
 
 

 
VABILO NA RAZŠIRJENO SEJO 

KOMISIJE ZA KULTURO, TURIZEM IN 

MLADINSKO POLITIKO PRI SOS 

Z MINISTRSTVOM ZA KULTURO  

- Vsem zainteresiranim občinam 

 

Vabilo na dogodek  

KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA, KULTURNI TURIZEM IN VKLJUČEVANJE 

MLADIH 

13.9.2017 ob 9.30 uri, Razstavišče MO Maribor, Grajska ulica 7, 2000 Maribor  

Spoštovane, spoštovani,  

izkušnje kažejo, da je povezovanje in sodelovanje različnih deležnikov zelo pomembno, da lahko 

skupaj zmoremo in dosežemo več, tako na nacionalni kot lokalni ravni. Namen našega srečanja je 

skupni razmislek o možnostih razvoja načrtne kulturno-umetnostne vzgoje, kulturnega turizma in 

vključevanja mladih ter iskanje stičnih točk med njimi. 

Kulturno-umetnostna vzgoja je medresorsko področje, ki povezuje kulturo ter vzgojo in izobraževanje 

(tako formalno kot neformalno in priložnostno). V prvem delu programa, ki ga pripravljamo v 

sodelovanju s predstavniki Ministrstva RS za kulturo (MK), bomo skozi primere dobrih praks 

predstavili možnosti za razvoj kulturno-umetnostne vzgoje ter spoznali, zakaj je pomembno, da tako 

na nacionalni kot na lokalni ravni spodbujamo tesnejše sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi 

zavodi in profesionalnimi kulturnimi ustanovami oziroma umetniki.  

Analiza stanja ponudbe kulture v Sloveniji in njenega sodelovanja s turizmom je v preteklih letih 

pokazala, da delujeta področji pretežno vsako zase, čeprav se obe zavedata, da bi tesnejše sodelovanje 

obema stranema koristilo. Obenem je analiza pokazala pomanjkanje kadra, ki bi bil usposobljen za 

profesionalno trženje kulturnega turizma, kar predstavlja priložnosti za vključevanje mladih, tako v 

oblikovanje zanimivih turističnih ponudb kakor tudi ustvarjanje novih delovnih mest. S predstavitvijo 

načrtov za razvoj kulturnega turizma, prikazom pogleda lokalnih skupnosti na to področje in 

predstavitvijo nekaj primerov razvijajočih se projektov na tem področju želimo nakazati možnosti za 

boljše in vključujoče sodelovanje pri razvoju integralnih turističnih storitev na področju kulturnega 

turizma. Razprave ob zaključku vsakega izmed sklopov bodo nudile možnost, da skupaj raziščemo 

nove možnosti za sodelovanje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. 

Dogodek je brezplačen, zaradi prostorskih omejitev pa vljudno naprošamo, da vašo udeležbo 

zabeležite s spletno prijavnico tukaj.  

 

Vljudno vabljeni!         Jasmina Vidmar, l.r. 

    generalna sekretarka SOS 

https://skupnostobcin.si/dogodek/kulturno-umetnostna-vzgoja-kulturni-turizem-in-vkljucevanje-mladih/


 
 

 

Program srečanja: 

9.00 - 9.30   Registracija udeleženk in udeležencev 

9.30 – 9.40  Predstavnik SOS Uvodni pozdrav in nagovor 

9.40 – 9.55 Damjana Pečnik, državna 

sekretarka, MK in mag. 

Ksenija Kovačec Naglič, 

generalna direktorica 

Direktorata za kulturno 

dediščino, MK 

Evropsko leto kulturne dediščine 2018 – 

priložnost za kulturno-umetnostno vzgojo in 

kulturni turizem 

9.55 – 10.20 mag. Nataša Bucik, MK, 

Vladimir Pirc, ZRSŠ in 

Nada Požar Matijašič, 

MIZŠ (vsi nacionalni 

koordinatorji KUV) 

Nacionalna skrb za načrtno kulturno-

umetnostno vzgojo  

10.20 – 10.35  Danilo Rošker, direktor 

SNG Maribor in Mojca 

Redjko, vodja projekta 

Kulturni bazar v regiji, 

SNG Maribor  

Organizacija prvega regijskega Kulturnega 

bazarja v Mariboru – priložnost povezovanja 

občin in kulturnih ustanov 

10.35 – 10.50  

 

 

 

10.50 – 11.05 

 

 

 

 

 

11.05 – 11.20  

 

mag. Mateja Demšič, 

vodja Oddelka za kulturo, 

MOL 

 

Daniel Sajko, vodja 

Oddelka za kulturo, MOM 

in Urška Košica, vodja 

projekta Kulturni dnevnik, 

Narodni dom Maribor 

 

Tina Trček, vodja Oddelka 

za družbene dejavnosti, 

Občina Kamnik 

 

Primeri dobrih praks na področju kulturno- 

umetnostne vzgoje: 

 

- Dejavnosti MO Ljubljana 

 

- Dejavnosti MO Maribor  

 

- Dejavnosti Občine Kamnik 

 

11.20 – 11.50  Razprava z udeleženci 

 

11.50 – 12.15   Odmor  

 

12.15 – 12.30 Jasna Radič, sekretarka, 

Direktorat za turizem, 

MGRT 

Načrti za razvoj kulturnega turizma v Sloveniji  

12.30 – 12.45 Peter Misja, predsednik 

komisije za turizem pri 

SOS in župan občine 

Priložnosti za razvoj kulturnega turizma v 

slovenskih občinah in primer dobre prakse 

Občine Podčetrtek 



 
 

 

Podčetrtek  

12.45 – 13.00 

 

 

 

 

13.00 -13.15  

Tadej Beočanin, član 

komisije za mladinsko 

politiko pri SOS in župan 

Občine Ajdovščina 

 

Igor Jurišič, predsednik 

Popotniškega združenja 

Slovenije  

Vključevanje mladih pri razvoju kulturnega 

turizma in primer dobre prakse Občine 

Ajdovščina 

 

 

Mladinski turizem in mobilnost mladih  

13.15 - 13.30 

 

 

13.30 – 13.45  

Klemen Ramovš, Ars 

Ramovš 

 

Igor Likar, Društvo 

slovenskih pisateljev  

Primeri razvojnih kulturno-turističnih pobud v 

Sloveniji in možnosti vključevanja lokalnih 

akterjev:  

- Festival Seviqc Brežice 

- Slovenska pisateljska pot 

13.45 – 14.15  Razprava z udeleženci in iskanje sinergij  

 

 

Vabljeni: 

- komisija za kulturo pri SOS 

- komisija za mladinsko politiko pri SOS 

- komisija za turizem pri SOS 

- vse županje in župani 

- zaposleni na področju kulture, mladinskih politik in turizma v občinskih upravah  


