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UVOD 
 
Dobra praksa je zgledna pobuda, praksa, akcija, metoda ali evropsko izveden 

projekt, ki je pozitivno vplival na sisteme in ki ga je vredno prenesti in izkoristiti v 
različnih okoliščinah in okoljih.     

Poročilo o dobrih praksah predstavlja različne dobre prakse z ozemlja 
partnerstva kot tudi z območja Adrion/Evropa. Njegov cilj je bil, da se med 
ustreznimi praksami, ki obstajajo na lokalnih ravneh, v posameznih državah in v 
Evropi, poiščejo dodane vrednosti in inovacije, povezane z naslednjimi temami:  

- usklajene in integrirane strategije upravljanja in načrti;  
- gospodarske trajnostne dejavnosti in proizvodi;  
- inovativna orodja s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij.  
Poročilo ponuja kratek pregled stanja na območju Adrion in v Evropi, s 

poudarkom na inovativnosti in z ozirom na zgornja tri tematska projektna področja. 
Izbor dobrih praks je bil narejen na podlagi meril, ki omogočajo zbiranje in 

razvrščanje primerov.  
 
Ta merila vključujejo: 
Inovativnost: Inovativni rezultati izstopajo po novostih in imajo prednost 

pred običajnimi rešitvami. 
Ponovljivost in prenosljivost: Prilagodljivost  različnim okoliščinam je 

bistvenega pomena.     
Pomemben prispevek k vključevanju ali razvoju celovitega sistema. 
Trajnost: Sposobnost prakse, da se po preizkusnem obdobju obdrži in deluje 

še naprej.    
Vpliv: Dobra praksa ima pozitiven vpliv na donosnost naložb, prihranek 

stroškov, okolje, produktivnost ali kakovost.    
Doslednost: Stopnja skladnosti med zastavljenimi cilji in rezultati.  

 
Ker se projekt osredotoča na razvoj skupnega modela trajnostnega 

upravljanja arheoloških parkov, ki se bo uporabljal predvsem na lokalni ali 
regionalni ravni (pristop od spodaj navzgor), je pomembno, da se izbrane dobre 
prakse prenesejo na lokalno in regionalno ozemlje. 

 
Predstavitev vsake dobre prakse je organizirana po istem sistemu: 
 
1. Opredelitev dobre prakse  
 
 
2. Ozadje. Zakaj se je praksa začela? Kateri problemi, potrebe ali vprašanja 

so spodbudili ukrepanje? 
 
3. Cilji. Kakšni so bili kratkoročni in dolgoročni cilji pobude ter kakšni so bili 

splošni in specifični cilji? 
 
4. Viri. Predstavljeni so različni viri, uporabljeni za izvajanje dobre prakse, 

npr. finančni in človeški viri, naravni viri, veščine, znanje, informacijsko-
komunikacijske tehnologije, prostori, oprema ali drugi vidiki. 
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5. Izvedba. Kako so bili za dosego ciljev uporabljeni človeški in drugi viri? 

Predstavljen je pregled osnovnih značilnosti: glavne akcije in izvedene dejavnosti, 
časovni obseg, uporabljene metode, vključno z ustreznimi informacijami o vseh 
ključnih dejavnikih, kot sta sodelovanje in partnerstvo. Navedeno je območje in 
lokacija, kjer se je praksa izvajala.  

 
6. Vključenost zainteresiranih strani in ciljne skupine. Opisani so sodelavci 

ter posebne ciljne skupine, neposredni in posredni koristniki pobude. 
 
7. Rezultati in vpliv. Opisani so neposredni in posredni rezultati prakse ter 

pozitivni in oprijemljivi vplivi. 
 
8. Točke, iz katerih se lahko nekaj naučimo, in zaključki. Poročamo o 

specifičnih zaključkih, pa tudi o opažanjih v zvezi z vrednostjo dobre prakse. Kako 
bi bilo mogoče to prakso sprejeti ali jo prilagoditi drugim okoliščinam? 

 
9. Kontakt in povezave. Kontaktni podatki (kontaktna oseba, naslov, 

telefon, elektronski naslov, spletna stran in druge podrobnosti, pomembne za 
pridobitev dodatnih informacij o praksi). 

 
10. Viri. Poročanje o različnih virih, ustreznih študijah in drugih 

referencah, ki se uporabljajo za iskanje in razvoj dobre prakse. 
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USKLAJENE IN INTEGRIRANE STRATEGIJE 
UPRAVLJANJA IN NAČRTI 

 
 

DOBRE PRAKSE V ZVEZI Z NASLEDNJIMI PROJEKTNIMI TEMAMI IN DELOVNIMI 
SKUPINAMI 

DS 1 - Usklajene in integrirane strategije upravljanja in načrti 

NASLOV DOBRE PRAKSE  

 
Krepitev kulturne dediščine z novo perspektivo s pomočjo programa BlueMed: 
podvodni muzeji, Grčija 
 

OPREDELITEV DOBRE PRAKSE  

 
Grčija, regija Tesalija, Finančni vpliv na regionalni razvoj vrednotenja kulturne 
dediščine (FINCH) 2020. 
 

OZADJE 

Lokalne oblasti in podjetja nenehno povprašujejo po promociji alternativnih 
načinov turizma manj razvitih obal in otokov ter po možnostih podaljšanja 
turistične sezone. 
Obalna območja in sredozemski otoki so turistična gospodarstva s pomembnimi 
naravnimi in kulturnimi dobrinami, zaradi svojih geomorfoloških značilnosti pa so 
tudi izpostavljena vplivom podnebnih sprememb. Soočeni so s skupnimi izzivi: a) 
pomanjkanje usklajenih politik, metod in orodij, prilagojenih njihovim posebnim 
potrebam za podporo trajnostnemu gospodarskemu razvoju, zlasti po svetovni 
gospodarski krizi, b) neučinkovito varovanje naravne in kulturne dediščine ter 
nezmožnost njune uporabe za trajnostni in odgovoren razvoj turizma, c) nezadostni 
ukrepi za reševanje posledic podnebnih sprememb. BLUEMED želi zaščititi in 
ohraniti podvodno naravno in kulturno dediščino izbranih lokacij Sredozemlja, 
pomagati obalnim in otoškim gospodarstvom, tako da vzpostavlja trajnostni in 
»modri« model razvoja turizma ter zaščite morskega ekosistema Sredozemlja. 
 

CILJI 

Glavni cilji so vrednotenje in varovanje podvodne naravne in kulturne dediščine v 
skladu z usmeritvijo UNESCO 2001 ter ozaveščanje javnosti in turistična privlačnost. 
Glavni poudarek je na:  
a) shemi multidisciplinarnega načrta za podvodne muzeje, potapljaške parke in 
centre za nova spoznanja, namenjenega lokalnim/regionalnim oblastem (modeli 
upravljanja, inovativne tehnologije, priporočila za politiko, prakse upravljanja, 
povezovanje in promocijo);  
b) spodbujanju inovacij v potapljaški industriji in približevanju kulturne dediščine 
potapljačem z inovativnimi potapljaškimi storitvami in tehnologijami;  
c) privabljanju vse večjega števila obiskovalcev, ki se odločajo za potapljaški 
turizem;  
d) seznanjanju širše javnosti s podvodno kulturno dediščino s pomočjo 
tridimenzionalne podvodne vizualizacije v muzejskih razstavah in centrih za nova 
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spoznanja;  
e) vzpostavitev 'podvodnih poti naravne in kulturne dediščine Sredozemlja‘ za 
enotno promocijo turizma in za povezovanje med podvodnimi območji naravne in 
kulturne dediščine Sredozemlja. 
 

VIRI 

 
Skupni proračun za regijo Tesalija je znašal 293.414,00 EUR 
 

IZVEDBA  

 
-1 pilotna lokacija, ki je vključevala najdišča štirih brodolomov 
-2 centra za nova spoznanja 
-1 virtualni potapljaški sistem 
- Ministrstvo za turizem je nedavno spremenilo nacionalno zakonodajo, s katero so 
lahko podvodni muzeji in potapljaški parki pod določenimi pogoji odprti za turiste; 
to omogoča oblikovanje več muzejev/parkov po vsej državi. 
- Memorandum o soglasju med regijo Tesalija in hotelskim združenjem Magnezije 
za nadgradnjo potapljaškega turizma. 
 

VKLJUČENOST ZAINTERESIRANIH STRANI IN CILJNE SKUPINE  

 
Regija Tesalija, Eforat podvodnih ostalin, lokalna podjetja, Grški center za 
raziskovanje morja, lokalne oblasti 
  

REZULTATI IN VPLIV 

Ta primer dobre prakse pomeni inovativni in celostni pristop k varovanju podvodne 
kulturne dediščine in zaščite morskega ekosistema. Prikazuje, kako uspešno 
podpirati trajnostni in »modri« model razvoja turizma. Zgledujemo se lahko po 
multidisciplinarnem načrtu (modeli upravljanja, inovativne tehnologije) za 
podvodne muzeje, potapljaške parke in centre za nova spoznanja. Drugi bistveni 
vidik prakse je močan poudarek na inovacijah, kot je vzpostavitev spletne 
platforme ‚Podvodne naravne in kulturne poti v Sredozemlju‘, pa tudi ideja o 
skupni promociji turizma in povezovanju območij podvodne dediščine. Koncept in 
pristop lahko služita kot navdih za druge regije, ki želijo varovati in ovrednotiti 
bogato pomorsko kulturno in naravno dediščino. 
 

TOČKE, IZ KATERIH SE LAHKO NEKAJ NAUČIMO, IN ZAKLJUČKI 

Omenjeno prakso bi lahko uporabili v projektu Transfer in sicer na obalah ob 
Jadranskem in Jonskem morju. Tako bi izboljšali razumevanje naravnih in kulturnih 
poti, ki so oblikovale edinstveno območja, in kjer je prišlo tudi do zgodovinsko 
pomembnih dogodkov (npr. pomorska bitka pri Akciju, 31 pr. n. št.).  
Z drugimi besedami, ta praksa bo zagotovila dodatno perspektivo projektu ADRION, 
saj združuje dve temeljni prednosti, in sicer območja podvodne dediščine in 
potapljaški turizem. Poleg tega predstavlja zgoraj opisana spletna platforma 
‚Podvodne naravne in kulturne poti v Sredozemlju‘ pomembno ‚orodje‘ z raznoliko 
uporabnostjo. 
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KONTAKT IN POVEZAVE  

 
Vasilis Mitsios 
Svetovalec za evropske pobude (PhD, MSc, BSc) 
8th Frixou Str.,41222 Larissa, Greece 
Tel: +30 2411116035 
Mob. + 30 6977414819       
Elektronski naslov: billmitsios@yahoo.com 
Skype ID: billmitios 
Linkedin ID: Vasilis Mitsios 
 

VIRI  
Poročanje o različnih virih, ustreznih študijah in drugih referencah, ki se 
uporabljajo za iskanje in razvoj dobre prakse.  

 
http:www.interregeurope.eu 
www.thessaly.gov.gr 
Vasilis Mitsios (kontakt) 
 

 

  

http://www.thessaly.gov.gr/
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DOBRE PRAKSE V ZVEZI Z NASLEDNJIMI PROJEKTNIMI TEMAMI IN DELOVNIMI 
SKUPINAMI 

DS 1 - Usklajene in integrirane strategije upravljanja in načrti  
 

NASLOV DOBRE PRAKSE  

Načrt upravljanja Narodnega parka Butrint, Albanija 

OPREDELITEV DOBRE PRAKSE    

Priprava Načrta ravnanja z okoljem v Narodnega parku Butrint je potekala v okviru 
projekta Celostnega upravljanja in čiščenja obalnega območja (ICZMCP). 

OZADJE 

Svetovna banka je pomagala vladi Albanije (GOA) pri pripravi projekta 
integriranega upravljanja obalnega območja s ciljem varovati vrednosti in 
produktivnosti albanskih obalnih in morskih naravnih virov in spodbujati trajnostni 
gospodarski razvoj. 
 

CILJI 

 
Albanski Projekt upravljanja in čiščenja obalnih območij (ICZMCP) je zagotovil: 

(i) - podporo za razvoju politike, za pravni okvir in krepitev zmogljivosti za trajnostno 
upravljanje obal,  
- regionalne naložbe za boljši načrtni razvoj rabe zemljišč;  
- izboljšane okoljske pogoje in regionalno infrastrukturo za privabljanje zasebnih 
naložb v trajnostni turizem. 
 
Glavni cilj celotnega projekta je bil pomagati vladi Albanije okrepiti upravljanje 
zavarovanega območja. 

- Projekt je nudil podporo pri izvajanju trajnostnega pristopa k naravnim virom pri 
upravljanju Narodnega parka Butrint.  

-  
- Za dosego tega cilja je projekt:  

- (i) podprl pripravo načrta upravljanja zavarovanih območij Narodnega parka Butrint 
in mokrišča Ramsar, vključno z možnostjo obnove močvirja Butrint in porušenih 
habitatnih ekosistemov; pripravo načrtov upravljanja gozdov in pašnikov z uporabo 
postopkov posvetovanja, kot so jih začrtali albanski predpisi in tudi operativna 
politika Svetovne banke;  

- (ii) podprl ustanovitev posvetovalne skupine z več zainteresiranimi stranmi, ki 
nadzirajo razvoj zavarovanih območij in načrt upravljanja;  

- (iii) definiral potrebno opremo in orodja za upravljanje, popis virov, spremljanje 
biotske raznovrstnosti in razlago za širšo javnost;   

- (iv) podprl razmejitev zavarovanega območja in izgradnjo osnovne infrastrukture 
parka. 
 
 

VIRI 

 

IZVEDBA  

Načrt ravnanja z okoljem v Narodnem parku Butrint je dopolnil obstoječi načrt 
upravljanja, ki se osredotoča na arheologijo v parku (2007–2012) in zajema 
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šestletno obdobje (2010–2015).  
Načrt upravljanja je zagotovil okvir za oblikovanje načrtov za ohranitev in 
izboljšanje posebnih lastnosti parka, kulturnih in naravnih dobrin znotraj njegovih 
meja, tako da bodo v parku lahko uživale sedanje in prihodnje generacije.  
 

VKLJUČENOST ZAINTERESIRANIH STRANI IN CILJNE SKUPINE  

Načrt upravljanja je zahteval vključitev lokalnih prebivalcev v proces upravljanja 
in odločanja, tako da bodo imeli koristi od trajnostnega razvoja že sedaj in tudi v 
prihodnosti. Zelo pomembno vlogo za uspešno izvajanje načrta upravljanja imajo 
poleg lokalne skupnosti tudi lokalna podjetja, zunanje agencije, nevladne 
organizacije, prostovoljni organi in posamezniki. Upravni odbor in uprava parka 
morata z njimi tesno sodelovati, kar je ključnega pomena za uspeh parka.  
Konservatorska dejavnost v parku je uspešna le s podporo lokalne skupnosti.                   
Lokalna skupnost in uprava Narodnega parka Butrint sta torej pri upravljanju  tesno 
povezani.  
  

REZULTATI IN VPLIV 

Načrt upravljanja daje možnost:  
- ocenitve kulturnih in okoljskih dobrin Narodnega parka Butrint, preučitve 
sprememb, ki vplivajo na park, zlasti ob upoštevanju velikih političnih in družbenih 
sprememb v zadnjih letih;   
- prepoznave in ocenitve vprašanj, ki se nanašajo in vplivajo na upravljanje parka 
in njegovih naravnih in kulturnih dobrin;   
- razvoja jasne vizije parka, ki jo želimo prenesti prihodnjim rodovom; 
- zagotavljanja okvira za politiko, institucionalne in zakonodajne ureditve ter 
ukrepe, ki podpirajo to vizijo; 
- izboljšanja sodelovanja in posvetovanja s široko paleto nacionalnih in 
mednarodnih agencij in organizacij, ki se ukvarjajo z zaščitenimi območji in 
ohranjanjem biotske raznovrstnosti kot celote. 
 
TOČKE, IZ KATERIH SE LAHKO NEKAJ NAUČIMO, IN ZAKLJUČKI 

 

KONTAKT IN POVEZAVE  

 

VIRI  
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DOBRE PRAKSE VEZANE NA NASLEDNJE TEME IN DELOVNE SKUPINE 

DS 1 - Usklajene in integrirane strategije upravljanja in načrti 
 

NASLOV DOBRE PRAKSE  

 
Turistično vrednotenje trdnjave sv. Nikole v kanalu sv. Anteja, Hrvaška 
 

 
 

OPREDELITEV DOBRE PRAKSE  

 
Republika Hrvaška 
Šibeniško-kninsko okrožje 
Mesto Šibenik 
Naslov projekta: Turistično vrednotenje trdnjave sv. Nikole v kanalu sv. Ante 
Upravičenec projekta: Javni zavod Narava Šibeniško-kninskega okrožja 
Partnerji v projektu: Šibeniško-kninsko okrožje, Agencija za razvoj javnih zavodov 
Šibeniško-kninskega okrožja 
Leto izvedbe: oktober 2017 - december 2019. 
Skupna vrednost projekta: 352.775,20 EUR  
Financiranje iz sredstev EU: 299.858,92 EUR 
Nacionalno sofinanciranje: 52.916,10 EUR 
 

OZADJE 

 
Republika Hrvaška in s tem mesto Šibenik in Šibeniško-kninsko okrožje spada med države, 
ki obiskovalce pritegnejo bolj zaradi značilnosti svojega naravnega prostora in bogastva 
kulturne in zgodovinske dediščine kot pa zaradi kakovosti, razpoložljivosti in/ali 
raznolikosti na novo ustvarjenih turističnih atrakcij. Bogastvo hrvaške kulturne in 
zgodovinske dediščine je velika moč in vir hrvaške turistične ponudbe. 
 
Skupno 367 registriranih kulturnih spomenikov v Šibeniško-kninskem okrožju (od tega 164 
na območju Šibenika) predstavlja izjemno velik potencial za razvoj kulturnega turizma. 
Nekateri najpomembnejši so katedrala sv. Jakoba (pod zaščito UNESCA), številne cerkve v 
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starem mestu, šibeniške trdnjave sv. Mihaela, sv. Janeza, trdnjava Barone, kninska 
trdnjava, arheološka najdišča Bribirska glavica, Velika Mrdakovica, Prižba, Biskupija pri 
Kninu, Tureta na Kornatskih otokih, Colentum v Murterju itd. 
Vzporedno s to nepremično kulturno dediščino prireja mesto Šibenik številne dogodke, ki 
prav tako opredeljujejo identiteto, zgodovino, kulturo in običaje mesta (Mednarodni 
otroški festival, Festival dalmatinskega šansona, Večeri dalmatinskih klap, Orglarska šola, 
Srednjeveški sejem itd.) . 
Trdnjava sv. Nikole v kanalu sv. Anteja v Šibeniku je edinstven spomenik renesančne 
utrdbene gradnje in vrhunski primer hrvaške arhitekturne dediščine. Nahaja se na izhodu 
iz kanala sv. Anteja. Zgrajena je bila v 16. stoletju za obrambo Šibenika pred turškimi 
napadi z morja. Stavba je vpisana v register kulturne dediščine Republike Hrvaške kot 
posamično varovana nepremična kulturna dediščina (Z-6516) in je od leta 2017 vključno z 
okolico na Unescovem seznamu svetovne dediščine kot del nominacije »Obrambni sistemi 
Beneške Republike v 16. in 17. stoletju«. 
Trdnjava sv. Nikole z okolico se nahaja na območju pomembne krajine Kanal-Luka, okolica 
pa je delno na območju ekološke mreže Natura 2000 – Krka. 
 
V trenutnem stanju trdnjava ni dostopna obiskovalcem. Urejen dostop do trdnjave ne 
obstaja niti s kopenske niti z morske strani. V teh pogojih ni organiziranega sprejema in 
vodenja obiskovalcev skozi prostore trdnjave. Takšno stanje je nevzdržno, tako zaradi 
varovanja spomenikov kot tudi z vidika varnosti obiskovalcev. Po drugi strani pa 
pomanjkanje okoliških objektov preprečuje kakršnokoli vrednotenje trdnjave in ne 
prispeva k razvoju kulturne in turistične ponudbe mesta. 
 
Predstavljeni projekt je pripravil vso dokumentacijo potrebno za obnovo in turistično 
vrednotenje trdnjave, hkrati je celovito obravnaval obnovo trdnjave, pri čemer so bili 
poleg obnovitvenih in sanacijskih del upoštevani tudi vsebinska opredelitev, infrastruktura 
in turistično tržni potenciali. Tako bo v mestu Šibenik nastala izjemna turistična atrakcija, 
ki bo povečala turistično privlačnost destinacije in prispevala k trajnostnemu družbeno-
ekonomskemu razvoju na lokalni in regionalni ravni. 
 

CILJI 

 
Splošni cilj: 
- trajnostno upravljanje trdnjave sv. Nikola in njene okolice. 
 
Posebni cilji: 
- ustvariti ustrezne organizacijske in finančne pogoje za trajnostno upravljanje, 
- varovanje in izboljšanje univerzalnih vrednot trdnjave kot svetovne kulturne dediščine s 
celostnim upravljanjem kulturne in naravne dediščine, 
- povišati vrednost območja z razvojem ustreznih objektov in zmogljivosti v okolici 
trdnjave, 
- zagotoviti njeno trajnostno uporabo z zagotavljanjem pozitivnih ekonomskih, kulturnih in 
družbenih učinkov, 
- izboljšati poznavanje trdnjave kot osnovnega pogoja za njeno trajno zaščito, 
- izboljšati povezave in sodelovanje na osnovi kulturne dediščine, ki je bil vključena v 
mrežo obrambnih sistemov Beneške republike v obdobju 16. in 17. stoletja; izboljšati 
povezave in sodelovanje z območji pod zaščito UNESCA v Šibeniku in na Hrvaškem. 
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VIRI 

 
V projektni skupini je bilo sedem zaposlenih iz treh partnerskih institucij. Gre za visoko 
izobražene strokovnjake s področja biologije/ekologije, javnih naročil, 
gradbeno/tehničnih poklicev, konservatorstva in ekonomije. Vsi zaposleni imajo ustrezne 
večletne izkušnje na poklicnih področjih, pa tudi izkušnje pri pripravi in izvajanju 
projektov, ki se sofinancirajo iz sredstev EU. 
Poleg članov projektne skupine so bila prek javnih naročil v projekt vključena tudi 
gradbena, arhitekturna in geodetska podjetja iz gradbene stroke, podjetja s področja 
varovanja okolja, informacijsko-komunikacijskih tehnologij in trženja. 
 
Finančna sredstva - skupna vrednost projekta 352.775,20 EUR  
Projektna skupina je uporabljala pisarniške prostore, osebna vozila in čoln. 
Zunanja podjetja so uporabljala ustrezno informacijsko-komunikacijsko opremo, gradbeno 
opremo, opremo za podvodno zaznavanje, za snemanje iz zraka (drone), arheološka in 
konservatorsko opremo itd. 
 

IZVEDBA  

 
Glavna dela/dejavnosti za realizacijo so naslednja: 
1. Obnova in sanacija trdnjave sv. Nikola - vključuje pripravo osnove za arhitekturni 
projekt, obnovitvene in sanacijske projekte, študije za varstvo narave in okolja ter 
dokumentacijo za uporabo integriranega programa na razpisih EU. 
2. Gradnja dostopne infrastrukture do trdnjave sv. Nikola - vključuje pripravo 
arhitekturnega projekta in projektov, potrebnih za obnovo in sanacijo. 
3. Ureditev notranjosti trdnjave sv. Nikola - vključuje vse projekte, potrebne za ureditev 
trdnjave. 
4. Zagon lokacij kulturne dediščine - vključuje razvoj načrta upravljanja kulturne 
dediščine. 
5. Trženje in promocija nove turistične atrakcije - vključuje razvoj komunikacijskega 
načrta. 
 

VKLJUČENOST ZAINTERESIRANIH STRANI IN CILJNE SKUPINE  

 
Akterji, vključeni v projekt 
 
- Javni zavod narava Šibeniško-kninskega okrožja – nosilec projekta: Izvaja dejavnost 
varstva, vzdrževanja in promocije zavarovanih območij za varovanje in ohranjanje narave 
ter zagotavlja nemoten potek naravnih procesov in trajnostno rabo naravnih virov. 
Spremlja izvajanje pogojev in ukrepov za varstvo narave, sodeluje pri zbiranju podatkov 
za spremljanje stanja naravne in kulturne dediščine. 
 
- Šibeniško-kninsko okrožje – projektni partner: Kot enota regionalne samouprave izvaja 
dejavnosti regionalnega pomena, in sicer dejavnosti, povezane z izobraževanjem, 
zdravstvom, gospodarskim razvojem, pomorstvom, prometom in prometno infrastrukturo, 
vzdrževanjem javnih cest, varstvom okolja in narave, prostorskega in urbanističnega 
načrtovanja, izdaje gradbenih in lokacijskih dovoljenj ter drugih aktov, povezanih z 
gradnjo, izvajanjem prostorskih aktov, načrtovanjem in razvojem mreže izobraževalnih, 
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zdravstvenih, socialnih in kulturnih zavodov ter drugih dejavnosti v skladu s posebnimi 
zakoni - projektni partner. 
 
- Javna ustanova Razvojna agencija Šibeniško-kninskega okrožja – projektni partner:  
Ima izkušnje z izvajanjem projektov, povezanih s turističnim vrednotenjem kulturne 
dediščine, sodeluje pri oblikovanju razvojnih strategij na regionalni in državni ravni ter 
izvaja različne ukrepe in izobraževalne dejavnosti za lokalne podjetnike.  
 
- Turistična organizacija Šibeniško-kninskega okrožja: Ustanova, zadolžena za razvoj in 
promocijo turizma, bo usklajevala promocijske aktivnosti, ki jih določa komunikacijski 
načrt območja kulturne dediščine. 
 
- Inštitut za turizem: Znanstveni javni inštitut Hrvaške, specializiran za raziskave in 
svetovanje v turizmu, avtor načrta upravljanja trdnjave sv. Nikola. 
 
- Hrvaški zavod za restavriranje: Osrednji javni zavod za konservatorsko-restavratorsko 
dejavnost v Republiki Hrvaški, ki izvaja varstvo kulturnih dediščine. Soavtor načrta 
upravljanja trdnjave sv. Nikola. 
 
Ciljne skupine 
 
Projekt je neposredno namenjen: 
- turistom/obiskovalcem trdnjave (za njih so namenjeni programi z določeno stopnjo 
ekskluzivnosti na nacionalni, regionalni in evropski ravni), 
- turistični vodniki (sodelovanje pri oblikovanju inovativnih kulturnih poti, ki vključujejo 
trdnjavo sv. Nikola), 
- turističnim agencijam (z oblikovanjem inovativnih modelov sodelovanja med turističnimi 
agencijami, programi trdnjave in lastniki nastanitvenih zmogljivosti), 
- enotam lokalne samouprave v mestu Šibenik in v Šibeniško-kninskem okrožju, 
- lokalni skupnosti (z oblikovanjem ustvarjalnih in izobraževalnih programov skozi vse 
leto), 
- lokalnim malim in srednjim podjetjem v turizmu in drugih sorodnih sektorjih - projekt bo 
ustvaril podjetniško infrastrukturo, okoli katere mela in srednja podjetja lahko razvijajo 
svoje dejavnosti (možnost podelitve koncesij za gostinske objekte, prevoz obiskovalcev, 
vključitev izdelkov v prodajalne s spominki…), 
- organizatorjem kulturnih prireditev in ustvarjalcem kulturnih vsebin (ustvarjanje 
pogojev s pravili in merili za izbor zunanjih organizatorjev programa), 
- osnovne in srednje šole - skozi projekt bomo razvili izobraževalne programe in obiske 
(kot šole v naravi) in tako prispevali k izobraževalnemu sektorju,  
- fakultete in muzeji - vzpostavili bomo sodelovanje za nadaljnjo izmenjavo znanja na 
podlagi mednarodnega tristranskega sodelovanja med Hrvaško, Črno goro in Italijo, tj. 
predvsem v okviru »Obrambnih sistemov nekdanjega ozemlja Beneške republika v obdobju 
od 15. do 17. stoletja«,  ki so uvrščeni na seznam za nominacijo UNESCOVE kulturne 
dediščine, 
- turistične organizacije mesta Šibenik in Šibeniško-kninskega okrožja  bodo sodelovale pri 
ustvarjanju nove ponudbe in oblikovanju promocijskih orodij, ki bodo neposredno vplivala 
na povečanje števila obiskovalcev (prihodi in prenočitve). 
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Posredni koristniki  
 
Vsi prebivalci Šibenika in Šibeniško-kninskega okrožja bodo imeli koristi od boljših in 
cenejših javnih storitev, ki jih zagotavlja lokalna uprava. Ta bo imela v proračunu več 
sredstev zaradi gospodarske vrednosti projekta. Koristi bodo imeli tudi majhni zasebni 
sobodajalci.  
 

REZULTATI IN VPLIV 

 
Projekt ne vključuje samo sanacije in obnove trdnjave, temveč tudi preoblikovanje 
celotnega okoliša, zlasti v zalivu Minerska, ki bi moral postati osrednja sprejemna točka za 
trdnjavo in celotno zavarovano območje. Konkretni rezultati, ki jih pričakujemo po 
zaključku projekta (opomba: projekt je še vedno v fazi izvedbe), so: 
- obnovljena trdnjava, 
- varen dostop do trdnjave z morske in kopenske strani, 
- urejene informacijske točke na otočku Školjić, 
- organiziran center za obiskovalce in pristanišče v zalivu Minerska, 
- urejene dovozne poti in parkirišče, 
- urejena sprehajališča s spremljajočimi objekti na drugi strani kanala sv. Anteja 
 

TOČKE, IZ KATERIH SE LAHKO NEKAJ NAUČIMO, IN ZAKLJUČKI 

 
Po zaključku projekta, ki bo obnovil, rekonstruiral in opremil trdnjavo trdnjave sv. Nikole 
in dostopno infrastrukturo, bo objekte upravljal Javni zavod Narava Šibeniško-kninskega 
okrožja.  Javni zavod Narava je leta 2013 prejel koncesijo Šibeniško-kninskega okrožja za 
obdobje 20 let za upravljanje obalnega območja, ki vključuje trdnjavo sv. Nikola. Zavod 
bo na podlagi pripravljenega načrta upravljanja in komunikacijskega načrta, ki sta 
sestavni del projekta, organiziral upravljanje trdnjave, zagotovil nove zaposlitve, pokritje 
vseh stroškov delovanja in tudi vzdrževanje v prihodnosti. 
Razvoj načrta upravljanja in komunikacijskega načrta ter krepitev strokovnih zmogljivosti 
Javnega zavoda Narava in drugih partnerskih institucij med izvajanjem projekta bo 
prispeval k kakovosti upravljanja trdnjave. Načrtujemo zaposlitev strokovnjakov, ki bodo 
predstavljali trdnjavo obiskovalcem. Prav tako načrtujemo spremljajoče ponudbe ob 
trdnjavi in vzdrževanje trdnjave. 
Po obnovi trdnjave in ureditvi spremljajočih objektov (center za obiskovalce, pristanišče 
za ladje, informacijska točka), izgradnji parkirišča in dostopne poti, mora obisk ustvariti 
prihodke za vzdrževanje in naložbe v novo ponudbo v okolišu. Ti prihodki naj bi 
zadostovali za stalno vzdrževanje, krili večino stroškov, povezanih z uporabo trdnjave, in 
pomagali pri odkrivanju dodatnega vedenja o trdnjavi. 
Pridobljeno znanje pogodbenikov in partnerjev bo uporabljeno pri razvoju prihodnjih 
projektov, povezanih z nadaljnjim  vrednotenjem območja kanala sv. Anteja, pa tudi za 
vrednotenje drugih zavarovanih območij, ki jih upravlja Javni zavod. Izkušnje, pridobljene 
s tem projektom, se bodo lahko uporabile med izvajanjem prihodnjih skupnih projektov s 
predstavniki Hrvaške, Črne gore in Italije ali s predstavniki kulturne dediščine na UNESCO-
vem nominacijskem seznamu, v katerega so vključeni »Obrambni sistemi nekdanjega 
ozemlja Beneške republika v obdobju od 15. do 17. stoletja«. 
 

KONTAKT IN POVEZAVE  

Javni zavod Narava Šibeniško-kninskega okrožja 
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Prilaz tvornici 39 
22 000 Šibenik 
Tel.: 022/ 218-462 
Tel.: 022/218-964 
Fax: +385 22 218 331 
elektronski naslov: zastitaprirode@zpv-sibenik.hr 
 
Oddelek za turizem: 
Milka Antić Krstić 
elektronski naslov: makrstic@zpv-sibenik.hr 
https://www.kanal-svetog-ante.com/hr 
 

VIRI  

http://zasticenapodrucja.com/UserFiles/file/sibenik/dokumenti/2020/sazetak_plan_upravljanja%20(web).pdf 
https://www.kanal-svetog-ante.com/hr/eu-projekti/turisticka-valorizacija-tvrdave-sv-nikole 

 
  

mailto:zastitaprirode@zpv-sibenik.hr
mailto:makrstic@zpv-sibenik.hr
https://www.kanal-svetog-ante.com/hr
http://zasticenapodrucja.com/UserFiles/file/sibenik/dokumenti/2020/sazetak_plan_upravljanja%20(web).pdf
https://www.kanal-svetog-ante.com/hr/eu-projekti/turisticka-valorizacija-tvrdave-sv-nikole
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DOBRE PRAKSE V ZVEZI Z NASLEDNJIMI PROJEKTNIMI TEMAMI IN DELOVNIMI 
SKUPINAMI 

DS 1 - Usklajene in integrirane strategije upravljanja in načrti  
 

NASLOV DOBRE PRAKSE  

Arheološki park Simonov zaliv: strategija in načrt upravljanja, Slovenija  
 

OPREDELITEV DOBRE PRAKSE    

 
Slovenija, Arheološki park Simonov zaliv. 
Arheološko najdišče Simonov zaliv upravlja Inštitut za arheologijo in dediščino 
Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem (Koper, Slovenija). 
 

