
Vljudno vabljeni na cikel predavanj v sklopu evropskega leta 
kulturne dediščine, ki bo potekal 14. novembra 2018 ob 
9:30 uri v Arboretumu Volčji Potok. 

Udeležence vljudno prosimo, da se na dogodek prijavite do 
torka 13. novembra 2018 najkasneje do 10:00 ure na 
barbara.lecnik@zvkds.si.

Dogodek bo potekal v pritličju pristave, ki je dostopna po 
peš poti, ki je od vhoda oddaljena okoli 10 - 15 minut.   
Tiskano vabilo velja na vhodu kot vstopnica na območje 
Arboretuma.

Ob 12:30 uri bo potekala predstavitev publikacij 
Slovenskega konservatorskega društva, ki sta bili izdani v 
letu kulturne dediščine.

Organizator dogodka je Slovensko konservatorsko društvo.

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo vaše udeležbe!
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Uvodni pozdrav (Srečko Štajnbaher,predsednik SKD in 
gospod Aleš Ocvirk, direktor Arboretuma Volčji Potok)

Dr. Robert Peskar 
Konservator vs. arhitekt

Matjaž Mastnak
Odpravljanju posledic žledne ujme na območju spomenika 
Arboretum Volčji Potok in več drugih kulturnih spomenikov

Nataša Gorenc in Milena Antonić
Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine: 
včeraj, danes, jutri 

10:00

10:15

10:50

11:25

Miran Krivec in  Marija Ana Kranjc
Pomen pisnih publikacij za varstvo kulturne dediščine

12:30

13:15

12:10 Odmor 

Zaključek

Registracija udeležencev   9:30

14:00 Pogostitev
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V skladu z letnim programom SKD organiziramo cikel predavanj v sklopu  
evropskega leta kulturne dediščine, ki bo v sredo14. novembra z začetkom ob 
10.uri v pritličju pristave, ki je dostopna po peš poti, ki je oddaljena od vhoda 
okoli 10-15 minut.

Dr. Robert Peskar
Konservator vs. arhitekt

 V  predavanju bo predstavljen  odnos med dvema principoma, in sicer ohranjati 
ustvarjalnost preteklih obdobij in težnje sodobnega ustvarjanja po novih 
kreacijah, ali se ta dva principa izključujeta ali pa se pri posegih v prostor 
oziroma pri obnovah na objektih kulturne dediščine vendarle lahko nadgrajujeta.

Matjaž Mastnak
Odpravljanje posledic žledne ujme na območju spomenika 
Arboretum Volčji Potok in več drugih kulturnih spomenikov.

Javni zavod Arboretum Volčji Potok je bil s posledicami žledne ujme soočen na 
več nivojih:
- kot upravljalec kulturnega spomenika, na katerem je žled povzročil škodo 
velikega obsega na drevnini, parkovni infrastrukturi in arheoloških ostalinah,
- kot ekspertna pomoč konservatorjem ZVKDS pri popisovanju poškodb po žledu 
na številnih spomenikih oblikovane narave na prizadetih območjih Slovenije, 
- pri vrednotenju  škode in ocenjevanju stroškov  sanacije škode za potrebe 
Ministrstva za kulturo.

Nataša Gorenc in Milena Antonić
Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine: 
včeraj, danes, jutri 

Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine sta vsakoletna 
dogodka konec septembra, ki pomenita praznik dediščine in združita stroko,  
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pedagoge, šolsko mladino, lokalne skupnosti, društva in zainteresirano javnost v 
prepoznavanju, odkrivanju, varovanju in širjenju pozitivnega odnosa do 
dediščine. Delujemo na več področjih: spodbujamo  strokovnjake s 
področjadediščine, da predstavijo široko področje dediščine;  nagovarjamo 
vzgojitelje inučitelje, naj kulturno in naravno dediščino poglobljeno obravnavajo 
v učnem procesu; spodbujamo muzeje, galerije, arhive, knjižnice in tudi društva, 
da pripravijo posebne programe za različne ciljne skupine. Pomembno je, da 
našo dediščino shranimo v svoja srca in zavest, da ostane vselej z nami, saj je to 
naš kulturni genski zapis, ki ga moramo negovati in varovati, sicer bomo izgubili 
lastno svojstvo. To nam uspeva samo takrat, ko imamo enak cilj in skupaj 
spreminjamo odnos do dediščine! 

Izjemna predanost in pripadnost projektu ter pozitivna naravnanost večine 
sodelujočih iz različnih institucij je zagotovilo, da se bodo DEKD in TKD 
nadaljevali. Za prihodnost si želimo boljšega povezovanja s turističnimi 
organizacijami ter, da bi konservatorji in restavratorji Dneve prepoznavali kot 
priložnost za predstavljanje svojega dela in s tem tudi za promocijo dediščine.

Miran Krivec in  Marija Ana Kranjc
Pomen pisnih publikacij za varstvo kulturne dediščine
 
Predstavitev publikacij Vrtnoarhitekturna dediščina v Sloveniji in njeno ohranjanje 
in Hodil po zemlji sem naši - Naravna in kulturna dediščina v občini Črnomelj. 
Publikaciji sta bili izdani v letu Evropske kulturne dediščine in predstavljata 
pomemben pisni dokument za varstvo kulturne dediščine.
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Želeli bi vas opozoriti, da je na spodnjem zemljevidu označeno 
parkirišče  pri vhodu. Dogodek bo potekal v pritličju pristave, ki je 
dostopna po peš poti in je od vhoda oddaljena okoli 10 - 15 min. 
Tiskano vabilo velja kot vstopnica na dogodek. 

Arboretum Volčji Potok (pristava)
Volčji Potok 3
1235 Radomlje
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Volčji Potok 3
1235 Radomlje


