
                               

           

VABILO NA NOVINARSKO KONFERENCO 
ob odprtju RURITAGE središča podeželske dediščine Grad Negova 

 
 
Spoštovani, 
 

vljudno vabljeni na novinarsko konferenco ob otvoritvi prvega slovenskega središča 

podeželske dediščine Grad Negova, ki jo družno pripravljata Zavod Kultprotur Gornja 

Radgona ter KID KIBLA iz Maribora, slovenska partnerja velikega evropskega projekta 

RURITAGE, financiranega v okviru programa Obzorje 2020 (Horizon 2020), ki ga vodi 

Univerza v Bologni, sodeluje pa 38 partnerjev iz 18 držav.  

 

Novinarska konferenca bo v petek, 29. marca 2019, ob 11. uri. 

 

RURITAGE uvaja nov, z dediščino voden pristop k obnavljanju podeželja, s katerim 

podeželska območja spreminja v demonstracijske »laboratorije« za trajnostni razvoj s 

krepitvijo njihovega edinstvenega dediščinskega potenciala. Na podlagi preteklih 

raziskav in izkušenj smo v okviru RURITAGE opredelili 6 sistemskih inovacijskih področij 

in 11 presečnih (horizontalnih) tematik, ki predstavljajo različne možnosti delovanja 

kulturne dediščine v smislu gonila obnove podeželskih (ruralnih) območij in njihovega 

gospodarskega, socialnega ter okoljskega razvoja. 

 

Namen projekta RURITAGE je spodbujanje potenciala socialnih inovacij in zagotavljanje 

stalnega prenosa znanja in vzajemnega učenja med partnerji in ostalimi deležniki. 

Podpira prenose znanj in krepitev zmogljivosti med vzorčnimi modeli (role-models) in 

njihovimi replikatorji (replicators) skozi štiri razvojne faze in implementacije strategij 

revitalizacije, temelječe na kulturni in naravni dediščini v različnih regijah. 

 

Na tiskovni konferenci bomo predstavili ozadje in cilje projekta RURITAGE vključno z 

novonastalim projektnim inkubatorjem, ki bo imel sedež v gradu Negova. Središče 

podeželske dediščine Grad Negova bo omogočil deležnikom in lokalni javnosti aktivno 

in skupnostno naravnano upravljanje dediščine, zagotavljajoč infrastrukturo, krepitev 

lokalnih zmogljivosti in prenos veščin.  

 

Predstavili bomo še program aktivnosti za prihodnje tri dni, ki jih partnerji pripravljamo ob 

otvoritvi, in ki segajo od odprtij razstav in spominskih sob, kulinarično umetniškega 

performansa Kabinet čudes, pravljic za otroke, do zeliščarskega dne, s katerim se bo 

otvoritveni vikend tudi zaključil.  

 

Poleg projektnih partnerjev Kultprotura in KID KIBLA bodo na novinarski konferenci 

sodelovali tudi predstavniki lokalne skupnosti, bodoči deležniki središča podeželske 

dediščine Grad Negova, s pomočjo katerih bomo v prihodnjih štirih letih orali ledino na 

področju sistematičnega ohranjanja naravne in kulturne dediščine na podeželju s 

pomočjo prenosa znanja in primerov dobrih praks.  

 

V pričakovanju Vaše cenjene udeležbe Vas prijazno pozdravljamo, 
 
 

Tatjana Kotnik Karba,                                                                    Aleksandra Kostič,  
direktorica zavoda Kultprotur                                                         predsednica KID KIBLA 



                               

           

 
 
 
 

OTVORITEV središča podeželske dediščine Grad Negova 

 
Kje: Grad Negova 

Negova 13 
9245 Spodnji Ivanjci 

 
 
Kdaj: 29.-31. marec 2019  
 
Program:  
 
Petek, 29. 3. 2019 

 10.00       odprtje spominske sobe dr. Antona Trstenjaka  

                (program OŠ dr. A. Trstenjaka Negova) 

 11.00       tiskovna konferenca ter uradna otvoritev središča podeželske dediščine  

 18.00       odprtje spomladanskega cikla razstav Fotograd Negova 2019 

               (Branislav Brkić, Srbija; Stane Vidmar, Slovenija; Zsolt Ujhelyi, Madžarska) 

 
Sobota, 30. 3. 2019 

 14.00          odprtje kiparske razstave Leopolda Methansa Prikovani grajski duhovi 

 15.00-17.00 grajske pravljice za otroke 

 15.00-17.00 Kabinet čudes - umetniško kulinarični preformans 

Nedelja, 31. 3. 2019 

 10.00-17.00 Zeliščarski dan  

           (tržnica, izmenjevalnica sadik in semen zelišč, predstavitve in delavnice za otroke 

in odrasle - nabiralništvo, uporaba zelišč za krepitev zdravja, v kulinariki, negi in 

velnesu, degustacije, predavanje Miše Pušenjak, otroška predstava, nastop 

grajske gospoščine, Apolonijin kotiček, vodeni ogled gradu, Om petje ...) 

 
 

https://www.ruritage.eu/ 
 
 

Projekt RURITAGE – Dediščina za regeneracijo podeželja je prejel sredstva iz 
programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020  

https://www.ruritage.eu/

