
           

Projekt sodelovanja ŽIVA DEDIŠČINA je bil odobren na 5. Javnem razpisu za Podukrep 19.3 Priprava 
in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine; z odločbo ARSKTRP št. 33154-45/2020/6, 
dne 30. 06. 2020. Aktivnosti projekta so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP): Evropa investira v podeželje. 
  
Partnerstvo operacije: 

• LAS Goričko 2020 (vodilni partner operacije sodelovanja LAS), 
• LAS Prlekija (SKZ Ljutomer-Križevci in Prleška razvojna agencija giz), 
• LAS Pri dobrih ljudeh 2020, 
• LAG Schilcherland. 

  
Skupni rezultati projekta sodelovanja so naslednji: 

  

1. Izdelana skupna analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta »Žive dediščine«  

Analiza bo določila tiste vrzeli, katerih dopolnitev je potrebna za izboljšanje varovanja in predstavljanja 

kulturne dediščine in za izboljšanje turistične ponudbe na podeželju. 

Analiza bo vključevala naslednje ključne elemente: 

• Analiza stanja kulturne dediščine na podeželju (z analizo bomo dobili pregled nad 

varovanjem in predstavljanjem kulturne dediščine na podeželju ter celovito sliko stanja 

kulturne dediščine posameznih vključenih območij). 

• Pogostost muzejskih zbirk na podeželju – podatki nam bodo služili za predstavitev 

pogostosti zbirk, ki predstavljajo različne vidike življenja in udejstvovanja na podeželju 

nekoč. 

• Turistična ponudba, ki vključuje predstavitev muzejskih zbirk in kulturne dediščine na 

podeželju – analiza bo služila za ugotavljanje pomanjkljivosti na področju turistične 

ponudbe, ki vključuje elemente kulturne dediščine podeželja. 

• Pregled trenutnih zmogljivosti in potreben razvoj novih turističnih ponudb na področju 

podeželja.  

  

2. Vzpostavljeni muzejski prostori  

Vsak partner bo vzpostavil eno trajnostno »živo« muzejsko točko, katere namen bo predstavitev 
edinstvene kulturne zgodovine podeželja. Vsaka točka bo predstavila drugačen vidik podeželskega 
življenja: v kapelici, ki se nahaja v parku dvorca Rakičan, se bodo obiskovalci sprehodili skozi zgodovino 
podeželskega dvorca ter spoznali tudi druge dvorce podeželskega tipa, ki se nahajajo v neposredni 
okolici in so pomembni spomeniki kulturne dediščine. V stavbi bivše zadruge v Ljutomeru bo na ogled 
razstava o razvoju zadružništva na Slovenskem, kot pomembne panoge za razvoj podeželja skozi 
posamezna zgodovinska obdobja. Razstava bo v času izvajanja operacije tudi potovala in bo za omejen 
čas na ogled pri vsakem partnerju. V Renkovcih bo v obnovljenem stanovanjskem delu najstarejše hiše 
v vasi na ogled razstava o stavbnem razvoju podeželske panonske hiše ter prikaz vsakdanjega življenja 
kmečkega prebivalstva nekoč, sama obnovljena stoletna hiša, predvsem njena zunanjost, pa bo 
primerek ohranjanja tradicionalne prekmurske arhitekture. Avstrijski partner bo pripravil razstavo v 
gradu Deutschlandsberg, ki priča o zanimivem kulturno-zgodovinskem razvoju območja.  
  

3. Izoblikovana aplikacija Raziskovalec »žive« dediščine 

Oblikovala se bo mobilna aplikacija Raziskovalec »žive« dediščine, ki bo predstavila in hkrati povezala 
vsako muzejsko točko. Aplikacija se bo uporabljala kot interaktivni vodič po posamezni razstavi in bo 



           

hkrati predstavila posamezne muzejske točke in obiskovalca napotila k ogledu vseh ostalih vključenih 
točk. Aplikacija bo omogočila nadgradnjo vsebine in dodajanje novih muzejskih in etnografskih točk. S 
tem bomo poskrbeli za trajnost operacije in za uspešno promocijo kulturne dediščine na podeželju.  
Mobilna Aplikacija bo vsebovala tudi interaktivno igro za mlajše obiskovalce. S tem bomo spodbudili 
mlade obiskovalce k raziskovanju posameznih muzejskih točk. Aplikacija bo omogočala dodatne 
razlage s pomočjo QR kod in bo obiskovalcu podala informacije o znamenitostih v okolici posamezne 
točke. 
  

4. Oblikovan sodoben inovativni turistični paket Živa dediščina skozi medsektorsko sodelovanje  

Vsi partnerji bomo skupaj oblikovali turistični paket Živa dediščina, ki bo oblikovan tako, da bo 
obiskovalca vzpodbudil k ogledu vseh muzejskih točk, torej tudi tistih, ki jih bomo identificirali tekom 
aktivnosti. Turistični paket bo izoblikovan kot skupna brošura v digitalni obliki in bo na voljo vsem 
zainteresiranim obiskovalcem. Brošura bo na voljo v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku in bo 
objavljena na spletni strani vsakega partnerja v operaciji ter na spletnih straneh vseh vključenih točk.  
  

5. Promocija operacije  

Z enodnevno turo za novinarje bomo poskrbeli za še kako pomembno promocijo naše operacije in 
turističnega produkta. Sodelujoči novinarji bodo namreč na neposreden način spoznali na novo 
vzpostavljene muzejske točke in omogočili diseminacijo rezultatov operacije. 
  

6. Izvedeni ogledi, prenos in implementacija dobrih praks v območja LAS 

Partnerji bomo v okviru operacije organizirali in izvedli 2 študijska obiska: 

• Ogled dobre praske pri LAG Schilcherland – ogled gradu Deutschlandsberg in njegove turistične 

ponudbe. 

• Ogled vzpostavljenih muzejskih točk v Sloveniji z avstrijskim partnerjem in ostalimi deležniki.  

  
Povezave: 

•  Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

•  Program razvoja podeželja Republike Slovenije 

•  LAS Prlekija 
 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
https://www.program-podezelja.si/sl/kaj-je-program-razvoja-podezelja-2014-2020
http://www.las-prlekija.com/

