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Projekt TRANSFER sofinancira evropski transnacionalni program ADRION (Interreg V-B

Jadransko-jonski program), ki spodbuja sodelovanje med osmimi državami: Albanijo,

Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Grčijo, Italijo, Črno goro, Srbijo in Slovenijo. Cilj

programa je v partnerskih državah podpreti inovativno upravljanje z lastnimi

naravnimi, kulturnimi in človeškimi viri ter hkrati okrepiti gospodarsko, družbeno in

ozemeljsko povezanost na jadranskem in jonskem območju.



SODELUJOČI (12 partnerjev)

Vodilni partner: Univerza Macerata (Italija)

Ostali partnerji:

 Playmarche (Italija)

 Inštitut za arheologijo (Albanija)

 Horizont (Albanija)

 Mestna občina Ptuj (Slovenija)

 Podiplomska šola ZRC SAZU (Slovenija)

 Inštitut za filozofijo in družbeno teorijo (Srbija)

 Evropski mladinski center (Srbija)

 Ephorate of Antiquities of Ioannina (Grčija)

 Občina Omišalj (Hrvaška)

 Inštitut za računalniško tehnologijo in Pres „Diophantus“ (Grčija)

 Razvojna agencija Šibensko-kninske županije (Hrvaška)



ARHEOLOŠKI PARKI 

1. Urbs Salvia (Italija)

2. Antigonea (Albanija)

3. Poetovio (Slovenija)

4. Dodona (Grčija)

5. Bribirska glavica in Velika Mrdakovica

(Hrvaška)

6. Mirine – Fulfinum (Hrvaška)



ARHEOLOŠKI PARK POETOVIO –

ARHEOLOŠKO OBMOČJE PANORAME
Grič Panorama na Ptuju skriva odlično ohranjene ostanke rimskega mesta Poetovio in

predstavlja eno najpomembnejših arheoloških najdišč na slovenskem prostoru.

Prav zaradi kakovosti arheoloških ostankov ter potenciala za splošno dobrobit in

trajnostni razvoj je bil Arheološki park Poetovio vključen v mednarodni projekt

TRANSFER.



CILJI PROJEKTA

Cilj projekta TRANSFER je razviti in širše uveljaviti skupni model upravljanja

arheoloških parkov, ki presega tradicionalni spomeniškovarstveni pristop ter

katerega namen je ustrezno ovrednotenje kulturne dediščine in vzpostavitev

možnosti za njen trajnostni razvoj in rast. Model skupnega upravljanja bo

preizkušen s pilotnimi primeri, ki se bodo izvajali v šestih sodelujočih

arheoloških parkih.

Sklopi:

1. NAČRT UPRAVLJANJA 

2. TRAJNOSTNE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROIZVODI

3. INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (IKT)



NAČRT UPRAVLJANJA

Namen priprave načrta upravljanja je priprava dolgoročne strategije upravljanja in

vzdrževanja Arheološkega parka Poetovio.

Glede na ovrednotenje kulturnega pomena najdišča in analize ogroženosti so

pripravljene smernice za varstvo in razvoj kulturnega spomenika, kar bo omogočalo

trajnostni razvoj spomenika. Načrt vsebuje izhodišča in strategije za dolgoročno

upravljanje in vzdrževanje najdišča. Na podlagi analize obstoječega stanja so

predvidene strateške možnosti razvoja kulturnega spomenika. Preoblikovane so v

temeljni koncept varstva in razvoja, kar predstavlja osnovo za nadaljnje določanje

posameznih ukrepov. Slednji so v okviru načrta upravljanja vsebinsko, časovno in

stroškovno opredeljeni.

Upravljavec arheološkega parka je Mestna občina Ptuj v sodelovanju s Pokrajinskim

muzejem Ptuj – Ormož.



VIZIJA IN CILJI RAZVOJA PARKA

V Mestni občini Ptuj želimo povezati razpršeno rimsko arheološko dediščino pod

eno znamko Arheološki park Poetovio.

Osrednji prostor parka predstavlja Panorama, kot največje in krajinsko privlačno

območje.

Dobro načrtovan arheološki park lahko pritegne lokalne investitorje.



STRATEŠKI CILJI RAZVOJA SPOMENIKA

Kvalitativni cilji:

 Celostna ohranitev in varovanje kulturnih vrednot območja in arheološke krajine s konservacijo

in revitalizacijo.

 Omogočanje spoznavanja in doživljanja arheološkega parka in dediščine.

 Povezati arheološki park s sodobnim življenjem in ustvarjanjem, spodbujati sodelovanja in

povezovanja z zainteresiranimi javnimi in zasebnimi partnerji.

 Arheološki park bo postal pomemben element kulturnega turizma.

 Arheološki park postane prepoznavna in edinstvena izobraževalna in doživljajska bogata točka z

uporabljenimi najnovejšimi načini interpretacije dediščine.

 Arheološki park je prostor za razumevanje in razvijanje odnosa do dediščine.

 Konserviranje – restavriranje ter prezentacija (infrastrukturna) ter vzdrževalna dela.

 Izobraževanje, vzgoja, informiranje in promocija kulturne dediščine.

 Javni programi in turistična raba spomenika.

 Strokovno-raziskovalna dejavnost.

Kvantitavni cilji:

 Povečati število obiskovalcev.

 Povečati turistično ponudbo v sodelovanju z Javni zavodom za turizem Ptuj.

 Povečati število dogodkov.

 Popularizirati Arheološki park Poetovio med strokovno javnostjo in zainteresirano laično

javnostjo.



