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UVOD 
 
Analiza obstoječega stanja (ESA) velja za ključni dokument, ki ga lahko 

uporabimo za izmenjavo informacij, znanja in izkušenj. Izvedena je bila v 
arheoloških parkih šestih partnerjev: Urbs Salvia (Italija), Dodona (Grčija), Antigonea 
(Albanija), Bribirska glavica (Hrvaška), Velika Mrdakovica (Hrvaška), Mirine - 
Fulfinum (Hrvaška) in Poetovio (Slovenija). 
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V arheoloških parkih in na njihovih okoliških območjij so bile analizirane 
zgodovinske in kulturne značilnosti, arheološki spomeniki, naravni in gospodarski 
vidiki, načrtiv upravljanja, metode in prakse, ki so v uporabi, itd.  

Analiza se je še posebej osredotočila na tri tematska področja, ki so: 
- razvoj usklajenih in integriranih politik ter načrtov ali strategij upravljanja;  
- opredelitev trajnostnih gospodarskih dejavnosti, ki lahko uskladijo 

gospodarsko rast z varstvom kulturne dediščine;  
- prepoznavanje orodij informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), ki 

lahko razširijo zanimanje za arheološko dediščino (zlasti mladih in prikrajšanih 
kategorij), in sistemi informacijskih tehnologij, ki lahko bolje analizirajo značilnosti 
in potrebe obiskovalcev arheoloških parkov.  

 
Vsaka posamezna analiza je bila organizirana po enakem sistemu. Ocenjeni so 

bili STRUKTURIRANI DEJAVNIKI, ki jih  predstavlja  nabor komponent in odnosov, ki 
opredeljujejo posamezno arheološko območje (poglavja 1–4). Faktorji strukturiranja 
in rezultati analiz so povzeti v Sklepu (poglavje 5).  

 
 
DEJAVNIKI STRUKTURIRANJA 
 
1. Predstavitev arheološkega parka  
 
1.1 Ustrezna veljavna zakonodaja  
Kratek opis zakonov, ki veljajo v državi na nacionalni/regionalni/lokalni 

ravni in so namenjeni upravljanju/varstvu/ovrednotenju arheoloških najdišč in 
parkov. 

 
1.2 Splošna predstavitev 

 Lokacija najdišča. 

 Pogled na najdišče. 

 Zemljevid/načrt arheološkega parka z zgodovinskimi objekti in 
sodobno infrastrukturo. 

 Velikost parka (v ha). 

 Kratek opis okolja ali pokrajine arheološkega parka.  

 Zgodovinski pomen.  

 Seznam vidnih zgodovinskih spomenikov. 

 Kratek opis vsakega spomenika ali skupine spomenikov. 

 Slike najpomembnejših spomenikov. 

 Trenutno stanje spomenikov. 
 
1.3 Infrastruktura  
- Odprtje območja.  
- Možnosti dostopa obiskovalcev. 
- Gibanje po parku.  
- Informacije za obiskovalce na samem najdišču. 
- Muzej in/ali razstavni prostor. 
- Javna infrastruktura. 
 
1.4 Mikrolokacija 
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Položaj arheološkega parka v naravnem sistemu: 
- Opis geoloških in geomorfoloških značilnosti ter flore in favne. 
- Okoljski problemi. 
- Možnosti ohranjanja in izboljšanja pokrajine in okolja. 
 
1.5 Položaj v kulturnem sistemu 
Položaj arheološkega parka v kulturnem okolju: 
- Potencialni uporabniki/obiskovalci. 
- Dostopnost po cestah. 
- Sistem muzejev, spomenikov kulturnega pomena itd. 
- Sistem turističnih objektov. 
 
 
2. Načrti in strategije upravljanja  
 
2.1 Splošna predstavitev 
Predstavljena je organizacijska struktura za načrtovanje in upravljanje 

arheološkega parka. Našteti so različni organi in ustanove, ki sodelujejo pri 
načrtovanju in upravljanju, vključno z njihovo vlogo, pristojnostmi in nalogami. Na 
kratko so predstavljena razmerja na nacionalni ravni. 

 
2.2 Načrt upravljanja ali prednostne naloge upravljanja 
V primeru že obstoječega Načrta upravljanja so opisane njegove prednostne 

naloge ter vizija, cilji, pričakovani rezultati, obstoječe in potencialne priložnosti in 
težave. 

V primeru, da Načrt upravljanja ne obstaja, so predstavljeni cilji upravljanja, 
prednostne naloge in dejavnosti, ki izhajajo iz kateregakoli drugega dokumenta.  

    
2.3 Sodelovanje in usklajevanje med lokalnimi akterji 
Raven in razširjenost sodelovanja in usklajevanja med lokalnimi akterji, tako 

pri oblikovanju Načrta upravljanja ali politike delovanja, kot tudi pri samem 
upravljanju. Navedeno je, kdo je vključen, kako in v kolikšni meri 
(postopek/vrsta/način sodelovanja, aktivnosti). 

 
2.4 Vključenost javnosti 
Stopnja sodelovanja javnosti pri oblikovanju Načrta upravljanja ali politike 

delovanja ter pri upravljanju občutljivih in zaščitenih območij (kako in v kolikšni 
meri je javnost vključena). Opisan je participativni okvir (postopek vključevanja, 
aktivnosti). 

 
2.5 SWOT analiza načrta upravljanja in strategij 
Navedene so priložnosti, prednosti, izzivi,  potrebe ter težave (slabosti, 

omejitve, grožnje) v zvezi s koordinacijo in usklajenimi politikami in načrti 
upravljanja.  

 
 
 
 
 
3. Gospodarske trajnostne dejavnosti in proizvodi  
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3.1 Politika in prednostne naloge dediščine 
Opisana je lokalna in regionalna politika do dediščine in njene prednostne 

naloge v zvezi z gospodarskim razvojem in gospodarskimi dejavnostmi. Gre posebej 
za politiko, ki se tiče zaščitenega arheološkega območja in za povezve z drugimi 
političnimi usmeritvami, kot so npr. trajnostni razvoj, zaščita arheoloških najdišč, 
gospodarski razvoj, politika zaposlovanja itd.  

 
3.2 Obstoječe pobude ali akcije 
Opisane so obstoječe pobude, pa tudi metode, ukrepi in projekti, ki se izvajajo 

v arheološkem parku in so namenjeni ovrednotenju in promociji kulturne dediščine 
ter krepitvi njene ekonomske trajnosti.  

 
3.3 Nove ali inovativne pobude ali dejavnosti 
Predstavljene so nove ali inovativne dejavnosti za okrepitev gospodarske 

trajnosti, ki bi lahko bile uporabljene v arheološkem parku. Opredeljeni so glavni 
pogoji in zahteve za konkretno uresničitev novih pobud, kot so npr. gospodarski viri 
itd. 

 
3.4 Ciljne skupine in zainteresirane strani 
Navedene so ciljne skupine in zainteresirane strani, ki bi morale biti vključene 

v nove politika in pristope za gospodarsko trajnostne dejavnosti in proizvode 
povezane z arheološkim parkom. Pojasnjeno je, zakaj bi morale sodelovati prav one. 

 
3.5 SWOT analiza trajnostnih gospodarskih dejavnosti 
Opisane so priložnosti, prednosti, izzivi in potrebe, pa tudi težave (slabosti, 

omejitve, grožnje) arheološkega parka v povezavi z gospodarsko trajnostnimi 
dejavnostmi in proizvodi.  

 
 
4. Identifikacija orodij IKT  
 
4.1 Obstoječa orodja s področja IKT 
Opisana so orodja s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki se 

že uporabljajo v arheološkem parku v namen:  
- izboljšanja ali razširjene predstavitve in razlage arheološke dediščine, 

krepitve teritorialne in kulturne identitete, spodbujanja varstva arheološke 
dediščine; 

- povečanja občinstva (zlasti mladih in kategorij z omejitvami);  
- boljše analize značilnosti in potreb obiskovalcev arheoloških parkov. 
 
4.2 Organi, vključeni v dejavnosti s področja IKT 
Navedeni so javni ali zasebni organi, vključeni v dejavnosti IKT, prav tako so 

na kratko pojasnjene njihove vloge, pristojnosti in naloge. 
 
4.3 Ciljne skupine in zainteresirane strani 
Navedene so ciljne skupine in zainteresirane strani, v katere so dejavnosti 

IKT usmerjene. Pojasnjujemo tudi, zakaj usmeritec v prav te ciljne skupine in 
zainteresirane strani. Opisane so metode in strategije, ki se uporabljajo v okviru 
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IKT ter vrste dejavnosti, ki se izvajajo za vsako ciljno skupino. Na koncu so 
predstavljena orodja in instrumenti, ki se uporabljajo v dejavnostih s področja IKT. 

 
4.4 SWOT analiza orodij IKT  
Predstavljene so priložnosti, prednosti, izzivi in potrebe, pa tudi težave 

(slabosti, omejitve in grožnje) na področju IKT. 
 
 
5. Sklepi  
 
Ob upoštevanju vseh strukturnih dejavnikov so bili povzete glavne težave, 

omejitve in grožnje, ki vplivajo na posamezen arheološki park, prav tako pa tudi 
izzivi in priložnosti. 

Za vsak arheološki park so bile določene naslednje komponente: 
ZNAČILNI DEJAVNIKI:  Sestavni deli in odnosi, ki so značilni za vsak 

lokalni sistem, mu dajejo identiteto in ga ločujejo od drugih. 
DEJAVNIKI KAKOVOSTI: Elementi ali pogoji, ki dajejo lokalnemu sistemu 

določeno kakovost ali pomen ali vrednost, ne da bi spremenili njegovo strukturo 
ali značaj. 

KRITIČNE SITUACIJE: Nabor elementov ali pogojev degradacije, 
razvrednotenja ali  sprememb, ki lahko ogrozijo strukturo, značaj ali kakovost 
arheološkega parka. 

IZZIVI IN PRILOŽNOSTI: Potencialna področja in sektorji razvoja. 
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Università degli Studi di Macerata / Univerza v Macerati 
 
 

ARHEOLOŠKI PARK URBS SALVIA – URBISAGLIA, 
MACERATA (ITALIJA) 

 
 
 
1. PREDSTAVITEV ARHEOLOŠKEGA PARKA  
 
1.1 Ustrezna veljavna zakonodaja 
 
Bistveno zakonodajo za ohranjanje arheoloških območij in parkov je mogoče 

prebrati v Nacionalnem zakonu o varstvu kulturne dediščine: Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Pomembne so 
tudi smernice za ustanovitev in razvoj arheoloških parkov: Linee guida per la 
costituzione e valorizzazione dei parchi archeologici (DM 18 aprile 2012). 

Na regionalni ravni je zakon o regiji Marche št. 16 iz leta 1994 (Legge Regionale 
delle Marche, n. 16 del 1994) v okviru Arheološkega parka in okoliških območij 
vzpostavil Arheološki sistem Marche (Sistema Archeologico Marchigiano). Sredstva, 
namenjena izboljšanju projektov in upravljanju parkov, ureja drug regionalni zakon 
(LR Marche, št. 4 del 2010). 

 
 
1.2 Splošna predstavitev  
 
Arheološki park Urbs Salvia se nahaja ob podeželski cesti, ki vodi do mesta 

Macerata, v občini Urbisaglia, tik ob vznožju zgodovinskega središča sodobnega 
mesta. 
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Park danes meri več kot 40 ha in vključuje najpomembnejše spomenike 
starodavnega mesta Urbs Salvia. 

Nahaja v osrednjem delu doline reke Fiastra, na območju, za katerega je 
značilno gričevje, ki se dviguje ob dolinah Chienti in Fiastra. Tik nad Parkom se je 
na vrhu hriba San Biagio razvilo srednjeveško središče moderne Urbisaglie. Manj kot 
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4 km od mesta in Parka se nahaja naravni rezervat Fiastra, kjer je bila v XII stoletju 
ustanovljena opatija. 

 
Zgodovinski pomen  
Zaradi literarnih (Plinij, Nat. Hist. III, 13, 111) in arheoloških dokazov je zdaj 

znano, da naj bi naselje nastalo v pozno republikanskem obdobju (2. st. pr.n.št.), ko 
je bila na strateški točki cestne mreže ustanovljena prva kolonija Polencija. Pozneje 
je glavno prometno povezavo prevzela cesta Salaria Gallica, ki je povezovala Rim z 
Jadransko obalo. Izbira lokacije je verjetno povezana tudi z bližino starodavnega 
svetišča. Nekateri dokazi o prvi naselitvi so se pokazali v zadnjem desetletju, zlasti 
na območju foruma, kjer je bil pod poznejšimi zgradbami odkrit proizvodni 
kompleks, vključno s pečjo za proizvodnjo ločenine. 

Večina arheoloških sledov  pripada poznejšemu, avgustejskemu obdobju, ko 
je prišlo do velikih sprememb v urbanizmu Polencije in v njeni okolic. Takrat je bilo 
mesto tudi preimenovano v  Urbs Salvia. Večina starejših stavb je bila porušena,  
postavljene so bile nove. Značilna je bila razmejitev in funkcionalizacija prostora, 
začenši z glavno prometno osjo, ki jo je predstavljala cesta Salaria Gallica. Večina 
monumentalnih zgradb, ki jih lahko vidimo še danes, sodi v zgodnjo cesarsko dobo, 
ki jo je vsekakor treba opredeliti kot najbolj cvetoči trenutek kolonije: mestna 
obzidja so datirana v avgustejsko obdobje, temelji teatra naj bi bili postavljeni med 
letoma 22 in 23 n.št., medtem ko je tempeljski kompleks Salus Augusta umeščen v 
čas med vladavino Tiberija in Klavdija. 

Amfiteater, eden najvidnejših in najpomembnejših spomenikov mesta, ne 
spada v to obdobje. Povezan je namreč z izjemnim dejanjem: zgradba, ki je bila 
inavgurirana leta 81 n.št., je bila donacija Flavija Silve rojstnemu mestu. Flavij Silva 
je bil rimski senator, katerega najpomembnejši dosežek je bilo uspešno sodelovanje 
v vojni  v Judeji.  

V 2. st. n.št. začne mesto, kot tudi celotna regija, počasi nazadovati. 
Arheološki sledovi kažejo na nekatere arhitekturne posege, vendar je tu šlo le za 
prezidave in prenove obstoječih zgradb, ni pa dokazov o novih gradnjah. 

Mesto so na začetku 5. stoletja oplenili Zahodni Goti, a je preživelo. 
Poznoantične arheološke najdbe so redke, vse do ustanovitve škofovskega sedeža.   

 
 
Seznam vidnih zgodovinskih spomenikov: 
 
1-2 - Nagrobni spomeniki  
Blizu Severnih vrat sta dve ruševini, ki sta ostanka nagrobnih spomenikov 

stolpnega tipa.  Grobo sta datirani v čas med začetek gradnje mesta in 1. st.n.št.. 
Odkrita je bila tudi ruševina, ki naj bi predstavljala grobno kamro tretjega 
nagrobnega spomenika. 

 
3 - Amfiteater  
Zgrajen je bil po 81 n.št., zunaj mestnega obzidja. Celotna zgradba meri 58,67 

m (dolžina) x 73,45 m (širina). Je delno vkopan v zemljo in delno zgrajen s tehnikami 
zemeljskega nasipa in podkonstrukcij. Arena je od prvih vrst sedežev ločena le s 
steno podiuma. Stavbo je obdajal obokani hodnik, s stebri, ki so držali oboke. 

Amfiteater je danes obnovljen (glavna anastiloza je bila izvedena med 
letoma 1989 in 1993), kar obiskovalcem omogoča jasen vpogled v prvotni izgled, pa 
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tudi obisk spomenika (v katerem se še danes odvijajo predstave), hkrati pa otežuje 
podrobno analizo zgradbe. 

Težave pri vzdrževanju so povezane predvsem z realizacijo zgradbe v opus 
cementitium in prisotnost dreves (hrastov) v sami zgradbi, ki slonijo na zunanjih 
stenah. 

 

 
 
 
4 - Mestno obzidje in vrata Gemina 
Mestno obzidje je grajeno z opus testaceum, emplekton je grajen iz opeke. 

Na severni, vzhodni in južni strani je ohranjenih 13 poligonalnih stolpov (od tega 7 
na območju Parka) z ostanki treh vratih.  

Na splošno je emplekton sten dobro ohranjen; na severni strani sten je bilo 
odkritih nekaj več težav s statiko. 

Vzhodna vrata, imenovana vrata Gemina, so nestabilna, ker je bila na njih 
zgrajena hiša, ki je uničila skoraj celotno strukturo. Ostanki kažejo, da je šlo za 
dvojno obokana vrata. 

 
5 - Tempelj s kriptoportikom 
Ta kompleks, orientiran proti zahodu, tvori monumentalni kriptoportik (pokrit 

hodnik), okrašen s poslikavami v pompejanskem slogu, ki obdaja tempelj (heksastil) 
s širokim pronaosom in kvadratnim naosom. Zgradba je sestavljena iz treh galerij z 
dvema hodnikoma s pravokotnimi stebri, ki tvorijo obliko Π, ki je spredaj zaprta s 
stopniščem, ki vodi do templja. Kompleks je datiran v čas med tiberijskim obdobjem 
in začetkom druge polovice 1. st.n.št. 

Zgradba trpi zaradi vodoravnih pritiskov betonske konstrukcije, ki drži 
streho. Zaradi rekonstrukcije celotnega kompleksa, narejene s slabim cementom, 
je vzdrževanje izredno problematično. 
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6 - »Zgradba vodà« 
Kompleks s številnimi prostori, ki se nahaja na vrhu faze, datirane v 2. st. 

pr.n.št. Med avgustejskim časom so bili prostori poslikani. Nekateri dokazi kažejo, 
da je bila zgradba namenjena uporabi in morda čaščenju Vode ter povezana z 
bližnjim templjem, posvečenim boginji Salus. 

Zgradba odraža enake strukturne težave kot tempelj s kriptoportikom. 
Izpostavljene stene je potrebno pokriti. 

 
7 - Mali tempelj 
Majhna pravokotna zgradba, za katero je značilno stopnišče pred podijem, se 

nahaja južno od templja s kriptoportikom. Daljši stranici vključujeta nekaj 
pravokotnih niš, krajša stranica pa je v obliki apside. 

Zgradba ni bila obnovljena, pokrita je z vegetacijo. 
 
8 - Neidentificirana zgradba (Mithraeum) 
Neidentificirana zgradba z oboki, verjetno dvonadstropna.  
 
9 - Sončna ura  
Ostanki stebra s trikotnimi temelji, izdelanega z opus testaceum.  
 
10 - Forum in stavbe na forumu  
Na območju foruma ležijo: tempelj na južni strani foruma, usmerjen proti 

severu (avgustejsko obdobje); na zahodni strani kvadratni temelj počastilnega 
spomenikom (avgustejsko obdobje); nekaj delov zgradbe z vsaj dvema sobama (2.-
1. st. pr.n.št.); ostanki monumentalnega stopnišča, ki vodi do zgradbe na severni 
strani foruma; ostanki temeljev zahodnega portika. 

Večina zgradb na območju foruma, je po izkopavanjih vsako leto znova pokrita 
s plastjo zemlje, da se ohranijo najbolj krhki elementi (predvsem iz republiškanskega 
obdobja).  

 
11 - Obokane podkonstrukcije 
Oboki, na katerih sloni monumentalna  terasa na zahodni strani foruma. 
 
12 - Neidentificirani prostori in tempelj? 
Ostanki dveh zgradb ob monumentalni stavbi, ki jo morda lahko identificiramo 

kot tempelj. 
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13 – T. i. „Stavba z nišami“ 
Ime označuje dve različni, funkcionalno povezani zgradbi: ena je dolga, v 

obliki črke L, druga pa je kriptoportik. 
Med leti 1989 in 1992 so bili izvedeni nekateri strukturni posegi za stabilizacijo 

zgradb. 
Zgradbe so bile trdno zgrajene in še vedno opravljajo funkcijo, za katero so 

bile namenjene, in sicer za vzdrževanje nasipa. Kljub temu obstajajo nekatere 
strukturne poškodbe in težave, povezane z rastjo vegetacije. 

 
14 – Teater 
Nahaja se na severozahodni strani območja, znotraj mestnega obzidja. Cavea 

je široka 86 m, razdeljena na 3 moenia. Delno je naslonjena na pobočje in nadzidana 
s prosto stoječo kompleksno strukturo za summa cavee. Teater obdajata dve baziliki, 
poslikani v tretjem slogu pompejskega stenskega slikarstva, podobno kot kompleks 
templa s kriptoportikom. Za sceno so ostanki stebrišča (porticus post scaenam). 

Teater je že od prvih izkopavanj (1950) naprej predmet obnovitvenih in 
stabilizacijskih posegov. Kljub temu nestabilnosti zgradbe vpliva na načrtovanje 
vzdrževanja, ki mora upoštevati številne vidike, kot so izpostavljenost podnebnim 
vplivom, prisotnost razpok, odkritih v zgradbi, in nenehne geološke napetosti in 
nestabilnosti. 

 

 
 
 
15 - Akvadukt in rezervoar 
Del vodovodnega sistema Urbs Salvia je še vedno viden, nekateri izviri pa so 

ohranjeni ob sodobni cesti Corso Giannelli. Rezervoar akvadukta je dostopen tudi 
za obiskovalce, zahvaljujoč se nekaterim intervencijam med letoma 1947 in 1949. 

 
 
1.3 Infrastruktura  
 
Arheološki park Urbisaglia je po predhodni najavi odprt vse leto, z različnim 

odpiralnim časom.  
Ob sobotah, nedeljah in praznikih, je Park odprt od 10:00 do 13:00 in od 15:00 

do 18:00. Od junija do septembra je odprt vsak dan od 10:00 do 13:00 in od 15:00 do 
19:00. 
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Vstopnina vključuje tudi voden ogled Parka. Park je primeren tudi za obisk 
šolarjev, družin, otrok in starejših: zanje imamo pripravljene primerne ogledne poti. 

Običajni sta dve poti ogleda: krajša in daljša. Prva vključuje obisk amfiteatra 
in templja s kriptoportikom, druga pa tudi ogled teatra in rezervoarja akvadukta.  

Po Parku se lahko sprehajate peš, s kolesi in otroškimi vozički; tempelj s 
kriptoportikom in amfiteater sta dostopna tudi invalidom.  

Vse območje je prepredeno s široko mrežo poti, ki obiskovalcem omogočajo 
dostop do vseh monumentalnih zgradb in tudi varno prečkanje državne ceste 78. 

Ob amfiteatru se nahaja dobro vidna in lahko dostopna informacijska točka. V 
bližini so toalete, avtomobilsko parkirišče in nadstrešek za kolesa. 

Obiskovalci lahko dobijo vse informacije v zvezi z najdiščem: na voljo so 
usposobljeni turistični vodniki, informativno gradivo (brošure, letaki), zemljevidi in 
načrti najdišča, digitalno gradivo in 3D rekonstrukcije najpomembnejših ostalih, 
informativne table in hipotetične rekonstrukcije starodavnega mesta Urbs Salvia. 
Gradivo in informacije so na voljo v glavnih evropskih jezikih.  

Arheološki park je povezan z Arheološkim muzejem Urbisaglia, ki je trenutno 
zaprt zaradi škode, nastale med zadnjim potresom. V njem potekajo obnovitvena 
dela. 

 
 

1.4 Mikrolokacija  
 
Zaradi svojih posebnosti ima Park tudi pomembno okoljsko in krajinsko 

vrednost. Vodni sistem ima ključno, vendar podcenjeno vlogo pri zgodovinskem 
razvoju lokacije in ohranjanju biotske raznovrstnosti na območju. 

Dolino je s številnimi značilnostmi oblikovala reka Fiastra: cistercianski 
samostan in pozneje izsušeno močvirje, neprekinjen, vendar spremenljiv tok vode, 
pozneje urejen in speljan v strugo, so pustili pečat v prostoru in usmerjali zgodovino 
človeških dejavnosti. Poleg tega sta pokrajino oblikovala tudi bližina naravnega 
rezervata opatije Fiastra (Riserva naturale Abbadia di Fiastra) in diskontinuiran, 
vendar povezan vegetacijski sistem med obema zavarovanima območjema. 

Naravno srce rezervata Fiastra je poraščeno z gozdom: hrastov gozd "La Selva" 
s skoraj 100 ha, združenih z obrežnim rastlinjem na obeh straneh arheološkega parka, 
igra pomembno vlogo pri preživetju lokalnih divjih živali. 

Pas obrežne vegetacije v bližini Parka sestavljajo predvsem vrbe, topoli, jelše 
in hrasti, povezan pa je z majhnimi skupinami različnih širokolistnih drevesnih vrst, 
pasovi dreves in grmičevja: ta vegetacijska mreža, ki je značilna za ozemlje in gozd 
La Selva, je njeno naravno jedro. 

Delno naravni sistem, ki je posledica večstoletnega krčenja gozdov, se 
združuje z bogatim in zelo razširjenim podeželskim sistemom, vključno z 
obdelovalnimi površinami v okolici Parka. Obsežne kmetijske površine, večinoma 
izmenično obdelovane z žiti in krmnimi rastlinami ali stročnicami, so tipične za 
podeželje v Markah: kmečke hiše, geometrije polj, jarki, grmičevje, grmi in žive 
meje gloga, črnega trna in šipka, osamljeni hrasti, ki rastejo sredi polj, bresti, ki 
rastejo v sožitju z murvami, javorji, oljke, vsi ti elementi prispevajo k značilnostim 
lokalne pokrajine.  

Največji del območja stoji na terasiranem poplavnem območju z naplavinami, 
konsolidiranim gramozom in ilovnato-peščenimi tlemi iz zgodnjega pliocena. V 
sedanji strugi je mogoče prepoznati različne plasti poplavnih ravnic.  
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Opredelitev podnebja je problematična zaradi pomanjkanja podatkov in 
sistematičnih analiz, vendar je mogoče oceniti, da v regiji prevladujoče podnebje i 
kaže blažje značilnosti v primerjavi s sredozemskim: topla in suha poletja, ne 
pretirano mrzle in razmeroma mokre zime, glavne padavine predvsem v ‚vmesnih‘ 
letnih časih, z vrhuncem v jeseni. Na splošno lahko Arheološkemu Parku pripišemo 
zmerno podnebje. 

Vse zgoraj navedene značilnosti, ki zadevajo podnebje, rastlinstvo in prosto 
živeče živali, igrajo vlogo pri opredelitvi dragocene biotske raznovrstnosti celotnega 
območja. 

 
 
1.5 Položaj v kulturnem sistemu  
 
Kot smo že omenili, se Arheološki park Urbisaglia nahaja v zaledju province 

Macerata, na dobrem strateškem položaju. 
Mesto Urbisaglia ima skupaj s Sforzacosto železniško postajo, ki je povezana z 

državno železniško mrežo, številne lokalne avtobusne postaje pa mesto vključujejo 
v mrežo avtobusnih poti. Glavne turistične znamenitosti regije in obale so zlahka 
dostopne z avtomobilom, saj Urbisaglia leži zelo blizu avtoceste Civitanova Marche-
Fogligno in je zato dobro povezana z avtocesto A14 vzdolž jadranske obale in tako 
tudi s celotno avtocestno mrežo. 

Regijski okrožni sedež Ancona je od Urbisaglie oddaljen 76 km: tu se zasidrajo 
številne križarke in mesto je regionalna znamenitost  v mreži pomorskih povezav v 
Jadranskem morju; v bližnji Falconari Marittima se nahaja tudi edino regionalno 
letališče (Aeroporto Raffaello Sanzio, približno 80 km od mesta Urbisaglia).  

Ascoli Piceno, z znamenitim zgodovinskim središčem, je od Parka oddaljen 
samo 70 km. Naravna znamenitost, jame Frasassi, je oddaljena približno 63 km, 
medtem ko se renesančno mesto Urbino nahaja nekoliko dlje, skoraj 170 km proč od 
mesta Urbisaglia.  

Če se osredotočimo na neposredne okolico, lahko v njej najdemo že omenjeni 
Naravni rezervat opatije Fiastra, še dve zanimivi opatiji, San Claudio al Chienti in 
Santa Maria a piè di Chienti, nadalje Recanati, ki je rodno mesto enega 
najpomembnejših italijanskih pesnikov Giacoma Leoparda, in Narodni park Monti 
Sibillini, ki se ponaša z dobro ohranjenimi srednjeveškimi mesti.  

Celotno ozemlje je znano tudi po svojevrstni gastronomiji odlične kakovosti, 
ki jo lahko uživamo v velikem številu restavracij in na kmečkih turizmih. Na območju 
ni velikih hotelov, pač pa veliko majhnih hotelov, prenočišč z zajtrkom, penzionov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. NAČRTI IN STRATEGIJE UPRAVLJANJA  
 
2.1 Splošna predstavitev  
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Za turistične informacije in storitve dobrodošlice skrbi zasebno podjetje 
Meridiana srl, ki pri promociji kulture in dediščine mesta Urbisaglia sodeluje z mestno 
upravo. 

Za urejenost območja skrbi tudi mestna občina Urbisaglia, na podlagi pisnega 
dogovora s Zavodom za kulturno dediščino regije Marche. 

Znanstvene raziskave in izkopavanja najdišča Urbs Salvia izvaja Oddelek za 
humanistične študije Univerze Macerata skupaj s Zavodom za kulturno dediščino 
(Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio), z dovoljenjem MIBACT.  

 
 
2.2 Načrt upravljanja ali prednostne naloge upravljanja  
 
V okviru načrta upravljanja, se je pred kratkim razvilo sodelovanje med občino 

Urbisaglia, univerzo Macerata, regijo Marche, mestno upravo Macerata (Provincia di 
Macerata) in Zavodom za kulturno dediščino (Soprintendenza Archeologica Belle Arti 
e Paesaggio), ki so podpisali skupni sporazum „Schema Direttore“ za razvoj skupne 
in bolj usklajene organizacije in krepitve Arheološkega parka. 

Ta nezavezujoč dokument (G. de Marinis – G. M. Fabrini - G. Paci - R. Perna - 
M. Sargolini - S. Teoldi (ur.), Verso un Piano per il Parco Archeologico di Urbs Salvia, 
Ancona, 2006) za opredelitvev boljšega integriranega sistema upravljanja, se 
osredotoča na nekaj bistvenih vidikov, ki jih je mogoče na kratko opredeliti: 

- Načrtovanje upravljanja Parka v okviru nacionalnih in lokalnih 
zakonov o parkih in kulturni dediščini, obenem pa upoštevanje Evropske 
konvencije o krajini, da bi razvili kompleksen, vendar funkcionalen sistem, ki 
bo sposoben vključevati pristojnosti in prednosti vsake od vključenih ustanov 

- Razvoj boljše in nadgrajene interakcije med zgodovinsko-
arheološko in geološko-naravno komponento, da bi lahko izkoristili vse 
raznolike in dragocene značilnosti parka v integriranem teritorialnem sistemu 

- Izvajanje sistema GIS kot instrumenta za boljše razumevanje 
problematike in za boljšo strategijo načrtovanja 

- Osredotočanje na arheološke in zgodovinske raziskave, da bi 
izboljšali vedenje o antičnem mestu Urbs Salvia in njegovem ozemlju, pa tudi 
za boljše rešitve, s katerimi bodo ostanki in podatki dostopni javnosti 

- Izvajanje postopkov vzdrževanja, restavriranja in konzerviranja  

- Sodelovanje s posamezniki  in ustanovami za vzpostavitev 
sistema na področju IKT, ki bi lahko predstavljal središče obsežnejšega in 
posodobljenega dostopa do kulturne dediščine Parka 

- Osredotočenost na sodelovanje z lokalnim gospodarstvom, 
turističnimi potmi in vinarsko-gastronomsko ponudbo  

- Izvedba infrastrukture, ki lahko pomaga razširiti mrežo 
turističnih poti v Parku 
 
 
2.3 Sodelovanje in usklajevanje med lokalnimi akterji  
 
Kot že rečeno, priznan dogovor med različnimi subjekti, ki delujejo na 

območju in, natančneje, v območju Parka, še ne obstaja. Določena so le nekatera 
razmerja in sodelovanja dveh ali več akterjev. 
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Kljub temu pa pripravljenost  za sodelovanje in posebne kompetence še 
vedno omogočajo, da Park živi kot dragocena turistična atrakcija in tudi referenčna 
točka za sodelovanje v mednarodnih in nacionalnih projektih za kulturni, družbeni 
in gospodarski razvoj. 

 
 
2.4 Vključenost javnosti 
 
Vsi zgoraj omenjeni ukrepi in posegi so v pristojnosti javnih organov, ki se 

ukvarjajo z upravljanjem na različnih ravneh, kot so občinska, pokrajinska in 
regionalna. Ti procesi omogočajo tudi pristop ‚od spodaj navzgor‘, ki ga urejajo 
posebni zakoni. 

Zavod za varovanje kulturne dediščine je odgovoren za varovanje in 
ohranjanje kulturne dediščine, kar izvaja neodvisno.  