OZADJE 

 
Arheološko najdišče Simonov zaliv, ki leži na rtu med mestom Izola in zalivom 
Simonov zaliv, obsega rimsko obmorsko vilo (villa maritima) in majhno pristanišče.  
Raziskovanje rimskega kompleksa poteka že skoraj celo stoletje. Do osemdesetih 
let prejšnjega stoletja so se raziskave osredotočale na pridobivanje osnovnih 
podatkov in na  varovanje arhitekturnih ostankov, večinoma pred škodljivimi 
podnebnimi vplivi. Najdišče je leta 1999 dobilo status nacionalno pomembnega 
spomenika in od takrat sta se obseg in intenzivnost raziskovanja tega območja 
zmanjšala. 
Odlok o Simonovem zalivu kot nacionalno pomembnem spomeniku predpisuje, da 
mora biti spomenik ohranjen v celoti, takšen kot je, v njegovi izvirnosti in 
neokrnjenost. Določa predstavitev kulturnih vrednot spomenika na lokaciji, v tisku 
in drugih medijih, kot tudi za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo. 
Vendar so bili ostanki zaradi različnih okoliščin neustrezno predstavljeni in premalo 
dostopni širši javnosti.  
Z novim pristopom odkrivanju novih arheoloških podatkov takoj sledijo dejavnosti, 
osredotočene na predstavitev najdišča in na organizacijo izobraževalnega procesa v 
povezavi s popularizacijo. 
Leta 2004 je Inštitut za dediščino Sredozemlja (leta 2016 preimenovan v Inštitut za 
arheologijo in dediščino) dosegel dogovor z Občino Izola, ki je lastnik območja, in 
nacionalnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine  ter prevzel neuradno vlogo 
upravljavca najdišča.  
Leta 2010 je bil sklenjen tripartitni sporazum med Univerzo na Primorskem, 
Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Občino Izola, s katerim je 
Inštitut formalno postal upravljavec arheološkega parka. 
 

CILJI 

 
Glavni cilji dejavnosti Inštituta za arheologijo in dediščino so bili ohraniti in 
obnoviti kulturni spomenik v Simonovem zalivu, omogočiti dostopnost širši javnosti, 
prispevati k lokalnemu in regionalnemu razvoju, povečati turistično ponudbo in 
okrepiti prepoznavnost lokalnega ali regionalnega okolja. 
Inštitut je načrtoval več korakov, potrebnih za vzpostavitev sodobnega 
arheološkega parka. Načrt ohranjanja in načrt upravljanja najdišča sta bila 
izdelana leta 2010. 
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Dejavnosti v parku so vključevale: 
- obnovo, ohranjanje in zaščito arheološkega najdišča Simonov zaliv s predstavitvijo 
spomenika kot celote, to je bivalnih prostorov rimske obmorske vile in 
potopljenega pristanišča v bližini, kar pomeni tudi vzpostavitev prvega podvodnega 
arheološkega parka v Sloveniji;  
- izboljšanje dostopnosti spomenika z vzpostavitvijo sodobnega predstavitvenega 
centra, pa tudi z javnim programom za obiskovalce s posebnimi potrebami, s 
podvodnimi ogledi pristanišča ter z aplikacijo za turistične vodnike; 
 - izobraževanje in usposabljanje na področju arheološke didaktike ter izboljšanje 
ozaveščenosti javnosti o pomenu arheološke dediščine s pomočjo javnega programa 
eksperimentalne arheologije;  
- načrtovanje turističnih poti za povezovanje arheoloških najdišč slovenske obale in 
s tem krepitev arheološkega turizma. 
 

VIRI 

 
Temeljni dokumenti parka so konservatorski načrt najdišča, ki ga je pripravil Zavod 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije (OE Piran in Restavratorski center), in načrt 
upravljanja, ki ga je izdal Inštitut za arheologijo in dediščino (takrat Inštitut za 
dediščino Sredozemlja). 
Raziskovanje in vzpostavljanje parka je bilo podprto z več nacionalnimi in 
mednarodnimi raziskovalnimi projekti, redno letno finančno podporo Občine Izola, 
ter aktivnim sodelovanjem nacionalnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 
Prvi mednarodni projekt, katerega del je bila tudi vila Simonov zaliv, je bil projekt 
Srce Istre: Dediščina in umetnost - Razvoj čezmejnih turističnih poti nas mestnih  
in podeželskih območjih (2005–2007).  
Leta 2008 so raziskave potekale v sodelovanju z avstrijskim Arheološkim inštitutom 
z Dunaja. 
Med leti 2010 in 2014 so se dejavnosti in program v Arheološkem parku Simonov  
zaliv izvajale v okviru strateškega projekta PArSJAd – Arheološki parki severnega 
Jadrana. V okviru projekta sta bila leta 2010 izdelana konservatorski načrt in načrt 
upravljanja. Delo v parku je bilo osredotočeno na promocijo in popularizacijo, pa 
tudi na raziskovalne in konservatorske posege, kar je močno pripomoglo k 
možnostim združevanja raziskav z univerzitetnimi učnimi načrti. 
Cilj projekta AS - Arheologija za vse - Oživljanje Arheološkega parka Simonov zaliv 
2015–2016 je bil povečati dostopnost najdišča, umestiti ga v kulturno in turistično 
ponudbo regije, pa tudi razviti program in infrastrukturo, ki bo omogočila celoletno 
delovanje arheološkega parka. S tem bi bil  projekt finančno vzdržen. 
Inštitut za arheologijo in dediščino daje poseben poudarek sodelovanju in 
partnerstvu med ustanovami iz Slovenije in tujine. Zelo pomembno je sodelovanje 
z občino Izola, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Pomorskim 
muzejem Sergeja Mašera v Piranu, Inštitutom za potapljanje in podvodne 
dejavnosti - IPPA Piran. Inštitut sodeluje tudi z drugimi člani Univerze na 
Primorskem (Fakulteta za humanistične študije, Fakulteta za matematiko, 
naravoslovje in informacijske tehnologije in Pedagoška fakulteta). 
Tako park dosega najvišjo možno stopnjo strokovne podpore. Izkušnje, ki izhajajo 
iz dejavnosti parka, so lahko takoj prenesene v pedagoški proces. 
Člani inštituta izvajajo raziskave in konservacijo arheoloških ostankov ter 
vzdržujejo javni program promocije in predstavitve najdišča s pomočjo delavnic, 
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vodenih ogledov, sodelovanjem na javnih prireditvah, kot so poletna muzejska noč, 
mednarodni dan muzejev itd. Vse dejavnosti finančno podpira občina Izola, 
pripomorejo pa tudi sredstva iz državnih in mednarodnih projektov, ki jih izvaja 
Univerza na Primorskem. 
 Arheologija, dediščina, zgodovina, muzeologija, restavriranje, konservatorstvo in 
turizem so le nekatere od vsebin, pri katerih so sodelovali študenti iz Slovenije  in 
tujine, tako v okviru rednega študija kot delavnic in poletnih šol, ter z nalogami, 
vezanimi na arheološko dediščino Izole in Simonovega zaliva. Sodelovali pa so tudi 
pri izvajanju javnih dogodkov v parku, kot vodniki in prostovoljci v okviru 
pedagoških delavnic, nadalje pri arheoloških raziskavah in konservatorskem delu v 
parku. 
 

IZVEDBA  

 
Leta 2004 je bilo najdišče očiščeno in urejeno kot arheološki park odprt za 
obiskovalce. 
Arhitekturni ostanki vile so bili obnovljeni in situ, saj je to edini način, da se 
ostaline pravilno predstavijo in razložijo za obiskovalce. Sprejeti so bili ustrezni 
zaščitni ukrepi za dolgoročno ohranitev obnovljenih mozaikov.  
Na območju antičnega pristanišča je bil ustanovljen podvodni arheološki park. V 
letu 2015 so bili omogočeni prvi podvodni ogledi rimskih ostalin za nepotapljače. 
Postavljen je bil predstavitveni center.   
Uporaba inovativnih digitalnih in interaktivnih rešitev je izboljšala doživetje 
obiskovalcev. Dediščina je postala dostopnejša tudi z izvajanjem kakovostnega 
programa za obiskovalce s posebnimi potrebami.  
Inštitut za arheologijo in dediščino je odgovoren za redno vzdrževanje in oskrbo 
arheološkega parka, njegovi člani skrbijo tudi za dokumentacijo in georadarske 
raziskave.  
Sistematično predstavljanje in ozaveščanje javnosti ter vključevanje obmorske vile 
v Simonovem zalivu v ponudbo kulturnega turizma, poteka s promocijo, z s 
programom vodenih ogledov, delavnic in z vključevanjem v mednarodne  projekte.   
 

VKLJUČENOST ZAINTERESIRANIH STRANI IN CILJNE SKUPINE  

 
Pri delovanju arheološkega parka sodelujejo različne ustanove: občina Izola, 
regionalne in lokalne turistične organizacije, Pomorski muzej Sergeja Mašera v 
Piranu, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, 
Konservatorski center, Inštitut za potapljanje in podvodne dejavnosti - IPPA Piran, 
različne fakultete Univerze na Primorskem. 
Koristniki arheološkega parka so različni člani lokalnih skupnosti, od otrok do 
starejših, pripadniki različnih verskih skupnosti in osebe s posebnimi potrebami. 
  

REZULTATI IN VPLIV 

 
V okviru upravljanja Arheološkega parka Simonov zaliv se je pričelo z 
rekonstrukcijo in restavriranjem spomenikov, ustrezno predstavitvijo in 
dostopnostjo najdišča, pa tudi oblikovanjem nove kulturne turistične destinacije. 
Arheološki park je zdaj v celoti vključen v kulturno in turistično ponudbo regije. 
Najdišče v največji meri koristi lokalni skupnosti, izobraževalnim ustanovam na 
vseh ravneh, turistom, obiskovalcem s posebnimi potrebami, zainteresiranim 
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posameznikom in javnim ustanovam s področja kulturne dediščine.  
Cilj je razviti program in infrastrukturo, ki bosta omogočila celoletno delovanje 
Arheološkega parka, zaradi česar je bil projekt finančno vzdržen. 
 
TOČKE, IZ KATERIH SE LAHKO NEKAJ NAUČIMO, IN ZAKLJUČKI 

 
Za uspeh Arheološkega parka Simonov zaliv je pomembno, da je upravljavec 
strokovna organizacija, ki na najvišji ravni združuje raziskave, izobraževanje in 
predstavitev. Inštitut za arheologijo in dediščino je pri upravljanju povezan s 
številnimi zainteresiranimi stranmi na lokalni, regionalni in državni ravni, hkrati pa 
sodeluje v mednarodnih odnosih. Na ta način je najvišja znanstvena kakovost 
uspešno povezana s širšo javnostjo.  
 

KONTAKT IN POVEZAVE  

Prof. dr. Irena Lazar 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije,  
Titov trg 5 SI-6000 Koper, Slovenija 
https://www.fhs.upr.si/sl/zaposleni/lazar-irena 
irena.lazar@fhs.upr.si 
 

VIRI  

 
I. Lazar, Arheološki park Simonov zaliv v Izoli. V: B. Djurić, B.  Teržan (ur.), 
Arheološka dediščina Slovenije od osamosvojitve: varovanje in prezentacija,  
Posvet ob evropskem letu kulturne dediščine 2018 (Ljubljana 2019) 109-128. 
 
I. Lazar (ur.), AS – Arheologija za vse. Oživljanje arheološkega parka Simonov 
zaliv,  Priročnik projekta / AS – Archaeology for all. Revival of the Archaeological 
park Simonov zaliv, Project Manual (Koper 2016). 
 
https://www.project-as.eu/sl/ 

 
  

https://www.fhs.upr.si/sl/zaposleni/lazar-irena
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DOBRE PRAKSE V ZVEZI Z NASLEDNJIMI PROJEKTNIMI TEMAMI IN DELOVNIMI 
SKUPINAMI 

DS 1 - Usklajene in integrirane strategije upravljanja in načrti  

NASLOV DOBRE PRAKSE  

Načrt upravljanja rimskega mesta Siscija, Hrvaška 

OPREDELITEV DOBRE PRAKSE  

Načrt upravljanja rimskega mesta Siscija na Hrvaškem je bil v času od junija do 
oktobra 2014 razvit kot eden od sedmih načrtov upravljanja za sedem območij v 
jugovzhodni Evropi. Namenjen je bil izvajanju dejavnosti v okviru projekta 
Ljubljanski proces II: Obnovitev naše skupne dediščine, ki jo s podporo Evropske 
komisije in Sveta Evrope usklajuje delovna skupina za kulturo in družbo (RCCTFCS). 

OZADJE 

Razvoj načrtov upravljanja je rezultat potrebe po doseganju dolgoročnega 
delovanja, upravljanja in trajnosti ciljev programa, potrebnih za pozitivne 
spremembe, povezane z razvojem posameznih lokacij dediščine. Ljubljanski proces 
II je kot okvir za razvoj načrtov upravljanja vplival na načela in metode izbire in 
izvajanja, medtem ko so bila vodstvena in metodološka orodja za obnovo 
dediščine, ki so bila razvita v okviru Ljubljanskega procesa, uporabljena kot 
izhodišča za razvoj načrta upravljanja. 
Na arheološkem najdišču Siscija je bilo določenih več ravni upravljanja. Glavna 
težava s predlagano prakso upravljanja je bila, da ni obravnavala celovitosti 
dediščine, celovitosti problemov in širše uporabnosti. Vsaka institucija je k najdišču 
pristopila z vidika svojih interesov, poslanstva in kompetenc, kjer so nekateri vidiki 
razvoja najdišča ostali zapostavljeni, saj na terenu ni bilo zagotovljene pristojnosti 
določene institucije in ker trenutno pristojne institucije temeljijo na praksi 
koncepta varovanja najdišča z raziskavami in ohranjanjem ter zgolj delno 
predstavitvijo. Poleg tega ni bilo dovolj medinstitucionalnega in medsektorskega 
sodelovanja. Bila je tudi slaba komunikacija med organi oblasti in zainteresiranimi 
stranmi, kar je privedlo do pomanjkanja usklajevanja in celovitega načrtovanja na 
nacionalni in lokalni ravni. 

CILJI 

Struktura upravljanja in tabela potrebnih projektov in dejavnosti, kot ciljev za 
vsako od področij upravljanja, določata, kako in kaj se bo izvajalo v naslednjih 
petih letih. 
Prvi dve leti sta načrtovani kot prehodna rešitev, v kateri odgovorne institucije in 
zainteresirane strani, ki so del organizacijske strukture, delajo predvsem na 
pripravi projektov, razlagi, ozaveščanju, izobraževanju in trženju prepoznavnosti. 
Po tem obdobju je potrebno pregledati prve rezultate (število prejetih in začetih 
projektov, rezultati izobraževalnih projektov, prepoznavnost, predstavitve; 
delovanje in učinkovitost upravljanja obstoječe strukture; arheološke raziskave in 
predstavitev ugotovitev, možnost vzpostavitve predstavitvenega in izobraževalnega 
središče) in narediti analizo možnih okoliščin (politične razmere, zavedanje o 
potrebi vlaganja v dediščino, finančne okoliščine). Nato bo uprava, na predlog 
koordinacijske skupine, odločila o zaposlovanju upravljavcev najdišča, spremembah 
v strukturi upravljanja in morebitni ustanovitvi novih pravnih oseb, pa tudi o 
ustanovitvi predstavitvenega centra.  Možna bo revizije prednostnih projektov in 
dejavnosti. 
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Nova organizacijska struktura je bila ustvarjena za odpravo ključnih pomanjkljivosti 
prejšnje. Zasnovana je kot orodje, ki bo pomagalo decentralizirati sistem 
upravljanja, zmanjšati birokracijo in spodbuditi stalno komunikacijo. Prav tako bi 
morala sprožiti širše vključevanje vseh zainteresiranih strani in promocijo Siscije 
kot dediščine vseh prebivalcev Siska in ne nazadnje vseh Hrvatov. 
 
Konkretni cilji projekta so bili:  
- oblikovati vizijo in strateški okvir (strategije, metode, orodja, ukrepi in projekti, 
financiranje virov in časovne mejnike) za trajnostni razvoj najdišča v naslednjih 
petih letih v skladu z mednarodnimi načeli in konvencijami, ob upoštevanju 
lokalnega okolja, 
- vzpostaviti ravnovesje med varstvom in rabo dediščine (vključno s konservacijo 
ostankov, razvojem mesta in trajnostnega turizma, varovanjem okolja...), 
- razviti interdisciplinarni pristop in sodelovanje, ki temelji na dialogu, sodelovanju 
ter jasni delitvi vlog in odgovornosti vseh zainteresiranih strani, 
- zagotoviti celovito varstvo kulturne in naravne dediščine s stalnim usmerjanjem in 
spremljanjem lokalnega urbanega razvoja, 
- spodbujati podjetništvo, učinkovitost, gospodarski razvoj in povišati prihodke v 
povezavi z dediščino, razviti načrte za upravljanje kulturne dediščine na zahodnem 
Balkanu, 
- spodbujati vseživljenjsko učenje s pomočjo medsebojne komunikacije in 
sodelovanjem različnih udeležencev, 
- zagotoviti učinkovito izvajanje zakonov, predpisov ter podobnih načrtov; obnova 
najdišča. 

VIRI 

Načrt upravljanja rimskega mesta Siscija je bil razvit kot eden od sedmih načrtov 
upravljanja za sedem območij v jugovzhodni Evropi, v okviru projekta Ljubljanski 
proces II: Obnova naše skupne dediščine, ki jo s podporo Evropske komisije in Sveta 
Evrope usklajuje delovna skupina za kulturo in družbo (RCCTFCS). 
Za razvoj načrtov upravljanja je bil ustanovljen regionalni konzorcij, ki je 
vključeval naslednje organizacije: Kulturna dediščina brez meja (CHwB) kot vodja; 
Europa Nostra, Srbija; EXPEDITIO - Center za trajnostni prostorski razvoj, Črna gora 
in Inštitut za urbanistični razvoj, Albanija. 
Ljubljanski proces II je kot okvir za razvoj načrtov upravljanja vplival na načela in 
metode izbire in izvajanja, medtem ko so bila vodstvena in metodološka orodja za 
obnovo dediščine, ki so bila razvita v okviru Ljubljanskega procesa, uporabljena kot 
izhodišča za razvoj načrta upravljanja. 

IZVEDBA  

Vsi koraki in metodološka orodja, ki se uporabljajo za razvoj načrta upravljanja 
arheološkega najdišča Siscija, so interdisciplinarni in pri izvedbi obnove dediščine 
vključujejo soglasja številnih javnih, družbenih, političnih in strokovnih 
zainteresiranih strani. Priprava tega dokumenta se neposredno opira na celovito 
metodologijo obnove, razvito v okviru Ljubljanskega procesa II. Dokument  
sestavljajo: 
1. Prednostno razvrščanje kulturnih dobrin (Seznam prednostnih intervencij - PTL) 
2. Ocene kulturne dediščine (Predhodna tehnična ocena - PTA) 
3. Podatki o trajnostni rabi najdišča (Študija izvedljivosti - FS) 
4. Načrtovanje, zavarovanje in upravljanje sredstev za obnovo (Poslovni načrt - BP) 
Z uvedbo načrtov upravljanja se je metodologija razširila in postala peto orodje. 
Glavna posebnost in prednost razvoja načrta upravljanja v okviru Ljubljanskega 
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procesa II je vnaprejšnja določitev številnih ključnih vidikov načrta upravljanja. 
Zato se med izdelavo načrtov upravljanja uporablja in zajame vse predhodno 
izvedene korake in dokumente. 
V Načrtu za upravljanje arheološkega najdišča Siscija so bile opredeljene 
 zainteresirane strani v skladu z načelom medsektorskega in interdisciplinarnega 
partnerstva in sinergij, ki vključujejo ne le institucije, temveč tudi organizacije 
civilne družbe in zasebni sektor. 
Te zainteresirane strani so sodelovale pri pripravi dokumenta s pomočjo treh 
delavnic, ki so se nanašale na tri glavne faze razvoja načrta upravljanja. Za boljše 
razumevanje razvoja načrta upravljanja, za povečanje zmogljivosti in omogočanje 
aktivne udeležbe zainteresiranih strani, je bil v začetni fazi pripravljen priročnik za 
razvoj načrtov upravljanja in izbor dodatne literature, ki je bil razdeljen vsem 
zainteresiranim stranem.  
Organizirana so bila tudi posebna posvetovalna srečanja z glavnimi deležniki 
Ljubljanskega procesa - Ministrstvom za kulturo Republike Hrvaške in Nacionalnim 
koordinatorjem Ljubljanskega procesa. 

VKLJUČENOST ZAINTERESIRANIH STRANI IN CILJNE SKUPINE  

Ciljne skupine projekta so bile nacionalne in lokalne oblasti, strokovnjaki ter civilni 
in zasebni sektor, državljani, obiskovalci, turistični delavci - animatorji, vodniki, 
strokovnjaki, študentje, učenci. 
Neposredni in posredni koristniki pobude niso ozko opredeljeni v načrtu 
upravljanja, vendar je mogoče sklepati, da so neposredni koristniki Arheološki park 
Siscija, mesto Sisak, turistična organizacija, muzej, obiskovalci najdišča in posredni 
zasebni sektor.  

REZULTATI IN VPLIV 

Izvajanje načrta upravljanja Siscije je bilo načrtovano za obdobje od januarja 2015 
do decembra 2020. 
Struktura upravljanja in tabela potrebnih projektov in dejavnosti kot tudi ciljev za 
vsako od področij upravljanja, določata, kako in kaj se bo izvajalo v naslednjih 
petih letih. 
Rezultati pričujoče prakse so razvoj vizije najdišča, načrt upravljanja antičnega 
mesta z analizami, metodami in smernicami za boljšo politiko upravljanja. 

TOČKE, IZ KATERIH SE LAHKO NEKAJ NAUČIMO, IN ZAKLJUČKI 

Glavni cilji načrta za upravljanje arheološkega najdišča Siscija so vrednotenje, 
varovanje in promocija kulturne in naravne dediščine, ki sestavljajo celoto. 
Nadaljnja cilja sta zagotavljanje trajnostnega razvoja kulturne dediščine in aktivno 
sodelovanje lokalne skupnosti pri tem razvoju. Gre za način, ki ga je mogoče 
uporabiti na večini lokacij nepremične kulturne dediščine.  
Ker obstajajo podobne potrebe pri razvoju večine načrtov upravljanja, je načrt 
Siscije dober primer in podlaga za začetek razvoja splošnih načrtov upravljanja 
arheoloških najdišč.  Seveda je treba upoštevati in vključiti posebnosti vsakega 
posamičnega najdišča, želje in potrebe vseh zainteresiranih strani in upravičencev 
ter različne možnosti v povezavi z geografskim položajem in drugimi pogoji, kot so 
obstoječe stanje, podnebje itd.   

KONTAKT IN POVEZAVE  

Mesto Sisak, Maja DelVechio 
Tel.: +385 44 510 108 
Elektronski naslov: maja.delvechio@sisak.hr 
Spletni naslov: www.sisak.hr 

mailto:maja.delvechio@sisak.hr
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VIRI  

https://www.min-
kulture.hr/userdocsimages/Bastina/Ljubljanski%20proces%20II/MP_Croatia_RomanT
ownSiscia_HRV.pdf 

 

  

https://www.min-kulture.hr/userdocsimages/Bastina/Ljubljanski%20proces%20II/MP_Croatia_RomanTownSiscia_HRV.pdf
https://www.min-kulture.hr/userdocsimages/Bastina/Ljubljanski%20proces%20II/MP_Croatia_RomanTownSiscia_HRV.pdf
https://www.min-kulture.hr/userdocsimages/Bastina/Ljubljanski%20proces%20II/MP_Croatia_RomanTownSiscia_HRV.pdf
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DOBRE PRAKSE V ZVEZI Z NASLEDNJIMI PROJEKTNIMI TEMAMI IN DELOVNIMI 
SKUPINAMI 

DS 1 - Usklajene in integrirane strategije upravljanja in načrti  
 

NASLOV DOBRE PRAKSE  

Celostni pristop k ohranjanju dediščine - trdnjava Bač (»Stoletja Bača«), Srbija  
 

OPREDELITEV DOBRE PRAKSE    

 
SRBIJA  
Pokrajinski zavod za varstvo kulturnih spomenikov, Novi Sad, Srbija  
Platforma »Stoletja Bača«  
2006-2016  

  

OZADJE 

 
Stoletja Bača so zgleden primer izvajanja celostnega pristopa k ohranjanju 
dediščine, ki ustvarja pogoje za družbeni in gospodarski razvoj občine Bač, s 
trdnjavo Bač kot jedrom projekta.  
Projekt "Stoletja Bača" je realiziran kot odprto vzorčno strateško načrtovanje, ki 
omogoča poenotenje rezultatov, pridobljenih z vrsto povezanih posameznih 
(pod)projektov (podprtih s sredstvi EU in držav), ki imajo enake splošne cilje: 
izboljšanje vedenja o najdišču na podlagi raziskav, izvajanje konservatorskih 
načel, uvajanje trajnostnega razvoja in uporabe najdišča ter popularizacija 
njegovih vrednot med širšo skupnostjo. Stoletja Bača so se od leta 2006-2016 
razvijala s strateškimi nacionalnimi in evropskimi projekti in postala platforma za 
izvajanje sodobnih konceptov ohranjanja in upravljanja dediščine v Srbiji.  
V projektu Stoletja Bača posebno mesto pripada ohranjanju in obnovi trdnjave 
Bač. To je tudi razlog, da se osredotočamo na trdnjavo, ki odraža arheološko 
dediščino občine.  
Čez čas se je pilotni pristop premaknil z obravnave ene same zgradbe kulturne 
dediščine, trdnjave Bač, na opredelitev podonavske regije kot kulturne krajine, s 
pomočjo interdisciplinarnih in multidisciplinarnih raziskav. Poleg trdnjave ležita 
na območju občine Bač tudi pravoslavni samostan Bodjani in frančiškanski 
samostan Bač. Kapela sv. Antona Puščavnika, ostanki turških kopeli v Baču, 
cerkev sv. Pavla in samostan Bač so zaščiteni kot pomembni kulturni spomeniki.  
 

  

CILJI 

 
V projektu Stoletja Bača posebno mesto pripada ohranjanju in obnovi trdnjave Bač. 
Pobuda je bila namenjena vključitvi trdnjave Bač v lokalno skupnost in iskanju 
trajnostne rabe zaščitenega objekta kulturne dediščine.  
Pokrajinski zavod za varstvo kulturne dediščine se od leta 2006 bori za novo vlogo 
kulturne dediščine območja Bača in za krepitev povezav s skupnostjo. Zato je 
inštitut vzpostavil projekt »Stoletja Bača« kot platformo in metodološki okvir. Ta 
temelji na sodobnih načelih ohranjanja, ki so vodili obnovo dediščine Bača in 
okolice. Metodološki okvir je predvideval širitev ekipe in kompetenc, pridobitev 
novega vedenja, vzpostavitev mednarodnega sodelovanja, zagotovitev različnih 
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virov financiranja in negovanje sodelovanja z lokalno skupnostjo kot ključnega 
dejavnika dolgoročnega ohranjanja in uporabe dediščine.  
Zaradi uspeha projekta in njegove celostne vizije je bila leta 2010 trdnjava Bač 
uvrščena na UNESCOV seznam kulturne dediščine, kot del starega Bača in njegove 
okolice, kar pomeni, da ima trdnjava Bač z okolico okoljsko, izobraževalno in 
družbeno vrednost kot tudi potencialno izjemno univerzalno vrednost. Trenutno se 
pripravlja postopek oblikovanja načrta upravljanja in dokumentacije trdnjave Bač 
in okoliške kulturne krajine za nominacijo na  seznam UNESCOVE svetovne kulturne 
dediščine.  
 

VIRI 

 
"Stoletja Bača" so nastala kot pobuda Pokrajinskega zavoda za varstvo kulturne 
dediščine in njegove ekipe interdisciplinarnih strokovnjakov. Pobuda in vsak 
posamezen projekt sta bila del celostnega in dolgoročnega načrtovanja, glavna 
značilnost modela dolgoročne politike dediščine pa je, da je usmerjena v družbo 
in državljane. Model je zasnovala in povezala ekipa strokovnjakov in zunanji 
partnerji.  
Model upravljanja "Stoletja Bača" je omogočil upravljanje in obenem izvajanje več 
tematskih projektov in/ali programov v treh glavnih kategorijah zaščite trdnjave 
Bač in okolice: A - raziskave; B - ohranjanje; in C - uporaba.  
Model je omogočil vključitev novih projektnih dejavnosti (z ustvarjanjem delovnih 
paketov v vsaki od tematskih enot), kar je bilo pomembno za uspešno in učinkovito 
sodelovanje med projektnimi partnerji iz različnih strok. Odprto (strateško) 
načrtovanje je omogočilo poenotenje rezultatov, pridobljenih pri posameznih 
(pod)projektih, in združevanje rezultatov v tematske enote.  
Model vidimo kot način izvajanja koncepta enakosti varstva in zaščite kulturne 
dediščine.  
Projekt "Stoletja Bača" in ohranitev trdnjave Bač je bil financiran iz različnih virov, 
z rednimi dejavnostmi in javnimi natečaji na lokalni, pokrajinski, državni in 
mednarodni ravni. Celostni pristop k ohranjanju dediščine in intenzivna promocija 
sta začela vplivati na druge veje javne politike in na naložbe, ki niso bile 
osredotočene samo na konservacijo ostalin. Projekt, osredotočen na razvoj in 
lokalno skupnost, se je začel odpirati ljudem, njihovim potrebam in njihovi pravici 
do dediščine.  
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IZVEDBA  

Za prvo fazo projekta, ki se je osredotočil na ohranitev trdnjave Bač, sta bila 
odgovorna Pokrajinski zavod za varstvo kulturne dediščine in vodja projekta. 
Vključene dejavnosti:  
1. V povezavi z zgodovino in arheologijo Bača so bile opravljene obsežne raziskave 
(podatki o zgradbah, njihovi notranjosti, načinu rabe, vodovodu itd.).  
2. Konstrukcijski inženiring je vključeval oceno stanja zgradb in poškodb, analizo 
stabilnosti in degradacije materialov (opeke, malte in kamna); izvedeno je bilo 
geotehnično spremljanje arheoloških izkopavanj.  
3. Konservacija in restavriranje trdnjave sta potekali v več fazah, s poudarkom na 
ohranjanju njene pristnosti. Izvedli so ga člani multidisciplinarne skupine. Vključen 
je bil laboratorij za preskušanje materialov kulturne dediščine. Zidani nadzemni 
deli so bili obravnavani v skladu z rezultati raziskav, ohranjenostjo in 
razpoložljivimi finančnimi sredstvi.  
4. Strokovnjaki na področju tradicionalnih obrti in tehnik so bili vključeni v 
zidarska, tesarska (vsi leseni elementi in konstrukcije, tla in polkna), mizarska in 
kovaška dela ter v izdelavo tal iz terakote.  
5. Vzpostavitev sklada Stoletja Bača za upravljanje Baške trdnjave in usklajevanje 
koristnikov in zainteresiranih strani v lokalni skupnosti.  
V prvem obdobju 2006–2010 je bil projekt Stoletja Bača osredotočen na kulturno 
dediščino na območju Bača in obravnavan kot prednostna naloga. To je omogočilo 
obsežne raziskave in revitalizacijo stolpa Donjon. Tehnična podpora je bila na voljo 
prek programov Sveta Evrope in mednarodnega sodelovanja z Italijo v okviru 
projekta I.Ne.P.S, ki je vključeval frančiškanski samostan Bač in samostan Bodjani. 
Marca 2010 je bil stari Bač z okolico uvrščen na začasni seznam svetovne kulturne 
dediščine, kar je pripomoglo k vključitvi celotnega območja v prostorski načrt 
Republike Srbije.  
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VKLJUČENOST ZAINTERESIRANIH STRANI IN CILJNE SKUPINE  

 
V izvedbo pobude „Stoletja Bača“ in sanacijo trdnjave Bač so bili vključeni 
predstavniki na lokalni, regionalni in državni ravni.  
Zainteresirane strani so bile nosilci nacionalne kulturne politike, visokošolske 
ustanove, zavodi za varstvo, ohranjanje in raziskave kulturne dediščine, turistična 
organizacija, nevladne organizacije in splošna javnost.  

