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Predvidene teme referatov in posterjev: 

1. Naravna in kulturna dediščina geologije, rudarstva in metalurgije v luči trajnostnega 

razvoja in mobilnosti: 

Izraba naravnih virov je v posameznih okoljih omogočila nastanek in razvoj rudarstva in železarske 
industrije, izkoriščenost zalog pa je prineslo gospodarski zaton in socialno nestabilnost. Ali so 
naravni viri tudi v 21. stoletju najpomembnejše gonilo gospodarskega in socialnega razvoja? Kako 
(je) industrija, zlasti posamezna podjetja, urejala vprašanje varstva okolja, kako so in še preprečujejo 
onesnaženost zemlje, vode, zraka? Na razvoj industrije je vplivala mobilnost, omogočena s 
sodobnimi prometnicami, ki so omogočale mobilnost ljudi, surovin, izdelkov in informacij. 
 
Izmenjava geološkega, rudarskega in metalurškega znanja med različnimi evropskimi in 
neevropskimi državami oziroma regijami (pomembne osebnosti, institucije in podjetja do konca 19. 
stoletja): 
Nastanek in razvoj izobraževalnih ustanov, kot so geološke, rudarske, metalurške in druge akademije 
so že zgodaj izobraževale za potrebe razvoja industrije. Njihovi diplomanti so postali nosilci 
tehničnega in tehnološkega razvoja posameznih podjetij. Kakšna je bila vloga izobraževalnih ustanov, 
kdo so bili profesorji in kdo posamezniki, nosilci in spodbujevalci razvoja, kakšna je vloga 
izobraževanja za potrebe sodobne industrije. 
 
Naravna in geološka dediščina, kulturna krajina, industrijska arhitektura, industrijski stroji in naprave 
ter tehnološki postopki kot potencial trajnostnega razvoja: 
Industrializacija je posegla v oblikovanje kulturne krajine in ji z industrijsko arhitekturo dala 
svojevrsten pečat. Stavbe, namensko grajene za določene proizvodne procese, v svoji izvedbi 
odsevajo na eni strani tehnologijo gradnje, na drugi pa značilnosti proizvodnih procesov v 
določenem času. Ohranjeni rudniški jaški, prebiralnice, separacije, nadalje topilnice, fužine, 
železarne in valjarne, livarne in jeklarne so z ohranjenimi stroji in napravami dragocen vir številnih 
inovacij in izboljšav iz preteklosti. 
 
Digitalizacija geološke, rudarske in metalurške dediščine, kot so karte, načrti, risbe, zemljiške knjige, 
dokumenti, slike in fotografije: 
V dobi digitalizacije je tudi kulturna dediščina v knjižnicah, arhivih in muzejih vključena v proces 
tovrstne vizualizacije. Kakšno gradivo  je digitalizirano, kakšne so prednosti in kakšne zahteve? 
Uporabnost digitaliziranega gradiva in oblikovanje podatkovnih baz za posamezna področja. 
 
Nesnovna dediščina v geologiji, rudarstvu in metalurgiji: znanje, izumi, veščine, šege,…: 
Med kulturno dediščino,  ki jo hranijo knjižnice, arhivi in muzeji so različna znanja, vedenja, prakse in 
veščine ter šege in navade, ki so se skozi stoletja ohranjale in tudi spreminjale. Brez nesnovne 
dediščine je ohranjena premična in nepremična dediščina le nema pričevalka razvoja posamezne 
dejavnosti. Uvajanje tehnoloških in tehničnih novosti potiska v pozabo znanje in vedenje preteklih 
postopkov. Z njimi so povezane različne delovne navade in šege tako posameznikov kot skupine. 
 
Jezik in terminologija: 
Jezik in terminologija sta poseben del nesnovne kulturne dediščine, značilni za posamezne jezikovne 
ali nacionalne skupnosti. Ohranjenost ledinskih imen, poimenovanj delovnih procesov, delavcev, 
strojev in naprav bogati jezikovno raznolikost in hkrati razkriva prisotnost posamezne dejavnosti v 
prostoru in času. 



Načrtovan program: 4. junij do 9. junij 2018: 

4. in 5. junij 2018 (ponedeljek in torek) ter 7. in 8. junij 2018 (četrtek in petek): 

Referati in po predstavitvi referatov predvidena krajša ekskurzija: 

-    ogled mesta Ravne na Koroškem s trškim jedrom, 

-    ogled Koroškega pokrajinskega muzeja, Muzeja Ravne na Koroškem, 

-    ogled Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, 

-    ogled Pokrajinskega arhiva Maribor, Enote Ravne na Koroškem, 

-    ogled Galerije likovnih umetnosti Slovenj Gradec, Galerije Ravne na Koroškem. 

