
1 
 

KULTURNI DAN 
 
 

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. Zelo velik del kulturne 
dediščine je zaščiten. 
 
Odnos do dediščine se je skozi zgodovino spreminjal. Vendar je bila vloga dediščine od 
nekdaj močno povezana z oblikovanjem samozavesti in identitete posameznika ter skupin. 
Človek vedno znova išče svoje »korenine«, pri čemer mu pomaga tako osebna kot skupinska 
dediščina, da se znajde v prostoru in času. Dediščina ima veliko vlogo pri oblikovanju 
identitete tako posameznika kot družbe, zato je kriza identitete, ki smo ji priča, na pomenljiv 
način povezana s pojavom dediščine. 
 
Potreba po varovanju in ohranjanju dediščine je vodila do notranje razdelitve dediščine na 
naravno in kulturno dediščino. Pojma kulturna in naravna dediščina smo začeli na 
Slovenskem uporabljati po letu 1974, ko je nekdanja Jugoslavija pristopila k podpisnicam 
Konvencije o varstvu svetovne naravne in kulturne dediščine. 
 
Kulturna dediščina se odraža v različnih oblikah: 
 
- snovna (stavbe, spomeniki, artefakti, oblačila, umetniška dela, knjige, stroji, 
 zgodovinska mesta, arheološka najdišča), 
- nesnovna (prakse, predstavitve, izrazi, znanja, veščine in povezani instrumenti, 
 predmeti in kulturni prostori, ki jih ljudje vrednotijo, vključuje tudi jezik in ustno 
 izročilo, uprizoritvene umetnosti, družbene običaje in tradicionalne obrti) 
- naravna (pokrajina, živalske in rastlinske vrste), 
- digitalna (viri, ustvarjeni v digitalni obliki: digitalna umetnost ali animacija ali 
 digitalizirani zaradi njihovega ohranjanja, vključno z besedili, slikami,
 videoposnetki, zapisi). 
 
Kulturna dediščina torej zaokrožuje katerokoli kulturno izražanje, ki je preneseno iz 
preteklosti in podedovano s strani sodobne družbe. 

Živim v naselju Migojnice - Griže pri Žalcu, kjer lahko v okolici najdemo kar nekaj primerov 
kulturne dediščine, zato bom tudi te natančneje opisala. 
 

Rudarski muzej v Grižah 
 
Skoraj dvesto letno rudarjenje v rudarskem premogovnem revirju Zabukovica - Liboje je 
pustilo pečat na našem področju. 
 
V zabukovški kadunji, v krajih Zabukovica in Pongrac, je deloval premogovnik Zabukovica do 
leta 1966. Premog so v letih od 1919 do 1965 vozili po 5 km dolgi ozkotirni železnici v Žalec. 
Železniška postaja Žalec je bila ob progi Celje-Velenje. 
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V libojski kadunji so rudarili na območju sv. Neže in Liboj do leta 1972. Kraj Liboje je oddaljen 
6 km od železniške postaje Petrovče, na progi Celje-Velenje. Premogovnika sta bila po letu 
1948 povezana s 3 km dolgo površinsko žičnico, s katero so prevažali libojski rovni premog na 
separacijo v Zabukovico. 
 
Da bi se zgodovina ohranila, so leta 2004 odprli rudarski muzej Zabukovica-Liboje. Rudarska 
zbirka nekdanjega rudarskega revirja Zabukovica-Liboje se nahaja v kulturnem domu 
Svobode Griže v Migojnicah. Muzejski prostori so v prvem nadstropju stavbe. Zbirka obsega 
predverje muzeja, sobo z rudarsko zbirko, predstavitveno sobo z avdio in video pripomočki 
ter informacijska pisarna društva.  
 
Njegovo delo je ohranjanje in varovanje kulturne in industrijske dediščine rudarskega revirja 
in ohranjanje rudarskih izročil. 
 

 
Rudarski muzej 

 

 
Rudarski muzej na prostem 

 
Cerkev Lurške Matere Božje in Cerkev Svetega Pankracija v Grižah 
 
Migojnice se ponašajo s cerkvijo Lurške Matere Božje, ki stoji na hribu, ki ga domačini 
imenujemo savinjski Lurd, na njem je poleg cerkve tudi cerkvena hiša in vodnjak, pri katerem 
se obiskovalci lahko odžejajo. Vsepovsod okoli hriba nas spremlja lep pogled na vinograd in 
okoliške hribe. Ob zelo lepem vremenu so vidni vrhovi Kamniško - Savinjskih Alp. V Grižah pa 
stoji cerkev Svetega Pankracija, ki je bila pred kratkim popolnoma obnovljena, prav tako je 
arhitektura pustila pečat štirih kapelic. 
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Cerkev Lurške Matere Božje 

 

  
Cerkev Svetega Pankracija v Grižah 

 

 
Kapelica v Migojnicah 

 
Letno gledališče Limberk 
 
V Grižah stoji zunanje Letno gledališče Limberk, najbrž eno zadnjih tovrstnih v Sloveniji. 
Letno gledališče so uradno odprli leta 1954 s predstavo Deseti brat. 
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Limberk je v svoji zgodovini gostil mnoge prireditve za vse generacije, tudi dvodnevna 
festivalna dogajanja, ki so privabljala množice iz cele Slovenije.  
 