REZULTATI IN VPLIV 

 
V zvezi s  trdnjavo Bač, njenim ohranjanjem, obnovo in promocijo je bilo izvedenih 
več projektov, ki so bili podprti s strani EU in Srbije.  
Stoletjem Bača je uspelo doseči to, kar generacijam konservatorjev ni uspelo - 
dokončno vključiti trdnjavo Bač v lokalno skupnost in najti trajnostno rabo tega 
območja kulturne dediščine.  
Utrjeni grad in njegova okolica z izobraževalnim centrom se uporabljata v 
izobraževalne in turistične namene. Izobraževalni center je stičišče za 
ozaveščanje, zbiranje in izmenjavo vedenja med strokovnjaki, obiskovalci in 
javnostjo. 
Stolp Donjon je postal muzej, v katerem so predstavljene arheološke najdbe, 
trdnjava pa je del razpršenega muzeja na širšem območju občine Bač, skupaj s 
samostanom Bodjani, turško kopeljo in frančiškanskim samostanom v neposredni 
bližini.  
Vzpostavljeno je sodelovanje z uglednimi raziskovalnimi in visokošolskimi 
ustanovami ter zainteresirano javnostjo. Pomemben vidik predstavlja ozaveščanje 
lokalne skupnosti o modelu upravljanja, njegovem uspehu za trdnjavo in širše 
območje ter o sami dediščini Bača. 
 V uporabi je vseh 5 nadstropij stolpa Donjon, pri čemer je v dveh stalna razstava 
arheološkega gradiva. Raziskave in konservacija sta izboljšala stanje vidnih 
struktur, kar je omogočilo 2. fazo oživljanja kompleksa, ki je sedaj opremljen za 
sprejem turistov.  
Ustanovljen je bil laboratorij za preskušanje materialov kulturne dediščine, ki v 
Baču raziskoval materiale in ugotavljal vzroke za njihovo degradacijo,  sodeloval pa 
je tudi v številnih projektih, npr. v  projektu HEROMAT, kot najvidnejšim med 
njimi. Gre za prvi tovrstni laboratorij, ki ga ni ustanovila država Srbija.   
Trdnjava Bač je že več kot 15 let glavno prizorišče Dni evropske dediščine, ki kot  
odprt in brezplačen festival združuje lokalno skupnost in zainteresirane 
obiskovalce.  
Trdnjava Bač se je prebila iz anonimnosti v enega najbolj znanih kompleksov 
kulturne dediščine Srbije. Predstavljena je tudi v prvi srbski različici igre Monopoly.  
Največji uspeh do zdaj je, da je trdnjava Bač dobitnica velike Evropske nagrade za 
kulturno dediščino/Europa Nostra Award 2018 - kot najboljši primer 
interdisciplinarnega in celostnega modela za ohranjanje dediščine;   
 
TOČKE, IZ KATERIH SE LAHKO NEKAJ NAUČIMO, IN ZAKLJUČKI 

 
Pobuda »Stoletja Bača« in ohranitev trdnjave Bač kot temeljnega kamna pobude je 
primer dobre prakse sistematiziranega, premišljenega interdisciplinarnega 
projekta, ki sledi glavnim načelom sodobnega ohranjanja in upravljanja dediščine 
(utemeljenega na konvencijah o dediščini in praksi).  
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V Srbiji je to redek uspešen primer celostnega pristopa, ki je imel za dediščino in 
javnost pozitivne rezultate ter prejel oceno in priznanje tudi izven meja Srbije.  
Poudariti je potrebno učinkovitost sodelavcev projekta, na čelu z gospo Slavico 
Vujović, vodjem pobude od začetka.  
Projekt je bil strateško načrtovan, po fazah in v realističnih časovnih okvirih, z 
organiziranimi ter izvedljivimi prednostnimi nalogami. Vsaka faza ali dejavnost je 
imela svoj namen in dodano družbeno vrednost, s katero je koristila zainteresirani 
skupnosti (npr. ohranjanje in obnova kot osnova raziskovalnega projekta in 
vključevanja študentov, obnovljene stavbe kot prostori za izobraževanje in 
srečevanje).  
Širša vrednost projekta je v učinkovitem modelu upravljanja, ki ga je moč uporabiti 
tudi pri drugih primerih kulturne dediščine. Dediščina je povezane s širšim 
družbenim in kulturnim okoljem, ki vključuje tudi lokalno skupnost in ji koristi. 
 

KONTAKT IN POVEZAVE  

Dr. Slavica Vujović  
Arhitekt, vodja projekta "Stoletja Bača"  
Pokrajinski zavod za varstvo kulturnih spomenikov, Novi Sad, Srbija  
Spletna stran: http://www.pzzzsk.rs/vekovi-baca/vekovi-baca.html  
Elektronski naslov: slavica.vujovic@pzzzsk.rs  
 

VIRI  

 
Podatke je posredovala gospa Slavica Vujović, izčrpno poročilo pa je bilo 
sestavljeno in predloženo za prejem nagrade Europa Nostra. Izbrane informacije iz 
so bile uporabljene in prilagojene za namene tega poročila.  
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DOBRE PRAKSE V ZVEZI Z NASLEDNJIMI PROJEKTNIMI TEMAMI IN DELOVNIMI 
SKUPINAMI 

 
DS 1 – Usklajene  in integrirane strategije upravljanja in načrti 
 

NASLOV DOBRE PRAKSE 

 
Upravljavski model v Parku vojaške zgodovine Pivka, Slovenija  
 

OPREDELITEV DOBRE PRAKSE 

 
Slovenija, Primorsko-notranjska statistična regija, Zavod za turizem Pivka, Park 
vojaške zgodovine  Pivka   
 
Park vojaške zgodovine je muzejsko turistično središče, umeščeno v kompleks stare 
pivške vojašnice. Ideja o osnovanju muzejske zbirke se je rodila maja 2004, 
predvsem iz skrbi Občine Pivka za usodo opuščenega vojaškega kompleksa, ki je ob 
robu Pivke nezadržno propadal, ter dragocenih primerkov vojaških oklepnih vozil in 
orožja kot dediščine predhodnih vojska. Z odprtjem prvega paviljona tankovsko-
artilerijske zbirke dve leti pozneje je Park vojaške zgodovine zaživel kot skupni 
projekt Občine Pivka in Ministrstva za obrambo Republike Slovenije ter se nato 
vsako leto širil glede na razpoložljiva sredstva, prostorske kapacitete in pridobljene 
ter obnovljene eksponate. V naslednjih letih se je pojavila možnost koriščenja 
razvojnih sredstev iz skladov Evropske unije, ki so ključno pripomogla pri obnovi in 
muzejskih širitvah. Pomembno prelomnico za razvoj Parka vojaške zgodovine je 
predstavljala velika kohezijska operacija Celovita ureditev kompleksa Parka 
vojaške zgodovine v letih 2013–2015, v okviru katere je bil zgrajen nov muzejski 
paviljon, obnovljenih večje število eksponatov in dopolnjena infrastruktura, 
postavljena pa sta bila tudi nova garaža za delujoča vozila in poligon za 
demonstracijske vožnje. Muzejske zbirke so v zadnjem desetletju dopolnile 
odmevne nove pridobitve, od podmornice P-913 Zeta, ki z možnostjo ogledov 
notranjosti ostaja med obiskovalci še vedno najzanimivejši eksponat, do vojaške 
parne lokomotive iz II. svetovne vojne in drugih XXL-primerkov. Prav posebno 
doživetje predstavlja simulator letenja z letalom MiG-21, ki obiskovalcem omogoča 
pristno in interaktivno doživetje letenja z nadzvočno hitrostjo. Obiskovalce 
pritegnejo tudi sodobno zasnovane muzejske razstave; nosilna je Pot v 
samostojnost, ki prikazuje potek osamosvajanja Republike Slovenije s poudarkom 
na vojni za obrambo suverenosti leta 1991. 
Posebnost pivškega muzeja je vozni del zbirke. Dinamični prikazi voženj z oklepniki 
v okviru tradicionalnega Tankovskega vikenda in drugih dogodkov predstavljajo 
pomembno doživetje za obiskovalce. S pestrim programom navdušuje tudi 
vsakoletni Festival vojaške zgodovine, ki kot največji vojaškozgodovinski spektakel 
v Sloveniji vsako leto v septembru privabi več tisoč obiskovalcev.  
Park vojaške zgodovine se je skozi leta razvil v največji muzejski kompleks v 
Sloveniji in eden največjih vojaškozgodovinskih kompleksov v tem delu Evrope. 
Poleg dragocene zbirke vojaške tehnične dediščine in aktualnih razstav kot sodobno 
muzejsko središče ponuja še mnogo več – muzejsko restavracijo, dobro založeno 
muzejsko trgovino, počivališče za avtodome ter več prijetnih sprehajalnih in 
pohodnih poti.   
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Park vojaške zgodovine deluje kot organizacijska enota v okviru Javnega zavoda za 
upravljanje dediščine in turizem Pivka, katerega ustanoviteljica je Občina Pivka. 
Park vojaške zgodovine je bil kot razvojni projekt v prvem obdobju voden 
neposredno s strani občine, leta 2008 pa je bil projekt deloma prenesen na Lokalni 
pospeševalni center Pivka. Javni Zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka je 
projekt Park vojaške zgodovine prevzel leta 2015.  
 

OZADJE 

 
Lokalna skupnost v Pivki je že dlje časa razmišljala glede možnosti izkoriščanja 
vojaškozgodovinske dediščine za razvoj turizma. Območje Pivške kotline je namreč 
v zgodovini veljalo za strateško pomembno območje, kjer so se premikale in 
spopadale različne vojske, za katerimi je ostala bogata vojaškozgodovinska 
materialna in nematerialna dediščina.       
Vojska in njena prisotnost sta v pivškem prostoru dolgo predstavljali razvojno oviro, 
zlasti na področju turizma. Pomembna vojašnica in pa velik vojaški poligon sta bila 
v času Jugoslavije vzrok temu, da je bil razvoj turizma z družbenimi plani in 
drugimi omejitvami v tem delu Pivške kotline skoraj popolnoma blokiran. Kljub 
bližini pomembnih turističnih točk, kot so Postojnska jama, Predjamski grad, Lipica 
in Škocjanske jame, ter legi ob cesti Postojna–Reka kot eni glavnih turističnih 
magistral je za Pivko turizem predstavljal le gnečo na cestah. 
Za razvoj projekta Park vojaške zgodovine je bila odločilna tudi skrb Občine Pivka 
za usodo opuščenega vojaškega kompleksa, ki je ob robu Pivke nezadržno propadal. 
Arhitekturno impozanten kompleks zgradb je zgradila Kraljevina Italija okrog leta 
1930 za potrebe utrjevanja rapalske meje, od konca druge svetovne vojne do leta 
1991 pa je bila v njem nastanjena jugoslovanska vojska. Slovenska vojska je 
opuščene objekte uporabljala zgolj kot poligon za urjenje v urbanih spopadih, kar 
je vodilo do hitre degradacije objektov. 
Pred dobrimi petnajstimi leti pa se je ob sodelovanju Občine Pivka in Ministrstva za 
obrambo Republike Slovenije z idejo Parka vojaške zgodovine začela zgodba 
obračati in je to, kar je bilo v tem prostoru razvojna ovira, začelo postajati 
razvojna priložnost.   
 

CILJI 

 
Park vojaške zgodovine je bil osnovan kot muzejsko turistično središče, ki nudi 
vpogled v bogato vojaškozgodovinsko dediščino območja ter razgibano vojaško 
zgodovino slovenskega nacionalnega prostora. Park tako zbira, ohranja, 
dokumentira, raziskuje in predstavlja materialno ter nematerialno dediščino s 
področja vojaške zgodovine v kontekstu širše evropske in svetovne zgodovine, pri 
čemer deluje v skladu s sodobnimi muzejskimi standardi in soustvarja muzeološko 
stroko.    
Vojaška zgodovina našega prostora je bila namreč kljub strateško izjemno 
pomembni legi in bogati vojaškozgodovinski dediščini pogosto zanemarjena in z 
izjemo posameznih obdobij ni bila deležna ustrezne muzejske obravnave. 
Poslanstvo Parka vojaške zgodovine je zato v prezentaciji nacionalne vojaške 
zgodovine, pri čemer so glavni poudarki dani dediščini, na katere se navezujejo 
glavne zbirke Parka vojaške zgodovine: oklepnim vozilom, artileriji, letalstvu in še 
posebej obdobju osamosvajanja Republike Slovenije ter vojni za obrambo 
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samostojnosti, ki ju predstavlja nosilna razstava Pot v samostojnost. Ohranjanje 
zgodovinskega spomina na to prelomno obdobje nacionalne zgodovine kot glavno 
poslanstvo Parka vojaške zgodovine sloni na dejstvu, da so prav od tu 26. junija 
1991 dopoldne na ceste zapeljali prvi tanki in začeli agresijo na pravkar 
osamosvojeno slovensko državo.  
Park vojaške zgodovine je v zadnjih letih presegel začrtane okvirje in se razvil v 
največji in enega najbolj obiskanih muzejev pri nas. V letu 2019 je bil vpisan v 
razvid muzejev, s čimer se je med obiskovalci še utrdilo dojemanje Parka kot 
nacionalnega vojaškega muzeja. Vse pomembnejša naloga, ki jo Park opravlja, je s 
tem postala tudi javna služba dokumentiranja, zbiranja, hrambe in konserviranja 
gradiva, vezanega na vojaško zgodovino prostora Republike Slovenije, vedno večji 
pomen pa pridobivajo tudi dejavnosti s strokovnega, znanstvenega in pedagoškega 
področja. Dolgoročna vizija Parka vojaške zgodovine je doseganje odličnosti na 
vseh področjih delovanja muzeja kot največjega nacionalnega vojaškega muzeja, 
pri čemer se zavezuje ohranjanju zgodovinskega spomina, povezanega z vojaško 
zgodovino, razlagi vojaške zgodovine v skladu s sodobnimi muzeološkimi pristopi ter 
resnici pri prikazovanju zgodovinskega dogajanja, pa najsi gre za starejša 
zgodovinska obdobja ali pa dogodke iz polpretekle zgodovine.   
 

VIRI 

 
Projekt Park vojaške zgodovine je bil v opuščenem kompleksu pivške vojašnice 
osnovan v sodelovanju med Občino Pivka in Ministrstvom za obrambo Republike 
Slovenije. Osnovni dogovor je predvidel, da občina poskrbi za obnovo objektov in 
prevzame vodenje projekta, ministrstvo pa priskrbi eksponate za muzejsko zbirko, 
tj. oklepna vozila in artilerijo iz nabora odpisanih vojaških sredstev. Pomemben del 
v sklopu pridobivanja novih eksponatov so predstavljale tudi izmenjave eksponatov 
z drugimi državami, ki jih je koordiniral Vojaški muzej Slovenske vojske. V začetni 
fazi projekta je obrambno ministrstvo poskrbelo tudi za obnovo eksponatov, z 
zmanjševanjem vojaškega proračuna pa je Park vojaške zgodovine prevzel obnovo 
ob pomoči evropskih skladov.      
Park vojaške zgodovine se je s pomočjo razvojnih skladov Evropske unije hitro 
razvijal. V letih po odprtju prvega paviljona tankovsko-artilerijske zbirke, ki je v 
Park pripeljal prve obiskovalce, je sledila postopna obnova drugih objektov in 
muzejskih eksponatov vse do velike kohezijske operacije Celovita ureditev 
kompleksa Park vojaške zgodovine v letih 2013–2015 kot ene izmed osrednjih 
razvojnih prelomnic v zgodbi Parka. V prvi fazi projekta, vredni 4,3 mio EUR, je bil 
leta 2015 zgrajen nov muzejski paviljon, ki je z 2.000 m2 razstavnih površin podvojil 
dotedanje razstavne kapacitete Parka. Novi objekt je omogočil postavitev sodobne 
in interaktivno zasnovane razstave Pot v samostojnost, kar je predstavljalo prvo 
celostno muzejsko predstavitev tega vrhunca nacionalne zgodovine. V novi Paviljon 
A so bili umeščeni tudi podmornica, do tedaj izpostavljena neugodnim vremenskim 
razmeram na zunanji razstavni ploščadi, in zbirka vozil. V drugi fazi operacije, 
ocenjene na dobrih 1.100.000 EUR, pri čemer je 85 % kril Evropski sklad za 
regionalni razvoj, 15 % pa Ministrstvo za kulturo, so bile glavne aktivnosti operacije 
usmerjene v dokončanje objekta Komanda kot vstopne točke v muzej. V tem sklopu 
je bila obnovljena streha, s prenovo prostorov pa je Park pridobil tudi novo dvorano 
in razstavne ter depojske prostore. Ob zaključku operacije so bili vzpostavljeni tudi 
pogoji za delovanje voznega dela muzejske zbirke –  dokončana je bila ploščad s 
tribunami za gledalce in zgrajena nova garaža za vozni del zbirke.  
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V okviru operacije je bila preurejena tudi pešpot na Primož, s čimer je bila 
dopolnjena spremljevalna ponudba Parka vojaške zgodovine.   
  
Park vojaške zgodovine za razliko od večine ostalih nacionalnih muzejev ni 
financiran iz naslova državnih sredstev, ampak si tri četrtine prihodkov ustvari na 
trgu, večinoma z vstopnino, dodatnimi muzejskimi programi in muzejsko trgovino. 
Po vpisu v razvid muzejev leta 2019 in z širitvijo v muzej nacionalnega pomena si v 
Parku vojaške zgodovine prizadevajo za ureditev statusa in pridobitev državnega 
pomena. 
 

IZVEDBA 

 
Za preboj Parka vojaške zgodovine na turističnem trgu so bile poleg celovite 
obnove kompleksa in izgradnje nove muzejske infrastrukture s pomočjo razvojnih 
skladov Evropske unije ključne tudi odmevne muzejske pridobitve. K 
prepoznavnosti Parka vojaške zgodovine med domačo in tujo javnostjo je močno 
doprinesel prihod jugoslovanske diverzantske podmornice P-913 Zeta leta 2011 kot 
darilo Republike Črne gore po velikem prizadevanju članov društva Podmorničar, v 
katerem so združeni nekdanji slovenski podmorničarji. Podmornica še danes velja 
za najatraktivnejši eksponat Parka vojaške zgodovine, ki si ga lahko obiskovalci v 
spremstvu vodnika ogledajo tudi odznotraj. Pomemben mejnik za Park vojaške 
zgodovine je bila tudi pridobitev nemške parne vojaške lokomotive iz II. svetovne 
vojne 52-4936, ki je po prihodu in umestitvi v muzejsko postavitev leta 2016 
podmornici prevzela status največjega in najtežjega eksponata. V Parku vojaške 
zgodovine se zavedajo, da je v skladu s sodobnimi muzejskimi smernicami 
poslanstvo muzeja tudi v tem, da obiskovalcem daje možnost ne samo videti, 
ampak tudi občutiti in doživeti. Leta 2018 je muzejsko doživljajsko ponudbo 
dopolnil prihod simulatorja letenja z letalom MiG-21, zasnovanega v podjetjih 
Aereform in Aeronavt z namenom omogočiti obiskovalcem prepričljivo doživetje 
letenja z nadzvočno hitrostjo. Muzejska ponudba se je širila in dopolnjevala tudi v 
letu 2019, ko se je zbirki XXL-eksponatov v Parku vojaške zgodovine pridružil 
vojaški helikopter Mil Mi-8. Njegova umestitev v muzejsko postavitev je bila 
rezultat mednarodne izmenjave eksponatov, ki sta jo v sklopu zglednega 
sodelovanja izvedla Vojaški muzej Slovenske vojske in Muzej Poljske vojske 
(Muzeum Wojska Polskiego). Helikopter je po logistično zahtevnem prevozu iz 
Poljske s svojim prihodom v Park vojaške zgodovine pomembno dopolnil serijo 
muzejskih težkokategornikov, v katero sodi skupaj z lokomotivo in podmornico. 
Istega leta so bile obiskovalcem prvič na ogled razbitine letala Supermarine Spitfire 
F.IX MJ116, padlega ob Ižanski cesti v Ljubljani med II. svetovno vojno, 
razstavljeno pa je bilo tudi vojaško trenažno letalo UTVA Aero 3, ki ga je Park 
vojaške zgodovine odkupil od Aerokluba Josip Križaj Ajdovščina. Skozi leta je bilo v 
Parku vojaške zgodovine postavljenih tudi več razstav, od nosilne razstave Pot v 
samostojnost, posvečene ohranjanju zgodovinskega spomina na prelomno obdobje 
slovenskega osamosvajanja, do vrste stalnih in gostujočih razstav, vezanih na 
slovenski nacionalni prostor in našo vojaško zgodovino.        
  
Vsaka nova pridobitev in razstava je rezultat zglednega sodelovanja s partnerji in 
ima pomemben doprinos k osnovnemu poslanstvu Parka vojaške zgodovine – na 
podlagi bogate vojaškozgodovinske dediščine tega območja osnovati razgibano 
turistično središče, namenjeno izobraževanju, raziskovanju in enkratnim 



34 
 

doživetjem.   
 

VKLJUČENOST ZAINTERESIRANIH STRANI IN CILJNE SKUPINE 

Park vojaške zgodovine s tehnično zbirko nacionalnega pomena in raznovrstnimi 
razstavami nagovarja najširši krog obiskovalcev, od otrok do starejših generacij. 
Pestre muzejske vsebine k obisku ne pritegnejo samo ljubiteljev vojaške zgodovine 
in tehnične dediščine, ampak vse pogosteje tudi tiste obiskovalce, ki se želijo 
podrobneje poučiti o pomembnih poglavjih iz naše preteklosti.  
  
Med obiskovalci predstavljajo izjemno pomemben delež tudi družine z otroki. 
Zaradi pogostega obiska družin je obiskovalcem praktično od samih muzejskih 
začetkov na voljo tudi družinska vstopnica, ki je cenovno ugodnejša za družino. 
 
Obiskovalci si lahko Park vojaške zgodovine ogledajo tako ob individualnem 
postanku kot v sklopu organiziranih skupinskih obiskov. Individualni obiskovalci med 
samostojnim ogledom trajanje in vsebine muzejskega postanka prilagajajo svojemu 
zanimanju, medtem ko muzejsko doživetje zaključenih skupin celostno zaokroži 
poučna vodnikova razlaga, začinjena z marsikatero zanimivo zgodbo iz konteksta 
muzejskih eksponatov. 
  
Poleg individualnih obiskovalcev je vsako leto tudi izjemno visok delež 
organiziranih skupin, od tega predstavljajo pomemben delež šolske skupine, veliko 
pa je tudi skupin upokojencev, gasilcev, veteranov, društev, delovnih kolektivov, 
vojakov, agencijskih izletov … Med poletno sezono pa izraziteje prevladujejo 
individualni obiskovalci, tako domači kot tudi turisti iz tujine.  
  

REZULTATI IN VPLIV 

 
Z zagonom Parka vojaške zgodovine v kompleksu opuščene pivške vojašnice je 
Občini Pivka uspelo pred propadom rešiti arhitekturno impozanten kompleks pa 
tudi izjemno število eksponatov vojaške tehnične dediščine iz različnih 
zgodovinskih obdobij. Obenem je Park vojaške zgodovine s svojo edinstveno zbirko 
Občino Pivka vrisal tako na turistični zemljevid Slovenije kot tudi Evrope.  
Park vojaške zgodovine se je skozi leta razvil v največji in enega najbolj obiskanih 
muzejskih kompleksov v Republiki Sloveniji, ki si ga je samo v letu 2019 ogledalo 
skoraj 60.000 obiskovalcev. Slovenija je z njim pridobila ne samo vojaški muzej, ki 
se lahko postavlja ob bok vojaškim muzejem drugih držav, ampak tudi muzejsko 
razstavo, ki na kraju, od koder se je začela agresija jugoslovanske vojske na 
Slovenijo, govori o vojni za obrambo slovenske samostojnosti.     
 

TOČKE, IZ KATERIH SE LAHKO NEKAJ NAUČIMO, IN ZAKLJUČKI 

 
Park vojaške zgodovine je v marsičem poseben muzej. Gre za sodobno zasnovano 
muzejsko turistično središče, ki obiskovalcem ne ponuja zgolj ogleda muzejskih 
eksponatov, ampak tudi nepozabno doživetje in jim pogosto razbija stereotipe, ki 
jih imajo o muzejih. 
Intenzivnemu razvoju Parka vojaške zgodovine v zadnjem desetletju je botrovalo 
tudi aktivno črpanje evropskih finančnih sredstev, zahvaljujoč katerim je bilo v 
preteklih letih uspešno izvedenih več ključnih projektov širitve muzejskih zbirk in 
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obnove muzejske infrastrukture. 
Park vojaške zgodovine si prizadeva tudi za povezovanje z ostalimi turističnimi 
ponudniki v regiji. V zadnjih letih je razvil intenzivne povezave zlasti s Parkom 
Škocjanske jame in Kobilarno Lipica kot pomembnima turističnima destinacijama 
na tem območju. Park se aktivno povezuje tudi z muzeji in drugimi 
vojaškozgodovinskimi institucijami doma in po svetu.   
 

KONTAKT IN POVEZAVE 

 
Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka  
Kolodvorska cesta 51 
6257 Pivka 
T: +386 (0)31 775 002 
E: info@parkvojaskezgodovine.si 
WEB SITE: https://www.parkvojaskezgodovine.si  
https://youtu.be/aRsjEl-vHhc 
 

VIRI  

 
 Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka  
 

 

 
  

mailto:info@parkvojaskezgodovine.si
https://www.parkvojaskezgodovine.si/
https://youtu.be/aRsjEl-vHhc
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DOBRE PRAKSE V ZVEZI Z NASLEDNJIMI PROJEKTNIMI TEMAMI IN DELOVNIMI 
SKUPINAMI 

 
DS 1 - Usklajene in integrirane strategije upravljanja in načrti 
 

NASLOV DOBRE PRAKSE  

 
"Playmarche: regionalno okrožje kulturne dediščine 2.0", Italija 
 

OPREDELITEV DOBRE PRAKSE  

 
PlayMarchesrl - 52 partnerjev 
 
Regija Marche –Provinca Macerata 
 
Razvojni projekt kulturnega okrožja „Playmarche: regionalno okrožje kulturne 
dediščine 2.0“, ki ga financira regija Marche. 
 
Projekt je bil razvit med letoma 2015 in 2018. 
 

OZADJE 

 
Play Marche je bil ustanovljen v središču regije Marche. Tu je za okrožja značilno 
družbeno in produktivno ozadje  znanja in vrednot, ki so na svetovnem trgu znane 
po uspešni koncentraciji mikro, malih in srednje velikih podjetij. Ta  situacija 
temelji na tako imenovani industrijski atmosferi, kulturnem in industrijskem 
sistemu, sestavljenem iz vertikalnih in horizontalnih odnosov, materialnih in 
nematerialnih mrež.  
Razvoj in izmenjava kompetenc in izkušenj na različnih ravneh specializacije sta 
ključni strateški prednosti PlayMarche srl za spopadanje s sedanjimi in prihodnjimi 
izzivi na področju razvoja, raziskav in inovacij.  
V naši regiji je veliko podjetij, ki delujejo na področju kulturne dediščine in na 
področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij, vendar ni usklajevanja med 
njimi, oziroma med podjetji in državnimi ustanovami. Prav tako ni veliko 
mednarodnih poslovnih projektov, saj so tisti, ki obstajajo, tesno povezani samo s 
točno določeno lokacijo. Macerata in Playmarche Srl  odpirata poti, s katerimi bi 
bilo pomanjkanje internacionalizacije preseženo in ki bi omogočile oblikovanje 
novih priložnosti. 

CILJI 

 
Projekt temelji na dveh smernicah: 

1- - Izgradnja enega ali več vozlišč v regiji, kjer bi pomembni kulturni prostori imeli 
vlogo identitetnih katalizatorjev, blagovnih znamk. Vozlišča bodo zasnovana kot 
prostori za sodelovanje.  
 

- - Stičišča za podjetja in ljudi, ki so predvsem usmerjeni v interakcijo med kulturo 
in ekonomskim znanjem; stičišča in tehnološke platforme, namenjene določenim 
temam, ki jih je potrebno razviti, kot so, na primer, e-trgovina, družbeni splet in 
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celostno trženje obravnavanega območja (obrt, proizvodnja, prehrambni in vinski 
turizem). 
 

2- Navdih za izobraževanje temelji na paradigmi igre: kulturna vrednost ne izvira le iz 
posameznih epizod ali krajev, ampak jo večinoma določajo interakcije, konteksti  
in povezave. Od leta 2015 do 2018 je Playmarche ustvaril aplikacijo za 15 mest, ki 
je osredotočena na njihove glavne zgodovinske junake (ti so animirani). Aplikacija 
je bila ustvarjena predvsem za šole in šolarje, tako da jim omogoča učenje na 
zabaven način. 
 

VIRI 

 
V projektu so sodelovali univerzitetni profesorji, avdio in video tehniki, inženirji, 
podjetja, uradniki občin pokrajine Macerata, knjižničarji in strokovnjaki za 
digitalizacijo. Njihove veščine segajo od poznavanja novih tehnologij, do izdelave 
izobraževalnih vsebin, od grafičnega oblikovanja do preučevanja psihologije in 
obnašanja mladoletnikov ter od boljše prepoznave območja do poznavanja in 
varstva kulturne dediščine. 
 
Projekt je bil finančno podprt s sredstvi regionalnega projekta, ki ga sofinancirajo  
občine pokrajine Macerata. Občine so tudi "protagonisti" skupin, udeleženih v 
projektu. 
 
 

IZVEDBA  

 
PlayMarche srl ne nadzoruje neposredno aktivnosti svojih partnerjev, temveč 
razpolaga z različnimi viri in strokovnim znanjem za nevtralno vodenje celotne 
mreže. Univerza kot "super partes" lahko vodstveno vlogo izvaja bolj odločno kot 
druge ustanove.  
Nujno je upoštevati interese vseh zainteresiranih strani, ki morajo, kljub 
pripadnosti različnim javnim ali zasebnim sektorjem, slediti skupnim ciljem. 
Ustanavljamo različne sektorske in medsektorske delovne skupine (muzej, 
knjižnice, arheološke in turistične skupine, ponudniki vin/hrane itd.), da bi vključili 
čim več zainteresiranih strani, to je vse potencialne subjekte, in da bi rešili vse 
predstavljene izzive.  
Projekt temelji na sodelovanju vseh projektnih partnerjev. Da bi kulturne znamke 
pokrajine Macerata postale bolj dostopne in razumljive, je bila izbrana mešanica 
kulturne vsebine in novih jezikov s področja informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij. Fokusne skupine so bile oblikovane glede na področja in kompetence, 
tako da združujejo področja humanistike, naravoslovnih znanosti in tehnologije. 
 
Organizator mreže projekta je bil PlayMarche srl, ki se je osredotočil na naslednje 
pomembne veščine: 
- sposobnost izbire projektnih partnerjev; 
- slog vodenja, ki temelji na vključenosti in horizontalnih odnosih; 
- gradnja zaupanja v projekt in v projektne partnerje; 
- sposobnost uporabe virov, premostitve in spajanja strukturnih vrzeli; 
- hitro odločanje (ni vedno mogoče); 
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- nagnjenost k reševanju problemov. 
 

VKLJUČENOST ZAINTERESIRANIH STRANI IN CILJNE SKUPINE  

 
V projekt je sodelovalo 52 partnerjev iz pokrajine Macerata. Ti so sodelovali na 
srečanjih, ki sta jih koordinirali Univerza Macerata in PlayMarche srl. V fokusnih 
skupinah so sodelovali župani, uradniki, poslovni svetovalci, vodje za področje 
informatike in komunikacij ter strokovnjaki za muzejsko dediščino. 
 
Projekt se je razvil iz izkušenj in dobrih praks na področju izobraževanja. Cilj je 
približati učencem in šolam kulturno dediščino pokrajine Macerata. Jezik in 
informacijsko-komunikacijska tehnologija sta lahko privlačna in zanimiva tudi za 
odrasle, učitelje in doktorske študente. Končni cilj je razvoja kulturnega turizma v 
pokrajini. 
 
Projekt je tudi pomagal podjetjem, ustanovam in provincam, da so sodelovali in 
sodelovali v novih projektih ter se medsebojno usklajevali za mednarodne, 
evropske in regionalne razpise. 
  

REZULTATI IN VPLIV 

 
To je bil zelo ambiciozen projekt, v katerem je 36 mesecev sodelovalo 52 
partnerjev. Partnerji so ustvarili, tudi neformalno, nova omrežja in poslovne 
priložnosti. Mnoga podjetja in ustanove so se na ta način spoznali in začeli 
komunicirati, razvijati skupne projekte in sodelovati v regionalnih in mednarodnih 
razpisih. 
Uporabljene tehnologije so se pokazale kot odlično sredstvo za približevanje 
zastavljenim ciljem. 
Razvoj kulturnega okrožja vključuje mreže več različnih interesnih skupin. Podpira 
multimedijske umetniške oblike, ki spodbujajo kulturne inovacije. Večji dostop do 
kulture s pomočjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij zagotavljajo npr. 
virtualni 3D modeli izdelani s pomočjo dronov, ki rekonstruirajo spreminjanje 
arheoloških območij skozi čas. 3D modeli spreminjajo tako način poučevanja in 
podajanja novih arheoloških spoznanj. Zabavno izobraževanje je nov ključ za 
razumevanje kulture. Projekt se je osredotočil tudi na virtualne rekonstrukcije 
geoloških obdobij, pa tudi na pomembne, manj znane zgodovinske osebnosti regije. 
 
Aplikacija PlayMarche 2.0 je zrasla iz projekta Razvito kulturno območje, ki ga  še 
naprej razvija PlayMarche srl s strokovno pomočjo Univerze Macerata.  Ker je 
enostavna za uporabo, predstavlja pomoč pri učenju vseh starostnih skupinah. Z 
aplikacijo PlayMarche 2.0 je možno zbrati točke za sodelovanje na natečajih za 
nagrade in popuste. 
 
Rezultati projekta so bili: multimedijska vsebina, spletne strani, aplikacija 
Playmarche 2.0, 3D rekonstrukcije arheoloških najdišč, rekonstrukcije območij iz 
geoloških obdobij, rekonstrukcije pomembnih zgodovinskih osebnosti, analiza 
tržišča in priprava dokumentacije za kandidaturo občine Macerata kot 
ustvarjalnega mesta za vpis na seznam UNESCO. 
 
Promocija projekta v šolah je učiteljem omogočila poučevanje o kulturnih 
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posebnostih pokrajine Macerata na sodoben in privlačen način. Ob srečanjih z 
učenci, na gledaliških predstavah in javnih prireditvah se je zanimanje mlajše 
generacije že večkrat potrdilo. 
 