 
 
2.5 SWOT analiza načrta upravljanja in strategij 
 
Najpomembnejše prednosti Arheološkegaa parka Urbisaglia so zagotovo 

dragocena kulturna in zgodovinska dediščina, dostopnost glavnih spomenikov in 
izredno širok prostorski potencial, saj sodobno mesto Urbisaglia ne stoji na antičnem 
mestu. Pomemben vidik krepitve parka je tudi možnost interakcij s številnimi drugimi 
pomembnimi in dragocenimi spomeniki kulturne in naravne dediščine v bližnji 
okolici.  

Izziv, ki predvideva veliko zanimivih možnosti, je obstoj zapletene in 
razvejane turistične mreže, pa tudi številnost ustanov in organov, ki sodelujejo pri 
upravljanju le-te.  

Zadnja značilnost območja, skupaj s pomanjkanjem nekaterih uredb, lahko 
povzroči prekrivanje pristojnosti in posledično težave pri upravljanju, kot je bilo v 
tem dokumentu že večkrat poudarjeno. 

Dejansko žal Arheološki park Urbisaglia, čeprav eden najbolj bogatih 
arheoloških parkov v regiji, še vedno predstavlja obrobno turistično destinacijo.  

 
 
3. GOSPODARSKE TRAJNOSTNE DEJAVNOSTI IN PROIZVODI  
 
3.1 Politika in prednostne naloge dediščine 
 
Regija Marche je v zadnjih letih kulturne dejavnosti in dediščino opredelila 

kot vir gospodarske rasti, tudi s pomočjo pobud, kot so Projekt naprednega 
kulturnega okrožja (Distretto Culturale Evoluto - L.R. 28 december 2010 n. 20). Tako 
regija z dvema glavnima ciljema spodbuja posebne politike v zvezi s kulturno 
dediščino: 

- Spodbujanje in izboljšanje turizma; 
- podpiranje gospodarskih dejavnosti, povezanih s krepitvijo kulturne 

dediščine. 
Občinska uprava je začela z nizom intervencij za utrditev kulturnih in 

turističnih vrednot na ozemlju, in sicer s pomočjo nekaterih skladnih ukrepov, ki se 
osredotočajo na postavitev, vzdrževanje in upravljanje turističnega sistema, 
integriranega tudi v dediščino mesta Urbisaglia. Vsi ti posegi in strategije prinašajo 
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pozitivno prihodnost mestu in Parku, saj se osredotočajo na trajnostni in celostni 
turizem, ki spoštuje pristne značilnosti območja. Specifični posegi, kot so obnova 
Dvojnih vrat (Porta Gemina) ali promocija mladinskega hotela, se izvajajo v skladu s 
strategijo skupnega načrtovanja, v kateri bi Arheološki park postal kraj 
eksperimentiranja in izmenjave mnenj, kar je uporaben pristop, ki omogoča 
preverjanje skladnosti, učinkovitosti in ustreznosti predlaganih idej. 

 
 
3.2 Obstoječe pobude ali akcije  
 
Pobude, projekti in številne akcije, ki se izvajajo ali načrtujejo ter 

obravnavajo Arheološki park kot jedro ali vsaj kot enega od ciljev, ne pokrivajo vseh 
potreb in vprašanj, povezanih z upravljanjem in izboljšano prepoznavnostjo Parka. 
Kljub temu so mišljeni kot izhodišče za bolj kompleksno in jasno načrtovanje, 
katerega cilj je strateški projekt, ki bi lahko spodbudil trden in dolgotrajen razvoj 
Arheološkega parka v integriranem teritorialnem sistemu. 

Sledi seznam glavnih ukrepov in intervencijskih ukrepov z navedbo 
morebitnega financiranja ali nadzornega organa: 

 Umetniški bonus, namenjen financiranju restavriranja slik 
v kriptoportiku (Fondazione Carima) 

 Projekt ARCUS: vključuje ponovno vzpostavitev 
funkcionalnosti Dvojnih vrat (Porta Gemina), muzealizacijo 
republikanske stavbe in nekatere druge izboljšave (Občina Urbisaglia)  

 Projekt MUMO za realizacijo novih informativnih panojev, 
vključno s tehnologijo QR-kod 

 Projekt za boljšo dostopnost Parka, s posebnim poudarkom 
na predstavitev slepim in slabovidnim (Občina Urbisaglia in Skupnost 
muzejev v pokrajini Macerata) 

 Solidarni SMS projekt za konservacijo in izboljšavo 
severnega območja foruma 

 Projekt integriranega lokalnega načrta Gal za obnovo in 
vzdrževanje nekaterih odsekov turističnih poti (Občina Urbisaglia in 
Občina Fiastra)  

 Projekt Gal za obnovitvene in izvedbene posege na 
pešpoti, ki povezuje Arheološki park z opatijo Fiastra (Fondazione 
Giustiniani Bandini in občina Urbisaglia) 

 Projekt Gal za obnovo pešpoti za varno povezavo 
Arheološkega parka s srednjeveško utrdbo Urbisaglia (občina 
Urbisaglia) 

 Arheološka izkopavanja, ki se izvajajo na območju foruma 
Urbs Salvia in na lokacijo Villamagna, izven mestnega obzidja 
(Univerza v Macerati) 

 Projekt CIPE za obnovo teatra in kompleksa templja s 
kriptoportikom (nadzor izvaja Zavod za kulturno dediščino) 

 Sezona klasičnega gledališča (Občina Urbisaglia) 

 Dejavnosti izobraževanja o krajini (Občina Urbisaglia) 
 
 
3.3 Nove ali inovativne pobude ali dejavnosti 
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Za spodbujanje dejavnosti in strategij, ki bi dejansko lahko okrepile vlogo 

Arheološkega parka v celostni regionalni gospodarski rasti, je treba upoštevati 
prevladujočo porazdelitev gospodarskih dejavnosti in glavne cilje predlaganih pobud, 
upoštevajoč njihovo zastopanost v vseh glavnih gospodarskih sektorjih. Dejansko 
primarni sektor še vedno prevladuje v zaposljivosti, vendar mlajše generacije vedno 
bolj opuščajo kmetijske dejavnosti, kar posledično preusmerja zanimanje v druge 
sektorje.  

Nove dejavnosti, v katere bi lahko bili vključeni opredeljeni deležniki, so: 

 Krepitev in nadgradnja senzoričnih poti, namenjenih invalidom, 
pa tudi vzpostavitev mrež poti, ki bi lahko vključevale posebne in namenske 
poti, kot so poti, namenjene jahanju,  kolesarske steze in pešpoti, usmerjene 
v okolju prijazno mobilnost. Ti projekti bi vsem dali priložnost, da se srečajo 
s kulturnimi vrednotami območja in jih začnejo bolj ceniti.  

 Načrtovanje primerne povezave z obstoječimi turističnimi potmi 
okoliških občin 

 Ustvarjanje novih tematskih poti, v glavnem osredotočenih na 
zgodovino, ki bi lahko na zanimiv način povezale bližnje zgodovinske in 
kulturnime spomenike  

 Muzealizacija Dvojnih vrat (Porta Gemina) 

 Ponazoritve zgodovinskih dogodkov  ter  izvajanje in izboljšava 
obstoječih Sezon antičnega klasičnega gledališča, ki jih pripravlja Šola 
antičnega gledališča 

 Razvoj delavnic v sodelovanju z lokalnimi obrtnimi podjetji, v 
katere bi lahko vključili šole, mlade in družine 

 Sodelovanje in gostovanje dogodkov in dejavnosti ob 
mednarodnih dnevih, s posebnimi, pomembnimi temami in temami, ki se 
navezujejo aa kulturno dediščino 

 
 
3.4 Ciljne skupine in zainteresirane strani  
 

Identificirane morajo biti zainteresirane strani in ciljne skupine (deležniki) s 
področja gospodarstva, ob upoštevanju posebnih in značilnih dejavnosti, ki že 
obstajajo na območju, ter njihovih interakcij z domačini in kulturno dediščino. 

Zainteresirane strani so naslednje: 

 Gospodarske dejavnosti, neposredno vključene v upravljanje 
kulturne dediščine 

 Gospodarske dejavnosti, povezane s storitvami dobrega počutja 
obiskovalcev 

 Gospodarske dejavnosti in lokalni prebivalci, ki imajo lahko 
pozitivne koristi od splošnega izboljšanja območja in njegovih kulturnih 
znamenitosti  
 
 
3.5 SWOT analiza trajnostnih gospodarskih dejavnosti 
 
Urbisaglia je bila vedno skupnost, ki je izjemno bogata z znanjem, 

kompetencami, odnosi med javnimi in zasebnimi ustanovami, izmenjavami med 
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različnimi organizacijami, podjetji, združenji in državljani, kar je bila odlična 
odskočna deska za načrtovanje inovativnega in naprednega sistema projektov. 

Kljub temu pa razpršenost omrežja potrebuje dobro upravljanje, da postane 
dejansko koristna tudi z gospodarskega vidika. 

Zato je pomembno razmisliti o izboljšanju družbenega omrežja, ki predstavlja 
odpiranje za nove zainteresirane strani, skupaj z vključevanjem posebnega znanja, 
kompetenc in strokovnega znanja. To so bistveni elementi, ki bodo omogočili 
družbeno in gospodarsko rast.   

Na koncu je koristno poudariti, da regija leži na potresnem območju. Potres 
leta 2016 je zadal veliko škodo turistični infrastrukturi, pa tudi mnogim drugim 
dejavnostim, povezanim s kulturnim in družbenim razvojem. 

 
 
4. IDENTIFIKACIJA ORODIJ IKT  
 
4.1 Obstoječa orodja IKT  
 
Veliko projektov, ki se že izvajajo ali so v fazi načrtovanja, vključujejo orodja 

IKT in razvoj bolj tehnološkega pristopa k komunikaciji, promociji in dostopnosti 
Parka. To so: 

- Projekt 3D prikaza glavnih zgodovinskih zgradb Arheološkega 
parka (gledališča, amfiteatra, templa s kriptoportikom, republikanske stavbe) 

- 3D tisk glavnih zgodovinskih stavb Parka (gledališča, amfiteatra, 
templa s kriptoportikom, republikanske stavbe) 

- Izvedba interaktivnih informativnih panojev z uvedbo tehnologije 
QR kode za dostop do dodatnih vpogledov in informacij 

- Izdelava  videoposnetkov, naloženih na glavnih spletnih kanalih 

- Virtualni model mesta Pollentia - Urbs Salvia in njenega 
teritorija  

- Projekt PlayMarche 2.0: razvoj aplikacije za boljšo informiranost 
o mestu, s pomočjo zabavnega izobraževanja 
 
 

4.2 Ustanove, vključene v dejavnosti na področju IKT  
 
Glavne ustanove, ki sodelujejo pri načrtovanju, uresničevanju, promociji in 

financiranju dejavnosti IKT: 

 Univerza v Macerati: univerza ima s temeljnim zgodovinskim in 
arheološkim znanjem pomembno vlogo pri oblikovanju in dejanskem 
uresničevanju dejavnosti na področju IKT, spodbuja pa tudi tesno sodelovanje 
z drugimi specializiranimi ustanovami in organi;  nekatere od projektov tudi 
financira 

 Združenje muzejev province Macerate (Associazione Sistema 
Museale della Provincia di Macerata): sodeluje in spodbuja uresničevanje 
projektov na področju  IKT ter jih tudi financira. 

 Občina Urbisaglia: večinoma sodeluje pri izvedbenih aktivnostih 
in financiranju dejavnosti in projektov s področja IKT 



22 
 

 Zavod za kulturno dediščino (Soprintendenza archeologica, belle 
arti e paesaggio): pogosto ima vlogo pri oblikovanju in uresničevanju projektov 
s področja IKT 

 Regija Marche: regionalna uprava ozemlja večinoma finansira 
projekte 

 Občina Macerata (Provincia di Macerata): v glavnem finansira 
projekte 
 
 
4.3 Ciljne skupine in zainteresirane strani 
 
Glavne ciljne skupine, h katerim so usmerjene dejavnosti IKT, so otroci, mladi 

in odrasli, pa tudi invalidi. Za vsako od ciljnih skupin se upoštevajo in izvajajo 
različne dejavnosti, upoštevajoč njihovo vsakodnevno interakcijo s sistemi IKT, 
njihovo zainteresiranost za uporabo le-teh in sposobnosti. 

Seznam ciljnih skupin z ustreznimi dejavnostmi: 

 Otroci do 12: dejavnosti s področja IKT se morajo začeti skozi 
igro in v njim razumljivem izražanju; potrebno je  pritegniti pozornost otrok 
in jim olajšati pot do poznavanja kulturnega in zgodovinskega okvira Parka 

 Najstniki: upoštevanje njihove vsakodnevne interakcije z novimi 
tehnologijami, razširjenimi sredstvi komunikacije in njihovimi zanimanji; tej 
skupini so namenjene 3D rekonstrukcije zgodovinskih zgradb in Youtube video 
posnetki  

 Odrasli: to je najbolj heterogena skupina v smislu interesov, 
tehnoloških interakcij in sposobnosti. Tako kot najstniki, so tudi odrasli 
primerna skupina za predstavitev 3D rekonstrukcij stavb in mestnega načrta, 
vendar je za njih potrebno dodati tudi besedilne informacije 

 Slepi in slabovidni: ciljna skupina z motnjami vida diktira razvoj 
in izboljšanje 3D tiskanja, ki jim bo z dotikanjem omogočilo spoznavanje 
najpomembnejših zgradb Parka. 

 
 
4.4 SWOT analiza orodij IKT 
 

Orodja in dejavnosti s področja IKT omogočajo rekonstrukcijo in predstavitev 
razpršenega arhitekturnega in okoljskega konteksta rimskega mesta Urbs Salvia. 
Poleg tega ponujajo možnost trdne integracije različnih vrst vedenja v rezultat, ki 
je s komunikativnega vidika lahko veliko bolj učinkovit: natančneje je mogoče 
povezati ugotovitve, ki temeljijo na dokumentaciji in gradivu, ki ga hranijo muzeji v 
depojih ali na razstavah, z rezultati najnovejših znanstvenih raziskav. 

Kot je že večkrat navedeno, so orodja s področja IKT bistvenega pomena za 
vključitev uporabnikov s posebnimi potrebami v doživljanje Parka. Tako pomagajo 
oblikovati Park  v  še bolj pomembno turistično privlačnost, ki jo lahko uspešno doživi 
več vrst ciljnih skupin. 

Možnost novega senzoričnega ali motoričnega jezika ima ogromen potencial 
kot alternativa in/ali integracija v obstoječo ponudbo. 

Kljub temu je treba poudariti nujnost po vključevanju vseh različnih lokalnih 
strokovnih znanj in kompetenc v proces razvoja novih orodij in dejavnosti s področja 
IKT. Nne gre pozabiti, da so predhodne znanstvene raziskave nujne, da bi dobili 
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rezultat, ki bi bil ne le privlačen, ampak natančen, saj bi dejansko le tako lahko 
predstavil potrebno vedenje in kulturno ozadje. To seveda pomeni nujnost obsežnih 
raziskav in digitalizacije podatkov. Nenazadnje pomeni zgoraj omenjeni proces 
visoke stroške, ki jih ni lahko pokriti. 

 
 
 
5. SKLEPI   
 
5.1 Značilni dejavniki  
 
Najpomembnješa značilnost parka je rimsko urbanistično načrtovanje, od 

katerega so danes vidni le nekateri sledovi poti in trgov ter ostanki glavnih zgradb, 
ki omogočajo boljše razumevanje izvirnih arhitekturnih oblik (gledališče, kompleks 
templja s kriptoportikom, nagrobni spomeniki, obzidje, vrata...). Sliko dopolnjujejo 
nekatere slabše ohranjene stavbe, katerih prvotne funkcije, oblike in dimenzije so 
še vedno razpoznavne (amfiteater, rezervoar...). 

Antično mesto obdaja obzidje, na dva dela pa ga deli  bivša cesta SS. 78 
Picena. Urbs Salvia je obkrožena s sodobnim mestom (spada v osrednji Valle del 
Chienti), ki se na tem območju zdi kot razpršen sistem, kjer se trgovska in 
gospodarska območja izmenjujejo s stanovanjskimi in kmetijskimi površinami ter 
zapuščenimi prostori, ki se  zaraščajo. 

 
 
5.2 Dejavniki kakovosti 
 
Prostor, kjer je bilo zgrajeno rimsko mesto, ni med tistimi, za katera je 

značilna kontinuirana poselitev in  kjer sodobno pozidano območje pokriva 
starodavne sledove. Po drugi strani pa ni daleč od močno naseljenih območij. Torej 
nista možni popolna izolacija in popolna muzealizacija arheoloških ostankov. 

Če pogledamo neposredno okolico, obstaja povezava z naravnim rezervatom 
Abbadia di Fiastra, v katerem izstopata cistercijanska opatija in pogled na gozd. To 
predstavlja možnost  za rabo širšega prostora  za rekreacijo in v didaktične namene, 
kar se lahko razvije s potencialnimi sinergijami med obema zavarovanima 
območjema. 

Najdišče predstavlja tudi pomemben člen v mreži kulturnih dobrin, v kateri 
izstopa nekaj ključnih točk zgodovinskega pomena. 

Za zaključek lahko poudarimo, da je regija bogata z mrežo muzejev, 
arheološkimi ostalinami in zgradbami kulturnega pomena.  Vrednost še dodatno dviga  
kakovost naravnega okolja, v katerem leži  Park. 

 
 
5.3 Kritične točke  
 
Najbolj kritične točke so povezane z ohranjanjem antičnih zgradb: za 

spomenike je značilna gradbena tehnika, ki je zlahka izpostavljena degradaciji 
okolja. 

Pomembno vprašanje je tudi prisotnost dolge linearne strukture, kakršno je 
obzidje.  Kljub stolpom in vratom mora biti  predstavljeno enotno, da tako 
obiskovalca ne bi sililo v veliko število postankov. S tem je povezana težava v zvezi 
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z dostopnostjo in možnostjo ogleda nekaterih spomenikov v okviru obstoječih 
turističnih poti.  Dvojna vrata, Porta Gemina, tako niso lahko  dosegljiva po glavnih 
poteh.  

Nekatera tveganja so povezana s spreminjajočimi se družbeno-ekonomskimi 
razmerami, ki bi lahko sčasoma pripeljale do vse večje »izolacije« parka, kar 
posledično pomeni, da park ne bi bil več vključen v vrednostno mrežo območja. 
Potrebno je poudariti, kako napačna je ideja o arheološkem parku, zasnovanem kot 
"majhno mesto", samostojno in neodvisno od sodobnega mesta Urbisaglia, z lastnimi 
zmogljivostmi in storitvami. S tem bi se samo povečalo  tveganje za vedno šibkejši 
odnos med Parkom in mestom. 

Strategije vrednotenja parka morajo biti opredeljene in postavljene globoko 
v kontekst gospodarskih, družbenih in kulturnih sprememb, ki jih le delno opažajo 
lokalna združenja. Takšne spremembe nastajajo na podlagi različnih dejavnikov, tudi 
alternativnih, ki jih je potrebno upoštevati pri določanju strategij načrta 
upravljanja, saj lahko privedejo do različnih učinkov. 

Regija je bogata z vrednotami in ostalinami, vendar jo označuje močna 
fragmentiranost, v kateri lokalne razlike in posebnosti včasih niso dovolj upoštevane.  
Tako muzeji, galerije slik, zbirke, galerije in fotografski arhivi, zgodovinska 
gledališča, knjižnice in arhivi, opatije in utrdbe niso dovolj vključeni v sisteme 
turistične ponudbe in formalnega izobraževanja. 

 
 

5.4 Izzivi in priložnosti  
 
Eden glavnih ciljev je možnost, da Park postane pomemben del sistema 

arheoloških območij na regionalni in državni ravni. Kljub znanim težavam 
(institucionalnim in kulturnim), ki so osnova konkretnih politik, je Park osredotočen 
na "konkurenče prednosti" v regionalni in evropski perspektivi. Potrebno bi bilo  
spodbuditi ustrezen zanimiv prikaz Parka in njegovih posebnosti, tudi ob upoštevanju 
zgoraj omenjenega sistema, ki še zdaleč ni konkretiziran in kjer zdi se, da 
individualizem včasih prevladuje. 

Treba je poudariti reorganizacijo območja, ki je strogo osredotočena v Park, 
pa tudi v pomemben lokalni kontekst (vključno z različnimi stanovanjskimi, 
podeželskimi in industrijskimi območji) ter v ponovno uporabo starejše infrastrukture 
in stanovanjske dediščine. 

Napredek Parka, izboljšanje njegove prepoznavnosti in zadovoljstva 
neposredno udeleženih, lahko spodbudijo notranje razvojne procese in krepijo 
lokalne sisteme, kar daje osnovo za aktivno ohranjanje virov, potrebnih tudi za lastno 
vrednotenje. 

Poleg tega bi arheološki viri lahko bili povod za izjemne notranje procese 
vrednotenja, če bi bili dobro prepleteni z lokalno družbeno-ekonomsko dinamiko in 
s tem z drugimi viri na območju. 

Prav tako je treba predvideti možnost vzpostavitve ravnovesja med 
ohranitvijo vidnih ruševin in podzemnih struktur na eni strani ter  z gospodarskim in 
družbenim razvojem na drugi strani, kar predstavlja problem skupen številnim 
arheološkim najdiščem. Izziv je torej mogoče videti v organizaciji in vzpostavljanju 
ravnotežja med javnim nadzorom, ki je, kot že rečeno, pogosto razdeljen na različna 
področja, in različnimi zasebnimi pobudami. To ravnovesje je resnično tista osnova, 
ki mora biti v središču obravnave pri načrtovanju projektov za oblikovanje dragocene 
sodobne pokrajine ter njeno ohranjanje in vrednotenje. 
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Eforat prazgodovinskih in klasičnih ostalin Ioannina 
 
 

ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE DODONA (GRČIJA) 
 
 
1. PREDSTAVITEV ARHEOLOŠKEGA NAJDIŠČA 
 
1.1. Ustrezna veljavna zakonodaja 
 
Varovanje kulturne dediščine je že od začetka ustanovitve moderne grške 

dalje v njeni prostojnosti. Danes je v skladu z ustavo "varstvo naravnega in 
kulturnega okolja dolžnost države in pravica vsakega človeka" (Ustava Grčije, Uradni 
list, 85/A/18-4-2001, člen 24). 

Glavna zakonodaja, ki ureja varstvo kulturne dediščine, je zakon 3028/2002, 
„O varstvu starin in kulturne dediščine na splošno“ (Uradni list 153/A/28-6-2002), ki 
razvija celovit in podroben sistem varstva premičnih in nepremičnih spomenikov in 
artefaktov ter nesnovne dediščine.  

Ohranjanje kulturne dediščine je v veliki meri povezano s politiko rabe 
zemljišč in širitvijo stanovanjskih površin ter širšim spremljanjem gradenj in 
infrastrukturnih del na območjih, ki predstavljajo potencialna najdišča. Zakonodaja 
določa, da "je varstvo spomenikov, arheoloških najdišč in zgodovinskih krajev 
vključeno med cilje na vseh ravneh rabe zemljišč, razvojnega ter okoljskega in 
urbanističnega načrtovanja". Poleg tega zakon izrecno prepoveduje kakršnekoli 
ukrepe, ki vplivajo na premično ali nepremično kulturno dediščino, "kar bi lahko 
neposredno ali posredno povzročilo uničenje, škodo, onesnaženje ali spremembo 
njegove oblike". Možno je tudi razmejiti posebna zaščitna območja znotraj 
arheoloških najdišč, in sicer cone A (popolnoma zaščitena območja, na katerih je 
gradnja prepovedana) in cone B (s posebnimi omejitvami pri gradnji, rabi zemljišč in 
drugih dejavnostih). 

 
Ministrstvo za kulturo in šport 
Glavna državna agencija za varstvo kulturne dediščine je Ministrstvo za 

kulturo in šport. Službe ministrstva za upravljanje in zaščito spomenikov so 
razdeljene na: 
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Pravni okvir 
V skladu z grško zakonodajo je za odobritev uporabe/upravljanja arheološkega 

najdišča, ki pripada državi, odgovorna Arheološka služba na Ministrstvu za kulturo in 
šport. Ustrezne prošnje so naslovljene na regionalne oblasti, in sicer na Eforat (Svet) 
za starine.  

Glede na spomenik in vrsto uporabe se zahteve običajno obravnavajo na 
lokalni ravni v skladu z ministrsko uredbo, ki omogoča prenos nekaterih pristojnosti 
centralnih služb na regionalne službe Ministrstva za kulturo in šport.  Vendar pa se v 
nekaterih primerih zahteve pošljejo centralnim službam, generalnim direktoratom, 
zlasti kadar se najdišče ali sama zahteva šteje za preveč pomembno, da bi se 
obravnavala lokalno. Pristojni generalni direktorat o zadevah razpravlja na 
Centralnem arheološkem svetu (CAC), svetovalnem odboru najvišjega ranga, ki ga 
sestavljajo akademiki in strokovnjaki za arheološko dediščino. V skladu s 46. členom 
zakona 3028/2002 morata državna uprava odobriti uporabo arheološkega najdišča ob 
izpolnitvi dveh osnovnih zahtev; zaščiti najdišča pred morebitnimi fizičnimi 
poškodbami in ob zagotavljanju, da je uporaba združljiva z značajem najdišča. 
Pojem ‚značaj‘ pa je lahko dvoumen, saj presega materialne ostanke in se bolj 
nanaša na simbole in ideale, zato velikokrat dovoljuje subjektivne razlage. 

 
 
1.2. Splošna predstavitev Dodone 
 
Dodona leži na severozahodu Grčije, južno od Ioannine. Nahaja se sredi 

čudovite, mirne zelene doline, s pogledom na dvojni vrh gore Tomaros. Antični pisci 
jo omenjajo kot najstarejše preročišče antične Grčije, najstarejše sledi pa sodijo že 
v bronasto dobo, med leta 2600 in 1900 pr.n.št. Celotno območje je prepredeno z 
ruševinami, vključno z impozantnim gledališčem, svetiščem in akropolo, obdano z 
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obzidjem, ki obkroža površino 164.659,43 kvadratnih metrov. Prve omembe Dodone 
se pojavljajo v Homerjevih epih iz 8. stoletja pr.n.št., na njegova dela pa se je 
sklicevalo več antičnih filozofov in geografov. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Čaščenje Zevsa, ki so ga v Dodono prinesli Seloji, pleme iz Tesprotije, je kmalu 

postal glavni kult. V skladu z lokalno tradicijo so Zeusa Naiosa častili skupaj z njegovo 
ženo Diono. Pozneje je bil vključen tudi kult Afrodite, njune hčere, skupaj s kultom 
Temide. Diono in Temido so častili kot »najski božanstvi« - torej božanstvi, ki sta si 
delili isto hišo (synoikoi) in tempelj (synnaioi) kot Zeus. 

Herodot navaja mit o ustanovitvi svetišča, ki so mu ga ob obisku v Dodoni 
zaupali svečeniki svetišča: "Iz Teb v Egiptu sta letela dve črni golobici, ena v Libijo 
in druga v Dodono. Ta je sedla na bukev in s človeškim glasom opominjala ljudi na 
kraj, kjer naj postavijo Zeusovo preročišče." 

Preroki so z opazovanjem šumenja listov na svetem hrastu (phegos) in letom 
golobic, ki so gnezdile na njem, razlagali Zeusovo voljo.  

Prerokbe so temeljile na šumenju voda iz starodavnega izvira in na zvoku, ki 
so ga oddajali bronasti kotli, ki so stali na trinožnikih okoli svetega drevesa. Po 
antičnih virih so bili svečeniki preročišča prvotno le moški, kasneje pa se pojavijo 
svečenice, tako imenovane Pelejade. Svečeniki so bili znani po tem, da so hodili bosi 
in spali na tleh, da bi bili v neposrednem stiku z zemljo.  

Prvotno je bilo svetišče na prostem in okoli svetega drevesa so se izvajale 
različne ceremonije. 

Od 8. do začetka 4. st. pr.n.št. naj bi bil hrast obkrožen s kotli na bronastih 
trinožnikih. Kotli so se dotikali drug drugega in ko se je enega od njih udarilo, je zvok 
odzvanjal iz vseh kotlov.  

Najzgodnejše gradnje segajo v začetek 4. st.pr.n.št., ko je bil postavljen prvi 
majhen Zevsov tempelj, t. i. Sveta hiša, kot jo je v 2. st. pr.n.št. poimenoval Polibij. 
Trinožnike sta zamenjala dva stebra, na enem je bil kip dečka z bičem v roki, na 
drugem pa bronast kotel. Ko je zapihal veter, je bič udaril v kotel, kar je ustvarjal 
preroške zvoke. V isto obdobje sodi tudi obzidje dodonske akropole, ki leži severno 
od svetišča.  
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Aleksander Veliki je načrtoval obnovo šestih grških svetišč, vključno z Dodono, 

za katero je namenil ogromno vsoto 1500 talentov (9.000.000 antičnih drahem). Toda 
uresničitev načrtov mu je preprečila prezgodnja smrt.  

Obnovo je uresničil kralj Pir, ki je imel naklonjenost preročišča pomemben 
dejavnik uspeha v političnih ambicijah. Okoli Zeusovega templja je bil postavljen 
obodni zid z jonskim stebriščem severne, zahodne in južne strani. Vzhodna stran 
proti vhodu je ostala prosta, brez stoe (steberne dvorane), saj je tu rasel preroški 
hrast. Na južni strani stavbe je bila veranda tipa ‚in antis‘.  

 
 
 
V neposredni bližini t. i. Svete hiše so bili postavljeni tudi drugi templji. Prvi 

tempelj posvečen Dioni je stal severno od Svete hiše. Zgrajen je bil v drugi polovici 
4. stoletja ali v začetku 3. st. pr.n.št., Etolijci so ga požgali leta 219 pr.n.št., nato 
je bil opuščen. Tempelj, ki je bil je usmerjen V-Z, ima skoraj kvadraten tloris (9,80 
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x 9,40 m), in je za približno polovico manjši od sosednjega Zeusovega templja. 
Sestavljajo ga cela (glavni kultni prostor) in pronaos (predprostor) s štirimi jonskimi 
stebri iz peščenjaka na pročelju; nadgradnja je bila narejena iz surovih opek. Ob 
obnovi leta 219 pr.n.št. so na jugu postavili novo svetišče, ki je bilo posvečeno Dioni 
in se je vidno razlikovalo od Zeusovega templja. Zgrajeno je bilo v jonskem tetrastilu 
(s štirimi stebri) s čelnim portikom, s pronaosom in celo, v izmeri 9,60 x 6,35 m. 
Stebri iz konglomerata so bili na zunanji strani ometani s fino apneno malto, ki je z 
belino in gladko površino spominjala na marmor.    

Med tremi najstarejšimi templji, ki so obkrožali sveti Zeusov hrast, je bil eden 
posvečen Temidi. Tempelj, 10,30 x 6,25 m, je bil usmerjen SZ-JV. Imel je čelno 
kolonado s štirimi jonskimi stebri, pronaosom in celo. Pred templjem so bili na V 
strani temelji velikega oltarja (4,20 x 3,30 m) in kvadratnega podstavka, na katerem 
so bili verjetno razstavljeni pomembni votivni darovi. Na JZ strani templja stoji 
majhna kvadratna zgradba (stavba Η), ki še ni identificirana. 

Na najjužnejšem delu svetišča, približno 30 m Z od vrat obzidja, stoji tempelj 
posvečen Herkulu, katerega del je ležal pod krščansko baziliko Β. Zgrajen je bil na 
začetku 3. st. pr.n.št., v času kralja Pira. To je največji tempelj za Zeusovim in 
edini, ki je znotraj svetišča zgrajen v dorskem slogu. Usmerjen je SZ-JV in meri 16,50 
x 9,50 m. Ima pronaos in celo s štirimi ali šestimi dorskimi stebri. Potem ko so ga 
Etolijci leta 219 pr.n.št. požgali, so bili uničeni arhitekturni členi iz mehkega 
peščenjaka (triglifi, kapiteli, venec) uporabljeni za gradnjo zidu, ki ločuje pronaos 
od cele.  

Tempelj Afrodite  leži na osrednjem delu svetišča, v bližini Temidinega 
templja. Gre za majhen tempelj, zgrajen v dorskem slogu, ki meri 8,50 x 4,70 m. 
Ima pronaos in celo; med pilastri pronaosa sta namesto štirih jonskih stebrov, kot v 
ostalih templjih, postavljena dva osemkotna dorska stebra. Dva »stebra-bobna« sta 
vgrajena v kvadratni objekt iz rimskih časov, ki stoji na vzhodni strani.  

Ena najpomembnejših monumentalnih stavb je bil Pritanej. V nejm je na 
svetem ognjišču gorel večni ogenj. Tu so pritanejci (uradniki)  in ugledne osebnosti 
obedovali in hranili odloke mestnega sveta in državnih uradov. Na nek način je bila 
ta zgradba sedež mestne države oziroma plemena.   

