
Živa dediščina 

 
Živa dediščina so nesnovne dobrine, kot so 
prakse, predstavitve, izrazi, znanja veščine, in z 
njimi povezane premičnine in kulturni prostor 
(kjer se ta dediščina predstavlja ali izraža), ki  jih 
skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki 
prenašajo iz roda v rod in jih nenehno 
poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, naravo in 
zgodovino. S tem razvijajo občutek identitete in 
kontinuitete, kar podpira spoštovanje za kulturno 
raznovrstnost in človekovo ustvarjalnost. 
 
V skladu z značajem slovenske nesnovne 
dediščine in strokovnega izrazoslovja razdelimo 
področje žive dediščine v naslednje zvrsti: 
 

1. ustno izročilo in ljudsko slovstvo, 
2. uprizoritve in predstavitve, 
3. šege in navade, 
4. gospodarska in obrtniška znanja, 
5. znanja o okolju, 
6. kulturni prostor. 
 

 
foto: Ivan B 

 

 

 

Občni zbor društva 

 

 
foto: Ivan B 

 

 
Če je slovenska domačija imela okrog sebe dovolj zemlje, 
je bila nekdaj malo samostojno «kraljestvo«… 
In kaj vse je pripadalo temu malemu »kraljestvu«? 
Hiša, hlev, vodnjak, skedenj, kašča, kozolec, lastovičje 
gnezdo pod streho, bezeg ob hlevu in lipa pred pragom… 
 

Slovensko ljudsko izročilo 
 

 

 

 

 
 

»V globaliziranem svetu bomo ostali kot nacija le, če 
bomo vzdrževali in plemenitili dediščino, ki smo jo 
dobili na posodo od naših dedov«. 
 

 mag. Ivan Božičko 
 

 

Izdelal in oblikoval: 
Hal&Pol 

http://www.ivanbo.si 
e-pošta: ksilogeneza@gmail.com 
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PROGRAM DELA ZA LETO 2013 
 
1. Prepoznavnost 

Člani društva nenehno skrbimo za 
osveščanje javnosti o pomenu ohranjanja 
kulturne dediščine. 

 
2. Projekti 

Priprava projektne dokumentacije za 
konzerviranje in restavriranje, kmetije 
»Djočan, VI.faza«, lesena preše in replika 
zgradbe za prešo, dokončanje ograje-vrt, 
pleskanje stavbnega pohištva, … 

 
3. Posvet 

Kulturna dediščine, včeraj, danes, jutri. 
 

4. Varovanje kulturne dediščine 
Priprava razstave gospodarska in obrtniška 
znanja – živa dediščina. 

 
Kandidiranje s projekti na raznih skladih, ki 
pospešujejo skrb za kulturno dediščino 
(regionalne razvojne vzpodbude, Interrekt in 
podobni skladi, Ministrstvo za kmetijstvo). 
 

5. Članstvo 
Povečanje članstva za  2% . 
 

6. Sodelovanje 
Navezovanje poslovnih stikov s sorodnimi 
društvi v občini in širše. 

 
7. Skrb za okolje 

Člani društva skrbimo za ohranjanje kulturne 
krajine ter se udeležujemo akcij, ki 
promovirajo trajnostni razvoj.  

 
 
 
 
 
 

 
 

ČLANARINA  ZA LETO 2013 
 

status članarina 

član društva 5,00 EVR 

simpatizer 4,00 EVR 

dijak/študent 1,00 EVR 

donator  !? EVR 
 
 
Vodstvo ED Tržec: 
 
predsednik Andrej Gašpar 

tajnik  David Pintarič 

blagajnik Jože Emeršič 
 
 
V društvu delujejo: 
 
odsek pokači 
mladi pokači 

Andrej Gašpar 
Joži Emeršič 

odsek ljudski godci Dejan Potočnik 

turistični odsek David Pintarič 

etnološki - odsek Ivan Božičko 
 
 
Krajinska pestrost – Haloški rob 
 

 
foto: Ivan B 

 
 
 
 

PRIREDITEV V LETU 2013 
 
mesec/dan aktivnost vodja 

januar  priprava na pust pokači-člani 

februar 
 
 

 s pokom in 
skokom v    
pustne prireditve 

 pust-etnofest Ptuj 

 obhod po vasi 

 povorka (Ptuj-
Videm)  

 obisk donatorjev 

UO EDT 
g. Gašpar, 
g. Emeršič 
in pred. 
društva 

marec  delitev sadnega 
drevja 

 čistilna akcija, 
očistimo planet v 
enem dnevu 

UOEDT 
Občina 
Videm 
in pred. 
društva 

  cvetna nedelja 

 razstava v Vidovi 
kleti 

UO EDT  in 
g. Emeršič 
ter 
predsednik 

maj  občni zbor društva 

 kolesarski krog 

UO EDT  in 
pred. društva 

junij 
 

 Videmska nedelja 
-  etnografska 
razstava,  

 dan odprtih vrat, 
noč muzejev 

Predsednik in 
UO EDT 

avgust  srečanje z vaščani 
–  praznik KS 

 gospodarska in 
obrtniška znanja 

 rimske  igre na 
Ptuju 

KS in 
 
UO EDT  in 
predsednik 

september 
 

 pohod po Halozah 

 ličkanje koruze 

UO EDT  in 
PDH 
Družina 
Pintarič 

november  martinovanje Občina 
Videm 

december  čestitka krajanom Člani društva 

 
 Upravni odbor ED Tržec si pridržuje pravico do 

eventualne spremembe programa prireditev. 

 


