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P  r  o  j  e  k  t    Ž I V A  D E D I Š Č I N A

Posvet organiziran ob zaključku projekta Živa dediščina, katerega nosilec je Vrtec 
Otona Župančiča Slovenska Bistrica in je bil podprt s sredstvi Lokalne akcijske skupine 
»LAS dobro za nas« izpostavlja pomen vrednotenja okolja, njegove naravne in 
kulturne dediščine in ob sodelovanju različnih strokovnjakov predstavlja pristope 
trajnostnega razvoja.

N A P O V E D

Posvet PREVREDNOTIMO OKOLJE  -   27. 9. 2011 ob 18.uri   -  Grad Sl. Bistrica,

bo potekal v okviru mednarodne kampanije Dnevi evropske kulturne dediščine.

Posvet izpostavlja vprašanje, ali svoje okolje dovolj cenimo in znamo vrednotiti 
njegove danosti ter njegove potenciale za prihodnost? In hkrati predstavlja različne 
modele delovanja, ki na holističen način upoštevajo prostor kot živ organizem z 
znanjem, ki ga nosi dediščina prostora, z bogastvom narave in potenciali njegovih 
prebivalcev. 
V uvodnem delu posveta bosta Ivana Leskovar – ravnateljica Vrtca Slovenska Bistrica 
in Karin Lavin – vodja projekta predstavili rezultate projekta Živa dediščina, Lili 
Mahne iz “Slovenske mreže za interpretacijo dediščine” bo skozi primere dobrih 
praks spregovorila o razvojnem organiziranju dediščine kot izzivu trajnostnega razvoja 
v lokalnih sredinah, geomant Robi Lavin pa bo spregovoril o celostni ekologiji, ki ob 
pravilnem prostorskem načrtovanju omogoča vitalnost in zdravje prostora in njegovih 
prebivalcev, arhitekt Aleksander Saša Ostan bo pojasnil pomen arhitekturne 
dediščine kot potencial za sodobne oblike urejanja okolja in bivanja v smislu 
sonaravnega razvoja.

Spremljevalne aktivnosti:

RAZSTAVA ŽIVA DEDIŠČINA   -   27. 9. do 11. 10. 2011   -   Grad Slovenska Bistrica

Projekt se z zaključno razstavo predstavlja z doseženimi rezultati. Svoja dela bodo predstavili otroci in 

vzgojiteljice enot Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica in sodelujoči iz različnih ustanov, šol in 

društev, ki so se udeleževali izobraževanja »Tečaj senzibilizacije«.

DAN ODPRTH VRAT PROJEKTA “ŽIVA DEDIŠČINA”   -  29. 9. 2011  -   enote vrtca Slovenska Bistrica
Na dnevu odprtih vrat projekta Živa dediščina bodo vzgojiteljice s skupinami otrok predstavile nov 
odnos do dediščine domačega okolja z bčutenjem, doživljanjem in ustvarjalnostjo.

Vljudno vabljeni!


