
 

 

Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2016/2017  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Zasnova turistične vasi in opreme tipične idrijske rudarske hiše 
 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
 
2 - Umetnost in humanistika 

 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partnerja – podjetja, ki je/sta vključena v projekt) 
 
 Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica UP ____________ 
 
AS NEPREMIČNINE, družba za posredovanje v prometu z nepremičninami, d.o.o. _____ 
 
Mestni muzej Idrija (MMI) muzej za Idrijsko in Cerkljansko    _______________________ 
 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

 
Idrija je kot najstarejše rudarsko mesto od leta 2012 dalje vpisana na seznam svetovne dediščine 
UNESCO. Z obogatitvijo turističnih programov, se je pojavila tudi potreba po ponudbi turistične 
namestitve. Vse večja turistična ponudba in dejstvo, da je sodobni turist vedno bolj zahteven, 
narekuje razvijanje inovativnih produktov in pristopov v turizmu. Zavedamo se, da je to edina pot do 
turističnih produktov z visoko stopnjo dodane vrednosti. Zato smo s pomočjo projekta zasnovali 
inovativno nastavitveno ponudbo, ki bo pripomogla k atraktivnosti turistične ponudbe Idrije.  
 
 
 
 
 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

 
V okviru projekta PKP smo izdelali izvedbene načrte za opremo idrijske rudarske hiše in eksteriera. 
Izdelali smo načrte za opremo, mizarske načrte za unikatne elemente opreme, naredili načrt za 
razsvetljavo interjerja in eksteriera, izbrali talne, stenske in stropne obloge ter proizvajalce za vse 
elemente opreme od talnih oblog do dekorativnih predmetov (popis opreme). Poleg tega smo 
izdelali tudi idejni projekt za zasnovo rudarske turistične vasi. Rudarski glamping bo ponujal 
edinstveno turistično izkušnjo v svetovnem merilu in bo v skladu z zeleno shemo slovenskega 
turizma.  
Ker se zavedamo, da je za uspešen turistični produkt pomembno tudi trženje, smo znotraj projekta 
PKP razvili celostno grafično podobo turistične nastanitvene ponudbe in poskrbeli za kvalitetno 
spletno stran. Zasnovali smo: logotip, določili barve ter primarno in sekundarno tipografijo, oblikovali 
vizitko, pisemski papir, kuverto, propagandni material in darilno embalažo. 
Izdelala se je tudi analiza konkurenčnih turističnih ponudb ter pripravili predlogi za mreženje in 
povezovanje turistične ponudbe doma in v svetu. Pomembna pa je bila tudi priprava tekstov za 
propagandni material in internetno stran, kjer je poudarek na rudarski dediščini Idrije, poleg tega 
smo vključili tudi kulturno zgodovinske in kulinarične posebnosti idrijskega območja. 
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Osrednji cilj, ki se odraža v vseh projektnih nalogah, ki so se jih lotili študenti je bil, upoštevati 
značilnosti kulturne dediščine in po drugi strani ponuditi turistu edinstveno ponudbo. Z rudarsko hišo 
in rudarsko vasjo, bo podjetje AS nepremičnine oživilo življenje rudarjev in topilničarjev, hkrati pa bo 
ponudilo visoko kakovost bivanja oplemeniteno z inovativno ponudbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

 
Na projektu smo izvedli 5 sklopov aktivnosti. 
1. Raziskava rudarske dediščine Idrije s poudarkom na vidiku stanovanjske dediščine ter definiranje 
kulturno zgodovinskih in kulinaričnih posebnosti idrijskega območja, kar nam je služilo kot osnova 
oziroma izhodišče za izdelavo projektov notranje opreme, turistične ponudbe in celostne grafične 
podobe.  
2. Notranja oprema rudarske hiše in eksterierja: 
- raziskava inovativnih nastanitvenih objektov, 
- zasnova notranje opreme upoštevajoč industrijsko dediščino in zasnova opreme teras (tlorisi, 
pogledi, prerezi), 
- izdelava mizarskih načrtov za opremo, 
- razsvetljava, 
- tlaki, 
- popis materialov, 
- barvne študije, 
- vizualizacije. 
3. Idejna rešitev za izvedbo rudarske turistične vasi z inovativno ponudbo nastanitvene izkušnje, ki 
bo edinstvena v svetovnem merilu. 
- raziskava inovativnih nastanitvenih turističnih ponudb, 
- ideje za inovativno ponudbo, 
- idejne skice. 
4. Izdelava celostne grafične podobe in spletne strani, kar je ključnega pomena za prepoznavnost 
ponudbe in uspešnost trženja turistične ponudbe: 
- analiza sorodnih blagovnih znamk 
- oblikovanje logotipa in znaka v različnih izvedbah, določitev primarne in sekundarne tipografije, 
določitev primarnih in sekundarnih barv, 
- aplikacija grafike: vizitka, pisemski papir, kuverta, propagandni material, darilna embalaža, 
- izdelava spletne strani. 
5. Izdelava predlogov za mreženje in povezovanje turistične ponudbe Idrije. 
- analiza konkurenčnih turističnih ponudb, 
- predlog mreženja znotraj Slovenije in s ponudbami v tujini, 
- zasnova predlogov za celostno turistično ponudbo (izleti, izobraževanja, delavnice...), 
- priprava tekstov za propagandni material. 
 