Projekt lahko velja za dobro prakso, saj se je združil 52 partnerjev, tako večjih 
ustanov kot tudi zasebnih podjetij. Na osnovi prepoznavnosti projekta Leopardijeva 
hiša (muzejska postavitev "Io nel pensier mi fingo") je bila opravljena naknadna 
ocena gospodarskega vpliva na regijo. Vodstvo PlayMarche v projektu Razvito 
kulturno območje je pokazalo, kako pomembna je izmenjava znanja za boljšo 
prepoznavnost regije in njene kulturne dediščine. 
 
Najpomembnejši cilj je bilo kontinuirano nadaljevanje projektov PlayMarche srl, s 
katerimi bi bila zagotovljena njihova stalna prisotnost na trgu. 
 

TOČKE, IZ KATERIH SE LAHKO NEKAJ NAUČIMO, IN ZAKLJUČKI 

 
Projekta ni enostavno ponoviti. Da bi lahko razvili nov projekt na regionalni, 
nacionalni in evropski ravni, je potrebno tesno sodelovanje partnerjev. Obstoječo 
mrežo je mogoče še izboljšati, zelo težko pa je ustvariti novo. Potrebno je 
predhodno oceniti cilje projekta, vpliv projekta na regijo in njene prebivalce. 
 
Za oblikovanje novega projekta obstajajo tri zahteve: 
- priznan vodilni partner, ki lahko ustvari zaupanje v projekt; 
- vključevanje podjetij in strokovnjakov z različnih področjih, ki bi lahko 
dopolnjevali drug drugega, in ustvarjanje multidisciplinarne mreže; 
- volja za reševanje problemov in zmožnost preoblikovanja projektnih dejavnosti v 
skladu s potrebami. 
 
Ta projekt je lahko zelo privlačen za obstoječe mreže, ki želijo izboljšati in utrditi 
medsebojno sodelovanje. 
 

KONTAKT IN POVEZAVE  

 
Naziv organizacije: Playmarche srl 
Naslov: Via Gramsci n.33 – 62100 Macerata (MC) - Italija 
Tel.: (+39) 0733 258.2858 
Elektronski naslov: info@playmarchesrl.it – m.spagnuolo@playmarchesrl.it 
Spletna stran: www.playmarchesrl.com 
Facebook: Playmarche 
Instagram: playmarche_unimc 
 
Predogled "Playmarche: regionalno okrožje kulturne dediščine 2.0": 
http://dce.playmarchesrl.com/ 
 
 

VIRI  

mailto:info@playmarchesrl.it
mailto:m.spagnuolo@playmarchesrl.it
http://www.playmarchesrl.com/
http://dce.playmarchesrl.com/
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Do danes obstajajo različna znanstvena spoznanja na temo Razvito kulturno 
območje. Primer PlayMarche je regija Marche prepoznala za dobro prakso. Številni 
študenti so napisali disertacije o projektu. Nekateri raziskovalci in doktorji znanosti 
so in še vedno proučujejo projekt. Na spletu si je mogoče ogledati kvalitetno 
regionalno in državno sporočilo za javnost. 
 
Na primer: 
http://www.cultlab.it/joomla/approfondimenti/21-il-distretto-culturale-evoluto-
delle-marche 
 
 

 
  

http://www.cultlab.it/joomla/approfondimenti/21-il-distretto-culturale-evoluto-delle-marche
http://www.cultlab.it/joomla/approfondimenti/21-il-distretto-culturale-evoluto-delle-marche
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TRAJNOSTNE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN 
PROIZVODI 

 
 

 

DOBRE PRAKSE V ZVEZI Z NASLEDNJIMI PROJEKTNIMI TEMAMI IN DELOVNIMI 
SKUPINAMI 

 
DS 2 - Trajnostne gospodarske dejavnosti in proizvodi    
 

NASLOV DOBRE PRAKSE  

 
Delitev prihodka - “Io nel pensier mi fingo” – Leopardijeva hiša, Italija 
 

OPREDELITEV DOBRE PRAKSE   

 
PlayMarchesrl– Leopardi srl 
 
Regija Marche – Recanati – Provinca Macerata 
 
Boljša prepoznavnost projekta Razvito kulturno območje, Playmarche: regionalno 
okrožje kulturne dediščine 2.0", ki ga financira pokrajina Marche. 
 
Projekt predstavljen 15. aprila 2019. 
 

OZADJE 

 
Giacomo Leopardi je svetovno znana kulturna osebnost pokrajine Marche. 
 
Leopardijeva hiša (Casa Leopardi), partnerica projekta Razvito kulturno območje, 
zaupa novim tehnologija, ki se uporabljajo za predstavljanje kulturne dediščine. 
PlayMarche srl je izrazil željo za oblikovanje projektov, s katerimi bi lahko povečali 
obisk v muzeju. 
 
Novi multimedijski muzej "Io nel pensier mi fingo" se je rodil iz želje po krepitvi 
projekta Razvito kulturno območje, ki išče inovativen način upravljanja in iskanja 
gospodarskih virov. 
 

CILJI 

 
Cilj je bil ustvariti prihodek in povečati obisk v Leopardijevi hiši. Zgradbe 
nekdanjega hleva so bile preurejene v multimedijski muzej, v katerem lahko 
doživite nepredstavljiv vpogled v življenje Giacoma Leopardija. 
Po 24 mesecih je bil odprt "Io nel pensier mi fingo", ki je muzejski mreži 
Leopardijeve hiše dodal novo lokacijo. 
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Več kot 60 kvadratnih metrov video projekcije  obiskovalca vpelje v fizične in 
duševne prostore Leopardija v času njegovega otroštva in mladosti v Recanatiju. 
 
Zgodba se začne s podobami nekaterih krajev - trga, palače, knjižnice, Giacomove 
spalnice, svečane dvorane v glavnem nadstropju, vrta za igre - , s katerimi sledimo 
pesnikovemu življenju, od rojstva do stvaritve najbolj pomembne lirike italijanske 
literature: Neskončnost. 
Video poustvari sobe, opremo, predmete in dokumente, ki ustrezajo resnični 
Leopardijevi hiši, ter prepleta zvoke, slike in besedila. Video traja približno 25 
minut. 
 

VIRI 

 
V projektu so sodelovali univerzitetni profesorji, avdio in video tehniki, inženirji, 
arhitekti in štipendisti Giacoma Leopardija. Njihove veščine segajo od poznavanja 
novih tehnologij, do izdelave izobraževalnih vsebin, od grafičnega oblikovanja do 
preučevanja psihologije in obnašanja mladoletnikov. 
 
Večji izziv projekta je predstavljalo vprašanje, kako pridobiti 150.000 EUR za 
oblikovanje in postavitev multimedijskih vsebin. Med PlayMarche srl in 
Leopardijeva hiša je bila sklenjena pogodba na podlagi formule delitve dohodka. Na 
ta način je Leopardijeva hiša financirala le 20% naložb. Za ostalo je bil 
zagotovljeno finančno pokritje iz prodaje muzejskih vstopnic. 
 

IZVEDBA  

 
Projekt "Io nel pensier mi fingo" temelji na horizontalnem sodelovanju vseh 
projektnih partnerjev. Ustvarjena video vsebina je rezultat soustvarjanja, ki je 
trajalo več mesecev. Za lažjo predstavitev življenja Giacoma Leopardija so bile 
izbrane raznolike kulturne vsebine in novi informacijsko-komunikacijski jeziki.  
 
Organizator projekta je bil PlayMarche srl, ki se je osredotočil na naslednje 
pomembne veščine: 
- sposobnost izbire projektnih partnerjev; 
- slog vodenja, ki temelji na vključenosti in horizontalnih odnosih; 
- gradnja zaupanja v projekt in v projektne partnerje; 
- sposobnost uporabe virov, premostitve in spajanja strukturnih vrzeli; 
- hitro odločanje (ni vedno mogoče); 
- nagnjenost k reševanju problemov. 
 
Projektni partnerji so sodelovali na srečanjih, ki jih je koordiniral PlayMarche srl. 
Avdio in video tehniki so nenehno prejemali posodobitve, povezane s snemalno 
knjigo, in jih preoblikovali v čustvene video učinke. Video je doživel približno 30 
redakcij. Cilj je bil pridobiti končno različico, ki bi bila zvesta Leopardijevemu 
pisanju. 
 

VKLJUČENOST ZAINTERESIRANIH STRANI IN CILJNE SKUPINE  
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Po začetni ideji Leopardijeve hiše in PlayMarche srl je nastala predstavitev na 
osnovi znanstvenega prispevka profesorja Fabiana Cacciapuotija, leopardista, 
strokovnjaka za Leopardijevo avtobiografijo, in arhitekta Giancarla Musellija, 
scenografa filma "Čudoviti mladenič" avtorja Maria Martoneja, dobitnika nagrade za 
najboljšo scenografijo na festivalu "David di Donatello" leta 2015. Tehnološko 
realizacijo je PlayMarche srl izvedel s pomočjo ETT spa, v okviru projekta Razvito 
kulturno območje. Z avdio in video tehniki je stalno sodeloval znanstveni odbor. 
 
Projekt se je razvil iz izkušenj in dobrih praks na področju zabavnega 
izobraževanja. Cilj je učencem in šolam v pokrajini Macerata približati kulturno 
dediščino. Uporabljeni jezik in informacijsko-komunikacijske tehnologije sta lahko 
izredno zanimiva tudi za odrasle, študente in znanstvenike. 
 
Pripoved je osredotočena na odnos pesnika do palače, v kateri je preživel otroštvo 
in mladost, do družinske knjižnice, kraja njegovega šolanja in začetkov njegovega 
ustvarjanja. 
  

REZULTATI IN VPLIV 

 
Projekt je zelo pomembna naložba in hkrati v pričevanje o tem, koliko je 
Leopardijeva hiša že od nekdaj verjela v turizem in v razširjanje poznavanja 
pesnika Giacoma Leopardija. Uporabljene tehnologije so sredstvo za doseganje 
novih ciljev z uporabo nekonvencionalnih jezikov, kot so video preslikava in 
čustveno doživetje.  
 
Formula delitve dohodka je muzeju Leopardijeva hiša omogočila, da je z nekaj 
predujma (20% naložbe, potrebne za pokritje celotnih stroškov projekta) lahko 
uresničila novo muzejsko predstavitev. PlayMarche srl je s formulo delitve dohodka 
lahko vlagal v projekt in izkoristil nacionalno prepoznavnost, ki je bila posledica 
odprtja muzeja. 
 
Leopardi srl je razširil svojo muzejsko ponudbo in povečal obisk v Leopardijevi hiši 
ter poslovne priložnosti. PlayMarche srl se lahko na trgu promovira kot podjetje, 
sposobno ustanoviti multimedijske muzeje. 
 

TOČKE, IZ KATERIH SE LAHKO NEKAJ NAUČIMO, IN ZAKLJUČKI 

 
Projekt je zelo enostavno ponovljiv na regionalni, nacionalni in evropski ravni. 
Doživetje arheološkega najdišča, muzeja ali druge zanimive lokacije je mogoče 
izboljšati z novimi tehnologijami in video posnetki.  
 
Formula delitve dohodka ima samo tri zahteve: 
- dovolj zanimanja v samem kraju (lokacija si je sposobna zagotoviti povračilo od 
prodaje vozovnic in rezultati so kmalu vidni); 
- sodelovanje ustanove, ki lahko kreditira začetne naložbe projekta; 
- vključitev podjetij in strokovnjakov v partnerstvo, sposobnih da z avdio in video 
izdelki pustijo globok vtis pri obiskovalcu.   
 

KONTAKT IN POVEZAVE  
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Naziv organizacije: Playmarche srl 
Naslov: Via Gramsci n.33 – 62100 Macerata (MC) - Italija 
Tel.: (+39) 0733 258 2858 
Elektronski naslov: info@playmarchesrl.it – m.spagnuolo@playmarchesrl.it 
Spletna stran: www.playmarchesrl.com 
Facebook: Playmarche 
Instagram: playmarche_unimc 
 
Predogled posnetka, ki pusti vtis pri obiskovalcu: 
https://www.youtube.com/watch?v=wVSQ8vrTLHk&feature=youtu.be 
 

VIRI  

 
Do danes ni bilo izdanih nobenih znanstvenih člankov, knjig, disertacij ali 
prispevkov o projektu. Na spletu si je mogoče ogledati kvalitetno regionalno in 
državno sporočilo za javnost. 
 
Na primer: 
https://www.corriere.it/video-articoli/2019/03/14/casa-leopardi-due-nuovi-
itinerari-visita-museo-l-installazione-multimediale-io/4cb2fbca-465e-11e9-a4ff-
e29a115180ab.shtml 
 
 

 

  

mailto:info@playmarchesrl.it
mailto:m.spagnuolo@playmarchesrl.it
http://www.playmarchesrl.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wVSQ8vrTLHk&amp;amp;feature=youtu.be
https://www.corriere.it/video-articoli/2019/03/14/casa-leopardi-due-nuovi-itinerari-visita-museo-l-installazione-multimediale-io/4cb2fbca-465e-11e9-a4ff-e29a115180ab.shtml
https://www.corriere.it/video-articoli/2019/03/14/casa-leopardi-due-nuovi-itinerari-visita-museo-l-installazione-multimediale-io/4cb2fbca-465e-11e9-a4ff-e29a115180ab.shtml
https://www.corriere.it/video-articoli/2019/03/14/casa-leopardi-due-nuovi-itinerari-visita-museo-l-installazione-multimediale-io/4cb2fbca-465e-11e9-a4ff-e29a115180ab.shtml
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DOBRE PRAKSE V ZVEZI Z NASLEDNJIMI PROJEKTNIMI TEMAMI IN DELOVNIMI 
SKUPINAMI 
 

 
DS 2 - Trajnostne gospodarske dejavnosti in proizvodi    
 

NASLOV DOBRE PRAKSE  

 
Restavriranje in promocija prvega antičnega gledališča v Larissi, Grčija 
 

OPREDELITEV DOBRE PRAKSE  

 
Grčija, Eforat prazgodovinskih in klasičnih ostalin Larisse (regionalna služba grškega 
ministrstva za kulturo in šport), Finančni vpliv na regionalni razvoj vrednotenja 
kulturne dediščine (FINCH) 2020. 
 

OZADJE 

 
Do nedavnega je največji del antičnega gledališča Larissa ležal pod zasebnimi 
parcelami in stanovanjskimi objekti, vendar je bil, zahvaljujoč izkopavanjem v 
zadnjih letih, skoraj v celoti odkrit. Do šestdesetih let prejšnjega stoletja je bila 
škoda, ki jo je povzročila gradbena dejavnost na območju gledališča, ogromna. 
Celoten izkop ostalin in postopek restavriranja, ki se je začel leta 1985, sta bila del 
obsežnega programa razlastitve pod okriljem grškega Ministrstva za kulturo in 
šport. Deželna služba ministrstva pristojna za spomenik je Eforat prazgodovinskih 
in klasičnih ostalin Larisse, medtem ko je občina Larissa financirala ustrezne 
študije, ki se financirajo iz sredstev ESRR. Prav tako je več drugih zainteresiranih 
strani financiralo študije in ustrezne dejavnosti za pospešitev postopkov, in sicer 
Komunalno vodovodno in kanalizacijsko podjetje Larissa (zasebno podjetje v lasti 
občine), fundacija Kanellopoulos in združenje Diazoma. 
V preteklih letih so sodelovanje različnih zainteresiranih strani, birokracija in 
pomanjkanje učinkovitih sredstev za celoten razlastitveni program povzročili več 
ovir na poti do uspešnega upravljanja ostalin. Toda visoka stopnja zavezanosti vseh 
vpletenih strani je privedla do uspešne razdelitve vlog, ki zagotavljajo trajnost 
zgoraj opisane prakse.   

CILJI 

 
Obnova same zgradbe je skozi tri obdobja razlastitve skupaj stala več kot 5 
milijonov evrov, medtem ko je bil pred kratkim najdišču dodeljen še en milijon. 
Izjemnega znanstvenega pomena je odkritje več kot 2500 napisov in 150 kipov, 
gledališče pa s svojimi 10.000 sedeži velja za eno največjih v Grčiji. 

VIRI 

 
Sredstva ESRR:  
Do tega trenutka več kot 10 milijonov evrov. Druga sredstva (množično financiranje  
- crowdfunding, donacije in lastna sredstva). Več kot dva milijona evrov so 
prispevale občina Larissa, komunalno podjetje za vodovod in kanalizacijo iz Larise, 
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fundacija Kanellopoulos, združenje Diazoma in sklad JMKaplan. 
 

IZVEDBA  

 
Množično financiranje, donacije in lastna sredstva. 
 

VKLJUČENOST ZAINTERESIRANIH STRANI IN CILJNE SKUPINE  

 
Občina Larissa, Komunalno podjetje za vodovod in kanalizacijo iz Larise, fundacija 
Kanellopoulos, združenje Diazoma in sklad JMKaplan.  

REZULTATI IN VPLIV 

 
Ta praksa kaže pozitiven primer združevanja različnih virov financiranja, kot so 
ESRR, množično financiranje, donacije, občinski skladi in sklad za obnovitvena dela 
na pomembnejših arheoloških najdiščih. Dober zgled vidimo lahko v vključevanju 
različnih služb na različnih ravneh upravljanja (nacionalna, regionalna in lokalna). 
Takšen projekt zahteva ustrezno usklajevanje in prilagodljivost. Poleg tega je 
opisana praksa še posebej zanimiva, ker so del sredstev prispevali trije različni 
deležniki: komunalno podjetje, fundacija in združenje. Celotna ideja za 
zagotovitev financiranja obnove tako velikega območja kulturne dediščine in samo 
financiranje lahko nudita koristen vpogled v strategije, ki so jih razvile lokalne 
oblasti pri iskanju optimalne kombinacije in zagotavljanja ustreznega mehanizma 
za sodelovanje. 
 

TOČKE, IZ KATERIH SE LAHKO NEKAJ NAUČIMO, IN ZAKLJUČKI 

 
Projekt  je izjemno zanimiv in zelo priporočljiv za prenos na druga najdišča zaradi 
zapletenosti, velikosti, lokacije, arheološkega pomena, kombinacije več vzporednih 
in dopolnjujočih se virov financiranja ter pravnega statusa vključenih organizacij 
(ministrstva, regija, občinska uprava, občinsko podjetje, fundacija in združenje). 
Za zagotovitev sredstev za izkopavanja in gradbena dela je bilo treba pripraviti 
različne specializirane in drage študije. 
 

KONTAKT IN POVEZAVE  

Vasilis Mitsios 
Svetovalec za evropske pobude (PhD, MSc, BSc) 
8th Frixou Str.,41222 Larissa, Greece 
Tel: +30 2411116035 
Mob. + 30 6977414819       
Elektronski naslov: billmitsios@yahoo.com 
Skype ID: billmitios 
Linkedin ID: Vasilis Mitsios 
 

VIRI  

 
http: interregeurope.eu 
Bill Mitsios 
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DOBRE PRAKSE V ZVEZI Z NASLEDNJIMI PROJEKTNIMI TEMAMI IN DELOVNIMI 
SKUPINAMI 
 

DS 2 - Trajnostne gospodarske dejavnosti in proizvodi    

NASLOV DOBRE PRAKSE  

Skupni program kulture in dediščine za družbeni in gospodarski razvoj, Albanija 

OPREDELITEV DOBRE PRAKSE  

Cilj Skupnega programa kulture in dediščine za družbeni in gospodarski razvoj je 
okrepiti razvoj države Albanije s pomočjo njene bogate kulture in dediščine. 
Prikazuje, kako je mogoče kulturo uporabiti kot orodje za trajnostni razvoj, in 
obratno, kako se tak razvoj lahko uporablja kot katalizator kulture. Izkoriščanje 
potenciala albanske kulturne dediščine ponuja Albaniji možnosti, da okrepi svojo 
nacionalno identiteto, ustvari gospodarske priložnosti za revne družbene skupine in 
za podeželske skupnosti, poveča naložbe in se pozitivno umesti v Evropi in drugod 
po svetu. Albanska bogata, edinstvena in ohranjena kultura ponuja številne 
priložnosti za pozitivno preobrazbo države z integracijo kulture v tkivo družbe - od 
gospodarskega razvoja, diplomacije, izobraževanja in vsakdanjega življenja njenih 
državljanov. 

OZADJE 

Kulturno bogastvo Albanije je v nasprotju z njenimi gospodarskimi in družbenimi 
razmerami. Država je dosegla pomemben napredek pri vključevanju v Evropsko 
unijo; vendar je revščina, kljub pomembni rasti dohodka in izboljšavam nekaterih 
razvojnih kazalcev, še vedno pomembno odprto vprašanje. 
 

CILJI 

Skupni program se je osredotočil zlasti na preoblikovanje, kot je:  
- preoblikovanje Nacionalnega zgodovinskega muzeja v sodobno kulturno ustanovo; 
- zaščita in dostop do dveh najpomembnejših arheoloških parkov v državi, Apollonia 
in Antigonea;  
- dvig sposobnosti državnih uslužbencev in drugih kulturnih strokovnjakov za 
upravljanje, ohranjanje in predstavitev albanske kulturne dediščine;  
- prikaz novih gospodarskih priložnosti s pomočjo kulturnega turizma v Gjirokastri 
in Beratu;  
- krepitev nacionalne politike za varovanje albanske kulturne dediščine;  
- razvijanje novih ukrepov na državni ravni za promocijo albanske kulture v tujini. 

VIRI 

 

IZVEDBA  

Na ravni države so bili sprejeti nekateri učinkoviti ukrepi, povezani s kulturo.  
1.1. Kultura je bila obravnavana kot sestavni del državne vladne strategije, ne pa 
kot izolirana sektorska strategija.  
1.2. Zasebni lastniki kulturnih spomenikov imajo večje možnosti za ohranitev in 
zaščito svoje lastnine.  
1.3. Nove vladne strategije in akcijski načrti za kulturo in povezanimi sektorji so 
utemeljeni na novih spoznanjih.  
2.1. Nacionalni zgodovinski muzej je bil spremenjen v sodobno kulturno ustanovo 
po mednarodnih standardih upravljanja, dokumentacije, predstavitve, ohranjanja 
in varnosti.  
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2.2. Sistem albanskih arheoloških parkov je nadgrajen za boljšo varovanje albanske 
kulturne dediščine.  
3.1 Večje zmogljivosti za upravljanje, ohranjanje in predstavitev kulturne 
dediščine in kulturne industrije na učinkovit, pregleden, odgovoren in pravičen 
način.  
4. 1 Večja vloga kulturne dediščine v družbi in gospodarstvu ter pri vključevanju 
sodelovanja skupnosti v regionalnih in lokalnih razvojnih strategijah.  
4.2. Kakovost doživetje obiskovalcev na območjih kulturne dediščine se je 
izboljšala.  
 

VKLJUČENOST ZAINTERESIRANIH STRANI IN CILJNE SKUPINE  

 

REZULTATI IN VPLIV 

 
Glavni rezultati: 
- Večje zmogljivosti za učinkovito, pregledno, odgovorno in pravično upravljanje, 
ohranjanje in predstavitev kulturne dediščine in kulturne industrije. 
- Dvig znanja zaposlenih v muzejih in arheoloških parkih na področju upravljanja, 
ohranjanja in varstva kulturne dediščine.   
- Usposabljanja, študijska potovanja in drugi dogodki so prispevali k večjemu 
razumevanju in usposobljenosti na področjih sodobnih načinov upravljanja kulturne 
dediščine, predstavitve, ohranjanja in varovanja, pa tudi v zvezi s komuniciranjem 
in izobraževanjem  
- Zdi se, da obstaja veliko navdušenje povezano s prenosom novo pridobljenega 
znanja v prakso. Potrebno je še hitro uvajanje sprememb, vključno s finančnim 
upravljanjem Nacionalnega zgodovinskega muzeja in arheoloških parkov.  
- Formalno usposabljanje in izobraževanje za kulturne strokovnjake je bilo v celoti 
izvedeno. Akreditirani magistrski študij o upravljanju kulturnih virov (CRM) 
nemoteno poteka že drugo leto in ga koordinira visoko motivirana ekipa na univerzi 
v Tirani. Število študentov/kandidatov, ki se je vpisalo na magistrski študijski 
program v študijskem letu 2011–2012, jasno kaže na vse večje zanimanje. 
Magistrski študij za vodnike, ki ga ponuja novo razvit, nadpovprečen akademski 
učni načrt, je uspešen.  
- Večja vloga kulturne dediščine v družbi in gospodarstvu ter pri vključevanju 
skupnosti v regionalnih in lokalnih razvojnih strategijah. 
- Izboljšanje kakovosti doživetja obiskovalcev kulturne dediščine.  
- Nadgradnja turističnih zmogljivosti in informacijskih storitev. Turistično 
informativno gradivo (zemljevidi, zvočni vodniki, na voljo v albanskem in tujih 
jezikih) za arheološke parke Apollonia in Antigonea, Gjirokastra (WHS) in Berati 
(WHS) predstavljajo modele, ki bi jih bilo vredno prevzeti tudi drugod.  
- Albanski umetniki in obrtniki so dobili podporo pri dostopu do novih trgov. Obrtni 
inkubator v Gjirokastri ponuja model za inovativno promocijo obrtniškega 
izobraževanja in obrtniških del. Inkubator, načrtovan v Skadru, se ni uresničil 
zaradi nepričakovanih dogodkov, povezanih z prizoriščem. Model Gjirokastra pa je 
mogoče ponoviti tudi drugod v državi. Usposabljalo se je več kot 30 obrtnikov, od 
tega 75 % žensk 
 

TOČKE, IZ KATERIH SE LAHKO NEKAJ NAUČIMO, IN ZAKLJUČKI 
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KONTAKT IN POVEZAVE  

 

VIRI  
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DOBRE PRAKSE VEZANE NA NASLEDNJE TEME IN DELOVNE SKUPINE 
 

DS 2 - Trajnostne gospodarske dejavnosti in proizvodi    
 

NASLOV DOBRE PRAKSE  

 
Projekt revitalizacije trdnjave sv. Mihaela na Hrvaškem 
 

 
 

OPREDELITEV DOBRE PRAKSE  

 
Republika Hrvaška 
Šibeniško-kninsko okrožje 
Mesto Šibenik 
Naslov projekta: Projekt revitalizacije trdnjave sv. Mihaela 
Evropski sklad za regionalni razvoj, IPA IIIC-BRI 
Vodilni partner: Mesto Šibenik  
Partnerji: Hrvaško narodno gledališče v Šibeniku, Mestni muzej Šibenik, 
Turistična skupnost Šibenik 
Datum začetka in konca projekta: 28. april 2012 - 15. julij 2014 
Skupna vrednost projekta: 1.666.436,16 EUR 
Financiranje iz sredstev EU: 999.947,40 EUR 
Nacionalno sofinanciranje: 666.488,76 EUR 
 

OZADJE 

 
Republika Hrvaška in s tem mesto Šibenik in Šibeniško-kninsko okrožje spada 
med območja, ki obiskovalce pritegnejo bolj zaradi svojega naravnega prostora 
in bogastva kulturne in zgodovinske dediščine kot pa zaradi kakovosti, 
razpoložljivosti in/ali raznolikosti na novo ustvarjenih turističnih atrakcij. 
Bogastvo hrvaške kulturne in zgodovinske dediščine je velika moč in vir hrvaške 
turistične ponudbe. 
Skupno 367 registriranih kulturnih spomenikov v Šibeniško-kninskem okrožju (od 
tega 164 na območju Šibenika) predstavlja izjemno velik potencial za razvoj 
kulturnega turizma na tem območju. Nekatere najpomembnejše so katedrala sv. 
Jakoba (pod zaščito UNESCA), številne cerkve v starem mestu, šibeniške 
trdnjave sv. Janeza, sv. Nikola, trdnjava Barone, kninska trdnjava, arheološka 
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najdišča Bribirska glavica, Velika Mrdakovica, Prižba, Biskupija pri Kninu, Tureta 
na Kornatskih otokih, Colentum na Murterju itd. 
Vzporedno z nepremično kulturno dediščino prireja mesto Šibenik številne 
dogodke, ki so povezani z identiteto, zgodovino, kulturo in običaji mesta 
(Mednarodni otroški festival, Festival dalmatinskega šansona, Večeri 
dalmatinskih klap, Orglarska šola, Srednjeveški sejem itd.) . 
Kljub bogastvu kulturnih in zgodovinskih virov ter dobro razviti turistični 
infrastrukturi in turistični tradiciji Šibenik ne izkorišča vseh priložnosti v razvoju 
kulturnega turizma. 
Zato obstajajo številni razlogi: 
- Nezadostno poznavanje pomena kulturne dediščine med lokalnim 
prebivalstvom. 
- Nezadostno znanje koordinatorja kulturnih in turističnih projektov o kulturnem 
in turističnem upravljanju ter povezovanju turizma in dediščine. 
- Omejena proračunska sredstva, tj. sredstva turističnega sektorja ter lokalnih 
in regionalnih oblasti za razvoj kulturnega turizma. 
- Pomanjkanje svetovalne ustanove, ki bi organizatorjem kulturno-turističnih 
prireditev pomagala in svetovala pri financiranju projektov, pripravi in izvedbi.  
- Neustrezna ali slabo organizirana promocija kulturnih in turističnih programov. 
- Nezadostno označevanje kulturnih objektov in s tem njihova nedostopnost. 
- Slaba infrastrukturna oprema lokacij kulturnih objektov, ki onemogoča 
dodatne ponudbe (npr. trgovina s spominki, restavracija, trgovina). 
- Otežen dostop do nekaterih krajev preprečuje prihod večjega števila turistov. 
- Nedostopnost za invalide. 
 
V luči zgoraj omenjenih problemov je namen in cilj mesta Šibenik in Šibeniško-
kninskega okrožja turistično vrednotenje kulturnozgodovinskega potenciala in 
konkurenčnost kulturnega turizma v regiji.  
  

CILJI 

 
Splošni cilji: 
- Prispevati k trajnostnemu gospodarskemu razvoju Šibenika in Šibeniško-
kninskega okrožja ter spodbujati zaposlovanje in razvoj malih in srednje velikih 
podjetij, ki temeljijo na razvoju in širitvi kulturnega turizma. 
 
Specifični cilj: 
- Obnova, ureditev in nadgradnja turistične infrastrukture v trdnjavi sv. Mihaela 
kot nove turistične atrakcije in generatorja inovativnih kulturnih, umetniških, 
izobraževalnih in drugih prireditev. 
- Razvoj spremljevalnega sistema storitev in podpore malim in srednje velikim 
podjetjem za dvig kakovosti in trajnostno vključevanje v razvoj in ponudbo 
ključnih objektov, izdelkov in storitev kulturnega turizma v mestu Šibenik in v 
bližini trdnjava sv. Mihaela. 
 

VIRI 

 
Človeški viri:  
Projektno skupino je sestavljalo 10 zaposlenih s strani vseh projektnih 
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partnerjev. Vsi zaposleni so visoko izobraženi strokovnjaki s področij ekonomije, 
gradbeništva, umetnostne zgodovine, arheologije, računalništva in filologije. 
Poleg članov projektne skupine so bila v projekt preko javnih naročil vključena 
tudi podjetja iz gradbene, arhitekturne in geodetske stroke, iz področja 
varovanja okolja, informacijskih tehnologij in trženja. 
 
Finančna sredstva: skupna vrednost projekta 1.666.436,16 EUR. 
 
Drugi viri: Projektna skupina uporablja pisarniške prostore, osebna vozila in 
običajno informacijsko opremo. 
 
Zunanja podjetja, zadolžena za strokovna dela, so uporabljala gradbeno 
opremo, opremo za geološke raziskave, ozvočenje, informacijsko-
komunikacijsko opremo, opremo za zračno slikanje, 3D slikanje, arheološko in 
konservatorsko opremo. 
 

IZVEDBA  

 
Glavne naloge v okviru projekta: 
- Rekonstrukcija dela obzidja trdnjave. 
- Ureditev poletnega odra z 1270 sedeži. 
- Rekonstrukcija trdnjavske kleti. Klet bo prostor za muzejsko-galerijsko 
razstavo, kjer si bodo obiskovalci lahko ogledali arheološke najdbe, lapidarij in 
dve obnovljeni cisterni. Po potrebi bo ta prostor uporabljen za različne razstave 
in druge kulturne prireditve, poleti pa bo del služil igralcem kot 'zakulisje' ali 
garderoba. 
  
Po zaključku gradbenega dela projekta, je treba trdnjavo predstaviti in jo 
približati obiskovalcem. V ta namen so bili sprejeti naslednji ukrepi: 
- Ustanovitev in registracija novega javnega zavoda v lasti mesta Šibenik za 
upravljanje in promocijo trdnjav in kulturnega turizma na širšem območju - 
Javni zavod Trdnjava kulture Šibenik. 
- Izvajanje Načrta upravljanja kulturnih dobrin mesta Šibenik in Šibeniško-
kninskega okrožja. 
- Razvoj nove in edinstvene blagovne znamke (vključno z logotipom, sloganom, 
vizualno in promocijsko identiteto) destinacije kulturnega turizma - ključna 
točka je trdnjava sv. Mihaela. 
- Predstavniki turistične industrije, turistični vodniki, mala in srednja podjetja, 
povezana s turizmom, sobodajalci, podjetniki in vlagatelji v kulturni turizem in 
sorodni sektorji so informirani, imajo izobraževanja ter dobijo podporo pri 
promociji izdelkov in storitev. 
 
Danes trdnjava sv. Mihaela deluje kot atrakcija kulturnega turizma in osrednja 
referenčna točka za turiste, ki se zanimajo za kulturni turizem v mestu Šibenik 
in Šibeniško-kninskem okrožju. 
 
