
   

 
PRIJAVNICA NA DELAVNICO 

STAVBNA DEDIŠČINA KO ČEVSKIH 
POLJAN  

Kočevske Poljane, 24.-26. julija 2015 
 
Podpisani/a:  
zaposlen/a v:  
stanujoč v: 
lastnik/sodelavec zbirke/drugo: 
telefon:  
elektronska pošta: 
 
se prijavljam na delavnico v organizaciji 
Slovenskega etnološkega društva  od 24. do 26. 7.  
2015 v Kočevskih Poljanah.  
Stroške izobraževanja bom v obliki kotizacije v 
višini 20,00 EUR za člane SED in 30,00 EUR za 
druge, za študente 5,00 EUR poravnal/a najkasneje 
do 20. julija 2015 na TRR SED:  
SI56 0208 3001 6028 646, referenca 00 900. 
 
Rezervirajte mi prenočišče v Gostišču Štrovs: 
    DA      NE 

 
V kulturnem centru (brezplačno, z lastno 
spalno vrečo in ležalko):  DA NE 
  
 
Datum:                                           Podpis:                                           
 
 
V kotizacijo je vključno: prigrizki med odmori,  
predavanja, program ogledov in vodeno delo na 
terenu, kopanje v bazenih Dolenjske Toplice. 
 
Prijave sprejemamo najkasneje do 20.  7.  2015  

• pisno na sedež Slovenskega etnološkega 
društva, Metelkova 2, 1000 Ljubljana  

• po elektronski pošti: info@sed-
drustvo.si 

• dodatne informacije:  tel. 041 744 
828 ali smole.marko@gmail.com 
 

                          

 

 
 

Slovensko etnološko društvo 
 

in 
 

Občina Dolenjske Toplice ter  
Vaška skupnost Kočevske Poljane 

 

 
 
 

VAS VLJUDNO VABIJO  
NA DELAVNICO 

 
STAVBNA DEDIŠČINA 
KOČEVSKIH POLJAN 

Naša stavbna dediščina – jo 
poznamo in razumemo njene 

zgodbe? 
 

od petka, 24. do nedelje, 26. julija 
2015  

 
 

v Kočevskih Poljanah, občina 
Dolenjske Toplice 

 
 
 

Organizatorji: 
 

           Slovensko etnološko društvo 
 

        
Organizacija delavnice: 

     
• mag. Marko Smole,  

vodja delovne skupine za ljubitelje etnologije in 
organizacija muzejsko-etnoloških delavnic za 

ljubiteljske zbiralce etnološke premične dediščine 
pri Slovenskem etnološkem društvu in vodja 
Etnološke zbirke Palčava šiša v kulturnem 

spomeniku v Plešcih na Hrvaškem  
 

• Zora Slivnik Pavlin: univ. dipl. etnol. 
 

• Anja Moric: univ. dipl. politologinja,  
študentka Etnologije in kulturne 

antropologije 
 
 

Program so finančno podprli: 
 

 
Ministrstvo RS za kulturo 

Občina Dolenjske Toplice in 
Vaška skupnost Kočevske Poljane 

 
Program so omogočili: 

ZVKDS OE Novo mesto 
 

Za pomoč pri organizaciji se zahvaljujemo  
Primožu Primcu, univ. dipl. etnologu in  

Urošu Mavsarju iz TIC Dolenjske Toplice 
 

 



 

 

 
 

• gradbena izvedba in stanje stavb, možnosti 
in pasti obnove 

• priprava predstavitev obdelanih stavb 
• skupna diskusija 
• kopanje v Dolenjskih Toplicah, kosilo, 

večerja in prenočevanje 
 

Nedelja,  26.  julija 2015 
 
od 9:00 do 12:00: 

• dokončanje terenskega dela  
• pregled obdelanega gradiva in priprava 

predstavitev posameznih raziskanih stavb  
• predstavitev raziskanih vsebin in zaključna 

diskusija  
 

   od. 12:30: 
• kosilo in odhod domov 

 

Opombe: 

• ker je eden glavnih ciljev delavnice terensko delo 
z lokalnim prebivalstvom, da vsaj v osnovi spozna 
načine kako posneti stavbe, pristopiti k njihovemu 
raziskovanju, razume njihov pomen ter se spozna 
s presojo stanja, možnostmi  ohranjanja in 
prezentacije stavbne dediščine, bodite vremenu 
primerno (pohodno) obuti in oblečeni ter 
pripravljeni na obhode in delo na terenu 
(zapisovanje, merjenje, snemanje, skiciranje, 
brskanje po hišnih in internetnih arhivih…).   

Pot do Kočevskih poljan: 
• po avtocesti  do Novega mesta 
• od tam skozi Dolenjske Toplice, Sela in 

levo do Kočevskih Poljan (glej zemljevid),  
• razdalja od Novega mesta je pribl. 17 

kilometrov. 
• Če potrebujete še kakšno informacijo,  

pokličite:  041/744 828 - Marko  ali 
051/726 007 – Zora. 

PROGRAM 
 
STAVBNA DEDIŠČINA KO ČEVSKIH 
POLJAN  
 
Petek, 24.  julija  2015 
 
do 9:00 : 

• prihod v Kočevske Poljane, zbor v 
večnamenskem skednju poleg cerkve 

od.    od 9:15 do 12:30: 
• predstavitev dela z ljubitelji na terenu v 

zadnjih letih in raziskovanja stavbne 
dediščine    

• varovanje premične in nepremične 
dediščine na podeželju, primeri iz vasi 

• arhivski viri za raziskovanje stavbne 
dediščine 

• stavbna dediščina v muzejskih zbirkah  
• dediščina in vplivi lokalnega okolja 
• o Kočevarjih nekdaj in danes 
• spoznavanje okolja z domačini 
• osnove evidentiranja ter raziskovanja 

stavbne dediščine in priprava na terensko 
delo  

od 12:30 do 14:00 
• kosilo v Gostilni Štrovs   

od 14:00 do 18:00 
• predstavitev in terenski ogled naselij 

Kočevske Poljane in Občice 
• osnovni podatki o stavbah in okolju 
• v skupinah  osnovno evidentiranje stavb 

arhitekturna merjenja, pregledovanje, 
zbiranje in izdelava gradiva na terenu 

   ob 19:00 
• večerja in prenočevanje 

 
Sobota, 25.  julija  2015 
 

od.    od 9:00 do 18:00: 
• predstavitev analize že obdelanih stavb     
• nadaljevanje terenskega dela na gradbeno-

arhitekturnem posnetku, etnoloških 
osnovah in zgodovinskemu pregledu 


