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“Pridobivanje novih znanj je 
ključnega pomena za razvoj …”!



““Spomeniki so za Spomeniki so za žžive ljudi in ne za ive ljudi in ne za 

mrtve!mrtve!””

Benjamin Franklin Benjamin Franklin WedekindWedekind



““WHO IS WHOWHO IS WHO””



A.G.A.G.
kustos – raziskovalec – razvojnik – predavatelj

• Pokrajinski muzej Ptuj
– Oddelek za etnologijo

• Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj
– raziskave
– razvoj (RRP, IRPMOP, CRPOV, čezmejni projekti)
– EU projekti
– mladinsko raziskovalno delo
– publicistična dejavnost

• Pedagoška fakulteta UM, Fakulteta za humanistiko (UNG), 
Ekonomsko poslovna fakulteta UM, Fakulteta za turizem, poletne 
šole…
– Poletna šola muzeologije
– muzeologija, KD v historični perspektivi …
– management storitvenih dejavnosti (management dediščine in umetnosti)
– ustanavljanje Fakulteta za turizem (UM), akreditacije študijskih programov na UP

• Tovarna tradicij d.o.o. / Praturizem d.o.o.
– svetovanje
– publicistika – Tradicije Slovenije, Umetnosti Slovenije
– hotelirstvo - Park hotel Ptuj (1513), Art & Heritage hotels …

• Turistica – Fakulteta za turistične študije Portorož / UP
– Katedra za kulturni turizem in kulturno dediščino



KDO STE VI?KDO STE VI?

VaVašše izkue izkuššnje in interesi nje in interesi 
na podrona področčju dediju dediššččine ali ine ali 

turizma so turizma so ……!?!?



temeljna 

vprašanja



“Turizem smo ljudje?” (TZS)



1 - “Turizem so zgodbe!” (J.B.)

2 - “Turizem so stroke!” (J.B.)

3 – “Turizem je filozofija, način 

življenja in kultura. Je 

gospodarska dejavnost, znanost 
in veščina, je način poslovnega 

komuniciranja zgodb za 

ustvarjanje doživetij!” (A.G.)



“Spoštovanje dediščine

je spoštovanje samega sebe!”

D5 – OSEBNA – LOKALNA – REGIONALNA – NACIONALNA – MEDNARODNA



prepletena 

dediščina



ETNOLOGIJA

BOGATAJ > GAČNIK

TEMELJNO 
IZHODIŠČE

ODNOSI DO 
DEDIŠČINE
= odnosi do 
preteklosti

= odnos do 
prihodnosti



Od preteklosti do prihodnosti tradicij! Od preteklosti do prihodnosti tradicij! 



T
turistično 

gospodarstvo
- pogled v 
prihodnost

2 SISTEMA, 2TRADICIJI, 2 TIPA 

PROFESIONALCEV, 2 IZOB. SISTEMA +

KD
varuhi, 

raziskovalci…
- zazrtost v 
preteklost, 

deloma sedanjost

+



RAZVOJNE PERSPEKTIVE

TURIZEM

TURISTIČNO 
GOSPODARSTVO, 

DRUŠTVA …

K/N DEDIŠČINA

DEDIŠČINSKE 
INSTITUCIJE, DRUŠTVA 

…

strateška razvojna partnerja

izobraževalni programi

raziskovalni programi

razvojni programi

oblikovanje D-T destinacij

D-T programi, projekti in proizvodi – NAČIN ŽIVLJENJA IN KULTURA

TRAJNOSTNO VAROVANJE, TRŽENJE IN RAZVOJ KULT. DEDIŠČINE IN TURIZMA



NOV TIP PROFESIONALCEV

FORMALNI SISTEM 
IZOBRAŽEVANJA

NEFORMALNI SISTEM 
IZOBRAŽEVANJA



2 temeljni nalogi / usmeritvi:
KULTURNA DEDIŠČINA IN TURIZEM

povezovanje KD s turizmom
vključevanje KD v turistično gospodarstvo



PODIPLOMSKI 

INTERDISCIPLINARNI 
ŠTUDIJ

FTŠ – T
FHŠ
ZRC KOPER



ZANIMIVEJŠI PREDMETI

Kulturna dediščina Sredozemlja in Evrope, 
Kulturna dediščina in njeno varovanje,

Nesnovna dediščina, Kulinarična kultura, 
Umetnostna dediščina, Naravne vrednote in 
njihovo varovanje, Trajnostno kmetijstvo in 
krajina, Management kulturnih prireditev, 

Valorizacija avtentičnosti v turizmu, 
Interpretacija turističnih resursov, Trženje 

dediščine v turizmu, Destinacijski
management, Komuniciranje v turizmu …



INOVATIVNI TURIZEM



dediščinski / kulturni 
turizem

definicije…



"Kulturni turizem kaže gibanje oseb, ki 

jih povzročajo kulturne znamenitosti 

zunaj svojega običajnega prebivališča z 

namenom zbiranja novih podatkov in 
izkušenj, da zadovoljijo svoje kulturne 

potrebe" (Richards 1999).