Pritanej zajema prvotno jedro,  široko 31,50 m, ki sega v začetek 3. st. 
pr.n.št., in vrsto prostorov na severni strani, zgrajenih na koncu 3. st. pr.n.št. V treh 
sobah s po devetimi ležišči in  z devetimi kavči in s prostori za strežbo so obedovali 
vladni uradniki. Na V strani je veliko stebrišče, ki sega skoraj do glavnih vrat na 
zahodni obodni steni. Ti dodatki so se šteli za nujne, ko je epirsko zavezništvo 
nasledila Epirska liga in so se ji pridružila vsa epirska plemena od južne Albanije do 
Ambracijskega zaliva. Izkopavanja so razkrila dvorišče peristila s 4 x 4 dorskimi stebri 
na vzhodni strani, kjer je bil vhod. Po rimskem uničenju leta 167 pr.n.št, je bil 
Pritanej v 1. st. pr.n.št. na hitro popravljen, vendar je severno krilo ostalo pokopano 
pod ruševinami. Dorski peristil iz začetka 3. st. pr.n.št., je bil nadomeščen z večjim 
(4 x 7 stebrov), na hitro zgrajenim iz različnih materialov. Temelj peristila, ki je bil 
zdaj zgrajen v večjem obsegu, so sestavljale plošče, vzete z uničenih podstavkov, ki 
so bili na vzhodni fasadi jonske stoe. Na enem od teh podstavkov je ohranjen del 
uredbe Epirske lige, s katero je Liga počastila določeno osebo z bronastim kipom, ki 
ga je izdelal doslej neznani kipar Melisos, sin Epikrata iz Korkire.  

Bulevterij (skupščinska stavba) je zgrajen na južni strani hriba, vzhodno od 
gledališča. Imel je upravni in politični značaj. Stavba je dvakrat pogorela. Prvič so 
jo požgali Etolijci (219 pr.n.št.) in drugič Rimljani (167 pr.n.št.). Kaže, da je bila 
stavba nekoliko popravljena in je delovala do časa vladavine cesarja Avgusta. 
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Sestavljena je bila iz velike dvorane v izmeri 1.260 m2, z dorsko kolonado (stoa) na 
sprednjem delu. Prepoznavo te stavbe kot bulevterija potrjuje kamniti oltar ob južni 
steni. Ta je posvečen Zeusu Naiosu in Bouleusu (svetovalcu) ter Dioni. Postaviti ga je 
dal Tesprot Harops, sin Mahata,  ki je pomagal rimskemu vojskovodji Flaminiju med 
vojno v Epiru proti Makedoncem leta 198 pr.n.št. 

Izodomski ograjeni prostor svetišča je bil okrepljen s pravokotnimi stolpi, 
predvsem na zahodni in severni strani, ki sta bili dostopnejši.  

Na stadionu je vsaka štiri leta potekal festival Naia (tako kot olimpijske igre). 
Stadion leži na jugozahodnem delu svetišča, v bližini gledališča. Zgrajen je bil po 
tem, ko so svetišče Etolijci prvič uničili leta 219 pr.n.št. in je neposredno povezan z 
drugo fazo gradnje gledališča, saj so podporne stene sedežev stadiona priključene 
propilonu gledališča, ki je bil zgrajen v istem obdobju. To je eden redkih stadionov 
z vrstami kamnitih sedežev, ki stojijo na poševnih zemljenih pobočjih, zavarovanih 
z zidovi, na severni in južni strani. Ozka stopnišča vodijo preko 21 ali 22 vrst sedežev. 
Pod južnimi sedeži je bil verjetno kanal za odtekanje deževnice. Na isti strani je 
ozek kamniti kanal z majhnimi vdolbinami, po katerem teče potoček, ki izvira na gori 
Tomaros in je z vodo oskrboval tekmovalce in gledalce. Vrata z dvema 
neprekinjenima lokoma se odpirajo proti gledališču in drugim zgradbam svetišča. 

Gledališče, ki je lahko sprejelo 15000-17000 gledalcev, je eno največjih 
znanih iz antike. Zgrajeno je bilo na začetku 3. st. pr.n.št., v času vladavine kralja 
Pira. Leži je v naravni kotanji. Glavni gradbeni material je apnenec. Za oblikovanje 
večje cavee – prostora za gledalce (premera 135 m) je bil na robu zgrajen podporni 
zid s stolpi, ki naj bi bili prvotno 10 m višji kot danes.  

Štirje vodoravni hodniki so prostor za gledalce razdelili na tri predele s skupno 
55 vrstami sedežev. Dva spodnja dela sta s stopnicami sta razdeljena na 9 delov, 
zgornji pa na 18. Stolpi na robu cavee so imeli stopnice za prihod in odhod gledalcev. 
V spodnjem hodniku so bili sedeži, namenjeni uradnikom in častnim gostom 
(prohedria). 

Orkester (orchestra) ne tvori popolnega kroga. Izravnana skala v središču je 
predstavljala podnožje oltarja, posvečenega Dionizu (thymele).  

Pravokotna scena je bila sestavljena iz dveh kvadratnih prostorov (parascenia) 
in štirih kvadratnih stebrov za podporo lesenega proscenium. Na vzhodni in zahodni 
strani so bili vhodi v orkester. Po etolijskem uničenju je imel sprednji del proscenium 
18 elegantnih jonskih polstebrov in dva manjša pravokotna prizidka pred dvema 
parascenia. Na straneh prizidkov sta bila zgrajena dva monumentalna vhoda z 
jonskimi polstebri in vsak z dvema vratoma. Južni del scene oblikuje dorska stoa z 
osmerokotnimi stebri, ki je bila povezana s sceno skozi obokana vrata.  

V času vladavine cesarja Avgusta se je gledališče spremenilo v areno za boj z 
divjimi zvermi in gladiatorske predstave. V spodnjem delu je bil postavljen zid za 
zaščito gledalcev, ki je je oddelil proscenium od prizorišča.  

V drugi polovici 4. st. n.št. so območje med gledališčem in nekdanjimi sveti 
kraji uporabljali za druge namene, morda za proizvodnjo škrlatnega barvila. V 6. 
stoletju našega štetja se Dodona omenja kot škofija in mesto. V tem času je imela 
tudi baziliko.  

 
 
 
1.3. Infrastruktura Dodone 
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Arheološko najdišče Dodona se razprostira na površini 150.000 m2, ograjeno 
je z 2 km dolgim obzidjem.  

Najdišče je za javnost odprto od ponedeljka do nedelje, v obdobju od 1. aprila 
do 31. oktobra, od 8.00 do 20.00, od 1. novembra do 31. marca pa od 8.00 do 15.00. 
Vstopnina znaša: 6 evrov (polna) in 3 evre (znižana). Blagajna je postavljena ob 
vhodu na najdišče. Obiskovalci se lahko do kraja ogleda pripeljejo z avtom. Pred 
vhodom je veliko parkirišče v izmeri 1500m2. Javnega prevoza ni.  

Znotraj arheološkega najdišča ni nobene dodatne ponudbe (npr. avtomata za 
hrano in pijačo), najdišče je dostopno za invalide.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toalete so na voljo v bližini blagajne ob vhodu. Na najdišču so postavljene 

informativne table, na voljo je brezplačna brošura. Nasproti blagajne je tudi trgovina 
z darili Grškega sklada za prejemke s področja arheologije, kjer lahko obiskovalec 
kupi vodnike, razglednice itd. 

V zadnjih desetih letih se je število obiskovalcev v Dodoni zmanjšalo s 60.028 
v letu 2010, z manjšimi nihanji vmes, na 45.071 v letu 2019.  

 
 
1.4. Mikrolokacija  
 
Arheološko najdišče se nahaja v istoimenski dolini, ki jo na zahodu omejuje 

gora Tomaros ali Olytsika (1816 m n. m.) in na vzhodu hrib Agios Nikolaos-Manoliasas 
(800–1000 m n. m.). Kamnine na prostoru Dodone  spadajo v jadransko-jonsko 
geološko območje, kjer prevladujeta apnenec in fliš. Tako gledališče kot večina stavb 
svetišča so zgrajeni iz apnenčastih kamnin (tanke plasti mikrobreče in breče), ki 
sodijo v novejšo tvorbo eocenskega obdobja. 

Najdišče je pozimi namočeno z dežjem, vlago, takrat  zmrzuje. Klima je 
celinska z značilnostmi mediteranskega in srednjeevropskega podnebja s pogostimi 
padavinami, zlasti v zimskih mesecih. Temperatura se povprečno dnevno giblje v 
razponu do 20 °C, štirje letni časi prehajajo eden v drugega z enakomernimi 
temperaturnimi spremembami. V zimskih mesecih se pogosto pojavljajo močne 
pozebe in snežne padavine. Največje nihanje relativne vlažnosti je bilo opaženo 
februarja in v poletnih mesecih, najmanjše pa v jesenskih mesecih. 

https://www.academia.edu/search?q=dodona&related=37931630
https://www.academia.edu/search?q=limestone&related=37931630
https://www.academia.edu/search?q=sanctuary&related=37931630
https://www.academia.edu/search?q=breccia&related=37931630
https://www.academia.edu/search?q=eocene&related=37931630
https://www.academia.edu/search?q=european+climate&related=37931630
https://www.academia.edu/search?q=relative+humidity&related=37931630
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Prevladujoče vrste vegetacije so bodika, makija in hrast. Vzhodno, na obrobju 
gore Tomaros, rasteta črni in hrapavi bor, ki je večinoma posledica pogozdovanja. 
Na zahodnem delu so opazne skupine jelk. Na tem območju raste veliko rastlinskih 
vrst, ki še niso bile podrobno proučene. Najdemo lahko npr. rastline Campanula 
spatulata, Lythrumsalicaria, Iris sintenisii, Calystegiasilvatica, Anemone coronaria 
and Primula vulgaris. Spomladi, ko se sneg topi, so vrhovi gora preraščeni z rumenimi 
in modrimi vijolicami. 

Favno sestavljajo ptice, nekaj majhnih sesalcev, zajci in lisice. Nekoč so na 
gori vladali orli in jastrebi, danes pa na jih na žalost skorajda ni več. Ena redkih vrst 
ptic, ki jih še vedno najdemo na gori, so jerebice. 

 
 
5. Položaj v kulturnem sistemu  
 
Arheološko najdišče Dodona leži blizu Ioannine, glavnega mesta Epira (20 km). 

Najdišče je pol ure oddaljeno od mednarodnega morskega pristanišča Igoumenitsa, 
ki predstavlja glavno povezavo z Italijo, Francijo, Nemčijo itd. Najdišče je zelo 
enostavno dostopno z avtomobilom po avtocestah Egnatia in Ionia. Javnega prevoza 
žal ni. 

Antično gledališče Dodona del kulturne poti, imenovane "Antična gledališča 
Epira" (https://www.ancienttheatersofepirus.gr/theaters/theatro-
Dodonas/?lang=en). V bližini mesta so tri majhne vasice (Manteio, Dodona, Meliggoi) 
s hoteli in restavracijami.  

 
 
2. NAČRTI IN STRATEGIJE UPRAVLJANJA 
 
2.1. Splošna predstavitev  
 
Dodona je bila potrjena kot arheološko najdišče z uradnim aktom iz leta 1927, 

čemur je sledila vrsta dejanj v letih 1992, 1994, 1995 in 2006. Navedena je v tekočem 
katalogu grških arheoloških najdišč in spomenikov, ki ga od leta 1993 pripravlja in 
objavlja Direktorat Državnega arhiva spomenikov Grškega ministrstva za kulturo in 
turizem: http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=6701 

Leta 1992 je bilo območje arheološkega najdišča, ki se razprostira na površini 
5,315,6 km2, določeno kot popolnoma zaščitena nekonstrukcijska cona, in sicer cona 
A. Posledica tega je bila postavitev pogojev v zvezi z dovoljeno rabo in dejavnostmi 
v okviru omenjenih meja. Natančneje, akt iz leta 1992, z dopolnilnimi akti 1994, 
1995 in 2006, je prepovedoval vse vrste posegov in gradenj, kot so gradbene 
dejavnosti, cestne konstrukcije, kamnolomi, rastlinjaki, in sicer vsako gradnjo, za 
katero bi bilo potrebno dovoljenje lokalne mestne Službe za načrtovanje. 

Dovoljenja za rabo vključujejo gojenje enoletnih pridelkov, namestitev 
namakalnih cevi, čiščenje in vzdrževanje obstoječih odtočnih kanalov, rejo drobnice 
in vzdrževalna dela na obstoječem cestnem omrežju. Sajenje in sečnja dreves 
ostajata pod okriljem javnih služb za gozdove in kmetijstvo. Dodatne gradbene 
dejavnosti so dovoljene le na pravno obstoječih stavbah in konstrukcijah, večinoma 
za vzdrževanje, če ne presegajo niti velikosti niti višine prej omenjene stavbe. Poleg 
tega morajo biti vse zgradbe, zgrajene brez dovoljenja službe za urbanizem, 
odstranjene.  

http://https:%20/%20www.ancienttheatersofepirus.gr%20/%20theaters%20/%20theatro-Dodonas%20/%20?lang=en
http://https:%20/%20www.ancienttheatersofepirus.gr%20/%20theaters%20/%20theatro-Dodonas%20/%20?lang=en
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=6701
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Vse omejitve spadajo v pristojnost Eforata Ioannine, ki je odgovoren za 
spremljanje vseh kmetijskih/gradbenih dejavnosti na tem območju. Ta akt razveljavi 
katerokoli drugo dovoljenje, ki ga je izdal katerikoli soodgovorni organ.  

Ni treba posebej poudarjati, da preprosto označevanje in razmejitev takšnih 
con ni nikoli dovolj, če ne sledi izvajanju prostorskih omejitev. Zato je sodelovanje 
med prostorskimi načrtovalci in arheologi ter med pristojnimi organi ne samo nujno, 
ampak tudi obvezno, če želimo spomeniško dediščino primerno in ustrezno zaščititi. 

 
 
2.2. Načrt upravljanja ali prednostne naloge upravljanja 
 
Upravljanje arheološkega najdišča sledi predpisom, ki jih je za vsa arheološka 

najdišča v Grčiji določilo Ministrstvo za kulturo in šport.  
 
 
2.3. Sodelovanje in usklajevanje med lokalnimi akterji 
 
Lokalni akterji ne posegajo v upravljanje najdišča. Vendar obstaja tesno 

sodelovanje med Eforatom ostalin Ioanninae in lokalnimi oblastmi. Omeniti velja, da 
se je Eforat v zadnjih letih ukvarjal z vrsto kulturnih dejavnosti, in sicer z gledališkimi 
igrami starogrških tragedij, glasbenimi festivali, recitali ob polni luni, športnimi 
dejavnostmi (oživitev starodavne Naje), celo z gostovanjem psihiatričnega kongresa, 
ki je potekal v letih 2018 in 2019.  

 
 
2.4. Vključenost javnosti 
 
Javnost ne sodeluje pri oblikovanju načrta upravljanja/politike arheološkega 

najdišča Dodona. V zvezi z upravljanjem občutljivih in zavarovanih območij pred 
uveljavitvijo cone A, so bile vse zainteresirane strani zaprošene, da podajo predloge 
in njihova mnenja so bila upoštevana. 

 
 
2.5 SWOT analiza načrta upravljanja 
 
Prednosti: Dodona ima bogato arheološko in zgodovinsko ozadje. Pokrajina 

okoli najdišča ostaja nedotaknjena, gora Tomaros pa obiskovalcem ponuja veliko 
izbire za športne aktivnosti, kot so kampiranje, plezanje, sprehajalne poti. Dodono 
vsako leto obišče več kot 40.000 obiskovalcev. Obstajata dve novi cesti (avtocesti 
Egnatia in Ionia), ki olajšujeta dostop do lokacije s severa in juga. Pred najdiščem je 
veliko parkirišče, v izmeri 1500 m2, v izgradnji pa je novo, ki meri 2000 m2. V bližini 
najdišča so restavracije z lokalno hrano in hoteli, ki ponujajo kakovostne storitve. 
Najdišče leži blizu glavnega mesta Ioannina, kjer je mednarodno letališče, pa tudi v 
bližini mesta Igoumenitsa, kjer pristanišče deluje kot vhodna vrata za obiskovalce iz 
zahodne Evrope.  

Pomanjkljivosti: Na arheološkem najdišču ni nobene dodatne ponudbe, razen 
prostorov za počitek in kavarne (ki je trenutno zaprta). Javnega prevoza ni. Tako je 
obiskovalec, ki nima avtomobila, dolžan vzeti taksi in zanj plačati precejšno vstoto 
denarja.  
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Priložnosti: Gradnja avtocest Egnatia in Ionia je izredno povečala število 
obiskovalcev. Najdišče leži v bližini dveh velikih mest, enega z mednarodnim 
letališčem in drugega z mednarodnim pristaniščem. Lokalna skupnost je 
zainteresirana za promocijo svoje kulture in obstaja veliko podjetij, ki proizvajajo 
lokalne izdelke. 

Nevarnosti: Epir je na splošno revno območje, zato denarja primanjkuje. 
Prebivalstvo se ukvarja predvsem s kmetijskimi dejavnostmi in je nekoliko zadržano 
v zvezi s prepovedjo dejavnosti okoli arheološkega najdišča.  

 
 
3. GOSPODARSKE TRAJNOSTNE DEJAVNOSTI IN PROIZVODI 
 
3.1. Politika in prednostne naloge dediščine 
 
V zadnjih dveh desetletjih, od leta 2001, je bilo na najdišču izvedenih veliko 

obnovitvenih del, ki jih je večinoma financiral Evropski sklad (več kot 10 milijonov 
evrov).  V teh projektih je sodelovalo veliko število ljudi različnih kompetencami 
(delavci, konzervatorji, arhitekti, arheologi). Poleg tega Ministrstvo za kulturo in 
šport vsako leto zaposli ljudi (redarje, čistilce, delavce) za zaščito in ohranitev 
območja, predvsem poleti. Na poti iz Egnatije in Jonije je na voljo zadostno število 
oznak, ki obiskovalca obveščajo o lokalnih podjetjih (restavracijah in hotelih).  

 
 
3.2. Obstoječe pobude ali akcije  
 
Na najdišču je bilo izvedenih več projektov:  
1. IPA Cross-Border Programme Greece-Albania 2007-2013. From 

Neighborhoods to Partnership. (Čezmejni program IPA Grčija-Albanija 2007–2013. 
Od sosedov do partnerjev.) Skupna akcija za spodbujanje skupnih kulturnih 
značilnosti je bila osredotočena na dve antični gledališči, Fojnika in Dodona. Projekt 
so sofinancirali Evropska unija ter Nacionalna sklada Grčije in Albanije. Glavni cilj je 
bil ohraniti antična gledališča s fizičnega, kulturnega in socialno-ekonomskega 
vidika, s pomočjo ustreznih upravljavskih ukrepov. Cilj projekta je bil z inovativnimi 
tehnikami povezati dve antični lokaciji in sčasoma oblikovati kulturno turistično 
mrežo. Projekt je bil namenjen združevanju dveh mejnikov kulturne dediščine v 
okviru krovnega projekta, ki bo zaščitil antična gledališča pred naravnimi nesrečami 
in uničenjem s strani človeka, ter sčasoma promoviral njuno kulturno in turistično 
vrednost ter okrepil kulturni turizem. 

2. Ancient Theaters of Epirus. National Strategic Reference Framework 
(NSRF) 2014-2020 (Regional Operational Program of Epirus). (Epirska antična 
gledališča. Nacionalni strateški referenčni okvir (NSOR) 2014–2020 (Regionalni 
operativni program Epir)). »Epirska antična gledališča« so kulturna pot, ki nudi več 
različnih vrst potovanj v enem, potovanja skozi čas, kraje, potovanja petih čutov. 
Pet arheoloških najdišč (Dodona, Nikopolis, Gitana, Ambracia, Kassope) in njihova 
gledališča so glavne postaje, izhodišča, kjer lahko vsakdo izbere in sestavi doživetja, 
ki ga zanimajo in navdihujejo.  

Če povzamemo po promociji projekta: "Vse je tukaj: navdušujoči spomeniki in 
zgodovinsko očarljiva arheološka najdišča, arhitektura, obrti in okusi starodavne 
edinstvene tradicije, veličastne pokrajine Epira".  
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3.1. Preservation, restoration, promotion of the Ancient Theater of Dodona, 
(CFS) 2001-2004, (Community Support Network). (Ohranjanje, restavriranje, 
promocija antičnega gledališča Dodona, (CFS) 2001-2004, (Mreža za podporo 
skupnosti)).  

3.2. Preservation,restoration, promotion of the Monuments of the 
Archaeological site of Dodona,(CFS) 2001-2004, (Community Support Network). 
(Ohranjanje, restavriranje, promocija spomenikov arheološkega najdišča Dodona, 
(CFS) 2001-2004, (Mreža za podporo skupnosti)).  

3.3. Preservation, restoration, promotion of the ancient theater and the 
monuments of the Sanctuary of Dodona. (Ohranjanje, restavriranje, promocija 
antičnega gledališča in spomenikov svetišča v Dodoni.) National Strategic Reference 
Framework (NSRF) 2007-2013 (Regional Operational Program of Epirus). (Epirska 
antična gledališča. Nacionalni strateški referenčni okvir (NSOR) 2007–2013 
(Regionalni operativni program Epir)).  

3.4. Preservation, restoration, promotion of the theater and the other 
monuments of Dodona - Phase A. National Strategic Reference Framework (NSRF) 
2014-2020 (Regional Operational Program of Epirus). Ohranjanje, restavriranje, 
promocija gledališča in drugih spomenikov v Dodoni - faza A. Nacionalni strateški 
referenčni okvir (NSRF) 2014–2020 (Regionalni operativni program Epira). 

4. Nomination for the UNESCO’S Documentary Heritage; The Memory of 
World. (Nominacija za Unescovo dokumentarno dediščino; Spomin na svet.) Veliko 
večino svinčenih orakeljskih plošč, na katerih so se ohranila vprašanja, včasih pa tudi 
odgovori, postavljena preročišču Zeusa Naiosa (in Dione), hrani Arheološki muzej v 
Ioannini. Orakeljske plošče, odkrite v Dodoni, so resnično edinstveni primerki iz 
grško-rimske dobe. Vsebujejo vprašanja, ki so jih vsakdanji ljudje postavljali 
bogovom Dodone in so tako edinstven vir informacij o skoraj vseh vidikih življenja v 
klasični in zgodnji helenistični Grčiji (približno 600-167 pr. n. št.): na njih so zapisane 
skrbi in čustva ljudi, verska prepričanja in običaji, družbena, gospodarska, pravna, 
jezikovna raznolikost, vprašanja o izobraževanju, medicini in festivalih. 
Predstavljajo največji korpus podobnih besedil (več kot dva tisoč pomenljivih besedil 
in še dva tisoč fragmentov) z enega samega mesta in iz zaprtega, homogenega 
zgodovinskega konteksta. Enako pomembno je dejstvo, da so veliko večino besedil 
zapisali običajni ljudje (oziroma, so jih po njihovem nareku zapisali posredniki). Ta 
besedila dajejo glas - osebni glas - na stotinam ljudem, ki se niso mogli izraziti z 
drugimi mediji (npr. literaturo), ljudjem, o katerih veliki literarni viri 
(zgodovinopisje, poezija, oratorij) molčijo. 

 
 
3.3. Nove ali inovativne pobude ali dejavnosti 
 
Potencialna dejavnost, ki bi jo lahko uvedli v bližini arheološkega najdišča 

Dodona, je usklajena vrsta razlagalnih napisov, vodniških zemljevidov in javnih 
informacijskih središč, ki bi se lahko nahajali na različnih točkah okoli arheološkega 
najdišča. Še več, lahko obnovili bi starodavne svete poti iz južne Grčije do svetišča. 
To je mogoče doseči z gradnjo poti, ki so usklajene z značajem pokrajine. Po poti bi 
lahko postavili informativne table in zemljevide.  

 
 
3.4. Ciljne skupine in zainteresirane strani  
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Št. Tip Naziv 

1 Javni sektor Občina Dodona 

2 Občina Ioannina 

3 Regija Epir 

4 Kulturni center Dodona 

5 Grška turistična organizacija, lokalni urad Epira 

6 Občinsko gledališče Ioannina (Di.P.The.Ioanninon) 
Festival antične tragedije 

7 Univerza Ioannina 

8 Epirski mladinski center 

9 Urad za promocijo turizma občine Ioannina 

10 Turizem-podjetništvo in civilna zaščita občine 
Ioannina 

11 Oddelek za kulturo, šport, mladino in politiko 
enakosti spolov, Občina Ioannina 

12 Urad za vprašanja kulture, Občina Dodona 

13 Direktorat za vseživljenjsko učenje, zaposlovanje, 
trgovino in turizem, regija Epir 

14 Zasebni sektor Lastniki lokalnih restavracij in hotelov 
 

15 Lastniki lokalnih podjetij, povezanih s kulturo in 
turizmom 

16 Lokalni obrtniki in proizvajalci 

17 Uradni turistično vodnik Obiščite Ioannino 

 
 
3.5 SWOT analiza trajnostnih gospodarskih dejavnosti 
 
Priložnosti, prednosti, izzivi in potrebe: Glavna prednost projekta so različni 

vidiki arheološkega najdišča Dodona. Projekt bo prispeval k dobičku lokalnih podjetij 
(hotelov in restavracij), saj se bo število obiskovalcev povišalo. Poleg tega bodo 
imele dobiček tudi potovalne agencije in nadalje podjetja, ki nudijo najem 
avtomobilov, saj javnega prevoza tu ni. Povišalo se bo tudi število obiskovalcev na 
letališču Ioannina in v morskem pristanišču Igoumenitsa. To je lahko priložnost, da 
lokalna podjetja izboljšajo svoje storitve ob upoštevanju potreb obiskovalcev. 
Projekt lahko deluje tudi kot motiv za odpiranje novih trgovin. Morebitno povečanje 
števila obiskovalcev lahko posredno vpliva tudi na lokalne proizvajalce, saj se lahko 
poviša povpraševanje po lokalnih in tradicionalnih kakovostnih izdelkih (mlečnih, 
medeni in drugih kmetijskih). Tudi ljudje, ki se zdaj s temi dejavnostmi ne ukvarjajo, 
bodo morda navdihnjeni in izzvani za delo v prej omenjenih gospodarskih panogah. 
Omogočene bodo nove inovativne metode in proizvodni procesi, trženje blagovnih 
znamk, oglaševanje prek sodobnih medijev. 

Na voljo bodo priložnosti za dejavnosti na prostem, kot so pohodništvo in 
planinarjenje po poteh gore Tomaros, agroturizem in gastronomski turizem. Številni 
obiskovalci bodo lahko razvijali svoje prostočasne dejavnosti, kot je npr. 
fotografiranje (priložnost za  fotografiranje doline Dodone z vrha gore Tomaros). 
Sodelovanje med javnim, zasebnim sektorjem in nevladnimi organizacijami bo vodilo 
k spodbujanju strategij za projekte gospodarskega razvoja, ohranjanja virov in 
oživljanja vasi, ki temeljijo na lokalni skupnosti. 
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Razvije se lahko tudi verski turizem, saj lahko turisti obiščejo mrežo cerkva 
na tem območju. Ena najpomembnejših je bizantinska cerkev Taksiarhov v 
Kostaniani, zgrajena v drugi polovici 13. stoletja, v času Epirskega despotata. Cerkev 
se ponaša s freskami iz 13. stoletja.  

Slabosti, omejitve, nevarnosti: Epir je na splošno revno območje, zato 
denarja primanjkuje. Poleg tega uzakonitev zaščitne cone A okoli arheološkega 
najdišča Dodona nekatere ljudi odbija. Razdalja do treh vasi (Dodona, Manteio in 
Meliggoi) je kratka, lahko se jo prehodi peš, kar pomeni težavo za ljudi, ki se želijo 
aktivirati v sektorju turizma (restavracije, mladinski hoteli, turistične agencije). 

Drugi problem je zmanjševanje števila in staranje prebivalstva ter padec 
odstotka produktivne populacije. Poleg tega turizem ter primarni in sekundarni odsek 
gospodarstva niso dovolj povezani, kmetijska zemljišča pa so bila v zadnjih 
petdesetih letih opuščena.  

Nazadnje je bilo že večkrat ugotovljeno, da zaradi pomanjkanja denarja ni 
mogoče vzdrževati infrastrukture, ustvarjene s pomočjo evropskih ali mednarodnih 
projektov. 

 
 
4. IDENTIFIKACIJA ORODIJ IKT 
 
4.1. Obstoječa orodja IKT 
 
Na arheološkem najdišču Dodona obstaja brezžično internetno omrežje.  
 
 
4.2. Organi, vključeni v dejavnosti IKT 
 
Regija Epir je postavila brezžično omrežje. Poleg tega je skupina OTE v 

sodelovanju z grškim Ministrstvom za kulturo in šport začela nuditi brezplačno 
brezžično povezavo na številnih arheoloških najdiščih in muzejih po vsej Grčiji, med 
katerimi je tudi Dodona. Projekt vključuje študijo, načrtovanje in razvoj 
infrastrukture brezžičnega omrežja, zagotovitev potrebne opreme, delovanje in 
vzdrževanje omrežij ter tri leta brezplačni brezžični internet. 

 
 
4.3. Ciljne skupine in zainteresirane strani 
 
Turisti, mladi, otroci, Univerza Ioannina, Občina Dodona, Občina Ioannina. 
 
 
4.4 SWOT analiza orodij IKT 
 
Glavna slabost in hkrati nevarnost Dodone je dejstvo, da je podnebje mokro z 

nevihtami in strelami, ki pogosto povzročijo škodo na brezžičnem omrežju. Poleg 
tega narava samega najdišča (na prostem z gosto vegetacijo) negativno vpliva na 
uporabo brezžičnega omrežja.  

 
 
5. SKLEPI 



39 
 

 
5.1 Značilni dejavniki 
 
Arheološko najdišče Dodona je edinstveno zaradi svoje dolge zgodovine v 

kombinaciji z naravnim okoljem, ki ga obdaja. Obstaja tesen odnos med arheološkim 
najdiščem in lokalno skupnostjo. Antično gledališče predstavlja najpomembnejši 
spomenik doline za lokalne skupnosti, medtem ko je za akademsko arheologijo 
najpomembnejše edinstveno preročišče, ali, bolj natančno, svinčene ploščice iz 
preročišča.  

 
 

 
 
 
Na osnovi arheološkega vedenja o preročišču, je lokalna skupnost prepoznalla 

prostor  kot "sveto zvočno pokrajino", ki je bila urejena s pomočjo institucionalne 
arheologije. Takšno historizirano pokrajino so sprejeli tudi sodobni Dodonci. 

 
 
5.2 Dejavniki kakovosti 
 
Elementi, ki dajejo določeno kakovost, pomen ali vrednost brez spreminjanja 

strukture ali značaja Dodone, so predvsem tisti, ki jo povezujejo z naravnim okoljem 
in spomeniki. 

 
 
 
5.3 Kritične situacije 
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Pomembno je ohraniti naravno krajino območja. To bi morali upoštevati vsi 
načrtovani posegi. Ukrepe, ki škodujejo okolju in spremenijo podobo pokrajine, bi 
bilo potrebno preprečiti. 

 
 
5.4 Izzivi in priložnosti 
 
Najdišče ponuja številne dejavnosti tako za otroke (izkopavanja, lov na 

zaklad, obnovo starodavnih iger itd.), kot tudi za odrasle (gledališke delavnice, ure 
joge, konference itd.).  
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Institutii Arkeologjise / Inštitut za arheologijo 
Horizont-Albania 

 
 

ARHEOLOŠKI PARK ANTIGONEA (ALBANIJA) 
 
 

1. PREDSTAVITEV ARHEOLOŠKEGA PARKA  
 

1.1 Ustrezna veljavna zakonodaja  
 
Sistem arheoloških parkov v Albaniji upravlja Ministrstvo za kulturo 

Direktorata za nacionalno dediščino. 
Albansko pravo je v skladu z evropsko zakonodajo (kot tudi italijansko, grško, 

špansko in francosko).  
Odbor nacionalnih parkov je bil ustanovljen kot skupen organ za širši 

demokratični in strokovni nadzor nad ključnimi dejanji, povezanimi z arheološkimi 
parki.  

Nacionalni odbor arheoloških parkov je organ odločanja, ki nadzira dejavnosti 
Urada za arheološke parke in potrjuje razvojne strategije in programe osmih 
arheoloških nacionalnih parkov. Prednost daje postopku dokumentiranja kulturne 
dediščine in odloča o končni destinaciji upravljanja, zaščite in razstavljanja 
premične dediščine v nacionalnih muzejih. Odboru predseduje minister in ga 
sestavljajo njegovi predstavniki iz Ministrstva za turizem in okolje, Ministrstva za 
notranje zadeve (lokalna uprava), Direktorata za nacionalno dediščino pri Ministrstvu 
za turizem in okolje, Inštituta za arheologijo pri Centru za albanološke raziskave, 
Inštituta za kulturne spomenike. Direktorji nacionalnih parkov so člani Odbora, brez 
pravice glasovanja. 

Za arheološke parke v Skadru, Leži, Apoloniji, Bilisu, Amantiji, Orikumu, 
Antigoneji, Finiqu in Butrintu so bile vzpostavljene upravne strukture. Te izvajajo 
programe in projekte, odobravajo in usmerjajo upravo ter proračun parka. Financira 
jih država prek ministrstva. Na splošno njihovo osebje sestavljajo: direktor, finančnik 
in strokovnjaki za arheologijo, restavriranje, okolje, upravljanje. Direktorja imenuje 
in razrešuje minister, pristojen za kulturno dediščino, v skladu z merili za položaj, 
ki ga določi Nacionalni odbor arheoloških parkov.  

