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"Eksistencialno najpomembnejše znanje v našem
vsakdanjem življenju - celo v današnji tehnološki kulturi -
ni v odtujenih teorijah in razlagah, ampak je tiho znanje
onkraj praga zavesti, zlito z vsakdanjim okoljem in z 
vedenjskimi situacijami."
Oči kože, Juhani PALLASMAA , 2007

1. Uvod



Svet

-1957,  Freeman Tilden (1883 – 1980) - začetek interpretacije dediščine kot znanstvene discipline 
(https://protectnps.org/centennial-biographies-2/freeman-tilden-1883-1980/)
- portal/ http://www.interpret-europe.net/feet/home/

Slovenija

- Društvo za interpretacijo dediščine “Zlata kanglica”
https://www.facebook.com/Dru%C5%A1tvo-za-interpret-dedi%C5%A1%C4%8Dine-SLO-Zlata-
kanglica-135749306455361/

- Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD)

2. Zgodovina interpretacije dediščine

https://protectnps.org/centennial-biographies-2/freeman-tilden-1883-1980/




3. Načela interpretacije dediščine

• -ustrezna (upoštevamo in preverimo znanje ter izkušnje obiskovalcev),

• - zabavna (informacije o pojavu dediščine morajo biti predstavljene na privlačen in izzivalen način),

• - raznolika (nagovoriti obiskovalce glede na njihove demografske in kulturne značilnosti),

• - dobro raziskana (temeljiti na vrhunskih sodobnih raziskavah, vendar pa naj vključuje tudi ljudsko izročilo
in folkloro),

•
- celovita (pojav dediščine kot celota, vključno z njeno okolico in nematerialnimi elementi),

•
- trajnostna (finančna kot tudi intelektualna podpora z namenom samozadostnosti),

•
- vključujoča (začetna posvetovanja kot tudi nadaljnje redne revizije, v katerih sodeluje lokalna skupnost
in strokovnjaki za dediščino),

•
- dovzetna (dovzetna za raznolike vrednote obiskovalcev in lokalnih skupnosti, morala pa bi biti tudi
fizično dostopna. Iskati način podajanja informacij, ki ni vsiljiv do okolice).



Évrard d'Espinques: Kralj Artur z vitezi
okrogle mize, ilustracija iz l. 1470

Interpretatorjevo znanje je kot
skrinja s predalčki

Odnos interpretatorja do obiskovalcev

ustrezna (upoštevamo in preverimo znanje ter
izkušnje obiskovalcev)

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89vrard_d'Espinques&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kralj_Artur


Interpretacija dediščine je “provokacija”,
vendar ne v ciničnem smislu. Poslušalca

spodbudimo k razmišljanju, k razumevanju
dediščine na način, da izpostavimo problem,
ki ga lahko vsak posameznik v okviru svojih
zmožnosti pomaga reševati in prispevati
k njenemu ohranjanju.

zabavna (informacije o pojavu dediščine
naj bodo predstavljene na privlačen in 
izzivalen način)



raznolika (nagovoriti obiskovalce glede na
njihove demografske in kulturne značilnosti)



dobro raziskana (temeljiti na vrhunskih
sodobnih raziskavah, vendar pa naj vključuje
tudi ljudsko izročilo in folkloro)

Pradavno vodo še brez znakov življenja
je skupina geokemikov pod vodstvom
Barbare Sherwood Lollar z univerze v 
Torontu odkrila že leta 2007 v skalnih
razpokah v rudniku bakra, ki so nastale
zaradi rudarjenja. 

Rudarski rovi so se zajedli v stare 
kamnine, ki verjetno vsebujejo
nekakšne kamnite časovne kapsule
starih od 1,1 do 2,7 milijarde let.

Je prastara voda iz razpok rudnika bakra del prajuhe? (Delo, avgust 2014)

Skok čez kožo
"Naj živi nam večno naš
rudarski Srečno!“
Rudarski pozdrav je "SREČNO“, 
sreča, da rudo najdeš, in sreča, 
da se zdrav vrneš iz jame. 

Sv.Barbara
Zavetnica rudarjev
Atributi:stolp (simbol jetništva) 
in kelih (okrepčilo in vir
moči).28 gumbov na rudarski
uniformi (starost njene smrti).



celovita (pojavdediščinekot celota, 
vključnoz njeno okolico in 
nematerialnimielementi)

GOVCE: David Obrovnik, Katarina Kobale, Kaja Likar, prof.Janko Rožič
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo



• Trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi 
ogrozili možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje potrebe.

• Trajnostni turizem je odgovorni turizem; takšen, ki spoštuje potrebe okolja
in ljudi, ki tam živijo, kakor tudi lokalnega gospodarstva in obiskovalcev
(UNWTO 2001).

trajnostna (finančna kot tudi intelektualna
podpora z namenom samozadostnosti)



vključujoča (začetna posvetovanja kot tudi
nadaljnje redne revizije, v katerih sodeluje
lokalna skupnost in strokovnjaki za dediščino)



dovzetna (dovzetna za raznolike
vrednote obiskovalcev in lokalnih
skupnosti, morala pa bi biti tudi fizično
dostopna. Iskati način podajanja
informacij, ki ni vsiljiv do okolice).



Rudniki – podzemne arhitekture, delo
človeških rok/ljudstvo rok

4. Interpretacija rudarske dediščine

Atacama, Čile/Mario Irarrazabal/železo, beton



Rudnik Labin/nadzemni delRudnik Sitarjevec/podzemni del



Pojem Nonument
označuje arhitekturo, 
spomenike in javne
prostore 20. stoletja, ki
so zaradi političnih in 
družbenih sprememb
bodisi dobili nov
simbolen pomen bodisi
ga izgubili.

