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O PROJEKTU - 1 

«Forgetting to Remember, Remembering to Forget» 
Rodney Harrison 

 

Forget Heritage: Sodelovalni 

modeli upravljanja opuščenih 

zgodovinskih znamenitosti  

  

Cilj projekta je identificirati 

inovativne javno-zasebne 

sodelovalne modele upravljanja 

stavb kulturne dediščine z 

vsebinami s področij KKI, razviti 

orodja za njihovo upravljanje in v 

celoten proces vključiti tudi 

prebivalce mest.  
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O PROJEKTU - 3 

Trajanje: junij 2016 – maj 2019  

Vrednost projekta: 2.470.570,45 EUR 

10 partnerjev, 9 mest, 7 držav: 

• Mesto Genova (IT) 

• Inštitut za ekonomska raziskovanja (SI) 

• Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane 

regije – Ljubljana (SI) 

• Mesto Nürenberg (DE) 

• Mesto Bydgoszcz (PL) 

• KIKK - Pécs (HU) 

• Mesto Reka (HR) 

• Mesto Usti Nad Labem (CZ) 

• Regija Lombardija (IT) 

• Mesto Varšava (PL) 
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DS T1: IZROČKI 

Kreiranje orodij za izboljšanje upravljanja zgodovinskih 

znamenitosti in vključevanje meščanov 

Smernice in spletna aplikacija za vključevanje deležnikov 

 Krepitev ozaveščenosti o pomembnosti in potencialu zgodovinskih stavb za 

družbeno in ekonomsko dobrobit med različnimi deležniki. 
 

Ta orodja bodo olajšala aktivno udeležbo zainteresiranih strani pri opozarjanju 

in oblikovanju možnih prihodnjih rab za premalo izkoriščeno kulturno 

dediščino. Omogočila bodo vzpostavitev mreže med upravljavci iz KKI, javno 

upravo, meščani in drugimi deležniki na lokalni in nadnacionalni ravni. 

 
Priročnik za upravljanje, Priročnik o politikah za revitalizacijo 

opuščenih stavb kulturne dediščine v SE mestih 
 

Pripravljena sta za oblikovalce politik in upravljavce stavb kulturne dediščine 

na nov in trajnosten način  -> upravljanje stavb kulturne dediščine z uporabo 

KKI in v skladu z merili za javno-zasebno sodelovanje.  

 

Model upravljanja je upošteval metodologije participativnega procesa 

prebivalcev mest. 
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Usposabljanja za upravljanje stavb k.d. 

Oblikovanje modela usposabljanja za upravljanje stavb k.d.  

Na osnovi potreb in ciljev zaposlenih v KKI in javni upravi bo oblikovan model 

usposabljanja. Izboljšane spretnosti bodo omogočile boljše upravljanje in 

trajnostno vrednotenje stavb kulturne dediščine. 

 

Model bo pomagal povečati možnosti za strokovni razvoj upravljavcev stavb ter 

povečati motivacijo in zadovoljstvo pri njihovem vsakodnevnem delu. 
 

Izvedba usposabljanj   

Na ravni projekta je načrtovanih 29 usposabljanj.  

 

Predvidena usposabljanja za 3 ciljne skupine:  

- Zaposlene v javni upravi, ki so odgovorni za stavbe kulturne dediščine 

- Upravljavce iz KKI – teme, povezane z upravljanjem stavb kulturne 

dediščine 

- Menedžerje pilotnih projektov 
  

DS T2: IZROČKI 
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Pilotni projekti – posegi revitalizacije 

Test in evalvacija različnih aspektov Modela upravljanja na 8 pilotnih območjih.  

Strategija upravljanja kulturne dediščine z uporabo KKI  

 Na podlagi izkušenj, pridobljenih v pilotnih projektih, bomo pripravili strategijo 

trajnostnega  upravljanja kulturne dediščine z uporabo KKI. 

 

Vključevala bo vse vidike, ki jih bomo proučili v pilotnih projektih. Strategijo  

bomo dali v odobritev oblikovalcem politik v vseh partnerskih mestih. 

 

Podano bo tudi priporočilo o najmanjši naložbi, ki bi zagotovila trajnost 

upravljanja stavb kulturne dediščine z uporabo KKI. 

 

Pilotni projekti in inovativno upravljanje stavb k.d.  

