
 

GIBANJE ZA OHRANJANJE  IN UVELJAVLJANJE SLOVENSKE KULTURNE                                   
IN NARAVNE DEDIŠČINE  /  KRAJINE                                                                                             
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RAZPIS                                                                 
PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2015                  

(razpis do 20. 10., svečana podelitev na sejmu Narava – zdravje 7. 11. 2015) 

 
 
Gibanje KULTURA-NATURA.SI je nevladno prostovoljno civilno gibanje, ki podpira, 
spodbuja in povezuje posameznike ter civilne pobude na področjih raziskovanja, 
predstavljanja, varovanja, ohranjanja in uveljavljanja slovenske kulturne in naravne dediščine 
/ krajine. S svojimi dejavnostmi širi zavest in znanja o dediščinskih vrednotah in 
prepoznavnostih med prebivalstvom na skupnem slovenskem kulturnem in etničnem 
prostoru. 
 

PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 
 

Ohranjanje in uveljavljanje vsakršne dediščine se začne in konča pri lastniku, ki ga je treba 
osvestiti, spodbujati in mu vsestransko učinkovito pomagati. 
Za zgledne dosežke, za posnemanja vredna prizadevanja ter širše koristno poslanstvo je 
posameznike in ostale akterje potrebno (vsaj) opaziti in jih tudi simbolično nagraditi. Gibanje 
Kultura-natura.si takim ljudem, organizacijam in pobudam podeljuje priznanja Naša 
Slovenija na celotnem slovenskem kulturnem in etničnem prostoru, torej tudi v 
zamejstvu in po svetu. 

 
PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA bodo to pot podeljena že ŠESTIČ. Med 250 predlogi je 
bilo doslej izbranih 60 uglednih prejemnikov priznanj v štirih kategorijah. 
Podelitev bo V SOBOTO, 7. NOVEMBRA 2015 ob 12. uri na sejmu NARAVA – ZDRAVJE 
2015 v Ljubljani. Pokrovitelj večdnevne predstavitve nagrajencev in podelitve priznanj bo 
tudi to pot Gospodarsko razstavišče Ljubljana. Iskrena hvala. 
 
Priznanja NAŠA SLOVENIJA niso denarna nagrada, ampak pozornost trajne vrednosti. 
Nagrajenci vsako leto prejmejo umetniška dela izbranih likovnih ustvarjalcev iz celotnega 
slovenskega kulturnega prostora. Doslej so jih prispevali naslednji slikarji: Valentin Oman s 
Koroške, Luisa Tomasetig iz Benečije, Gašper Jemec iz Ljubljane, Klavdij Tuta iz Kranja in 
Franko Vecchiet iz Trsta. 
 

KATEGORIJE IN KRITERIJI 

Priznanja NAŠA SLOVENIJA se podeljuje v štirih (4) kategorijah. Razpis je objavljen v 
javnih medijih in na spletni strani www.kultura-natura.si. Nagrajence posameznih kategorij na 
osnovi zbranih predlogov in strokovnih kriterijev izbere petčlanski odbor za podelitev priznanj 
NAŠA SLOVENIJA.  



1. kategorija: OHRANJANJE DEDIŠČINE  
- izjemni dosežki na področju ohranjanja, obnavljanja  in izboljševanja kulturne dediščine / 
krajine na naslednjih področjih: 
- posamične zgradbe ali naselja na podeželju ali v mestu 
- industrijski in gradbeni objekti in območja 
- kulturna krajina: zgodovinski parki in vrtovi, večje območja oblikovane narave ali območja 
kulturnega, okoljskega ali/in kmetijskega pomena 
- arheološka najdišča 
- umetniška dela in (etnološki) predmeti oz. zbirke,  ki imajo umetniški oz. zgodovinski pomen 

2. kategorija: RAZISKOVANJE IN UVELJAVLJANJE DEDIŠČINE 
- izjemne raziskave in razstave, ki so pomembne za vrednotenje, uveljavljanje in ohranjanje 
kulturne dediščine / krajine v Sloveniji 

3. kategorija: ZASLUGE POSAMEZNIKOV ali ORGANIZACIJ 
- zaslužni posamezniki, organizacije in podjetja, ki že dalj časa delujejo na področju 
ohranjanja, varovanja, uveljavljanja in izboljševanja kulturne dediščine /  krajine ter pri tem 
dosegajo izjemne dosežke v slovenskem merilu 

4. kategorija: IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN OZAVEŠČANJE 
- izjemni dosežki na področju izobraževanja in usposabljanja na področju ohranjanja kulturne 
in naravne dediščine / krajine. 

KRITERIJI:  odličnost izvedenega posega in predhodnih raziskav; spoštovanje kulturnih, 
krajinskih in socialnih vrednot okolja; verodostojnost in celovitost; trajnost; ustrezna 
utemeljitev in predstavitev; prepričljivo izobraževalno delo; družbena odgovornost projektov.  

Gibanje KULTURA-NATURA.SI  lahko prejemnike priznanj NAŠA SLOVENIJA predlaga tudi 
za nagrade Europa Nostra, zato so si kategorije in kriteriji podobni.  

PISNE PREDLOGE za priznanja NAŠA SLOVENIJA 2015 lahko oblikujejo /  
pošljejo posamezniki ali organizacije na NASLOV: KULTURA-NATURA-SI, Kropa 
72, 4245 KROPA, do vključno 20. 10. 2015 (pripis: PREDLOG ZA PRIZNANJE NAŠA 
SLOVENIJA 2015 – NE ODPIRAJ!).  

Obrazložitev: največ dve strani A4, do 5 fotografij, 1 DVD ali CD.                

Informacije: pkdslovenia@gmail.com; tel.: 070 554 232; 070 577280; 04 533 61 20 

 

Spoštovane, spoštovani, za posredovane predloge se vam iskreno zahvaljujemo in vas že 
sedaj vabimo na druženje ter podelitev priznanj novembra v Ljubljano.  

 

Slavko Mežek, predsednik gibanja                          
Kultura-natura.si 

 