- Bistven družben doprinos projekta je bil skrb za ohranitev kulturne dediščine in uporaba 
tradicionalnih izkušenj pri reševanju sodobnih problemov. 
- Nezanemarljivo je tudi to, da bo inovativna nastanitvena ponudba v povezavi z dediščino 
rudarjenja, privabila večje število turistov, kar bo pozitivno vplivalo na razvoj turizma v Idriji in širši 
okolici. Posledično pa bo večje število turistov vplivalo tudi na večje število delovnih mest. 
- Projekt, ki spodbuja ustvarjalnost in podjetnost, pripomore k bolj ustvarjalni in inovativni mladi 
generaciji, kar je prav tako družbeno koristno. 
- Projekt PKP predstavlja most med izobraževalno inštitucijo in gospodarstvom, kar je izboljšalo 
kompetence mladih in njihovo zaposljivost ter karierno uspešnost. 
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4. Priloge: 

 

 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 
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Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2016/2017  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta:  
Modularno otroško pohištvo za spodbujanje gibalne dejavnosti otrok (FIT KID) 

 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

  
2 - Umetnost in humanistika 
 

2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partnerja – podjetja, ki je/sta vključena v projekt) 
 
Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica UP 
Ambius pohištvo d.o.o.   
 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

 
FIT KID: V projektu se je reševal problem premajhne gibalne dejavnost otrok. Projekt Modularno 
otroško pohištvo FIT KID spodbuja gibalne dejavnosti otrok. 
 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

 
FIT KID: 
1. Raziskava stanja in razumevanje problema: Uvajalna predavanja z namenom poglobitve 
poznavanja problema. Opazovanje in raziskava želja in potreb potencialnih uporabnikov, raziskava 
in analiza elementov namenjenih telesni vadbi na domu, raziskava in analiza ponudbe sistemskega 
pohištva namenjenega opremi otroških sob, definiranje prioritetnih kriterijev,… 
2. Generiranje idej z uporabo sodobnih metod za spodbujanje kreativnosti, znotraj 
interdisciplinarnega tima. 
 3. Sledila je izdelava načrtov, prostorskih prikazov, konstrukcijske dokumentacije: modularna 
zasnova, oblikovanje elementov sistema in iskanje možnosti kombiniranja, oblikovanje 
večfunkcionalnih elementov, izdelava načrtov, izbira baru in materialov, izdelava 3D vizualizacije, 
postavitve elementov v prostoru, prikaz sejemske postavitve… 
4. Izdelava celostne grafične podobe in propagandnega materiala: iskanje najboljšega imena in 
pregled možnosti uporabe spletne domene doma in v tujini, oblikovanje logotipa in znaka v različnih 
izvedbah, določitev primarne in sekundarne tipografije, določitev primarnih in sekundarnih barv, 
propagandni material, katalog… izdelava izhodišč za trženje otroškega pohištva. 
5. Izdelava prototipov:izdelava izbranega elementa za nadaljnje testiranje. Pripravil se je perforirani 
element - plošča s katero se tvori konstrukcijska stena, v katero se vpenjajo  pohištveni elementi, 
telovadni pripomočki… V nadaljevanju po zaključku projekta, pa se bo izdelal prototip otroške sobe, 
ki se bo predstavil na pohištvenem sejmu. 
 

 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

 
FIT KID: Doprinos projekta k napredku družbe je reševanje problematike, da se danes otroci 
premalo gibajo. 
Uspešni smo lahko samo v primeru, če izdelujemo inovativne izdelke, ki presegajo obstoječo 
ponudbo na tržišču in hkrati rešujejo probleme posameznikov in družbe.  Predlagani sistem 
otroškega pohištva je zasnovan tako, da bo pomagal pri rešitvi večjih problemov: 
a) elementi za spodbujanje gibalne dejavnosti bodo vplivali na zdravje otrok, 
b) trajnostno oblikovanja (večfunkcionalno pohištvo, trajnostni materiali…) in vzdržen vpliv na 
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okolje, 
c) inovativen izdelek in kakovostno trženje bodo vplivali na povečanje prodaje, izvoza in dolgoročno 
na nova delovna mesta. 
Sodelovanje na projektu bo podjetju Ambius omogočalo konkurenčno prednost. Projekt bo 
pripomogel k nadgradnji ter trajni rasti obstoječe dejavnosti, ki jo podjetje izvaja sedaj. Podjetje je 
tako spoznalo delo na naši inštituciji in tako možnost sodelovanja s študenti tudi v bodoče. Podjetje 
je dobilo tudi dodatno strokovno znanje pri prenosu strokovnega znanja iz področja trženja. 
 

