inovativni
kulturni turizem
Priložnosti industrijske dediščine
vabilo
torek 27. 3. 2018 ob 9.30
Fakulteta za arhitekturo
Zoisova 12, Ljubljana

Ob Evropskem letu kulturne dediščine vas vabimo na
posvet o možnostih razvoja inovativnega kulturnega
turizma kot priložnosti za revitalizacijo opuščenih
območij industrijske dediščine v Sloveniji.

ICOMOS Slovenija - Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja,
Slovenski odbor TICCIH - Mednarodno združenje za varovanje industrijske dediščine
v sodelovanju s
Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani
Sekcijo za tehniško dediščino pri Skupnosti muzejev Slovenije
Skupnostjo občin Slovenije
Ministrstvom za kulturo Repubilke Slovenije

vabimo na posvet

Inovativni kulturni turizem –
Priložnosti in izzivi revitalizacije območij industrijske dediščine
Leto 2018 obeležujemo kot Evropsko leto kulturne dediščine in industrijska dediščina je
tista, ki zaradi obsega vplivov industrializacije na življenje v zadnjih dvestopetdesetih letih
najbolj neposredno odraža razvoj tega časa. Kljub temu pa je velikokrat spregledana in
le malokrat spoznana kot pomembna kulturna dediščina in s tem razvojni potencial.
Dediščina industrializacije je nosilec mejnikov v tehnološkem in znanstvenem razvoju,
je temelj identitete blagovnih znamk, ki so nosilci gospodarskega razvoja. Povezana je
predvsem z ljudmi, ki so te razvojne zgodbe soustvarjali od raziskovalcev, inovatorjev do
delavcev za stroji in v rudnikih.
Danes so prostori njihovega dela velikokrat na prvi pogled le degradirane površine in
velik problem lokalnim skupnostim in lastnikom, saj jih praviloma ni mogoče revitalizirati
brez kompleksnega procesa načrtovanja in velikih finančnih vložkov.
Posvet organiziramo z namenom, da bi predstavili pomen območij industrijske dediščine
za razvoj in potenciale, ki jih ta na prvi pogled nepomembna območja skrivajo. Nekateri,
tudi v Sloveniji, so jih že prepoznali in jih uspešno razvijajo kot inovativne centre
kulturnega turizma. Na posvetu bomo predstavili dobre izkušnje in predvsem vzpostavili
mrežo vseh, ki delujejo na področju, da bi skupaj bolj učinkovito nastopali v dobro
industrijske dediščine in njenega vključevanja v turistično ponudbo.
Vabljeni vsi, ki vas problematika zadeva in zanima, še posebej predstavniki lokalnih
skupnosti, lastniki opuščenih industrijskih območij in predstavniki gospodarstva, ki ste
ključni nosilci industrijske dediščine!

Program

torek, 27. marec 2018

9.30-10.00

Registracija udeležencev, kava za dobrodošlico

10.00-10.15 Pozdravni nagovori
		doc. dr. Sonja Ifko, predsednica ICOMOS Slovenija, TICCIH Slovenija
		prof. dr. Matej Blenkuš, dekan Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani
		Damijana Pečnik, državna sekretarka, Ministrstvo za kulturo RS
10.15-10.30
		

Matjaž Zupančič, državni sekretar, Služba Vlade Republike Slovenije
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

10.30-10.45

mag. Suzana Fajmut Štrucl, direktorica, Podzemlje Pece d.o.o.

10.45-11.00
		

Bojan Režun, državni svetnik, podpredsednik Komisije DS za kulturo,
znanost, šolstvo in šport

11.00-11.15

Ivana Leskovec, direktorica, Mestni muzej Idrija

11.15-11.30

prof. Janez Koželj, podžupan, Mestna občina Ljubljana

11.30-12.00

Odmor

12.00-12.15
		

doc. dr. Sonja Ifko, ICOMOS Slovenija, Fakulteta za arhitekturo
Uspešni evropski primeri revitalizacije industrijske dediščine in priložnosti Slovenije

12.15-13.30 Okrogla miza, vodi Sonja Ifko
		Izkušnje občin in gospodarstva ter možnosti povezovanja za uspešnejše
		
produkte kulturnega turizma na področju industrijske dediščine
		
		
Sodelujejo:
		
predavatelji in
		Nataša Hočevar, vodja sektorja Raziskave, razvoj in evropski projekti, STO
		Bojan Sever, župan Občine Idrija
Miran Jerič, župan Občine Hrastnik
		Urban Berger, tehnični direktor, Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.
		
mag. Andrej Ribič, predsednik uprave, Elektro Ljubljana d.d.
		Vili Vindiš, pomočnik direktorja, Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
		Helena Jenko, Pivovarna Laško Union d.o.o.
		Mateja Korošec, Regionalna razvojna agencija Gorenjske
Goran Završnik, Društvo Priden možic
		Jernej Hudolin, direktor ZVKDS
		Irena Marušič, Sekcija za tehniško dediščino pri Skupnosti muzejev Slovenije
13.30-14.00

Zaključki posveta

Prijava

Inovativni kulturni turizem –
Priložnosti in izzivi revitalizacije območij industrijske dediščine
Udeleženci se morate na posvet prijaviti do 25. marca 2018 na info@icomos.si,
kamor pošljete izpolnjeno prijavnico in potrdilo o plačilu.
Udeležba znaša za vse udeležence 30,00 EUR na osebo, vključuje organizacijo
posveta in pogostitve.
Udeležba je za študente, za FA, za člane društev in sekcijo, ki dogodek organizirajo,
brezplačna. Obvezna prijava do 25. marca 2018 na info@icomos.si.
Stroške udeležbe lahko poravnate z nakazilom na račun:
ICOMOS Slovenija
Poljanska cesta 40
1000 Ljubljana
račun: SI 56 6100 0001 3380 721
Delavska hranilica
Lahko pa na naslov info@icomos.si ali na naslov ICOMOS Slovenija, Poljanska 40,
1000 Ljubljana posredujete naročilnico, na podlagi katere vam bomo izstavili račun.
V primeru plačila na naš bančni račun, vam posredujemo potrdilo o plačilu/račun na
vaš naslov.
On-line prijavnica na www.icomos.si in www.slo-ind-ded.si

