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na 

 

NACIONALNO USPOSABLJANJE ZA BOLJŠE FINANCIRANJE IN 

UPRAVLJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 

 

 

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana 

torek, 24. 5. 2022, 10.00 – 13.00 
 

 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in Inštitut za ekonomska 

raziskovanja (IER) sta partnerja v projektu ForHeritage, kjer se partnerji osredotočamo na boljše 

upravljanje in financiranje kulturne dediščine.  

 

Na dogodku vas bomo uvodoma seznanili z glavnimi rezultati tega evropskega projekta, ki je v 

preteklih dveh letih združeval osem partnerjev iz štirih držav Srednje Evrope, in sicer Hrvaške, 

Italije, Poljske in Slovenije z namenom spodbujanja odličnosti pri upravljanju dediščine v povezavi 

s celostnimi pristopi za učinkovito upravljanje kulturne dediščine in stavb. 

 

V drugem delu dogodka se bomo osredotočili na financiranje kulture in kulturne dediščine v okviru 

dokumentov, ki bosta podlaga za črpanje evropskih sredstev za prihajajoče obdobje, in sicer 

Operativni program za obdobje 2021–2027 in Regionalni razvojni program Osrednjeslovenske 

regije 2021–2027. 

 

Sledila bodo predavanja Pristop javno-zasebnega sodelovanja pri projektih (revitalizacije) 

kulturne dediščine, Financiranje projektov z družbenimi učinki in Financiranje in izvajanje 

inovativnih dejavnosti v objektih kulturne dediščine. 

 

Dogodek bomo zaključili z delavnico v obliki vodene debate, ki jo bodo vodili priznani 

strokovnjaki mag. Primož Šporar, dr. Damjan Kavaš in Franc Gönc. 

 

Prosimo, da svojo prisotnost potrdite do petka, 20. 5. 2022, na e-mail ursa.persic@rralur.si.  

 

Lepo vabljeni. 
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Mag. Primož Šporar, magister pravnih znanosti in direktor sklada FUND2740 - High Impact Foundation. 

Ključna področja njegovega dela so bila družbene inovacije, razvoj socialne ekonomije ter družbene 

naložbe, zadnja leta se posveča zlasti oblikovanju vplivov (Impact Design). Je so-ustanovitelj in član več 

kot 10 mednarodnih organizacij, v letih 2005–2020 je bil predstavnik slovenskih nevladnih organizacij v 

Evropskem ekonomsko socialnem odboru. 

 

Dr. Damjan Kavaš, strokovnjak za strateško načrtovanje, izvajanje, spremljanje ter evalvacijo 

programov in projektov na Inštitutu za ekonomska raziskovanja. Med delom na številnih evropskih 

projektih stalno sodeluje z ministrstvi, Evropsko komisijo in OECD-jem. 

 

Franc Gönc, direktor podjetja Maxmakers AG, mednarodnega svetovalnega podjetja, ki se ukvarja z 

razvojem destinacij. Ključna področja njegovega delovanja so priprava konceptov za "mixed use" 

destinacije in njihovo poslovno načrtovanje. S številnimi projekti po celem svetu je pridobil izkušnje 

tako s turističnimi projekti kot tudi projekti urbanega načrtovanja. 


