
giochi, balli e canzoni dell’infanzia.
Otroški vrtec/Scuola dell'infanzia M. Štoka, vrtec.stoka@gmail.com; OŠ/SP A. Černigoj,
sola.cernigoj@gmail.com (Večstopenjska šola Opčine/Istituto Comprensivo Opicina)
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ITALIJA

Trst/Trieste,
Opčine/Opicina

20. september/20 settembre,
9.30−12.00
Borzni trg/Piazza della Borsa
Velika parada mladosti/Sfilata di
giovani ginnasti
Fotografska razstava o glasbi in gibu od
začetka 20. stoletja do novejše dobe. Poleg
razstave bodo učenci v živo prikazali telovadne vaje z glasbeno spremljavo. Sodelujejo
otroci, učenci in dijaki: otroških vrtcev A.
Fakin – Col, U. Vrabec – Bazovica, A. Čok –
Opčine; osnovnih šol A. Gradnik – Repen, A.
Černigoj – Prosek, 1. maj 1945 – Zgonik, J. Ribičič – Sveti Jakob (Trst), O. Župančič – Sveti
Ivan (Trst), F.S. Finžgar – Barkovlje (Trst), F.
Milčinski – Katinara, K. D. Kajuh in P. Trubar –
Bazovica, A. Sirk – Križ, P. Tomažič – Trebče,
F. Bevk – Opčine; nižjih srednjih šol S. Kosovel – Opčine, F. Levstik – Prosek, Sv. Ciril in
Metod – Sv. Ivan (Trst)./Mostra fotografica
sullo sport con accompagnamento musicale
dall’inizio del 20° secolo ad oggi. Alla mostra
verrà accostata l’esibizione degli alunni delle
scuole d’infanzia, elementari e medie che
presenteranno degli esercizi ginnici accompagnati dalla musica dal vivo. Partecipano i
bambini delle scuole dell'infanzia A. Fakin –
Col, U. Vrabec – Basovizza, A. Čok – Opicina;
gli alunni delle scuole elementari A. Gradnik
– Monrupino, A. Černigoj – Prosecco, 1. maj
1945 – Sgonico, J. Ribičič – S. Giacomo (Trieste), O. Župančič – S. Giovanni (Trieste), F. S.
Finžgar – Barcola (Trieste), F. Milčinski – Cattinara, K. D. Kajuh e P. Trubar – Basovizza, A.
Sirk – Santa Croce, P. Tomažič – Trebiciano, F.
Bevk – Opicina; delle scuole medie S. Kosovel – Opicina, F. Levstik – Prosecco, Sv. Ciril in
Metod – S. Giovanni (Trieste).

Odsek za zgodovino pri Narodni in
študijski knjižnici/Sezione di storia della
Biblioteca nazionale slovena e degli studi,
0039 0409896152, odsek@knjiznica.it,
www.knjiznica.it; Kulturno društvo/Associazione culturale Bubnič Magajna
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28. september–12. oktober/
28 settembre–12 ottobre, 10.00
Bani/Banne 6
Banovski tramvajarji, razstava/
I tranvieri di Banne, mostra
Ob 100-letnici openskega tramvaja se spominjamo sovaščanov, ki so vestno in odgovorno ter prežeti z vrednotami takratne
družbe pripomogli k rasti in razvoju tega
prevoznega sredstva, ki je povezovalo mesto z zaledjem./Nel centenario del tram di
Opicina ricordiamo i compaesani che con
coscienza e responsabilità, consapevoli dei
valori su cui si fondava la società in quel
periodo, contribuirono alla crescita e allo
sviluppo di questo mezzo di trasporto che
collegava la città all'entroterra.
Slovensko kulturno društvo/Associazione culturale slovena Grad, gradbani@gmail.com

Trst/Trieste
5. okober/5 ottobre
Ulica/Via Procureria 6

Trst/Trieste
9. okober/9 ottobre, 14.30–15.30
Ulica/Via Frausin 12–14
Dediščina v umetnosti plesa, pesmi
in vezenja/L'eredità culturale
nell'arte del ballo, del canto e
del ricamo
Učenci so spoznavali narodno okrasno motiviko in se lotili vezenja. Sukanje modre
in rdeče nitke na snežno belem blagu je
navdušilo drobne nespretne prstke. Osvojeno znanje in veščine iz ljudskega izročila
bodo osnovnošolci predstavili občinstvu z
nastopom in razstavo./Gli alunni hanno imparato a conoscere gli elementi decorativi
popolari e si sono impegnati nel ricamo. Intrecciare fili azzurri e rossi su tessuto bianco
ha affascinato le piccole dita inesperte. Gli
alunni della scuola primaria presenteranno
al pubblico con un’esibizione e una mostra
le conoscenze e le abilità acquisite, attinte
dalla tradizione popolare.

