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NAMEN 
Voditi/usmerjati ljudi, ki želijo prispevati pri razvoju podeželskih 
območij s pomočjo vključevanja kulturnih vrednot z razvojnim 
potencialom. Koraki, kako priti od začetne ideje do končne 
realizacije, ki je lahko: 
 
• nov izdelek 
• nova storitev 
• izkušnja 
• zgodba  



 
 

 

ČRNI VRH IN ČRNOVRŠKA PLANOTA 

število prebivalcev 2012: Črni Vrh 654, celotno območje 1250 
zaposlitev: vozači – Idrija, Ljubljana, Vipavska dolina 
razvoj:  enostranski, osredotočen na visokotehnološke industrije 
podeželje: nekoliko statično glede novih pobud in razvojnih 
potencialov 
 



 
 

 

ČRNI VRH IN ČRNOVRŠKA PLANOTA 



 
 

 

METODE DELA 
• kabinetni in terenski pregled 
registrirane dediščine (2012) 
 
• 8 delavnic v Črnem Vrhu 
(2012/2013) 

• identifikacija in izbor 
lokalnih vrednot  
• priprava akcijskega načrta 
za razvoj Črnega Vrha 

 
 

 
 
 

 



 
 

 



 
 

 

IZBRANE VREDNOTE 

Opazovanje nočnega neba Pridelava in predelava lanu 

Trnovski maraton 

Matuckarjeva pot 

Feldban 

Zbirka predmetov I. svet. vojne 



 
 

 

RAZVOJNI POTENCIALI PRI KULTURNIH VREDNOTAH 

• ekonomski 

• socialni 

• ekološki 

• kulturni 



 
 

 

REZULTATI PREUČEVANJA RAZVOJNIH POTENCIALOV 
 
 
 

 



SY_CULTour SMERNICE  

6 korakov: 
• od vizije do jasno 
izoblikovane konkretne ideje 
• splošni pregled 
• izdelava strateškega načrta 
• priprava akcijskega načrta 
• upravljanje in izvedba 
• monitoring in evalvacija 

 
• kratek opis 
• cilji 
• metode 
• aktivnosti 

Metodologija SY_CULTour zagotavlja pristop od spodaj navzgor,  pri 
čemer je ključnega pomena participacija javnosti.  



AKCIJSKI NAČRT 
• časovni okvir 
• nosilec/kontaktna oseba 
• opis  
• kratkoročni cilji 
• dolgoročni cilji 
• ključni deležniki 
• povezljivost 
• izvedljivost 
• predvideni rezultati 
• predlagani viri 
• potencialni transfer dobre prakse 
• sodelujoči 
• opredelitev dodatnih nalog (kaj, 
kdo, odgovornost) 

OPAZOVANJE NOČNEGA NEBA V ASTRONOMSKEM OBSERVATORIJU NA 

JAVORNIKU 

Časovni okvir: 

(kdaj?) 
 pomlad 2013 – poletje 2014 

Odgovorna 

organizacija ali/in 

kontaktna oseba: 

Astronomsko društvo Javornik (www.adj.si) Rok Vidmar rok.vidmar@gmail.com 

Opis aktivosti: 

 

Kaj?  

Ogled observatorija Astronomskega društva Javornik (ADJ) na Kresovem griču je možen za 
skupine do 40 udeležencev v obliki dvournih delavnic. Idealno je, če se le te začnejo 
podnevi pred sončnim zahodom in končajo ponoči. …. 
Kdo?  

Rok Vidmar in ostali člani Astronomskega društva Javornik 

Kratkoročni cilji  priprava opisa za trženje obiska Astronomskega observatorija Javornik v 

slovenskem in angleškem jeziku, v krajši in daljši različici 

 … 

Dolgoročni cilji  organiziranje prostovljnega dela ali mednarodnega prostovoljenga delovnega 

tabora za obnovitvena dela za: 

 … 

Ključni deležniki:  Astronomsko društvo Javornik (Rok Vidmar) 

 … 

Povezljivost:  
 Prenočišča: Kmečki turizem Pr’ Mark, Gostilna Metka, Kmečki turizem na Strmcu 

Izvedljivost  Astronomsko društvo Javornik  

 Geopark, občina Idrija in domačini so pripravljeni pomagati 

Predvideni rezultati:  pripravljeni opisi za promocijo 

 … 

Predlagani viri: 

(sredstva, 

ekonomska 

trajnostnost) 

 domačini so pripravljeni pomagati 

 … 

Potencialni transfer 

dobre 

prakse/kulturne 

vrednote 

/ 

Sodelujoči: Rok Vidmar, Marija Mikuž 

 

PODROBEN OPIS NALOG 

Naloga 1 

... 

Priprava opisa 

 

Priprava opisa za trženje obiska Astronomskega observatorija Javornik v slovenskem in 

angleškem jeziku, v krajši in daljši različici. 

 

Odgovoren za izvedbo: Rok Vidmar (ADJ), za angleški prevod GIAM ZRC SAZU 



Uspešno upravljanje kulturnih vrednot na podeželju je odvisno od 
ljudi, ki morajo biti sposobni:  
1) izbrati ustrezne kulturne vrednote,  
2) jih povezati s ključnimi deležniki in drugimi vsebinami,  
3) jih oblikovati v ustrezne izdelke/storitve in 
4) ponuditi uporabnikom.  

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE IN SPOZNANJA (1/2)  



 
 

PRIDOBLJENE IZKUŠNJE IN SPOZNANJA (2/2) 
 
 
Dediščina in vrednote niso nujno eno in isto. Dediščina je bila 
izbrana po drugih kriterijih kot kulturne vrednote z razvojnimi 
potenciali. Lahko pa katera od teh vrednot v prihodnje postane 
dediščina.    



Hvala za pozornost! 
 