6. junij 2018 (sreda): dopoldan – referati, popoldan – ekskurzija: 

ekskurzija v Geopark Karavanke, ogled Podzemlja Peca, nekdanjega Rudnika svinca in cinka Mežica; 

ogled Črne na Koroškem, rojstnega kraja olimpijke Tine Maze; obisk Leš in ogled nekdanjega 

premogovniškega naselja, kjer so premog odkrili leta 1818. 

9. junij 2018 (sobota): celodnevna ekskurzija: 

obisk Gornjesavskega muzeja Jesenice v železarskem mestu Jesenice; ogled Tehniškega 

muzeja Slovenije; obisk Ljubljane, glavnega mesta Republike Slovenije.  

 

Zborovanje bo potekalo v prostorih Srednje šole Ravne, Na Gradu 4a, 2390 Ravne na Koroškem 

(http://www.srednjasolaravne.si/)  in Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika na Ravnah 

(http://www.rav.sik.si) od ponedeljka, 4. junija, do petka, 8. junija 2018. 

Termini: 
 

15. novembra 2017 -  prijava udeležbe na simpoziju, predstavitve referatov ali plakatov z izpolnjeno 
prijavnico in vprašalnikom na e-naslov: erbe.symposium@gmail.com ali po pošti na naslov: Društvo 
Slovenska pot kulture železa, Koroška cesta 12, 2390 Ravne na Koroškem. 
 

15. novembra 2017  - oddaja povzetka referata po elektronski pošti na naslov: 
erbe.symposium@gmail.com. Povzetek naj vsebuje naslov in vsebino do 200 besed ali do 1.500 
znakov s presledki, 5 ključnih besed in kratko navedbo virov za raziskavo oz. metodologijo dela ter 
osebne podatke (ime, priimek, znanstveni (strokovni naziv, ustanova, e-naslov).  
 

4. junij 2018 – začetek simpozija 
9. junij 2018 – zaključek simpozija 
 

31. julija 2018 – oddaja referata, ki naj obsegajo največ do 20.000 znakov in do 5 ilustracij, izvleček 
in povzetek v angleščini. 
 
 

Plačilo kotizacije – plačilo s plačilno kartico na simpoziju ni možno; 
100,00 EUR na udeleženca, za študente 70,00 EUR. Kotizacija vključuje gradivo zborovanja s povzetki 
prispevkov, kosilo ter osvežitev s kavo v odmorih.  Stroški avtobusnega prevoza na ekskurzijo v 
soboto, 9. junija 2018, niso všteti. 
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Nakazilo kotizacije na račun odprt pri: 
Delavska hranilnica d.d. 

Podružnica Ravne na Koroškem 

Trg svobode 20 

2390 Ravne na Koroškem 
 

Prejemnik:  

Društvo Slovenska pot kulture železa 

Koroška cesta 12 

Račun št. IBAN: SI56610000017641834 

BIC / SWIFT: HDELSI22 

Sklic: 04062018 
 

Dostop do kraja simpozija: 

Štirinajsti simpozij ERBE bo v sodelovanju z Društvom Slovenska pot kulture železa in drugimi 
organizatorji potekal na Ravnah na Koroškem (Slovenija), v kraju s 400-letno železarsko tradicijo v 
dolini reke Meže, blizu slovensko-avstrijske meje. Ravne na Koroškem so od Maribora oddaljene 69 
km, od Celja 63 km, od Ljubljane pa 115 km. Ravne na Koroškem so 95 km oddaljene od avstrijskega 
Gradca in 70 km od Celovca. 
Koroška: http://www.koroska.si/si/.  
Zborovanje bo potekalo v prostorih Srednje šole Ravne, Na Gradu 4a, 2390 Ravne na Koroškem 

(http://www.srednjasolaravne.si/) in Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika na Ravnah 

(http://www.rav.sik.si/sl/ ) od ponedeljka, 4. junija, do petka, 8. junija 2018. 

Dostop do mesta Ravne na Koroškem je mogoč z osebnim prevozom, taksijem in z letališč s 

prevoznikom GoOpti: http://www.slovenia.info/en/; http://www.goopti.com/.  

Bližnja letališča: 

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana: http://www.lju-airport.si/eng ; Letališče Gradec/Graz: 

http://www.flughafen-graz.at/en/home.html; Letališče Celovec/Klagenfurt: http://www.klagenfurt-

airport.at/. (Z obeh avstrijskih letališč vozi na slovenske destinacije tudi nizkocenovni prevoznik 

GoOpti: http://www.goopti.com/.) 