 
4. Priloge: 

 

 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 
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Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2016/2017  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: BREZČASNOST TRADICIJE V SODOBNEM SLOVENSKEM 
SPOMINKU 

 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
0 - Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi 
1 - Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev 
2 - Umetnost in humanistika 
3 - Družbene, poslovne, upravne in pravne vede 
4 - Naravoslovje, matematika in računalništvo 
5 - Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 
6 - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo 
7 - Zdravstvo in sociala 
8 - Storitve 
9 - Neopredeljeno po širokem področju  

 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partnerja – podjetja, ki je/sta vključena v projekt) 
 

Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem  

IQbator d.o.o, poslovno svetovanje in marketing 

Slovenski etnografski muzej 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

 
Slovenija je dežela številnih naravnih ter kulturnih znamenitosti, ki na leto privabi okoli 3 milijone 
domačih in tujih turistov. Kljub pestri turistični ponudbi ima še veliko neizkoriščenih potencialov, 
kamor lahko uvrstimo tudi promocijo oblikovanja slovenskih izdelkov in spominkov. Vse večja 
turistična ponudba slovenskih izdelkov in spominkov ter dejstvo, da tudi zahteve in pričakovanja 
sodobnega turista sledijo specifikam sodobnega življenja in razvoju oblikovalskih smernic, kličejo po 
spremembi tudi na področju oblikovanja spominkov.  
 
Bogata zgodovina in dediščina čipke na naših tleh ter zavedanje, da so ročna dela postala cenjena 
in iskana kvaliteta v sodobnih izdelkih in prinašajo dodano vrednost izdelkom po vsem svetu, so bila 
temeljna izhodišča projekta, v okviru katerega smo želeli izkoristiti ta potencial in razviti sodobne 
oblikovalsko dovršene slovenske spominke ter izdelke za dom, ki bodo s svojo novo obliko, 
strukturo in tehnološkimi rešitvami, navdušile tako tuje in domače turiste, kot tudi mlajše uporabnike 
in širšo publiko.  
 
Pri oblikovanju novih izdelkov smo se opirali na specifike sodobnega produktnega oblikovanja in 
iskali sinergijo med tradicijo čipke ter lokalnimi naravnimi materiali, ki ponazarjajo različnost 
slovenske pokrajine v kombinaciji s sodobnimi, trajnostnimi materiali in tehnološkimi rešitvami, ki jih 
zaokrožajo še slovenski običaji, navade, motivi, značilnosti pokrajin, ljudje itd. 
 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

 
Naš osrednji cilj projekta je bil oblikovati in razviti spominke ter izdelke za dom, ki bodo prispevali k 
prepoznavnosti Slovenije in njene simbolne identitete z bogatim izročilom in pridihom sodobnega 
časa, saj sta v projekt bila vključena podjetje IQbator d.o.o. ter Slovenski etnografski muzej, ki si 
vsak na svoj način prizadevata približati se turistom in jim ponuditi izvirne vsebine ter slovenske 
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izdelke z bogatim izročilom in pridihom sodobnosti.  
 
Opirajoč se na slovensko kulturno dediščino, turistično ponudbo slovenskih spominkov in izdelkov, 
raziskavo tržišča ter sodobno produktno oblikovanje, so študenti pod mentorstvom pedagoških in 
delovnih mentorjev razvili izvirne, oblikovalsko dovršene, duhovite in vsebinsko bogate spominke 
ter izdelke za dom, s katerimi že navdušujejo širšo javnost in potencialne odjemalce. 
 
V kolekcijah izdelkov, kot so Trileska, Wooda, Kura, Carnation, KooKoo, S kuro na turo ter 
Sloveniabrace, se zrcalijo slovenski običaji, navade in razvade, prigode in zablode, stereotipi, 
pregovori, tegobe, pokrajinske značilnosti, nacionalna motivika in še marsikaj. Nekateri izdelki so že 
primerni za serijsko proizvodnjo in prodajo na tržišču ter nedvomno odstopajo od klasičnega 
spominka. So iskriva pripoved o »slovenskosti«, ki bo skozi humor, neposrednost in iskreno estetiko 
zagotovo predstavljala pomemben prispevek k prepoznavnosti Slovenije in njene simbolne 
identitete. 
 

 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

 
Študenti so pod mentorstvom pedagoških in delovnih mentorjev razvili izvirne, oblikovalsko 
dovršene in vsebinsko bogate spominke ter izdelke za dom, ki bodo zagotovo predstavljali 
pomemben prispevek k prepoznavnosti Slovenije in njene simbolne identitete.  
 