Sitarjevec/sortirnicaSitarjevec/sortirnica danes





cinabarit/Hg ruda prizmatski/romboedri

RudnikSitarjevec



Sitarjevec 2017/Izvozni rov Sitarjevec 2020

Rudnik Sitarjevec - portal



V Sitarjevcu so najranljivejši

limonitni kapniki. Obiskovalce seznanimo
z njihovo krhkostjo, ker se v primeru
iznosa iz rudnika spremenijo v kupček
limonitnega prahu. Razlog za krhkost je v 
njihovem načinu rasti, pri katerem
sodelujejo mikroorganizmi.



svet >1400 vrst netopirjev, 
20 % vseh sesalcev
Sloveniji 30 vrst netopirjev

Na Javi v Indoneziji so 
marca 2020 zaradi
domnevne povezanosti
netopirjev in novega
koronavirusa ujeli in sežgali
veliko netopirjev.
Žužkojedci in opraševalci -
mango, banane



Načrt razstave



goethit /FeO(OH), 1806-
rudnik Hollertszug, 
Germany
Johann Wolfgang von 
Goethe (1749–1832),
Oker-najstarejši
pigment/paleolitik; jamske
poslikave

cinabarit/HgS,
živosrebrna svetlica
/cinober, vermillion

Barvitost rudnika Sitarjevec/pigmenti

barit/ BaSO4,

težec,
industrija barv,
papirja, vrtine,
bel pigment



Na prostoru današnje Slovenije 

zajema železna doba čas od 1.000 

pr.n.št. do 1. stoletja pr.n.št. 

Prvi zares spretni železarji so bili 

Hetiti. Živeli so v sedanji Turčiji. 

Železarske skrivnosti so skrbno 

varovali. Ko je bil njihov imperij 

premagan, se je njihovo znanje 

razširilo po Evropi. 
.

Egipt



Že Valvazor je zapisal "Rudnik Bohinj"- v 
Bohinju so na štirih krajih plavži in fužine. Tu
topijo železo in delajo z volkovi, pridelujejo
žeblje,...V drugi fužini delajo žico, zelo debelo in 
tako tanko, da je primerna za instrumente, citre
in harfe,..... 
Prve fužine so se pri nas pojavile ob rudnikih
Sava, Plavž, Stara Fužina, Kropa, Javornik, 
Zgornji in Spodnji Železniki... Nastajali so prvi
plavži, kovačnice, oziroma fužine na vodni
pogon- nastajali so zametki železarske
industrije. 

Litijski srebrnik, 1886

1672-1692 živel na gradu Bogenšperk

Janez Vajkard Valvasor

http://www2.arnes.si/~smeden/spletna_stran_papir_les_umetne_mase_in_kovine/kovine/kovine/ro.sio.si/borut/Kovine/valvazor.htm


Prva uspešna ekološka pravda v Sloveniji (1920-1923)
Pričujoča zgodba, ki je povzeta po knjigi, ki jo je ob 90. obletnici Čebelarskega društva
Litija leta 2011 napisal takratni predsednik Franc Grošelj, odstira pogled na smelost in 
neverjetni pogum litijskih čebelarjev, ki so sicer majhni združili moči v boju proti velikim, proti
kapitalu. Po njihovi zaslugi se je brezvestno onesnaževanje okolja ustavilo in tudi kaznovalo.
Čebelarstvo je bilo na območju Litije dobro razvito (3. mesto po številu panjev na Kranjskem, 
štetje 1910), odločitev za 'ekološki' boj pa pogumna in odločna. Gotovi smo lahko, da so 
čebelarji s svojim ravnanjem spremenili tok zgodovine v Litiji.
"Ko bo izginila čebela z obličja Zemlje, bo človek preživel le še štiri leta; saj ko ni več čebel, ni
več opraševanja, ni več rastlin, ni več živali, ni več ljudi …" (Albert Einstein)

http://www.cd-litija.si/


hidrotermalno orudenje
baritna žila, barit,
gorotvorni procesi



Dolgo že iščem
lonček na pike,
tak, ki ti skuha vse, kar želiš.
Malo potrkaš,
malo pomešaš,
rečeš - in vse, kar izrečeš, dobiš.
Če bi kdo srečal lonček na pike,
najprej naj sam se naužije dobrot.
Potlej pa res -
zelo bom hvaležna,
če mu do mene pokažete pot.
(Anja Štefan; Lonček na pike)

jamski les/akacija, 
medovita rastlina,
okusna spomladanska jed





Kabošoni iz
hematitno
jaspisne rude. 
Brusila: Izabela 
Furlan. Foto: 
Miha Jeršek

nova zgodba



Mineraloška zbirka in umetniška interpretacija paleookolja



Potosi, Bolivija
rudnik srebra
Cerro Rico 
(Bogati hrib),
2016

Sitarjevec,
1926/2020





Prehod v spodnji nivo







Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav
trave, reko, drevo ali kamen, 
nekomu moraš nasloniti roko na ramo, 
da se, lačna, nasiti bližine,
nekomu moraš, moraš, to je kot kruh, 
kot požirek vode, …..
…o trave, reka, kamen, drevo, 
molčeči spremljevalci samotnežev in 
čudakov, 
dobra, velika bitja, 
ki spregovore samo, kadar umolknejo
ljudje. 

(Ivan Minatti, Nekoga moraš imeti rad)

Ivan Minatti / Slovenske konjice



»Besede imajo moč. 
Zdaj vem, da res. Zato
pomisli, kadar govoriš. 
Z besedami podiraš in 
gradiš. Dobiš, zapraviš, 
zbližaš, spremeniš – ti
rečem, da imajo moč. 

Pa lahko noč.«
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