
Prehistory adventure – izkustveni sprehod skozi prazgodovinsko dediščino 

 

Občina Zreče bo sodelovala kot partner v projektu čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 

»Prehistory adventure – utrinki prazgodovinskega utripa življenja, izkustveni sprehod skozi 

prazgodovinsko dediščino«. Skupna vrednost projekta bo 700.000€, višina sofinanciranja iz 

ESRR je 85%. V končni fazi torej vsak partner zagotovi le 15% svojega dela vrednosti projekta. 

Program sodelovanja Slovenija – Hrvaška, z vizijo »Povezani v zelenem« je namenjen razvoju 

trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov 

k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in 

delajo ali obiskujejo območje. Projektni predlog zasleduje cilje 2. prednostne osi tega 

programa, to je »Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov, s poudarkom na  

»Ohranjanju, varstvu, promociji in razvijanju naravne in kulturne dediščine«. 

Projektni partnerji: Općina Donja Voća (vodilni partner), Občina Radenci, Občina Zreče, 

Arheološki muzej u Zagrebu, Hrvatska turistička zajednica, Slovenska turistična organizacija, 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Grad Karlovac. 

 

 

 

Inovativni vidiki in močne točke projekta: 

- Prvi tovrstni integralni adventure learning izkustveni turistični čezmejni produkt. 
- Inovacijski pilotni interpretacijski pristopi. 
- Vsebinska obravnava področja, ki je turistu privlačno in predstavlja odlično 

doživljajsko dopolnitev k obstoječi ponudbi. 

- Redka prisotnost obravnavane teme v turističnih produktih, kljub temu da je v 

slovenskem prostoru ogromno potenciala. 

- Strateško projektno partnerstvo (poleg občin in muzejev je projektni partner Hrvatska 

turistička zajednica, projekt pa podpira tudi Ministarstvo turizma RH in Slovenska 

turistična organizacija).  



Izkustven sprehod skozi prazgodovinsko dediščino po projektnih partnerjih: 

 

 

Skupna vrednost projekta bo cca 700.000€, višina sofinanciranja iz ESRR je 85% upravičenih 

stroškov (to so stroški osebja, pisarniški in administrativni stroški, potni in namestitveni stroški, 

stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev, izdatki za opremo in izdatki za infrastrukturo 

in gradnje). V končni fazi torej vsak partner zagotovi le 15% svojega dela vrednosti projekta. 

Finančni plan projekta 

 Donja Voća Zreče Filozof.fakulteta 
Arheologija 

Radenci Muzej 
Turopolja 

Arheološki 
muzej 
Zagreb 

Skupaj 

STROŠKI ZAPOSLENIH 22.882,50 € 24.380,00 € 42.000,00 € 12.270,00 € 18.243,80 € 28.000,00 € 147.776,30 € 

POTNI STR. IN NAMESTITVE 500,00 € 2.000,00 € 3.750,00 € 2.000,00 € 1.594,00 € 3.800,00 € 13.644,00 € 

STR. ZUNANJIH IZVAJALCEV 103.850,00 € 81.900,00 € 17.000,00 € 60.580,00 € 44.525,00 € 4.000,00 € 311.775,00 € 

INVESTICIJE 43.550,00 € - - 40.200,00 € - -  83.750,00 € 

OPREMA 4.650,00 € 38.000,00 € 4.000,00 € 20.000,00 € 45.100,00 € - 111.750,00 € 

ADMINISTRATIVNI IZDATKI 3.432,38 € 3.657,00 € 6.300,00 € 1.840,50 € 2.736,57 € 4.200,00 € 22.166,45 € 

SKUPAJ 178.864,88 € 149.937,00 € 73.050,00 € 136.810,50 € 112.199,37 € 40.000,00 € 690.861,75 € 

 

Skupne aktivnosti projektnih partnerjev: 

- Skupna aplikacija in CGP (Donja Voća), 

- Izobraževanja o zelenem turizmu (Občina Zreče), 

- Izdelava skupnega turističnega proizvoda in pilotna izvedba (Občina Radenci), 

- Potujoče izložbe, delavnice, celovita projektna in delovna brošura (Arheološki muzej v 

Zagrebu), 

- Delavnice, strokovna podpora, raziskovanje (Univerza v Ljubljani, FF, Oddelek za 

arheologijo), 

- Skupna projektna promocija (Muzej Turopolja), 

- Vodenje in koordinacija projekta (Donja Voća). 

Projektna prijava bo oddana predvidoma 25.9.2017 (skrajni rok je 27.9.2017 ob 12.00 uri). 

Projekti morajo biti ob oddaji pripravljeni na izvedbo. Občina za izvedbo potrebuje predhodno 

zagotovljena sredstva v proračunu (proračunska postavka in uvrstitev projekta v Načrt 

razvojnih programov občine), potrjen Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in 

potrjen Investicijski program (IP). Ker bo naslednja seja Občinskega sveta po skrajnem roku 

za oddajo, smo se odločili za sklic izredne seje Občinskega sveta Občine Zreče. 

Podrobne projektne aktivnosti Občine Zreče so razvidne iz naslednje tabele.  