Bea Brufach, študentka Fakultete za dizajn, smer Notranja oprema, je razvila sodobno oblikovano 
kolekcijo lesenih pripomočkov za kuhinjo. Linija TRILESKA združuje tri slovenske znamenitosti: 
ribniško suho robo, čipko in Triglav, v enem izdelku. Kolekcija tako ohranja slovensko tradicijo, ki jo 
z uporabo novih tehnologij prilagaja zahtevam in potrebam sodobnega uporabnika. 
 
Lea Rovina, študentka Fakultete za dizajn, smer Notranja oprema, je oblikovala kolekcijo WOODA, 
ki združuje dve izmed največjih naravnih bogastev Slovenije: pitno vodo in les. Kolekcijo sestavljajo 
steklenice za vodo z lesenim zamaškom iz masivnega lesa nekaterih slovenskih avtohtonih 
drevesnih vrst. Posebnosti lesa, uporabljenega v zamašku, dopolnjuje vzorec strukture lesa, ki je 
vnesen v površino steklenice. 
 
Petra Šink, študentka Naravoslovnotehniške fakultete, smer Oblikovanje tekstilij in oblačil (2. 
stopnja), je v projektu razvila kolekcijo izdelkov za dom in prosti čas KOOKOO, ki jo sestavljajo 
predpasniki, majice, pogrinjki, prti, magnetki in broške ter torbice za steklenico za vodo s skupnim 
izhodiščnim vzorcem čipkaste silhuete kokoši. Vodilo pri oblikovanju kolekcije je bila silhueta 
zemljevida Slovenije, ki spominja na obliko kokoši. Izhodišče vzorca na figuri je čipka kot ena izmed 
slovenskih tradicionalnih prvin. V vzorcu je interpretirana na sodoben način in s pomočjo modernih 
računalniških tehnik modelirana v čipkasto silhueto. 
 
Erika Korošec, študentka Fakultete za dizajn, smer Tekstilije in oblačila, je razvila 
linijo CARNATION, ki jo sestavljajo leseni dekorativni izdelki z lasersko gravuro slovenskega 
nageljna v sodobni različici. Linijo sestavljata lesena škatlica, ki se razpre kot pahljača in uporabi 
kot stojalo za prtičke ter škatlica s podstavki za kozarce. Ko se odpre, dobi obliko zvezde ali pa 
ljubljanskega zmaja. Obe škatlici se lahko uporabljata na več načinov, načine uporabe pa 
prepuščata domišljiji. 
 
Estera Rezar, študentka Fakultete za dizajn, smer Tekstilije in oblačila, je oblikovala linijo 
zelišč KURA/CURE za lajšanje značilnih slovenskih tegob (zavist, stres, depresija). Medicinske 
brizgalke, v katerih so shranjena zelišča, so opremljene še z zabavnimi ilustracijami kokošk, 
duhovitim opisom simptomov in navodili za uporabo.  
 
Gal Gregorc, študent Fakultete za dizajn, smer Vizualne komunikacije, je razvil serijo razglednic S 
KURO NA TURO z zabavnimi ilustracijami kokošk, v katerih se hudomušno zrcali oblika zemljevida 
Slovenije. Med turo po Sloveniji kokoš obišče nekatera vidnejša slovenska turistična mesta in 
pokrajine, od koder pošlje lepe pozdrave, zabava pošiljatelja in nasmeji prejemnika. 
 
Klara Zupančič, študentka Fakultete za dizajn, smer Vizualne komunikacije, je v sklopu projekta 
oblikovala kolekcijo minimalistično oblikovanih zapestnic SLOVENIABRACE, z linearnimi motivi, ki 
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orisujejo značilnosti slovenske pokrajine. Povezuje jih slogan ‘Be embraced by SLOVEnia’. 
 
Razviti prototipi slovenskih spominkov in izdelkov za dom, ki so iskriva pripoved o »slovenskosti«, 
so bili razstavljeni v prodajalni The Slovenia Shop v Ljubljani, ki je v lasti podjetja IQbator, kjer smo 
testirali odziv turistov. V času Meseca oblikovanja 2017 (14.10.-14.11.2017)  so izdelki bili 
razstavljeni v Mestu oblikovanja v Ljubljani, kjer so študenti prejeli tudi nagrado Perspektivni za 
področje industrijskega oblikovanja. 
Spominki so od 1.12.2017 naprej na ogled tudi v Slovenskem etnografskem muzeju, nekateri pa 
bodo kmalu tudi na prodaj. 
 

 
4. Priloge: 

 

 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 

 
Razviti spominki NewSloSouvenir (foto: Domen Lo): 
 

 
 
Razstava izdelkov v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani: 
 

 
 
 
 
 


