
 

 

Podzemne arhitekture so objekti, ki so delo človeških rok. Med njih štejemo rove, zaklonišča, 

rudnike, vodovodne sisteme, idr. Slovenija razpolaga s številnimi podzemnimi objekti, ki so v 

večini primerov popolnoma neizkoriščeni ali pa le delno izkoriščeni v turistične namene, zato  

smo na SRIPT identificirali potrebo po vseslovenskem poslovnem modelu, ki bi opredelil 

dediščinski tržni potencial podzemnih arhitektur v odnosu do uporabnikov in s sodobnimi 

standardi trajnostnega ter butičnega turizma. V ta namen se je znotraj SRIPT oblikoval  

konzorcij deležnikov, ki  spodbuja sodelovanje  različnih subjektov, kot so predstavniki 

podzemnih arhitekturnih dediščin,  organizacij, ki skrbijo za implementacijo strategij razvoja 

turizma ter podjetja Arctur d.o.o., nosilnega partnerja Turizma 4.0. Člani konzorcija so sledeči: 

- Zavod za gradbeništvo 

- Zavod za turizem Maribor - Pohorje 

- Ekonomska fakulteta, UNI LJ  

- Cona Tezno  

- Arctur d. o. o.  

- Zavod za turizem in kulturo Kranj (rovi Kranj) 

- Razvojni center Srca Slovenije d. o. o. (rudnik Sitarjevec)  

- Zavod Kozjanski park (repnice na Bizeljskem) 

- Zavod Poljanska dolina (Rupnikova linija)  

- Regionalna razvojna agencija Posavje (Rudnik Senovo)  

- RRA Zeleni kras, d.o.o. (Utrdba Alpskega zidu na Primožu 

V sklopu projekta se je interpretirala dediščina in prostorske vrednote, ki jih omenjeni objekti 

v konzorciju, za kulturni turizem predstavljajo. Dediščinski akterji so vedno bili vir podatkov, 

informacij ter diskurzov. Digitizacija (zapisovanje kulturne dediščine v digitalne formate) ter 

digitalizacija (uporaba novih digitalnih poslovnih procesov za upravljanje in predstavljanje 

digitalizirane kulturne dediščine) odpirata številne nove priložnosti in pričakovanja. 

Digitalizacija in digitalizacija vsekakor odpirata več možnosti za razvoj poslovnih modelov, ki 

gredo onkraj klasičnega zaračunavanja vodenih ogledov. Po drugi strani specifične okoljske in 

organizacijske lastnosti podzemnih arhitektur sprožajo več izzivov, ki jih lahko z digitizacijo in 

digitalizacijo bodisi rešimo (priložnosti) bodisi predstavljajo zanje otežene razmere 

(nevarnosti). Po ogledu objektov ter opravljenimi intervjuji z različnimi turističnimi deležniki, 

je bilo ugotovljeno, da imajo podzemne arhitekture še veliko neizkoriščenega potenciala, ter 

bi v povezavi z okolico, kjer se nahajajo, lahko ponujali ter privabili več obiskovalcev. Vse 

podzemne arhitekture, ki smo jih obravnavali v projektu, so izgubile svoj prvotni namen (z 

izjemo repnic). Ostala je arhitektura, manjka pa jim program, ki je bil povod za načrtovanje in 

gradnjo teh arhitektur (rudnik, skladišče, obramba…) in zato sta se pojavili dve ideji o možnosti 

obogatitve programa/ vsebin: 

 

 



 

 

 Digitalna interpretacija nekdanjega programa: 

Digitalne tehnologije nam omogočajo, da umanjkan program interpretiramo – ne le, da ga 

obiskovalcem prikažemo, temveč omogočimo interaktivno »potopitev« v preteklost. Pri 

slednjem ne gre le za vrnitev v čas/prostor, temveč interpretacijo nekdanjega časa/prostora 

s pojasnili in naracijo, ki sporoča jasne vrednote in nauk (»message«).  

 

 Digitalna interakcija novega programa:  

Odsotnost programa omogoča po napolnitvi podzemnih arhitektur z novimi programi – tudi 

programi, ki odstopajo od zgodovinskih. Pri slednjem gre lhko za umeščanje galerij, javnih 

dogodkov (od elektronskih zabav do porok), gastronomskih doživetij, kot tudi dejavnosti, ki v 

osnovi potrebujejo temne in vlažne prostore s konstantno temperaturo (vinoteke, gojenje 

gob, sirarne – npr. jamski laboratorij v kranjskih rovih je odličen primer) ali izredno 

nadzorovano okolje (biotehnološka pridelava in raziskave, astrofizikalne raziskave). Digitalne 

tehnologije omogočajo interaktivno podajanje ne-zgodovinskih vsebin in spoznavanje novih 

programov.  

 

Za letošnje leto je kot rezultat skupnega nastopa na trgu napovedan prvi Festival podzemnih 

arhitekturnih dediščin . Festival se bo odvijal po različnih podzemnih objektih. Potekal bo  med 

zadnjim tednom septembra  in prvim tednom oktobra 2022. Za več informacij o projektu in 

možnosti sodelovanja lahko kontaktirate info@srip-turizem.si 

 