Uprave in koordinacijski uradi za arheološke parke so dolžni pripravljati in 
izvajati razvojne in administrativne programe, ki jih je odobril Nacionalni odbor 
arheoloških parkov, se usklajevati s centralnimi in lokalnimi ustanovami ter 
organizirati srečanja s svetovalci na določenih področjih. 
 

 

 

 

 

 

1.2 Splošna predstavitev  
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 Lega Antigoneje in Hadrianopolisa na sodobnem zemljevidu  

 

 

 
Načrt Arheološkega parka Antigonea. 
Arheološki park Antigonea ima površino 92 ha. 
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Pogledi na Antigonejo 
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3D model arheološkega parka Antigonea. 
 
 
 
Pokrajina 
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Dolina reke Drino je dolga približno 85 km in široka do 7 km. Izvira blizu vasi 
Delvinaki (vas v okrožju Ioannina, Grčija) in se izliva proti SSZ, da doseže reko Vjose 
v bližini mesta Tepelene.  Njeni pritoki - kot so reke Kserije, Suhës in Belisa - so 
hudourniki. 

Dolina je na zahodu zamejena z gorsko verigo Mali i Gjerë (do 1.800 m n. m. 
na Mali i Frashèrit in 1.598 m n. m. na Mali i Nikollaqit), na vzhodu pa gorski greben 
Lunxhëri (2.156 m n. m.) in Bureto (1.763 m n. m.). Oba sta del Albanidov, ki skupaj 
z Dinaridi na severu in Helenidi na jugu tvorijo južno vejo sredozemskega alpskega 
pasu. Poleg širokega dna doline je območje precej neprepustno, pobočja so skoraj 
povsod strmejša od 10% in pogosto presegajo 20%. 

Za območje je značilno mediteransko podnebje (CSa) - progresivno hladnejše, 
a ne zelo bistveno vlažnejše na večjih nadmorskih višinah, za notranjost pa so 
značilne mrzle in vlažne zime ter zelo suha in topla poletja, ki niso naklonjena rasti 
drevesne vegetacije: posledično je ravnica skoraj izključno pokrita s travo, ki se v 
začetku poletja izsuši, struga reke Drino pa je nekaj mesecev skoraj popolnoma suha. 
Po drugi strani pa visoke količine padavin, značilne za vmesne in hladne sezone, 
določajo visok pretok s precej pogostimi poplavami.  

Glavno mesto na tem območju je Gjirokaster, pomembno mesto UNESCA, 
obkroženo z majhnimi vasmi. V soseski Antigoneje sta pomembni naselji Saraqiniste 
in Asim Zeneli. 

 
 
Zgodovina 
 
Antigonea predstavlja svojo zahtevno zgodovino z ostanki, ki so datirani v 3. 

in 2. st. pr.n.št. in nekaterimi zgradbami, ki spadajo v začetno obdobje krščanstva. 
Starodavno ime ruševin mesta ni vedno enostavno določiti, vendar več okroglih 
bronastih ploščic z napisom »ANTIGONEON«, ki so prvi epigrafski dokumenti, ki 
omogočajo zanesljivo identifikacijo. 

Arheološka izkopavanja so odkrila veliko število predmetov iz kovine ali gline, 
ki so bili v vsakdanji uporabi. Bogat inventar, povezan z rokodelstvom in 
kmetijstvom, kaže, da sta ta sektorja igrala pomembno vlogo v gospodarstvu mesta. 
Najdeni predmeti vključujejo kose, kavlje, dleta, lopatice, kladiva in različne 
bronaste posode, okrašene s figuricami živali ali mitoloških bitij, kot so Poseidon, 
Sfinga ali sirene. Vsaj del teh predmetov je lokalne proizvodnje, kar dokazujejo 
odkrite delavnice. 

Razvite so bile tudi druge panoge, kot so strojenje usnja, klesanje kamnov, 
tesarstvo itd. Izkopavanja so odkrila številne in raznolike keramične izdelke za 
vsakodnevno uporabo, umetniške predmete, kalupe za njihovo izdelavo, veliko 
strešnikov in pitosov (velike shrambne posode), kar kaže na bogato lončarsko 
proizvodnjo. 

V Antigoneji so odkrili tudi več kot 500 kovancev, največ epirskih, pa tudi 
kovancev iz Arta, Krfa, Makedonije, Drača, Apolonije, Orikona, Korinta itd. Te 
numizmatične najdbe jasno kažejo na tesne trgovinske odnose med Antigonejo in 
drugimi helenističnimi mesti in državami. 

Trgovinski odnosi se odražajo tudi v različnih predmetih, uvoženih iz Grčije, 
kot so na primer črno glazirana keramika, amfora z Rodosa itd. Trgovske poti so 
vodile po poteh, kot je znamenita Via Egnatia, in po drugih, ki so potekale ob 
obali. 
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Največji del inventarja arheoloških najdb Antigoneje je danes hranjen v 
Nacionalnem zgodovinskem muzeju in v Arheološkem muzeju Tirane. 

 
 
Najpomembnejši spomeniki 
 
1. Ostanki utrjenega zidu (začetek 3. st. pr.n.št. / 6. st. n.št.) predstavljajo 

dvojni zid, ki se razteza po hribu na vrhu strmega pobočja. Pogled za zid je še 
posebej dober z akropole. 

 

 
 
 
 
2. Nimfej na akropoli (začetek 3. st. pr.n.št.). Nimfej je bil izvir in sveto 

bivališče nimf. Bil je ograjen in uporabljal se je za oskrbo z vodo. 
 
3. Cerkev svetega Mëhilla (Sveti Mihael) (6. - 9. st. n.št.). Merila je 8 x 7,3 m 

in je bil sestavljen iz dveh delov. Odkrita je bila leta 1973 na najvišji točki 
akropole. Gradbeni materiali so bili preneseni z obrambnih zidov akropole. 

 
4. Obrambni zid akropole (začetek 3. st. pr.n.št. / 6. st. n.št.). Obrambo 

tvorijo trije obrambni zidovi, ki se zožijo proti vrhu hriba. Zunanji obrambni zid 
ima tudi sedem ojačanih stolpov. 

 
5. Bivališče - usnjarna (druga polovica 3. st. pr.n.št.). Odkrita je bila med 

arheološkimi izkopavanji leta 1968, gre za stavbo z nepravilnim tlorisom, 
sestavljeno iz hodnika in petih prostorov z različnimi funkcijami. Tu so bili odkriti 
keramični izdelki, kot so pitosi, kuhinjske posode, opeke, bronaste posode in 
delovna orodja iz železa, za katera velja, da so bila uporabljena za obdelavo usnja 

 
6. Ostanki obrambnega obzidja (začetek 3. st. pr.n.št.). Ostanki severnih 

vrat z dvema stolpoma. 
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7. Voznikova hiša (druga polovica 3. st. pr.n.št.). Tu so bila odkrita kolesa 

voza, kovanci itd. 
 
8. Zgradba (druga polovica 3. st. pr.n.št.). Stanovanjska zgradba tlorisa v 

obliki črke L, sestavljena iz atrija in petih prostorov. Leta 1968 so pri izkopavanjih 
odkrili veliko število bronastih posod, delovnega orodja, bronastih in srebrnih 
kovancev, glinenih žigov, majhen kipec Posejdona (boga oceanov), votivnih ploščic 
in 14 bronastih ploščic z imenom mesta. Prav pri tej hiši so našli skrivnostno bronasto 
figurico harpije, ki je postala simbol Antigoneje. V grški mitologiji je bila harpija ena 
izmed krilatih duhov, ki je bil najbolj znana po tem, da je nenehno kradla vso hrano 
preroku Fineju. Običajno so v teh duhovih videli poosebitve vetra. 

 
 

 
 
 
9. Zgradba s peristilom in tlemi, prekritimi z mozaikom (začetek 3. st. 

pr.n.št.). V grški in rimski arhitekturi je peristil odprta kolonada, ki obdaja dvorišče 
ali vrt znotraj stavbe. Odkritja: keramika, bronasti predmeti in kovanci. 

 
10. Glava z antičnega vodnjaka. (Datacija ni jasna.) 



49 
 

 
11. Monumentalna grobnica (3. - 2. st. pr.n.št.). Antični grob makedonskega 

tipa, sestavljen iz dveh delov, ki sta med seboj povezana. Stene so bile ometane, 
strop predstavlja konstrukcija z obokom. Odkrita med izkopavanji leta 2005. Odkritja 
vključujejo keramiko in bronaste predmete. 

 
 

 
 
 
12. Glavna ali Velika vrata antičnega mesta z dvema utrjenima stolpoma (3. - 

2. st. pr.n.št.). Odkritja: sledovi dveh premičnih kril vrat. 
 

 
 
 
 
13. Stoa s čudovito večkotno steno (začetek 3. st. pr.n.št.). Nahaja se 

približno 250 m od glavnega obrambnega obzidja mesta proti jugu. Odkritja 
vključujejo keramiko in kovance. V bližini je bil nekdaj nimfej. 

 
14. Zgodnjekrščanska bazilika (troapsidalna) z edinstvenim večbarvnim 

mozaikom (5. - 6. st. n.št.). Tloris stavbe je t.i. trikonhos (ima tri apside okoli 
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osrednjega kvadratnega prostora), v dolžino meri 13,8 m in v širino 4,6 m. Bazilika 
je sestavljena iz dveh delov: glavne dvorane in oltarnega odseka, s tremi apsidami.  

 
15. Južni utrdbeni sistem (3. - 2. st. pr. n. št.) predstavlja linearno strukturo, 

dolgo 800 metrov, s petimi obrambnimi stolpi in majhnimi južnimi vrati. Bil je 
najpomembnejši obrambni odsek mestnega utrdbenega sistema in sega v začetek 3. 
st. pr.n.št. Slog, uporabljen pri njegovi gradnji, je "izodomski" (pravilni, skoraj 
kvadratni kamniti bloki, položeni v vodoravnih črtah). Pet stolpov vsebuje po dve 
kovinski konstrukciji, ojačani s prečnimi nosilci. Zgrajeni so bili v obliki 
pravokotnikov, visokih in širokih več kot 6 m, v oddaljenosti 60 m drug od drugega. 

 
16. Agora (tržnica) in glavna stoa (pokrita promenada) (2. - 3. st. pr.n.št.) 

imata pravokotni tloris, 59,6 m x 8,6 m in sta bili okrašeni s stebri v dorskem slogu. 
Prečka ju drenažni kanal. Leta 1987 so tu našli bronaste figurice Posejdona in psa 
Molosa, ter bronaste delce monumentalnega kipa konjenika (čelada, konjska griva in 
dlan konjenika s prstanom na prstu). 

 
17. Zasebne in javne stavbe (3. - 2. st. pr.n.št.). Ob izkopavanjih leta 1986 je 

bila poleg srednjeveške cerkve odkrita zgradba v obliki peristila, ki je merila 18  x 
8,5 m. Po legi v središču mesta, arhitekturo in pomanjkanje predmetov za 
vsakodnevno uporabo se domneva, da je šlo za javno zgradbo ali vilo. 

 
18. Cerkev iz bizantinskega obdobja, zgrajena med 7. - 9. st. n.št., s kamni in 

stebri, vzetimi iz starejših zgradb. Srednjeveška cerkev iz 9. do 11. stoletja je 
enoladijska in meri 11  x 3,5 m. Na pokopališču poleg cerkve je bilo odkritih trinajst 
grobnic z delnimi inventarji. 

 
19. Veliko peristilnih zgradb v več pasovih (3. - 2. st. pr.n.št.). V tem delu 

mesta zgradbe in kanali kažejo skoraj celotni urbani razvoj. Zgradbe in strukture so 
iz prve polovice 3. st. n.št., predstavljajo pa jih hiša obrtnika, hiša tkalca, merilni 
kamen in nadzemni drenažni sistem. Tu so bile najdene keramične posode za 
vsakodnevno uporabo, keramični strešniki, obrtniška delovna orodja, uteži za statve, 
bronasti kovanci, bronasti okrasni predmeti in kmetijska delovna orodja. 

 
 
Trenutno stanje spomenikov  
 
Strukture so skoraj vse vidne in v stanju, ki ga je mogoče razložiti. 
Obzidje in stoa, zgrajena v izodomski tehniki, so na splošno dobro ohranjene. 
Strukture zgradb in bizantinske cerkve, od katerih so večinoma ohranjeni le 

kamniti temelji, vezani z glino, so podvrženi predvsem fizičnemu razkroju, 
povezanemu s temperaturnimi razlikami in izpostavljenosti dežju. 

Triapsidalna cerkev z mozaikom je bila nedavno obnovljena. 
 

1.3 Infrastruktura  
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Park je odprt vsak dan od 9.30 do 19.30. 
Vstopnina za obisk Arheološkega parka Antigonea znaša 300 ALL (?). 
Najdišče ni ograjeno, obstaja pa informacijska točka na vhodu, kjer lahko 

kupite vstopnice. 
Do parka je možno priti z avtomobilom. Znotraj parka je edina možnost hoja. 

Dostop za določene kategorije invalidov ni mogoč, ker ga teren ne omogoča. 
Na voljo so informativne table Kulturne dediščine brez meja.  
V Antigoneji ni muzeja ali razstavnega prostora. 
 
 
1.4 Mikrolokacija  
 
Gorska pobočja niso pogozdena in so brez vegetacije, s skalnimi obrobji in 

intenzivno erozijo tal. 

Z geološkega vidika območje spada v alpsko pokrajino. Tu ležijo le sedimentne 
plasti, ki so presenetljivo podobne tistim, značilnim za regijo Umbria-Marche 
(približno 800 km proti SSZ, v Italiji).  

Območje je pomembno stičišče raznovrstne flore, značilne za Balkanski 
polotok. Geografski položaj, ki meji na države s srednjo evropsko klimo in države s 
sredozemskim podnebjem, je vplival na številne mikroklime z raznolikim specifičnim 
rastlinjem. 

Flora je povečini sestavljena iz sredozemskih in balkanskih elementov. 
Številne srednjeevropske in sredozemske vrste se stikajo na tem območju. 

Izvedene študije kažejo močno floristično povezavo z državami na severu. Več 
kot 550 vrst, razširjenih v nekdanji Jugoslaviji ali še bolj proti severu, ima tu svojo 
južno mejo. Povezava s floro južnejših območij je nekoliko šibkejša in jo je mogoče 
opisati s prodorom mediteranskih vrst, veliko vrst ima tu svojo severno mejo 
razširjenosti. Rastlinstvo je sestavljeno iz sredozemskega grmičevja, hrastovih 
nasadov, mediteranskih bukovih in jelkovih gozdov in gorskega bora. 

 
 
1.5 Položaj v kulturnem sistemu  
 
Park je le 15 km oddaljen od mesta Gjirokastra, ki je veliko urbano območje 

in tudi mesto na UNESCO-vem seznamu kulturne dediščine. Na območju leži veliko 
kulturnih spomenikov: Grad Gjirokastra, Muzej orožja v gradu Gjirokastra, 
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Zgodovinsko-arheološki muzej v gradu Gjirokastra, Etnografski muzej v Gjirokastri, 
Arheološki park Hadrianopolis,  Gjirokaster in Nacionalni park Butrint v Sarandi. 

Letališče Rinas v Tirani je oddaljeno 250 km, do njega pa lahko pridete z 
avtom v 3 urah.  Letališče Ioannina v Grčiji je oddaljeno le 80 km. Antigonea se 
nahaja 60 km ali uro vožnje od Sarande, ki ima dobre ladijske povezave s 
pristaniščem Igumenitsa in otokom Krf v Grčiji. 

 Informacije o turističnih objektih so na voljo na informacijskih  točkah v 
mestu Gjirokaster ali Saranda, ki se nahajajo v bližini središča mesta. 
 

 
2. NAČRTI IN STRATEGIJE UPRAVLJANJA  
 
2.1 Splošna predstavitev  
 
Upravljanje parka Antigonea financira država prek ministrstva. Direktorja 

imenuje in razreši minister, pristojen za kulturno dediščino. Uprava je dolžna 
pripraviti in izvajati razvojne in administrativne programe, ki jih je odobril 
Nacionalni odbor arheoloških parkov. 

Struktura parka Antigonea je glede vidikov, ki so neposredno povezani z 
upravljanjem, odvisna od Uprave za regionalne spomenike Gjirokaster (DRKK). 

Arheološka izkopavanja in znanstvene raziskave so zaupani Arheološkemu 
inštitutu v Tirani. Zadnja leta tudi v sodelovanju z Univerzo v Macerati. 

Območje Antigoneje je vključeno v regijo Gjirokaster, ki ji je zaupana naloga 
usklajevanja teritorialnega upravljanja. To je tudi del ozemlja občine Gjirokaster.  
 
 

2.2 Načrt upravljanja ali prednostne naloge upravljanja  
 

Park ima osrednji načrt za celostno upravljanje z arheološkim sistemom doline 
reke Drino in zlasti z rimskim najdiščem Hadrianopolis, ki so ga pripravili Univerza v 
Macerati, Arheološki inštitut iz Tirane in DRKK Gjirokaster. 

Podeželske regije igrajo pomembno vlogo v osrednjem načrtu Antigoneje. 
Vas Asim Zeneli je bila določena za "vhod/vrata Parka", saj se tu nahajajo 

sedež parka, informacijska točka, mesto sprejema obiskovalcev in sedež 
arheološkega muzeja. Prav tako je to lokacija avtobusnih postajališč in živahnega 
prometa. 

V naselju Krine, stoji stavba, umeščena ob glavni cesti in v bližini delno 
obnovljene cerkve, ki je  obdana z ravnim odprtim prostorom. Tu bi bilo mogoče 
vzpostaviti neke vrste sprejemnico za obiskovalce parka. Zaradi tega je bila 
označena kot lokacija gostišča s površino, namenjeno igri in športu. 

V Treneshishtu bi lahko veliko enonadstropno stavbo (verjetno nekdanjo šolo) 
s pogledom na velik odprt raven prostor v bližini cerkve, ki je zdaj zapuščena, 
uporabili za izobraževalne in rekreacijske dejavnosti. V ta namen so v tej zgradbi 
predvidene učilnica, laboratorij in razstavni prostori. 

Saraqinishte, regija na drugi strani je, kot Asim Zeneli, je označena kot drugo 
izmenjevalno vozlišče, opremljeno z deljenjem koles. Znotraj vasi, ki ji je arheološko 
območje najbližje, je obnovljena stavba, ki ni vidna neposredno s ceste, a ima 
zunanje dvorišče in je dostopna skozi obok. Stavba bi bila lahko uporabljena kot 
pisarna med izkopavanji in turistična info točka. 
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Obstaja tudi "Predlog strateškega načrta doline Drino", ki ga je pripravila ista 
delovna skupina, ki predvideva opredelitev strateških linij na teritorialni ravni: 

1. Določitev treh možnih vozlišč za hitre izmenjave, kar pomeni stične točke 
in križišča med glavno cesto Gjirokaster - Tirana in lokalnimi dostopnimi potmi do 
Parka. To so točke, kjer bodo obiskovalci lahko poiskati sprejemne in informacijske 
storitve za obisk območja, kjer bodo lahko zamenjali tudi prevozno sredstvo za lažji 
dostop do najdišča. 

Glavno vozlišče bi moralo biti središče mesta Gjirokaster. 
2. Navedba počasnih izmenjav na ozemlju Parka, to je točk, kjer bi uporabnik 

lahko izbral nekatere storitve in sredstva za samostojni ogled dela Parka. 
Med najpomembnejšimi je zagotovo informacijska točka v vasi Asim Zeneli, 

kjer se nahaja uprava parka, in tista pri vasi Sofratikë. 
3. Razvoj območja ob reki Drino ter okolice mesta Gjirokaster in arheološkega 

območja Hadrianopolis. Izboljšavo območja bi lahko dosegli z oblikovanjem rečnega 
parka, ki lahko postane pravi mestni park, medtem ko bi v bližini Hadrianopolisa 
vzpostavili bolj naravni park, namenjen, na primer, športnim aktivnostim. 

Znotraj teh območij bi lahko ustvarili poti, ki peljejo iz Gjirokasterja in z 
arheološkega območja Hadrianopolis proti reki. 

4. Te pohodniške poti, ki bi bile mogoče kasneje primerne tudi za kolesarje 
ali jahače, bi povezovale dve arheološki najdišči, mesto Gjirokaster in, na ta način, 
bogat sistem kulturne in naravne dediščine območja "Arheološkega parka Antigonea 
in Hadrianopolis". 

 
 
2.3 Sodelovanje in usklajevanje med lokalnimi akterji 
 
Lokalni zasebni akterji so izključeni iz zgoraj omenjenih načrtov procesov 

upravljanja in organizacije. 
 
 

2.4 Vključenost javnosti 
 
Vključenost med različnimi vpletenimi stranmi je razmeroma majhna, zaradi 

očitnih nacionalnih zakonodajnih vrzeli. 
Pred kratkim je skupna arheološka misija med Arheološkim inštitutom iz 

Tirane in Univerzo Macerata dala priložnost za začetek usklajenih procesov 
izboljšanja na področju odnosov, ki vključujejo tako DRKK, IMK kot tudi občino 
Gjirokaster in italijansko veleposlaništvo v Tirani. 

Rezultati te dejavnosti so "Glavni načrt Arheološkega parka Antigonea", "Glavni 
načrt arheološkega parka Hadrianopolis" in "Predlog strateškega načrta za dolino reke 
Drino". 

Načrt predvideva aktiviranje treh glavnih faz, izvedenih s sodelovanjem, ki 
neposredno vključuje regionalni direktorat za spomenike kulture Gjirokaster (DRKK), 
občini Sofratikë in Asim Zeneli, regijo Gjirokaster, v tesnem sodelovanju z IMK iz 
Tirane. Poleg javnih organov so bili konsultirani tudi nekateri glavni gospodarski 
akterji na območju, začenši s tistimi, ki so povezani s turizmom in povečano 
prepoznavnostjo kulturne dediščine. 

 
 
2.5 SWOT analiza načrta upravljanja in strategij 
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- Številni subjekti s spretnostmi, ki niso vedno dobro opredeljene. 

- Pomanjkanje nacionalnih predpisov v zvezi s prostorskim načrtovanjem in 
upravljanjem arheoloških najdišč. 

- Nizka vključenost zasebnega sektorja v procese upravljanja in izboljševanja 
arheološkega parka. 

- Slaba vključenost vodij raziskav in s tem pomanjkanje usklajevanja v fazah 
okrepitve sodelovanja med stroko in vodstvom. 

- Priložnost za določitev modelov upravljanja arheoloških parkov, ki jih je treba 
uporabiti v celotni Albaniji. 

- Teritorialna bližina arheoloških območij Antigonea, Hadrianopolis in 
Palokaster ter njihova kronološka kontinuiteta. 

- Možnost povezovanja z aktivnimi nacionalnimi in mednarodnimi politikami, 
usmerjenimi v trajnostni razvoj. 

- Prisotnost univerze v Gjirokasteru, ki je začela procese usposabljanja v zvezi 
z upravljanjem in izboljšanjem kulturne dediščine. 

 
 

3. GOSPODARSKE TRAJNOSTNE DEJAVNOSTI IN PROIZVODI  
 
3.1 Politika in prednostne naloge dediščine 
 
Krepitev zmogljivosti institucij in civilne družbe ter politična podpora na 

področju kulturne dediščine in spodbujanje medkulturnega dialoga in socialne 
kohezije. 

Izboljšan dostop do kulturne dediščine in sodelovanje pri odločanju o kulturni 
dediščini. 

Spodbujanje družbeno-gospodarskih priložnosti za skupnosti v kulturnih 
dejavnostih. 

Večje zmogljivosti upravljanja in ohranjanja kulturne dediščine. 
 
 
3.2 Obstoječe pobude ali akcije  
 
Projekt "REBED" - financiranje v okviru napovedi, ki ga prispeva financiranje 

PT regije Marche za nadaljevanje arheoloških raziskav (izkopavanje in arheološka 
karta), obnovo in gradnjo Arheološkega parka Hadrianopolis-Antigonea (Albanija). 

Restavriranje mozaika v Antigoneji - Kulturna dediščina brez meja. 
Postavitev informativnih tabel v Antigoneji - Kulturna dediščina brez meja. 
Projekt italijanskega veleposlaništva in albanskega Ministrstva za kulturo 

"Progetto integrato per la valorizzazione dei siti archeologici oggetto della ricerca 
delle Missioni Archeologiche italiane v Albaniji - Sistema archeologico della valle del 
Drino". 

Italijanski projekt za razvojno sodelovanje za izboljšanje stanja na območjih 
Apolonia in Antigonea. 
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3.3 Nove ali inovativne pobude ali dejavnosti 
 
Organizacija pešpoti, kolesarskih in jahalnih poti ter podobnih, v tesni 

povezavi s turistično promocijo mesta Gjirokaster, ki sodi pod zaščito UNESCA. 
Priprava novih tabel in orodij za izboljšanje prepoznavnosti najdišča, npr. 

uporaba IKT. 
Organizacija prireditev in dogodkov. 
Restavriranje s pomočjo lokalnih strokovnjakov, ki se izobražujejo na univerzi 

v Gjirokasteru. 
Podpora zasebnemu podjetništvu za: 
- Organizacijo turističnih aranžmajev v sodelovanju s tujimi ponudniki; 
- Izboljšanje promocije lokalne hrane in vina, ter izdelkov domače obrti; 
- Organizacija oblik splošnega gostoljubja. 
 
 
3.4 Ciljne skupine in zainteresirane strani  
 
Mladi, ki so se šolali na univerzi v Gjirokasterju. 
Posamezniki in podjetja, ki se ukvarjajo s turizmom in gostinstvom. 
Lokalni proizvajalci in predelovalci. 
 
 

3.5 SWOT analiza trajnostnih gospodarskih dejavnosti 
 
Oddaljenost Parka od glavnih znamenitosti. 
Splošna gospodarska kriza, ki je prizadela notranjost dežele. 
Odsotnost lokalnega trga in poznanih živilskih in vinarskih proizvodov. 
Možnost vključitve razpršenih vasi okoli Antigoneje na trg in njihova 

predstavitev kot turističnega območja, povezava te dejavnosti s politiko turizma in 
gospodarskega izboljšanja Gjirokastra in drugih mest pod zaščito UNESCA. 

 
 
4. IDENTIFIKACIJA ORODIJ IKT  
 
4.1 Obstoječa orodja IKT  
 
Trenutno ni uporabljeno nobeno IKT orodje. Informativna tabla na 

arheološkem območju Hadrianopolis se nanaša na nekatera glavna arheološka 
najdišča doline Drino. 

 
 
4.2 Organi, vključeni v dejavnosti IKT  
 
DRKK in IMK: akterji, ki jim je zaupano upravljanje in izboljšanje. 
Arheološki inštitut iz Tirane in Univerza Macerata: akterja, ki so jima zaupane 

znanstvene raziskave v dolini reke Drino (tudi v Hadrianopolisu in Palokasterju) in v 
Antigoneji. 
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4.3 Ciljne skupine in zainteresirane strani 
 
Turisti prihajajo predvsem iz evropskih držav. 
Najstnike lahko pritegnejo 3D rekonstrukcije in videoposnetki, naloženi na 

youtube. To je potrebno aktivno vključiti v program ozaveščanja v šolah. 
Odrasle pritegnejo 3D rekonstrukcijami in poglobljena besedila. 
 
 
4.4 SWOT analiza orodij IKT 

 
Možnost rekonstrukcije in povezave sedaj razdrobljenega arhitekturnega in 

okoljskega konteksta antičnega mesta. 
 
Možnost vključevanja arhitekturnega in okoljskega konteksta v multimedijski 

projekt, tako s podatki in materiali, ki se hranijo v muzeju Gjirokaster in v muzejskih 
depojih Tirane , kot tudi z rezultati znanstvenih raziskav. 

Sposobnost vključevanja šibkih skupin uporabnikov. 
Možnost uporabe motoričnega jezika v primerjavi s simboličnim. 
Vključevanje številnih lokalnih znanj, od obstoječih do tistih, ki se razvijajo 

na univerzi v Gjirokasterju. 
Potrebno je izvesti poglobljene predhodne znanstvene raziskave, začenši z 

manjšini arheološkimi izkopavanji. 
Potrebno je začeti temeljito raziskavo in digitalizacijo obstoječe kulturne 

dediščine. 
Visoki stroški 

 
 

5. SKLEPI   
 
5.1 Značilni dejavniki  

 
Najbolj značilni elementi se nanašajo na obstoj očitnih sledi antičnega mesta, 

ki so še vedno vidne v prvotnih oblikah, čeprav v nekaterih primerih v slabem stanju. 
Nabor antičnih mestnih elementov je umeščen v nedotaknjen okoljski kontekst 

z zelo globoko vrednostjo. 
Arheološki park je središče sistema vasi in kulturne dediščine, ki je edinstven 

tako po družbenih kot tudi spomeniških značilnostih. 
 
 
5.2 Dejavniki kakovosti 
 
Antigonea daje vpogled v organizacijo helenističnega mesta brez poznejšega 

prekrivanja z ostanki rimske dobe. 
Najbolj kakovostni deli najdišča so s podeželjem povezani z lokalno cesto, 

obstoječo cesto, primerno za motorna vozila, ki se vzpenja na Antigonejo, in 
kolesarsko potjo in pešpotjo ter z jahalno potjo, ki bi jo bilo mogoče bolje urediti. 

Mogoče bi bilo definirati dve poti, bolj naravno pot in zgodovinsko-kulturno 
pot, ki vodi do cerkva ali spomenikov nacionalnega interesa, ki se nahajajo v vaseh. 
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5.3 Kritične točke  
 
Gradbene tehnike antičnih zgradb so zlahka podvržene degradaciji okolja. 
Pomembno vprašanje je tudi prisotnost linearne strukture, kakršno je obzidje, 

ki mora biti, čeprav so zanjo značilni stolpi in vrata na skoraj celotnem območju, 
opisani kot enota, da tako obiskovalca ne bi prisilili v veliko število postankov. 
Podobna je težava, povezana s potrebo po izboljšanju dostopa in lažjega obiska 
nekaterih spomenikov, kot je triapsidalna cerkev, ki oddaljena in težko dostopna z 
običajnimi vozili. 

Povezava parka z okoljem in z družbeno-ekonomsko dinamiko bi se lahko 
izrodila v naraščajočo "izolacijo" parka, kar bi posledično pomenilo, da park ne bi bil 
več vključen v mreže kulturne dediščine. 

Oddaljenost parka od glavne ceste je očiten kritičen element. 
Strategije za izboljšanje stanja zahtevajo globoke gospodarske, družbene in 

kulturne spremembe. 
Celotna splošna slika predstavlja regijo, ki je bogata z vrednotami in dokazi 

kulturne dediščine, vendar je zanjo značilna močna gospodarska in politična 
razdrobljenost, ki otežuje integrirane projekte za izboljšanje. 

 
 
5.4 Izzivi in priložnosti  
 
Prvi izziv je, da park postane pomemben del sistema arheoloških območij na 

regionalni in državni ravni. Zlasti kar zadeva arheologijo, bi lahko skupaj z najdišči 
Hadrianopolis in Palokaster  predstavljal enega od vrhov arheološkega trikotnika. 

Za dolino Drina je značilna bogata kulturna dediščina, katere poudarek bi bilo 
mogoče usmeriti na Gjirokaster in najdišče Antigonea. 

Možnost reorganizacije ne le območja, ki je tesno vključeno v park, temveč 
tudi okolice, za katero je značilna močna okoljska in kulturna vrednost. 

Krepitev parka, izboljšanje njegove prepoznavnosti in zadovoljstva 
neposredno udeleženih, lahko spodbudijo notranje razvojne procese in krepijo 
lokalne sisteme, kar daje osnovo za aktivno ohranjanje virov, potrebnih tudi za lastno 
vrednotenje. 

Možnost eksperimentiranja donosnih odnosov med javnimi in zasebnimi 
subjekti v zvezi z izboljšanjem in upravljanjem kulturne dediščine. 

Izziv je organizirati ravnotežje med javnim nadzorom, ki je pogosto razdeljeno 
med različnimi pristojnimi subjekti in privatniki. 
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Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije / Javna 
ustanova Razvojna agencija Šibeniško-kninskega okrožja 

 

MESTNI MUZEJ ŠIBENIK (HRVAŠKA) 
 

Mestni muzej Šibenik ima pomembno vlogo pri upravljanju 20 arheoloških najdišč v 

Šibeniško-kninskem okrožju. V projektu TRANSFER bo predstavil probleme povezane 

z mrežo parkov, kar bo še posebej pomembno za celotni projekt.  

