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KULTURNA DEDIŠČINA 
V SLOVENIJI

 Muzeji so dediščina svetovnih 
razsežnosti.

 Kulturna dediščina so človekove 
stvaritve in dejavnosti: zgodovinska 
mesta, gradovi, cerkve, etnološki 
objekti in drugo. V dediščini je 
ohranjeno ljudsko izročilo, šege, 
navade, ki se prenašajo na mlajše 
rodove. 

 Muzeji imajo glavno vlogo pri 
ohranjanju predmetov, 
dokumentiranju in vrednotenju ter 
predstavljanju dediščine javnosti.

 V Sloveniji je velik del narave in 
kulturne dediščine zaščiten.



NARODNI MUZEJ SLOVENIJE

https://www.youtube.com/watch?v=P09EprZc_dA

Pa si poglejmo nekaj muzejev v Sloveniji – klikni povezave, da izveš kaj 

hranijo v njih:

https://www.youtube.com/watch?v=P09EprZc_dA


SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ

https://www.youtube.com/watch?v=ARJG9fNAJXw

https://www.youtube.com/watch?v=ARJG9fNAJXw


PRIRODOSLOVNI MUZEJ
https://www.youtube.com/watch?v=zXCBbrebUj0

https://www.youtube.com/watch?v=zXCBbrebUj0


ŠOLSKI MUZEJ
https://www.youtube.com/watch?v=08joq1tmtQE

https://www.youtube.com/watch?v=08joq1tmtQE


TEHNIČNI MUZEJ 
BISTRA PRI BOROVNICI

 Tehniški muzej Slovenije (kratica
TMS) je slovenski muzej, namenjen
zbiranju, zaščiti in posredovanju
slovenske tehniške dediščine. 

 Sedež muzeja je v nekdanjem
kartuzijanskem samostanu Bistra v 
Bistri pri Vrhniki, kjer so na nekaj
več kot 6000 m² razstavnih površin
na ogled stalne zbirke s področij
kmetijstva, prometa, gozdarstva, 
lesarstva, lovstva, ribištva, tekstila, 
tiskarstva in elektrotehnike.



TEHNIŠKI DAN NA 

DALJAVO

 Oglej si vse posnetke tehničnega 
muzeja in ga spoznaj.

 Zbirka avtomobilov, starih 
kmečkih orodij in zbirka Titovih 
avtomobilov:

https://www.youtube.com/watch?v=
MEIsLsEUQoM&t=154s

Gozdarski oddelek v muzeju – ogledaš 
si lahko kako so deblake oz. drevake 
izdelovali koliščarji – Barjanci:
https://www.youtube.com/watch?v=
fi3N9-L6BfU

https://www.youtube.com/watch?v=MEIsLsEUQoM&t=154s
https://www.youtube.com/watch?v=fi3N9-L6BfU


IZDELEK
 Enega izberi:

1. Avto na elastiko ali balon ali na 
kakšno drugo stvar, ki bi ga poganjala. 
Uporabi materiale, ki jih najdeš doma. 

Ena ideja: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qz
Y9RH_JnL0

Druga: 

https://www.youtube.com/watch?v=V
OBcYXBc8ng

2. Pri muzejski zbirki za pošto naredi 
izdelek nitni telefon, ki ga najdeš na 
spletni strani spodaj. Najprej pa si 
seveda oglej posnetke in naredi vse 
naloge, ki so napisane.

 https://www.tms.si/muzej-na-
obisku2/

https://www.youtube.com/watch?v=QzY9RH_JnL0
https://www.youtube.com/watch?v=VOBcYXBc8ng
https://www.tms.si/muzej-na-obisku2/


 Izdelek pošlji na mail ali nam 

pokaži v Ustvarjalnici ☺.

 SREČNO PRI IZDELOVANJU, 

UŽIVAJTE IN VESELO NA DELO 

☺


