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VPRAŠANJA
Zeleno javno naročanje, krožno
gospodarstvo, urbani razvoj
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Vprašanje občine
Z našo naravno znamenitostjo (soteska) upravlja Turistično društvo. Obisk se iz leta v leto povečuje in že
dosega 200.000 obiskovalcev na sezono. Vasica, kjer je vstopna točka, je štiri mesece preobremenjena,
saj v tem delu dnevno parkira tudi do 500 osebnih avtomobilov in nekaj avtobusov. Parkirišča še niso
urejena in določena, v pripravi je podrobni prostorski načrt za to območje.
Na kakšen način bi z upravljavcem soteske sklenili dogovor, da se del prihodka investira nazaj v (cestno)
infrastrukturo? Kako upravljavca napeljati (»prisiliti«), da uredi primerno prometno ureditev, ki bo tudi
domačinom omogočala dokaj nemoteno bivanje v sezoni?

Kako sploh formalno urediti/definirati upravljavca soteske? Obseg dejavnosti (po obisku, glede na
prihodek) je že preseglo sedanjo formalno ureditev – društvo.

IZHODIŠČA

Štiri ključni elementi, za turista v destinaciji:
1.

Hrana

2.

Namestitev

3.

Mobilnost

4.

Atrakcija oziroma razlog potovanja

Štiri skupine deležnikov:
1.

Turisti

2.

Turistično gospodarstvo (neposredni in
posredni ponudniki blaga in storitev)

3.

Javni sektor, vključno z občinami in nosilci
odločanja

4.

Lokalno prebivalstvo, vključno z NVO

Viri, infrastruktura
1. Energija
2. Voda
3. Odpadki
4. Grajeno okolje
5. Ljudje / skupnost
6. Naravna in kulturna dediščina
7. Informacije, komunikacija
8. Poslovno okolje

1. Pripraviti načrt upravljanja za območje v katerem se:
• opredeli način upravljanja z obiskovalci in na podlagi tega
• določi potreba po izgradnji infrastrukture,
• načrt upravljanja je tudi osnova za določitev obveznosti upravljavca.

2. Pri pripravi načrta upravljanja je treba zagotoviti aktivno
vključevanje deležnikov najmanj:
• Lokalnega prebivalstva – predvsem tistih, ki so najbolj
obremenjeni
• Lokalnih turističnih ponudnikov in ponudnikov storitev
• TNP
• ZRSVN
3. Priprava OPPN za ureditev potrebne infrastrukture za učinkovito
upravljanje
4. Priprava in podelitev koncesije za upravljanje. Na podlagi načrta
upravljanja se pripravi koncesijski akt in izbere koncesionarja, ki
potem upravlja z območjem.
Na ta način lahko občina dolgoročno in kakovostno reši problem. Vse
ostalo je samo gašenje požara.

NA PODLAGI PODATKOV,
PREJETIH S STRANI
UDELEŽENCA SMO
PREJELI EN PISNI
PREDLOG REŠITVE
ZUNANJIH
SVETOVALCEV, KI DANES
ŽAL NE MOREJO BITI Z
NAMI
Kontakt: info@zavita.si
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Ostala vprašanja

Kako se bodo občine vključile s
svojimi projekti v Evropsko leto
kulturne dediščine 2018?
Kako usmeriti turistične tokove
iz Ljubljane, Bleda in Obale tudi
na ostale destinacije v Sloveniji?
Kaj lahko v Sloveniji specifičnega
ponudimo individualnim
gostom, ki sami raziskujejo
deželo?
Katere prioritete na področju
turizma bo financirala RS v
naslednjih 3 letih?

Evropsko leto kulturne
dediščine2018
Namen evropskega leta je spodbuditi skupno doživljanje evropske
kulturne dediščine in zavedanje o njenem pomenu kot skupni
dobrini, izboljšati ozaveščenost o skupni zgodovini in vrednotah ter
okrepiti občutek pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru.
Cilji pa so spodbujati in podpirati prizadevanja EU, držav članic ter
regionalnih in lokalnih organov, v sodelovanju s sektorjem kulturne
dediščine in širšo civilno družbo, za zaščito, varstvo, ponovno
uporabo, krepitev, vrednotenje in promocijo evropske kulturne
dediščine, tudi v mednarodnih odnosih EU. Evropsko leto bo tudi
okrepilo prispevek kulturne dediščine h gospodarstvu prek podpore
kulturnim in ustvarjalnim sektorjem, spodbujanja ustvarjanja in
inovacij, trajnostnega turizma in zaposlovanja.
Vsebina ukrepov v letu 2018 na lokalni, regionalni in evropski ravni
se osredotoča na razprave, izobraževanja, raziskave, izmenjavo
dobrih praks in kampanje ozaveščanja ohranjanja dediščine.
Dejavnosti v okviru evropskega leta so priložnost za odgovore na
izzive, ki pestijo področje dediščine, in sicer zmanjševanje javnih
proračunov v kulturi, upadanje zanimanja za sodelovanje pri
tradicionalnih kulturnih dejavnostih, okoljskih vplivov, digitalizacije
dediščine, ipd.

