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POMEN LPIO ZA PODROČJE KULTURE

• Sredstva MK namenjena izobraževanju odraslih v 
2014: 1.524.788 (3,2% celotnega LPIO 2014)

•Učenje s kulturo, skozi kulturo, za kulturo
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PREDNOSTNE NALOGE:

• povečanje dostopnosti izobraževalnih programov na področju 
kulture; 
• izboljšanje bralne kulture odraslih;
• pomoč pri učenju z jezikovnimi nasveti na portalu Jezikovna politika 
Republike Slovenije.

Prvo prednostno področje: splošno izobraževanje 
odraslih
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PROGRAMI 
USPOSABLJANJA/IZOBRAŽEVANJA:

• Portal Jezikovna politika Republike Slovenije
• Programi in projekti  bralne kulture, literarnih prireditev 
in mednarodnega sodelovanja
• Mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti
• Dnevi evropske kulturne dediščine
• Programi za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju in 
kulturi

Prvo prednostno področje: splošno izobraževanje 
odraslih
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PREDNOSTNE NALOGE:
• dodatna strokovna usposabljanja na področju kulture;
• pridobivanje dodatnih znanj na področju kulture za dvig 
zaposljivosti, zlasti na področjih, kjer ni formalnih oblik izobraževanja –
razvoj programov študijskega centra;
• usposabljanje za krepitev zaposlitvenih možnosti predstavnikov 
ranljivih družbenih skupin v kulturi in ustvarjalskem sektorju; 
•usposabljanje za pridobitev znanj s področja menedžmenta kulturnih 
projektov, ki jih izvajajo organizacije in samozaposleni na področju 
kulture in ustvarjalskega sektorja;
• usposabljanje izobraževalcev (trainers) za ranljive družbene skupine.

Tretje prednostno področje: 
USPOSABLJANJE/IZOBRAŽEVANJE za potrebe dela
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PROGRAMI 
USPOSABLJANJA/IZOBRAŽEVANJA

• Kulturni bazar
• Programi dodatnega strokovnega  usposabljanja na področju 
kulture
• Kino katedra (slovenska kinoteka)
• Priprava na strokovne izpite s področja varstva kulturne dediščine v 
muzejski, konservatorski in konservatorsko-restavratorski dejavnosti
• Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in 
podpora njihovi socialni vključenosti v okviru ESS 

Tretje prednostno področje: 
USPOSABLJANJE/IZOBRAŽEVANJE za potrebe dela:
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Konkretni projekti za povečanje dostopnosti izobraževalnih 
programov na področju kulture - programi za strokovne 
delavce v vzgoji, izobraževanju in kulturi v okviru JSKD

•



DEKD : Osnovna ideja
• temeljni vodili: spodbuditi zanimanje javnosti za varstvo kulturne 

dediščine in javnosti predstaviti idejo o skupni kulturni dediščini in 
okvirne smernice (prireditve v zadnjem tednu septembra so 
brezplačne, odkrivajo manj znano ali nedostopno dediščino);

• DEKD predstavljajo najprepoznavnejšo akcijo pod okriljem Sveta 
Evrope in Evropske unije na 
področju kulture; 

• sodeluje 50 držav, 6000 mest, 
30.000 kulturnih spomenikov; 

• obišče jih 20 milijonov 
obiskovalcev;

• tematska zasnova.



Piran DEKD 2005: Nesnovna kulturna dediščina / prikaz zgodovinskega 
potapljanja in stare potapljaške opreme 



Piran, DEKD 2005: Nesnovna kulturna dediščina / Giuseppe Tartini v družbi 
igralcev piranske legende Lasa pur dir



Idrija, DEKD 2012: Izkušnja dediščine / Nekoč se je pelo doma / 
Dom upokojencev Idrija





Bočki zmaj, igralo je po pohorski legendi zasnovala vzgojiteljica, 
foto iz knjige Ustvarjamo igre iz dediščine



HVALA!

Nataša Gorenc, T: 01 400 79 72, 051 273 305, E: 
natasa.gorenc@zvkds.si

mailto:natasa.gorenc@zvkds.si
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