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Lokalne novice
Replikatorji in njihovi
regeneracijski načrti
Vzorniki in njihovi načrti
izboljšav
Izmenjava znanj
Zmagovalec RURITAGE fotografskega natečaja: Santiago Sierra Durán Kolumbija

BESEDA O PROJEKTU RURITAGE

RURITAGE fotografski natečaj
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KOORDINATORICA PROJEKTA

Danes vam z veseljem pišem o napredku našega projekta. Čeprav je
zadnje leto in pol močno zaznamovala pandemija COVID-19, naša
podeželska območja kažejo veliko odpornost in globok napredek v smeri
regeneracije. V okviru projekta RURITAGE so območja oziroma skupnosti,
ki so bila nekoč majhna semena, postala velika, mogočna drevesa.

Drugo mesto na RURITAGE fotografskem natečaju: Urosh Grabner
Karavanke/Karawanken UNESCO Globalni Geopark, Avstrija/Slovenija

RURITAGE replikatorji nadaljujejo z regeneracijskimi načrti, katerih temelj
je dediščina. Načrti sledijo strategiji, ki so jo RURITAGE partnerji razvili v
sodelovanju z lokalnimi skupnostmi skoraj dve leti nazaj. Od letošnjega
poletja vzorniki krepijo in ponovno razvijajo svoje že preverjene dobre
prakse. Po enem letu intenzivnih razprav z lokalnimi skupnostmi, in
inovativnimi načini, kako sodelovati kljub lokalnim omejitvam, je vsak
vzornik končal svoj načrt izboljšav. Medtem so tudi naši dodatni
replikatorji uspešno vzpostavili središča podeželske dediščine in skupaj z
zainteresiranimi deležniki pričeli oblikovati strategije regeneracije.
Vstopili smo v zadnje leto projekta, in približujemo se zaključni fazi
našega dela. Že razmišljamo o novih idejah in poteh. Skupaj z našimi
projektnimi partnerji razvijamo aktivnosti za prenos našega znanja. Zato
vas vabimo, da se učite od nas in z nami. Pridružite se skupnosti
RURITAGE oziroma naši poletni/zimski šoli, celoletnemu strokovnemu
magistrskemu programu ali pa preprosto spremljajte naše projektne
rezultate na spletu.
Zahvaljujemo se vam za vašo predanost in zagotavljam vam, da smo sedaj
še bolj predani, kot pa smo bili ob začetku naše skupne avanture.

Tretje mesto na RURITAGE fotografskem natečaju: Efstratios Kapetanas
Lesvos Island UNESCO Globalni Geopark, Grčija

LOKALNE NOVICE
PONOVNO ODPRTJE
ROZALIJINE VOTLINE
7. septembra 2021 je potekal uradni
dogodek

ob

ponovnem

odprtju

Rozalijine votline, ki je bila zaradi
nevarnosti padajočega kamenja več
let zaprta. Zaradi Covid-19 ukrepov je
bila prireditev s tiskovno konferenco
izvedena v manjšem obsegu.

V okviru projekta RURITAGE je Karavanke-Karawanken
UNESCO Globalni Geopark, skupaj z lokalnimi deležniki, razvil
mrežo lokalnih proizvajalcev, takoimenovano Mrežo geopark
partnerjev. Cilj mreže je okrepiti regionalno gospodarstvo
geoparka. Mreža geopark partnerjev trenutno vključuje 12
avstrijskih ponudnikov. V prihodnje se bo Mreža geopark
partnerjev razširila tudi na slovenske ponudnike, s tem se bo
ponudba geopark lokalnih izdelkov še povečala. Poleg
kulinaričnega festivala v mesecu juniju, bodo Geopark
partnerji vključeni tudi v različne pohode v organizaciji
Geoparka Karavanke.
UŽIVAJTE V POHODIH IN KULINARIKI!