DS T3:  IZROČKI 
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Best Practices, Training 

models, Legislation and 

Policies 

Management 

Model 
Pilot Actions 

Strategy of 

Management of CH 

through the use of CCI 

Transnational 

Training model 

Training sessions 

Citizens involvement 

and app 

implementation 

Ongoing management,  

Communication and evaluation 

FORGET HERITAGE 
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DS T3: PILOTNI PROJEKT - 1 

Genova (IT) 

„Quadruple Helix“                                                   

v Avditoriju „Strada Nuova“ 

• Javna uprava – Privatni sektor (MSP) – Raziskovalni 

centri – Meščani 

• Avditorij se nahaja v palači „Palazzo Rosso“, ki je del 

poti po UNESCO-vi kulturni dediščini. Pred kratkim je bil 

obnovljen, a je trenutno premalo izkoriščen, brez 

pravega in konstantnega upravljanja. 
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DS T3: PILOTNI PROJEKT - 2 

Ljubljana (SI) 

Kreativnost za ohranitev zgodovinske 

identitete – Vodnikova domačija 

• Prostor za pisanje za ohranitev Vodnikove 

dediščine  

• Zgodovinska stavba iz 17. stoletja, rojstna hiša 

Valentina Vodnika, avtorja prve slovenske 

slovnice, pesnika, duhovnika in publicista. 

• Vodnikova domačija je že sedaj hiša branja, 

pisanja in pripovedovanja. 
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DS T3: PILOTNI PROJEKT - 3 

Nürnberg (DE) 

Družbena inovativnost in integracija 
 
• Medkulturni vrt v Z-BAU NORTH GARDEN 

• Z-BAU je nekdanja vojašnica (iz 2.sv. v.), zdaj pa 

je tam raznolik kulturni center z ateljeji, glasbo, 

gledališčem in samo-organiziranimi skupinami. 

• Razvili bodo participativni in medkulturni 

urbanistični vrtnarski projekt za migrante, 

sosede in obiskovalce, mesto srečanja za 

meščane. 
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DS T3: PILOTNI PROJEKT - 4 

Bydgoszcz (PL) 

Podpora mladi generaciji  pri dostopu   

do delovnih mest 

• Mladi obrtniki v Kreativnem centru v starem delu 

mesta 

• KKI: industrije za digitalno komuniciranje - 

avdiovizualne, družbene, igre 

• Funkcije: delovni prostor, center znanja, prostor   

za razširjanje kompetenc digitalne komunikacije. 
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DS T3: PILOTNI PROJEKT - 5 

Reka (HR) 

Okoljska trajnost - Center ponovne 

uporabe (RiUse) 

• Zgodovinska stavba iz leta 1916 (nekoč v njej prvi 

vrtec v mestu), danes je del zaščitenega 

kulturnega in zgodovinskega območja Reke. 

• Center za ponovno uporabo se bo osredotočil na 

preoblikovanje in prenovo rabljenega tekstila in 

majhnih kosov pohištva; organiziral bo veliko 

število izobraževalnih programov in sodeloval s 

predstavniki KKI. 
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DS T3: PILOTNI PROJEKT - 6 

Ústí nad Labem (CZ) 

Integralne turistične storitve 

v okrožju Předlice  

• Predvidena stalna razstava Jaroslava Foglarja, 

enega najbolj znanih avtorjev otroške književnosti. 

• Stavba šole iz leta 1878, vključena v mrežo UNESCO 

Associated School System, stoji na območju, ki 

nima pozitivne konotacije. 

• Posebnost konteksta: okoljski, družbeni, 

zgodovinski, mestni. 
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DS T3: PILOTNI PROJEKT - 7 

Milano (IT) 

Trženje, promocija in mreženje KKI v 

stavbi Regija Lombardija (Via Taramelli)  

• Stavba zgodnjih 60. let je imela različne funkcije. 

Od leta 2005 je v lasti Regije Lombardija. Del 

stavbe že gosti različne (regionalne) službe in 

centre za usposabljanje. 

• Predvidena je ustanovitev novih KKI podjetij in 

start-upov na področjih mode, oblikovanja in 

turizma.  

• Predvideni so „co-working“ in „open-space“ 

prostori, ki omogočajo mreženje med ustvarjalnimi 

podjetji. 
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DS T3: PILOTNI PROJEKT - 8 

Varšava (PL) 

Nove tehnologije in inovativnost v 

okrožju Severna Praga (North Praga)  

• Revitalizacija prostora v kreativni center. 

• Podpora kreativnim in inovativnim projektom in 

podjetjem v kreativnem sektorju. 

• Konferenčna dvorana, prostor za razstave, 

specializirani laboratoriji in delavnice. 

• Komplementarne aktivnosti Centru za kreativnost 

Targowa 56. 



TAKING COOPERATION FORWARD 16 

HVALA ZA VAŠO POZORNOST 

Nataša Mršol 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije 

Vodja projekta Forget Heritage 

natasa.mrsol@ljubljana.si 

www.interreg-central.eu/forgetheritage 

+ 386 (0)1 306 19 23 

facebook.com/Forgetheritage 

linkedin.com/in/forgetheritage 

twitter.com/forgetheritage 