PRODUKTNA ZNAMKA ARHEOLOŠKI PARK POETOVIO

Produktna znamka Arheološki park Poetovio bo skozi jasno oblikovano identiteto,

karakter, temeljno obljubo ter konsistentno vizualno podobo in komunikacijo

pripomogla k boljši prepoznavnosti in dodani vrednosti rimskodobne arheološke

dediščine Ptuja. Krovna znamka arheološkega parka bo prispevala k vzpostavljanju

sinergij med dediščino in turizmom, iskanju rešitev za kulturne vrednote in s tem

zagotavljala vitalnost zgodovinskega mesta Ptuj.

V produktno znamko Arheološki park Poetovio se vključuje vsa vsebina, ki je ali bo

v prihodnosti vezana ali se dotika antičnega Ptuja.

Med drugim bo znamka vsebinsko zajemala ogled arheoloških ostalin na prostem,

muzejske eksponate, vodene oglede, turistične produkte in doživetja, izobraževalne in

interaktivne vsebine ter prireditve in razstave, ki so povezane z obdobjem rimske

antike oziroma so scensko umeščene na lokacije ob arheoloških ostalinah tega obdobja

v mestu.



UPRAVLJALEC ZNAMKE

Za upravljanje produktne znamke Arheološki park Poetovio je krovno odgovoren Javni

zavod za turizem Ptuj.

NOSILCI ZNAMKE

Za razvoj in upravljanje Arheološkega parka Poetovio so odgovorni spodaj navedeni

deležniki, ki naj stremijo k redni izmenjavi informacij.



Komunikacijski uporabniki znamke:

 Mestna občina Ptuj (ČS Panorama - kresovanje)

 Občina Hajdina

 Javne službe Ptuj

 Hotel Mitra

 Terme Ptuj / GH Primus

 Dominikanski samostan Ptuj

 Organizator Operne noči na Panorami

 Ptujska klet

 Čebelarsko društvo Ptuj

 Metka Gutchi, namestitve Panorama

 Šolski center Ptuj – Strojna šola

 Splošna bolnišnica dr. Ivana Potrča Ptuj

 Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

 Dom upokojencev Ptuj

 Intera Ptuj

 vsi organizatorji prireditev na lokacijah arheloškega parka (npr. kresovanje, Operna

noč na Panorami, Rimske igre …).



PREDSTAVITEV PILOTNE INVESTICIJE NA ARHEOLOŠKEM 

OBMOČJU PANORAME

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.

S pomočjo pilotne aktivnosti bomo omogočili spoznavanje in doživljanje

arheološkega parka in dediščine:

 Izobraževanje, vzgoja, informiranje in promocija kulturne dediščine.

 Vzpostavitev izobraževalnih programov in aktivnosti (tematski ogledi, delavnice 

...).

 Novi turistični produkt.



PREDSTAVITEV PILOTNE INVESTICIJE

Orodja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) delujejo kot posrednik med

arheološkim parkom in uporabniki. Nove tehnologije ponujajo obiskovalcem boljšo

izkušnjo in razumevanje dediščine, saj jo približajo s poustvarjanjem preteklosti,

spodbujajo nove interpretacije v procesu raziskovanja in ponujajo nove možnosti za

dediščinsko izobraževanje, tudi skozi igro.

 Razlagalna table

 Informacijske table

 Kopije in rekonstrukcije predmetov

 QR koda: s pomočjo QR kod omogočamo obiskovalcem AP dostop do dodatnih

vsebin:

 Spletna stran AP Poeotvio

 Virtualni sprehod po razstavi Osrčje Petovione

 3D rekonstrukcije (3D digitalno oblikovanje in rekonstrukcija antičnega mesta 

Poetovio …)



PREDSTAVITEV PILOTNE INVESTICIJE

1. Nakup tabličnih računalnikov.

2. Izdelava kopij rimskih kamnitih spomenikov - reliefne plošče, 

posvečene Nutricam

Nutrice, božanske dojilje, so varovale zdravje

otrok in bile zaščitnice družine. Počastilni napisi

pričajo, da je nekje na Panorami v 2. in 3. stoletju

stalo svetišče Nutric. V drugi polovici 3. stoletja je

njihovo čaščenje zamrlo, sedem marmornih plošč

iz svetišča pa so v pozni rimski dobi (konec 4. ali

v prvi polovici 5. stoletja) uporabili za oblogo enega

od grobov na severnem pobočju Panorame.



3. Rekonstrukcija dela kamnitega obzidja rimskega tabora in 

ponazoritev obzidja in stolpa s pomočjo interpretacijske table.

V tleh so ponazorjeni temelji kamnitega obzidja s stolpom, ki so bili na tem mestu 

raziskani leta 2020. Na stekleni tabli kje rekonstrukcija kamnitega obzidja in stolpa 

legijskega tabora v drugi polovici 1. stoletja.

4. Izdelava smerokaza.

Smerokaz bo ponazarjal strateško lokacijo

Panorame. Čez Petoviono je vodila ena od

najpomembnejših cest, ki je povezovala

vzhodni in zahodni del imperija. 



Več informacij najdete na:

 Mestna občina Ptuj, Transfer - https://www.ptuj.si/objava/332664

 Visit Ptuj - https://visitptuj.eu/dozivite-ptuj/kultura-in-
dediscina/arheoloski-park-poetovio/

HVALA ZA VAŠO POZORNOST!

Jasmina Krajnc, Tina Zamuda

Municipality of Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj

jasmina.krajnc@ptuj.si

tina.zamuda@ptuj.si
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