Med najdišči, ki jih muzej upravlja (npr. Crkvina, Bribirska, Prizba, Velika 

Mrdakovica, Gradina in Sveti Spas), se bo posebej usmeril na Bribirsko Glavico in 

Veliko Mrdakovico. Čeprav bosta ti dve najdišči vključeni v povezani model 

upravljanja, je v tej fazi pomebno obravnavati vsako posebej.Predstavljeni sta torej 

dve ločeni analizi za vsako najdišče posebej, zaključki pa so skupni.  
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BRIBIRSKA GLAVICA  
 

 
1. PREDSTAVITEV ARHEOLOŠKEGA PARKA 
 
1.1. Ustrezna veljavna zakonodaja 
 
Na Hrvaškem je na nacionalni ravni upravljanje, zaščita in vrednbotenje 

arheoloških parkov in najdišč urejena z "Zakonom o varstvu in ohranjanju kulturne 

dediščine". Ta zakon opredeljuje kulturne dobrine kot arheološka najdišča in 

arheološka območja, pokrajine in njihove dele, ki pričajo o človekovi prisotnosti v 

prostoru in imajo umetniško, zgodovinsko in antropološko vrednost. Za varstvo in 

ohranjanje kulturnih dobrin, za določitev zaščitnih ukrepov in nadzor nad njihovim 

izvajanjem so pristojni organi državne uprave, organi lokalne samouprave in organi 

lokalne samouprave na področju kulture, prostorskega načrtovanja, varstva okolja, 

gradbeništva, stanovanjske in komunalne storitve, turizma, financ, notranjih zadev 

in pravosodja v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

Poleg zakona o varstvu in ohranjanju kulturne dediščine kot osnovnega akta, 
velja „Odlok o arheoloških raziskavah“, ki predpisuje pogoje za izvajanje arheoloških 
raziskav v Republiki Hrvaški. Vse raziskave, ki naj bi bile izvedene na določenem 
območju Republike Hrvaške, so dovoljene le s soglasjem konservatorskega oddelka 
Ministrstva za kulturo, na območju katerega so bila najdišča ali najdbe odkrite. 

 
 
1.2. Splošna predstavitev Bribirske glavice 
 
Arheološko najdišče BRIBIRSKA GLAVICA - antična Varvaria in stari hrvaški 

Bribir - se nahaja v vasi Bribir, na vzhodnem delu Šibeniško-kninskega okrožja, v 
bližini meje z Zadarskim okrožjem. Mesto Skradin (znano kot izhodišče za obisk 
Nacionalnega parka Krka) se nahaja cca. 14 km jugovzhodno. Znana turistična 
destinacija - mesto Vodice, je oddaljena približno 18 km proti jugu. Okrajni sedež, 
mesto Šibenik, leži približno 23 km JV. Kar zadeva prometne povezave, je Bribirska 
glavica oddaljena le 8 km od avtoceste A1, natančneje do križišča Pirovac. Omeniti 
velja tudi jadransko turistično magistralo, ki se razteza vzdolž celotne obale Hrvaške 
in je od najdišča oddaljena približno 17 km. 
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Tloris arheološkega najdišča Bribirska glavica 
 
 
Seznam pomembnih zgradb/spomenikov:  
 
1. NIMFEJ - Sistem mestnih cistern, vzhodna mestna vrata in srednjeveški 

stolp. 
 
 

 

 

2. Ostanki rimske in srednjeveške arhitekture. 
  
3. Kompleks frančiškanskega samostana in cerkve svete Marije iz 13. stoletja 

je najbolje ohranjena zgradba na najdišču. Debele kamnite stene s posebno 
močnimi oporniki kažejo, da je bila to impresivna zgradba. Znana je tudi po 
posvečenju prvega hrvaškega svetnika, svetega Nikole Tavelića leta 1375.  
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4. Arheološka razstava gradiva od bronaste do poznega srednjega veka.  
 
5. Ostanki dvora (?) bana Pavla Šubića Bribirskega iz 13. Stoletja. 
  
6.  FORUM z ostanki templja. 
 

 

 

 
7. Gotska cerkev sv. Janeza iz 13. stoletja;  
 
8. Kripta s poznoantičnim sarkofagom iz 4. stoletja in ostanki starohrvaške 

cerkve iz 9. do 11. st. s šestimi polkrožnimi apsidami; Na starejše temelje je 
postavljena  pravoslavna cerkev svetega Joakima in svete Ane s pokopališčem; 
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9. Obrambni stolp iz 16. do 17. stoletja in beneška bastion iz 17. stoletja;  
 
10. Glavni vhod v Varvario (zahodna vrata) z ostanki megalitskih zidov iz 

liburnskega obdobja;  dobro ohranjeni megalitski  zidovi iz okoli leta 1500 pr.n.št. - 
bronasta doba. 

 

 

 

 
Najdišče pokriva površino približno 7 ha in se nahaja na približno 150 m nad 

okolico in na približno 300 m nadmorske višine. Hrib stoji sredi rodovitnega kraškega 
polja, obkrožen je s številnimi polji in vinogradi, ki so bili po domovinski vojni 
večinoma zapostavljeni. V bližini arheološkega parka je več manjših vasi in zaselkov, 
ki so večinoma redko poseljeni.  

Bribirska glavica je svojo bogato preteklost začela v prvem tisočletju pr.n.št. 
(v železni dobi) kot naselje imenovano Varvaria, naseljeno z ilirskim plemenom 
Liburni. V 1. tisočletju n.št. je naselje po rimskih osvajanjih postalo rimski municipij 
- Municipium Varvariae. V začetku 7. stoletja so Varvario naselili Hrvati, od 10. 
stoletja pa se omenja kot hrvaško mesto Bribir. Največji zgodovinski pomen tega 
kraja leži v dejstvu, da je bil Bribir v 13. in 14. stoletju sedež močne družine Šubić, 
ki so bili takrat vladarji Hrvaške in Bosne. 
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1.3 Infrastruktura  
 
Bribirska glavica je za obisk obiskovalcev brezplačna. Ker infrastruktura za 

obiskovalce, kot je urejena pešpot, ne obstaja, je gibanje nekoliko oteženo, medtem 
ko je teren invalidom povsem nedostopen.  

Dostop do lokacije z vznožja hriba je mogoč po slabo vzdrževanimi pešpoti, 
pa tudi po makadamski serpentinasti cesti, ki je delno prilagojena vožnji z 
avtomobilom in gorskim kolesom ali morda kakšnemu tipu motocikla (enduro ali 
štirikolesnik).  

Ker je bila lokacija v novejši zgodovini nenehno raziskovana (zlasti v obdobju 
od leta 2014 do danes), je park označen z informativnimi tablami, ki prikazujejo vse 
pomembne zgradbe/spomenike. Na najdišču sta tudi dve novejši stavbi (v pristojnosti 
Muzeja hrvaških arheoloških spomenikov v Splitu), ki služita kot shramba in razstavni 
prostor številnih arheoloških predmetov, a sta zaradi neznanih razlogov že nekaj let 
zaprti. Na mestu ni dodatnih objektov, kot so kavarne, restavracije, toaleta, otroško 
igrišče, urejeno parkirišče itd. 

 

 

 

 
 
1.4 Mikrolokacija  
 
Temeljne reliefne oblike, ki prevladujejo na tem območju, so kraška planota, 

vrtače, doline reke Krke in njenih pritokov ter okoliško hribovito in gorsko območje. 
V vegetaciji prevladujejo submediteranski gozdovi hrasta in belega gabra, ter 
podrast. V bližini arheološkega najdišča tečeta reki Krka in Zrmanja. Poleg teh večjih 
površinskih voda obstaja tudi veliko manjših površinskih in podpovršinskih vodotokov. 
Območje leži v okviru ekološke mreže Natura 2000, katere glavni cilj je ohraniti ali 
obnoviti stanje več kot tisoč ogroženih in redkih vrst ter približno 230 naravnih 
habitatnih tipov. Natura 2000 podpira načelo trajnostnega razvoja in njen cilj ni 
ustaviti vseh razvojnih dejavnosti, temveč postaviti merila, v skladu s katerimi se 
bodo lahko izvajale, hkrati pa ohraniti biološko raznolikost. Natura 2000 lahko tako 
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podeželskim območjem ponudi nove priložnosti, na primer eko-turizem, rekreacijo 
ali naravi prijazno kmetijstvo in gozdarstvo. 

 
 
1.5 Položaj v kulturnem sistemu  
 
Ker je območje Šibeniško-kninskega okrožja odlično umeščeno v osrednji del 

hrvaške obale Jadrana, je možnost dostopa uporabnikov/obiskovalcev arheološkega 
parka zelo široka. Celotno območje ima dobre prometne povezave, tako s 
preostankom države kot s sosednjimi državami (Italija s trajektom iz Splita in Zadra), 
kar je velikega pomena za prihodnje turistično/kulturno izkoriščanje. V neposredni 
bližini mesta sta avtocesta A1 in jadranska turistična magistrala, prav tako pa so na 
relativno kratki razdalji 50–70 km letališča Zadar in Split, v mestu Šibenik, Zadar in 
Split pa trajekt in turistična pristanišča.  

V bližini (10-30 km) je še več arheoloških najdišč, kot so Velika Mrdakovica 
(Vodice), Prižba (Srima), Maraguša (Skradin), Burnum (Ivoševci). Od večjih muzejskih 
ustanov obstaja le Muzej mesta Šibenik in nekaj manjših lokalnih muzejev, kot sta 
Mestni muzej Drniš in Kninski muzej.  

V neposredni bližini lokacije ni turističnih ali gostinskih objektov, razen nekaj 
družinskih kmetij, ki ponujajo predvsem domače kmetijske proizvode (zelenjava, 
sadje, meso, vino, oljčno olje itd.). Najbližje pomembno turistično mesto je Skradin, 
ki se nahaja približno 14 km jugovzhodno in je zaradi bližine narodnega parka Krka 
odlično turistično opremljeno (restavracije, apartmaji, marina, majhen družinski 
hotel). 

 
 
 

PREDNOSTI 
- veliko območje  
- najdišče je delno zelo dobro 
ohranjeno 
- kontinuiteta raziskovalnih del več kot 
100 let 

SLABOSTI 
- otežen fizični dostop do lokacije  
- nerešena lastninska in pravna 
razmerja  
- nejasna pristojnost ustanov 
- problem upravljanja najdišča 

PRILOŽNOSTI 
- v bližini turističnih središč Vodice, 
Skradin, Šibenik  
- dobra prometna povezava z vsemi 
pomembnimi cestami  
- razpoložljivost sredstev EU za 
financiranje nadaljnjih dejavnosti 

NEVARNOSTI 
- pomanjkanje finančnih virov za 
nadaljnje arheološke raziskave  
- odsotnost interesa pristojnih ustanov 
za nadaljnji razvoj najdišča 

 
 
 
2. NAČRTI IN STRATEGIJE UPRAVLJANJA 
 
2.1 Splošna predstavitev  
 
Na Hrvaškem je potrebno za vsa dejanja, ki se izvajajo na arheološkem 

najdišču, dobiti odobritev (odločbo), ki jo je izdal pristojni konservatorski oddelek 
Ministrstva za kulturo, na območju katerega je arheološko najdišče. Po odobritvi se 



66 
 

kulturna dediščina vpiše v Register kulturne dediščine Republike Hrvaške - Seznam 
zaščitene kulturne dediščine. Na območju, ki ga zajema odločba, niso dovoljena 
nobena gradbena dela, niti kakršnikoli drugi posegi, da se ohrani celovitost 
arheološkega najdišča. Montažnih zgradb ni dovoljeno postaviti brez odobritve 
pristojnega organa. Brez predhodne odobritve pristojnega organa niso dovoljene 
nobene družbene, gospodarske ali druge dejavnosti. Brez predhodne odobritve 
pristojnega organa se znotraj mej zaščitenega območja lahko tla obdelujejo le do 
globine 30 cm. Če se med dovoljenimi deli, arheološkimi ali konservatorskimi 
raziskavami najdejo ostanki stavb ali predmetov, mora najditelj obvestiti pristojni 
organ in pristojni muzej ter predmete predati pristojnemu muzeju. Raziskovanje 
kulturne dediščine in izkopavanje najdb sta dovoljena le ob predhodni odobritvi 
organa in pod pogojem, da so vse najdbe strokovno ohranjene, premične najdbe pa 
izročene za hrambo pristojnemu muzeju.  

Nadaljnji postopek načrtovanja in upravljanja arheološkega najdišča, poleg 
lokalnega ohranjevalnega oddelka kot predstavnika države, vključuje tudi lokalno 
upravo, v tem primeru mesto Skradin, nato še lokalno telo, ki upravlja arheološko 
najdišče - Mestni muzej Šibenik in regionalna vlada Šibeniško-kninskega okrožja, ter 
Upravni oddelek za prostorsko načrtovanje in gradnjo. 

 
 
2.2 Načrt upravljanja ali prednostne naloge upravljanja  
 
Načrta za upravljanje arheološkega najdišča Bribirska glavica ni. Prav tako ni 

nobenega drugega dokumenta v zvezi s cilji/prednostnimi nalogami/dejavnostmi 
upravljanja. Največja težava ob odsotnosti teh dokumentov je nejasna in neurejena 
pristojnost različnih ustanov na najdišču. Tako so sicer mesto Skradin, Turistična 
organizacija mesta Skradin, Šibeniško-kninsko okrožje, Mestni muzej Šibenik, Muzej 
hrvaških arheoloških spomenikov Split in drugi vključeni v procese upravljanja 
arheoloških najdišč, a njihovi interesi in načrti so pogosto v konfliktu. Vendar smo v 
pogovoru z vsemi pomembnimi dejavniki, ki sodelujejo v celotnem postopku, prišli 
do naslednjega zaključka. 

 
Načrt upravljanja arheološkega najdišča je potrebno opredeliti na 

naslednjih specifičnih območjih:  
Upravljanje - zagotavljanje učinkovitega upravljanja arheološkega najdišča z 

medsebojnim sodelovanjem in komunikacijo vseh zainteresiranih strani.  
Varstvo - zagotavljanje ustreznih pogojev za varstvo in ohranjanje 

arheološkega najdišča po sodobnih standardih varovanja.  
Raziskave - zagotavljanje kontinuitete znanstvenega raziskovanja. 
Prostorsko načrtovanje - ustvariti pravne in upravne pogoje za nemoteno 

delovanje raziskav in zaščite ter gospodarsko izkoriščanje arheološkega najdišča.  
Varovanje kulturnih dobrin - ustvariti varne pogoje za zaščito pred nezakonito 

gradnjo, tatvino in nezakonito trgovino s starinami.  
Predstavitev - narediti arheološko najdišče dostopno in vidno z različnimi 

sredstvi razlage/mediji.  
Izobraževanje - povečati zanimanje za arheološko najdišče s pomočjo 

izobraževalnih programov za otroke, mladino in študente.  
Vključevanje in krepitev vloge lokalne skupnosti - spodbuditi lokalno skupnost 

k uporabi arheološke dediščine pri družbeno-ekonomskem razvoju mesta Skradin in 
okolice.  
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Blagovna znamka - povečati prepoznavnost Skradina in Šibeniško-kninskega 
okrožja z razvojem arheološke blagovne znamke Bribirska glavica.  

Turizem - razviti turistično infrastrukturo, pa tudi kompleksen kulturni in 
turistični produkt, ki bi omogočil razvoj turizma na arheološkem najdišču.  

Varnost obiskovalcev - povečati varnost lokacije za obiskovalce in turiste. 
 
 
2.3 Sodelovanje in usklajevanje med lokalnimi akterji  
 
Pri upravljanju arheološkega najdišča sodelujejo mesto Skradin, Turistična 

organizacija mesta Skradin, Šibeniško-kninsko okrožje, Mestni muzej Šibenik in Muzej 
hrvaških arheoloških spomenikov v Splitu.   

Med razvojem Načrta upravljanja arheološkega parka, kot uradnega 
dokumenta, je potrebno dodatno vključiti naslednje akterje/udeležence:  

- krajevna turistična skupnost mesta Skradin,  
-regijska turistična organizacija Šibeniško-kninskega okrožja,  
- majhni in srednje veliki podjetniki, ki delujejo na področju kulture in 

turizma, 
- zainteresirane skupine in nevladne organizacije in združenja,  
- svetovalna podjetja, specializirana za kulturo in turizem,  
- visokošolske ustanove, politehnike, univerze, visoke šole. 
 
 
2.4 SWOT analiza načrta upravljanja in strategij 
 
 

PREDNOSTI 
- obstoj dolgoročno organiziranih del in 
konservacije na najdišču  
- obstoj ustanov, motiviranih za 
upravljanje najdišča  

 
 

SLABOSTI 
- načrt upravljanja ne obstaja  
- nejasna pristojnost različnih ustanov  
- pomanjkanje stalnega vira 
financiranja  
- nezadostno vključevanje drugih 
pomembnih deležnikov v postopek 
odločanja 

 

PRILOŽNOSTI 
- razvoj turizma in športa v regiji 
- veliko potencialnih obiskovalcev oz. 
Turistov 
- velike možnosti rabe evropskih 
sredstev 

NEVARNOSTI 
- zaradi nejasne zakondaje grozi 
uničenje najdišča 
- nevarnost naravnih katastrof 

 
 
 
 
 
 
3. GOSPODARSKE TRAJNOSTNE DEJAVNOSTI IN PROIZVODI  
 
3.1 Politika in prednostne naloge dediščine 
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V "Strategiji razvoja Šibeniško-kninskega okrožja" je poleg razvoja 

podjetništva in obrti, razvoja industrije in kmetijstva, jasno določena usmeritev k 
razvoju in izboljšanju turizma. Eden izmed ukrepov za izboljšanje obstoječe 
turistične ponudbe je razvoj novih selektivnih oblik turizma in trajnostni razvoj 
turizma na zavarovanih območjih. Te skupine zagotovo lahko vključujejo razvoj 
agroturizma, rekreacijskega turizma, izgradnjo atraktivnih sprehajališč, kolesarskih 
poti in razvoj kulturnega turizma. 

 Kot dokaz te trditve lahko navedemo obstoječe projekte, kot so Turistično 
ovrednotenje kanala sv. Antona, HEREDITAS - projekt zaščite tradicionalne suhozidne 
gradnje, projekt "HERA - Trajnostno upravljanje turizma jadranske dediščine", 
projekt HERCULTOUR itd. Tudi v strateškem dokumentu "Glavni načrt za razvoj 
turizma v Šibeniško-kninskem okrožju" kot pomembne dejavnike razvoja turizma v 
prihodnosti omenjamo ocenjevanje in ovrednotenje kulturne dediščine, aktivnega 
turizma in ekoturizma. 

 
 
3.2 Obstoječe pobude ali akcije  
 
Poleg projektov/pobud arheološke in antropološke narave, ki se na območju 

Bribirske glavice neprekinjeno izvajajo od leta 1959, trenutno ne obstajajo (in še 
nikoli niso) sistematični in kontinuirani projekti, povezani z gospodarskim 
izkoriščanjem in ekonomskim vrednotenjem najdišč. Obstajajo izključno posamezne 
pobude lokalnih turističnih agencij, ki občasno sprejmejo manjše skupine turistov za 
ogled kraja, in redki kulturni dogodki, kot so predstave o življenju na Bribirju v 
določenih zgodovinskih obdobjih, ki jih organizirajo lokalno gledališče Virko, lokalna 
turistična skupnost in lokalne oblasti. 

 
 
 
 
3.3 Nove ali inovativne pobude ali dejavnosti 
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Ker razen omenjenih ni drugih projektov/dogodkov, je praktično vsaka nova 
pobuda nekakšna inovacija. Sem spadajo organizirani in sistematični obiski 
posameznikov ali skupin, organizirane predstave iz bogate zgodovine kraja (kot je 
zgoraj omenjena predstava), nenehna prisotnost gostiteljev/vodnikov na kraju 
samem, odpiranje dveh zgradb za obiskovalce in ponudbe lokalnih spominkov in 
obrti, uvedba novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (VR naprave in avdio 
vodniki), ureditev dela poti za dostop invalidov...  

Ob vznožju lokacije: ureditev parkirišča, ureditev otroškega igrišča z 
izobraževalnimi prostori za najmlajše, gostinskimi objekti. Del teh objektov bi bil 
zaradi neugodnih podnebnih razmer v zimskih mesecih odprt izključno sezonsko (npr. 
od marca do oktobra). 

Glavni pogoji za dosego zgoraj navedenega so obstoj načrta in strategije 
upravljanja lokacij, nato pravna in lastninsko-pravna ureditev tako prostora kot 
načrtovanih gospodarskih dejavnosti, vključitev zasebnega sektorja (majhna in 
srednje velika podjetja - MSP) v te pobude/dejavnosti in, nenazadnje, zagotavljanje 
finančnih sredstev za uresničitev.  

 
 
3.4 Ciljne skupine in zainteresirane strani  
 
Ciljne skupine in zainteresirane strani, ki bi morale biti vključene v zgoraj 

omenjene dejavnosti, so lokalne, regionalne in državne vladne ustanove (mesta, 
občine, okraji, država), nato ustanove, ki upravljajo arheološke parke (muzeji), 
zainteresirana združenja in nevladne organizacije (npr. združenja turističnih 
vodnikov, združenja invalidov), mali in srednje veliki podjetniki na področju kulture 
in turizma (turistične agencije, hotelirji, gostinci), visokošolske ustanove (lokalne 
politehnike, univerze, visoke šole). Vse te zainteresirane strani bi morale biti 
vključene iz razlogov, ki so značilni za njihovo vlogo.  Vladne ustanove bi lahko 
sodelovale pri oblikovanju politik na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Ustanove, 
ki upravljajo arheološke parke, bi lahko sodelovale na področju strokovne in 
svetovalne podpore, nadalje združenja in NVO kot udeleženci, ki bodo neposredno 
vključeni v porabo teh izdelkov in storitev, MSP kot pobudniki in ustvarjalci novih 
storitev in izdelkov, visokošolske ustanove kot znanstvena podpora in podobno. 

 
 
 
 
 
3.5 SWOT analiza trajnostnih gospodarskih dejavnosti 
 
 

PREDNOSTI 
- velik turistični potencial območja 
- vključevanje nekaterih združenj in 
nevladnih organizacij v gospodarske 
dejavnosti 
- obstoj projektov/dejavnosti 
turistične/gospodarske narave 
- obstoj močne turistične infrastrukture 

SLABOSTI 
- otežen fizični dostop do lokacije, 
razmeroma majhno/ozko območje 
- nerešena lastninska in pravna 
razmerja 
- nejasna pristojnost ustanov 
- problem upravljanja najdišča 
- ni tradicije ekonomskega 
ovrednotenja arheološkega najdišča 



70 
 

PRILOŽNOSTI 
- v bližini turističnih središč Vodice, 
Šibenik 
- dobra prometna povezava z vsemi 
pomembnimi cestami 
- razpoložljivost sredstev EU za 
financiranje nadaljnjih dejavnosti 
- motiviranje drugih zainteresiranih 
strani za nadaljnje naložbe v 
gospodarske dejavnosti 

NEVARNOSTI 
- pomanjkanje finančnih virov za 
nadaljnje arheološke raziskave 
- pomanjkanje interesa pristojnih 
ustanov za nadaljnji razvoj najdišča 

 
 
 
4. IDENTIFIKACIJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH ORODIJ  
 
4.1 Obstoječa informacijsko-komunikacijska orodja  
 
Poleg informativnih tabel in kažipotov v hrvaškem in angleškem jeziku obstaja 

tudi informativna tabla za slepe in slabovidne v Braillovi pisavi. Dve zgradbi, ki sta 
bili delno urejeni za sprejemanje obiskovalcev in predstavitve arheoloških najdb, iz 
določenih razlogov že nekaj let nista odprti.  

Da bi predstavili in poskusili razložiti pomen bogate arheološke dediščine, pa 
tudi splošno bogato zgodovino tega območja, je leta 2019 zaživela gledališka igra, ki 
jo organizirajo lokalno gledališče Virko, mesto Skradin in lokalna turistična 
organizacija. Letos bo igra zaradi koronavirusa verjetno odpovedana ali prestavljena. 
Da bi razširili občinstvo z otroki, mladino ter ljudmi s posebnimi potrebami, 
organiziramo občasna druženja šolskih otrok in otrok s posebnimi potrebami z 
arheologi. 

 
 
4.2 Organi, vključeni v informacijsko-komunikacijske dejavnosti  
 
Javne in zasebne organizacije, ki sodelujejo/bi morale biti vključene v 

informacijsko-komunikacijske dejavnosti, so:  
Muzej mesta Šibenik - zadolžen za strokovno podporo pri ustvarjanju 

inovativnih informacijsko-komunikacijskih dejavnosti. 
Muzej hrvaških arheoloških spomenikov Split - zadolžen za strokovno podporo 

pri ustvarjanju novih inovativnih dejavnosti IKT.  
Javna ustanova Razvojna agencija - zadolžena za pripravo in izvajanje 

projektov, ki jih financira EU.  
Šibeniško-kninsko okrožje - oblikovanje politik in zakonov na regionalni ravni.  
Mesto Skradin - oblikovanje politik in predpisov na lokalni ravni.  
Turistična organizacija mesta Skradin - razvoj promocijskega programa za 

arheološko najdišče, izdelava in distribucija informacij in promocijskega gradiva. 
MSP - ustvarjanje novih gospodarskih proizvodov in storitev. 
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4.3 Ciljne skupine in zainteresirane strani 
 
Omenjena orodja in dejavnosti na področju IKT na arheološkem najdišču so 

osredotočena predvsem na splošno populacijo obiskovalcev in turistov (vseh 
starostnih skupin), nato na tiste, ki jih zanimajo športne dejavnosti in dejavnosti na 
prostem ter kulturna dediščina, nato pa na posebne ciljne skupine (zlasti slepe in 
slabovidne, osebe s posebnimi potrebami) in šoloobvezne otroke. 

 
 
4.4 SWOT analiza orodij IKT 
 
 

PREDNOSTI 
- obstoj že opredeljenih dejavnosti IKT  
- obstoj organizacij/združenj, ki imajo 
motivacijo za vlaganje in organiziranje 
dejavnosti IKT 

SLABOSTI  
- problem financiranja novih dejavnosti  
- problem usposobljenosti različnih 
institucij 

PRILOŽNOSTI 
- možnost financiranja iz sredstev EU  
- velik potencial za prihod novih 
obiskovalcev/turistov 

 

NEVARNOSTI 
- slaba prometna dostopnost najdišča 
- naravne grožnje, vremenske 
katastrofe 
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VELIKA MRDAKOVICA  
 
 
1. PREDSTAVITEV ARHEOLOŠKEGA PARKA  
 
1.2 Splošna predstavitev  
 
Arheološko najdišče Velika Mrdakovica se nahaja v zahodnem delu Šibeniško-

kninskega okrožja, v zaledju mesta Vodice (približno 4 km severno) in približno 15 
km severozahodno od občine Šibenik. Leži zelo blizu Jadranske turistične magistrale 
(približno 4 km) in v bližini avtoceste A1 (približno 10 km). Arheološki park se nahaja 
na hribu, na višini približno 100 metrov nad morjem in približno 50 metrov nad 
okolico. Celotno najdišče meri približno 1500 m2. V okolju prevladujejo polja in 
oljke, ki jih gojijo prebivalci okoliških vasi Zaton, Gačelezi, Srima in mesta Vodice. 

 

 
 
 
Območje je bilo naseljeno od približno 7. st. pr.n.št. do 2. st. n.št. Prvi 

prebivalci so bili ilirsko pleme Liburni, za njimi Rimljani, ki so ustanovili naselje 
Arausona. 120 m obrambnega zidu s stolpom je vidnega še danes. Še vedno so vidne 
stavbe, ki jih predstavlja 17 stanovanjskih ali trgovskih prostorov v ortogonalnem 
omrežju, več ulic in rimska cisterna ob vznožju hriba. Glede na to, da se v zadnjih 
nekaj letih nenehno izvajajo arheološke raziskave in konzervacija, so te stavbe v 
zadovoljivem stanju. 
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1.3 Infrastruktura  
 
Območje Velike Mrdakovice je vedno odprto in brezplačno na voljo 

obiskovalcem. Do parka je mogoče priti po široki makadamski cesti, do katere je 
mogoče dostopati deloma z avtomobilom in deloma, zaradi velikega naklona poti, 
izključno peš ali s terenskim vozilom. Dostop za invalide ni mogoč. Javnega prevoza 
do najdišča ni. Najdišče je bilo v obdobju 2014–2016 predmet raziskav v okviru 
projekta HERA - "Pripravljalna in arheološka dela na najdišču Velika Mrdakovica", in 
takrat so bili nameščeni panoramski teleskop na kovance, tri informativne table, 
štirje smerokazi in razsvetljava na sončno energijo. 

 

 
 
 
Na območju parka ni stavbe muzejskega ali razstavnega tipa in ni dodatnih 

prostorov (toalete, otroško igrišče, urejeno parkirišče). 
 
 
1.4 Mikrolokacija  
 
Temeljne reliefne oblike, ki prevladujejo na tem območju, so kraška planota, 

vrtače, doline reke Krke in njenih pritokov ter okoliško hribovito in gorsko območje. 
V vegetaciji prevladujejo submediteranski gozdovi hrasta in belega gabra ter 
podrast. V bližini arheološkega najdišča tečeta reki Krka in Zrmanja. Poleg večjih 
površinskih voda obstaja tudi veliko manjših površinskih in podpovršinskih vodotokov. 
Območje se nahaja v okviru ekološke mreže Natura 2000, katere glavni cilj je ohraniti 
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ali obnoviti stanje več kot tisoč ogroženih in redkih vrst ter približno 230 naravnih 
habitatnih tipov. Natura 2000 podpira trajnostni razvoj in njen cilj ni ustaviti vseh 
razvojnih dejavnosti, temveč postaviti merila, v skladu s katerimi se bodo lahko 
izvajale, hkrati pa ohraniti biološko raznolikost. Natura 2000 lahko tako podeželskim 
območjem ponudi nove priložnosti, na primer eko-turizem, rekreacijo ali naravi 
prijazno kmetijstvo in gozdarstvo. 

 
 
1.5 Položaj v kulturnem sistemu  
 
Ker je območje Šibeniško-kninskega okrožja odlično umeščeno v osrednji del 

hrvaške obale Jadrana, je dostop možnih uporabnikov/obiskovalcev arheološkega 
parka zelo širok. Celotno območje ima dobre prometne povezave, tako s 
preostankom države kot s sosednjimi državami (Italija s trajektom), kar je velikega 
pomena za prihodnje turistično/kulturno izkoriščanje. V neposredni bližini mesta sta 
avtocesta A1 in jadranska turistična magistrala, prav tako pa so na relativno kratki 
razdalji 50–70 km letališča Zadar in Split, v mestu Šibenik, Zadar in Split pa trajekt 
in turistična pristanišča. 

V neposredni bližini (10–30 km) je več drugih arheoloških najdišč, kot so 
Bribirska glavica (Bribir), Prižba (Srima), Sveti Martin (Ivinj), Colentum (Murter). V 
bližini je malo muzejskih ustanov, manjši, lokalni muzej pomorske tradicije v 
Vodicah in muzej mesta Šibenik v Šibeniku. 

V neposredni bližini najdišča je nekaj družinskih kmetij, ki ponujajo predvsem 
domače kmetijske proizvode (zelenjava, sadje, meso, vino, oljčno olje itd.). 
Najbližji pomemben turistični sedež je mesto Vodice (približno 6 km južno), ki je 
eno najbolj priljubljenih turističnih središč na tem delu Jadrana in je odlično 
turistično infrastrukturno opremljeno (številne restavracije, apartmaji, marina, več 
večjih hotelov.) 

 
 

PREDNOSTI 
- velik del najdišča je zelo dobro 
ohranjen  
- dolgoletna kontinuiteta raziskav  
- obstoj projektov/dejavnosti 
turistične/gospodarske narave 

 

SLABOSTI 
- otežen fizični dostop, razmeroma 
majhno/ozko območje  
- nerešena lastninska in pravna 
razmerja  
- nejasna pristojnost ustanov  
- problem upravljanja najdišča 

PRILOŽNOSTI 
- v bližini turističnih središč Vodice, 
Šibenik 
- dobra prometna povezava z vsemi 
pomembnimi cestami 
- razpoložljivost sredstev EU za 
financiranje nadaljnjih dejavnosti 

 

NEVARNOSTI 
- pomanjkanje finančnih virov za 
nadaljnje arheološke raziskave  
- majhen interes pristojnih ustanov za 
nadaljnji razvoj najdišča 

 
 
 
 
 



75 
 

2. NAČRTI IN STRATEGIJE UPRAVLJANJA 
 
2.1 Splošna predstavitev  
 
Za splošno politiko varovanja arheološkega najdišča na Hrvaškem glej 

predstavitev arheološkega najdišča Bribirska glavica. 
 
 
2.2 Načrt upravljanja ali prednostne naloge upravljanja  
 
Nadaljnji postopek načrtovanja in upravljanja arheološkega najdišča, poleg 

lokalnega konservatorskega oddelka kot predstavnika države, vključuje tudi lokalno 
upravo, v tem primeru mesto Vodice, nato še lokalno telo, ki upravlja arheološko 
najdišče - Mestni muzej Šibenik in regionalna vlada Šibeniško-kninskega okrožja, ter 
Upravni oddelek za prostorsko načrtovanje in gradnjo. 

Načrta za upravljanje arheološkega najdišča Velika Mrdakovica ni. Prav tako 
ni nobenega drugega prečiščenega dokumenta v zvezi s cilji/prednostnimi 
nalogami/dejavnostmi upravljanja. Največja težava ob odsotnosti teh dokumentov 
je nejasna in neurejena pristojnost različnih ustanov na najdišču. Tako so mesto 
Vodice, Turistična sorganizacija mesta Vodice, Šibeniško-kninsko okrožje, Mestni 
muzej Šibenik, Muzej hrvaških arheoloških spomenikov Split in drugi vključeni v 
procese upravljanja arheološkega najdišča, toda njihovi interesi in načrti so pogosto 
v konfliktu. Vendar smo v pogovoru z vsemi pomembnimi dejavniki, ki sodelujejo v 
celotnem postopku, prišli do naslednjega zaključka.  