 

STROŠKI OSEBJA
ENOTA ČASA STROŠKI NA ENOTO ČASA 2018 2019 SKUPAJ €

Pavšal 20% 8.270,00 €                              16.110,00 €                            24.380,00 €                            

SKUPAJ 8.270,00 €                              16.110,00 €                            24.380,00 €                            

POTNI STROŠKI
2018 2019 SKUPAJ €

1.000,00 €                              1.000,00 €                              2.000,00 €                              

SKUPAJ 1.000,00 €                              1.000,00 €                              2.000,00 €                              

2018 2019 SKUPAJ €

4.000,00 €                              4.000,00 €                              

6.000,00 €                              6.000,00 €                              

11.000,00 11.000,00 €                            

7.000,00 €                              8.000,00 €                              15.000,00 €                            

2.000,00 €                              2.000,00 €                              

9.300,00 €                              9.300,00 €                              

9.000,00 €                              9.000,00 €                              

Predstavitvena zloženka (2000 

kom) 1.000,00 €                              1.000,00 €                              

1.600,00 €                              1.600,00 €                              

7.000,00 €                              7.000,00 €                              

5.500,00 €                              5.500,00 €                              11.000,00 €                            

Animirani film 8.000,00 €                              8.000,00 €                              

23.500,00 €                            61.400,00 €                            84.900,00 €                            

2018 2019 SKUPAJ

-  €                                        

-  €                                        -  €                                        -  €                                        

2018 2019 SKUPAJ

5.000,00 €                              5.000,00 €                              

2.000,00 €                              2.000,00 €                              

Ozvočenje 5.000,00 €                              10.150,00 €                            15.150,00 €                            

Računalnik 4.850,00 €                              4.850,00 €                              

Svetlobni efekti 8.000,00 €                              8.000,00 €                              

-  €                                        

16.850,00 €                            18.150,00 €                            35.000,00 €                            

ADMINISTRATIVNI STROŠKI
2018 2019 SKUPAJ

1.240,50 €                              2.416,50 €                              3.657,00 €                              

1.240,50 €                              2.416,50 €                              3.657,00 €                              

SKUPAJ 149.937,00 €              50.860,50 €                            99.076,50 €                            149.937,00 €                          

SREDSTVA ESRR 127.446,45 €              

LASTNA SREDSTVA 22.490,55 €                

SKUPAJ

Projektor

SKUPAJ

Pavšal 15% od stroškov osebja

SKUPAJ

OPREMA

Arheološka pot (Označevalne interaktivne table 5 kos)

Ureditev večnamenske dvorane s premičnimi predstavitvenimi plakati (4 kos)

Kratki dokumentarni film (Tema: Prazgodovinska avntura - Zreče) 

Tehnična podpora 

SKUPAJ

INVESTICIJE

Geofizikalne meritve 

Arheološki tabor (spoznavanje Brinjeve gore in okolice - arheološki pogled (daljinsko 

zaznavanje); arheološko izkopavanje; najdbe in njihovo sestavljanje; kaj nam govorijo 

predmeti…)

Izobraževalni paket na temo zelenega turizma za lokalno prebivalstvo: IZVEDBA DELAVNIC 

in sicer: 1 delavnica s predstavniki turističnih kmetij; 2 delavnica s predstavniki kmetij z 

dopolnilnimi dejavnostmi in rokodelcev; 3 delavnica s predstavniki gostinskih in 

prehrambnih in nastanitvenih obratov; 4 delavnica s turističnimi vodniki in informatorji ter 

OBLIKOVANJE DOKUMENTA KOT SMERNICA ZA IZVAJANJE ZELENE TURISTIČNE PONUDBE

Zasnova prazgodovinskega kulinaričnega produkta – Okus prazgodovinskih Zreč  - 

oblikovanje dokumenta kot smernic za nadgradnjo ponudbe pod KBZ Okusi Rogle. Analiza 

organskih ostankov v prazgodovinski posodi.

Idejna zasnova prazgodovinskega spominka (lončarski izdelki po vzoru prazgodovinske 

lončenine - lonec,vrč,čaše, sklede in skodelice), morebiti bronast nakit?

Izobraževalne delavnice za tur. Gospodarstvo (prenos znanja na lokalne ponudnike, npr. 

uporaba peči za žganje) - izvedba 6 delavnic: 1 delavnica - spoznavanje s sejanjem starih 

posevkov, 2 delavnica - spoznavanje s tehnikami predelave starih posevkov v polizdelke, 3 

delavnica - spoznavanje s hranilnimi snovmi starih posevkov in jedi s tematiko Okus 

prazgodovinskih Zreč, 4 in 5 delavnica - delavnica za kuharje profesionalce, kako pripravimo 

kakovostno jed, ki bo nadgradila ponudbo pod kolektivno blagovno znamko Okusi Rogle; 6 

delavnica - delavnica za zainteresirane občane, kako pripravim odlično jed; Delavnice se 

izvajajo vsakič na drugi turistični kmetiji oz. pri ponudniku z razpoložljivo kuhinjo

Arheološke delavnice – življenje v prazgodovini - 4 delavnice (obisk pri zgodovinskem 

lončarju; Kamen kot surovina za izdelovanje uporabnih predmetov v prazgodovini; 

Metalurgija kot vir bogastva prazgodovinskih skupnosti; Hrana in pijača v prazgodovini)

Potni stroški in stroški nastanitev zaposlenih, ki bodo delali na projektu in izvajali projektne 

aktivnosti (udeležba na sestankih, dogodkih, predstavitvah, itd.).

STROŠKI ZA ZUNANJE IZVAJALCE


