
                                                               

 

 

Projekt 

»OBLIKOVANJE IDENTITETE RIMSKEGA KAMPA POETOVIO« 

 

 

Vodilni partner: Poetovio LXIX društvo za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj 

Projektni partnerji: Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, Društvo žena in deklet občine Hajdina 

 

Cilj projekta 

Glavni cilj operacije je ustvariti inovativno območje predstavitve življenja v Starem Rimu in ga 

permanentno predstavljati širšim množicam. Tako se ustvari osnovna platforma za nadaljnje faze 

širitve in dopolnjevanja obstoječih programov. 

 

Vsebina projekta 

Na osnovi dvanajst letnih izkušenj z organizacijo in izvajanjem rimskih prireditev in projekta Rimske 

igre, ki je največja predstavitev antičnega obdobja z več kot 800 sodelujočimi v državi, je Društvo 

Poetovio LXIX v letu 2016 pričelo s formiranjem stalnega prostora, ki ne bo samo namenjen prireditvi 

Rimske igre, temveč se bo z leti razvil v inovativni turistični produkt s predstavitvijo življenja v Starem 

Rimu od maja do oktobra. Po uspešno izvedenih Rimskih igrah v letih 2018 in 2019 se želi ponudbo 

nadgraditi s stalnimi postavitvami in ureditvijo prostora. V okviru projekta bo postavljenih deset 

skulptur v kombinaciji kamna, betona in lesa, ki bodo verodostojne replike rimskih spomenikov vezanih 

na obdobje našega mesta Poetovia. Ob spomenikih bo speljana učna pot, označitev s tablami in QR 

kodami, ter pripravljena aplikacija za mobilne telefone. Pripravila se bo slikanica za najmlajše in 

animirani film, ki se bo promoviral na elektronskih medijih. Ob replikah spomenikov se bodo uredile 

parkovne površine in sistemska zasaditev treh sklopov flore: rozarij, vinska trta in zelišča. Vsi navedeni 

so v rimskem času ustvarjali osnovo za predelavo v najrazličnejše prehrambne namene in zdravilstvo. 

V rozariju se bo uredil prostor za dve glasbili na prostem (boben, soprano). Vzporedno s postavitvijo 

replik in ureditvijo parkovnih površin se bo izvedla informacijska podpora v obliki aplikacije, ki bo 

omogočala široko nadgradnjo v prihodnjih letih. Sama aplikacija bo predstavila Rimski kamp Poetovio, 

goste vodila in locirala ob posameznih točkah, ter v različnih jezikih multimedijsko predstavila vsebine.  

Projektni partner Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož bo v okviru projekta pripravil znanstvene osnove in 

primerjave med originali in replikami rimskih spomenikov ter nudil strokovno pomoč pri pripravi 

aplikacije, slikanice in animiranem filmu. 

Projektni partner Društvo žena in deklet občine Hajdina pa bo v okviru projekta nudilo pomoč pri 

urejanju parkovnih površin ter izvedlo pobiranje pridelkov za namene kulinarike in zdravilstva.  

 

http://www.program-podezelja.si/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
https://las-bogastvopodezelja.si/las/


 

 

Podatki o financiranju 

Okvirna vrednost operacije: 58.913,47 EUR 

Okvirna vrednost sofinanciranja: 35.430,04 EUR 

 

Sofinanciranje: Projekt delno sofinancira EU – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v okviru 

programa CLLD. 

 

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje« 

 

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP:  

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm 

 

Povezava na spletno stran PRP: http://www.program-podezelja.si/ 

 

 

 