Omeniti moramo tudi "Klub prijateljev trdnjave Šibenik", katerega člani 
plačujejo simbolično članarino, ki prinaša številne ugodnosti, med drugim 
brezplačen celoletni vstop v trdnjavi Barone in sv. Mihael. 
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VKLJUČENOST ZAINTERESIRANIH STRANI IN CILJNE SKUPINE  

 
Izvajalci projekta: 
- Mesto Šibenik - enota lokalne samouprave, odgovorna za načrtovanje in 
izvajanje dejavnosti povezanih z urbanizmom, gospodarstvom in podjetništvom, 
komunalnimi službami, družbeno blaginjo, varstvom otrok, izobraževanjem, 
prometom, civilno zaščito itd. 
-Javna ustanova Trdnjava kulture Šibenik, v lasti mesta Šibenik, ustanovljena za 
upravljanje in promocijo trdnjave in kulturnega turizma na širšem območju. 
Ustanova bo obiskovalcem nudila tematske oglede s pomočjo vodnikov ali 
tiskanih/GPS zemljevidov in priročnikov. Dejavnosti bodo vključevale 
sodelovanje s ciljnimi poslovnimi partnerji, ki jih bo koordiniralo mesto Šibenik 
skupaj z drugi projektni partnerji. 
-Hrvaško narodno gledališče v Šibeniku, partner pri projektu, aktivno sodeluje 
pri delu usmerjenih skupin in pri razvoju delovnega načrta. Odgovorno je tudi za 
logistično podporo in komunikacijo z osnovnimi šolami, za organizacijo 
predstavitvenih delavnic, pa tudi za pripravo promocijskih vsebin za otroke in za 
organizacijo distribucije promocijskega gradiva. 
-Muzej mesta Šibenik, partner pri projektu, odgovoren za tehnično podporo 
vodji projekta in strokovno znanje v zvezi s konservatorskim in arheološkim 
nadzorom, za usklajevanje dejavnosti, povezanih z arheološkim in 
konservatorskim nadzorom. 
-Turistična skupnost mesta Šibenik, partner pri projektu, odgovorna za 
organizacijo izobraževalnih delavnic za mala in srednja podjetja, za 
komunikacijo z njimi in tudi s podjetjem, ki je zadolženo za izvajanje 
izobraževanja. Aktivno sodeluje pri promociji vsebin trdnjave sv. Ivana, pa tudi 
pri organizaciji predstavitve programa ciljnim skupinam. Odgovorna bo tudi za 
informiranje in širjenje različnega gradiva po komunikacijskih kanalih Turistične 
organizacije (turistična pisarna, turistično informacijski center, prikazi…). 
 
Ciljne skupine 
Projekt je neposredno namenjen: 
- turistom/obiskovalcem trdnjave (njim so namenjeni programi z določeno 
stopnjo ekskluzivnosti na nacionalni, regionalni in evropski ravni), 
- turističnim vodnikom (s sodelovanjem pri oblikovanju inovativnih kulturnih 
poti, ki vključujejo trdnjavo sv. Nikole), 
- turističnim agencijam (z oblikovanjem inovativnih modelov sodelovanja med 
turističnimi agencijami, programi trdnjave in lastniki nastanitvenih 
zmogljivosti), 
- enotam lokalne samouprave - mesto Šibenik in Šibeniško-kninsko okrožje, 
- lokalni skupnosti (z oblikovanjem ustvarjalnih in izobraževalnih programov 
skozi vse leto), 
- lokalnim malim in srednjim podjetjem v turizmu in drugih sorodnih sektorjih - 
projekt bo ustvaril podjetniško infrastrukturo, okoli katere lahko mala in 
srednja podjetja razvijajo svoje dejavnosti (koncesije za gostinske objekte, 
prevoz obiskovalcev, vključitev domačih izdelkov v prodajalno s spominki…), 
- organizatorjem kulturnih prireditev in ustvarjalcem kulturnih vsebin 
(ustvarjanje pogojev s pravili in merili za vključitev zunanjih organizatorjev), 
- osnovne in srednje šole - razvoj izobraževalnih programov in obiskov (kot so 
šole v naravi) in tako prispevek k izobraževalnemu sektorju,  
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- fakultete in muzeji – možnosti za nadaljnjo izmenjavo znanja na podlagi 
mednarodnega tristranskega sodelovanja med Hrvaško, Črno goro in Italijo, tj. s 
predstavniki kulturne dediščine v okviru predloga za UNESCOVO nominacijo - 
»Obrambni sistemi nekdanjega ozemlja Beneške republika v obdobju od 15. do 
17. stoletja«, 
- turistične organizacije mesta Šibenik in Šibeniško-kninskega okrožja bodo 
sodelovale pri ustvarjanju nove ponudbe in oblikovanju promocijskih orodij, ki 
bodo neposredno vplivala na povečanje števila obiskovalcev (prihodi in 
prenočitve). 
  
Posredni koristniki:  
Vsi prebivalci Šibenika in Šibeniško-kninskega okrožja bodo imeli koristi od 
boljših in cenejših javnih storitev, ki jih zagotavlja lokalna uprava. Ta bo imela 
več razpoložljivih sredstev v proračunu na podlagi gospodarskega vrednotenja 
projekta v prihodnosti.  
Pridobili bodo tudi državljani, ki imajo v lasti nastanitvene zmogljivosti (majhni 
zasebni sobodajalci). 
  

REZULTATI IN VPLIV 

 
Rezultati projekta Revitalizacija trdnjave sv. Mihaela: 
- Infrastruktura na površini 2600 m2, ki je vključevala gradnjo in ureditev 
poletnega odra z 1077 sedeži ter ureditev podzemnega dela trdnjave. 
- Razvoj več študij in načrtov (med drugim: kulturna znamka mesta Šibenik, 
načrt upravljanja kulturne dediščine in razvojni načrt programa trdnjave sv. 
Mihaela). 
- Kulturna ponudba mesta Šibenik je bila predstavljena na treh mednarodnih 
sejmih. 
- Organizirani so bili 4 izobraževalni programi, v katerih je sodelovalo več kot 
sto udeležencev. 
- 50-urna svetovalna pomoč zainteresiranim lokalnim malim podjetnikom. 
- Promocijski materiali o trdnjavi in projektu  v šestih jezikih, promocijski video 
in multimedijska predstavitev. 
- Panoramski teleskopi so bili postavljeni na stolpih. Replike srednjeveškega 
orožja. Za osebje trdnjave je bilo izdelanih dvajset srednjeveških kostumov. 
 
Trdnjava sv. Mihaela še naprej izpolnjuje splošne in posebne cilje projekta 
revitalizacije - prispeva k trajnostnemu gospodarskemu razvoju mesta in občine 
ter ustvarja inovativne kulturne, umetniške, izobraževalne in druge programe, v 
katerih sodelujejo vrhunski hrvaški in tuji izvajalci iz sveta glasbe in 
uprizoritvenih umetnosti na poletnem odru: Maksim Mrvica, 2Cellos, Ansambel 
LADO, Mario Biondi, Bryan Ferry, LP in mnogi drugi. 
Uspešno sodelovanje je bilo vzpostavljeno z drugimi izvajalci v turističnem 
sektorju na območju Šibenika in okolice, predvsem s turističnimi agencijami in 
večjimi hoteli. 
Zaradi boljše dostopnosti in promocije kulturnih vsebin v trdnjavi smo v 
elektronskem sistemu realizirali neposredno prodajo vstopnic preko spleta. 
Trdnjava sv. Mihaela je postala prepoznaven spomenik kulturne dediščine v 
središču mesta, ki je obiskovalcem na voljo vsak dan, kar spodbuja 
prevrednotenje in oživitev hrvaških kulturnih dobrin ter enega najprestižnejših 
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odrov v regiji. Ta organizira različne kulturne, glasbene in druge prireditve in 
tako prispeva k podobi Republike Hrvaške in zlasti mesta Šibenik kot nujne 
destinacije kulturnega turizma. 
 

TOČKE, IZ KATERIH SE LAHKO NEKAJ NAUČIMO, IN ZAKLJUČKI 

 
Možnost izkoristka projekta in prilagajanja drugim kontekstom je razvidna iz 
niza obiskov predstavnikov sorodnih ustanov v Šibeniški trdnjavi kulture, pa tudi 
iz množice povabil za predstavitve, projektna partnerstva, predavanja in 
delavnice, ki prihajajo iz številnih strokovnih institucij, tako iz Hrvaške kot tudi 
iz celotne Evrope. Na ta povabila se odzovejo zaposleni s Trdnjave kulture in 
zahvaljujoč temu, da je ustanova razvila sodelovanje s številnimi evropskimi 
strokovnjaki, trenutno sodeluje pri izvedbi dveh čezmejnih projektov, in je od 
leta 2019 članica institucije EFFORTS (Federation of Fortified Sites - Zveza 
utrjenih mest). Zanimivo je, da je kulturna trdnjava Šibenik nosilec projekta 
FORTITUDE, ki ga financira program Interreg HR BA ME 2014–2020 - v okviru 
katerega bodo 4 partnerske trdnjave s programskega območja razvile lastno 
kulturno in turistično ponudbo na podlagi prakse upravljanja, razvite v Šibeniški 
trdnjavi kulture. 
 

KONTAKT IN POVEZAVE  

 
Javni zavod za kulturo Trdnjava kulture Šibenik 
Vladimira Nazora 1 
22000 Šibenik 
Oddelek za kulturno in zgodovinsko dediščino 
Đurđa Vrljević Šarić 
djurdja@tvrdjava-kulture.hr 
https://tvrdjava-kulture.hr/ 
 
TRDNJAVA SV. MIHAELA 
Zagrađe 21, 22 000 Šibenik 
info@tvrdjava-kulture.hr 
+385 (0)91 497 55 47 
 

VIRI  

https://tvrdjava-kulture.hr/hr/tvrdava-sv-mihovila/revitalizacija-tvrdave/ 
Plan razvoja programa Tvrđave sv. Mihovila 
Integracija plana upravljanja kulturnim dobrima s projektom rekonstrukcije i afirmacije Tvrđave 
sv. Mihovila 
https://www.youtube.com/watch?v=ErvYLe_2QAc 
https://www.youtube.com/watch?v=V0bxszpyPwc 

 
  

mailto:djurdja@tvrdjava-kulture.hr
https://tvrdjava-kulture.hr/
mailto:info@tvrdjava-kulture.hr
https://tvrdjava-kulture.hr/hr/tvrdava-sv-mihovila/revitalizacija-tvrdave/
https://tvrdjava-kulture.hr/media/27654/planrazvojaprogramasvmihovilhr.pdf
https://tvrdjava-kulture.hr/media/27652/integracijaplanaupravljanjakulturnimdobrimasprojektomrekonstrukcijeiafirmacijetvrdjavesvmihovila.pdf
https://tvrdjava-kulture.hr/media/27652/integracijaplanaupravljanjakulturnimdobrimasprojektomrekonstrukcijeiafirmacijetvrdjavesvmihovila.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ErvYLe_2QAc
https://www.youtube.com/watch?v=V0bxszpyPwc
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DOBRE PRAKSE V ZVEZI Z NASLEDNJIMI PROJEKTNIMI TEMAMI IN DELOVNIMI 
SKUPINAMI 
 

DS 2 - Trajnostne gospodarske dejavnosti in proizvodi    

NASLOV DOBRE PRAKSE  

 
Kulturna in turistična pot "Poti Frankopanov", Hrvaška 

OPREDELITEV DOBRE PRAKSE  

Primorsko-goransko okrožje je zaradi svoje izjemne vrednosti in s ciljem obnovitve, 
ohranjanja, varstva in trajnostne rabe snovne in nesnovne dediščine začelo s 
strateškim projektom "Poti Frankopanov", ki se je doslej razvil v tri faze: prva faza 
je potekala med letoma 2005 in 2008, ko so prenovili deset frankopanskih gradov v 
Vinodolski dolini; druga faza je trajala od leta 2013 do 2016, v okviru EU projekta 
HERA iz IPA programa Jadranskega čezmejnega sodelovanja, ko se je obnova 
razširila na Reko, Krk in Gorski kotar, natančneje na skupno dvajset objektov. 
Namen je bil ustvariti kulturno-turistično pot, ki bo najdišča trajno postavila v 
kulturno življenje širše skupnosti. Tretja faza se je začela leta 2015 z uporabo 
projektne kulturno-turistične poti "Poti Frankopanov" na razpisu Ministrstva za 
regionalni razvoj in sredstev EU. Za obnovo objektov, njihovo ureditev, promocijo 
in ustvarjanje novih turističnih produktov, ki bodo oživljali otok Krk, dolino Vinodol 
in Gorski kotar, so v enem leto odobrili 47,3 milijona HRK nepovratnih sredstev iz 
naslova Strukturnih skladov Evropske unije, skupna vrednost projekta pa je 61 
milijonov HRK. Kulturno-turistična pot »Poti Frankopanov« bo dala novo dodano 
vrednost projektu Reka - Evropska prestolnica kulture 2020. Izvedba projekta bo 
trajala do 1. februarja 2021. 

OZADJE 

Kulturno-turistična pot Poti Frankopanov vključuje 17 frankopanskih gradov in 3 
sakralne objekte, ki so vsi obogatene z na novo razvitimi razlagami in promovirani s 
celovito kampanjo kot edinstven kulturni in turistični produkt in destinacija. Ti 
pritegnejo več obiskovalcev v gradove, ki do sedaj niso bili v ospredju turistične 
ponudbe, in tako oživljajo doslej manj razvite dele okrožja. Namen je tudi razviti 
občutek povezanosti na regionalni ravni in ustvariti podlago za sodelovanje med 
združenji in kulturnimi deležniki. 
Hkrati projekt pomeni velik zagon za razvoj okrajnega zaledja in Gorskega kotarja, 
saj se večina objektov nahaja zunaj turistično privlačnih obalnih območij. 
Projekt pomeni nadaljevanje razvoja trajnostnega modela kulturnega turizma za 
prenovo, ohranjanje, zaščito in trajnostno uporabo frankopanske snovne in 
nesnovne dediščine, predvsem gradov in utrjenih mest ter gradov Frankopan in 
Zrinski. 
Cilj projekta je bil združiti naravno, kulturno, gastronomsko in turistično ponudbo 
naše regije ter opozoriti na povezanost naše srednjeveške zgodovine z evropskim 
krogom. Je tudi velika spodbuda za razvoj obalnega zaledja in Gorskega kotarja. 
Skupni izzivi programskega območja, na primer podaljšanje turistične sezone in 
izboljšanje kakovosti turističnih produktov in doživetij, so obravnavani v skladu z 
načeli dolgoročnega trajnostnega razvoja turizma.  
Vsak od načinov označevanja in usmerjanja ima svoje zakone in regulativne, 
ohranitvene in vsebinske zahteve, zaradi česar je bil ta projekt izjemno zahteven.  

CILJI 
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Glavni cilj projekta je zaščititi kulturno dediščino Frankopanov v Primorsko-
goranskem okrožju in s turističnim vrednotenjem ustvariti novo družbeno-
ekonomsko vrednost. Cilj projekta je okrepiti turistično in kulturno blagovno 
znamko Kvarnerja z osvežitvijo 17 gradov in treh sakralnih zgradb.  Številni 
ustvarjalni programi pripomorejo k oživitvi teh prostorov in jih odpirajo lokalni, 
hrvaški in svetovni javnosti. Projekt združuje naravno, kulturno, gastronomsko in 
turistično ponudbo okrožja ter opozarja na povezanost hrvaške srednjeveške 
zgodovine z evropskim krogom. 
Primorsko-goransko okrožje je skupaj z enotami lokalne samouprave na območjih, 
kjer se nahajajo gradovi Frankopanov, investiralo v ureditev in pripravo projektno-
tehnične dokumentacije za dragocene zgodovinske stavbe. Naslednji korak je bil 
oblikovanje vsebine gradov in njihovo turistično vrednotenje. Delovna skupina 
Primorsko-goranskega okrožja je zasnovala predlog vsebine v frankopanskih 
gradovih in njihovega povezovanja v kulturno pot, medtem ko so udeleženci 
delavnice podrobneje razdelali vsebino in način vključevanja lokalnih skupnosti v 
projekt. 

VIRI 

Projektna skupina je uspešno združila kompleksen koncept, sestavljen iz več 
registriranih kulturnih dobrin, v eno samo projektno idejo. 
Da bi obiskovalce spodbudili k ogledu poti Frankopanov, je bila ustvarjena posebna 
aplikacija in objavljen vodič Prijatelj na cesti. 
Natisnjena je bila tudi fotografska monografija, ki bralcem omogoča temeljit 
vpogled v življenje Frankopanov - od običajev in mode tedanjega časa preko 
kulture in arhitekture do pravne ureditve. Zato da bi se otroci seznanili z dediščino 
Frankopanov, so v šolah Primorsko-goranskega okrožja organizirali kvize, 
pripovedovanje zgodb in delavnice. 
Zasnovan je fleksibilen vizualni identitetni sistem, ki uporablja piktograme in širok 
razpon medijev. Ti izhajajo iz ključnih dejstev o družinski dediščini Frankopanov in 
pripovedujejo očarljivo zgodbo. Vizualni sistem s specifičnim sodobnim ozračjem 
zgodovinskega podoživljanja podpira razvoj projekta v različnih smereh in medijih 
ter služi kot osrednja točka strategije ciljne blagovne znamke. 
Vizualna identiteta odraža osrednjo idejo poti - idejo bogate kulturne dediščine in 
raziskav. Piktogrami tvorijo zgodbo o identiteti družine Frankopanov, ki se razkriva 
skupaj z raziskovanjem fizičnega sveta. Sistem je prilagodljiv in odziven, kar 
omogoča prilagoditev različnim medijem in formatom. 
Poleg oblikovanja vizualne identitete in izdelave več kot petdeset ilustracij oseb, 
gradov in zemljevidov, vključno z zgodovinskimi rekonstrukcijami in domišljijskimi 
prikazi, je ekipa sodelovala pri oblikovanju eksponatov razstavnega in 
predstavitvenega centra. Vključena je bila  multidisciplinarna skupina izvajalcev, 
muzeologov, arhitektov, video umetnikov in programerjev, ki predstavljajo veliko 
zgodovinskih vsebin in zapisov, izbranih posebej za ta projekt. 
Center za obiskovalce Nova Kraljevica in sedem novih predstavitvenih centrov na 
poti, vsebuje tudi številne multimedijske aplikacije, od funkcionalnih, ki 
predstavljajo točke na poti, do doživetij, kot je frankopanska vedeževalka, klepet s 
puhastim varuhom gradu, animiranih predstav, obnovljene bitke pri Krbavi in 
mnogih drugih. Izziv je bil oblikovati doživetje, ki bi bilo primerno za široko paleto 
raznovrstnih vsebin za različne starostne skupine in tehnološke spretnosti 
obiskovalcev. 
Da bi kakovostno povezali vse točke na poti, je bil skupaj s partnersko ekipo 
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zasnovan širok označevalni sistem - od cestnega, preko pešpoti, do razlagalnih in 
funkcionalnih oznak - z ustrezno knjigo standardov.  
Projekt, ki je bil pripravljen in izveden na ta način, je bil zaključen s prijavo na 
natečaj Tematske ceste, ki ga je na podlagi Programa za spodbujanje razvoja 
tematskih turističnih poti v Republiki Hrvaški razpisalo Ministrstvo za turizem. 
Razpis je odobril sredstva za izdelavo informativnih tabel na vsakem od desetih 
gradov Vinodola in brošure, ki združuje podatke z vseh desetih tabel v tematsko 
pot. Informacije na tablah in v brošurah so na voljo v hrvaškem, angleškem, 
nemškem in italijanskem jeziku. 

IZVEDBA  

Osrednji turistični center kulturne poti so na gradu Nova Kraljevica odprli leta 
2016, do konca projekta pa so odprli še sedem centrov. Zaposleni v centrih bodo 
predstavljali dediščino in bili odgovorni za spodbujanje sodelovanja na celotni poti, 
za organizacijo lokalnih kulturnih in turističnih prireditev, sodelovanje z umetniki, 
združenji in državljanskimi pobudami, družinskimi turističnimi kmetijami, gostinci, 
turističnimi organizacijami in agencijami. 
Rezultati projekta so naslednji: stolp v Bribirju je bil v celoti prenovljen, v Novem 
Vinodolskem je bil obnovljen grad in izvedena so bila predhodna dela za okrasitev 
Trga Frankopanov, izvedena so bila obsežna arheološka in rekonstrukcijska dela v 
mestu Grobnik, na strehi gradu v Bakru in na gradu Frankopan v Novi Kraljevici. Za 
utrdbo Hreljin, mesto Zrinski v Kraljevici, Ledenice in Grižane je pripravljena 
potrebna predhodna dokumentacija (posnetek obstoječega stanja, idejna zasnova 
za arheološka izkopavanja in konservatorska dela).  
Oblikovanje poti je vodila ideja celovitega pristopa, ki vključuje več ciljev in 
povezovanje s številnimi sodelavci, tako da je končni izdelek funkcionalna 
platforma za kulturne in turistične vsebine, namenjene tako domačinom kot 
turistom. Zasnovana je kot orodje, ki služi manjšim lokalnim skupnostim, v katerih 
se spomeniki večinoma nahajajo, za lastno promocijo, prav tako pa lajša uporabo 
kulturnih in naravnih potencialov. Pot nudi močno in impresivno zgodovinsko 
zgodbo, ki bo vzbudila še večje zanimanje lokalne skupnosti in turistov. 
V projekt je vključenih dvajset lokacij: sedemnajst gradov in tri sakralne zgradbe. 
Dvanajst lokacij se nahaja v nekdanjem okrožju Frankopan Vinodol (grad Grobnik, 
grad v Bakru, staro mestno jedro Hreljin, grad Nova Kraljevica, staro mesto Zrinski 
v Kraljevici, grad Drivenik, grad Grižane, stolp v Bribiru, grad s stolpom Kvadrac v 
Novem Vinodolskem, Staro mesto Ledenice, Trsatski grad in pavlinski samostan v 
Crikvenici), tri na otoku Krku, od koder družina Frankopan izhaja (grad Gradec, 
grad v mestu Krk in frančiškanski samostan na Košljunu) in pet v Gorskem kotarju 
(grad Zrinski v Čabarju, grad Zrinski v Brodu, grad Stara Sušica, grad Severin in 
samostan Gomirje). 

VKLJUČENOST ZAINTERESIRANIH STRANI IN CILJNE SKUPINE  

Nosilec projekta je bilo Primorsko-goransko okrožje s partnerji: mesto Reka, mesto 
Kraljevica, mesto Bakar, mesto Čabar, občina Čavle, občina Lokve, občina Vinodol, 
škofija Krk, Naravoslovni muzej na Reki, Kulturni center Krka, Turistična 
organizacija Reka in Kvarnerska turistična organizacija.  
Ciljne skupine projekta so obiskovalci, domači in tuji turisti, avanturisti, pohodniki, 
družine z otroki, izobraževalno osebje, učitelji in vzgojitelji, študenti, skupine z 
omejitvami. 
Neposredni koristniki: lokalne oblasti, udeleženci delavnic in drugih projektnih 
dejavnosti, ter kot posredni upravičenci vodiči, kulturni menedžerji v turizmu ter 
podjetja za upravljanje destinacij, sobodajalci, gostinci, trgovci, domačini, 
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zaposleni v malih in srednjih podjetjih, obrtniki, zaposleni v obrti, brezposelni, 
oglaševalci. 

REZULTATI IN VPLIV 

Glavni rezultat projekta je obnovljena kulturna dediščina in vzpostavitev 
edinstvene kulturne in turistične poti, novega celovitega turističnega in 
gospodarskega proizvoda v Primorsko-goranskem okrožju. S turističnim 
vrednotejem je bila ustvarjena tudi nova družbeno-ekonomska vrednost. Projekt 
kulturno-turistične poti spodbuja vrednotenje, obnovo, zaščito in inovativno 
predstavljaje kulturne dediščine ter združuje naravno, kulturno, gastronomsko in 
turistično ponudbo regije.  

TOČKE, IZ KATERIH SE LAHKO NEKAJ NAUČIMO, IN ZAKLJUČKI 

Projekt vzpostavitve kulturno-turistične poti je obsežen in bi ga lahko uporabili kot 
primer dobre prakse za določitev novih poti ali vključitev kraja v že obstoječe poti, 
povezane s kulturnimi ostalinami iz preteklosti. Pri tem bi se lahko zgledovali po 
metodah, orodjih in rezultatih, ki so že bili uporabljeni oziroma doseženi.  
Z razvojem kakovostnega in inovativnega kulturno-turističnega izdelka, ki temelji 
na kulturni dediščini, je izpostaviti posebnosti in vrednote območja pokrajine 
Mirine-Fulfinum ter s tem doseči boljše turistične rezultate in oplemenititi življenje 
skupnosti. 
Z analizo baze virov in privlačnosti ter analizo povpraševanja in tržnih trendov je 
treba oblikovati turistične proizvode, ki bodo zagotovili konkurenčnost, 
vrednotenje in zaščito kulturnih virov. 

KONTAKT IN POVEZAVE  

Irena Grdinić 
Primorsko-goransko okrožje 
Elektronski naslov: irena.grdinic@pgz.hr 
Tel.: 051 351 729 

VIRI  

Vse informacije o kulturni in turistični poti Frankopanov so na voljo na spletni 
strani www.frankopani.eu in brezplačni mobilni aplikaciji za pametne telefone 
(Poti Frankopanov). Na družbenih omrežjih obstajajo tudi aktivni profili: Facebook 
(Cultural route Putovi Frankopana), Instagram (@putovima_frankopana) in Twitter 
(@frankopanieu). 

 
  

mailto:irena.grdinic@pgz.hr
tel:+385%2051%20351%20729
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DOBRE PRAKSE V ZVEZI Z NASLEDNJIMI PROJEKTNIMI TEMAMI IN DELOVNIMI 
SKUPINAMI 
 

DS 2 - Trajnostne gospodarske dejavnosti in proizvodi    

NASLOV DOBRE PRAKSE  

 
Družabna igra: Skrivnosti cesarjeve smrti, Srbija  

  

OPREDELITEV DOBRE PRAKSE  

SRBIJA  
Center za novo tehnologijo, Inštitut za arheologijo, Srbska akademija znanosti in 
umetnosti  
Projekt: Viminacium, 2007  

  

OZADJE 

 Arheološko najdišče Viminacij je eden najnaprednejših primerov uporabe 
dediščine za razvoj turizma in uvajanja nove turistične infrastrukture. Sledi 
obsežnemu programu, inovativnosti in kreativnemu razmišljanju skupaj z 
ustvarjanjem novih izdelkov in storitev na arheološkem najdišču, ki odražajo 
vsakdanje življenje Rimljanov in obiskovalcem ponujajo nepozabno doživetje.  
Eden izmed unikatno zasnovanih izdelkov je družabna igra »Skrivnost cesarjeve 
smrti«, ki igralca popelje v leto 251 n. št., ko je v Viminaciju umrl mladi cesar 
Hostilian. Čeprav v zgodovinskih virih obstajajo namigi, da je umrl zaradi kuge, 
okoliščine njegove smrti in nadaljnji razvoj razmer ostajajo nejasni. Skrivnost je 
mogoče rešiti le s preiskavo med prebivalci antičnega mesta  in to s pomočjo 
zgodb, ki jih pripovedujejo. Igralci morajo postati spretni detektivi, da lahko za 
razrešijo skrivnost.  
Igra je namenjena predvsem šoloobveznim otrokom, lahko pa jo uporabljajo tudi 
odrasli. Cilj igre je pridobiti znanje o načinu življenja in delovanja rimskega 
cesarstva. Igra je predvidena za 1 - 6 igralcev, starih od 7 do 107 let. Komplet v 
kartonski škatli dimenzij 35 x 25 x 5 cm vsebuje: igralno desko, večjezična 
navodila v angleščini, srbščini in nemščini, 1 kocko, 6 figur, 140 igralnih kart.  

 

CILJI 

 
Cilj je bil ustvariti preprost, a učinkovit izdelek, ki bi med otroki populariziral 
arheološko najdišče z interaktivno in nepozabno vsebino ter jim približal Viminacij 
in vsakdanje življenje starih Rimljanov.  
Izdelek je mogoče vzeti s seboj in uporabljati zunaj Viminacija, tudi različnih 
prireditvah, in  tako spodbuditi zanimanje javnosti za preteklost.  
Želja je bila ustvariti univerzalni, zabaven spominek za domače in tuje obiskovalce.  

VIRI 

 
Družabno igro so zasnovali akademski raziskovalci Inštituta za arheologijo v Srbiji, 
ki deluje na arheološkem najdišču Viminacij. Pri oblikovanju končnega izdelka 
Skrivnosti cesarjeve smrti so sodelovali trije arheologi in profesionalni oblikovalec 
družabnih iger. Arheologi so bili odgovorni za razlago znanstvenih spoznanj in 
arheoloških ostankov v obliki, ki bi bila otrokom razumljiva.  
Družabna igra je bila izdana dvakrat. Vsaka izdaja je obsegala 1000 kompletov igre. 
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Druga izdaja je dopolnjena z manjšimi popravki in posodobitvami.   
 

IZVEDBA  

 
Arheologi so za pilotno igro uporabili lastna sredstva, s katerimi so ustvarili vse 
elemente igre. Ustvarjalni proces je trajal dva meseca.  
Za oblikovanje sestavnih delov igre (igralna deska, karte, figurice) in njeno 
izdelavo je bilo zadolženo zasebno podjetje v Beogradu, specializirano za 
ustvarjanje družabnih iger (ni jasno, ali podjetje še posluje). Vizualno predstavitev 
igre navdihujejo ostanki, zgodovinski zapisi in podatki, pridobljeni v Viminaciju.  
Igra je bila najprej na voljo v prodajalni spominkov Viminaciju in knjigarnah v 
Beogradu, danes pa samo na arheološkem najdišču.  
Za nadaljnjo promocijo Viminacija v Evropi in svetu je bila ustvarjena mega 
različica igre, namenjena za vabljive in privlačne predstavitve na mednarodnih 
sejmih in prireditvah (npr. predstavitev Srbije na turističnih sejmih).  
 

VKLJUČENOST ZAINTERESIRANIH STRANI IN CILJNE SKUPINE  

 
V pripravit igre niso neposredno sodelovale druge zainteresirane strani. Izdelek je 
bil ustvarjen in se še vedno uporablja za razvedrilo otrok in se prodaja kot 
spominek na arheološkem najdišču Viminacij.  
 

REZULTATI IN VPLIV 

 
Izdelava družabne igre Skrivnost cesarjeve smrti je primer pripovedovanja zgodb v 
arheologiji in ustvarjalnega potenciala zgodovinskih in arheoloških virov.  
Družabna igra je osamljen primer celovitega izdelka, ki so ga navdihnili  elementi 
in kreativna razlaga arheoloških ostankov in zgodovinskih zapisov o Viminaciju.  
Služi kot interaktivna vsebina za otroško razvedrilo in spoznavanje najdišča, pa tudi 
kot promocijsko orodje, ki je prineslo prepoznavnost Viminacija in dediščine v 
Srbiji.  
Skupno je bilo izdelanih 2000 kompletov družabne igre (podatki o številu prodanih 
kompletov niso na voljo).  
 

TOČKE, IZ KATERIH SE LAHKO NEKAJ NAUČIMO, IN ZAKLJUČKI 

 
To prakso lahko uporabimo, kadar želimo izrabiti potencial v zvezi s 
pripovedovanjem arheoloških zgodb in kreativne (in etične) predstavitve 
arheoloških ostalin. Nujen pogoj je  multidisciplinarna skupina arheologov in 
oblikovalcev.  
Zabavne, interaktivne vsebine in izdelke, podobne tej igri, se da še naprej razvijati 
z uporabo in integracijo v druge medije, digitalizacijo in mobilne aplikacije ali celo 
ustvariti "escape room" za še boljše doživetje igralcev.  
 

KONTAKT IN POVEZAVE  

Dr. Nemanja Mrđić (znanstveni sodelavec in izumitelj igre);  
Inštitut za arheologijo, Beograd, Srbija  
Elektronski naslov: nemanjamrdjic@gmail.com  
Spletna stran: http://viminacium.org.rs/arheoloski-park/programi-za-
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decu/edukativne-drustvene-igre/  
 

VIRI  

www.viminacium.org.rs  
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DOBRE PRAKSE V ZVEZI Z NASLEDNJIMI PROJEKTNIMI TEMAMI IN DELOVNIMI 
SKUPINAMI 

DS 2 - Trajnostne gospodarske dejavnosti in proizvodi    

NASLOV DOBRE PRAKSE  

 
Evropska mladinska izkaznica (EYCA) 
 

OPREDELITEV DOBRE PRAKSE  

 
Evropski mladinski center v Srbiji je nacionalni član združenja European Youth 
Card Association (EYCA), ki je razširjeno v 38 evropskih državah.  
Naš glavni cilj in osredotočenost projekta je razviti evropsko mladinsko izkaznico 
(European Youth Card) kot orodje mladinske politike z različnimi programi, ki 
vodijo k boljšemu položaju mladih po vsej Evropi. 
Evropska mladinska izkaznica je v Srbiji prisotna od leta 2002, v Evropi pa od leta 
1987. 
 

OZADJE 

 
V Srbiji se je leta 2002, po nekaj groznih letih uničenega političnega, 
gospodarskega in družbenega sistema, pokazala velika potreba mladih po 
potovanju, odhodu iz države. Želeli so nadomestiti izgubljena leta šolanja, 
izpopolnjevanja in mobilnosti. Sankcije, ki so prizadele državo, so na življenju 
mladih pustile velik pečat.  
Evropski mladinski center je bil ustanovljen za potrebe mladih, na katere grobo 
vplivajo politične razmere v državi. Začel je izvajati projekt Evropske mladinske 
izkaznice (EYCA), ki je kmalu postal njegov glavni vir informacij, izobraževanja, 
priložnosti in dostopa do mreže vplivnih ljudi na evropski ravni.  
 