… izkorišča kulturne (zgodovinske) spomenike in 
spomeniška območja, se torej osredotoča na 
nepremično, premično in nesnovno kulturno 

dediščino ter kulturno krajino izbranih turističnih 

destinacij, z namenom spoznavanja in avtentičnega 

doživetja kulturne dediščine skupnosti...



Dediščina je povsod okrog nas!

Dediščinski turizem – vse zvrsti 

dediščine - povezane s turizmom!

Omejitve!



Temeljna vprašanja:
••Kako misliti kulturno dediKako misliti kulturno dediššččino?ino?

••Kako misliti turizem?Kako misliti turizem?

••Kako misliti kulturno dediKako misliti kulturno dediššččino in turizem?ino in turizem?

••Kako vkljuKako vključčevati kulturno dedievati kulturno dediššččino v turizem / KD v ino v turizem / KD v 

turizmu?turizmu?

••Kako vkljuKako vključčevati turizem v KD?evati turizem v KD?

••Kako misliti dediKako misliti dediššččinski in kulturni turizem?inski in kulturni turizem?

••Kako inovativno povezovati kulturno dediKako inovativno povezovati kulturno dediššččino in ino in 

turizem?turizem?

••Kako trKako tržžiti kulturno dediiti kulturno dediššččino v turizmu?ino v turizmu?

MISLITI IN MISLITI IN ŠŠELE NATO RAELE NATO RAČČUNATI!UNATI!









Dediščina

kot trend
kot priložnost in potreba



Dediščina kot temelj in izziv za 

vse oblike inovativnega turizma!



Dediščina kot sestavina 

trajnostnega razvoja turizma.



ZAKAJ KULTURNA DEDIŠČINA IN KULTURNI TURIZEM?

UNESCO in UNWTO: dediščinski oz. kulturni turizem bo do 2020 doživel 

izjemno gospodarsko rast, največjo med vsemi zvrstmi turizma. Ta naj bi 

znašala kar 15%, medtem ko se predvideva povprečna 4% rast za celotni 

turizem na svetu (Tourism 2020 Vision Europe 2000)

WEF: Svetovni index turistične konkurenčnosti držav (2007-2011) kaže, da 

je Slovenija od 139 držav po turistični konkurenčnosti na 33. mestu. Ob 

tem je zanimivo, da smo  po turistični infrastrukturi na 17. mestu, po 

okoljski ohranjenosti na 23. mestu, po valorizaciji kulturnih virov v turizmu 

pa šele na 58. mestu…

Strategija razvojna kulturnega turizma na Slovenskem (STO, MG): 
med strateškimi cilji strategije kulturnega turizma so izpostavljene 

raziskave na področju kulturnega turizma ter dvig prepoznavnosti Slovenije 

kot kulturne turistične destinacije. Nova strategija slovenskega turizma do 

leta 2016 poudarja elemente kulturne dediščine kot našo ključno prednost, 

njeno slabo valorizacijo v turistično ponudbo pa kot eno ključnih slabosti. 



Dediščina kot priložnost za 

sodobne turistične aplikacije, 

interpretacije, kreativnost in 

inovativnost!



Muzej suhe robe v Ribnici!?



INOVATIVNO KOMUNICIRANJE - kot element turistične privlačnosti



Kulturna dediščina kot 
medij komuniciranja 

identitete države









Kronološki pregled turističnih sloganov

Akcijam Slovenija, moja dežela, Turizem smo ljudje in Turizem 

nas bogati so sledile še druge akcije pod slogani Imejmo se 
fajn, Dolg vikend so kratke počitnice, Juhu, počitnice so tu in 

Dobrodošli doma.

1995: The green peace of Europe (pozicijski slogan)

1996: Imejmo se fajn

1998: v okviru Dobrodošli doma – Dolg vikend so kratke 
počitnice

1999: v okviru Dobrodošli doma – Počitnice so blizu

2000: v okviru Dobrodošli doma – Juhu, počitnice so tu

2000: celebrating millennium

2002: Na lepše (stranske poti so zapeljivejše od glavnih)/Next 
Exit

2004: Slovenija poživlja/Slovenia invigorates

2007: I feel Slovenia/Slovenijo čutim



Dragulj v divjini

Zeleni košček Evrope
Raj Evrope

Zeleni dragulj Evrope

Slovenija v srcu Evrope

Zeleni košček Evrope
Evropa v malem (1984 – NK)

1996 – 2004 – poplava sloganov





turizem in kulturna 
dediščina

tekmeca ali partnerja?





NEPREMIČNA 
DEDIŠČINA

objekti kulturne dediščine 

kot turistična 

infrastruktura?>!



OBJEKTI KULTURNE DEDIŠČINE - I.
- gradovi, dvorci, sakralni objekti …
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