ITALIJA

Trst/Trieste

Večstopenjska šola pri Sv. Jakobu/Istituto Comprensivo di S. Giacomo, OŠ Josipa Ribičiča/
SP Josip Ribičič, www.dijak.gov.it

Postavljanje spominske plošče
Žigi Zoisu/Posa di una targa
commemorativa a Žiga Zois
Predstavitev projekta o Žigi Zoisu, ki že
vrsto let poteka na katinarski srednji šoli.
Končni cilj projekta je postavitev spominske plošče, ki bo mimoidoče opominjala
na rojstno hišo Žige Zoisa v tržaškem mestnem središču./Presentazione del progetto legato a Žiga Zois, già in corso da diversi
anni presso la scuola media di Cattinara.
Obiettivo del progetto è quello di apporre
una targa commemorativa sul palazzo nel
centro cittadino di Trieste che vide i natali
di Žiga Zois.
Nižja srednja šola sv. Cirila in Metoda na Katinari /Scuola secondaria di 1° grado Sv. Ciril
in Metod di Cattinara, sanja@bluenter.com; Valentino Repini, Igor Svab, Maria Teresa
Bassa Poropat, Roberto De Gioia
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VSESLOVENSKI DAN HABITATA, 7. oktober 2019
Učence osnovnih šol in vrtčevske otroke vabimo k sodelovanju na natečaju
NARAVA OKOLI NAS. V svojem okolju naj prepoznajo posebne elemente naravne krajine, ki sooblikujejo javni prostor ali območja naravne in ustvarjene
krajine.
Rok za oddajo predlogov je 11. 10. 2019. Več na www.igrivarhitektura.org.
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DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE V SLOVENIJI
1991

Dnevi odprtih vrat gradu Brdo pri Kranju

1992

Po poteh baročnih spomenikov v Sloveniji

1993

Po poteh rimskih vojakov v Sloveniji

1994

Po poteh ljudskega stavbarstva

1995

Zgodovinski parki in vrtovi

1996

Kulturna dediščina meniških redov

1997

Secesijska arhitektura v Sloveniji

1998

Srednjeveška mesta

1999

Kulturne poti

2000 Kulturne poti
2001

Arhitektura 20. stoletja

2002

Industrijska dediščina

2003 Arheologija
2004 Restavratorstvo in druga znanja ter mojstrstva povezana z njim
2005 Nesnovna kulturna dediščina
2006 Gradovi, utrdbe in mestna obzidja
2007