 
Načrt upravljanja arheološkega najdišča je potrebno opredeliti na 

naslednjih specifičnih območjih:  
Upravljanje - zagotavljanje učinkovitega upravljanja arheološkega najdišča z 

medsebojnim sodelovanjem in komunikacijo vseh zainteresiranih strani.  
Varstvo - zagotavljanje ustreznih pogojev za varstvo in ohranjanje 

arheološkega najdišča po sodobnih standardih varovanja.  
Raziskave - zagotavljanje kontinuitete znanstvenega raziskovanja.  
Prostorsko načrtovanje - ustvariti pravne in upravne pogoje za nemoteno 

delovanje raziskav in zaščite ter gospodarsko izkoriščanje arheološkega najdišča.  
Varnovanje kulturnih dobrin - ustvariti varne pogoje za zaščito pred 

nezakonito gradnjo, tatvino in nezakonito trgovino s starinami.  
Predstavitev - narediti arheološko najdišče dostopno in vidno z različnimi 

sredstvi razlage/mediji.  
Izobraževanje - povečati zanimanje za arheološko najdišče s pomočjo 

izobraževalnih programov za otroke, mladino in študente.  
Vključevanje in krepitev vloge lokalne skupnosti - spodbuditi lokalno skupnost 

k uporabi arheološke dediščine pri družbeno-ekonomskem razvoju mesta Skradin in 
okolice.  

Blagovna znamka - povečati prepoznavnost Skradina in Šibeniško-kninskega 
okrožja z razvojem arheološke blagovne znamke Velika Mrdakovica.  

Turizem - razviti turistično infrastrukturo, pa tudi kompleksen kulturni in 
turistični produkt, ki bi omogočil razvoj turizma na arheološkem najdišču.  

Varnost obiskovalcev - povečati varnost lokacije za obiskovalce in turiste. 
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2.3 Sodelovanje in usklajevanje med lokalnimi akterji  
 
Mesto Vodice, Turistična organizacija Vodice, Šibeniško-kninsko okrožje, 

Mestni muzej Šibenik, Muzej hrvaških arheoloških spomenikov v Splitu so vključeni v 
procese upravljanja arheoloških najdišč.  

V razvoj upravljanja arheološkega parka je treba dodatno vključiti naslednje 
akterje/udeležence:  

- krajevna turistična skupnost mesta Vodice,  
- regijska turistična organizacija Šibeniško-kninskega okrožja,  
- majhni in srednje veliki podjetniki, ki delujejo na področju kulture in turizma 

v okrožju,  
- zainteresirane skupine in nevladne organizacije,  
- svetovalna podjetja, specializirana za kulturo in turizem,  
- visokošolske ustanove, politehnike, univerze, visoke šole. 
 
 
2.5 SWOT analiza načrta upravljanja in strategij 
 
 
 

PREDNOSTI 
- obstoj dolgoročno organiziranih del in 
konservacije na najdišču  
- obstoj ustanov, motiviranih za 
upravljanje najdišča  

 
 

SLABOSTI 
- načrt upravljanja ne obstaja  
- nejasna pristojnost različnih ustanov  
- pomanjkanje stalnega vira 
financiranja  
- nezadostno vključevanje drugih 
pomembnih deležnikov v postopek 
odločanja 

 

PRILOŽNOSTI 
- razvoj turizma in krepitve ustanov v 
regiji 
- velik potencial za prihod novih 
obiskovalcev/turistov 
- velik potencial za uporabo sredstev 
EU 

NEVARNOSTI 
- zaradi nejasne pristojnosti možnost 
opustošenja najdišča 
- naravne grožnje - možnost naravnih 
nesreč 

 
 

 
 
3. GOSPODARSKE TRAJNOSTNE DEJAVNOSTI IN PROIZVODI  
 
3.1 Politika in prednostne naloge dediščine 
 
V "Strategiji razvoja Šibeniško-kninskega okrožja" je poleg razvoja 

podjetništva in obrti, razvoja industrije in kmetijstva, jasno določena usmeritev k 
razvoju in izboljšanju dejavnosti turizma. Eden izmed ukrepov za izboljšanje 
obstoječe turistične ponudbe je razvoj novih selektivnih oblik turizma in trajnostni 
razvoj turizma na zavarovanih območjih. Te skupine zagotovo lahko vključujejo 
razvoj agroturizma, rekreacijskega turizma, izgradnjo atraktivnih sprehajališč, 
kolesarskih poti in razvoj kulturnega turizma. Kot dokaz te trditve lahko navedemo 
obstoječe projekte, kot so Turistično ovrednotenje kanala sv. Antona, HEREDITAS - 



77 
 

projekt zaščite tradicionalne suhozidne gradnje, projekt "HERA - Trajnostno 
upravljanje turizma jadranske dediščine", projekt HERCULTOUR itd.  Tudi v 
strateškem dokumentu "Glavni načrt za razvoj turizma v Šibeniško-kninskem okrožju" 
kot pomembne dejavnike razvoja turizma v prihodnosti omenjamo ocenjevanje in 
ovrednotenje kulturne dediščine, aktivnega turizma in ekoturizma. 

 
 
3.2 Obstoječe pobude ali akcije  
 
V obdobju 2014–2016 je bilo arheološko najdišče Velika Mrdakovica predmet 

arheoloških raziskav v okviru projekta HERA, ki so jih nato nadaljevali v organizaciji 
Muzeja mesta Šibenik, Šibeniško-kninskega okrožja in mesta Vodice. V okviru 
projekta je bila zasnovana kulturna turistična pot "VODA - močan ustvarjalec 
zgodovine", ki združuje najpomembnejše turistične znamenitosti Šibeniško-
kninskega okrožja in vključuje okoli dvajset privlačnih točk na šestih lokacijah po 
celotnem Šibeniško-kninskem okrožju. Poleg arheoloških projektov se na Veliki 
Mrdakovici od leta 2014 redno odvijajo turistične prireditve Vodic "Poletne in 
jesenske bakanalije" (izvedbe starodavne rimske pojedine z glasbenim koncertom in 
ogled najdišča s strokovnim vodstvom). Ta dogodek organizirata Javna odprta 
univerza Vodice in Turistična organizacija Vodice. Tudi nekatere lokalne turistične 
agencije organizirajo kolesarske in pohodniške ture, možni pa so tudi individualni 
obiski najdišča. 
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3.3 Nove ali inovativne pobude ali dejavnosti 
 
Nove inovativne ideje/pobude so naslednje: 
- 3D animacija možnega izgleda najdišča na vrhuncu njegovega obstoja z 

zvokom za slepe in slabovidne, kot QR koda; 
- organizacija arheoloških taborov za študente in strokovnjake - za nadaljnje 

raziskovanje naselij in nekropol, za analizo vloge poselitve v mreži rimskega 
cesarstva, trgovinskih povezav, rimskih kopenskih in pomorskih poti; 

- vzpostavitev stalne arheološke razstave v Stari šoli v Vodicah, ki bi 
predstavila kulturno in zgodovinsko dediščino Vodic in okrepila razvoj arheologije, 
raziskovanja in kulturnega turizma. 

- organizirani in sistematični obiski posameznikov ali skupin; 
- izvedbe prireditev iz bogate zgodovine mesta (kot so zgoraj omenjene 

bakanalije); 
- stalna prisotnost gostiteljev/vodnikov na najdišču; 
- uvedba novih vodičev s pomočjo informacijske in komunikacijske 

tehnologije; 
- pešpoti za dostop invalidov; 
- otroško igrišče z možnostjo izobraževalnih prostorov za najmlajše; 
- majhna kavarna ali restavracija in parkirišče za avtomobile na najbližji 

dostopni lokaciji. 
Del teh objektov bi bil zaradi neugodnih podnebnih razmer v zimskih mesecih 

odprt izključno sezonsko (npr. od marca do oktobra). 
Glavni pogoji za dosego zgoraj navedenega so obstoj načrta in strategije 

upravljanja, nato pravna in lastninsko-pravna ureditev tako prostora kot načrtovanih 
gospodarskih dejavnosti, vključitev zasebnega sektorja (majhna in srednje velika 
podjetja - MSP) v te pobude/dejavnosti in, nenazadnje, zagotavljanje finančnih 
sredstev za uresničitev. 

 
 
3.4 Ciljne skupine in zainteresirane strani  
 
Ciljne skupine in zainteresirane strani, ki bi morale biti vključene v zgoraj 

omenjene dejavnosti, so lokalne, regionalne in državne vladne ustanove (mesta, 
občine, okraji, država), ustanove, ki upravljajo arheološkimi parki (Mestni muzej 
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Šibenik), zainteresirana združenja in nevladne organizacije (npr. Združenje 
turističnih vodnikov, Združenje invalidov), mali in srednje veliki podjetniki v kulturi 
in turizmu (potovalne agencije, hotelirji, gostinci), osnovnošolske in visokošolske 
ustanove (šole, lokalne univerze, politehnike, fakultete). Vse te zainteresirane strani 
bi morale biti vključene iz razlogov, ki so značilni za njihovo vlogo.  Vladne ustanove  
naj sodelujejo pri oblikovanju politik na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. 
Ustanove, ki upravljajo arheološke parke, naj sodelujejo na področju strokovne in 
svetovalne podpore, nadalje združenja in NVO kot udeleženci, ki bodo neposredno 
vključeni v porabo teh izdelkov in storitev, MSP kot pobudniki in ustvarjalci novih 
storitev in izdelkov, visokošolske ustanove kot znanstvena podpora in podobno. 

 
 
3.5 SWOT analiza trajnostnih gospodarskih dejavnosti 
 
 

PREDNOSTI 
- velik turistični potencial območja 
- vključevanje nekaterih združenj in 
nevladnih organizacij v gospodarske 
dejavnosti 
- obstoj projektov/dejavnosti 
turistične/gospodarske narave 
- obstoj močne turistične infrastrukture 

 

SLABOSTI 
- otežen fizični dostop do lokacije, 
razmeroma majhno/ozko območje 
- nerešena lastninska in pravna 
razmerja 
- nejasna pristojnost ustanov 
- problem upravljanja najdišča 
- ni tradicije ekonomskega 
ovrednotenja arheološkega najdišča 

 

PRILOŽNOSTI 
- v bližini turističnih središč Vodice, 
Šibenik 
- dobra prometna povezava z vsemi 
pomembnimi cestami 
- razpoložljivost sredstev EU za 
financiranje nadaljnjih dejavnosti 
- motiviranje zainteresiranih strani za 
nadaljnje naložbe v gospodarske 
dejavnosti 

NEVARNOSTI 
- pomanjkanje finančnih virov za 
nadaljnje arheološke raziskave 
- pomanjkanje interesa pristojnih 
ustanov za nadaljnji razvoj najdišča 

 
 
 
4. IDENTIFIKACIJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH ORODIJ 
 
4.1 Obstoječa informacijsko-komunikacijska orodja  
 
Poleg že omenjenih (v uvodnem delu) informativnih tabel in smerokazov v 

hrvaškem in angleškem jeziku, razsvetljave na sončno energijo, panoramskega 
teleskopa na kovance, je nameščena tudi informativna tabla, namenjena slepim in 
slabovidnim, v Braillovi pisavi. Na najdišču so tudi nadzorne kamere, ki pa že nekaj 
časa ne delujejo. Zaradi predstavitve bogate arheološke dediščine, pa tudi na splošno 
bogate zgodovine tega območja, od leta 2014 redno poteka prireditev Vodice 
Bacchanalia (bakanalije), ki jo organizirata Javna odprta univerza Vodice in 
Turistična organizacija Vodice (omenjeno tudi zgoraj). Da bi razširili občinstvo otrok 
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in mladine, so občasno organizirni obiski otrok iz lokalnih osnovnih šol in otrok s 
posebnimi potrebami.  

 
 
4.2 Organi, vključeni v informacijsko-komunikacijske dejavnosti  
 
Javne in zasebne organizacije, ki sodelujejo/bi morale biti vključene v 

informacijsko-komunikacijske dejavnosti, so:  
Muzej mesta Šibenik - zadolžen za strokovno podporo in nadzor pri ustvarjanju 

inovativnih informacijsko-komunikacijskih dejavnosti. 
Javna ustanova Razvojna agencija - zadolžena za pripravo in izvajanje 

projektov, ki jih financira EU.  
Šibeniško-kninsko okrožje - oblikovanje politik in zakonov na regionalni ravni.  
Mesto Vodice - oblikovanje politik in predpisov na lokalni ravni.  
Javna odprta univerza Vodice - ustvarjanje in razvoj inovativnih 

informacijsko-komunikacijskih dejavnosti.  
Turistična organizacija mesta Vodice - razvoj promocijskega programa za 

arheološko najdišče, izdelava in širjenje informacij in promocijskega gradiva.  
MSP - ustvarjanje novih gospodarskih proizvodov in storitev. 
 

 
 
 
 
4.3 Ciljne skupine in zainteresirane strani 
 
Orodja in dejavnosti IKT na arheološkem najdišču so osredotočena predvsem 

na splošno populacijo obiskovalcev in turistov (vseh starostnih skupin), nato na tiste, 
ki jih zanimajo športne dejavnosti in dejavnosti na prostem ter kulturna dediščina, 
nato pa na posebne ciljne skupine (zlasti slepe in slabovidne, osebe s posebnimi 
potrebami) in šoloobvezne otroke. 
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4.4 SWOT analiza orodij IKT 
 
 

PREDNOSTI 
- obstoj nekaterih dejavnosti IKT 
- obstoj organizacij/združenj, ki imajo 
motivacijo za vlaganje in organiziranje 
dejavnosti IKT 

 

SLABOSTI  
- problem financiranja novih dejavnosti  
- problem usposobljenosti različnih 
ustanov 

PRILOŽNOSTI 
- možnost financiranja iz sredstev EU 
- velik potencial za prihod novih 
obiskovalcev/turistov 

 

NEVARNOSTI 
- slaba prometna dostopnost do 
najdišča 
- naravne grožnje, vremenske 
katastrofe 
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5. BRIBIRSKA GLAVICA IN VELIKA MRDAKOVICA: ZAKLJUČKI   
 
Na podlagi vseh zgoraj navedenih podatkov in v zvezi z naslednjimi vidiki, 

lahko potegnemo nekaj zaključkov. 
 
Ker sta območji Bribirska glavica in Velika Mrdakovica fizično blizu in ležita v 

istem ali zelo podobnem naravnem in človeškem okolju, imata približno enake 
značilnosti (stopnja ohranjenosti, stopnja ekonomskega vrednotenja, vprašanja 
premoženjskih odnosov in upravljanja ), zaključki veljajo za obe najdišči. 

 
 
5.1 Značilni dejavniki 
 
Karakteristični dejavniki arheoloških najdišč Bribirska glavica in Velika 

Mrdakovica so odlična fizična ohranjenost samih najdišč, torej zgradb in artefaktov, 
obstoj dolge tradicije arheoloških raziskav (več kot 100 let), obstoj določenega 
ekonomskega vrednotenja (obstoj nekaterih gospodarskih dejavnosti, orodja IKT), 
obstoj nekaterih kulturnih dejavnosti, nenehno vključevanje najdišč v projekte 
lokalnih skupnosti, prek centralne vlade, za pridobitev sredstev EU. Za obe lokaciji 
je značilno tudi, da se nahajata na dobro razvitem turističnem in prometnem 
območju, zato imata odlične pogoje za razvoj turizma, kulturnega turizma, 
izobraževalnih dejavnosti in dejavnosti na prostem. 

 
 
5.2 Dejavniki kakovosti 
 
Dejavniki, ki dajejo Bribirski glavici določeno vrednost, so odlična ohranjenost 

najdišča, prepoznavanje pomembnosti najdišča s strani ustreznih ustanov, lokalnih 
vlad (mesti Vodice in Skradin, Šibeniško-kninsko okrožje), centralne vlade 
(Ministrstvo za kulturo), nekaterih zainteresiranih skupin in nevladnih organizacij ter 
obstoj nekaterih dejavnosti, večinoma kulturne narave. 

 
 
5.3 Kritične točke  
 
Kritične razmere, v katerih so trenutno najdišča in lahko vplivajo na nadaljnje 

izkoriščanje in razvoj lokacij, so nerešena lastniška vprašanja (del zemljišča je v lasti 
zasebnikov), nejasna pristojnost nekaterih ustanov, ki upravljajo območje, 
pomanjkanje načrt upravljanja, pomanjkanje stalnega in kakovostnega programa 
financiranja. 

 
 
5.4 Izzivi in priložnosti  
 
Najprej je treba rešiti vprašanja in težave, naštete pod številko 3 (Kritične 

situacije), tj. urediti je potrebno rabo zemljišč v lasti zasebnikov, urediti pristojnosti 
ustanov in lokalne uprave za območje ter sprejeti celovit in kakovosten načrt 
upravljanja. Poleg tega je zelo pomembno najti kakovosten in trajen način 
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financiranja (potrebno je kar najbolje izkoristiti sredstva, ki so na voljo prek 
programov EU). Na koncu je nujno v celoten postopek vključiti tudi druge 
zainteresirane strani, kot so mala in srednje velika podjetja, zainteresirane skupine, 
znanstvene ustanove, lokalne turistične organizacije…, da vsi v svoji domeni 
prispevajo k ohranjanju in razvoju ter gospodarskemu vrednotenju arheoloških 
območij. 
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Općina Omišalj /Občina Omišalj 
 
 

MIRINE - ARHEOLOŠKI PARK FULFINUM (HRVAŠKA) 
 

 
1. PREDSTAVITEV ARHEOLOŠKEGA PARKA 
 
1.1 Ustrezna veljavna zakonodaja 
 
Hrvaška ima dolgoletno tradicijo varovanja kulturne, zgodovinske in 

arheološke dediščine v okviru urbanističnega in prostorskega načrtovanja, ki traja od 
60. let prejšnjega stoletja. Dokumenti, ki se ukvarjajo z varovanjem kulturne, 
zgodovinske in arheološke dediščine, poudarjajo načelo celostne zaščite. Arheološka 
dediščina je zaščitena z zakonom in je v večini primerov v lasti države ali javnih 
ustanov. 

Področje kulture in kulturne dediščine je urejeno s predpisi in zakoni, tako 
posrednimi kot neposrednimi. Veliko predpisov smiselno določa strukturne norme in 
pravila na določenih področjih. Cilj je nenehno izboljševanje upravljanja na področju 
kulture, povečanju vpliva lokalne samouprave pri odločanju in povečanju vpliva 
stroke, da bi zagotovili najvišjo možno kakovost in preglednost upravljanja ter 
ustvarili pogoje za krepitev infrastrukture v kulturi in sistematičnega spodbujanja 
kulturnega življenja in ustvarjalnosti. 

Strategija razvoja turizma Republike Hrvaške do leta 2020 poudarja 
bogastvo hrvaške kulturne in zgodovinske dediščine kot močno osnovo za privlačnost 
Hrvaške. Med drugim še posebej opredeljuje pomembne kulturne turistične 
proizvode Hrvaške, ki vključujejo: urbani turizem, turizem kulturne dediščine, 
prireditveni turizem, kreativni turizem in verski turizem. 

Strateški načrt Ministrstva za kulturo za obdobje 2019 - 2021 obravnava 
zagotavljanje normativnih, organizacijskih, finančnih, materialnih in drugih pogojev 
za razvoj kulturne in umetniške ustvarjalnosti, sodelovanje v kulturi, varstvo in 
ohranjanje kulturne dediščine v Republiki Hrvaški, predstavitev hrvaške kulture v 
Evropi in svetu, ter podpiranje celovitega mednarodnega kulturnega sodelovanja. 

Zakon o varstvu in ohranjanju kulturne dediščine in Zakon o prostorskem 
načrtovanju in gradnji predpisujeta obveznost vključevanja ohranitvenih ukrepov in 
pogojev za varstvo kulturne in zgodovinske dediščine (vključno z arheološko) v 
vsebino vseh prostorskih in urbanističnih načrtov. Nenehno je potrebno raziskovati 
vprašanje celostnega varovanja kulturne, zgodovinske in arheološke dediščine in 
vključevanja v aktivni prostor človeškega življenja. 

Arheološki parki so najprej arheološka najdišča. Kot taki so postavljeni pod 
zelo strogo zakonodajo - da bi območje lahko postalo arheološki park, je lokacija 
najprej zaščiteno območje. Obstajata dve glavni ravni zaščite: predhodna in trajna 
zaščita; poleg tega se lahko območje obravnava kot zaščiteno območje ali kot 
izolirano najdišče. Dejstvo, da je arheološko najdišče zaščiteno kot nacionalna 
dediščina, odpira perspektive za finance in realizacijo samega parka.  

Varstvo in ohranjanje arheološke dediščine izvaja Uprava za varstvo kulturne 
dediščine Ministrstva za kulturo in njeni oddelki za ohranitev dediščine ter 
Direktorat za arhivsko dejavnost in arheološko dediščino Ministrstva za kulturo. 
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Arheološke raziskave na Hrvaškem izvaja deset ustanov arheološkega profila (šest 
arheoloških muzejev, en inštitut, dva oddelka na fakultetah v Zagrebu in Zadru in en 
oddelek na Hrvaški akademiji znanosti in umetnosti). Z raziskavami se ukvarjajo tudi 
arheologi, zaposleni v muzejih. Sodelujejo z zasebnimi arheološkimi podjetji, 
njihovo delo pa je osredotočeno predvsem na preventivna arheološka izkopavanja. 
Arheološke raziskave mora predhodno odobriti Direktorat za arheološko dediščino 
Ministrstva za kulturo. 

Ministrstvo za kulturo spoštuje zakonodajo in odredbo, ki obravnava vprašanja 
arheoloških raziskav, z naslovom "Zakon o varstvu in ohranjanju kulturne dediščine" 
in "Odlok o arheoloških raziskavah." Te ustanove zagotavljajo financiranje raziskav, 
podrobnosti o vlogah za dovoljenje za raziskav in obveznosti po zaključku raziskav. 

Razvojna strategija Primorsko-goranskega okrožja za obdobje 2016-2020 
je temeljni dokument, veljaven na regionalni ravni. Prav tako je okvir za sprejetje 
številnih regionalnih in lokalnih sektorskih strategij ter predstavlja skupno vizijo in 
akcijski načrt vseh subjektov iz javnega, zasebnega in civilnega sektorja v okrožju. 

Okrožje razvija poseben program - "Gradovi Frankopanov". Drugi arheološki 
projekti trenutno niso v ospredju. 

Trajnostni razvoj in učinkovito upravljanje naravnih in kulturnih virov sta med 
strateškimi cilji Celovitega razvojnega projekta Občine Omišalj za obdobje -2016–
2020. 

Pri iskanju kulturne dediščine, tj. arheološkega najdišča, ki je predmet 
raziskovanja, so v Registru kulturnih dobrin na spletni strani Ministrstva za kulturo 
prikazani naslednji podatki: 

Omišalj, kompleks Mirine-Fulfinum z arheološkim najdiščem 
Oznaka: Z-5016 

 Pravni status: Zaščitena kulturna lastnina 
Tip: Nepremično kulturno dobro - kulturno - zgodovinsko območje 
Klasifikacija: Arheološka dediščina 
Pod zaščito UNESCA: Ne 
Lokacija: Omišalj 
Okrožje: Primorsko-goransko 
 
 

1.2 Splošna predstavitev  
 
Občina Omišalj pokriva severni del otoka Krk in otoček svetega Marka, kjer je 

otok z mostom povezan s celino. 
Kot glavni vhodni koridor do samega otoka ima zelo pomembno prometno 

vlogo, kar se kaže v povezovanju otokov Krk, Cres in Lošinj s kopnim preko Krškega 
mostu. Lega mednarodnega letališča Rijeka v občini Omišalj mu daje tudi širši 
prometni pomen. 

Severni del otoka, ki ga skoraj v celoti zaseda občina Omišalj, je najnižji del 
otoka. Skupna površina Občine Omišalj je 39,5 km², kar predstavlja 8,9% površine 
otoka. To območje je v bistvu kraška planota, s pobočji proti jugozahodu, njena 
višina pa je na splošno med 60 in 70 m nadmorske višine. Planota je na jugozahodu 
omejena z zalivi in dolinami: Omišaljski zaliv, zaliv Sepen, jezero ob Njivicah, Veliki 
in Mali lug ter dolina Velega Potoka z zalivom Soline. 

Arheološki park Mirine - Fulfinum se nahaja ob vznožju tisoč let stare utrdbe 
Omišalj in  v zalivu Sepen. Lokacija se razprostira vzdolž celotne južne strani 
polotoka Ert. Celotno arheološko območje obsega več dobrih lokacij, ki so označene 
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kot sektorji, in bi bili lahko, čeprav tvorijo celoto Mirin-Fulfinum, predstavljeni 
ločeno. 

 

 
 
Fotografije: Kaducej d.o.o. 
 

Po Prostorskem načrtu je stavbno zemljišče za Arheološki park določeno z 
mejo arheološkega območja in naravne plaže ter vključuje kopno in morsko površino. 
Površina morske površine (vode) ne presega 17,45 ha, površina kopenskega dela pa 
ne 39,20 ha. Locirani sta na območju, ki je označeno na kartografskih načrtih. 

Gradbena parcela bodočega Centra za obiskovalne je oblikovana znotraj 
površin obstoječih katastrskih parcel št. 4561, 4562, 4563, 4564, k.o. Omišalj, 
največja dovoljena površina je približno 8.100 m2.  
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Kronološko so mesta v zalivu Sepen lahko navedena v naslednjem vrstnem 

redu. 
Na čistem terenu je mesto Fulfinum z vso svojo infrastrukturo nastalo v prvi 

polovici 1. st. n.št., prestižni status rimskega municipija pa je pridobilo v drugi 
polovici 1. st. - v času Flavijcev, kot nakazuje njegovo polno ime - Municipium 
Flavium Fulfinum. Dosedanje raziskave so pokazale, da je mesto imelo glavni mestni 
trg - forum - s pripadajočimi objekti, kot so tempelj, urbana bazilika in tabernae. 
Poleg tega sta bila v bližini obale raziskana skladišče in del pristanišča, ter nekateri 
deli mestnih struktur. Mesto je imelo dobro urejeno pristanišče, ki je bilo med 
gradnjo industrijskega obrata DINA žal uničeno. Tam so vidni ostanki stare ceste, ki 
je vodila naprej do rimskega mesta Krk (Curicum) ali v drugo smer, morda do mosta 
na Vozu, ki bi lahko otok že od antike povezoval s celino. Ob tej cesti sta med 1. in 
3. st. n.št. obstajali dve nekropoli. Ostanki mesta Fulfinum so danes komaj vidni, saj 
so še vedno večinoma pod zemljo, deloma pa tudi pod morjem, ki je bilo v času 
razcveta eno do dva metra nižje od današnje gladine. 

Majhna nekropola z mavzoleji se je v času pozne antike nahajala na obrobju 
mesta. Predstavlja edinstveno pogrebno arhitekturo na celotnem območju 
Krarnerskega zaliva. Pojavlja se zanimiv nabor tipov poznoantične grobne 
arhitekture.  

V prvi polovici 5. stoletja je bila v Mirinah, na obrobju zgoraj omenjene 
nekropole, zgrajena cerkev. Gre za impozantno enoladijsko cerkveno zgradbo s 
preprostim tlorisom v obliki križa. Ohranjena je do višine strehe in je edini 
zgodnjekrščanski sakralni objekt, ki se je ohranil do te stopnje, ne samo na otoku 
Krk, ampak na celotni hrvaški obali. 
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Dalje proti severozahodu je bil v zadnjih letih (od leta 2016 naprej) izkopan 
še en kompleks iz pozne antike. Stanovanjska in gospodarska zgradba je nedvomno 
pripadala večjemu cerkvenemu kompleksu Mirine.  

 
 
OBMOČJE PARKA 
 

 
 
 
SEKTOR A - MIRINA 
Cerkev na Mirinah je nedvomno najbolj osupljiv spomenik celotnega 

arheološkega območja in je ne le izjemno dobro ohranjena, ampak tudi delno 
rekonstruirana. V bližini cerkve so našli tri zidane grobnice, od katerih je bila ena 
zagotovo obokana. Odkrili so zgodnjekrščanski atrij, ki je edinstven na vzhodni 
jadranski obali. 
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SEKTOR 1 - FORUM 
Osrednji del foruma je skoraj v celoti raziskan, forumski tempelj in mestna 

bazilika pa sta odprta za obiskovalce. Nekateri deli še niso izkopani, na primer 
jugovzhodni del, kjer domnevno leži portik s kolonado. 
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SEKTOR 2 - NEKROPOLA 
V tem sektorju sta bila odkrita dva mavzoleja, ohranjena do višine, ki je dovolj 

visoka za prezentacijo (do 1,20 m pred konzervacijo). 
 

 
 
 
SEKTOR 3 - KASTRUM 
Kastrum predstavlja neraziskano območje, ki bi v prihodnosti lahko postalo 

sestavni del parka, saj so njegove stene zelo dobro ohranjene (več kot 1 m višine 
pred izkopavanjem). 

 
SEKTOR 4 - TERMALNI KOMPLEKS IN TROAPSIDALNA CERKEV  
Ta del mesta smo raziskovali pred kratkim, od leta 2016 naprej. Sektor 4 je 

trenutno pripravljen za predstavitev, saj vemo, da lahko izkopavanja potekajo 
vzporedno z drugimi aktivnostmi parka.  
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SEKTOR 5 - STOLP 
To območje za zdaj še ni raziskano, zato ne more pritegniti večjega števila 

obiskovalcev. Vendar je stolp zaradi dobre ohranjenosti zelo privlačen in je zagotovo 
vreden naše pozornosti v prihodnosti. 

 
SEKTOR 6 - RIMSKA HIŠA 
Območje je bilo raziskano leta 1977, na žalost pa po izkopavanjih zemeljski 

depoziti niso bili odstranjeni, zaradi česar ga je zaenkrat nemogoče vključiti v 
reprezentativni del parka. Vendar je ta del antičnega mesta potencialno zanimiv 
zaradi vključitve v reprezentativni del parka, saj so tla in strukture dobro ohranjene. 
V bližnji prihodnosti naj bi bila organizirana revizija arheoloških izkopavanj in 
odstranjevanje kupov zemlje. 

 
SEKTOR 7 - URBANA VILA 
Stavba urbane vile je bila locirana na enem od južnih otočkov, ki se nahajajo 

ob obali. Mogoče je, da je imela dvorišče - portik. Odkrit je bil le severozahodni del 
stavbe z notranjim dvoriščem v izmeri 13 x 17,5 m. Na zahodni strani dvorišča je bila 
postavljen tudi 1,5 m širok portik. Izkopavanja, ki so bila izvedena v 80. letih, so 
pokazala, da je bila zgradba verjetno zgrajena sredi 1. st. n.št.  

 
SEKTOR 8 - ZGRADBA IZ POZNE ANTIKE Z NEZNANIM NAMENOM 
To območje je bilo v arheoloških raziskavah prepoznano šele pred kratkim. 

Izkopavanj tu še ni bilo, vendar ga bodo v bližnji prihodnosti obravnavali kot del 
"živih dejavnosti" parka, vključno z izkopavanji, ki bodo odprta za obiskovalce.  
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1.3 Infrastruktura  
 
Informacijske table so postavljene na ključnih mestih, tako da se lahko 

obiskovalci orientirajo. V bližnji prihodnosti jih je potrebno zamenjati, saj so 
zastarele. Potrebnih je tudi več tabel, saj teh nekaj ponuja zgolj osnovne informacije 
in navodila. Najdišče nima sodobnih informacijskih tabel (didaktičnih, 3D, večje 
število tabel), ki bi pokazale nekaj dislociranih lokacij in arheoloških predmetov. 
Obstaja možnost izboljšanja tovrstnega informiranja/obveščanja, ki je predvidena v 
novem splošnem načrtu za Arheološki park Mirine-Fulfinum.  

Na najdišču je nameščeno kemično stranišče, sicer je lokacija brez 
spremljevalnih gostinskih objektov (kavarne, trgovine, restavracija). Glavni problem 
je pomanjkanje osnovne infrastrukture - elektrika, voda, kanalizacija. Priključek za 
elektriko in vodo, ki se trenutno uporablja, ni v lasti občine, zato je potrebno zgraditi 
celotno infrastrukturo, vključno z javno razsvetljavo in kanalizacijo. Območje ni 
pokrito z internetom, kar je zelo pomembno za namestitev sodobnih tehnoloških 
rešitev. Vsa zgoraj omenjena vprašanja naj bi se rešila z izgradnjo predstavitvenega 
centra.  

Javnega prevoza do lokacije ni, saj je najdišče oddaljeno od mestnega 
območja, čeprav je v prihodnosti predviden minibus/vlak, namenjen obiskovalcem. 
Do mesta je mogoče dostopati po slabši cesti, na koncu je parkirišče za več vozil. 
Obiskovalci lahko do arheološkega območja dostopajo po obalni promenadi. 