CILJI 

Izkaznica je namenjena mladim do 30 leta in predstavlja vstopnico za mlade 
Evropejce v svet informacij, mobilnosti, kulture in dogodkov. Evropska mladinska 
izkaznica želi s številnimi storitvami, popusti in ugodnostmi v Srbiji in tujini 
spodbuditi mobilnost mladih, da bi lahko študenti raziskovali svet, v katerem živijo, 
bili obveščeni o dogodkih v njem in aktivno sodelovali. Vsi projekti, ki jih 
razvijamo, se izvajajo pod pokroviteljstvom Sveta Evrope in UNESCA, pa tudi s 
podporo Vlade Republike Srbije in različnih ministrstev. Eden od kazalcev našega 
uspešnega delovanja je veliko število uporabnikov izkaznic ter številni partnerji in 
podjetja, s katerimi sodelujemo že vrsto let. 

VIRI 

 
Za izvedbo projekta je bil največji vir razširjena mreža uporabnikov iz cele Evrope, 
ki se ukvarjajo z istimi vprašanji, si prizadevajo za isti cilj in skušajo doseči, da bi 
Evropska mladinska izkaznica postala glavno orodje mladih pri koriščenju 
priložnosti in zadovoljevanju potreb. 
EOC je od začetka svojega dela zaposlil in angažiral prav ljudi, ki so bili ali so še 
vedno uporabniki izkaznice. Na ta način so bili del ekipe vedno tisti, ki so razumeli 
namen projekta in so vedeli, kako in kje projekt potrebuje izboljšanje in 
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nadgradnjo. 
 

IZVEDBA  

Izvajanje projekta evropske mladinske izkaznice je potekalo v 38 evropskih 
državah. Glavne aktivnosti so bile usmerjene v dolgoročno komunikacijo z mladimi, 
v raziskovanje njihovih potreb, preferenc in pomanjkanja priložnosti. Sledila je  
izgradnja osnove trgovinskih in strateških partnerstev s podjetji, organizacijami in 
ustanovami, ki so ključnega pomena za razvoj izkaznice. Cilj je bil ustvariti 
kakovostne vsebine z ugodnostmi in popusti, ki jih lahko mladi resnično izkoristijo 
za izboljšanje svojega življenjskega standarda, prihranijo denar, so mobilni in 
vključeni v skupnost. Vse to s pomočjo Evropske mladinske izkaznice. 
 

VKLJUČENOST ZAINTERESIRANIH STRANI IN CILJNE SKUPINE 

 
Glavna ciljna skupina imetnikov izkaznic so bile univerze, fakultete, študentski 
domovi, dijaški domovi, mladinske organizacije, študentske pobude itd. Na drugi 
strani pa smo v zvezi s strateškimi partnerstvi dosegli podjetja, ki so naklonjena 
mladim, vključena v skupnost in odprta za mladinske pobude, ter vsa tista 
podjetja, pri katerih so mladi glavna ciljna skupina.  
  

REZULTATI IN VPLIV 

Neposredni rezultat našega skoraj 20-letnega delovanja, je mogoče jasno prikazati 
v številkah. Samo v Srbiji imamo več kot 58.000 aktivnih imetnikov izkaznic, več 
kot 250 partnerstev na nacionalni ravni, približno 50 izvedenih projektov, ki so 
vključevali angažiranost in aktivno udeležbo mladih, stotine organiziranih dogodkov 
in stalni razvoj Evropske mladinske izkaznice, ki je trenutno najmočnejše orodje za 
mlade v Evropi, saj jim omogoča višjo kakovost življenja in številne priložnosti v 38 
državah članicah.  
V Evropi se ta številka dvigne na 6.000.000 imetnikov izkaznic in na več deset tisoč 
aktivnih popustov. 

TOČKE, IZ KATERIH SE LAHKO NEKAJ NAUČIMO, IN ZAKLJUČKI 

 
Predano delo, nenehno sodelovanje mladih, pozitivni rezultati in prizadevanje za 
skupen cilj so Evropski mladinski center pripeljali do pomembnega uspeha. Ključ do 
uspeha posameznega projekta je v razumevanju potreb lokalne skupnosti, ki jih je 
mogoče nadalje prilagoditi na nacionalni ravni, ne glede na ciljne skupine. Vendar 
pa lahko vključenost mladih, nova energija in sveže ideje vedno razvijejo nove 
pobude, ki pripeljejo do uspeha. 
 

KONTAKT IN POVEZAVE 

 
Kontaktna oseba: Marina Dizdarević - vodja projekta 
Elektronski naslov kontaktne osebe: marina.jusufi@gpa.rs 
Naslov Evropskega mladinskega centra: 
Kraljice Marije 51/Starine Novaka 1; 11000 Beograd, Srbija 
Uradni elektronski naslov: info@eoc.rs 
Spletna stran: https://www.eoc.rs/en/ 
 

VIRI  

mailto:info@eoc.rs
https://www.eoc.rs/en/
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Več o naših raziskavah lahko preberete na naslednji povezavi: 
https://www.eoc.rs/sl/our-research/ 

 

 

  

https://www.eoc.rs/sl/our-research/
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DOBRE PRAKSE V ZVEZI Z NASLEDNJIMI PROJEKTNIMI TEMAMI IN DELOVNIMI 
SKUPINAMI 

DS 2 - Trajnostne gospodarske dejavnosti in proizvodi    

NASLOV DOBRE PRAKSE 

 
Muzej na prostem Rogatec, Slovenija 
 

OPREDELITEV DOBRE PRAKSE 

 
Muzej na prostem Rogatec se nahaja v občini Rogatec (JV Slovenija, Savinjska 
statistična regija). Upravljavec muzeja je občinski javni zavod, Javni zavod Zavod 
za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec. 
 
 

OZADJE 

V muzeju ob vznožju Donačke gore, v avtentični štajerski krajini, ohranjamo 
srednještajersko ljudsko stavbarstvo subpanonskega tipa, značilno za Obsotelje v 
času od 19. do sredine 20. stoletja.  
Začelo se je  leta 1981, ko je bila stanovanjska hiša subpanonskega tipa prenesena 
na zdajšnjo lokacijo muzeja, in je tvorila temelj nastajajočega muzeja. Hiša je v 
celoti zgrajena iz lesa, streha s čopoma pa prekrita s slamo. Tla so ilovnata, stene 
ometane z ilovico in prebeljene z apnom. Muzej tvorijo izvirni objekti in 
rekonstrukcije obrtniških in gospodarskih objektov, ki so jih postavili na izbrani 
lokaciji ob izhodu iz zgodovinskega trga Rogatec (oddaljen 7 km od Rogaške 
Slatine). Prestavitvi stanovanjske hiše so sledili gospodarsko poslopje štala, dvojni 
vezani kozolec toplar in svinjak štalunci, nato pa še rekonstrukcije – vodnjak štepih 
na čapljo čebelnjak, viničarska hiša, brajde, kovačija in lodn, podeželska trgovina 
iz tridesetih let 20. stoletja. 
Jedro muzeja z originalnimi stavbami je z leti preraslo v največji slovenski muzej 
na prostem in kulturni spomenik državnega pomena. Leta 1997 je bil nominiran za 
evropski muzej leta. 
Na območju Obsotelja in Kozjanskega ima domača in umetnostna obrt tradicijo, 
katero je potrebno ohranjati in prenesti ta znanja na mlajše, da se ohrani živa 
dediščina in identiteta našega naroda. 
Do leta 2000, ko je Občina Rogatec ustanovila zavod za upravljanje z državnim 
spomenikom, je za muzej in njegovo promocijo skrbelo turistično društvo in 
prostovoljci, za strokovni del pa Zavod za varstvo kulturne dediščine. Ker je lokalna 
skupnost prepoznala potencial kulturne dediščine, je ustanovila Zavod za kulturo, 
turizem in razvoj Rogatec, za upravljanjem s kulturnim spomenikom ter zaposlila 
strokovno usposobljen kader. Pričelo se je z vsebinsko oživitvijo, razvojem in 
usmerjenim trženjem kulturnega spomenika, ki  letno privabi cca 18.000 izletniških 
turistov.  
 

CILJI 

 
Ministrstvo za kulturo kot lastnik muzeja na prostem je preneslo upravljanje 
muzeja na novoustanovljeni Zavod. Na osnovi ureditvenega načrta za muzej na 
prostem se je pričelo z dolgoročnim prostorskim razvojem muzeja.  
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Hkrati se je razvijala bogata programska dejavnost, ki omogoča obiskovalcu, da 
kulturno izročilo nekdanjih graditeljev spoznava in raziskuje ter doživlja dediščino. 
Cilj je bila vsebinska oživitev in razvoj kulturnega spomenika v smeri ohranjanja 
nepremične kulturne dediščine in razvoja žive dediščine rokodelstva.  
 
Aktivnosti so se izvajale s ciljem čim večje prepoznavnosti in obiskanosti dediščine, 
z oblikovanjem novih etnoloških programov, delavnic za mladino in odrasle, 
muzejskih demonstracij in učnih delavnic domačih obrti, kmečkih opravil in 
kulturnega izročila. 
 

VIRI 

 
Lastnik muzeja na prostem – Ministrstvo za kulturo – je skrbel za investicijsko 
vzdrževanje muzeja, Občina Rogatec pa je zastavila v svoji strategiji razvoja muzej 
na prostem kot prioriteto razvoja in namenjala v vsakoletnem proračunu sredstva 
tako za kader, tekoče vzdrževanje, promocijo in trženje.  
Z leti je muzej postal prepoznaven tako doma kot v tujini. Zavod se povezuje z 
nosilci turistične ponudbe lokalno in širše, oblikuje povezane programe, 
vzpostavljena je skupna promocija, sodeluje z lokalnim prebivalstvom, vzpostavil 
je spletno trgovino za prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti ter lokalnih 
produktov, imenovano E-lodn, pri promociji se uporablja tudi socialna omrežja: 
facebook, instagram. Finančni prispevek občine je vedno manjši, saj Zavod ustvarja 
prihodke na trgu.  
V želji po ohranitvi kulturnega spomenika zanamcem, po ohranjanju žive dediščine, 
tako država kot občina skrbita za nadaljnji razvoj. Kvaliteten, strokoven kader, 
pomoč brezposelnih oseb, ki so bile zaposlene preko programov javnih del, 
sodelovanje in posluh lokalne skupnosti in predvsem lokalnih prebivalcev je 
omogočilo vsakoletni razvoj kulturnega spomenika, vedno večjo prepoznavnost in 
obiskanost.  
 

IZVEDBA 

 
Sodelovanje in podpora lokalne skupnosti in lokalnega prebivalstva pri razvoju 
muzeja je omogočilo razvoj novih vsebin in produktov, novih programov, kateri so z 
leti presegli meje lokalnega območja, povezovanje in sodelovanje pa je omogočilo 
nove, zanimive vsebine, ki so pritegnile vedno več obiskovalcev. Z razvojem novih 
vsebin v muzeju (organizirano vodenje, ekološki zeliščni vrt, izdelava naravne 
kozmetike, čajev) in rokodelskega centra (prezentacije, etnološke delavnice,  
izdelovanja izdelkov, delavnice, tečaji, prodaja izdelkov...), pa se je nadgradilo 
sodelovanje s sosednjimi zdravilišči, Podčetrtek in Rogaško Slatino, pri trženju in 
promociji dopolnilne turistične ponudbe, ki je zanimiva tudi za zdraviliške goste.  
 
 

VKLJUČENOST ZAINTERESIRANIH STRANI IN CILJNE SKUPINE 

 
Projekt je usmerjen v izkoriščanje endogenih potencialov, k razvoju podeželskega 
območja in kulturnega turizma. Vpliva pozitivno na naslednje ciljne skupine:  
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- ljubitelji domače in umetnostne obrti – potencialni nosilci in nosilci rokodelskih 
znanj in domačih obrti: gospodinjstva, družine, posebne skupine prebivalstva: kot 
so npr. brezposelni, invalidi, upokojenci, mladi, ženske idr., ki imajo ali si želijo 
pridobiti znanja, veščine in spretnosti ustvarjanja izdelkov domačih in umetnostnih 
obrti in le-te v prihodnosti prenesti na druge. 

- podeželsko prebivalstvo z neobdelanimi kmetijskimi površinami: gospodinjstva, 
družine, posebne skupine prebivalstva, ki imajo željo po preusmeritvi v pridelavo 
eko pridelkov, zelišč, izdelavo naravne kozmetike... 

- predstavniki širše javnosti: mediji, domači in tuji obiskovalci ter druga 
zainteresirana javnost, pri katerih želimo privzgojiti pozitivni odnos do kulturne 
dediščine in jih seznaniti z dediščino območja in jim ustvariti nepozabno doživetje 
v neokrnjeni naravi s pridihom preteklosti. 

- lokalni ponudniki nočitvenih kapacitet, kulinarike, rekreacijskih in razvedrilnih 
dejavnosti – s povezovanjem ponudbe območja se ustvarjajo sinergijski učinki, saj 
je unikatna, povezana ponudba območja  bolj zanimiva za obiskovalce.  

REZULTATI IN VPLIV 

 
V muzeju je poskrbljeno za organizirano vodenje, ob tem pa izvajajo zanimiv 
pedagoški program aktivnih etnoloških delavnic za mladino in odrasle, muzejske 
demonstracije in učne delavnice domačih obrti, kmečkih opravil in kulturnega 
izročila (pletenje iz ličja in šibja, ročno tkanje, kovaštvo, kamnoseštvo, kuhanje in 
lupljenje vrbovega šibja, velikonočne butare in košarice iz testa, božične šprudle, 
piščali iz lubja, peka kruha, hoja na hoduljah). Z vzpostavitvijo ekološkega 
zeliščnega vrta na muzejskih terasah se je pričelo izvajati zeliščarske delavnice. 
Zeliščni vrt velikosti 15a omogoča, zraven ogledov in spoznavanja zelišč in dišavnic, 
tudi prodajo sušenih zelišč, čajev, izdelavo naravne kozmetike. 
V rokodelskem centru se izvajajo aktivnosti v steklarski, pletarski, lončarski in 
tkalski delavnici. Organizirajo se delavnice, prezentacije, izobraževalni tečaji, 
izdelava in prodaja rokodelskih izdelkov.  
Vzpostavljena je tudi spletna prodajalna E-lodn, kjer si lahko kupec izbere lokalne, 
unikatne produkte kar iz naslonjača.  
Z leti je tako nepremična dediščina dobila vsebino, katera pa je turistično zanimiva 
in vsako leto privabi vedno več gostov. V letu 2019 je beležiti 19.000 izletniških 
turistov. Kulturni turizem pa je najhitreje rastoča panoga turizma, zato razvijamo 
in nadgrajujemo ponudbo, tako v smeri digitalizacije in virtualne predstavitve, s 
ciljem zadovoljnega gosta, ki se rad vrača in ponese dober glas daleč naokoli in z 
namenom ohranitve dediščine zanamcem.  
 

TOČKE, IZ KATERIH SE LAHKO NEKAJ NAUČIMO, IN ZAKLJUČKI 

 
Kulturna dediščina predstavlja pomemben segment identitete območja, zato je 
pomembno, kakšen odnos imajo prebivalci in odločevalci lokalne politike do njene 
ohranitve.  
Kulturna dediščina nima pomena le na družbenem področju, temveč tudi na 
gospodarskem. Trženje kulturnega turizma in vedno večja prepoznavnost in 
obiskanost pa ima  multiplikativne učinke na razvoj območja.  
 
Primer dobre prakse je ob sodelovanju lokalnih institucij in prebivalcev prenosljiv 
na druga območja in enote kulturne dediščine, ki lahko predstavljajo gonilo razvoja 
kraja.  
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KONTAKT IN POVEZAVE 

 
Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Pot k ribniku 6, SI-3252 Rogatec 
T: +386 (0)3 818 62 00, +386 (0)40 373 000 
E: info@rogatec.si 
Web: https://www.rogatec.si/muzej-na-prostem-rogatec/ponudba/ 
Web: https://www.rogatec.si/open_air_museum/?lang=en 
 
 
 

VIRI  

 
 
 
 
 
 

 

  

mailto:info@rogatec.si
https://www.rogatec.si/muzej-na-prostem-rogatec/ponudba/
https://www.rogatec.si/open_air_museum/?lang=en
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INOVATIVNA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA 

ORODJA 
 
 

 

DOBRE PRAKSE V ZVEZI Z NASLEDNJIMI PROJEKTNIMI TEMAMI IN DELOVNIMI 
SKUPINAMI 

  
DS 3 - inovativna informacijsko-komunikacijska orodja  
 

NASLOV DOBRE PRAKSE  

 
Aplikacija Playmarche 2.0, Italija 
 

OPREDELITEV DOBRE PRAKSE  

 
PlayMarchesrl– Rainbow Spa 
 
Regija Marche –Provinca Macerata 
 
Boljša prepoznavnost projekta Razvito kulturno območje", Playmarche: regionalno 
območje kulturne dediščine 2.0", ki ga financira regija Marche. 
 
Projekt predstavljen v septembru 2018. 
 

OZADJE 

 
Analiza (2014) vpliva produktivnega kulturnega sistema (kulturne in ustvarjalne 
industrije, predstavitvene, vizualne in uprizoritvene umetnosti, zgodovinska in 
umetniška dediščina) na dodano vrednost in vpliv na zaposlovanje kaže, da je 
pokrajina Macerata na 7. mestu med italijanskimi deželami, ki kažejo vpliv kulture 
in ustvarjalnosti na gospodarstvo. Media Arts je skupni imenovalec in osnova, na 
kateri gradi več inovativnih področij.  
Danes je v šolah potreben nov način poučevanja, z uporabo novih medijev in 
informacijsko-komunikacijskih orodij, zato je aplikacija lahko koristna. V tem 
kulturnem okviru se je PlayMarche odločil, da se bo specializiral za izobraževanje z 
ustvarjanjem inovativnih orodij na področju kulture za mlade. 
 

CILJI 

 
Aplikacija PlayMarche 2.0 je zabavno in učinkovito orodje za pridobivanje novih 
informacij o 15 osebnostih in 16 krajih kulturnega pomena v pokrajini Macerata. Za 
spoznavanje ozemlja in njegove zgodovine so uporabljene fotografije, 
videoposnetki, kvizi in novice. Aplikacija se je razvila iz projekta Razvita kulturna 
krajina v regiji Marche in se še naprej razvija s strokovno pomočjo Univerze 
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Macerata in PlayMarche srl. Je enostavna za uporabo in predstavlja pomoč pri 
učenju vseh starostnih skupinah. Z aplikacijo PlayMarche 2.0 je možno zbrati točke 
za sodelovanje na natečajih za nagrade in popuste. 
 
Kratkoročni cilj projekta je ponuditi inovativno orodje za poučevanje na lokalnih 
šolah. Z aplikacijo Playmarche 2.0 je mogoče na zabaven in inovativen način 
spoznati kulturne posebnosti pokrajine Macerata. Srednjeročen in dolgoročen cilj je 
s promocijo aplikacije na regionalni ravni povišati število obiskovalcev v krajih 
kulturnega pomena. 
 

VIRI 

 
V projektu so sodelovali univerzitetni profesorji, avdio in video tehniki, inženirji, 
podjetja, občinski uradniki v pokrajini Macerata, knjižničarji in strokovnjaki za 
digitalizacijo. Njihove veščine segajo od poznavanja novih tehnologij, do izdelave 
izobraževalnih vsebin, od grafičnega oblikovanja do preučevanja psihologije in 
obnašanja mladoletnikov ter do temeljitega poznavanja območja in varstva 
kulturne dediščine. 
 
Projekt je bil finančno podprt s sredstvi regionalnega projekta, ki vključuje 
sofinanciranje občin pokrajine Macerata Občine so tudi "protagonisti" aplikacije. 
 
 

IZVEDBA  

 
Projekt "Playmarche 2.0" temelji na horizontalnem sodelovanju vseh projektnih 
partnerjev. Ustvarjena aplikacija je rezultat soustvarjanja, ki je trajalo več 
mesecev. Izbrana je mešanica kulturne vsebine in novih informacijsko-
komunikacijskih jezikov, vse z namenom, da bi kulturne znamke pokrajine 
Macerata postale bolj dostopne in razumljive. Fokusne skupine so bile ustvarjene 
po področjih in kompetencah, ki združujejo veščine s področja humanistike, 
naravoslovnih znanosti in tehnologije. 
 
Organizator projektnega omrežja je bil PlayMarche srl, ki se je osredotočil na: 
- sposobnost izbire projektnih partnerjev; 
- slog vodenja, ki temelji na vključenosti in horizontalnih odnosih; 
- gradnjo zaupanja v projekt in v projektne partnerje; 
- sposobnost uporabe virov, premostitve in spajanja strukturnih vrzeli; 
- hitro odločanje (ni vedno mogoče); 
- nagnjenost k reševanju problemov. 
 

VKLJUČENOST ZAINTERESIRANIH STRANI IN CILJNE SKUPINE  

 
Vsa srečanja projektnih partnerjev sta koordinirala Univerza Macerata in 
PlayMarche srl. Pri razvoju aplikacije je sodelovalo 15 občin, vključenih je bilo 16 
znamenitosti v pokrajini Macerata. V fokusnih skupinah so sodelovali župani, 
uradniki, poslovni svetovalci, vodje informatike in komunikacij ter strokovnjaki za 
muzejsko dediščino. 



73 
 

 
Aplikacija trenutno zajema 15 občin in 16 znamenitosti v pokrajini Macerata. V 
aplikaciji lahko virtualno obiščete vse kulturne znamenitosti in spoznate kulturne 
blagovne znamke. Aplikacija je bila ustvarjena v 36 mesecih. Danes lahko uživate v 
videoposnetkih, igrah povleci in spusti, ugankah in vprašalnikih, odkrivate muzeje, 
zgodovinske osebnosti in kulturno dediščino. 
 
Projekt se je razvil iz izkušenj in dobrih praks na področju izobraževanja. Cilj je 
učencem in šolah v pokrajini Macerata približati kulturno dediščino. Jezik in 
informacijsko-komunikacijska tehnologija sta lahko privlačna in zanimiva tudi za 
odrasle, učitelje in študente. Glavni cilj pa je razvoj kulturnega turizma v 
pokrajini. 
  

REZULTATI IN VPLIV 

 
Playmarche 2.0 je bil zelo ambiciozen projekt, v katerem je 36 mesecev sodelovalo 
52 partnerjev. Partnerjev, ki so ustvarili, tudi neformalno, nova omrežja in 
poslovne priložnosti. Mnoga podjetja in ustanove so se na ta način spoznale in 
začele komunicirati, razvijati skupne projekte in sodelovati v regionalnih in 
mednarodnih razpisih. 
Uporabljene tehnologije so se izkazale za odlično sredstvo za približevanje 
območja in kulturne dediščine novim ciljem. 
 
Promocija aplikacije v šolah je učiteljem omogočila poučevanje na sodoben in 
privlačen način. Učitelji so začeli uporabljati brezplačno aplikacijo Playmarche 2.0. 
Na sestankih z učenci, gledaliških predstavah in javnih prireditvah se je zanimanje 
mlajše generacije že večkrat potrdilo. 
PlayMarche srl se lahko na trgu promovira kot podjetje, sposobno pripraviti 
aplikacije s področja kulture. Trenutno Playmarche srl načrtuje sodelovanje z 
občino Rim pri ustvarjanju aplikacije, namenjene antičnemu Rimu. 
 

TOČKE, IZ KATERIH SE LAHKO NEKAJ NAUČIMO, IN ZAKLJUČKI 

 
Projekt je zelo enostavno ponovljiv na regionalni, nacionalni in evropski ravni. 
Doživetje arheološkega najdišča, muzeja ali druge zanimive lokacije je mogoče 
izboljšati z uporabo prototipa aplikacije. 
 
Za ustvarjanje podobnega zabavno-izobraževalnega projekta obstajajo tri zahteve: 
- določiti katera dediščina in kateri podatki bodo promovirani;   
- vključenost podjetij in strokovnjakov v partnerstvo, ki lahko kulturo predstavijo z 
avdio in video posnetki, informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter zabavnim 
izobraževanjem, tako da v posamezniku pustijo globok vtis. 
- mreža, ki povezuje kulturne izvajalce z ustanovami in šolami na območju. 
 

KONTAKT IN POVEZAVE  

 
Naziv organizacije: Playmarche srl 
Naslov: Via Gramsci n.33 – 62100 Macerata (MC) - Italija 
Tel.: (+39) 0733 258 2858 
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Elektronski naslov: info@playmarchesrl.it – m.spagnuolo@playmarchesrl.it 
Spletna stran: www.playmarchesrl.com 
Facebook: Playmarche 
Instagram: playmarche_unimc 
 
Na tem mestu si je mogoče ogledati predogled aplikacije Playmarche 2.0: 
https://www.youtube.com/channel/UCZgEHOQWwF9X8Ge82StbRqQ 

 
 

VIRI  

 
Do danes ni bilo izdanih nobenih znanstvenih člankov, knjig, disertacij ali 
prispevkov o projektu. Na spletu si je mogoče ogledati kvalitetno regionalno in 
državno sporočilo za javnost. 
 
Na primer: 
https://www.youtube.com/watch?v=1asGzNDyHg0 
 

 

  

mailto:info@playmarchesrl.it
mailto:m.spagnuolo@playmarchesrl.it
http://www.playmarchesrl.com/
https://www.youtube.com/channel/UCZgEHOQWwF9X8Ge82StbRqQ
https://www.youtube.com/watch?v=1asGzNDyHg0
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DOBRE PRAKSE V ZVEZI Z NASLEDNJIMI PROJEKTNIMI TEMAMI IN DELOVNIMI 
SKUPINAMI 

DS 3 - inovativna informacijsko-komunikacijska orodja  
 

NASLOV DOBRE PRAKSE  

 
Vodnik za državljane v regiji Epir, Grčija 
 

OPREDELITEV DOBRE PRAKSE  

 
Grčija, regija Epir, evropska nagrada za javni sektor 2015 
 

OZADJE 

 
Upravni postopki v regiji Epir:  
• niso v celoti opisani ali dokumentirani,  
• pomanjkanje ustreznih informacij,  
• veliko razlag,  
• niso posodobljeni . 
Javni uslužbenci: • niso vedeli, kaj naj izvajajo, • kako naj izvajajo  
Državljani/podjetje: • zamude, • slaba storitev.  
Kontekst: državljanom omogočiti opravljanje postopkov na odprt in pregleden 
način. 
 

CILJI 

Spletno mesto www.politis.gov.gr je osrednji kanal (točka) za dostop (in 
zagotavljanje) javnih storitev v regiji Epir, ki služi kot seznam upravnih postopkov. 
Cilj Vodnika za državljane v regiji Epir je ponuditi državljanom, podjetjem in 
javnim službam dostop do široke palete upravnih postopkov. Vodnik za državljane 
je bil predstavljen februarja 2014, v zadnjih treh letih pa je bil funkcionalno 
nadgrajen z operativnimi in tehničnimi posodobitvami. 

Spletno mesto je usklajeno z najboljšimi praksami za boljše delovanje družbe in 
zagotavljanje informacij (npr. postopkovni koraki, stroški, spremni dokumenti, 
potrebni dokumenti s predlogi za vse tiskane in/ali elektronske obrazce ter 
ustrezna zakonodaja, na katero se opira praksa) in za javne storitve za državljane 
in podjetja na enostavnejši, jasnejši in dostopnejši način.  

 

VIRI 

 
Proračun projekta je bil nič (0,00 €).  Spletno mesto temelji na 
brezplačni/odprtokodni programski opremi (CMS Joomla 3.6.x), ki vsebuje 
brezplačne in komercialne module in vtičnike ter razvija kodo po meri. 
 

IZVEDBA  

http://www.politis.gov.gr/
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Cilj projekta je ponuditi dostop do širokega nabora administrativnih postopkov za: 
• državljane,  
• podjetja,  
• javne službe.  
Projekt zbira vse ustrezne informacije iz več kot 260 skrbniških postopkov, ki se 
nenehno organizirajo in krmilijo po tematskih kategorijah/podkategorijah ali preko 
5 splošnih uprav zagotavljajo dostop na enostaven in preprost način prek spletnega 
mesta. 
 

VKLJUČENOST ZAINTERESIRANIH STRANI IN CILJNE SKUPINE  

 
Projekt je izvajalo izključno osebje regije Epir in decentralizirana uprava Epir-
Zahodna Makedonija, kar predstavlja model storitev javnega sektorja. Nudi 
možnost tistim organom javnega sektorja, ki ne želijo prenesti vseh informacijsko-
komunikacijskih storitev na zunanje izvajalce.  

REZULTATI IN VPLIV 

Vodnik za državljane uporabnikom omogoča navigacijo po tematskih kategorijah in 
podkategorijah ali po petih splošnih upravah regije Epir. Velik pomen je bil 
dodeljen organizaciji in predstavitvi informacij, do katerih uporabniki dostopajo na 
preprost in razumljiv način. 

Iskalniku za državljane kot končne uporabnike ponuja funkcije, kot so ključne 
besede in iskanja po temi. Rezultati iskanja kažejo na postopke in njihove 
informacije. Na domači strani je na voljo abecedni indeks za dostop do postopkov 
in seznami novih, posodobljenih in najbolj iskanih postopkov. Uporabnikom 
omogoča tudi, da javno ocenijo, komentirajo in delijo svoje predloge in ocene o 
storitvah in informacijah. Vodnik za državljane upošteva predloge uporabnikov za 
izboljšavo. Poleg tega je na voljo tudi glasovno branje vsebine spletnega mesta (v 
grščini). 

 

TOČKE, IZ KATERIH SE LAHKO NEKAJ NAUČIMO, IN ZAKLJUČKI 

 
Projekt želi bistveno prispevati k izgradnji boljše družbe, zagotavljanju 
učinkovitega in enostavnega vmesnika ter boljših storitev med javno upravo in 
državljani. 

Koncept ima jasen potencial za prenos na druge subjekte javnega sektorja v Grčiji 
in drugih državah članicah EU. 

Vodnik za državljane je v rabi 3 leta. Zaposleni ga uporabljajo pri vsakodnevnem 
delu. Pooblaščeni uporabniki so odgovorni za posodabljanje, odkrivanje napak in 
homogenizacijo postopkov za vse štiri območne enote regije.  Gre za najobsežnejšo 
in analitično zbirko evidenc o upravnih postopkih vseh javnih sektorjev v Grčiji.  
Rešitev je dala zgled drugim regijam in občinam in mnoge od njih so zainteresirane 
za njeno sprejetje ali so jo že skoraj prekopirale.  Vodnik za državljane uživa velik 
ugled po vsej državi. Trajnost projekta zagotavljata tehnološki napredek in politika 
regije Epir, ki želi izboljšati kakovosti storitev za državljane. 
 

KONTAKT IN POVEZAVE  
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Nikolaos Ntemos 
Tel.: 26513.60316 | Elektronski naslov: ntemos@apdhp-dm.gov.gr | Spletna 
stran: www.apdhp-dm.gov.gr 
Vodja IT oddelka »Oblikovanje e-storitev za državljane« v decentralizirani 
administraciji Epir-Zahodna Makedonija 
 

VIRI  

 
www.odigostoupoliti.eu 
Lizbona 2017 Vodnik po regiji Epir, Grčija (N. Ntemos) 
 
 

 
  

mailto:ntemos@apdhp-dm.gov.gr
http://www.apdhp-dm.gov.gr/
http://www.odigostoupoliti.eu/
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DOBRE PRAKSE VEZANE NA NASLEDNJE TEME IN DELOVNE SKUPINE 
 

DS 3 - inovativna informacijsko-komunikacijska orodja  
 

NASLOV DOBRE PRAKSE  

 
Revitalizacija trdnjave Barone - Šibenik, Hrvaška 

 

 
 

OPREDELITEV DOBRE PRAKSE  

 
Republika Hrvaška 
Šibeniško-kninsko okrožje 
Mesto Šibenik 
Naslov projekta: Barone-Odkrivanje bogate preteklosti - pot do uspešne 
prihodnosti 2014–2016  
Evropski sklad za regionalni razvoj, IPA IIIC  
Vodilni partner: Mesto Šibenik  
Partnerji: Fakulteta za strojništvo in ladjedelništvo v Zagrebu, Istvan Dobo 
Varmuzeum Eger (Madžarska), Mestni muzej Šibenik, Turistična organizacija 
Šibenik  
Datum začetka in konca projekta: 17. junij 2014 - 21. januar 2016 
Skupna vrednost projekta: 1.377.165,38 EUR  
Financiranje iz sredstev EU: 993.900,25 EUR  
Nacionalno sofinanciranje: 383.265,13 EUR 
 

OZADJE 

 
Republika Hrvaška, mesto Šibenik in Šibeniško-kninsko okrožje pritegnejo 
obiskovalce bolj zaradi naravnega okolja in bogastva kulturne in zgodovinske 
dediščine kot pa zaradi kakovosti, razpoložljivosti in/ali raznolikosti na novo 
ustvarjenih turističnih atrakcij. Bogastvo hrvaške kulturne in zgodovinske 
dediščine je velika moč in vir hrvaške turistične ponudbe. 
Skupno 367 registriranih kulturnih spomenikov v Šibeniško-kninskem okrožju (od 
tega 164 na območju Šibenika) predstavlja izjemno velik potencial za razvoj 
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kulturnega turizma. Nekatere najpomembnejše so katedrala svetega Jakoba 
(pod zaščito UNESCA), številne cerkve v starem mestu, šibeniške trdnjave sv. 
Mihaela, sv. Janeza, sv. Nikola, kninska trdnjava, arheološka najdišča Bribirska 
glavica, Velika Mrdakovica, Prižba, Biskupija pri Kninu, Tureta na Kornatskih 
otokih, Colentum na Murterju itd. 
Vzporedno z  nepremično kulturno dediščino, mesto Šibenik prireja številne 
dogodke, ki so povezani z identiteto, zgodovino, kulturo in običaje mesta 
(Mednarodni otroški festival, Festival dalmatinskega šansona, Večeri 
dalmatinskih klap, Orglarska šola, Srednjeveški sejem itd.). 
Kljub že omenjenemu bogastvu kulturnih in zgodovinskih virov ter dobro razviti 
turistični infrastrukturi in turistični tradiciji na teh območjih, Šibenik ne 
izkorišča vseh priložnosti pri razvoju kulturnega turizma. 
Zato obstajajo številni razlogi: 
- Nezadostno poznavanje pomena kulturne dediščine med lokalnim 
prebivalstvom. 
- Nezadostno znanje koordinatorja kulturnih in turističnih projektov o kulturnem 
in turističnem upravljanju ter povezovanju turizma in dediščine. 
- Omejena proračunska sredstva, tj. sredstva turističnega sektorja ter lokalnih 
in regionalnih oblasti za razvoj kulturnega turizma. 
- Pomanjkanje svetovalne ustanove, ki bi organizatorjem kulturno-turističnih 
prireditev pomagala in svetovala pri financiranju projektov, pripravi in izvedbi.  
- Neustrezna ali slabo organizirana promocija kulturnih in turističnih programov. 
- Nezadostno označevanje kulturnih objektov in s tem njihova nedostopnost. 
- Slaba infrastrukturna oprema lokacij kulturnih objektov, ki onemogoča 
dodatne ponudbe (npr. trgovina s spominki, restavracija, trgovina). 
- Otežen dostop do nekaterih krajev preprečuje prihod večjega števila turistov. 
- Nedostopnost za invalide. 
 