Arhitekt Jože Plečnik

2008 Primož Trubar in njegov čas
2009 Dediščina, inovativnost in ustvarjalnost
2010

Kulturna dediščina in pomanjkanje

2011

Dediščinske skupnosti in prostovoljstvo

2012

Izkušnja dediščine

2013

Sto let v dobro dediščine

2014

Dediščina gre v šole

2015

Praznovanja

2016

Dediščina okoli nas

2017

Voda - od mita do arhitekture

2018

Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost

2019

Dediščina#razvedrilo#umetnost
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Namen Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD) je spodbuditi zanimanje javnosti
za varstvo kulturne in naravne dediščine ter javnosti predstaviti idejo o skupni
kulturni dediščini, o bogastvu in kulturni raznolikosti Evrope. DEKD predstavljajo
najprepoznavnejšo akcijo pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije na področju
kulture, saj privabijo k sodelovanju 50 držav, 6000 mest in 30.000 kulturnih spomenikov
ter imajo več kot 20 milijonov obiskovalcev.
Vse države delujejo po sprejetih smernicah:
• DEKD se prirejajo vsako leto septembra (v Sloveniji zadnji teden v septembru);
• v času DEKD se odpirajo vrata spomenikov, ki so sicer zaprta za širšo javnost;
• DEKD vključujejo obiske spomenikov, ki so sicer odprti za javnost, pod pogojem, da
gre za dodatne dejavnosti, kot so posebna vodstva, delavnice, koncerti, predstave,
okrogle mize, simpoziji …;
• vstop na dogodke DEKD je brezplačen ali pa je vstopnina znatno znižana;
• dogodki DEKD so usmerjeni k družinam in spodbujajo udeležbo otrok in mladih;
• vse države in lokalni organizatorji uporabljajo poimenovanje DEKD in logo DEKD ter
označijo prireditvena mesta z zastavo DEKD.
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije kot koordinator slovenskih prireditev
povabi k sodelovanju institucije, društva, posameznike, ki s svojimi aktivnostmi
prispevajo k varovanju in popularizaciji kulturne in naravne dediščine. Cilji, ki jih poleg
skupnih evropskih uresničujemo v naši praksi, pa so:
• spodbujamo sodelovanje laične in strokovne javnosti pri prepoznavanju, promociji in
izjemoma tudi pri obnovah kulturne dediščine;
• uporabljamo celovit pristop tako z vidika dediščine kot nedeljivega pojma kot tudi z
vidika delovanja človeka, ki za obravnavo dediščine razvija svojo ustvarjalnost na več
področjih;
• težimo k povezovanju slovenskega kulturnega prostora tudi onkraj meja Slovenije;
• vključujemo etnične skupnosti, ki živijo na območju Slovenije;
• z medinstitucionalnim in medresorskim povezovanjem skušamo zapolnjevati vrzeli, ki
jih med nas postavljajo okvirji institucionalnega delovanja.
Teden kulturne dediščine (TKD) je nacionalni medresorski projekt. Cilj projekta je, da
bo četrtina slovenskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter gimnazij aktivno sodelovala
v TKD. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je nosilec projekta, partnerji pa
so Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Slovenska
nacionalna komisija za UNESCO, Zavod RS za šolstvo in Skupnost vrtcev Slovenije. TKD
je vsebinsko (enaka tema) in terminsko (enak termin izvedbe) usklajen z DEKD. V okviru
projekta si prizadevamo:
• z različnimi aktivnostmi spodbujati večjo vključenost vsebin s področja ohranjanja
kulturne in naravne dediščine v vzgojno-izobraževalne procese, v formalnem in
neformalnem izobraževanju;
• vrtčevskim otrokom, učencem in dijakom podati osnove prepoznavanja, spoznavanja,
ohranjanja in varovanja dediščine, poučiti jih, kako, kje in od koga pridobiti osnovne
informacije o dediščini, ter si prizadevati, da bi kulturna vzgoja na področju dediščine
postala vzgoja za vse življenje.
Osnovna vodila: dostopnost vsebin (dogodki so brezplačni), kroskurikularno umeščanje
vsebin s področja dediščine, odprto učno okolje, medpredmetno povezovanje,
povezovanje organizacij z različnih področij (dediščina, kultura, izobraževanje, turizem,
šport, delovanje lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij) in medgeneracijsko
povezovanje.
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Slovani, naša dediščina our Heritage: tHe SlavS

stnik XXVII
Ve
Prazgodovinska kolišča okoli Alp,
whc.unesco.org/en/list/1363

Škocjanske jame,
whc.unesco.org/en/list/390

Dediščina živega srebra. Almadén in Idrija,
whc.unesco.org/en/list/1313

Prvinski bukovi gozdovi Karpatov
in drugih območij Evrope,
whc.unesco.org/en/list/1133

© Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
brošura Program prireditev in dejavnosti Dnevov evropske kulturne dediščine
in Tedna kulturne dediščine 2019
izdajatelj Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Poljanska cesta 40,
Ljubljana, www.zvkds.si
zanj Janez Kromar
koordinatorka in urednica Nataša Gorenc
lektoriranje Alenka Kobler
italijanski prevodi NoVa Film/Video, Riccardo Bertoni s. p.
Vestnik XXVII

madžarski prevodi Jolanda Časar, Eva Nađ
oblikovanje Nuit d.o.o.
naslovnica arhiv društva Anbot

SloVanI, naša dedIščIna
Uredili Judita Lux, Benjamin Štular in Katharina Zanier

our HerItage: tHe SlaVS

zadnja notranja stran Marko Gorenc; JaniEdited
Peternel,
arhiv
Občine
Idrija;
Lozej, Zanier
by Judita
Lux,
Benjamin
ŠtularBorut
and Katharina
arhiv Parka Škocjanske jame; STIP fototeka, Boris Pretnar
zadnja stran ovitka David Badovinac, arhiv MGML
tisk EVROGRAFIS d.o.o.
naklada 17.000

Distribucija in prodaja: Buča d.o.o., Kolarjeva 47, SI-1000 Ljubljana
01 230 65 80, buca@siol.net
Cena: 25,00 Eur

Ljubljana, avgust 2019

Za vsebino dogodkov odgovarjajo organizatorji.
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