
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    

 

 

 

Vabimo vas, da se nam pridružite na konferenci "Sožitje kulturne dediščine in trajnostnega turizma", 

ki bo potekala v sredo, 5. oktobra 2022, s pričetkom ob 10.00 uri na gradu Podsreda. 

Na konferenci bomo predstavili izhodišča za razvoj turističnega produkta, ki temelji na naravni in 

kulturni dediščini. Predstavljene bodo dobre prakse turističnih produktov in destinacij, ki so s pomočjo 

inovativnih orodij digitalizirale svoje kulturne vsebine in z njimi obogatile turistično ponudbo. Na 

okrogli mizi pa bomo skupaj z gosti razmišljali o prihodnosti turizma, saj si želimo drugačnega turizma, 

ki bo resnično temeljil na trajnostnih in zelenih modelih, o uporabi produktov, ki so plod slovenskega 

znanja in pametno izkoriščajo slovenske kulturne in naravne danosti. 

Poseben poudarek konference bo tudi na predstavitvi nastajajočega turističnega produkta: Festival 

podzemnih arhitektur, ki naslavlja malo poznano dediščino podzemnih arhitektur v Sloveniji. V ta 

namen je bilo v sklopu Strateško razvojno inovacijskega partnerstva turizem (SRIPT), katerega član je 

tudi Kozjanski park,  izbranih sedem podzemnih objektov v Sloveniji. Podzemne arhitekture so objekti, 

ki so delo človeških rok. Med njih štejemo rove, zaklonišča, rudnike ipd. Slovenija razpolaga s številnimi 

podzemnimi objekti, ki so v večini primerov neizkoriščeni ali pa le delno izkoriščeni v turistične 

namene, zato obstaja potreba po novem turističnem produktu, ki bi dediščinski potencial podzemnih 

arhitektur opredelil, predvsem v luči sodobnih standardov trajnostnega ter butičnega turizma. 

Sklepni del konference bomo zaključili s predstavitvijo aktualnih priložnosti in razpisov s področja 

naravne in kulturne dediščine ter razvoja novih turističnih produktov. V tem sklopu bodo s strani 

predstavnika projektne pisarne Euroservis predstavljeni potencialni finančni programi za nadaljevanje 

projektnih vsebin. 

 

Prijave zbiramo do 2.10.2022  na kozjanski-park@kp.gov.si 

 

 

 

 

kozjanski-park@kp.gov.si


 

Program konference 

10.00 Uvodni pozdrav 

• Milena Kranjc, županja Kozje  

• Mojca Kunst, direktorica Kozjanskega parka 

10.00 Razvoj kulturnega turizma: 

• »Naravna in kulturna dediščina za turistični ambient Slovenije« – Strategija 
slovenskega turizma* (TBA)  

• Alma Lieber, vodja SRIPT: Pametna specializacija na področju razvoja turizma in 
kulturnih vsebin - predstavitev SRIPT 

• Janko Rožič, arhitekt - predstavitev razvojnega projekta  »Turistični potencial dediščine 
podzemnih arhitektur v Sloveniji« 

11:00 Predstavitev praks s področja digitalizacija naravne in kulturne dediščine (primeri dobrih praks) 

• Zavod za gradbeništvo Slovenije in Cona Tezno Maribor :3D zajem podatkov podzemne 
arhitekture Cone Tezno, Rok Vezočnik 

• Podjetje Arctur : Kulturna dediščina v turizmu, Matevž Štraus 

• Visit Podčetrtek: Boštjan Misja 

• TBA  

12:00 Odmor 

12:15 Okrogla miza: Ključna naloga pri promociji  trajnostne rabe kulturne dediščine je digitalizacija? 
• Janko Rožič,  predavatelj na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in 

arhitekturo Univerze v Mariboru  
• Matevž Štraus,  Vodja Heritage+ programa, podjetje Arctur  
• Mateja Golež, raziskovalka na Zavodu za gradbeništvo Slovenije 
• Boštjan Misja, direktor Visit Podčetrtek  
• Martina Peljhan,  vodja oddelka za UNESCO dediščino,  Center za upravljanje z 

dediščino živega srebra Idrija   

13:00 –13:15 Priložnosti:  Andrej Bertok, Euroservis  
Pregled razpisov s področja naravne in kulturne dediščine ter razvoja novih (turističnih) 
produktov  

14:00 Zaključek in mreženje v repnicah* 
 
*V kolikor se boste udeležili obiska repnice, prosim navedite to v prijavnem elektronskem sporočilu 

 

 

Pridružite se nam na konferenci  5. oktobra 2022. Vidimo se na Gradu Podsreda. 

 

 

 

  