V Slovenskih Konjicah bomo največji poudarek pri oživljanju kulturne dediščine dali na
aktivnosti v Žički kartuziji, nekdanjem kartuzijanskem samostanu, ki v neokrnjeni Dolini
svetega Janeza že od 12. stoletja pripoveduje nenavadne zgodbe. Žička kartuzija je bila
24. junija 2015 razglašena za spomenik državnega pomena. Tam se nahaja tudi Gostilna
Gastuž, najstarejša še delujoča gostilna na Slovenskem iz leta 1467. V naslednjem letu je v
planu tudi izdelava in predstavitev Konzervatorskih načrtov Žičke kartuzije.
Organizirali bomo vrsto zanimivih dogodkov, poudarek pa bo na naslednjih:
• MEDNARODNI MUZEJSKI DAN – 18. 5. 2018; Na ta dan imamo prost vstop v Žičko kartuzijo
in vodene oglede ob 10., 12., 14. in 16. uri
• POLETNI GLASBENI VEČERI V ŽIČKI KARTUZIJI – V poletnih mesecih v Žički kartuziji potekajo
vrhunski glasbeni dogodki, ki jih soustvarjajo odmevni domači in tuji glasbeniki ter izvajalci.
Nepozabni večeri pod nebesnih svodom v soju bakel in spokoju nedotaknjene doline vsako
leto vabijo, da se prepustite edinstvenim glasbenim užitkom v objemu neokrnjene narave.
• SVETOVNI DAN TURIZMA - 27. 9. 2018; Ob svetovnem dnevu turizma Žička kartuzija na
stežaj odpira svoja vrata. Na ta dan imamo prost vstop v Žičko kartuzijo in brezplačne
vodene oglede.
• 14. FESTIVAL LEPOPISJA - 5. 10. 2018; Festival spodbuja osnovnošolce k ustvarjanju
lepopisnih izdelkov z osebno noto, najboljše pa že tradicionalno razstavimo v protokolarnih
prostorih Žičke kartuzije, kjer so pred nekaj stoletji nastajali znani žički rokopisi.
Ker pa se trudimo oživljati tudi staro mestno jedro, bomo v poletnem času v Starem trgu
organizirali koncerte – POLETNICE V STAREM TRGU. Večerni brezplačni koncerti v konjiškem
Starem trgu ponujajo edinstveno kombinacijo doživetja vrhunske glasbe in kulturne dediščine.

Slovenske Konjice

»The Role of
Cultural
Heritage in
Sustainable
Development

Informacija o nedavno objavljeni študiji (na voljo le v angleškem jeziku)
»The Role of Cultural Heritage in Sustainable Development:
Multidimensional Indicators as Decision-Making Tool«, o kazalcih, ki
lahko podpirajo odnos med ohranjanjem / obnavljanjem kulturne
dediščine in trajnostnim razvojem Študija se osredotoča na vlogo
kulturne dediščine v okviru trajnostnega razvoja.
Predlagan je ocenjevalni okvir, ki je sposoben zajeti več-razsežnostne
prednosti ohranjanja / valorizacije kulturne krajine, in sicer na podlagi
analize 40 primerov projektov kulturnih obnov.
Čeprav se analize pogosto nanašajo na trajnost, se ne obravnavajo
konkretno, ker obstaja neravnovesje med razsežnostmi: v večini
primerov je poudarjena samo gospodarska komponenta, ki ne pušča
družbenih in okoljskih razsežnosti. Poleg tega se učinki, povezani s
projekti, ki jih vodijo kulturne dejavnosti, večinoma razlagajo v smislu
turizma in vplivov nepremičnin…

Kako usmeriti turistične tokove
iz Ljubljane, Bleda in Obale tudi
na ostale destinacije v
Sloveniji?
Blejski občinski svet je imenoval novega
direktorja Turizma Bled, ki bo to funkcijo
prevzel s 1. januarjem. Ena prvih nalog bo
priprava nove strategije turizma, v njej pa bo
ključno tudi usmerjanje toka velikega števila
turistov in obiskovalcev. Na Bledu letos čakajo
milijonto nočitev, pred dnevi so jih zabeležili
979.000.

Kaj lahko v Sloveniji
specifičnega ponudimo
individualnim gostom, ki sami
raziskujejo deželo?

Katere prioritete na
področju turizma bo
financirala RS v
naslednjih 3 letih?