Premik skozi park je trenutno mogoč peš in sčasoma s kolesom, čeprav teren 
ni povsem ustrezen.  

Čeprav so za ljudi z omejeno mobilnostjo in invalide na delu najdišča primerni 
pogoji za dostop (dostop do nahajališča - sprehajališče), je treba vključiti dodatne 
elemente in urediti poti za to skupino obiskovalcev, da jim bo ogled omogočen v 
celoti. 

Obiskovalci lahko raziščejo nekatere dele antičnega rimskega mesta Fulfinum 
iz 1. stoletja, pa tudi zgodnjekrščanski kompleks Mirine iz 5. stoletja, vključno z 
nekropolo. Najdišče je odprto vsak dan od maja do oktobra od 10. do 13. ure in od 
18. do 21. ure. Najdišče ni ograjeno, zato je zaenkrat dostopno tako s strani morja 
kot s sprehajalne poti. Ogled je brezplačen. Strokovno vodstvo je možno v času 
odprtja in po dogovoru. Najdišče nima informacijskega centra, v notrajosti cerkve v 
Mirinah je organizirana začasna informacijska točka. 

 

Dogodki med letom 
»Dnevi antike« - dvodnevni dogodek, ki se vsako leto odvija julija in vključuje 

življenje v antiki, gastronomsko ponudbo in starodavno glasbo ter interaktivna 
izobraževalna srečanja, delavnice (»rimska šola«, »rimska bolnišnica«, »rimske igre, 
»mali arheologi") ter predavanja in predstavitve za popularizacijo antične kulture in 
krajev.  

Sodobni kulturni dogodki zajemajo Koncerte popularne in klasične glasbe, ki 
se v poletnih mesecih odvijajo v zgodnji krščanski baziliki Mirine, gledališke igre in 
filmski festival Solo Positivo, mednarodni glasbeni dokumentarni festival. 

Pohodniške in kolesarske poti v občini Omišalj vključujejo kulturna, 
zgodovinska, naravna in arheološka najdišča. 
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1.4 Mikrolokacija  
 
Največjo površino najdišča zasedajo oljčni nasadi, ki so različno zanemarjeni. 

Nekaj lepo vzdrževanih oljčnih nasadov ždi med večjim zaraščenim območjem 
zanemarjenih oljčnih nasadov. Oljčni nasadi so omejeni z zidovi, zgrajeni v suhozidni 
tehniki, ki so na različnih stopnjah propadanja. Območje ob arheološkem najdišču je 
večinoma poraščeno z visoko makijo, razen tam, kjer ga vzdržujejo s košnjo. Na 
vzdrževanem območju je veliko število posameznih ali redkih skupin dreves, večina 
listavcev. Na jugozahodnem robu območja raste značilna obalna vegetacija, 
zaščitena s programom Natura 2000. Le-to je potrebno čimbolj zaščititi pred možnimi 
negativnimi vplivi in jo predstaviti kot zanimiv botanični element. 

Na širšem območju Arheološkega parka bi bilo treba rabo zemljišč usmeriti v 
ohranitev obstoječega vzorca kombinacije oljnih nasadov in pašništva, kar je 
brezčasna sredozemska kategorija, ki povezuje antiko z današnjim dnem. Del 
zemljišča bi bilo treba uporabiti tudi za predstavitev rimskega zelenjavnega 
vrtnarstva in hortikulture. 

Odstranjevanje je predvideno na območju nizke vegetacije, ki se razprostira 
po nekdanjem urbanem prostoru, z odstranitvijo grmovja, redčenjem dreves in 
intenzivnim vzdrževanje trave s košnjo in pašo. 

Za območje z redko vegetacijo zunaj nekdanjega mesta, ki vključuje sektorje 
Mirine z mavzolejem, term in triapsalne cerkve, je predviden nekoliko blažji režim 
vzdrževanja. Neposredna okolica in razgled na spomenike morajo biti dodelani z 
grmičastim rastjem, kot nasprotje urbanega območja. V ozadju arheološkega parka 
je prostor, namenjen nadzorovanemu kmetijstvu in paši, ki bi ohranil brezčasen 
ambient mediteranske tradicionalne pokrajine. Prostor je omejen s suhozidnimi 
zidovi. 

Trenutno s hortikulturo, ravnanjem z odpadki in vodo upravlja komunalno 
podjetje v lasti lokalne upravne enote, vse v okviru obstoječih zmogljivosti 
(infrastruktura, finance). 

 
 
1.5 Položaj v kulturnem sistemu  
 
Območje je zunaj turističnih središč, vendar sta naselji Omišalj in Njivice 

oddaljeni približno 3 km. Letališče Rijeka je oddaljeno približno 5 km. Za turistične 
obiske lokacije ni organiziranih avtobusnih in podobnih linij javnega prevoza. Obiski 
so organizirani individualno ali prek paketov potovalnih agencij. 

Potrebno bi bilo vzpostaviti redno turistično linijo, ki vsaj enkrat na dan vodi 
do lokacije (ob posvetovanju s hoteli, kampi, turističnimi agencijami in Turistično 
organizacijo).  

Zaradi ugodnega položaja in prometne povezanosti občine Omišalj, bližine 
letališča, bližnjega mesta Reke, turističnega središča regije - Opatije, bi bilo možno 
privabiti veliko večje število turistov in povečati število obiskovalcev lokacije.  
Omišalj predstavlja vrata do drugih hrvaških otokov. Turizem v okrožju je dobro 
razvit, s kakovostno promocijo, pretokom informacij in velikim angažiranjem ciljnih 
deležnikov.  

Najbližje večje mesto Reka se ponaša s številnimi kulturnimi spomeniki, 
najdišči in več muzeji: Muzej mesta Reke, Naravoslovni muzej, Pomorski in 
zgodovinski muzej hrvaškega primorja Reka, Naravoslovni muzej Reka, Muzej 
moderne in sodobne umetnosti Reka, stalne razstave na Pomorski fakulteti na Reki, 
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Peek & Poke - Muzej informatike , Spominska knjižnica in zbirka Mažuranić-Brlić-
Ružić, Sakralna zbirka v katedrali sv. Vida, Zakladnica in galerija svetišča Gospe 
Trsatske, Univerzitetna knjižnica Reka - razstava glagoljaških napisov. Med 
kulturnimi spomeniki v mestu Reka so najpomembnejši cerkev sv. Jeronima in 
dominikanski samostan, cerkev Gospe Lurdske in kapucinski samostan, katedrala sv. 
Vida, Stara vrata ali Rimski obok, sodna palača, mestni stolp, Stendarac - kamniti 
steber za zastavo, ki ga je postavil cesar Maksimilijan, cerkev sv. Fabijana in 
Sebastijana, sinagoga, cerkev Marijinega vnebovzetja Blažene Device Marije in stolp 
Kosi. 

Mesto Reka je del velikega evropskega kulturnega projekta - Evropska 
prestolnica kulture 2020, kar govori v prid dejstvu, da je celotno območje izredno 
kulturno usmerjeno. Leta 2020, ko Hrvaška predseduje Evropski uniji, je največje 
hrvaško pristanišče, Reka, središče bogatega nacionalnega in evropskega kulturnega 
in umetniškega programa, mesto, ki gosti umetnike s svetovne, evropske in hrvaške 
kulturne scene.  

Celoten otok Krk je zelo bogat z nepremično kulturno dediščino, zato je 
mogoče dojemanje najdišča še okrepiti z drugimi kraji in spomeniki. Dinamično 
zgodovino otoka Krka določata njegov ugoden geografski položaj (presečišče 
trgovskih poti), blago podnebje, dovolj obdelovalnih površin in veliko število gričkov, 
ki določajo postavitev naselij. Najzgodnejši sledovi segajo v prazgodovino. Čeprav so 
še vedno neraziskani, so bili starodavni ostanki odkriti na strateško pomembnih gričih 
(okrog cerkve svetega Petra v Gabonjinu) in v jamah otoka Krka. 

 

 
 
Prikaz kulturne dediščine/spomenikov na otoku Krku, vir: http://www.visitkrk.hr/ 
 

Baška plošča je starodavni hrvaški spomenik, napisan v prehodni obliki 
glagolice, okoli leta 1100 n.št. Odkrita je bila leta 1851 v cerkvi svetega Lucija v 
Jurandvoru pri Baški na otoku Krku in je pomemben vir za zgodovino hrvaškega 
naroda, jezika in razvoja hrvaške glagolice. 

Otok Krk je bogat z zgodovinskimi spomeniki, od prazgodovine do danes. 
Ostalin je toliko, da jih preprosto ni mogoče našteti. 

Kulturni in zgodovinski turizem je zaradi svojega položaja na otoku in razvite 
turistične tradicije zaznamovan tudi s številnimi dogodki, predvsem v poletnih 

http://www.visitkrk.hr/
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mesecih (turistična sezona). Zato sta turistična in kulturna dediščina na otoku in 
območju občine zelo povezani in prepleteni. Kot povezava teh dveh vidikov so 
organizirani številni izleti, ogledi, nastanitve in prireditve. 

Na območju občine, kjer je turizem vodilna panoga, je vse prilagojeno 
nadaljnjemu razvoju turizma. Tako v Omišlju in Njivicah obstajajo številne 
namestitvene možnosti: zasebni apartmaji, penzioni, vile, hoteli, kampi, ki so 
sposobni sprejeti veliko število domačih in tujih turistov. 

 
Namestitve so možne na naslednjih lokacijah: 
 
Njivice  
Hoteli: 1202 
Apartmajski kompleks: 210 
Zasebna nastanitev: 2335 
Kamp: 1998 
V letu 2018 je bilo zabeleženih 104.707 prihodov (6% domačih in 94% tujih) in 

606.621 nočitev (5% domačih in 95% tujih). 
 
Omišalj 
Hoteli: 736 
Zasebna nastanitev: 803 
Kamp: 900 
Letovišča: 84 
V letu 2018 je bilo zabeleženih 39.366 prihodov (11% domačih in 89% tujih) in 

200.792 nočitev (12% domačih in 88% tujih). 
 
V občini in na celotnem otoku deluje veliko majhnih in velikih turističnih 

nastanitvenih in turističnih agencij. Turizem upravljajo turistični odbori vsake 
občine, otoka Krk in okrožja. Pri promociji turizma in njegovega razvoja igrata zelo 
pomembno vlogo tudi Ministrstvo za turizem in Ministrstvo za kulturo ter posebne 
oblike turizma, ki s svojimi finančnimi in strateškimi spodbudami podpirajo nove 
projekte na področju turizma in kulturne dediščine. Proračun teh ministrstev letno 
podpira projekt raziskovanja, izkopavanja in vrednotenja arheološkega najdišča ter 
del kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju. Podpora ministrstev, občin in 
drugih zainteresiranih strani ne zadostuje za pokritje obsežnejših del na kraju 
samem, zato možnost, ki jo ponuja projekt Interreg Adrion Čezmejno sodelovanje, 
omogoča večji razvoj samega najdišča in izvajanje novih rešitev, ki sicer ne bi bile 
mogoče. 

 
 
2. NAČRTI IN STRATEGIJE UPRAVLJANJA 
 
2.1 Splošna predstavitev 
  
Pri razvoju in izboljšanju arheološkega najdišča kot člani strokovnega sveta 

nenehno sodelujejo številni akterji, od Ministrstva za kulturo, konservatorjev, 
muzeja, komunalnih služb, koordinatorja arheološkega parka, zunanjih 
strokovnjakov in društev, univerz, prostovoljcev. Park naj bi pozitivno vplival na 
razvoj trajnostnega turizma in lokalnega gospodarstva ter s svojimi vsebinami 
prispeval k produktivnim turističnim sezonam. Fulfinum - Mirine bi moral biti kraj, ki 
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je poleg turističnih znamenitosti tudi pomembna destinacija v družbenem in 
kulturnem življenju lokalnih skupnosti in celotne regije. 

Z Arheološkim parkom upravlja Občina Omišalj, na območju katere se park 
nahaja. Ideja o arheološkem parku je bila zasnovana ob začetku novih raziskav 
foruma starodavnega mesta. Delo za njegovo uresničitev je potekalo zelo počasi, ker 
je seveda odvisno od številnih parametrov, predvsem pa finančnih. Končni cilj vseh 
arheoloških izkopavanj je bila ureditev parka. Pomembno vlogo je imelo Društvo za 
arheološke raziskave in promocijo arheologije Kvarnerja (združenje aIPAK, 
ustanovljeno leta 2006 v Omišlju), ki je podprlo raziskave, dokumentacijo, skrbelo 
za arheološko gradivo in stanje najdišča. Koordinacijo opravljata Občina Omišalj in 
njena Turistična organizacija. Po prenovi Parka bodo zaposleni morali nenehno 
skrbeti za arheološke zbirke, ki jih je potrebno ustanoviti v okviru muzeja - namen 
je arheološko zbirko začasno prenesti v Pomorski muzej hrvaškega primorja na Reki. 
Prihodnja arheološka zbirka bi morala biti vezana na Arheološki park Mirine-Fulfinum 
in se v prihodnosti vrniti in shraniti v lastnem predstavitvenem centru v kraju, iz 
katerega izvira. Predstavitveni center Arheološkega parka Mirine-Fulfinum bi imel 
več vlog, vključno s skladiščem za najdbe in prostorom za nadaljnjo obdelavo 
arheološkega gradiva. 

 
 
2.2 Načrt upravljanja ali prednostne naloge upravljanja  
 
Pomorski in zgodovinski muzej hrvaškega primorja na Reki bi bil zaradi 

svoje načrtovane vloge v arheološki zbirki eden glavnih deležnikov v projektu v smislu 
načrtovanja, opredelitve in upravljanja. Njegova udeležba v načrtu upravljanja je 
predvidena v okviru delovne skupine, s strokovno podporo z izmenjavo informacij in 
praks ter z opredelitvijo metod in strategij upravljanja. Muzej je razdeljen na pet 
oddelkov: Oddelek za arheologijo, Etnografski oddelek, Oddelek za kulturno 
zgodovino, Oddelek za pomorsko zgodovino in Pedagoški oddelek, tako da ima na 
voljo vse potrebne strokovnjake na zgoraj omenjenih področjih in bi imel veliko vlogo 
pri razvoju metod in strategij za podporo usklajenim odločitvam in razvoju ukrepov 
med različnimi akterji, odgovornimi za upravljanje parkov, prepoznavanje možnih 
podpornih ukrepov in ukrepov, ki lahko podpirajo sodelovalni pristop, standarde in 
konkretne smernice za razvoj in integrirani načrt, kazalnike za spremljanje in 
vrednotenje, učinkovito uporabo finančnih instrumentov. 

Konservatorski oddelek na Reki za Primorsko-goransko okrožje / 
Ministrstvo za kulturo opravlja inšpekcijske naloge na področju varstva in 
ohranjanja kulturne dediščine, skrbi za sodelovanje z drugimi organi lokalne in 
področne samouprave  ter pravnimi in fizičnimi osebami za spodbujanje varstva 
kulturne dediščine. Ima pravno svetovalno vlogo pri določanju možnih ukrepov in 
podvigov pri upravljanju projektov.  

Na državni ravni je na voljo podpora preko konservatorskega oddelka. 
Finančna podpora za delo na najdišču in za različne prireditve prihaja z Ministrstva 
za kulturo.  

Čeprav splošni načrt upravljanja arheološkega parka Mirine-Fulfinum ne 
obstaja, so nekatere komponente vpletene v več različnih projektov. 

Splošni razvojni projekt Občine Omišalj za obdobje -2016–2020 je kot 
strateški cilj navedel trajnostni razvoj in učinkovito upravljanje naravnih in kulturnih 
virov. Ena glavnih prednostnih nalog je učinkovito predstavljanje naravnih in 
kulturnozgodovinskih virov s celostnim pristopom k ovrednotenju in predstavitvi 



97 
 

naravne, kulturne in zgodovinske dediščine za namene turizma. To načrtujemo s 
projekti za izvajanje arheoloških raziskav na najdišču Mirine in inovativnimi projekti 
predstavitve kulturne in naravne dediščine (npr. digitalna predstavitev, oživljena 
zgodovina, centri za obiskovalce). Predvideva se tudi nadaljnji razvoj sodelovanja z 
Oddelkom za konzervacijo na Reki in z drugimi ključnimi deležniki v kulturi in 
turizmu. 

Občina Omišalj je pripravila idejno zasnovo - krajinski projekt, predhodni 
muzeološki program arheološkega parka, arhitekturno - varstveni projekt in 
projekt urejanja okolice.  Obstaja tudi Osnovna študija za prihodnjo predstavitev 
arheološkega parka (2014–2016), ki jo je izdelala dr. Morana Čaušević-Bully. Ta 
študija ponuja smernice za nadaljnji razvoj parka, predlog za vsebino 
predstavitvenega centra, predloge za postavitev panojev, za ureditev drevoredov in 
smernice, kako skrbeti za arheološki park vse od začetka, kako urediti zemljišča in 
govori o lastninskih odnosih in dinamiki. V dokumentu je navedeno, da bi, prvi 
ureditvi parka, zaposleni morali nenehno skrbeti za arheološko zbirko, ki naj bi bila 
ustanovljena znotraj muzejske ustanove.  Predlagamo začetek pogajanj s Pomorskim 
muzejem hrvaškega primorja na Reki. 

 
 
2.3 Sodelovanje in usklajevanje med lokalnimi akterji  
 
Začetna faza pri razvoju načrta upravljanja arheološke dediščine je 

vključevanje vseh pomembnih deležnikov pri njegovem načrtovanju. Sem spadajo: 
lokalne skupnosti, turistični delavci, mestna uprava, arheologi, znanstveniki, 
ministrstva za kulturo in turizem, urbanisti in drugi zainteresirani. Zelo pomembna 
točka v ovrednotenju najdišča je sodelovanje vseh zainteresiranih strani. Arheologi 
raziskujejo najdišče, ga ohranjajo, zbirajo ostanke, jih analizirajo, dokumentirajo in 
razstavljajo za javnost v muzeju. Drugi pomembni udeleženci so lokalna skupnost, 
turistična skupnost, pristojni muzej, ministrstvi za kulturo in turizem, gostinci, 
lastniki zemljišč, lokalni podjetniki itd. 

Poleg tega igrajo pomembno vlogo tudi Ministrstvo za kulturo Republike 
Hrvaške, pristojni arheološki muzej, občine na otoku, lastniki zemljišč/nepremičnin 
na območju, lokalni podjetniki in združenja podjetnikov. Te zainteresirane strani se 
lahko vključijo v projekt, v skladu s svojimi interesi, z različnimi projektnimi 
aktivnostmi: informativni dnevi, delavnice, delovne skupine, publikacije, javni 
razpisi in podobno. 

 
 

2.4 Vključenost javnosti 
 
Kljub nekaterim in osamljenim pozitivnim dogajanjem, poznavanje 

arheologije kot pomembnega potenciala domače kulturne in turistične ponudbe na 
Hrvaškem še ni dovolj sprejeto, da bi bilo dostopno in sprejemljivo za širšo javnost. 

Javnost je zainteresirana za trajnostno uporabo najdb kulturno zgodovinske 
dediščine. Na območju občine in otoka delujejo številna civilna združenja na 
področju dramske umetnosti, plesa, glasbene umetnosti, knjižnih in založniških 
dejavnosti, likovne umetnosti in razstavnih dejavnosti, avdiovizualnih dejavnosti 
itd., ki jih bo mogoče vključiti v koncept trajnostne rabe kulturne dediščine.  Tako 
bi lahko bili njihov trud in vrednote vidni širšemu krogu obiskovalcev/turistov. Ob 
priznavanju dejstva, da je razvita civilna družba eden od pogojev in ukrepov za 
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demokracijo in stabilnost lokalne samouprave, so društva povabljena k sodelovanju 
pri ustvarjanju, vključevanju, izvajanju in spremljanju projektov za obnovo in 
gospodarsko uporabo kulturne dediščine. 

Javnost se lahko v projekt vključi v skladu z njihovimi interesi in z različnimi 
projektnimi aktivnostmi: informativni dnevi, delavnice, različni kulturni dogodki, 
podajanje mnenj prek anketnih vprašalnikov in družbenih omrežij. 

Treba je okrepiti lokalno skupnost in povečati zmogljivosti in znanje pri 
upravljanju, predstavitvi in uporabi dediščine za razvoj lokalnih gospodarskih 
proizvodov, spominkov in storitev. Tudi lokalna skupnost pri uporabi antične 
dediščine igra pomembno vlogo pri dopolnjevanju in pripovedovanju zgodb o odnosu 
do dediščine, skozi spomine in legende. To bi dvignilo zavest, občutek lastništva, 
ponosa in odgovornosti za dediščino kraja in spodbudilo skupnosti, naj dediščino 
uporabljajo za razvojne namene. 

 
 

2.5 SWOT analiza načrta upravljanja 
 
Prednost najdišča je v vrednotah, kot so ohranjene strukture antičnega 

mesta, raznolikost ostankov, pa tudi v sedanjem načrtovanju, skladnosti z zakonskimi 
predpisi in dokumentacijo arheoloških izkopavanj. Arheološki park je vključen v 
dokumentacijo prostorskega načrta. Med raziskovalci in visokošolskimi zavodi 
sodelovanje že obstaja, prav tako je Ministrstvo za kulturo že prepoznalo potencial 
najdišča. 

Slabosti vključujejo premalo prostora za obdelavo in shranjevanje 
arheološkega gradiva, nezadostno sodelovanje in komunikacijo med pristojnimi 
ustanovami na različnih ravneh in oddelkih, pomanjkanje upravljavske strukture in 
upravljavcev najdišč. 

Nedvomno obstaja velik potencial za razvoj najdišča in številne priložnosti: 
- Povezovanje arheološke, arhitekturne in industrijske dediščine ter 

oblikovanje posebnega načrta upravljanja, metod in strategij za izboljšanje in boljše 
upravljanje območja ter vrednotenja kulturnih dobrin. 

- Ustvarjanje priložnosti za medsebojno učenje ustanov, organizacij in 
posameznikov, ki vsakodnevno skrbijo in delajo na področju ohranjanja in uporabe 
najdišča  

- Usposabljanje, ki bi povečalo vodstveni potencial odgovornih za upravljanje 
najdišča v prihodnosti. 

Kot nevarnosti načrtu upravljanja lahko pride do nesoglasij glede metod in 
strategij ter uporabe posplošenih metod, namesto posebnih, edinstvenih, 
prilagojenih najdišču. Možno je tudi površinsko sodelovanje zainteresiranih strani, ki 
so pomembne za ta del projekta. 

 
 
3. GOSPODARSKE TRAJNOSTNE DEJAVNOSTI IN PROIZVODI  
 
3.1 Politika in prednostne naloge dediščine 
 
Vključitev zgodovinskega okolja in dediščine v razvojne politike in načrte je 

bila izvedena na lokalni, regionalni ravni, da bi se povezali s turizmom, ki je ena 
najbolj razvitih in rastočih vej gospodarstva v regiji. Treba je spodbujati in podpirati 
izvajanje politik in smernic z novimi projekti kulturne dediščine. 
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3.2 Obstoječe pobude ali akcije  
 
Več udeležencev iz različnih sektorjev, raziskovalci, konzervatorji, urbanisti, 

pa tudi občina Omišalj že vrsto let delajo na razvojni projektni dokumentaciji, 
turistična organizacija deluje na promociji in organizaciji prireditev na najdišču, 
javnost pa sodeluje skozi različne dogodke (delavnice, dnevi predstavitve antičnega 
življenja, koncerti, predstavitve). 

 
3.3 Nove ali inovativne pobude ali dejavnosti 
 
Pomembno je razviti infrastrukturo, nadgradnjo in kompleksen kulturno-

turistični izdelek, ki temelji na povezovanju parka z drugimi objekti kulturne 
dediščine, ter da bi omogočili dostopnost, varnost in užitke turistov ter povečali 
število obiskovalcev/turistov. 

Nenehno nameščanje in posodabljanje turistično-prometne signalizacije, 
boljša povezanost z destinacijami znotraj okrožja in na nacionalni ravni, večja 
prepoznavnost na nacionalni in regionalni ravni z izdelavo letakov, informacijskih  
točk, prisotnost na družbenih omrežjih in sejmih, povezovanje s turističnimi 
agencijami na otoku Krku, okrožju, državi in regiji. Mreženje z drugimi vsebinami 
dediščine podobnega in drugačnega profila, razvoj sprehajalnih in kolesarskih poti, 
ki povezujejo naravno in kulturno dediščino. 

 
 
3.4 Ciljne skupine in zainteresirane strani  
 
Turistična skupnost ima zelo pomembno vlogo pri promociji same lokacije. 

Nenehno mora oblikovati nove načine, kako pritegniti obiskovalce. Sodeluje lahko z 
gospodarskimi in negospodarskimi ustanovami, kjer se osredotoča na dejavnosti, 
povezane s turistično infrastrukturo in logistiko, organizacijo različnih prireditev, 
promocijo in zagotavljanjem vseh informacij, povezanih z najdiščem. Pomembno je 
sodelovanje z javnimi organi, javnimi službami, kulturnimi in drugimi organizacijami. 
Ima zmogljivosti in moči za blagovno znamko destinacije in njen razvoj, za 
izboljšanje kulturne turistične ponudbe. 

V tem delu projekta imajo svojo vlogo tudi drugi udeleženci: turistične in 
potovalne agencije, hoteli in kampi, zasebni sobodajalci in gostinci, turistični 
vodniki, animatorji, pa tudi majhni obrtniki, proizvajalci, podjetja in trgovci. 

 
 
3.5 SWOT analiza trajnostnih gospodarskih dejavnosti 
 
Tradicija turizma in bogata kulturna dediščina območja sta največji prednosti 

pri razvoju posebnih gospodarskih proizvodov in dejavnosti. Obstoj velikega števila 
strokovnega turističnega osebja, odličen geostrateški položaj in pobude, ki dediščino 
prepoznavajo kot vir za razvoj, razvita mreža kolesarskih in sprehajalnih poti na 
otoku, visoka stopnja ekološkega napredka in razvoja na otoku Krku, vse to govori v 
prid razvoju najdišča. 

Poleg zgoraj navedenih prednosti obstajajo številne priložnosti za nadaljnji 
razvoj destinacije in kraja, predvsem za ozaveščanje in sposobnost lokalne skupnosti 
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za ohranjanje, razlago in uporabo dediščine z vrsto izobraževalnih dejavnosti in 
delavnic:  

- Organiziranje dnevov informiranja za lokalno prebivalstvo in šole s strani 
arheologov o novih raziskavah, spodbujanje priprave dogodkov in programov s strani 
lokalne skupnosti. 

- Izobraževanja za tolmačenje dediščine, turistične vodnike in animatorje ter 
lokalno prebivalstvo za zagotavljanje nastanitve in prehrambenih storitev v 
gospodinjstvih, izdelovanje spominkov in različnih pristnih izdelkov.  

Perspektiva razvoja turizma je v teritorialni strategiji trženja in povezovanju 
virov in zmogljivosti znotraj okrožja, z namenom da bi združili aktivne počitnice z 
obiskom kulturnih objektov in specifične gastronomije. Tako bi v doglednem času 
lahko razvili kompleksen turistični produkt, ki bo združil številne spomenike 
dediščine in kulturne objekte, turistične poti, ustvarjalne prireditve, spominke, 
zlitje starodavne in lokalne gastronomije ter naravnih virov.  

Nevarnosti, ki bi se lahko pojavile, so premalo uspešna promocija v smislu 
zasenčenja kulture s splošnim turizmom, površnost pri predstavitvi dediščine, 
nezadostna povezanost lokacij z drugimi ogledi na regionalni in državni ravni ali slabo 
opredeljene, nezanimive ture ter pomanjkanje zanimanja zainteresiranih skupin. 
Ena najpomembnejših nevarnosti je vse večja zastarela naftna in plinska industrija - 
zlasti objekti za utekočinjeni zemeljski plin, ki ležijo 150 m od cerkve Mirine, čez 
zaliv Sepen.  

 
 
4. IDENTIFIKACIJA ORODIJ IKT  
 
4.1 Obstoječa orodja IKT  
 
Orodja IKT se v Arheološkem parku že uporabljajo s ciljem:  
- izboljšanja ali razširjene predstavitve in razlage arheološke dediščine, 

krepitve teritorialne in kulturne identitete, spodbujanja varstva arheološke 
dediščine; 

- povečanja občinstvo (zlasti mladih in kategorij z omejitvami); 
- boljše analize značilnosti in potreb obiskovalcev arheoloških parkov. 
Na tem najdišču doslej še niso bila uporabljena posebna orodja s področja IKT. 

Občina Omišalj in turistična organizacija ter različna društva prek spletnih strani in 
družbenih omrežij zagotavljajo promocijo in informacije o parku. Med sezono na 
najdišču prirejajo poletni kino in različne kulturne prireditve, turistična organizacija 
pa je posnela tudi promocijski video. 

 
 
4.2 Organi, vključeni v dejavnosti IKT  
 
Center industrijske dediščine (CIB), Rijeka - vrednotenje in primerna 

predstavitev kulturne dediščine na interaktiven, inovativen in multimedijski način. 
Tehniška fakulteta, Univerza na Reki - svetovalna vloga, sodelovanje pri 

izobraževanju, podpora pri izvajanju rešitev IKT. 
Zasebna podjetja s področja IKT tehnologije bodo sodelovala na javnem 

razpisu za razvoj in izvajanje posebnih orodij IKT na najdišču. 
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4.3 Ciljne skupine in zainteresirane strani 
 
Ciljne skupine so prebivalci občine Omišalj in okolice, učenci lokalnih šol 

(otoka in okrožja), izletniki in turisti iz regije in preostale države, sosednjih držav, 
Evrope in sveta, ki se peljejo mimo ali prihajajo na otok Krk, kulturni delavci, 
študenti, znanstveniki, IKT podjetja in strokovnjaki. Posredne ciljne skupine 
vključujejo storitve ponudnikov in proizvajalcem dobrin v turizmu in/ali povezanih s 
turizmom. 

Ideja je postaviti interaktivne table ali razgledne točke za tablične 
računalnike s 3D rekonstrukcijami tistega, kar obiskovalec vidi točno pred seboj. 
Ko se tabla (ali obiskovalec s tabličnim računalnikom) premakne, se premakne tudi 
3D pogled. Razgledne točke bi postavili skozi celotno arheološko območje, v bližini 
izjemnih točk, kot so forum (tempelj, bazilika), Mirine (atrij, svetišče, ladja ...), 
mavzolej, urbana vila itd. Na primer, tabla/razgledno mesto v bližini templja 
obiskovalcu omogoči, da si hkrati ogleda ostanke templja, kot so videti trenutno, na 
tabli pa enak pogled na tempelj, vendar popolnoma obnovljen. Alternativa so tablični 
računalniki, ki bi si jih bilo mogoče izposoditi na vhodu. Na najdišču bi bilo zanimivo 
postaviti tudi »govoreče klopi«. 

 
 
4.4 SWOT analiza orodij IKT 
 
IKT so našle svojo pot v življenje vsakega posameznika in so tako postale 

nepogrešljiv del vseh drugih segmentov družbe. Najdišče s svojim kulturnim 
bogastvom ponuja idealno osnovo za razvoj 3D modelov obnove, vendar je treba 
zagotoviti vse druge pogoje za izvedbo (infrastrukturo) in kakovostno izdelavo 
ustreznega modela. Na splošno obstaja problem premajhnega prilagajanja storitvam, 
ki jih skupnost uporablja v novem digitalnem svetu. Ne gre samo za počasno reakcijo, 
ampak je neizogibno poudariti težave s financami, usposabljanjem osebja, tehnično 
podporo in zagotavljanjem potrebne infrastrukture na terenu. 

 
 

5. SKLEPI   
 
5.1 Značilni dejavniki  
 

Bogata kulturna dediščina in tradicija turizma sta zaradi odličnega 
geostrateškega položaja otoka Krka prednostni dejavnik in osnova za razvoj 
arheološkega parka, kot tudi dejstvo, da pri njegovem razvoju in izboljšanju 
sodelujejo številni akterji. Mirine - Arheološki park Fulfinum je vpisan v register 
kulturne dediščine Republike Hrvaške kot zaščitena nepremična kulturna dediščine 
Republike Hrvaške, ki jo upravlja Ministrstvo za kulturo, tako da je na nacionalni 
ravni redno organizirana podpora preko konservatorskega oddelka in finančna 
podpora za delo na najdišču, prav tako pa tudi različne prireditve, izvedene prek 
Ministrstva za kulturo. 

 
5.2 Dejavniki, ki definirajo najdišče kot ustrezno 
 

Danes je največja vrednost kulturna dediščina, to so arheološki ostanki in 
prepoznavnost lokacije kot izjemne dediščine na nacionalni ravni. 
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Turistična organizacija in Občina Omišalj ter posamezna društva že 
vključujejo promocijo Parka in različnih prireditev na terenu, sodelovanje 
raziskovalcev, javnosti in društev z različnimi delavnicami, festivali in dnevi, ki 
predstavljajo življenje v preteklosti itd.  

