
 
 

  
     Projekt je podprt v okviru programa Srednja Evropa, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. 
 

 

CCC-informator št. 3 
 

 

  

 

 

 
Sejem s predstavitvijo nesnovne kulturne dediščine v Štajerskem Vulkanlandu, Avstrija 
Sobota, 14. julij z začetkom ob 14. uri, in nedelja, 15. julij z začetkom ob 10. uri, 
v Auersbachu na Avstrijskem Štajerskem 
 
Partnerji evropskega projekta Cultural Capital Counts (slov.: Vrednotenje nesnovne kulturne 

dediščine) se bomo ta konec tedna predstavili na mednarodnem sejmu na temo nesnovne kulturne 
dediščine, ki se bo odvijal v sklopu tradicionalnega festivala »Schinkenfest« (slov.: Festivala 

pršuta), ki je eden najbolj poznanih in obiskanih sejmov na Avstrijskem Štajerskem. Hkrati 
predstavlja sam po sebi izjemen primer žive dediščine, povezane z dolgo tradicijo praznovanja. 
Projekt Cultural Capital Counts sofinancira Evropska unija preko programa Srednja Evropa in 
vključuje devet regij iz šestih evropskih držav (Avstrije, Nemčije, Madžarske, Italije, Poljske in 
Slovenije). Vsak od vključenih partnerjev se bo predstavil s primeri svoje nesnovne kulturne 
dediščine.  
 
Na sejmu Schinkenfest se bodo predstavljale naslednje regije: 

  

    



 

 
© Steirisches Vulkanland  

 
Štajerski Vulkanland, Avstrija 
Številna kulinarična podjetja, ki so združena v znamko »Steirisches Vulkanland«, bodo na prireditvi 
predstavila svoje spretnosti in znanja, ki so ključna pri izdelavi odličnih kulinaričnih izdelkov iz regije. 
Hkrati bodo predstavljene tudi nekatere tradicionalne obrti, ki še vedno živijo.  
 
 
 

 

 
© Hollensteiner Schmiederunde 

 
Kulturpark Eisenstraße, Avstrija 
V regiji »Kulturpark Eisenstraße« v jugozahodnem delu Spodnje Avstrije se je umetnost kovanja 
ohranila skozi dolga stoletja. Na Schinkenfestu se bodo lahko mladi in stari preizkusili v svojih 
obrtnih talentih. Otroci se bodo lahko ob igri učili kovanja in si ob pomoči kovača izdelali drobne 
spominke. Predstavitev bodo popestrili glasbeniki iz skupin »D’Kiahmöcha« in »Trikondo bobnarji« z 
zanimivimi tradicionalnimi in inovitivnimi glasbenimi vložki. 
 
 

  

 

 
© Verona Innovazione 

 
Provincia di Verona, Italija 
Provinca Verona spada v Beneško regijo. Ta je še posebej znana po svojih raznolikih kulturnih 
znamenitostih in dolgi tradiciji. Verona je kot »mesto ljubezni« z mitom o Romeo in Juliji in številnih 
antičnih zgradbah del Unescove kulturne dediščine. Skrivnost odličnosti njihovih izdelkov je v 
rodovitni zemlji, bogastvu virov ter v lokalnih pridelovalcih hrane, ki obdelujejo svojo zemljo z veliko 
ljubeznijo. Na Schinkenfestu se bo regija predstavila z antičnimi igrami in društvom "Romeo in 
Julija«. 

  

 
 

 
© LaMoRo 

 
Langhe Monferrato Roero, Pijemont, Italija 
V italijanski regiji Pijemont odlično uspevajo riž, koruza, krompir in beli tartufi, še posebej pa so 
znani po svojih vinih Barolo in Barbera. Na Schinkenfestu se bo regija predstavila z dvema 
primeroma valorizacije nesnovne kulturne dediščine:  
- z Vasico knjig, edinstveno zbirko knjig, ki predstavljajo literarni zaklad regije in  
- pokrajinskim muzejem s pojasnili, fotografijami in predstavijo projektov v zvezi s kulturno krajino 
regije Pijemont. 

