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Dnevi evropske kulturne dediščine 

 

   

26. 9. - 10. 10. 2020 

Izobraževanje o dediščini želimo začeti že v zgodnjem življenjskem obdobju – otroštvu. Dva 

oddelka našega vrtca se bosta zato pridružila projektu DEKD (dnevi evropske kulturne 

dediščine) in TKD (teden kulturne dediščine). V oddelku bodo iskali znanje o kulturni dediščini 

in spoznavali vrednote ter prenašali strast do spoznavanja, varovanja in ohranjanja kulturne 

dediščine.  

  

-        V oddelku enote Arkova so sodelovali s temo KULTURNA DEDIŠČINA MESTA 
IDRIJA 

Pri najmlajših otrocih so v skupini Kužki z vzgojiteljicama Severino in Mojco, enota Arkova 

Vrtec Idrija, spoznavali kulturo na Idrijskem. Ker sami nismo mogli oditi na sprehod po Idriji 

in opazovati kulturno dediščino, jim je sprehod v skupini pričaral škrat z imenom Perkmandlc. 

To je zelo poznan škrat v Idriji, še posebej so ga po njegovih vragolijah poznali idrijski rudarji. 

Vodil jih je po ulicah mesta Idrije in predstavil njihove znamenitosti. Zaupal nam je, da se 

najraje skriva v rudniku živega srebra, še posebej v Antonijevem rovu, kjer skrit v rovu ali iz 

rudarskega vozička velikokrat kuka rudarje. Včasih jim nakaže s tihim trkanjem kje kopati 

bogato rudo, včasih pa tudi ponagaja. Zelo rad  je žlikrofe, ki jih naredijo ter skuhajo ob 

nedeljah za kosilo mestne gospe, rudarjeve žene. Hodi na sprehode do Sv. Antona, kjer izpred 

cerkvice opazuje kaj se dogaja v mestu in na gradu Gewerkenegg. Na Scopolijevem vrtu pa 

opazuje na enem mestu posajene rastline, ki rastejo na celotnem idrijskem območju, na starem 

Placu samega mesta pa opazuje mestne gospe, ki pred mestno hišo klekljajo idrijsko čipko. Ob 

koncu »potovanja« pa jih je naučil še Idrijsko pesem in deklamacijo, nato pa hitro smuknil v 

voziček in se odpeljal nazaj v globine rovov mesta Idrija. Vendar nas prav vsak dan še pride 

pozdravit in zaželet prijeten dan. 



 

  

-        V oddelku enote Prelovčeva so sodelovali s temo SPOZNAJ?VARUJ!OHRANI 

V času, ki je bil namenjen spoznavanju, varovanju in ohranjanju kulturne dediščine, so v 

skupini P8 Zvončki spoznali veliko novih stvari. Na začetku so najprej poiskali naše mesto-

Idrija na zemljevidu Slovenija in preko nevihte možganov poskušali najti vse kar o Idriji že 

vemo. Skupaj so naredili načrt, kaj bi radi o Idriji izvedeli novega in kje bi o Idriji našli 

informacije. Iztočnica je bil turistično informacijski center (TIC), kjer so otroci dobili v 

dar  brošure, zemljevide in razglednice o Idriji. Kulturno dediščino so spoznali skozi: 

-        kulinariko: kuhanje in pokušina idrijskih žlikrofov, 

-        stavbno in naravno dediščino: Antonijev rov, rudarska hiša, spomenik umrlih rudarjev v 

požaru, Kamšt, Rake, Scopolijev vrt, mestna hiša, čipkarska šola, mestni čebelnjak, cerkev sv. 

Trojice (škafar), 

-        ljudska izročila: ogled video filma Melhiorca, pesem Idrska, v Antonijevem rovu ogled 

poučne risanke o Perkmandelcu, opazovanje klekljarice na Placu. 

 Za zaključek so izdelali plakat, na katerem smo zbrali kulturno dediščino Idrije, ki so jo 

spoznali v teh 14 dneh. 

 

 