 
5.3 Kritične točke  
 

Ena večjih pomanjkljivosti je dejstvo, da je del zemljišča, skozi katerega se 
razprostira Park, v zasebni lasti. Postopek pretvorbe lastništva in pridobitve 
zemljišča s strani občine je dolgotrajen. Nujno je zagotoviti celotno komunalno 
infrastrukturo. Nevarnost predstavljata nezadostno zanimanje in neskladnost vseh 
udeležencev projekta, lastnikov zemljišč, lokalnih oblasti, kulturnih ustanov, 
zasebnih podjetij itd., kot tudi pomanjkanje finančnih sredstev. Kar zadeva 
tehnologije s področja IKT, je zelo pomembno, da se vzpostavi kvaliteten postopek, 
ki bo novonastalemu digitalnemu izdelku zagotovil trajno prihodnost. 

 
5.4 Izzivi in priložnosti  
 

Treba je izdelati poseben načrt upravljanja (določiti vizijo, cilje in ukrepe 
upravljanja) ter bolje urediti najdišče, da bo pripravljeno za obisk v novi podobi. S 
pripravljenostjo mislimo na postavljanje ustreznih cestnih znakov/pomembnih 
usmeritev, oblikovanje sodobnega arheološkega parka, ki bo bogat z ustrezno 
uporabo sodobne tehnologije in izumov (avdio-vizualna predstavitev ostankov itd.). 
Izobraziti je potrebno zaposlene in vse tiste, ki bodo sodelovali pri delu na najdišču 
(začenši z zaposlenimi v muzejih, specializiranih vodnikih, potovalnih agencijah 
itd.). Brez ustreznega in dobro zasnovanega trženja je težko doseči velik promet in 
posledično tudi prihodek. Izdelati je potrebno spletno stran, promocijske letake, 
tiskane vodiče, brošure itd. 

Poleg navedenega je ta analiza želela raziskati možnosti preoblikovanja 
najdišča v sodoben arheološko-turistični izdelek z dobro politiko upravljanja in 
uporabo inovativnih orodij IKT  ter opozorila na potencial sodelovanja lokalnega 
prebivalstva in vseh drugih zainteresiranih strani v projektu. 
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Podiplomska šola ZRC SAZU 
Mestna občina Ptuj 

 
 

ARHEOLOŠKI PARK PETOVIONA NA PTUJU (SLOVENIJA) 

 

1. PREDSTAVITEV ARHEOLOŠKEGA PARKA  
 
1.1 Ustrezna veljavna zakonodaja 
 

Arheološka dediščina je na nacionalni ravni zaščitena z Zakonom o varstvu 
kulturne dediščine (ZVKD-1). Celovito ohranjanje dediščine se izvaja s pomočjo 
razvojnega načrtovanja in drugih ukrepov države, regij in občin, z vključevanjem 
dediščine v trajnostni razvoj ob upoštevanju njene posebne narave in družbenega 
pomena. Varstvo dediščine je v javnem interesu in vključuje identifikacijo, 
dokumentiranje, ohranjanje, predstavitev in promocijo dediščine.  

Javno službo za varstvo nepremične dediščine zagotavlja Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, ki prek svojih organizacijskih enot (OE Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine) pokriva ozemlje celotne države. Med drugim Zavod 
sodeluje pri pripravi strategije varstva kulturne dediščine in predlaga ukrepe za 
njeno izvajanje.  

Občine sprejemajo občinske akte o varovanju kulturnih spomenikov lokalnega 
pomena. Vlada Republike Slovenije lahko arheološko najdišče posebnega pomena 
razglasi za kulturni spomenik državnega pomena. 

Javno storitev za premično dediščino zagotavljajo državni in pooblaščeni 
(regionalni, lokalni itd.) muzeji. 

 
 
1.2 Splošna predstavitev  
 
Predstavitev arheološkega parka 
 
Ob zavedanju, da je Panorama na Ptuju eno najpomembnejših, pa tudi zadnje 

še neokrnjeno okrožje rimskega mesta Poetovio, se je ptujska občina odločila, da bo 
tukaj ustanovila arheološki park z namenom izboljšati kakovost življenja v mestu in 
da bo ponudila novo privlačno turistično točko, tako za lokalne prebivalce kot za 
obiskovalce. Občina je leta 2015 naročila obsežne geofizikalne raziskave, v letu 2017 
uredila začasne poti in v letu 2018 naročila konservatorski načrt.  

 
 
Velikost parka 
 
16 ha. 
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Pokrajina 
 
Panorama na Ptuju obsega podolgovato vznožje Slovenskih goric (267 m m. 

m.). Teče v smeri severozahod-jugovzhod in obsega dva zaobljena vrhova. Skupaj s 
sosednjim grajskim gričem (Ptujski grad) se dviga nad zgodovinskim prehodom čez 
reko Dravo. Z nje se razkriva čudovit pogled na srednjeveški grad in mesto Ptuj, na 
reko in njeno ravnico, ter na vzhodno obrobje Alp v daljavi. Nahaja se v neposredni 
bližini srednjeveškega mesta, vendar že na robu sodobne poselitve.  

Naključne najdbe in manjša izkopavanja so na Panorami razkrila obstoj 
pomembnih arheoloških ostankov. Po drugi svetovni vojni je bila na hribu zgrajena 
cisterna za vodo in na pobočju postavljen nasad sadnega drevja, kar je vključevalo 
zemeljska dela, kot so globoke sadilne jame in terase; zdelo se je, da so ta dela 
popolnoma uničila rimske plasti. 

Pred manj kot desetletjem so sadovnjak odstranili in hrib je spet postal 
dostopen javnosti. Na griču se sedaj širi travnik s  posameznimi drevesi. 

 
 
Zgodovinski pomen Petovione 
 
Najstarejše naselje na Ptuju je datirano v zgodnji eneolitik. V 1. st. pr.n.št. 

je bilo tu več majhnih keltskih naselij, ki so pripadala večji skupnosti Tavriskov. 
Glavna naselbina je bila verjetno že imenovana Poetovio. Pred rimsko zasedbo je 
bilo ptujsko ozemlje vključeno v Noriško kraljestvo (regnum Noricum). 

Rimsko mesto Poetovio je ležalo v provinci Zgornja Panonija in se razprostiralo 
pod velikim delom sodobnega mesta Ptuj. Na začetku 1. st. n.št. je bila tukaj 
zgrajena vojaška utrdba, v kateri je bil najprej sedež Osme Avgustove legije in 
pozneje Trinajste dvojne legije. Po opustitvi utrdbe je bila med 98 in 102 
ustanovljena Colonia Ulpia Traiana Poetovio, ki se je hitro razvila v pomembno 
upravno središče, v katerem so bili arhiv in matični urad za Zgornjo Panonijo 
(tabularium),  centralni urad za davek na dediščino v provincah Zgornja in Spodnja 
Panonija (XX hereditatum ultrarumque Pannoniarum),  pa tudi osrednji uradi ilirske 
carine. V začetku 4. st. je bila Petoviona vključena v provinco Sredozemski Norik. 
Opuščena je bila pred sredino 5. st., skupaj z večino mest na izpostavljenih območjih 
ob glavnih cestah, ki so prečkale vzhodne obronke Alp.  

Pomen Petovione je bil v njeni strateški legi na prehodu čez reko. Ležala je 
na križišču jantarjeve poti, ki je povezovala severni Jadran in Baltik, ter plovne in 
kopne poti ob reki Dravi. Naselje se je raztezalo približno 3,5 km daleč vzdolž glavne 
ceste in na obeh bregovih reke. V celotnem rimskem obdobju je mesto obdržalo 
prvotno razpotegnjeno obliko, z nepravilnim obodom in več četrtmi. 
Najpomembnejši deli ležijo v bližini mostu na levem bregu Drave, na Vičavi in na 
griču Panorama. Tu lahko pričakujemo forum, različne javne stavbe in hiše mestne 
elite.  

 
 
Arheološki spomeniki na griču Panorama 
  
Arheološki dokazi kažejo, da je bila Panorama eno osrednjih okrožij 

Petovione. Njena sončna in dvignjena lega neposredno nad središčem mesta s 
forumom, s pogledom na reko in na glavno pot, jo je naredila privlačno za 
naseljevanje. 
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V rimskem obdobju so bila pozidana položna jugovzhodna in vzhodna pobočja 
Panorame. Na severnem pobočju je bilo pokopališče. Geofizikalne raziskave so 
razkrile urbano zasnovo s pravokotno mrežo ulic in stanovanjskih parcel. 

Arheološki spomeniki so vidni samo na georadarskih posnetkih. Zdi se, da so v 
dobrem stanju, vendar noben od njih ni izpostavljen na površini.  

 
Ulice in stavbe parcele 
Panorama je bila zgrajena po vnaprej zasnovanem načrtu in je imela dobro 

urejeno infrastrukturo: vzporedne ulice z gramoznimi ali kamnitimi površinami in 
odtočnimi kanali, dva trga in vodovodni sistem. Ulice delijo prostor na več stavbnih 
parcel (insulae). Stavbe so bile zgrajene na nizkih terasah in se tako prilagodile rahlo 
nagnjenemu terenu. Večina jih je ozkih in dolgih z enakomerno razporejenimi 
prostori, ki kažejo na proizvodno-trgovske dejavnosti. Tri velike stavbe s številnimi 
prostori (I, VII in XIV) so bile verjetno razkošne hiše, zlasti najvišje ležeča stavba XIV 
s pripadajočimi termami in peristilom. 

 
Akvadukt 
Vodovod je dovajal vodo  po dolini potoka Grajena in dosegel severna pobočja 

Panorame na približni višini 245 m n. m., kjer se zdi, da se je končal v veliki stavbi 
XXVIII. 

 
Glavna prometnica 
Glavna cesta, ki je prišla v Petoviono z zahoda, je prečkala reko in mestno 

središče s forumom ter pot nadaljevala čez sedlo med gričem Panorama in gradom. 
 
Domnevno obzidje 
Georadarske slike kažejo dolgo, različno široko in ponekod prekinjeno 

anomalijo ob robu severovzhodnega pobočja, ki verjetno predstavlja ostanke 
močnega zidu. 

 
Kultno središče 
Panorama je razkrila številne votivne najdbe, napise in upodobitve, ki kažejo, 

da je bilo to območje eno od kultnih središč Petovione. 
 Na vrhu hriba je bila zgrajena stavba XVIIa s kvadratnim osrednjim prostorom, 

obdanim s trojnim hodnikom. Verjetno gre za svetišče obhodnega tipa, ki pa ga še ni 
mogoče povezati z določenim božanstvom.  

V stavbi X (ali XI) sta bila odkrita dva prostora, namenjena čaščenju različnih 
božanstev. Razkrila sta večje število votivnih predmetov, ki so pripadali kultoma 
podonavskih konjenikov in Silvana.  

Votive plošče, posvečene Nutricam, ki so bile odkrite v enem od poznih rimskih 
grobov, kot tudi kipec Nutrice kažejo, da je moralo na Panorami stati njihovo 
svetišče. Nutrice, zaščitnice otrok in družine, so bile najpomembnejši kult s 
predrimskimi koreninami na Petovione. 

Tradicija svetega prostora se je na Panorami obdržala še v poznoantičnem 
obdobju, ko je bila blizu vrha griča zgrajena cerkev. 

 
Pokopališče 
 Grobovi so bili odkriti na nižjem, severnem vrhu Panorame, na severnem 

pobočju in v ruševinah zapuščenih zgradb na vrhu. Pokopavanje se je začelo 
najpozneje v 3. st. Odlomki okrašenih kosov kamna, pogrebni napisi in temelji 
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zidanih grobnic predstavljajo ostanke razkošnih nagrobnih spomenikov. Večina 
grobov, ki so skeletni, je datiranih v pozno rimsko obdobje.  

 
Kronologija  
Odsotnost sodobnih in obsežnejših arheoloških raziskav ne omogoča natančne 

datacije začetkov poselitve na Panorami. Najstarejše posamične najdbe segajo v 1. 
st. n. št. in so povezane z vojsko. Prva faza gradnje nekaterih stavb, vidnih na 
georadarskih posnetkih, je prav tako lahko povezana z vojsko. Tlorisi stavb X, XI, XII 
in XIII v osrednjem delu jugovzhodnega pobočja so namreč podobni vojaškim 
barakam. 

Razmestitev ulic in zgradb kaže na gradnjo po vnaprej zasnovanem načrtu. 
Ulična mreža verjetno izvira iz najpozneje iz 2. st., bržkone kmalu po ustanovitvi 
kolonije. Poselitev na Panorami je svoj razcvet doživela v 2. in 3. st.  

Zadnja zanesljivo datirana najdba so ostanki cerkve z začetka 5. st. Po 
opustitvi stavb na Panorami se je med njihovimi ruševinami razširilo pokopališče. 
Konec poselitve je približno sočasen z večino drugih nižinskih naselij v jugovzhodnih  
Alpah in sodi v drugo četrtino ali sredino 5. st. 

Po koncu rimskega obdobja Panorama ni bila več naseljena. 
 
 
Trenutno stanje spomenikov 
 
Arheološki spomeniki na Panorami so pokriti z zemljo in niso vidni na površini. 

Nedavno zgrajene poti sledijo smeri rimskih ulic. Marmorne kopije kamnitih 
spomenikov in informativne tabele dajo obiskovalcem prvi vtis o skriti arheološki 
dediščini.   
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Lega Ptuja. Merilo 1:150 000. 
© Agencija za okolje Republike Slovenije, Atlas okolja; 

gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 
 

 
 

 
 
 
Položaj arheološkega območja Panorama in Arheološkega parka Petoviona na 

Ptuju. Merilo 1:25 000. 
© Agencija za okolje Republike Slovenije, Atlas okolja; 

gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 
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Panorama. Pogled proti severozahodu (Foto B. Mušič) 
 

 
 
 
Poti v Arheološkem parku Petoviona, ortofoto. 
© Agencija za okolje Republike Slovenije, Atlas okolja; 

gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 
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Arheološki park Petoviona, poti. Pogled proti jugovzhodu. (Foto: Arhiv 

Mestne občine Ptuj) 
 
 

 
 
Arheološki park Petoviona. Kopija votivnega marmornega spomenika in 

informacijska tabla. (Foto: Arhiv Mestne občine Ptuj) 
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Arheološki park Petoviona. Mreža rimskih ulic in obzidje, kot jo je razkrila 

georadarska raziskava (B. Mušič; oblikovanje V. Bitenc).  
 
 
1.3 Infrastruktura  
 
Odpiralni čas najdišča: ves čas, brezplačno, neograjeno. 
 
Dostop obiskovalcev do vhoda: peš, s kolesom, z avtomobilom (velike možnosti 

parkiranja v bližini), z javnim prevozom. 
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Gibanje po parku: predvsem s hojo po poteh; možen je dostop invalidom. 
 
Informacije za obiskovalce na najdišču: informativne tabele, kopije kamnitih 

spomenikov. 
 
Muzej in/ali razstavni prostor: regionalni muzej s svojimi razstavnimi prostori 

se nahaja v neposredni bližini. 
 
Javna infrastruktura:  
Del arheološkega območja se uporablja kot prostor za posebne dogodke, z 

začasno infrastrukturo. 
V pripravi je tematsko otroško igrišče. 
Na najdišču ni javnih stranišč.  
Bari in restavracije so zunaj arheološkega območja, vendar nedaleč stran. 
 
 
1.4 Mikrolokacija  
 
Območje pokriva travnik s posameznimi drevesi. Del parka je namenjen 

čebelarstvu. Trenutna slabost je pomanjkanje sence.  
Prihodnja zasaditev Parka bo skladna s konservatorskim načrtom. Izbrane bodo 

rastline s plitvimi koreninami, ki bodo ohranile arheološke sloje nedotaknjene. 
Vegetacija bo usklajena z arheološko predstavitvijo in hkrati urejena kot park, 
primeren za sprostitev in druge dejavnosti. 

 
 
1.5 Položaj v kulturnem sistemu  
 
Arheološki park Poetovio se nahaja v mestu Ptuj (približno 18.000 

prebivalcev), ki je pomembno regionalno zgodovinsko, gospodarsko, izobraževalno 
in turistično središče.  

Zgodovinski in kulturni spomeniki so zgoščeni na Ptuju in v njegovi neposredni 
okolici (arheološka najdišča, srednjeveško mesto, gradovi, cerkve, zgodovinski 
spomeniki, etnološka dediščina). Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož hrani največjo 
arheološko, zgodovinsko in etnološko zbirko v Sloveniji.   

Ptuj je lahko dostopen po vseh vrstah cest in z javnim prevozom.  
Ker je turizem ena glavnih gospodarskih dejavnosti, obstaja dobro razvit 

sistem turističnih zmogljivosti.  
 
 
2. NAČRTI IN STRATEGIJE UPRAVLJANJA  
 
2.1 Splošna predstavitev  
 
Upravljanje z Arheološkim parkom Petoviona še ni organizirano. Vendar pa je 

Mestna občina Ptuj sprejela več občinskih aktov o varstvu dediščine. Območje 
Panorame je z odlokom opredeljeno kot kulturnozgodovinski spomenik in kot enota 
prostorske ureditve v Občinskem prostorskem načrtu. Območje je bilo vključeno v 
pogodbo za ureditev in čiščenje javnih površin v Mestni občini Ptuj. 
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2.2 Načrt upravljanja ali prednostne naloge upravljanja  
 
Načrt upravljanja arheološkega parka Panorama ne obstaja.  
Arheološko najdišče Panorama je spomenik lokalnega pomena, razglašen z 

odlokom Mestne občine Ptuj (2010). 
Vključeno je v Občinski prostorski načrt (2015). 
Mestna občina Ptuj je novembra 2019 podpisala sporazum o prenosu lastništva 

zemljišča na griču Panorama na mesto Ptuj. 
Prednostne naloge upravljanja so določene v Konzervatorskem načrtu 

Arheološkega parka (2018), v katerem je območje opredeljeno kot arheološko 
najdišče najvišje kategorije, zato mora biti vsak poseg v skladu z varstvom dediščine, 
hkrati pa je potrebno upoštevati potrebe družbe po izobraževanju, prostemu času in 
oblikovanju identitete. Potrebno je omogočiti javno predstavitev najdišča. V prvi 
fazi je potrebno pripraviti načrt upravljanja in načrt predstavitve. Potrebni so 
krajinska zasnova območja, načrt predstavitve arheoloških struktur ter 
predstavitveni center. Prednostne naloge za predstavitev so že določene, pa tudi 
področja posebnih dejavnosti (npr. privlačna razgledna točka, tematsko otroško 
igrišče, območje eksperimentalne arheologije). 

    
 
2.3 Sodelovanje in usklajevanje med lokalnimi akterji  
 
Pri oblikovanju politike in upravljanja Parka je sodelovanje med lokalnimi 

akterji dobro razvito: 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor: ohranjanje in 

varstvo spomenika, strokovna podpora za pravilno predstavitev arheološkega 
najdišča; 

- Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož: predstavitev dediščine, popularizacija 
premične kulturne dediščine na področju arheologije; 

- Javni zavod za turizem Ptuj: načrtovanje integralnih kulturnih in turističnih 
produktov, promocijske dejavnosti, razvoj butične kulturno-turistične destinacije; 

- Znanstveno-raziskovalno središče Bistra, Ptuj: povezave z dobrimi praksami 
v tujini, strokovna podpora na področju upravljanja/izvajanja projektov EU; 

- Javne službe Ptuj: sodelovanje pri pripravi načrta upravljanja. 
 
 
 
 
 
2.4 Vključenost javnosti 
 
Vključevanje strokovne in splošne javnosti je načrtovano v postopku priprave 

načrta upravljanja, s pomočjo delavnic, posvetovanji, s sprotnim komuniciranjem z 
javnostjo prek družbenih omrežij, informacijami na spletnih straneh glavnih akterjev 
(občina, muzej, drugi). Sodelovanje z okrožno skupnostjo Panorama že poteka, 
obenem pa tudi z različnimi združenji (na primer Čebelarsko društvo), javnimi in 
zasebnimi ustanovami. 
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2.5 SWOT analiza načrta upravljanja in strategij 
 
Priložnosti: 
- vključevanje javnosti v razvoj načrta upravljanja, 
- prenos dobrih praks in znanja, 
- strokovna in finančna podpora, 
- Ptuj je v ožjem izboru za evropsko prestolnico kulture 2025, 
- umestitev Ptuja kot kulturno-turističnega cilja v Sloveniji in tujini. 
 
Prednosti: 
- bližina starega mesta, gradu in stanovanjskega ter izobraževalnega dela 

mesta, 
- priljubljena lokacija za hojo/sprostitev s čudovitim razgledom, 
- Ptuj je že prepoznaven turistični cilj, 
- turistična ponudba je v mestu dobro razvita (prireditve, festivali, umetniška 

dejavnost, javni zavod za turizem, lokalni ponudniki, spominki), 
- možnost razširitve in nadgradnje turistične ponudbe. 
 
Pomanjkljivosti: 
- načrt upravljanja ne obstaja 
- nezadostna predstavitev arheološke dediščine, 
- brez naložb, 
- brez marketinških proizvodov. 
 
Nevarnosti: 
- navzkrižje interesov, 
- pomanjkanje finančnih sredstev, 
- brez kontinuitete upravljanja. 
 
 
3. GOSPODARSKE TRAJNOSTNE DEJAVNOSTI IN PROIZVODI  
 
3.1 Politika in prednostne naloge dediščine 
 
Ptuj je eno najstarejših mest v Sloveniji, v katerem je velik poudarek na 

ohranjanju in varstvu kulturne dediščine. Eden ključnih izzivov, ki je opredeljen v 
občinskem razvojnem dokumentu, je turistični razvoj mesta, vzpostavitev 
inovativnih turističnih produktov in učinkovita promocija. Vzpostavitev Arheološkega 
parka Petoviona na območju Panorame velja za enega ključnih projektov. 

 
3.2 Obstoječe pobude ali akcije  
 
Ptuj je znan kot mesto festivalov in mnogih drugih kulturnih prireditev.  Na 

območju Arheološkega parka se že odvija del glasbenega festivala Arsana - Operna 
noč. Zelo priljubljeno je tudi praznovanje ob prvem maju, s prižigom velikega kresa.   

 
 
3.3 Nove ali inovativne pobude ali dejavnosti 
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Na območju Parka naj bi se v prihodnosti odvijalo več ptujskih kulturnih 
prireditev. Med dogodki na nacionalni ravni, naj omenimo Rimske igre, Srednjeveške 
igre, Ptujske grajske igre, Dnevi poezije in vina, Festival sodobne umetnosti Art Stays 
in različne glasbene festivale.  

Območje je primerno za različne izobraževalne dejavnosti. 
Potrebno je vzpostaviti infrastrukturo za tematsko otroško igrišče.  
 
 
3.4 Ciljne skupine in zainteresirane strani  
 
- LOKALNA SKUPNOST IN LOKALNO PREBIVALSTVO 
 
- OBISKOVALCI, TURISTI 
 
- TURIZEM IN EKONOMSKI SEKTOR: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ptuj, 

Terme Ptuj, Ptujska klet, Perutnina Ptuj, majhna turistična podjetja v mestu 
 
- JAVNI ORGANI: Mestna občina Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Zavod za 

varstvo kulturne dediščine Slovenije - OE Maribor, Zgodovinski arhiv Ptuj, Javni zavod 
za turizem Ptuj, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 

 
- ZAINTERESIRANE SKUPINE IN NEVLADNE ORGANIZACIJE: Znanstveno-

raziskovalno središče Bistra Ptuj, Turistično društvo Ptuj, Poetovio LXIX - Društvo za 
rimsko zgodovino in kulturo Ptuj, Slovensko arheološko društvo, Čebelarsko društvo 
Ptuj, Rotary klub Ptuj, Društvo žena in dekleta občine Hajdina 

 
 
3.5 SWOT analiza trajnostnih gospodarskih dejavnosti 
 
PREDNOSTI: 
- Izjemna lokacija na obrobju starega mesta. 
- Ptuj je znana turistična destinacija. 
- Privlačna zelena javna površina. 
- Že uveljavljene prireditve na območju Arheološkega parka. 
- Kontinuiteta arheoloških raziskav na tem območju. 
 
PRILOŽNOSTI: 
- Razvoj inovativnih in trajnostnih izdelkov z jasno opredeljeno kulturno 

vsebino. 
- Uporaba sodobnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij za 

predstavitev kulturne dediščine. 
- Privabljanje domačih vlagateljev. 
- Priprava natečaja za oblikovanje krajine, ki bo podlaga za pripravo 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta. 
 
POMANJKLJIVOSTI: 
- Neprepoznana turistična ponudba. 
- Brez turističnih produktov. 
- Načrt upravljanja ne obstaja. 
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NEVARNOSTI 
- Pomanjkanje finančnih virov za nadaljnji razvoj. 
- Razvoj novih turističnih produktov in zmogljivosti brez vnaprej znanega 

upravljavca. 
- Nezadostna pozornost za ohranitev spomenika. 
- Navzkrižje interesov. 
 
 
4. IDENTIFIKACIJA ORODIJ IKT  
 
V parku ni nameščeno nobenega orodja IKT. 

 
 
5. SKLEPI   
 
5.1 Značilni dejavniki  
 
Območje Panorama na Ptuju je pomembno arheološko najdišče in hkrati 

zgodovinsko pomembno naselbinsko območje. Je privlačna točka v pokrajini, s 
čudovitim pogledom na srednjeveško mesto, reko Dravo ter oddaljene ravnice in 
gore. Bližina srednjeveškega mesta, modernih stanovanjskih naselij in izobraževalnih 
središč prispeva k odličnemu položaju.  

Mesto Ptuj in njegova okolica so bogati s kulturno dediščino in redno 
organizirajo kulturne prireditve s širšim nacionalnim pomenom.  

Dobro ohranjeni arheološki ostanki ponujajo velik potencial za zgodovinsko 
razlago in predstavitev.  

Arheološka terenska raziskava bi se lahko zlahka osredotočila na teme, ki jih 
je mogoče dobro predstaviti širši javnosti. 

 
 
 
 
 
5.2 Dejavniki kakovosti 

 
Glavni kakovostni elementi so zanimivi arheološki ostanki, dobra ohranjenost 

le-teh in privlačno naravno okolje.  
V parku so lahko predstavljene pomembne teme o starodavnem načinu 

življenja in zgodovinskih dogodkih (npr. vojaška zgodovina, začetki naselitve, 
urbanizem, zgradbe, tehnološki razvoj, svetišča in kulti). To so teme, ki so nekoč in 
danes povezovale Evropo.  

Park je mogoče povezati z drugimi arheološkimi in zgodovinskimi spomeniki 
Ptuja. 

 Dopolnil bo že obstoječo pestro kulturno življenje mesta in turistično 
ponudbo. 
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5.3 Kritične točke  
 
Trenutna težava je, da še ni načrta upravljanja in še ni izbran noben 

upravitelj.  
Za park je težko pridobiti naložbe. Občina je razmeroma majhna in ima 

omejena finančna sredstva. 
Težko je doseči kontinuiteto arheoloških raziskav, kar je povezano tudi s 

financiranjem. 
Arheološka dediščina je na lokalni ravni razmeroma slabo sprejeta, saj jo velik 

del lokalnega prebivalstva vidi le kot oviro za razvoj in ne kot priložnost. 
 
 
5.4 Izzivi in priložnosti  
 
Dobra krajinska zasnova bo osnova za višjo kakovost bivanja na Ptuju. 

Predstavljala bo privlačno območje za izobraževanje in sprostitev. 
Ustanovljena bo nova turistična destinacija. 
V celovito predstavitev ptujske dediščine bodo vključeni različni kulturni 

spomeniki, pri čemer bo Arheološki park Petoviona ena osrednjih točk. 
Za predstavitev kulturne dediščine bodo uporabljene sodobne informacijske in 

komunikacijske tehnologije. 
Omogočen bo razvoj inovativnih in trajnostnih izdelkov z jasno opredeljeno 

kulturno vsebino. 
Dobro oblikovan arheološki park lahko pritegne lokalne investitorje. 
Arheološki park daje možnost izboljšanja splošnega odnosa do arheološke 

dediščine.  Prispeval bo h krepitvi nacionalne, regionalne in lokalne identitete. 
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SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
 

Značilnosti in kakovost arheoloških parkov 
 
Šest analiziranih arheoloških parkov ima številne skupne značilnosti. 
Vsi parki pokrivajo razmeroma velika območja. Lahko vključujejo celotno 

površino nekdanjega naselja, v Antigoneji, Urbs Salvia in Petovioni pa zajemajo 
velike predele grškega oziroma rimskega mesta. V primeru Mestnega muzeja 
Šibenik (Bribirska Glavica in Velika Mrdakovica) in Antigoneje (Antigoneja in 
Hadrianopolis) je mogoče na večjem teritoriju organizirati mrežo parkov. 

Arheološki parki so vedno edistvena arheološka najdišča, ki so hkrati tudi 
zgodovinsko pomembna – na regionalni, nacionalni ali na mednarodni ravni. Imajo 
možnost, da odprejo vpogled v grško-rimsko civilizacijo, ko je bil velik del Evrope  
prvič združen v enoten kulturni prostor. 

Območja parkov v sodobnem času niso bila pozidana, tako da je ohranjenost 
spomenikov zelo dobra. Ostanki so zelo izpovedni, vključno s tistimi, ki še ležijo 
pod zemljo.  

Arheološke raziskave imajo praviloma dolgo tradicijo in so dale veliko 
količino kakovostnih podatkov, ki omogočajo dobro predstavitev širši javnosti. 
Raziskave, tudi takšne, ki so multidisciplinarne narave, še potekajo in njihovo 
nadaljevanje je načrtovano.  

Parki ležijo v naravno privlačnih okoljih, včasih sredi ali v bližini zavarovanih 
naravnih območij. Nekateri parki so daleč od sodobnih naselij, drugi v neposredni 
bližini mest.  

Praviloma  parki ležijo na turistično razvitih območjih oziroma na območjih z 
velikih turističnim potencialom. Območja z arheološkimi parki so bogata tudi z 
drugimi pomembnimi zgodovinskimi in kulturnimi spomeniki. Tako imajo parki vse 
možnosti, da postanejo pomemben del kulturnega omrežja regije oziroma celo njen 
osrednji steber. 

Parki so lahko bolje ali slabše povezani z družbenim okoljem. Povezave so 
največkrat vidne v organizaciji kulturnih dogodkov v parkih, katerih pomen lahko 
presega cilje samega parka.  

 
 
Kritične situacije 
 
Najbolj kritične razmere so povezane z ohranitvijo antičnih stavb: na 

spomenike vpliva izpostavljenost vremenskim razmeram. 
Nekatere težave izhajajo iz odnosov parka do lokalnega okolja in njegove 

družbeno-gospodarske dinamike, kar lahko vodi k rastoči “izolaciji” parka. Park 
mora biti del globokih gospodarskih, družbenih in kulturnih sprememb v regiji, kjer 
je umeščen. Bogata dediščina posameznih regij je pogosto močno fragmentirana in 
ne dovolj povezana v sistem izobraževanja in turistične ponudbe.   

V nekaterih parkih predstavljajo težavo nerešena lastniška vprašanja (del 
zemljišča je v lasti privatnikov).  
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Težava je tudi pomanjkanje standardiziranih pravil in postopkov za razvoj in 
rast parkov in, v nekaterih primerih, tudi nejasna zakonodaja za ustanove, ki vodijo 
park oziroma lahko postanejo upravljalci parka v prihodnosti.  

Odsotnost celovitih in kakovostnih upravljalskih načrtov je splošni problem. 
Naslednja težava je odsotnost stalnih in kakovostnih finančnih programov, vključno 
s slabim zanimanjem zainteresiranih strani. 

Nekatere težave so povezane z dostopnostjo parkov ali posameznih 
spomenikov, z odsotnostjo javnega prevoza in nezadostno infrastrukturo v parkih.  

Degradirano okolje v neposredni  bližini  parka je lahko predstavlja naslednjo 
težavo.  

 
 
Izzivi in priložnosti 
 
Vsi parki imajo možnost, da postanejo pomembni deli v sistemih povezanih 

kulturnih spomenikov v okviru večjih območij. To v sistemih, ki izstopajo na 
nacionalni in evropski ravni. Imajo odlične predpogoje za razvoj kulturnega 
turizma, izobraževanja in za povezavo z aktivnostmi v naravi. Lokalne značilnosti in 
posebnosti morajo biti vključene v programe parkov. 

Razvoj upravljalskih načrtov je najbolj pomembna naloga ob hkratni 
vključitvi različnih zainteresiranih strani. 

Kontinuiteta raziskav je naslednji predpogoj za dolgoročni razvoj parkov in 
njihovo vključitev v sodobno življenje.  

Za napredek parkov je potrebna reorganizacija območij, in to ne samo tistih, 
ki ležijo v parku, ampak tudi določenih delov lokalnega okolja. Park lahko 
vzpodbudi razvoj in okrepi lokalne sisteme ter tako postavi osnovo za aktivno 
ohranjanje lastnih virov. 

Možno je vzpostaviti povezave med potrebami ohranjanja vidnih in pokritih 
ostankov na eni strani in z gospodarskim ter družbenim razvojem na drugi strani. 

Koordinirana organizacija šestih parkov, ki so vključeni v projekt, bi lahko 
bila najprej začetek omrežja parkov na Jadranskem območju, pozneje pa tudi 
evropskega omrežja. 

 
 

 
 
 