PO ROMARSKI POTI SVETE HEME
Razmišljanje, uživanje v naravi, spoznavanje
kulture in zgodovine tega edinstvenega okolja –
to je tisto, zaradi česar je obisk Romarske poti sv.
Heme tako poseben!
Skupaj z lokalnimi šolskimi skupinami različnih
starosti in starejšimi, ki jih zanima narava in
kultura, smo se poleti 2021 sprehodili po
Romarski poti sv. Heme. Vsi udeleženci so bili
presenečeni nad vtisi, ki so jih zbrali na poti.
Veselimo se novih srečanj v poletju 2022!

RURITAGE – PLATFORMA ZA
IZMENJAVO ZNANJ
Eden

izmed

sloganov

projekta

RURITAGE

je,

da

se

pridobljeno znanje deli s celotno RURITAGE skupnostjo in
tudi javnostjo. Tako smo v zadnjem letu organizirali več
spletnih seminarjev in digitalnih dogodkov. V sklopu
projekta bo prav tako izdelanih več javnih dokumentov. Od
RURITAGE strokovnjakov se lahko učite na naši spletni
strani pod zavihkom Resources.
Medtem pa si lahko tukaj ogledate povzetek dogodkov, ki
smo jih organizirali, oziroma smo se jih udeležili pred
kratkim.

SIA SPLETNI SEMINARJI
Javni spletni seminarji so namenjeni različnim področjem (SIA) projekta RURITAGE. S klikom na ikono si
lahko ogledate posamezen spletni seminar ...

MIGRACIJE

ROMANJE
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LOKALNA HRANA

POKRAJINA

Breakfast @ Sustainability
Dogodek je bil organiziran v kontekstu projekta RURITAGE in je združil predstavnike EU institucij,
strokovnjake s področja kulture, regionalne uradnike ter deležnike s podeželja. Namen dogodka je bil
razpravljati o neraziskanem potencialu združevanja pametne specializacije s kulturno in naravno
dediščino (CNH). Spletni seminar si lahko ogledate tukaj.

SPLETNI SEMINARJI - POVEZAVE PODEŽELSKIH OBMOČIJ
Povezave podeželskih območij. V treh spletnih seminarjih, katerih namen je bila izmenjava znanja z
različnimi evropskimi projekti, ki vključujejo podeželska območja, so sodelovali vzorniki in replikatorji
projekta RURITAGE ter skupina evropskih podeželskih projektov. Glavni cilj spletnih seminarjev je bila
izmenjava znanja in najboljših praks med projekti EU, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki, povezanimi z
razvojem podeželja, z namenom podpreti vzornike in replikatorje projekta RURITAGE pri izvajanju
njihovih načrtov za regeneracijo/izboljšanje podeželja. Serija spletnih seminarjev je bila odprta za javnost
in se je predvajala na RURITAGE Facebooku, da bi zagotovili širok doseg sporočila. Za ogled spletnih
seminarjev kliknite na slike.

PODEŽELSKI TURIZEM & TRŽENJE

VIZIJA ZA PRIHODNOST PODEŽELSKIH OBMOČIJ

DRR ZA ODPORNOST

RURITAGE PHOTO CONTEST
Med junijem in oktobrom 2020, je 168 udeležencev iz celega sveta sodelovalo na RURITAGE fotografskem
natečaju. Njihova dela predstavljajo 25 območij, vse od Italije do Islandije, od Kolumbije do Filipinov, ter
ponazarjajo lepoto podeželskih pokrajin, tradicionalnih grajenih okolij in trenutke vsakdanjega
družbenega življenja. To so zmagovalne fotografije! Preostale fotografije si oglejte na naši spletni strani.

Zmagovalec RURITAGE fotografskega natečaja: Santiago Sierra Durán -Kolumbija

Drugo mesto na RURITAGE fotografskem natečaju: Urosh Grabner
Karavanke/Karawanken UNESCO Globalni Geopark, Avstrija/Slovenija

Tretje mesto na RURITAGE fotografskem natečaju: Efstratios Kapetanas
Lesvos Island UNESCO Globalni Geopark, Grčija

VEČ INFORMACIJ O DELU, KI GA OPRAVLJAMO, NA DEDIŠČINI OSNOVANI REGENERACIJI PODEŽELSKIH OBMOČIJ

RURITAGE SPLETNI SEMINARJI

RURITAGE PUBLIKACIJE