V luči zgoraj omenjenih problemov je namen in cilj mesta Šibenik in Šibeniško-
kninskega okrožja turistično vrednotenje kulturnozgodovinskega potenciala in 
konkurenčnost kulturnega turizma v regiji.  
 

CILJI 

 
Splošni cilji: 
- Prispevati k izboljšanju turistične infrastrukture, kar bi pripomoglo k večji  
blaginji v Šibeniško-kninskem okrožju. 
- Prispevati k promociji kulturnih znamenitosti in spodbujati rast lokalnih malih 
in srednjih podjetij z zagotavljanjem visokotehnoloških inovativnih storitev. 
 
Specifični cilj: 
- urediti trdnjavo Barone v inovativno in edinstveno kulturno znamenitost ter 
osnovo za promocijo lokalnih MSP v turističnem sektorju. 
 

VIRI 

 
Človeški viri: projektno skupino je sestavlja skupno 10 zaposlenih iz vseh 
partnerskih ustanov. Vsi zaposleni so visoko izobraženi strokovnjaki s področij 
ekonomije, gradbeništva, umetnostne zgodovine, arheologije, računalništva in 
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filologije. 
Poleg članov projektne skupine so bila preko javnih naročil vključena tudi 
podjetja iz gradbene, arhitekturne in geodetske stroke, s področja varovanja 
okolja, informatike in trženja. 
Finančna sredstva - skupna vrednost projekta 1.377.165,38 EUR 
Projektna skupina je uporabljala pisarniške prostore, osebna vozila in običajno 
informacijsko oprema. 
Zunanja podjetja, zadolžena za strokovna dela, so uporabljala gradbeno 
opremo, opremo za geološke raziskave, ozvočenje, informacijsko-
komunikacijsko opremo, opremo za slikanje iz zraka, 3D slikanje, arheološko in 
konservatorsko opremo. 
 

IZVEDBA  

 
Izvedena so bila infrastrukturna dela na obnovi trdnjave in opremljen je bil 
gastro-kulturni center, ki v sodelovanju z mikro, malimi in srednje velikimi 
podjetji v Šibeniško-kninskem okrožju promovira mediteransko prehrano in 
življenjski slog. Toda glavne značilnosti projekta trdnjave Barone so njegove 
digitalne vsebine, vključno z edinstveno inovacijo na tem področju – 
visokotehnološko platformo razširjene resničnosti (AR), s pomočjo katere lahko 
obiskovalec na sodoben in inovativen način doživi zgodbo o dramatičnih 
okoliščinah, ki so pripeljale do izgradnje trdnjave in uspešne obrambe mesta 
pred osmanskimi napadalci. Trdnjava Barone je s to vsebino postala edinstvena 
turistična in kulturna znamenitost, ki združuje preteklost, sedanjost in 
prihodnost ter prikazuje ključni zgodovinski trenutek s pomočjo visoke 
tehnologije. 
Že od samega začetka projekta Barone je bila tehnologija razširjene resničnosti 
zasnovana kot glavna turistična in izobraževalna atrakcija trdnjave. Obiskovalec 
si lahko skozi AR očala ogleda zgodovinsko bitko za mesto.  Tako  je trdnjava 
Barone na inovativen način ponudila edinstvene vsebine in postala vodilna pri 
razvoju novega obraza hrvaškega turizma. Inovativni tehnološki koncept prinaša 
sodobno muzejsko doživetje, ki jo dopolnjujejo druge digitalne avdiovizualne 
vsebine. V sklopu projekta Barone je bil narejen 17-minutni dokumentarni film, 
ki je šibeniške ulice popeljal nazaj v 17. stoletje in meščane spremenil v stare 
Šibeničane - plemiče, obrtnike in vojake. Zgodovinski razvoj mesta, 
najpomembnejših osebnosti in dogodkov je predstavljen na interaktivni pametni 
tabli z zaslonom na dotik. Poleg tega, da muzejsko doživetje prinaša 
zgodovinske informacije, je bila razširjena resničnost uporabljena tudi za 
promocijo lokalnih mikro, malih in srednje velikih podjetij, med katerimi je 
večina vključena v ponudbo gastro-kulturnega centra. 
Omeniti moramo tudi "Klub prijateljev trdnjave Šibenik", katerega člani 
plačujejo simbolično članarino, ki jim prinaša številne ugodnosti in brezplačen 
celoletni vstop v trdnjavi Barone in sv. Mihael. 
 

VKLJUČENOST ZAINTERESIRANIH STRANI IN CILJNE SKUPINE  

 
Sodelavci v projekt: 
Mesto Šibenik, vodja projekta - glavno mesto Šibeniško-kninskega okrožja ter 
kulturno, izobraževalno, upravno in gospodarsko središče okrožja. Ustanovitelj 
Javnega zavoda za kulturo Trdnjava kulture Šibenik, ki upravlja utrdbe na 
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območju Šibenika  
- Fakulteta za strojništvo in ladjedelništvo v Zagrebu, projektni partner - 
vodilna hrvaška ustanova za izobraževanje, znanost in strokovno znanje na 
področju strojništva in ladjedelništva. Sodelovala je kot nadzornica projektnih 
dejavnosti, povezanih z uporabo digitalnih tehnologij, še posebej platforme 
razširjene resničnosti.  
- Turistična organizacija mesta Šibenik, partner v projektu. 
- Istvan Dobo Varmuzeum Eger, partner v projektu - primer dobre prakse pri 
pripovedovanju zgodb in pri upravljanju trdnjave, saj gre za enega najbolj 
obiskanih in najbolj dejavnih kulturnih spomenikov na Madžarskem.  
-Muzej mesta Šibenik, partner pri projektu - odgovoren za tehnično podporo 
vodji projekta in strokovno znanje v zvezi s konservatorskim in arheološkim 
nadzorom, za usklajevanje teh dejavnosti. 
 
Ciljne skupine 
Projekt je neposredno namenjen: 
- Turistom/obiskovalcem trdnjave (za njih so namenjeni programi z določeno 
stopnjo ekskluzivnosti na nacionalni, regionalni in evropski ravni). 
- Turističnim vodnikom (sodelujejo pri oblikovanju inovativnih kulturnih poti, ki 
vključujejo trdnjavo sv. Nikola).  
- Turističnim agencijam (z oblikovanjem inovativnih modelov sodelovanja med 
turističnimi agencijami, programi trdnjave in lastniki nastanitvenih 
zmogljivosti). 
- Enotam lokalne samouprave - mesto Šibenik in Šibeniško-kninsko okrožje. 
- Lokalni skupnosti (z oblikovanjem ustvarjalnih in izobraževalnih programov 
skozi vse leto). 
- Lokalnim malim in srednjim podjetjem v turizmu in drugih sorodnih sektorjih - 
projekt bo ustvaril podjetniško infrastrukturo, okoli katere lahko mala in 
srednja podjetja razvijajo svoje dejavnosti (gostinski objekti, prevoz 
obiskovalcev, vklop njihovih izdelkov v prodajalno s spominki…). 
- Organizatorjem kulturnih prireditev in ustvarjalcem kulturnih vsebin 
(ustvarjanje pogojev s pravili in merili za vključitev zunanjih organizatorjev 
programa). 
- Osnovne in srednje šole - v projektu bomo razvili izobraževalne programe in 
obiske (kot npr. šole v naravi) in tako prispevali k izobraževalnemu sektorju.  
- Fakultete in muzeji - vzpostavili bomo sodelovanje za nadaljnjo izmenjavo 
znanja na podlagi mednarodnega tristranskega sodelovanja med Hrvaško, Črno 
goro in Italijo, v sklopu nominacije "Obrambnih sistemov nekdanjega ozemlja 
Beneške republika v obdobju od 15. do 17. stoletja"  na UNESCOV seznam. 
- Turistične organizacije mesta Šibenik in Šibeniško-kninskega okrožja - bodo 
sodelovale pri ustvarjanju nove ponudbe in oblikovanju promocijskih orodij, ki 
bodo neposredno vplivala na povečanje števila obiskovalcev (prihodi in 
prenočitve). 
  
Posredni koristniki:  
Vsi prebivalci Šibenika in Šibeniško-kninskega okrožja bodo imeli koristi od 
boljših in cenejših javnih storitev, ki jih bo zagotavlja lokalna uprava. Korist 
bodo imeli tudi državljani, ki imajo v lasti nastanitvene zmogljivosti (majhni 
zasebni sobodajalci). 
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REZULTATI IN VPLIV 

 
Trdnjava Barone pomembno vpliva na izboljšanje podobe turistične ponudbe 
Šibenika in okolice. Splošni cilji projekta "Barone - Odkrivanje bogate 
preteklosti - pot do uspešne prihodnosti" so že doseženi: turistična 
infrastruktura je bila izboljšana s prenovo in opremljanjem trdnjave; ustvarjena 
in promovirana je edinstvena kulturna atrakcija (razširjena resničnost); lokalna 
mikro, mala in srednje velika podjetja so dobila kanal, s katerim lahko svoje 
izdelke predstavijo širšemu krogu lokalnih skupnosti in obiskovalcem. 
Edinstvena inovacija na trdnjavi Barone, visokotehnološka platforma za 
razširjeno resničnost, je postala primer dobre prakse pri povezovanju 
kulturnozgodovinske dediščine in informacijske tehnologije. Projekt je bil 
nagrajen z več nagradami na nacionalni in evropski ravni - digitalne vsebine 
trdnjave Barone so v kategoriji "navidezna in izboljšana resničnost" prejele 
nagrado MIXX Award 2017, leta 2016 pa na dnevih komunikacij v Rovinju, 
nagrado MIXX v kategoriji "Inovativna uporaba tehnologije". S to inovacijo, ki 
povezuje zgodovinski trenutek in sodobno tehnologijo, je turistična ponudba 
mesta in okolice dobila prvovrstni turistični izobraževalni in informacijski 
izdelek, ki se prilega novi znamki Šibenika - mesta, ki ustvarja nove, kreativne 
in trajnostne kulturne prakse in turizem, s ciljem gospodarskega in socialnega 
napredka celotne pokrajine. 
 

TOČKE, IZ KATERIH SE LAHKO NEKAJ NAUČIMO, IN ZAKLJUČKI 

 
Možnost koriščenja projekta in prilagajanja drugim kontekstom je razvidna iz 
niza obiskov predstavnikov različnih ustanov v Šibeniški trdnjavi kulture, pa tudi 
iz množice povabil za predstavitve, projektna partnerstva, predavanja in 
delavnice, ki prihajajo iz številnih strokovnih ustanov, tako iz Hrvaške kot tudi 
iz celotne Evrope. Na povabila se odzovejo zaposleni v trdnjavi in tako se je 
razvilo sodelovanje s številnimi evropskimi strokovnjaki in okolji. Trenutno 
sodelujejo pri izvajanju dveh projektov čezmejnega sodelovanja in od leta 2019 
so predstavniki člani odbora EFFORTS (Federation of Fortified Sites - Zveza 
utrjenih mest), katere člani si aktivno prizadevajo za uvajanje praks trdnjave 
Barone. Najnovejši primer sprejetja te prakse je občina Herceg Novi (Črna 
gora), ki je, po vzoru trdnjave Barone, lokacijo Kanli Kula opremila s 
tehnologijo AR, prav tako pa so se zaposleni iz Herceg Novija izobraževali v 
šibeniški trdnjavi kulture o načinu predstavljanja dediščine z digitalnimi 
tehnologijami. 
 

KONTAKT IN POVEZAVE  

 
Javni zavod za kulturo Trdnjava kulture Šibenik 
Vladimira Nazora 1 
22000 Šibenik 
Oddelek za kulturno in zgodovinsko dediščino 
Đurđa Vrljević Šarić 
djurdja@tvrdjava-kulture.hr 
https://tvrdjava-kulture.hr/ 
 
Trdnjava Barone 

mailto:djurdja@tvrdjava-kulture.hr
https://tvrdjava-kulture.hr/
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Put Vuka Mandušića 28  
22000 Šibenik 
shop@tvrdjava-kulture.hr 
+385 (0)91 619 65 67 
https://www.facebook.com/tvrdjavabarone/ 
 

VIRI  

https://tvrdjava-kulture.hr/hr/tvrdava-barone/revitalizacija-tvrdave/ 
https://tvrdjava-kulture.hr/media/27657/revizija-plana-upravljanja-kulturnim-
dobrima_barone.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=XQB1q5gC3_Q 
https://www.youtube.com/watch?v=kr_qna0P3VY&t=126s 
https://www.youtube.com/watch?v=lW3E5QP_9Yc 

 
  

https://www.facebook.com/tvrdjavabarone/
https://tvrdjava-kulture.hr/hr/tvrdava-barone/revitalizacija-tvrdave/
https://tvrdjava-kulture.hr/media/27657/revizija-plana-upravljanja-kulturnim-dobrima_barone.pdf
https://tvrdjava-kulture.hr/media/27657/revizija-plana-upravljanja-kulturnim-dobrima_barone.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XQB1q5gC3_Q
https://www.youtube.com/watch?v=kr_qna0P3VY&amp;amp;t=126s
https://www.youtube.com/watch?v=lW3E5QP_9Yc
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DOBRE PRAKSE V ZVEZI Z NASLEDNJIMI PROJEKTNIMI TEMAMI IN DELOVNIMI 
SKUPINAMI  

 
DS 3 - inovativna informacijsko-komunikacijska orodja  
 

NASLOV DOBRE PRAKSE  

 
Arheološki park Vižula - Medulin, Hrvaška 
 

OPREDELITEV DOBRE PRAKSE  

Občina Medulin je leta 2016 na razpis Evropskega sklada za regionalni razvoj z 
naslovom "Priprava in izvajanje celostnih razvojnih programov na podlagi obnove 
kulturne dediščine" oddala projekt "Arheološki park Vižula". Nosilec projekta je 
občina Medulin, partnerji pa so Turistična organizacija Medulin, Inštitut za 
družbene vede "Ivo Pilar", Univerza Juraj Dobrila v Puli - Fakulteta za ekonomijo in 
turizem »Dr. Mijo Mirković", Hrvaški konservatorski inštitut in Javni zavod 
Kamenjak. 
Projekt vključuje vlaganje v naslednje dejavnosti, ki skupaj tvorijo skladen in 
integriran program: 
- zaščita, restavriranje, revitalizacija in predstavitev kopenskih in podvodnih 
arheoloških najdišč, 
- ureditev in opremljanje sprehajališča za obiskovalce Vižule, 
- razvoj kulturnih in turističnih objektov za obiskovalce na podlagi kulturne 
dediščine, 
- izobraževanje o trajnostnem upravljanju in predstavitvi kulturne dediščine, 
- blagovna znamka, trženje in promocija Arheološkega parka Vižula. 

OZADJE 

Obnova, predstavitev in promocija naj bi ustrezno ovrednotili arheološko najdišče, 
povečali število obiskovalcev ter turistično sezono podaljšali s privlačnimi 
kulturnimi, turističnimi in izobraževalnimi vsebinami. Razvoj sistema upravljanja in 
vlaganja v infrastrukturo in podporne objekte Arheološkega parka Vižula naj bi 
spodbudil ustvarjanje delovnih mest in privabil mala in srednje velika podjetja.  
Ker je projekt ureditve in opremljanja Arheološkega parka Vižula vključeval zelo 
raznolike in zapletene dejavnosti, od pripravljalnih arheoloških del, zaščite, 
revitalizacije in predstavitve podvodnih arheoloških najdišč kot tudi 
infrastrukturnih del v parku, je bil najbolj zahteven del izvedbe spoštovanje stroke 
in usklajevanje vseh ustreznih pogojev za izvedbo gradbenih in pripravljalnih 
arheoloških del. Hitro odločanje projektne skupine v času, ko je le-ta pri izvajanju 
projekta naletela na ovire, je bil velik izziv. 

CILJI 

Glavni cilj projekta Arheološki park Vižula je prispevati k trajnostnemu družbeno-
ekonomskemu razvoju Občine Medulin kot prepoznavne destinacije za kulturni in 
zgodovinski turizem in to s pomočjo tematsko povezanih naložb, ki temeljijo na 
obnovi in vrednotenju kulturne dediščine - antičnega arheološkega najdišča. 
Specifični cilji projekta so bili: 
- z ustrezno obnovo, predstavitvijo in promocijo arheološko najdišče ustrezno 
ovrednotiti in s tem povečati število obiskovalcev; 
- povečati število obiskovalcev in podaljšati turistično sezono v občini Medulin s 
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privlačnimi kulturno-turističnimi in izobraževalnimi vsebinami na podlagi 
zgodovinske pripovedi o arheološkem najdišču; 
- z razvojem sistema upravljanja Arheološkega parka Vižula in naložbami v 
infrastrukturo in spremljajoče objekte Arheološkega parka Vižula spodbuditi 
ustvarjanje novih delovnih mest ter malih in srednje velikih podjetij ter s tem 
koristiti celotni skupnosti. 

VIRI 

Občina Medulin je za potrebe projekta oblikovala projektno skupino, skoraj kmalu 
po začetku izvajanja pa je bil ustanovljen Upravni oddelek za projekte EU, 
mednarodno sodelovanje in gospodarstvo, ki redno koordinira vse projektne 
aktivnosti, redno komunicira s partnerji in pomaga pri njihovih aktivnostih, obenem 
pa izvaja vse aktivnosti kot nosilec projekta. Ta delitev dela in redno izvajanje 
vseh dejavnosti omogočata stalno spremljanje poteka projektov, vsi partnerji pa 
redno organizirajo koordinacijske sestanke, na katerih razpravljajo o vseh trenutnih 
projektnih dejavnostih. Poleg strokovnjakov (arheologov in konservatorjev) so bili v 
projektno skupino vključeni tudi zaposleni na področju izvajanja projektov, 
financerji, gradbeni strokovnjaki in skrbniki za pravilno izvedbo administrativnega 
dela projekta. Občina Medulin in njena projektna skupina sta se skoraj vsak teden 
sestajali z ožjo delovno skupino partnerjev, redno sta obiskovali mesto izvajanja 
projekta. Usklajevalna srečanja projektnih partnerjev potekajo približno dvakrat 
mesečno. Občina Medulin je bila kot predlagatelj projekta nenehno na voljo 
partnerjem za pojasnila in je dobro komunicirala z vodjo projekta iz Centralne 
agencije za financiranje in sklepanje programov in projektov EU. 
 
V Arheološkem parku Vižula sta tudi dve restavraciji, otroška igrala, adrenalinski 
park, v nekdanjem kamnolomu je oder za različne prireditve, možen je obisk šole 
arheologije in ogled antičnega vrta. Na voljo so organizirani in vodeni ogledi. Vse 
informacije lahko dobite takoj na vhodu, na informacijski točki, kjer lahko 
najamete tudi VR/AR očala, s katerimi si lahko ogledate vizualizirano oživljeno 
razkošno antično vilo in njene posamezne dele. Poleg tega so v parku postavljene 
pametne klopi, e-drevo, vroča točka, številne informativne table, tudi v Braillovi 
pisavi. Vse storitve so na voljo tudi slepim in slabovidnim, na voljo pa je tudi 
taktilni krožni zemljevid. Celoten polotok je pod video nadzorom. 

IZVEDBA  

Projekt je vključeval naložbe v zaščito, obnovo, oživitev in predstavitev kopenskih 
in podvodnih arheoloških najdišč, ureditev in opremljanje drevoreda ter razvoj 
kulturnih in turističnih objektov. Poleg tega so potekala izobraževanja o 
trajnostnem gospodarjenju in predstavitvi kulturne dediščine ter o  blagovni znamki 
Arheološkega parka Vižula, njenem trženju in promociji. 
 
Za privlačno in sodobno vrednotenje dediščine je v rabi 3D vizualizacija Vižule, ki 
razlaga arheološko dediščino in uporablja animacijske okvirje in 3D očala. Tako 
dediščina na inovativen način postane zanimiva za domačine, otroke, turiste in vse 
obiskovalce. Za 3D vizualizacijo so uporabili podvodne in zračne posnetke. 
Vizualizacija je še posebej zanimiva, ker je velik del celotnega najdišča prekrit z 
vodo. Tako odpira povsem nov pogled na Vižulo, ki je bila do sedaj vidna le 
podvodnim arheologom. S pomočjo multimedijev se pred obiskovalci, če se podajo 
na pot po arheološkem parku, odprejo notranja dvorišča razkošnih antičnih, 
čudoviti mozaiki, pa tudi privezi za čolne, skladišča za žito, olje in vino. Te dobrine 
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so v Vižulo dovažali z ladjami v amforah. 
V antičnem vrtu na Vižuli rastejo le tiste rastline, ki so jih Rimljani gojili na svojih 
vrtovih in parkih. 

VKLJUČENOST ZAINTERESIRANIH STRANI IN CILJNE SKUPINE  

V projektu sodelujejo Turistična organizacija Občine Medulin, Inštitut za družbene 
vede Ivo Pilar, Fakulteta za ekonomijo in turizem »Dr. Mijo Mirković« (Univerza 
Juraja Dobrile v Puli), Javni zavod Kamenjak in Hrvaški restavratorski inštitut, ki v 
okviru projekta izvaja dejavnosti na podvodnem delu antičnega kompleksa vil. 
Neposredni upravičenci so Mestna občina Medulin, Turistična organizacija, turisti in 
vsi obiskovalci, posredni pa so zasebni sektor, agencije, vodniki, gostinci, trgovci 
itd. 

REZULTATI IN VPLIV 

Neposredni rezultat projekta je celostna naložba v ureditev polotoka Vižula kot 
arheološkega parka za obiskovalce, v razvoj turističnih objektov, infrastrukture ter 
sistemov upravljanja in promocije, ki temeljijo na kulturni dediščini. Posreden 
rezultat je, da projekt predstavlja pomemben vpogled v pretekle  vrednote, ki so 
bile zasidrane  v določenem času in kulturi, na področju arhitekture ali razvoja 
tehnologije, monumentalne umetnosti, urbanizma ali načrtovanja krajine. Uporaba 
nove tehnologije bolje predstavi zgodovinske vire in poglobi doživetje 
obiskovalcev. 

TOČKE, IZ KATERIH SE LAHKO NEKAJ NAUČIMO, IN ZAKLJUČKI 

Na najdišču Mirine - Fulfinum lahko sledimo temu primeru dobre prakse in 
uporabimo že pripravljene in uvedene rešitve, zlasti z uporabo novih tehnologij za 
lažjo in širšo razlago (arheološke) dediščine in njeno večjo dostopnost. Razvojna 
ideja in rezultati 3D obnove vile v Medulinu bi lahko bili dobra osnova za razvoj 3D 
modelov za lokacijo v Omišlju. Ker se v Istri in na otoku Krku razvija turizem, tudi 
tam obstajajo podobni pogoji za gospodarsko in turistično rast projekta. 

KONTAKT IN POVEZAVE  

 
Občina Medulin, višja strokovna sodelavka za EU projekte in medije Ana Žufić, Tel.: 
052/385-679, elektronski naslov: ana.zufic@medulin.hr 
 

VIRI  

 
https://www.safu.hr/hr/bilten-br-3-2018/vi-imate-rijec-opcina-
medulin?preview=true&s=bY9hIAxQCzA6t2N_STGR0Q&s2=IY2zhx9S0NtA6_GACbRTQQ 
 
http://www.h-r-z.hr/index.php/aktualno/europska-godina-kulturne-bastine/2798-
medulin-projekt-arheoloski-park-vizula 
 
http://medulin.hr/arheoloski-park-vizula/ 
 
https://www.istra.hr/hr/business-information/projekti/3358?chapter=2 
 

 

  

mailto:ana.zufic@medulin.hr
https://www.safu.hr/hr/bilten-br-3-2018/vi-imate-rijec-opcina-medulin?preview=true&amp;amp;s=bY9hIAxQCzA6t2N_STGR0Q&amp;amp;s2=IY2zhx9S0NtA6_GACbRTQQ
https://www.safu.hr/hr/bilten-br-3-2018/vi-imate-rijec-opcina-medulin?preview=true&amp;amp;s=bY9hIAxQCzA6t2N_STGR0Q&amp;amp;s2=IY2zhx9S0NtA6_GACbRTQQ
http://www.h-r-z.hr/index.php/aktualno/europska-godina-kulturne-bastine/2798-medulin-projekt-arheoloski-park-vizula
http://www.h-r-z.hr/index.php/aktualno/europska-godina-kulturne-bastine/2798-medulin-projekt-arheoloski-park-vizula
http://medulin.hr/arheoloski-park-vizula/
https://www.istra.hr/hr/business-information/projekti/3358?chapter=2
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DOBRE PRAKSE V ZVEZI Z NASLEDNJIMI PROJEKTNIMI TEMAMI IN DELOVNIMI 
SKUPINAMI 

DS 3 - inovativna informacijsko-komunikacijska orodja  
 

NASLOV DOBRE PRAKSE  

 
Virtualne 3D rekonstrukcije rimskega kompleksa - svetišče in kopališča v naselju 
Aquae Iasae (Varaždinske Toplice), Hrvaška 
 

OPREDELITEV DOBRE PRAKSE  

 
Hrvaška, Arheološki muzej v Zagrebu 
 
Dolgoročni projekt Arheološkega muzeja v Zagrebu (od leta 1996), v katerem se 
sodobna tehnologija uporablja za prikaz kompleksa rimske arhitekture v parku v 
Varaždinskih Toplicah, in to v različnih fazah gradnje od 1. do 4. stoletja . 
 

OZADJE 

 
Osnovna ideja projekta je bila predstaviti rezultate arheoloških raziskav antičnega 
kompleksa v Varaždinskih Toplicah in uporabiti  virtualne 3D rekonstrukcije za 
predstavitev najdišča. Arheološki muzej v Zagrebu od leta 1953 izvaja izkopavanja 
v mestnem parku v Varaždinskih Toplicah. Na najdišču je bil odkrit antični 
arhitekturni kompleks javnega značaja, ki obsega površino 6000 m² in je sestavljen 
iz dveh ločenih odsekov: term (kopeli in bazilika) in svetišča, zgrajenega okoli 
naravnega izvira termalne žveplove vode. 
Delo na 3D modelih se je začelo že leta 1997, rezultat pa je bila razstava v Zagrebu 
leta 1997 "Vizualizacija antične arhitekture v Varaždinskih Toplicah", kjer so bile 
prikazane prve  virtualne 3D rekonstrukcije in animacije. Kmalu po razstavi so na 
najdišču postavili razlagalne table s 3D rekonstrukcijami. V naslednjih dveh 
desetletjih so, vzporedno z arheološkimi raziskavami in napredkom računalniške 
tehnologije, 3D rekonstrukcije nadgrajevali, izboljševali in obogatili z novimi 
elementi in znanjem, pridobljenim iz raziskav.  
Posledica tega je bila postavitev novih in sodobnejših razlagalnih tabel, ki so 
predstavile tako posamezne dele stavb kot tudi cele objekte. Na predstavitvi 
najdišča in rezultatov raziskav na razstavi leta 2015 (v Zagrebu) so bili 3D modeli 
uporabljeni kot podlaga razširjene resničnosti (VR očala). 
V letu 2019 so pripravili projekt nadaljnjega razvoja Arheološkega parka, v katerem 
bodo 3D modeli uporabljeni za multimedijsko predstavitev najdišča (virtualna 
resničnost, 3D preslikava itd.).  
 

CILJI 

 
Glavni cilj izdelave 3D modelov je bil na jasen in zanimiv način obiskovalcem 
najdišča v Varaždinskih Toplicah predstaviti rezultate arheoloških raziskav. 
Rekonstrukcije zgradb, kot najboljša oblika predstavitve arhitekture, so bile 
obiskovalcem vedno zanimive. Možnosti, ki jih ponuja sodobna tehnologija pri 
izdelavi 3D modelov, so omogočile povsem novo obliko predstavitev antične 
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arhitekture. Ena glavnih prednosti je, da je modele mogoče nenehno izboljševati in 
nadgrajevati, ter uporabljati na različne načine (animacija, VR itd.).  Namestitev 
razlagalnih tabel v Varaždinskih Toplicah pred več kot 20 leti je pokazala, da je ta 
oblika tolmačenja za obiskovalce zanimiva in razumljiva ter širši javnosti omogoča 
dostop do rezultatov raziskav. Samo na podlagi ostankov stavb obiskovalci zelo 
pogosto nimajo dobre predstave, da so bile to resnične zgradbe s strehami, vrati, 
okni in raznovrstnim okrasom. S prikazom različnih faz objektov v 3D modelih, si je 
lažje predstavljati spremembe in razvoj naselja. 
Uporaba sodobnih tehnologij pri predstavitvi mesta Aquae Iasae je eden glavnih 
ciljev v prihodnosti. Želja je, da se multimedijska predstavitev uporabi tudi pri 
celoviti predstavitvi kulturne dediščine Varaždinskih Toplic.  
 

VIRI  

 
3D rekonstrukcije so nastale v sodelovanju s strokovnjaki Arheološkega muzeja v 
Zagrebu in arhitekti (Studio Kušan, Zagreb). Sodelovanje se je začelo že leta 1996, 
ko so bile tehnološke možnosti zelo skromne, toda že takrat so bile prednosti 3D 
rekonstrukcij zelo očitne.  3D modele so izpopolnjevali vzporedno z napredkom 
tehnologije in novimi računalniškimi možnostmi ter z novimi rezultati arheoloških 
izkopavanj. Na podlagi 3D modela je bila prva animacija narejena leta 1997, leta 
2015 pa je bila umeščena v projekt razširjene resničnosti (VR očala), ki je bil 
uporabljen na razstavi.  
 
 

IZVEDBA  

 
Prve 3D rekonstrukcije je Arheološki muzej v Zagrebu v Arheološkem parku 
Andautonia postavil leta 1994, ta praksa pa se je nadaljevala na najdišču Aquae 
Iasae (Varaždinske Toplice). To so bili prvi tovrstni primeri na Hrvaškem. 
Zahvaljujoč razstavi »Vizualizacija antične arhitekture v Varaždinskih Toplicah«, ki 
je bila v letih od 1997 do 2000 predstavljena v mnogih hrvaških mestih, je veliko 
najdišč vpeljalo to prakso. Takrat so strokovnjaki Arheološkega muzeja v Zagrebu 
svoje izkušnje delili s številnimi kolegi na Hrvaškem. 
 

VKLJUČENOST ZAINTERESIRANIH STRANI IN CILJNE SKUPINE  

 
Ključni nosilci dejavnosti so arheologi - raziskovalci najdišča, arhitekti in 
Ministrstvo za kulturo, ki je zagotovilo finančno podporo. 
 
Neposredni in posredni koristniki: obiskovalci vseh vrst, lokalna skupnost, 
strokovnjaki.  
 
Ciljne skupine so posamezniki, turisti, izobraževalne ustanove, strokovna javnost, 
lokalne skupnosti.  
3D rekonstrukcije so za obiskovalce najdišča zanimive kot pomemben del 
predstavitve najdišča, uporabljajo pa se tudi v poljudnih in znanstvenih 
publikacijah, v turistični promociji, na razstavah, predstavitvah itd. 
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REZULTATI IN VPLIV  

 
Glavni rezultat je boljša razlaga in predstavitev najdišča, večja dostopnost in 
prepoznavnost arheološkega spomenika. 
Dolgoročni rezultati bodo vidni v prepoznavnosti destinacije, s poudarkom na 
avtentičnih vrednotah, kar bo povečalo število lokalnih in tujih obiskovalcev ter 
tudi priljubljenost najdišča.  
 

TOČKE, IZ KATERIH SE LAHKO NEKAJ NAUČIMO, IN ZAKLJUČKI 

 
Na podlagi 20-letnih izkušenj z uporabo 3D modelov pri razlagi arheoloških najdišč 
je mogoče sklepati, da so le-ti potrebni za razumevanje rezultatov raziskav.  3D 
modeli pomenijo avtentičen način predstavitve, saj uporabljajo spoznanja, ki 
izhajajo iz samega najdišča.  Uporabni in razumljivi so tako otrokom kot 
strokovnjakom, omogočajo razumevanje osnovnih informacij (npr. Rimljani niso 
živeli na prostem), hkrati pa strokovnjakom zagotavljajo ustrezne informacije o 
arheoloških raziskavah. 
 