  

    



 

 
© Center za razvoj Litija 

Srce Slovenije, Slovenija  
Območje v obliki srca se nahaja v središču Slovenije blizu Ljubljane in ima skupaj 200.000 
prebivalcev. Območje se ponaša s številnimi obrtniki, živim turizmom in raznoliko pokrajino. 
Neokrnjena narava, kulturni zakladi (arheološka nahajališča, cerkvice, gradovi), športne aktivnosti in 
domače specialitete (vina, sokovi, zelišča) ponujajo pisano paleto možnosti za uživanje. Na 
Schinkenfestu bodo lahko obiskovalci okusili njihove domače sladke in krušne dobrote, lahko bodo 
kupili zelišča ali si ogledali primere prikazov starih obrti skodlarstva in pletenja slamnatih kit.   

 
 

 
© LTO Bovec 

 
Dolina Soče, Slovenija  
Dolina reke Soče je s svojo kristalno čisto vodo v osnovi alpska dolina s sredozemskimi vplivi z morja 
in nenavadnimi oblikami visokogorskega krasa. Bogastvo zgodb in legend kaže na pomembno 
zgodovinsko vlogo ter na nemške, slovanske in romanske vplive, ki so se zvrstili skozi zgodovino. 
Tradicionalno pašništvo in sirarstvo temeljita na dveh avtohtonih pasmah živali, to je na Bovški ovci 
in Drežniško-trentarski kozi. Na Schinkenfestu se bo predstavljalo v imenu območja društvo "Od 
ovce do izdelka".  

  

 
 

 
© Hegypásztor Kör 

 
Vasi Hegyhát, Madžarska 
V majhni regiji Vasi Hegyhát na zahodnem Madžarskem so ponovno oživeli umetnost krovstva. Ta 
stara tradicija se je ohranila v zadnjem trenutku. Hiše, pokrite s slamo, dajejo pokrajini značilen 
izgled in krepijo njeno identiteto. Drugi primeri nesnovne dediščine v regiji so gradnja in prenova 
starih vinskih kleti, romanja na sveta mesta, amatersko gledališče, folklorni plesi, ljudska glasba, 
govedoreja, duhovna dediščina Dominikanskega samostana in dediščina kardinala Józsefa 
Mindszentyja. 

  

 
 

 
© P. Wójcik 

Podkarpackie, Poljska 
Podkarpatska provinca se nahaja v jugovzhodnem delu Poljske in je bila dolgo časa mejna dežela. To 
je močno vplivalo na njeno kulturo, katere del so bile različne manjšine in etnične skupine. Te so 
pustile vrsto sledi, kot na primer značilno leseno arhitekturo, keramiko in ikonografijo. Na 
Schinkenfestu se bo regija predstavljala z ročno izdelanimi steklenimi izdelki in steklarsko tovarno.  

  



 

 

 
© Ostelbienverein 

Ostelbien, Saška, Nemčija 
Ostelbien je majhna regija, ki leži na bregovih reke Labe na severu Saške (6.800 prebivalcev, 161 
km²). V regiji, ki je usmerjena v kmetijstvo, živijo značilne živali, kot na primer bober in bela štorklja. 
Zanimiva je tudi raznolikost v medenih izdelkih (različne vrste medu, sveče, mila, mazila, pivo in 
likerji), ki jih domačini izdelujejo po stoletja starih recepturah. Na Schinkenfestu se bodo 
predstavljali z različnimi medenimi izdelki, še posebej s starim pruskim medenim likerjem (Arzberger 
Bärenfang). 

  

Foto: od projektnih partnerjev (Foto 2: www.weinfranz.at) 

  

Ta publikacija odraža samo stališča avtorjev, zato Evropska komisija ni odgovorna za uporabo podatkov, ki so predstavljeni v njej. 
 

  

   
Za več informacij o projektu se lahko obrnete na vodilnega partnerja (Michael Fend -  fend@vulkanland.at , Avstrija), na 
vodjo odnosov z javnostmi (Barbara Reisenbichler - doku@eisenstrasse.info, Avstrija) ali na Center za razvoj Litija (Mija 
Bokal ali Marko Gorenc – mija.bokal@razvoj.si, marko.gorenc@razvoj.si). Informacije o projektu so na voljo tudi na spletni 
strani  www.razvoj.si in www.culturalcapitalcounts.eu.  
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