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PREDSTAVITEV CLLD PROJEKTA

KJER DOMUJEJO ZGODBE –
TRANSVERZALA MUZEJEV IN KULTURNIH CENTROV
NA ŠKOFJELOŠKEM

PROJEKTNI PARTNERJI
- OBČINA ŽIRI, vodilni partner
- OBČINA GORENJA VAS – POLJANE
- JAVNI ZAVOD RATITOVEC
- LOŠKI MUZEJ ŠKOFJA LOKA
- RAZVOJNA AGENCIJA SORA d.o.o., ROKODELSKI CENTER DUO ŠKOFJA LOKA
NASTANEK PROJEKTA
V operaciji partnersko nastopamo institucije, ki nam je skupno poslanstvo: varstvo kulturne dediščine.
Loški muzej sodi v državno mrežo muzejev, medtem ko ostali partnerji delujemo na lokalnem nivoju,
saj skrbimo za premično dediščino v obliki muzejskih zbirk, kot manjši kulturni centri oziroma kot
rokodelski center. Ne glede na nivo oziroma velikost pa je pri vseh partnerjih zelo prisotno zavedanje,
kako nas kulturna dediščina bogati. Zavedamo se, da zgolj zbiranje predmetov iz preteklosti in njihovo
razstavljanje v muzejskih zbirkah ne zadostuje več; bogastvo znanja iz preteklosti želimo posredovati
sodobni družbi. Zato rabimo predmete, ki niso le predmeti, temveč predmeti z zgodbo. Potrebna je
komunikacija z obiskovalci, ki preko spoznavanja zgodb, vezanih na razstavljene predmete, začutijo
sporočilo dediščine in ga pretvorijo v doživetje žive kulture. Zato smo se odločili, da se v okviru
operacije naslonimo prav na zgodbe kot sredstvo komunikacije: zgodbe, ki jih s svojimi razstavami
pripovedujejo muzeji, zgodbe lokalnih območij (legende, zgodovinske pripovedke) ter ne nazadnje
zgodba škofjeloškega območja kot prostora z močnim zgodovinskim ozadjem skupne identitete
Loškega gospostva.
Pri tem smo izhajali tudi iz usmeritev 'Strategije turizma za škofjeloško območje 2020+', ki poudarja
pomen povezovanja ponudbe in deležnikov ter nudenja povezanih doživetij v zaokroženem
turističnem območju pri razvoju turizma. Kot močno orodje izpostavlja prav komuniciranje skupne
zgodbe, ki vsebinsko (produktno) poveže območje, ga bolj jasno pozicionira, sporoča njegovo
identiteto ter tako daje dobro osnovo za njegovo diferenciacijo. S povezovanjem ponudbe muzejev,
kulturnih centrov in rokodelskega centra želimo v okviru operacije oblikovati nov integralni turistični
proizvod, ki smo ga poimenovali »Transverzala muzejev in kulturnih centrov na Škofjeloškem« in
preko njega predstaviti obiskovalcem možnosti za odkrivanje in doživljanje zgodovine, bogate tradicije
rokodelskih veščin in ustvarjalnosti območja.
Prvi poskus povezovanja ponudbe na področju kulture v škofjeloškem prostoru se je dogajal v okviru
operacije '(O)živela kultura!', ki se je izvajala v okviru LAS Loškega pogorja s sofinanciranjem sredstev
LEADER v preteklem programskem obdobju. Tokratna operacija predstavlja nadaljevanje in
nadgradnjo povezovanja med institucijami, ki bo s sodelovanjem Loškega muzeja in Rokodelskega
centra DUO, verjamemo, potekalo na še višjem kakovostnem nivoju.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

CILJI PROJEKTA
Dolgoročni cilj operacije je varovanje kulturne dediščine, povečanje njene dostopnosti in
posredovanje vrednot in tradicionalnih znanj sodobni družbi, preko povezovanja institucij, pristojnih
za varstvo kulturne dediščine na celotnem območju LAS. Trajnejše sodelovanje bo vzpostavljeno na
osnovi ustvarjenega delovnega mesta.
Operativni cilji operacije so vzpostavitev transverzale muzejev in kulturnih centrov na Škofjeloškem
kot novega integralnega turističnega produkta, nadgradnja ponudbe muzejev in kulturnih centrov z
vsebinami na osnovi zgodb, ki medsebojno povezujejo točke transverzale, ter skupna promocija
muzejev in kulturnih centrov preko novega integralnega turističnega produkta (transverzale).
NAČRTOVANE AKTIVNOSTI

VREDNOST PROJEKTA IN SOFINANCIRANJE
Skupna vrednost projekta znaša 98.862,30 EUR. Ocenjena vrednost aktivnosti po posameznih
partnerjih je razvidna iz spodnje tabele.
Projekt bo sofinanciran iz CLLD sredstev – iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz proračuna
Republike Slovenije - na podlagi prijave 1. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega
razvoja LAS loškega pogorja. V skladu z razpisnimi pogoji znaša sofinanciranje operacije iz sredstev
CLLD 80% vrednosti upravičenih stroškov (to je stroškov brez DDV). Pričakujemo sofinanciranje v
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skupnem znesku 69.573,67 EUR, razlika do skupne vrednosti projekta predstavlja lastno udeležbo
projektnih partnerjev.
stroški

sofinanciranje

OBČINA ŽIRI

54.770,80

39.330,80

OBČINA GORENJA VAS POLJANE

13.100,00

8.590,16

8.064,40

5.482,89

LOŠKI MUZEJ ŠKOFJA LOKA

12.527,10

8.845,22

RAZVOJNA AGENCIJA SORA ROKODELSKI CENTER DUO

10.400,00

7.324,59

skupaj:

98.862,30

69.573,67

JAVNI ZAVOD RATITOVEC