 
Letno gledališče Limberk 

 

 
Letno gledališče Limberk 

 
 
Rimska nekropola v Šempetru s Savinjski dolini 
 
Rimska nekropola sodi med najlepše in najpomembnejše ohranjene spomenike rimske dobe 
v Sloveniji in Srednji Evropi. Do odkritja dragocenih spomenikov je prišlo leta 1952, ko so po 
naključju odkrili kip sedeče žene. Tu je bilo v izkopavanjih odkritih več kot 600 arheološko 
pomembnih predmetov ter preko 100 družinskih grobnic. 
   
Najbolj impresivne so velike grobnice iz pohorskega marmorja, ki imajo izklesane lovske 
prizore in stilizirane rastline, pokojniki pa so upodobljeni v reliefu ali polnoplastično. Med 
vsemi še posebej izstopa grobnica Priscianijeve družine z reliefi štirih letnih časov in prizori iz 
zgodbe o Ifigeniji na Tavridi. Zanimiva je tudi Ennijeva grobnica, ki kaže mitični prizor 
ugrabitve Evrope ter člane gospodarjeve družine. Vsaka grobnica govori o življenju Rimljanov 
in opisuje antično mitologijo. Čudovite grobnice Rimljanov z reliefi, ki so delo vrhunskih 
mojstrov takratnega časa, si lahko obiskovalci ogledajo v lapidariju, muzeju na prostem. 
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Rimska nekropola 

 

 
Rimska nekropola 

Cerkev Sv. Nikolaja v Žalcu 
 
Po zapisih je bila najstarejši zgodovinski spomenik župnijska cerkev Sv. Nikolaja, ki so jo leta 
1906 popolnoma prenovili. Prvotna romanska cerkev ni ohranjena. Portal v zvoniku z letnico 
1518 je ostanek cerkve iz 16. stoletja.  Zvonik je bil leta 1898 povišan po načrtih arhitekta 
Hansa Pascherja. Sedanjo cerkev je v neorenesančnem stilu med 1903 in 1906 sezidal 
Ferdinand Gologranc. Cerkveno notranjost je v letu 1909 poslikal Osvald Bierti.  V velikem 
oltarju je slika svetega Miklavža, delo Ferdinanda Berganta iz leta 1764. Prižnica je delo Vešta 
Konigerja iz 70-ih let 18. stoletja. Dragocen je portal v zvoniku iz leta 1670, notranjščina 
objekta pa hrani več spomeniških vrednosti, med njimi zlasti lepe nagrobnike ter znano 
Bergantovo oljno podobo Sv. Miklavža. 
 

 
Cerkev Sv. Nikolaja 
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Notranjost Cerkve Sv. Nikolaja  

 
Savinova hiša v Žalcu 
 
Savinova hiša se nahaja v središču starega mestnega jedra. Zgrajena je bila leta 1669. 
Predstavlja redek primer kvalitetne, celovito ohranjene renesančne arhitekture s prvotno 
tlorisno zasnovo in križno grebenastimi portali in oboki.  V stavbi si obiskovalci v prvem 
nadstropju lahko ogledajo spominsko sobo skladatelja in generala Friderika Širce - Rista 
Savina, galerijo Savinjskih likovnikov in galerijo Doreta Klemenčiča - Maja. 
 
 V spominski sobi so na ogled zbirka pohištva in osebni predmeti, kot so odlikovanja, 
priznanja, plakati, ki vabijo na uprizoritev Savinovih baletov in oper, uniforma, fotografije in 
drobni predmeti iz vsakdanjega življenja glasbenika in oficirja. Risto Savin (1859-1948), 
oziroma Friderik Širca, kot je njegovo pravo ime, je v uspešni vojaški karieri dosegel čin 
generalmajorja. V sklopu glasbenega ustvarjanja se med njegova značilna dela uvrščajo 
komorne, zborovske, klavirske in orkestralne skladbe. Znan je tudi po odrskih delih, kot sta 
operi Matija Gubec in Lepa Vida ter igra Čajna punčka.  V pritličju Savinove hiše se nahajajo 
prostori Turistično informativnega centra Žalec, kjer so obiskovalcem na razpolago turistične 
informacije, spominki, promocijski material ali vstopnice za prireditev. Lahko se uporabi e-
kotiček ali pa se izposodi zeleno kolo.  V stavbi je tudi uradni prostor za sklepanje porok v 
občini Žalec. Savinova hiša stoji na Šlandrovem trgu, ki je bil nedavno obnovljen. 
 

