
DEDIŠČINA V ROKAH MLADIH
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“Zgodovina je potrebna ne le zato da dela 

življenje prijetno, marveč tudi zato, da mu 

daje moralni smisel. Kar je samo po sebi 

smrtno, doseže skozi zgodovino nesmrtnost…”

Marsillio Ficino, 15. stoletje



nepremična, 
premična in 

nesnovna kulturna 
dediščina,

naravne vrednote

vrtci,

osnovne šole,

srednje šole,…

ZVKDS, muzeji, 
galerije, arhivi, 

knjižnice, ZRSVN, 
krajinski parki,…

ZGODBA
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Povezovanje





Začetki



Povezovanje strokovnih delavcev na šoli, 

različnih ustanov, sodelovanje v projektih, 

nastopi na lokacijah,…

Marice - Dragice



Fabrike!



Fabrike!



Skozi vrata v preteklost



Skozi vrata v preteklost



Skozi vrata v preteklost



Skozi vrata v preteklost



Skozi vrata v preteklost



"Mislim, da je super da šola sodeluje v takem 
projektu, saj lahko učenci spoznavamo zgodovino 
na drugačen način tudi izven učilnice in si tako stvari 
tudi bolj zapomnimo, saj je bolj zabavno, ko lahko 
pri tem aktivno sodelujemo. Všeč mi je pa tudi to, da 
pri tem sodelujejo učenci in učitelji in ne samo eni ali 
drugi. Lepo je tudi to, da so si predstavi prišli 
ogledat tudi drugi obiskovalci, saj smo lahko to kar 
smo se mi naučili prenesli skozi igro tudi njim."
Klara Simeunovič 9.a



Vsaka vas ima svoj glas



Povezovanje s kulturnimi ustanovami

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Prevzeli smo muzej



Prevzeli smo muzej



Prevzeli smo muzej



Nastopi v muzeju



Povezovanje s kulturnimi ustanovami

Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor

Piramida



Glavni trg



Mestni park



Delavnice na šoli



Delavnice na šoli



Delavnice na šoli



Povezovanje s kulturnimi ustanovami

Pokrajinski arhiv Maribor

Delavnice na šoli



Je bil Lent včasih res lepši?
Cehovske zdrahe



Povezovanje s kulturnimi ustanovami

Center judovske kulturne dediščine 

Sinagoga Maribor



Klara Kukovec, nastanek raziskovalne 

naloge in filma



Pisma Eriki Fürst



Povezovanje 

Pogrebno podjetje Maribor

Josip Primožič Tošo in Klara Kukovec,

predstavitev javnosti 



Josip Primožič Tošo in Klara Kukovec,

predstavitev javnosti 



Povezovanje

Festival sprehodov, društvo Hiša in Rajzefiber

Po poteh Klare Kukovec



Po poteh rotarijcev – Leon Štukelj, Josip 

Hutter, Alojzij Juvan, dr. Mirko Černič



Dediščina, ideja, povezovanje, 
sodelovanje in uspeh

 Nastala sta dva kratka filma

 https://www.youtube.com/watch?v=bJIXpPYukEs (Pisma Eriki 

Fürst, sodelovanje s  Centrom judovske kulturne dediščine 

Sinagoga Maribor)

 https://www.youtube.com/watch?v=daRWEYHWcIc (Klara 

Kukovec, sodelovanje s Centrom judovske kulturne dediščine 

Sinagoga Maribor in Pokrajinskim arhivom Maribor)

https://www.youtube.com/watch?v=bJIXpPYukEs
https://www.youtube.com/watch?v=daRWEYHWcIc


Piramida – Pot na Piramido

Sodelovanje z Zavodom za turizem in 

občino Maribor 



Dediščina velikega telovadca je tudi po 

naši zaslugi  ostala v Mariboru

Josip Primožič Tošo – pot do spomenika telovadcu

Kako je dobro desetletje vztrajnega dela skupine zagnanih

Mariborčanov vrnilo v spomin in zavest pomembno osebnost

preteklosti? Josip Primožič Tošo je bil vrhunski telovadec z 

najvišjimi odličji s svetovnih tekmovanj…
https://www.rtvslo.si/moja-generacija/novice/druzba/josip-primozic-toso-pot-do-spomenika-

telovadcu/598678

https://www.rtvslo.si/moja-generacija/novice/druzba/josip-primozic-toso-pot-do-spomenika-telovadcu/598678


Družabna igra
https://www.zvkds.si/sl/gradiva/vodni-stolp-maribor

https://www.zvkds.si/sl/gradiva/vodni-stolp-maribor


Raziskovalci parka



32. Dnevi evropske kulturne dediščine in 
10. Teden kulturne dediščine

24. 9.–8. 10. 2022

https://www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-tkd

SLAVNOSTNO ODPRTJE DNEVOV EVROPSKE KULTURNE 

DEDIŠČINE IN TEDNA KULTURNE DEDIŠČINE 2022 

23. september ob 11. uri Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Maistrova 

ulica 1, Ljubljana 

Osrednji dogodek bo odprtje razstave Vaš Plečnik. Ob evropskem letu 

mladih, 150. obletnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika in temi (Vz)trajnostna 

dediščina se osredotočamo na odnos današnjih generacij do arhitektove 

zapuščine. Vodilno temo razstave Plečnik in jaz so pod mentorskim vodstvom 

študentov arhitekture nadgradili dijaki dveh gradbenih šol. 

Vljudno vabljeni! 

https://www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-tkd


Negova – Grad  EŠD 484 



GRAD NEGOVA 
je spomenik državnega pomena, razglašen z Odlokom o razglasitvi Gradu Negova za 
kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in 55/02)

Je v državni lasti, z njim upravlja Ministrstvo za kulturo.
Posege v spomenik vodi Zavod za varstvo kulturne dediščine ,OE Maribor.
Grad se nahaja v istoimenskem naselju v občini Gornja Radgona.

Grad je izjemna prostorska dominanta nad dolino Krčovine in Ščavnice, oblikuje 
tudi samo naselje Negova. 





Del grajskega kompleksa (pristava in novi grad) je bil v letih 2007-2008 v celoti 
rekonstruiran in prenovljen, prav tako so bila obnovljena grajska obzidja. Nad gradom 
poleg Ministrstva za kulturo bdi občina Gornja Radgona oziroma Zavod za turizem in 
kulturo Kultprotur, ki zgledno prispeva k njegovi razpoznavnosti.



Najstarejši grajski del z notranjim dvoriščem bo obnovljen v 
prihodnjih letih…



Levo: notranje grajsko dvorišče – izkopani temelji - tloris 
najstarejšega dvora, za katerega se je izkazalo, da sega tudi proti 
notranjščini gradu…

Desno: med drobnimi najdbami je bil odkrit in zgledno restavriran 
podkolenski ostanek pozlačenega ornamentiranega oklepa



Ne le na dvorišču gradu, tudi v notranjščini so bili v letih 2021-2022 
nekaj metrov pod  obstoječim tlakom izkopani starejši mogočni 
kamniti srednjeveški zidovi!



V notranjščini so ohranjeni poučni in zanimivi elementi od 
srednjega veka do renesanse!



HVALA!