Nastanitve: 

Udeleženci si sami uredijo rezervacijo prenočišča preko www.booking.com  ali spletnih strani 

posameznega hotela ali gostišča. Seznam spodaj obsega nekaj informacij o možnostih bivanja. Pri 

rezervacijah označite »2018 simpozij/conference«. Stroške prenočevanja poravnajo udeleženci sami. 

Od Raven na Koroškem so Prevalje oddaljene 4 km, Dravograd 9 km in Slovenj Gradec 13 km. 
Nastanitve: http://www.koroska.si/si/nastanitve: 
Hotel Delalut***, Ravne na Koroškem: http://www.delalut.si/index.php?lang=en, 
Hostel Punkl, Ravne na Koroškem: http://www.punkl.si/en,  
Gostišče Krivograd, Poljana 10a, 2391 Prevalje: http://www.krivograd.si/sobe/, 
Brančurnik, Pri Brančurniku 1, 2391 Prevalje: http://brancurnik.si/. 
 
Za udeležence z lastnim prevozom so dostopne tudi turistične kmetije v Šentanelu: 
Ekohotel Koroš, Jamnica 10, 2391 Prevalje: http://www.koroska.si/si/nastanitve/turisticne-kmetije; 
http://www.bikenomad.com/,  
Hotel Korošica****, Otiški Vrh 25 D, 2373 Šentjanž pri Dravogradu: http://www.korosica.si/?lang=si, 
Hotel Dravograd: http://www.hotel-dravograd.com/. 
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Organizatorji simpozija 2018  
 

Društvo Slovenska pot kulture železa  
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem  
Šolski center Ravne na Koroškem, Srednja šola Ravne 
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem  
Zgodovinsko društvo za Koroško 
Občina Ravne na Koroškem 
 

Lokalni organizacijski odbor 
 

Maksimilijan Večko, Društvo Slovenska pot kulture železa 
Jakob Lamut, Društvo Slovenska pot kulture železa 
Karla Oder, Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem 
Ivanka Stopar, Šolski center Ravne na Koroškem, Srednja šola Ravne 
Irena Oder, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem 
Tomaž Rožen, Občina Ravne na Koroškem 
Irena Lačen Benedičič, Gornjesavski muzej Jesenice 
Slavica Glavan, Železarski muzej Štore 
Gorazd Tratnik, Štore Steel d.o.o. 
Rotraud Stumfohl, Dunaj  
 
Živeči častni predsedniki 
 
Lieselotte JONTES, Leoben, Avstrija 
Fathi HABSHI, Quebec, Kanada 
Tillfried CERNAJSEK, Perchtoldsdorf, Avstrija 
 
Mednarodni odbor 2016–2018 
 
Benno BAUMGARTEN, Bolzano/Bozen, Italija Tatjana DIZDAREVIĆ, Idrija, Slovenija 
Martin G. ENNE, Dunaj, Avstrija F. Omar ESCAMILLA GONZALES, Ciudád de México, 

Mehika 
Margret HAMILTON, Dunaj, Avstrija Leonid R. KOLBANTSEV, Sánkt Péterburg, Rusija 
Angela KUGLER-KIEßLING, Freiberg, Nemčija Jozef LABUDA, Banska Štiavnica, Slovaška 
Jakob LAMUT, Ljubljana, Slovenija Joanne V. LERUD-HECK, Golden/Kolorado, ZDA 
Irena MALAKHOVA, Moskva, Rusija Karla ODER, Ravne na Koroškem, Slovenija 
Jutta PAGEL, Perth, Avstralija Jefferson de la Lima PICANÇO, Campinas, Brazilija 
Weimin QUE, Beijing City/Peking, Kitajska Klaus THALHEIM, Dresden, Nemčija 
Simon TIMBERLAKE, Cambridge, Velika Britanija Sandra B. WEISS-ENNE, Dunaj, Avstrija 

 
  

1993    Freiberg/D 2002    Idrija/SLO 2011    Ciudád de México/MEX 

1995    Leoben/A 2003    Leiden/NL 2013    Bozen/Bolzano/I 

1997    Sánkt Péterburg/RUS 2005    Schwaz/A 2015    Banská Štiavnica/SK (2) 
1998    Banská Štiavnica/SK 2007    Quebec/CDN 2018    Ravne na Koroškem/SLO 

2000    Golden/USA 2009    Freiberg/D (2) 2020    

 