Na koncu je treba omeniti nekaj opažanj o razumevanju informacij, ki jih nudijo 3D 
rekonstrukcije. Večina obiskovalcev, vključno z otroki, razume, da gre za 
navidezno rekonstrukcijo izkopanih zgradb, vendar še vedno nekateri mislijo, da 
gre za projekt stavb, ki bodo zgrajene na najdišču, potem ko arheologi končajo 
raziskavo (tako sklepajo ne glede na besedila, ki spremljajo 3D rekonstrukcije). 
 

KONTAKT IN POVEZAVE  

 
Dora Kušan Špalj, Arheološki muzej v Zagrebu, Trg N. Š. Zrinskog 19, Zagreb 
dkusanspalj@gmail.com 
Studio Kušan, Ilica 56, Zagreb, Croatia, tomo@studio-kusan.hr 
 

VIRI  

 
 D. Nemeth-Ehrlich, D. Kušan, I. Kušan, Aquae Iasae – Varaždinske toplice: 
vizualizacija rimske arhitekture, exibition catalogue, Zagreb, Arheološki  muzej u 
Zagrebu, 1997. 
 
Aquae Iasae- nova otkrića iz rimskog razdoblja na području Varaždinskih Toplica 
(katalog izložbe)/Aquae Iasae-recent discoveries of roman remains in the region of 
Varaždinske Toplice (exibition catalogue), 2015, Zagreb (p. 27, 37, 40 etc.) 
 
Kušan Špalj, D., Perok, N. & Karavidović, T. (2019) Construction and Building 
Technology in Sanctuary of Roman Settlement Aquae Iasae with the Review of 
Conservation Works on the Site. U: Aguilar, R., Torrealva, D., Moreira, S., Pando, 
M. & Ramos, L. (ed.) Structural Analysis of Historical Constructions:an 
interdisciplinary approach. New York, Springer International Publishing, pp. 96-104 
doi:10.1007/978-3-319-99441-3_9. 

 
 
  

mailto:dkusanspalj@gmail.com
mailto:tomo@studio-kusan.hr
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DOBRE PRAKSE V ZVEZI Z NASLEDNJIMI PROJEKTNIMI TEMAMI IN DELOVNIMI 
SKUPINAMI 

  
DS 3 - inovativna informacijsko-komunikacijska orodja  
 

NASLOV DOBRE PRAKSE  

 
Arheostereoskopija in tridimenzionalne rekonstrukcije, Slovenija 
 

OPREDELITEV DOBRE PRAKSE  

 
Slovenija, Narodni muzej Slovenije in Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije.  
 
Arheostereoskopi in 3D rekonstrukcije poznoantičnega obrambnega sistema 
Claustra Alpium Iuliarum. 
 
Projekt CLAUSTRA+ - Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra 
Alpium Iuliarum.  
Program: Interreg V-A Slovenija–Hrvaška (1.8.2017 - 31.1.2020). 
Vodilni partner: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
 

OZADJE 

 
Claustra Alpium Iuliarum je pozno antični obrambni sistem, ki je med 3. in 5. 
stoletjem varoval prehod iz Panonije v Italijo. Sestavljen je bil iz kamnitih 
obrambnih zidov, ki so bili ponekod nameščeni v več linijah. Ob zidovih so bile 
postavljeni tudi stolpi in utrdbe. Sistem se je raztezal od današnje Reke na 
Hrvaškem do Baške grape v Sloveniji. Predstavlja največji arhitekturni spomenik iz 
antične dobe na območju današnje Slovenije in je primerljiv z največjimi 
arheološkimi spomeniki v Evropi. 
Večina odsekov obrambnega sistema leži na oddaljenih in nenaseljenih območjih, 
brez kakršnekoli infrastrukture. Nekateri so postavljeni tudi v zelo občutljivem 
ekosistemu, ki ne omogoča prihoda številnih obiskovalcev.  
Do nedavnega večino delov spomenika zainteresirana širša javnost ni mogla 
obiskati, predvsem zaradi pomanjkanja informacij, odsotnosti sistematičnega 
vzdrževanja in promocije. 
Projekt Claustra+ naj bi pokazal, da je antični obrambni sistem zanimiv, privlačen 
in vreden ogleda. Cilj je bil podati osnovne informacije o zgodovinskem pomenu in 
o zanimivem okolju. Pomembno je bilo usmeriti obiskovalce do spomenika in hkrati 
ohraniti naravno okolje.    
 

CILJI 

 
Uporaba sodobnih tehnologij je bila ena od dejavnosti za povečanje obiska 
obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum.  
3D rekonstrukcije so bile pripravljene za prikaz videza obrambnega sistema in 
utrdb, njihovega položaja v pokrajini in skladnosti z antičnimi cestami in potmi. 
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Ker so namenjene širokemu občinstvu, so dostopne tudi na spletu. 
Arheostereoskopi z vgrajenimi 3D rekonstrukcijami, ki so bili nameščeni na štirih 
lokacijah, omogočajo vizualizacijo antičnih spomenikov v krajini. Obiskovalcem 
omogočajo ogled panoramske slike in zaznavanje dimenzij najdišča. Zagotavljajo 
nenavaden občutek fizične prisotnosti v preteklosti. 
 

VIRI 

 
3D rekonstrukcije sistema Claustra Alpium Iuliarum so bile rezultat sodelovanja 
arheologa Petra Kosa (Narodni muzej Slovenije) in Igorja Dolinarja (Zavod Camera 
Obscura - Zavod za filmsko in avdiovizualno produkcijo).  
Rekonstrukcije in animacije so vidne na spletu (https://www.claustra.org). Lahko 
so prilagojene za uporabo na pametnih telefonih, omogočajo kakršenkoli sprehod 
po prostoru, uporabljajo se lahko za vsebine razširjene resničnosti (AR) in virtualne 
resničnosti (VR). Zelo pomembno je tudi, da so pripravljene za 3D tiskanje. 
Arheostereoskopi, nameščeni na lokacijah sistema Claustra Alpium Iuliarum, so 
zelo osnovni, saj se nahajajo daleč od virov elektrike in drugih vrst infrastrukture, 
prav tako na mestu namestitve ni fizične zaščite. Vzdrževanje opreme ni zahtevno. 
Na splošno arheostereoskopi ponujajo različne možnosti. Lahko prikazujejo eno 
sliko, podobo pokrajine, več slik ali animacijo. Slike je mogoče spreminjati skozi 
čas, na primer glede na nove rezultate raziskav ali za osvežitev predstavitve. Z 
nekaj prilagoditvami je mogoče lokacijo arheostereoskopa tudi spremeniti. 
 

IZVEDBA  

 
3D rekonstrukcije posameznih delov obrambnih elementov v sistemu Claustra 
Alpium Iuliarum si lahko ogledate na YouTube kanalu projekta Claustra+ 
(https://www.claustra.org). 
Arheostereoskopi so nameščeni na štirih lokacijah, dve v Sloveniji in dve na 
Hrvaškem:  Ajdovski zid na Zaplani, Gradišče pri Robu, Grobnik, Reka. Vse 
dejavnosti podpira izredno dobra spletna stran (https://www.claustra.org). 
Praksa je bila dosežena s projektom CLAUSTRA + z več slovenskimi hrvaškimi 
projektnimi partnerji (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije - vodilni 
partner; Zavod za kulturo, šport in turizem Ivan Cankar Vrhnika; Narodni muzej 
Slovenije; Inštitut Republike Slovenije za varstvo narave; Hrvaški zavod za 
restavriranje; Primorsko-goransko okrožje; Pomorski in zgodovinski muzej 
Hrvaškega primorja; Naravoslovni muzej Reka; Turistična skupnost Kvarnerskega 
okrožja). 
3D rekonstrukcije so rezultat sodelovanja Narodnega muzeja Slovenije in Zavoda 
Camera Obscura - zavoda za filmsko in avdiovizualno produkcijo. 
Arheostereoskope je izdelalo podjetje LINK3D Digitale Archäologie (Im Grossacker 
4b, 79249 Merzhausen; www.digitale-archaeologie.de) s podporo Katharine Zanier 
(takrat Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije). 
  

VKLJUČENOST ZAINTERESIRANIH STRANI IN CILJNE SKUPINE  

 
Ključni udeleženci v projektu so projektni partnerji in zainteresirane strani (lokalna 
uprava, turistične organizacije itd.), ki so nudile podporo v obliki finančnih in 
človeških virov. 

https://www.youtube.com/channel/UCsjHdMpUyLFIMcomguCrQ6A
https://www.zvkds.si/
https://www.zvkds.si/
https://www.visitvrhnika.si/si/zavod-ivana-cankarja
http://www.nms.si/
http://www.nms.si/
http://www.zrsvn.si/
http://www.h-r-z.hr/
http://www.h-r-z.hr/
https://www.pgz.hr/
http://ppmhp.hr/
http://ppmhp.hr/
http://www.prirodoslovni.com/
http://www.kvarner.hr/
http://www.kvarner.hr/
http://www.digitale-archaeologie.de/
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Glavni koristniki so obiskovalci vseh vrst in lokalno gospodarstvo. 
Ciljne skupine so posamezniki, turisti, zainteresirana splošna javnost, organizacije s 
področja kulture in vseh vrst turizma, lokalne skupnosti, izobraževalne ustanove, 
strokovna javnost. 
Arheostereoskopi in 3-D rekonstrukcije ter spletna stran so zanimivi za tiste 
obiskovalce, katerih namen je sprostitev, telesna aktivnost, kulturna radovednost 
in izobraževanje. 
  

REZULTATI IN VPLIV 

 
Arheostereoskopi in 3D rekonstrukcije omogočajo poglobljen pogled v preteklost in 
razvoj pokrajine. 
Glavni rezultat je večja dostopnost in prepoznavnost arheološkega spomenika in 
večje število obiskovalcev. 
Dolgoročni rezultati se bodo odražali v povečanju turizma in dvigu ravni znanja in 
nacionalne identitete. 
 

TOČKE, IZ KATERIH SE LAHKO NEKAJ NAUČIMO, IN ZAKLJUČKI 

 
Kombinacija obeh tehnik (arheostereoskopi in 3D rekonstrukcije) predstavlja 
praktično rešitev za arheološke parke, saj obiskovalcem ponuja edinstveno 
doživetje preteklosti. 
Možne so različne stopnje zahtevnosti in nadgradnje, odvisno od izpostavljenosti 
naprav in finančnih sredstev. 
Vzdrževanje je razmeroma nezahtevno. 
 

KONTAKT IN POVEZAVE  

 
Jure Kusetič, Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, 
jure.kusetic@nms.si 
 
Katharina Zanier, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za 
arheologijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, katharina.zanier@ff.uni-lj.si 
 
 

VIRI  

 
https://www.claustra.org 
 
www.digitale-archaeologie.de 
 
 

 
  

https://www.claustra.org/
http://www.digitale-archaeologie.de/
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DOBRE PRAKSE V ZVEZI Z NASLEDNJIMI PROJEKTNIMI TEMAMI IN DELOVNIMI 
SKUPINAMI 
 

DS 3 - inovativna informacijsko-komunikacijska orodja  
 

NASLOV DOBRE PRAKSE  

 
Cooper Hewittovo interaktivno pero, ZDA  
 

OPREDELITEV DOBRE PRAKSE  

 
Cooper Hewitt Smithsonian Museum - muzej novih digitalnih instalacij za 
izboljšanje doživetja javnosti, interaktivno pero Cooper Hewitt. 
 
Več miz z zasloni na dotik z visoko ločljivostjo je bilo uporabljenih kot medij za 
interaktivno komuniciranje o muzejskih temah, v katerih lahko obiskovalci 
raziskujejo dele zbirke.  
Eden najbolj težko pričakovanih digitalnih dodatkov po ponovnem odprtju muzeja 
leta 2014 je »pisalo«. Cooper Hewitt Pen – pisalo - je interaktivna naprava za 
raziskovanje muzejske zbirke in razstav. Je visokotehnološka naprava, ki spominja 
na najosnovnejše orodje za oblikovanje. Lahko bi rekli, da je to pisalo ključni del 
novega doživetja Cooper Hewitt. 
Pisalo obiskovalec prejme ob prihodu. Omogoča mu zbiranje predmetov iz galerij in 
ustvarjanje lastnih modelov na interaktivnih mizah. Na koncu obiska obiskovalec 
pisalo vrne in vsi predmeti, ki jih je obiskovalec zbral ali oblikoval, so dostopni na 
spletu prek edinstvenega spletnega naslova, ki je natisnjen na vsaki vstopnici. Te 
lahko delite na spletu in shranite za poznejšo uporabo. 
“Play designer” (Bodi oblikovalec) na mizah z zaslonom na dotik z ločljivostjo 4K, 
ki ga je razvil Ideum, vsebuje specializirano interaktivno programsko opremo, ki so 
jo oblikovali v Local Projects. V 84-, 55- in 32-palčnih mizah se uporabljajo 
projicirani kapacitivni zasloni na dotik - ista tehnologija, kot jo poznamo na 
priljubljenih tablicah in pametnih telefonih. Ultra visoka ločljivost omogoča, da 
povečate predmete, da si ogledate vsako najmanjšo podrobnost, kot je niste videli 
še nikoli doslej. 
Brskalnik po zbirki je na voljo na sedmih mizah, nameščenih v vseh nadstropjih 
muzeja. Omogoča dostop do več tisoč predmetov v muzejski zbirki, vključno s 
tistimi, ki so trenutno na ogled v galerijah. Največje mize omogočajo do šestim 
obiskovalcem hkrati raziskovati podobe predmetov v visoki ločljivosti, izbrati 
predmete iz »plavajočega menija«, ki teče navzdol po sredini vsake mize, približati 
podrobnosti predmeta, spoznati njegovo zgodovino in se poučiti o drugih 
predmetih, povezanih po tematiki in motivu. Lahko tudi narišete obliko, ki bo 
prikazala soroden predmet v zbirki, ali pa poskusite risati preproste 
tridimenzionalne oblike. 
Zaslon v drugem nadstropju razkriva zgodovino dvorca Carnegie, preden je postal 
muzej Cooper Hewitt. 
 
 
 

OZADJE 
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Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum je edini muzej v Združenih državah 
Amerike, katerega fokus je izključno oblikovanje in se nahaja v dvorcu, ki ga je dal 
zgraditi Andrew Carnegie na Peti aveniji v New Yorku. V zbirkah je več kot 217.000 
oblikovalskih predmetov, ki prikazujejo trideset stoletij človeške ustvarjalnosti.   
 
Muzej Cooper Hewitt je nagovoril podjetje Local Projects 
(http://www.localprojects.net/), ki sodeluje z Diller Scofidio + Renfro 
(http://www.dsrny.com), da razvije tehnologijo, ki bi obiskovalce skozi igro učila o 
posebnostih muzeja oblikovanja. Rezultat je omenjeno pisalo.  
 
Pisalo privablja nove obiskovalce, z namenom da spoznajo oblikovanje tako, da se 
sami aktivno vključijo v proces. Pisalo deluje kot orodje za risanje, obenem pa 
obiskovalce spodbudi, da se ukvarjajo z razstavljenimi predmeti, namesto da bi jih 
gledali skozi majhen zaslon bolj tradicionalnega pristopa „muzejske aplikacije“. 
 

CILJI 

 
- 

VIRI 

 
Pisalo združuje dve glavni tehnologiji. Vmesnik z interaktivnimi mizami uporablja 
vrste prevodnih materialov, ki so običajni za zaslone na dotik. Vmesnik z oznakami 
predmeta uporablja visokofrekvenčno komunikacijsko tehnologijo NFC. Senzor na 
koncu pisala prebere informacije o majhnih oznakah NFC, vgrajenih v oznake 
predmetov. Te informacije so shranjene v vdelanem pomnilniku pisala in jih je 
mogoče prebrati na interaktivnih mizah. 
 
S pomočjo velikih zaslonov z visoko ločljivostjo na mizah, ki jih je oblikoval Ideum 
(http://ideum.com/), lahko obiskovalci raziskujejo in upravljajo z zbranimi 
predmeti, odkrijejo povezane predmete v zbirki Cooper Hewitta, poiščejo 
informacije, se naučijo več o oblikovalcih, oblikovalskih procesih in materialih, si 
ogledajo in delijo videoposnetke ter celo skicirajo svoje lastne oblike.  

IZVEDBA  

 
Cooper Hewitt je za preoblikovanje koncepta pisala v robustno potrošniško strojno 
opremo sodeloval z mednarodno skupino, ki jo sestavljajo GE 
(http://www.ge.com), Sistelnetworks (špansko podjetje, ki ponuja izdelke in 
rešitve za brezžično industrijo) in Undercurrent (http://www.undercurrent.com; 
newyorško podjetje za svetovanje na področju strategije in upravljanja). 
Cooper Hewitt in podizvajalci so s pomočjo podjetja Undercurrent identificirali 
napravo Sistelnetworks 'vWand (za nadzor zalog, ki se uporablja v zdravstvu) kot 
obstoječi izdelek, ki izpolnjuje večino tehničnih zahtev. Pri preoblikovanju vWand 
so GE-jevi industrijski in interaktivni oblikovalci razvili elegantno novo obliko, 
medtem ko je Sistelnetworks močno spremenil notranje vezi in elektroniko, da bi 
podpirale nove funkcije. Podjetji Undercurrent in MakeSimply (newyorško podjetje 
za upravljanje virov in proizvodnjo) sta GE-jeve modele pretvorili v prototipe, nato 
pa končne modele poslalo svojim globalnim partnerjem v proizvodnjo. 
 
Medtem je digitalna ekipa Cooperja Hewitta vključila pisala v muzejsko okolje. 

http://www.localprojects.net/
http://www.dsrny.com/
http://ideum.com/
http://www.ge.com/
http://www.undercurrent.com/
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Tellart (http://tellart.com), podjetje za oblikovanje s pomočjo izkušenj z Rhode 
Islanda, je oblikovalo elektroniko tako, da lahko obiskovalci vstopnice povežejo s 
pisali. Muzej pa je izvedel več krogov testiranj in različnih pristopov k operativni 
logistiki.  
 

VKLJUČENOST ZAINTERESIRANIH STRANI IN CILJNE SKUPINE  

- 
  

REZULTATI IN VPLIV 

Nova naprava natančno uteleša tiste ideje, ki jih muzej Cooper Hewitt želi 
posredovati obiskovalcem. Tako kot mnogi predmeti v galerijah muzeja, je tudi to 
pisalo rezultat skupnega, mednarodnega procesa industrijskega oblikovanja, ki 
ponazarja, kako oblikovalci rešujejo probleme resničnega sveta. 
 
Pisalo poganjajo baterije Duracell. 
 

TOČKE, IZ KATERIH SE LAHKO NEKAJ NAUČIMO, IN ZAKLJUČKI 

- 
 

KONTAKT IN POVEZAVE  

Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum 
2 East 91st StNew York, NY, 10128, ZDA 
https://chsdmdev.wpengine.com/contact/ 
 
 

VIRI  
Poročanje o različnih virih, ustreznih študijah in drugih referencah, ki se 
uporabljajo za iskanje in razvoj dobre prakse.  

https://www.cooperhewitt.org/new-experience/designing-pen/ 
https://www.cooperhewitt.org/new-experience/ 
https://theconversation.com/reinventing-old-technology-cooper-hewitts-
interactive-pen-44009 
 
 

 
  

http://tellart.com/
https://chsdmdev.wpengine.com/contact/
https://www.cooperhewitt.org/new-experience/designing-pen/
https://www.cooperhewitt.org/new-experience/
https://theconversation.com/reinventing-old-technology-cooper-hewitts-interactive-pen-44009
https://theconversation.com/reinventing-old-technology-cooper-hewitts-interactive-pen-44009
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DOBRE PRAKSE V ZVEZI Z NASLEDNJIMI PROJEKTNIMI TEMAMI IN DELOVNIMI 
SKUPINAMI 
 

DS 3 - inovativna informacijsko-komunikacijska orodja  
 

NASLOV DOBRE PRAKSE  

 
Social Meaning Mapping (SMM) - novo digitalno orodje za beleženje interakcij 
obiskovalcev v muzeju, integrirano v aplikacijo Visitracker 
 

OPREDELITEV DOBRE PRAKSE  

https://www.uv.uio.no/iped/english/research/projects/christidou-mapping/  
Oddelek za izobraževanje, Univerza v Oslu in Narodni muzej Oslo, Norveška. 
Študije obiskovalcev so bile v veliki meri osredotočene na to, česa se obiskovalci v 
muzeju naučijo, namesto opazovanja trenutkov v procesu, ki se odvija med 
srečanjem z razstavljenimi predmeti (Smith 2015). Muzeji »obljubljajo številne 
možne povezave, katerih večine ni mogoče vnaprej določiti, saj se opirajo na 
posebna stanja obiskovalcev, na katere vplivajo razstavljeni predmeti« (Message & 
Witcomb 2015, i). Z raziskovanjem vplivov eksponatov na občinstvo želi projekt 
raziskati, kako muzeji oživljajo kulturno dediščino in različne kulturne običaje. 
 
V prvem letu projekta (junij 2016 - junij 2017) je bil zasnovan nov kvalitativni 
pripomoček z nazivom Social Meaning Mapping (SMM), teoretična širitev tistega, 
kar je znano kot „Personal Meaning Map“, ki zbira posamezne odgovore in se 
osredotoča na kognitivne koristi, pridobljene po obisku muzeja. SMM skupine 
obiskovalcev poziva, naj razmislijo o doživetjih in ponovno zarišejo svojo pot 
ogleda galerije na tlorisu galerije ali na praznem listu. Hkrati se razprave med 
obiskovalci zvočno posnamejo. Novo orodje je bilo vključeno v aplikacijo 
Visitracker. Pilotna študija je bila izvedena konec julija 2017, to jesen pa bo 
izvedena še ena. Prvi rezultati pilotne študije so pokazali, da so se obiskovalci med 
uporabo novega orodja počutili dobro, kar jim je omogočilo, da so podali mnenje o 
svojem obisku in razkrili informacije o dinamiki skupine, s katero so obiskali 
galerijo, njihovih interesih in temah pogovorov med obiskom. 
 
 

OZADJE 

Institucionalne spremembe potrebujejo čas. V zgodnjih fazah sodelovanja med 
Oddelkom za izobraževanje Univerze v Oslu in Narodnim muzejem v Oslu na 
Norveškem zaposleni v muzeju niso imeli enotnega pogleda na vrednost raziskav 
občinstva. Prav tako je bilo to področje raziskav povsem nerazvito. Skozi nenehno 
sodelovanje in izmenjavo znanj in praks so se ta stališča bistveno spremenila.  
Med najpomembnejšimi dogodki med partnerstvom je bila zasnova orodja 
"Visitracker", tabličnega raziskovalnega orodja, ki raziskave povezuje s prakso.  
 
»Mapping Meaning Making in Museums« je triletni projekt, ki ponuja vpogled v to, 
kaj obiskovalci odnesejo od obiska muzeja. 
 
 

http://www.uv.uio.no/iped/english/research/projects/mediascapes/Visitor%20Research/images/vt_versj.03.nycredit_h264_4160k_25p.mp4
https://www.uv.uio.no/iped/english/research/projects/christidou-mapping/
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CILJI 

Visitracker se uporablja za anketiranje obiskovalcev ter spremljanje in analiziranje 
premikanja posameznikov in skupin po muzeju.  
 
Visitracker je rezultat razprav med muzejem in raziskovalci. Raziskovalna skupina 
se intenzivno pogovarja z muzejskimi partnerji in programerji na Univerzi v Oslu, 
jih obvešča o razvoju novih funkcij za Visitracker in dopolnjuje obstoječe metode 
zbiranja podatkov.  
 
Narodni muzej se, poleg pomoči pri oblikovanju Visitrackerja in izvajanja rednih 
študij obiskovalcev, posveča  izmenjavi izkušenj  in znanja s široko mrežo muzejev 
na Norveškem. To ima ogromen potencial na razvoj kulturnega sektorja na 
Norveškem. 
 

VIRI 

- 
 

IZVEDBA  

Muzeji so vizualni pripovedovalci. Skozi zbirke in razlage ter prostor, obliko in 
arhitekturo predstavitve (tj. MacLeod et al. 2012), kustosi nudijo tako 
konceptualne kot vizualne zgodbe. Poleg tega so muzeji vizualno gosta okolja, 
McClellan pa trdi, da je (2003: 36) "spodbujanje obiskovalcev k ogledu in 
spoznavanju že dolgo prepoznano kot glavna naloga pomembnega umetniškega 
muzeja".  
 
Medtem ko si obiskovalci ogledujejo muzej, projekt raziskuje načine, kako 
obiskovalci uporabljajo razstave in kako razumejo razstavljeno pripoved. Ob tem 
raziskovalci ugotovijo pred katerimi artefakti so se obiskovalci ustavili in za koliko 
časa. SMM predstavlja novo kakovostno orodje, ki raziskovalcem ponuja nov način 
ugotavljanja vizualnega doživetja obiskovalcev.  
 
SMM, digitalno tablično orodje, vdelano v aplikacijo Visitracker, je bilo zasnovano 
kot orodje za raziskavo, ki se začne po obisku muzeja, kjer obiskovalce pozivajo, 
da poustvarijo svoje vizualne poti skozi muzejske sobe, tako da jih narišejo na 
digitalni ekran tablice. S tem nastanejo vizualni zemljevidi, na podlagi katerih 
lahko prepoznamo vizualne odtise obiskovalcev. Razen snemanja vizualnih oznak na 
zaslonu, se v aplikaciji beležijo tudi pogovori obiskovalcev.  
 

VKLJUČENOST ZAINTERESIRANIH STRANI IN CILJNE SKUPINE  

- 
 

REZULTATI IN VPLIV 

- 
 

TOČKE, IZ KATERIH SE LAHKO NEKAJ NAUČIMO, IN ZAKLJUČKI 

- 
 

KONTAKT IN POVEZAVE  
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Dr. Dimitra Christidou, višja raziskovalka na Oddelku za računalništvo, Fakulteta za 
informacijsko tehnologijo in elektrotehniko. Norveška univerza za znanost in 
tehnologijo, Trondheim, Norveška. 
 
https://www.researchgate.net/profile/Dimitra_Christidou 
 
 

VIRI  

Social Meaning Mapping as a means of exploring the visual in the museum, Oktober 
2019, konferenca: 51. konferenca Mednarodnega združenja za vizualno pismenost, 
16.10.2019 - 19.10.2019 Leuven, Belgija  
 
Dimitra Christidou 
 
 

 
  

https://www.researchgate.net/institution/Norwegian_University_of_Science_and_Technology2
https://www.researchgate.net/institution/Norwegian_University_of_Science_and_Technology2
https://www.researchgate.net/profile/Dimitra_Christidou
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DOBRE PRAKSE V ZVEZI Z NASLEDNJIMI PROJEKTNIMI TEMAMI IN DELOVNIMI 
SKUPINAMI  

DS 3 - inovativna informacijsko-komunikacijska orodja  
 

NASLOV DOBRE PRAKSE  

 
WUNDER, ki temelji na tehnologiji veriženja blokov (blockchain), je rešitev 
namenjena odklepanju digitalne umetnosti, kot so gibljive podobe, nepremične 
podobe, VR, AR in XR. 
 

OPREDELITEV DOBRE PRAKSE  

WUNDER je platforma, ki pomaga ustvarjati in organizirati vrhunsko digitalno 
umetnost in jo narediti globalno dostopno. Spodbuja raznolikost in omogoča 
ustvarjanje novih vrednosti in delitev digitalne umetnosti v novih prostorih in z 
novimi uporabniki. 
 

 Globalno usmerjena skupnost spodbuja raznolikost in dostop z odprtimi 
sodelovanji, ki omogočajo ustvarjanje vrednosti in izmenjavo digitalne umetnosti. 
 

 Okrepljeno sodelovanje omogoča lažji dostop do trga, zagotavlja zaupanje v 
transakcije, zmanjšuje stroške transakcij in povečuje likvidnost. 
 

 Odprta skupna raba - brezplačen dostop do umetnosti v zmanjšanih formatih 
preko spletnih kanalov. Delitev omogoča večjo prepoznavo prek kanalov različnih 
zainteresiranih strani. 
 

 Patron Protocol - pametna pogodba, ki temelji na tehnologiji veriženja 
blokov (t.i. blockchain) in zagotavlja zaupanje in transakcije v realnem času, za 
lastništvo digitalnih umetniških sredstev in izmenjavo pravic dostopa. 
 

OZADJE 

Nekateri sistemi v muzejski industriji so že dolgo zastareli, ne glede na to, ali gre 
za sisteme za preprosto uporabo, natančnost ali dostopnost. Veriženje blokov bi 
lahko bil ključ za boljše vključevanje zgodovinskih in sodobnih ustanov v moderno 
dobo. 
Eden doslej najboljših primerov uporabe veriženja blokov je bila podoba mačke - 
oziroma več kot milijon mačk.  
Cryptokitties (https://www.cryptokitties.co) je storitev podjetja Axiom Zen, kjer 
uporabniki kupujejo, vzrejajo in prodajajo digitalne mačke. Ideja je zgrajena na 
tehnologiji veriženja blokov. Oblikovalec je kodiral predlogo za digitalne mačke in 
koda za vsako posamezno mačko določa njene fizične lastnosti - tako kot človeški 
DNK. Na enak način, kot deluje človeški DNK, se lahko te lastnosti razširjajo le s 
potomci.  
Torej, ne glede na to, ali kupujete mačko Cryptokitty ali jo razmnožite in vzredite 
sami, boste vedno znova dobili povsem edinstveno mačko. Ta sistem je novost v 
digitalnem svetu, v fizičnem svetu pa že dolgo obstaja za npr. zbirateljske 
predmete, kot so bejzbolske kartice, plišaste igračke ali umetniška dela. 
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CILJI 

 
Za umetnike 
Naše glavno poslanstvo je umetnikom, ustvarjalcem digitalnih del, zagotoviti 
hitrejše financiranje in dostop do močnega sistema podpore pri promoviranju 
njihovih del in kariere. 
  
Za pokrovitelje in vlagatelje 
Pokrovitelji lahko skozi WUNDER podpirajo široko paleto umetnikov ali neposredno 
vlagajo v posamezna dela kot 'Lead Angel Patrons'. WUNDER je zasnovan za 
neposredno sodelovanje kot mikro pokrovitelj tako za zbiralce kot vlagatelje. 
 

VIRI 

WUNDER je zasnovan na tehnologiji veriženja blokov, s pomočjo specifičnega 
operacijskega sistema protokolov za zaščito pa lahko digitalne umetniške podobe 
prodate ali kupite s ponudbo žetonov. Žetoni predstavljajo delno lastništvo nad 
kopijo in držijo svojo vrednosti iz globalne mreže imetnikov začasnih dostopov. Med 
30-dnevno pokroviteljsko naročnino si lahko dela ogledate ali kupite delno 
lastništvo nad določenimi deli, do katerih želi imeti stalni dostop. Z nakupom 
postanete glavni pokrovitelj dela, kar pomeni, da vam delo ne prinese le estetske 
koristi, ampak dobite tudi del prihodka iz programov Art-as-a-Service. 
Kopija digitalnega dela je s protokolom razdeljena na osem delnic, od katerih sta 
dve rezervirani za umetnika in WUNDER. Na trgu je tako na voljo šest delnic za 
pokrovitelje muzejev, ki lahko nato dostopajo do del, kadarkoli in kjerkoli želijo. 
 
 

IZVEDBA  

- 
 
 

VKLJUČENOST ZAINTERESIRANIH STRANI IN CILJNE SKUPINE  

 
- 
  

REZULTATI IN VPLIV 

Ustanovitelja Wunder.Art, David Dehaeck in Nathalie Haveman, nas pozivata k 
razmišljanju zunaj okvirov - dobesedno in figurativno. 
"Veriženje blokov bo omogočilo decentralizirano porazdelitev novih oblik medijske 
umetnosti, naj bo to gibljiva podoba, nepremična podoba, VR/AR/MR ali zvočna 
umetnost," pravi Dehaeck. „Oživil bo koncept „ čudežne sobe “ iz 16. stoletja, ki je 
bil predhodnik naših sedanjih muzejev. Veriženje blokov omogoča muzejsko 
doživetje kjerkoli in kadarkoli. To kar je pomembno, sta strokovnost in kakovost 
umetnosti. V trenutku, ko muzeji začnejo razmišljati zunaj sten samega muzeja, je 
mogoče vse." 
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Ker bodo muzeji del pozornosti in prizadevanj preusmerili v zagotavljanje 
decentraliziranega dostopa do digitalne domače umetnosti, bo razlika le v 
kakovosti del v zbirkah in sistemih. 
 
 

TOČKE, IZ KATERIH SE LAHKO NEKAJ NAUČIMO, IN ZAKLJUČKI 

 
WUNDER deluje na naslednji način: Pokrovitelji muzeja plačujejo mesečno 
pristojbino za dostop do razstav digitalnih domačih del prek spletne strani 
WUNDER.  
 
Muzej ponuja priložnost za distribucijske partnerske kanale, ki so lahko kakršnikoli, 
od predsobe do konferenčne dvorane. Vsak prostor, kjer se ljudje lahko zberejo, 
lahko služi kot muzejski prostor. Predstavljajte si, koliko ljudi in vlagateljev bi 
lahko dosegel vaš muzej, če bi bil dostopen zunaj štirih sten in prenesen na 
zaslone, tablice ali VR slušalke, kamorkoli na svetu. 
 
 

KONTAKT IN POVEZAVE  

 
http://wunder.art - Beukenlaan 2, Antwerp, Flandrija 2020, BE 
 
Lauren Styx, urednica revije in samostojna novinarka v Chicagu.  
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