 
Savinova hiša 
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Napis na Savinovi hiši 

 
Zotlova domačija v Žalcu 
 
Stara kovačnica Zotel je iz prve polovice 16. stoletja, okoli leta 1580 so jo uporabljali kot 
protestantsko kapelo (še danes se del delavnice imenuje Lutherova kapela), kasneje je 
obstajala ambulanta, po letu 1752 pa je bila štiri desetletja bolnišnica. 
 

 
Zotlova domačija - kovačnica danes 

 

 
Notranjost Zotlove kovačnice 

 
Obrambni stolp v Žalcu 
 
Obrambni stolp stoji poleg cerkve Sv. Nikolaja. Zgrajen je bil v začetku 16. stoletja in 
predstavlja edini ohranjen del nekdanjega tabornega obrambnega obzidja, ki je stalo na tem 
mestu. Taborsko obrambno obzidje, ki je služilo za obrambo pred Turki, je imelo 
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četverostrano zasnovo z visokim obzidjem in štirimi obrambnimi stolpi na vogalih. Ohranjeni 
obrambni stolp je bil obnovljen leta 2002, poleg njega so leta 2004 posadili potomko 
najstarejše vinske trte na svetu, imenovano Nikolaja. V kletnih prostorih stolpa je svoje 
mesto našel vinski keuder, ki nudi pokušino najboljših vin Savinjske doline, v zgornjem 
prostoru pa je stalna etnološka razstava orodja in opreme za pridelavo grozdja in vina. Poleg 
stolpa se nahaja park zeliščnih in aromatičnih rastlin, ki z vzorčnimi primerki vabi na ogled 
vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin pri Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v 
Žalcu. Prostor ob stolpu je prizorišče številnih prireditev, ki spremljajo celoletno rast trte in 
zorenje grozdja: rez vinske trte, turistična tržnica, trgatev in martinovanje. 
 

 
Obrambni stolp nekoč 

 

 
Obrambni stolp danes 

 
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije - Žalec 
 
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije je svoja vrata odprl leta 2009. Je pomembna 
turistična pridobitev za celotno Spodnjo Savinjsko dolino, saj se je tradicija hmeljarstva in 
pivovarstva v teh krajih živi že od leta 1876. 
 
Osrednji muzej, ki se nahaja v prostorih nekdanje sušilnice hmelja, je urejen v štirih 
nadstropjih. Obiskovalec v njem spoznava prehrano, oblačila, običaje, številne  hmeljarske 
izdelke ter orodja za pridelavo in obdelavo hmelja. Zbirka je nastala s pomočjo družin, ki 
živijo s hmeljem, njihove dokumentacije, fotografij, spominov. Ime ekomuzej izhaja iz 
njegove povezanosti z okoljem in ljudmi. 
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Ponudbo osrednjega ekomuzeja dopolnjujejo vstopno-informacijske točke v vseh občinah 
Spodnje Savinjske doline: Braslovčah, Polzeli, Preboldu, Taboru, Vranskem in Žalcu. Tu se 
vsaka točka predstavi na svoj način in ponudi celostno informacijo o Ekomuzeju. 
 
Na tradicijo hmeljarstva je vezano tudi kar nekaj prireditev, ki so na tak ali drugačen način 
povezane s hmeljem, tradicijo in običaji: postavljanje hmeljevk, dan hmeljarjev in izbor 
hmeljarskega starešine in princese, pohod po hmeljski poti in hmeljarski likof. 
 

 
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije 

 

 
Razstava v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije 

 

Kulturna dediščina je pomembna za posameznike, skupnost in družbo. Treba jo je ohranjati 
in jo prenašati na prihodnje generacije. Naša dediščina ima tudi pomembno vlogo pri 
oblikovanju prihodnosti Slovenije in s tem tudi Evrope. 
 
Če cenimo našo kulturno dediščino, se zavedamo naše raznolikosti in vzpostavimo 
medkulturni dialog o vsem, kar nam je skupno. Kako lahko torej obogatimo naše življenje, če 
ne ravno s stikom z nečim, kar tako globoko opredeli našo istovetnost? 
Kulturne dediščine ne smemo prepustiti razpadu, propadu ali uničenju. Zato si je potrebno 
prizadevati najti načine, da poudarimo njen pomen in jo ohranjamo. 
 

         

        Larisa Petek Krempuš 
   

http://turizem-zalec.si/sl/imenik/78/pohod-po-hmeljski-poti

