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Spoštovani, 

 

prisrčno vas vabimo na zaključno konferenco projekta EUREVITA ( Interreg VA-Avstrija-Slovenija ) z 

naslovom 

 

»Nove priložnosti s tradicionalnimi obrtmi«  
 

ki bo potekala 20. aprila 2021 med 10. in 13. uro, v živo na spletni platformi Zoom.  

 

Osrednja tema konference je revitalizacija tradicionalnih obrti v obmejni regiji med Slovenijo in Avstrijo 

v okviru triletnega projekta EUREVITA. Strokovna predavanja in virtualni obisk Koroškega obrtnega 

muzeja Baldramsdorf napovedujejo dogodek, ki bo v celoti posvečen ohranjanju rokodelske kulturne 

dediščine. 

 

V zadnjih treh letih je projektni konzorcij izvedel številne dejavnosti in dosegel mnoge uspehe, med 

katere zagotovo spadajo : 

- obsežne analize obstoječih obrti v obmejni regiji 

- razvoj in izvajanje izobraževanj na področju izbranih obrtnih tehnik 

- aktivnosti na področju odnosov z javnostmi in izvedba izobraževanj na področju različnih 

obrtniških tehnik za več kot 100 udeležencev in predavateljev 

- razvoj obrtne akademije, ki bo nadaljevala delo v duhu projekta  

Na zaključni konferenci bomo predstavili te in druge rezultate projekta ter ponudili vpogled v strokovna 

spoznanja in v prihodnost tradicionalnih obrti. 

 

Program konference najdete na naslednji strani. Konferenca bo potekala v slovenskem in nemškem 

jeziku s simultanim tolmačenjem. Udeležba je brezplačna. Konferenci se lahko pridružite preko 

naslednje povezave Zoom: Želim sodelovati 
 

Če želite uporabljati funkcijo tolmačenja v Zoomu, je nujno, da imate na namizju ali v mobilni napravi 

naloženo najnovejšo različico aplikacije Zoom (ne brskalnika). Ob zagonu aplikacije navedite svoje 

polno ime in e-poštni naslov – te podatke organizator uporablja za evidentiranje udeležencev in jih ne 

bo posredoval tretjim osebam.  

 

Dodatne informacije: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Iris Ksenija Brkovič, E-naslov: 

iris.brkovic@ozs.si in www.eurevita.eu . 

 
Veselimo se vaše udeležbe! 

 

https://www.eurevita.eu/index.php/de/
https://us02web.zoom.us/j/84281216942?pwd=UmQ4MjFkUG5SbmQrdkdMMW5TTnpiZz09
mailto:iris.brkovic@ozs.si
http://www.eurevita.eu/


 

 

 

 

 

 

Program 

10:00 - 10:25 Otvoritev 

- Jürgen Grandits , generalni direktor Berufsförderungsinstitut Burgenland 
- Mitja Bobnar, generalni direktor, Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) 
- Birgit Birnstingl-Gottinger, generalni direktor podjetja Sekem Energy 

Sustainable Solutions GmbH 

- Danijel Lamperger, generalni direktor, Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije (OZS) 

- Egbert Pöttler, glavni kustos muzeja na prostem Österreichisches 
Freilichtmuseum Stübing - UMJ 

10:25 - 10:40 Predstavitev projekta EUREVITA 

- René Bishop , Berufsförderungsinstitut Burgenland  

10.40 - 11.10 Predstavitev projektnih dejavnosti in rezultatov s strani projektnih partnerjev 

- Alenka Rumbak , Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) 

- Iris Ksenija Brkovič , Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) 

- Heinz Praßl , Sekem Energy Sustainable Solutions GmbH 
- Egbert Poettler , glavni kustos muzeja na prostem Österreichisches 

Freilichtmuseum Stübing - UMJ 

11:10 - 12:20 Strokovni referati 

- Metka Ternjak Gomboc, avtorica in predavateljica 
»Predstavitev izobraževanja - izdelava tradicionalnih wellness izdelkov«; 
  

- Michael Grabner , profesor na Biotehniški univerzi na Dunaju BOKU Wien  
»Obdelava lesa - prizadevanja za revitalizacijo« 
 

- Urban Šlabnik , Soustanovitelj Id20, Inštitut za inovacije na področju 
kulturne dediščine »Ustvarjalnost v revitalizaciji« 
 

12.10 - 12.20 Vprašanja občinstva 

12:20 - 12:40  Video ekskurzija v 1. koroški muzej obrti v Bladramsdorfu  

 

Pred konferenco, od 9.45 ure dalje, in po konferenci, približno od 12.45 ure dalje, bodo na povezavi 

Zoom predvajani video posnetki izvedenih izobraževanj. 

 


