
Stanka Dešnik, univ.dipl.inž.kraj.arh., visoki naravovarstveni svetnik

Gradovi in dvorci v Pomurju – priložnosti in zmožnosti 

obnove in dogodkov za krepitev kulturnega turizma na 

podeželju.

Posvet podpisnikov Pomurske mreže gradov in dvorcev 

grad Grad, sreda, 8. januar 2014

Film grad 2013, Blue cam studio

Foto: M. Bedjanič, S. Dešnik, V. Cafuta, M.H.Adamič
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Pozdrav gostitelja

 Osvežitev zavez iz vsebine pisma o nameri

 Kratka predstavitev upravljavca gradu ali dvorca

 Možnosti o nadaljevanju obnove in financiranju programa 

prireditev

Razprava:

 Delovanje mreže v bodoče

 Kulturni turizem in povezovanje z mednarodnimi festivali

 Nadaljevanje obnove in določitev vsebine, profila gradu

 Vključevanje v turistično ponudbe in program razvoja podeželja

 Razno

 Izjava za medije 

 Ogled gradu in razstave Marlene Habjanič: 100 let v dobro 

dediščine: grad Grad.



Osvežitev spomina:
11. november 2007 –

srečanje v Beltincih in 

podpis pisma o nameri



ID
E

JA
 Povezati upravljavce

 Oblikovati skupen program in strategijo

 Prijaviti skupne projekte na razpise EU in RS



P
is

m
o

 o
 n

am
er

i z
a 

u
st

an
o

vi
te

v 
m

re
že

Namen ustanovitve in predvidena 

dejavnost

Mreža pomurskih gradov in dvorcev se ustanavlja z namenom:

 Povezati delovanje in dejavnosti gradov in dvorcev v Pomurju

 Oblikovanja strategije ravnanja, rabe, podobe in trženja 

kulturnih spomenikov državnega pomena 

 Nastopanja na javnih razpisih in izvajanja razvojnih projektov  

 Spodbujanja razvoja podeželja in turizma



Predvidena dejavnost Mreže pomurskih gradov in dvorcev bo 

medsebojno sodelovanje partnerjev pri:

 Izmenjavi gradbenih in restavratorskih rešitev v gradovih oz. dvorcih 

in njihova izvedba 

 Izmenjavi izkušenj pri oblikovanju programov oz. vsebin v gradovih 

in dvorcih (specializacija ponudbe posameznih gradov oz. dvorcev) 

in njihova implementacija

 Izmenjavi izkušenj o trženju gradov in medsebojno trženje gradov 

 Izmenjavi izkušenj o prireditvah in drugih kulturnih dogodkih v 

historičnih okoljih v povezavi s ponudbo gradov in dvorcev

 Pridobivanju k sodelovanju drugih ponudnikov, ki tržijo regijo skozi 

turizem 

 Pridobivanju k sodelovanju malih pridelovalcev, obrtnikov, 

umetnikov, ipd., ki so skrbniki krajinske podobe 
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Predvidena pravno - organizacijska oblika Mreže pomurskih 

gradov in dvorcev

 Mrežo pomurskih gradov in dvorcev bomo podpisniki tega pisma 

ustanovili v pravno - organizacijski obliki konzorcija. Medsebojne 

pravice in obveznosti bomo člani Mreže pomurskih gradov in dvorcev 

uredili s pogodbo o ustanovitvi konzorcija. 

Končne določbe

 Podpisniki tega pisma o nameri se obvezujemo, da bomo aktivno 

sodelovali v fazi ustanavljanja Mreže pomurskih gradov in dvorcev in 

da bomo med partnerji usklajen predlog o ustanovitvi konzorcija 

podpisali v najkasneje v roku enega (1) leta od dneva podpisa tega 

pisma o nameri. 

 Beltinci,  07. novembra 2007
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 Milan Kerman, župan občine Beltinci

 Anton Štihec, župan mestne občine Murska Sobota

 za župana občine Lendava, g. mag. Antona 

Balažeka, gospod Franc Gerič

 za župana občine Ljutomer, g. Franca Juršo, gospa 

Angela Lukman

 Franc Gerič, galerija muzej Lendava

 Metka Fujs, Pokrajinski muzej Murska Sobota

 dr. Nikolaj Szepesy, Zavod za turizem in kulturo 

Beltinci

 Helena Kramar, Razvojni center Lendava

 Mojca Breščak, Razvojni center Murska Sobota

 Andrej Veršič, LTO Prlekija

 Janko Halb, naknadno



grad Grad

1214: »predicti castri Lyndua et

suarum pertinentuarum«

2014: “?”



foto:S.Dešnik



Foto:K.Malačič 
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 Javni zavod Krajinski park Goričko je institucija, ki 

skrbi za usklajeno delovanje upravljavcev 

posameznih dobrin v parku v smeri doseganja ciljev 

parka.

 Sedež Javnega zavoda Krajinskega parka Goričko je v 

gradu Grad. Grad Grad je tudi središče za 

interpretacijo naravnih in kulturnih vrednot parka, 

sedež tri-deželnega parka in prostor srečevanja 

strokovnjakov iz Slovenije in tujine (Zelena vez) ter 

izobraževalni center s področja naravoslovja in 

umetnosti. Zaposleni tako celostno ponujajo 

tradicionalna znanja in novodobna spoznanja o 

zavarovanem območju narave in pomagajo iskati rešitve 

trajnostnih oblik razvoja in kakovostnega ter zdravega 

življenja ljudi v sožitju z naravo. 



Območje v upravljanju Javnega zavoda Krajinski 

park Goričko, grad in grajski park v lasti RS



Dr. Tanja Simonič Korošak





Dr. Tanja Simonič Korošak





Grad, 20. september 2010 - naloge

1. Strategija komuniciranja – načrt komunikacije, šolanje - AC1

2. Središče za vedoželjne, izkustveno učenje (vse starostne in 

vse ciljne skupine – tema: narava in rokodelstvo) – Upkač, 

AC1, AC2

3. Središče za interpretacijo narave in krajine: Goričko, 3D, 

Natura 2000, Zelena vez CŠOD - GreenNet

4. Srednjeevropsko središče – poletne umetniške akademije, 

uprizoritvena dejavnost: glasba (isa), film (g-fest), razstave , 

posveti – SEVIQC, Sosed k sosedu, AC 2, TourKult, GreenNet

5. Grajski festival: prireditve na gradu – TourKult, SEVIQC, 

Sosed k sosedu, AC 2, 

6. Grajske poroke uradna poročna dvorana UE M. Sobota in 

Občine Grad
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 Delovanje mreže v bodoče (pravna oblika, npr. konzorcij, 

področja dela, delovne skupine, morda podpis dopolnjenega 

pisma  ?…) delitev nalog in odgovornosti, vodenje

 Kulturni turizem in povezovanje z mednarodnimi festivali 

(seznanitev z aktualnimi projekti in koledar prireditev 2014: 

Tera Parzival, Creative Europe)

 Nadaljevanje začete obnove in določitev vsebine, profila 

gradu – lokalna kreativna delovna skupina

 Vključevanje v turistično ponudbe in program razvoja 

podeželja (finančni viri za obnovo in program ter 

medsektorsko sodelovanje več ministrstev; MK, MKO, MGRT, 

MZIZŠ) – RDO in ITP
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:  Izjava za medije 

 Ogled gradu in razstave Marlene Habjanič: 100 let v dobro 

dediščine-grad Grad



Hvala za pozornost !

www.park-goricko.org
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