
 
 

PREHISTORY ADVENTURE - ISKUSTVENA ŠETNJA KROZ PRAPOVIJESNU BAŠTINU 

PREHISTORY ADVENTURE - IZKUSTVENI SPREHOD SKOZI DEDIŠČINO PRAZGODOVINE 

Opći podaci: 

Projekt Prehistory Adventure - iskustvena šetnja kroz prapovijesnu baštinu izvodi se u sklopu 
Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska za razdoblje 2014. – 2020. te je 
sufinanciran od Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u omjeru od 85 %. Ukupan predviđeni 
iznos projekta iznosi 720.289,93 EUR. Projekt se provodi u trajanju od 24 mjeseci, od 1. 9. 2018. do 
31. 8. 2020. 

Cilj: 

Cilj projekta je na poučan i istraživački način povezati tijek pretpovijesti od starijeg kamenog doba do 
željeznog doba, vrednovati i istaknuti važnost pojedinih znanstvenih otkrića te empirijski 
demonstrirati kako su čovjekovi preci živjeli kroz spomenuta razdoblja, s naglaskom na njihove 
svakodnevne navike. 
Projektne aktivnosti fokusirane su na kulturnu baštinu koja se nalazi u tri općine u Hrvatskoj (Donja 
Voća) i Sloveniji (Zreče i Radenci). Glavni zajednički cilj projekta je aktivacija njihovih pretpovijesnih 
potencijala te njihovo uključivanje u turističku ponudu na održiv način. Ulaganjem u uređenje 
pristupnih puteva do značajnih nalazišta u općinama Donja Voća i Radenci povećati će se stupanj 
zaštite tih kulturnih dobara.  
Sama pretpovijesna baština programskog područja do sada nije prezentirana kao dovoljno atraktivan 
sadržaj niti se s njom upravljalo na održiv način. Uz pomoć moderne IKT tehnologije na području 
proširene stvarnosti projekt će povezati i ujedno aktivirati pretpovijesni potencijal u različitim 
regijama programskog područja te ciljnim skupinama pružiti nezaboravno iskustvo susreta s 
udaljenim povijesnim razdobljima. Kompleksnost programskog područja te važnost i raznolikost 
arheoloških nalazišta preduvjet su za prijeko potrebnu međugraničnu suradnju hrvatskih i slovenskih 
stručnjaka čija je zadaća definirati nove metodološke pristupe da bi u konačnici stvorili sveobuhvatnu 
interpretaciju pretpovijesti kroz različite inovativne i interaktivne elemente. 

Partneri: 

Projektni partnerstvo obuhvaća jedinice lokalne samouprave te javne, muzejske i znanstvene 
institucije iz Hrvatske i Slovenije. Nositelj projekta je općina Donja Voća (HR), dok su ostali partneri 
općina Radenci (SLO), Općina Zreče (SLO), Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani (SLO), Muzej 
Turopolja (HR) i Arheološki muzej u Zagrebu (HR). U projektu sudjeluju i dva pridružena partnera: 
Hrvatska turistička zajednica i Slovenska turistička organizacija. 

Uloga Arheološkog muzeja u Zagrebu: 

Arheološki muzej u Zagrebu projektu donosi prijeko potrebno znanje i iskustvo u istraživanju, 
očuvanju i prezentaciji arheološke baštine. Kao jedna od najstarijih muzejskih institucija u Republici 
Hrvatskoj projektni tim muzeja osigurat će znanstvenu utemeljenost novostvorenih sadržaja. Uz 
znanstveno-stručne doprinose na projektu, Arheološki muzej u Zagrebu će, sa svojim dugogodišnjim 
uspješnim iskustvom rada na području edukacije o arheologiji, osmisliti i provoditi razne sadržaje za 



 
 
širok spektar zainteresirane publike: stručne edukacije i radionice kao i edukativne radionice za 
građanstvo (djeca, mladi i odrasli). 

Rezultate nastale provedbom projekta „Prehistory Adventure” Arheološki muzej u Zagrebu 
prezentirati će postavom zajedničke izložbe svih projektnih partnera početkom 2020. godine te 
izdavanjem zajedničke trojezične publikacije. 


