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Začetek Arheološkega tabora Slovenija 2018  

Projekt lron – Age - Danube 

 

V petek, 9. marca 2018, se je s slovesnim odprtjem v Dolenjskem muzeju v Novem mestu začel 

Arheološki tabor Slovenija 2018. Organizirali so ga Zavod za varstvo kulturne dediščine 

Slovenije (ZVKDS), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (FF UL) in Fakulteta za kmetijstvo 

in biosistemske vede Univerze v Mariboru (FKBV) ob sodelovanju Dolenjskega muzeja Novo 

mesto, Pokrajinskega muzeja Maribor in Slovenske turistične organizacije. Tabor je del projekta 

lron-Age-Danube, Monumentalizirane krajine starejše železne dobe v porečju Donave in je že 

tretji v vrsti arheoloških taborov s katerimi želimo promovirati raziskave, varovanje in turistično 

rabo železnodobne dediščine ter utrjevati vezi med dediščinsko stroko in širšo javnostjo. Prva 

dva tabora sta v letu 2017 potekala v Avstriji in na Hrvaškem, jeseni 2018 pa sledi še tabor na 

Madžarskem. 

 

Arheološki tabor Slovenija 2018 bo v času med 9. marcem in 29. junijem ponudil številne 

dogodke za strokovno in širšo javnost. V marcu in aprilu bodo aktivnosti potekale predvsem na 

Dolenjskem, kjer bo Oddelek za arheologijo FF UL v sodelovanju Zavodom za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije izvajal ne-destruktivne terenske raziskave na najdišču Cvinger pri Dolenjskih 

Toplicah. Raziskave bo mogoče obiskati na Dnevih odprtih vrat 20. in 29. marca, ko bo 

organizirano tudi strokovno vodstvo po najdišču. Na Cvingerju bo v aprilu potekala tudi 

raziskovalna delavnica za osnovnošolce z naslovom (T)ura železne dobe. Arheološko podobo 

Cvingerja bo 12. aprila zaokrožila priložnostna razstava Cvinger in železnodobno železarstvo, ki 

jo pripravljajo študentje arheologije. Na ogled bo v knjižnici Oddelka. 

 

V maju se bo težišče tabora preselilo na Štajersko, kjer bo mednarodna ekipa raziskovala utrjeno 

naselbino na Čreti pri Slivnici pri Mariboru. Izkopavanja bodo 31. maja in 7. junija odprta za 

obiskovalce. V soboto in nedeljo, 12. in 13. maja se bo tabor pridružil tradicionalnemu Majskemu 

sejmu rastlin v Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru z ustvarjalno delavnico za otroke. V nedeljo, 

3. junija bo tabor popestril Tek pod Pohorjem, ki ga prireja Občina Hoče – Slivnica, saj bo tekaška 

trasa tokrat predstavljala tudi bogastvo kulturne dediščine občine Hoče - Slivnica. V sklopu 

Poletne muzejske noči v soboto, 16. junija, se bo v Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru odvila 

lončarska delavnica z izdelavo posode na železnodobni način, voden ogled železnodobnih 

gomilnih grobišč in nočni pohod z lučkami po železnodobnem gomilnem grobišču. Otroci se bodo 

18. junija lahko udeležili tudi (T)ure železne dobe na Pošteli. Še posebno zanimive pa bodo 
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delavnice, s katerimi bo tabor med 22. in 26. junijem sodeloval na Art kampu v Mariboru, ki je del 

Festivala Lent. 

 

V času tabora se bodo odvijala tudi tri mednarodna strokovna srečanja. V sklopu prvega, Varuhu 

kontekstov 5. in 6. aprila v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani, bomo primerjali prakse pri 

varstvu in varovanju kulturne dediščine v evropskih državah s poudarkom na uporabi detektorjev 

kovin. Drugo, Arheologija gozdov, ki je predvideno za konec maja, bo posvečeno sodelovanju 

arheološke in gozdarske stroke pri odkrivanju in varovanju arheološke dediščine v gozdovih. 

Tretje, interpretacija in promocija arheološke dediščine, ki bo potekalo v juniju, pa bo s 

teoretičnega in praktičnega vidika osvetljevalo interpretacijo in promocijo arheološke dediščine, 

ob tem pa bomo predstavili tudi priložnosti, ki jih evropski razpisi ponujajo za projekte s področja 

kulturne dediščine. 

 

Program tabora je mogoče spremljati tudi na spletni strani: http://www.interreg-

danube.eu/approved-projects/iron-age-danube 

Novice o projektu: http://www.interreg-danube.eu/subscribe-to-newsletter 

 

Kontakt: 

Asist. Manca Vinazza, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 

manca.vinazza@ff.uni-lj.si 

 

Ana Inkret. Zavod za varstvo kulturne dediščine 

ana.inkret@zvkds.si 
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