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O projektu Kulturna dediščina kot poslovna priložnost:
Kulturna dediščina Idrije in Cerknega je bila v preteklosti dobro raziskana, prezentirana
in promovirana, redkokdaj pa je bila postavljena v kontekst podjetništva in razvoja novih
produktov in vsebin na osnovi dediščine. Operacija Kulturna dediščina kot poslovna
dediščina zato združuje ustvarjanje koordiniranega podpornega okolja za podjetja na
področju dediščine, popis podjetniških priložnosti, pripravo ustreznih gradiv za tovrstno
podjetništvo, praktično spoznavanje dediščine skozi oči podjetništva, praktičen razvoj
novih trajnostnih produktov na temelju dediščine ter opazovanje javnega mnenja o
kombiniranju kulturne dediščine in podjetništva.

Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.
Za vsebino je odgovorno društvo Idrija 2020. Organ upravljanja določen za izvajanje
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
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Uvod
Z anketo »Dediščinski barometer 2020« smo raziskovali in merili poznavanje, interpretacijo
in vrednotenje različnih vidikov kulturne dediščine na treh izbranih ciljnih skupinah na
območju občine Idrija in Cerkno. Prva ciljna skupina je zajemala mlade v občinah Idrija
in Cerkno do 35 leta starosti, druga ciljna skupina starejše lokalno prebivalstvo nad 35
letom starosti v občinah Idrija in Cerkno in tretja ciljna skupina zaposlene v dediščinskih
institucijah v občinah Idrija in Cerkno. Z anketo, v kateri je sodelovalo 224 oseb, medtem ko
jo je v celoti rešilo 154 oseb, smo pridobili splošne odgovore na vprašanja, kako prebivalci
omenjenih občin interpretirajo kulturno dediščino, ocenjujejo storitve dediščinskega
sektorja ter ukrepe s področja kulturne dediščine, kako pogosto obiskujejo dediščinske
znamenitosti ter ali dediščino razumejo kot priložnost ali oviro. Specifično glede na ciljno
skupino smo pridobili vpogled tudi v razumevanje podjetništva v sferi kulturne dediščine
pri mladih ter prepoznavanja ovir in priložnosti v okviru delovanja dediščinskega sektorja,
kar smo preverili pri zaposlenih v dediščinskih institucijah. Anketa je potekala na platformi
1ka od 25. aprila do 25. maja 2020 in je bila pripravljena v okviru projekta Kulturna dediščina
kot poslovna priložnost. Z njo smo pridobili informacije, ki bodo v prihodnje služile k bolj
pravilno usmerjenim in zasnovanim ukrepom na področju dediščine.
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Povzetek
Anketa je skladno s tremi ciljnimi skupinami vsebinsko razdeljena na tri ločene
segmente. V prvem segmentu smo pridobili vpogled v splošno razumevanje in
vrednotenje kulturne dediščine v občinah Idrija in Cerkno, ki je bil zaradi splošno
zasnovanih vprašanj namenjen vsem trem ciljnim skupinam. V segmentu splošne
interpretacije in vrednotenja kulturne dediščine je anketa pokazala, da lokalno
prebivalstvo kulturno dediščino vrednoti pozitivno, največkrat kot priložnost (61
%), temelj družbe (57 %), kot vedno bolj pomembno za lokalno okolje (49 %) in kot
največjo vrednoto človeštva (32 %). Kot priložnost se jo najpogosteje razume na področju
kulturnega razvoja (83 %) ter gospodarskega razvoja na področju podjetništva, turizma in
kreativnih industrij (81 %), medtem ko se jo kot breme vrednoti v manjšini (9 %) in sicer v
kontekstu zaviranja gospodarskega razvoja zaradi številnih pravil in omejitev pri gradnji
in posegih (77 %). Kulturno dediščino se obenem najpogosteje povezuje s pozitivnimi
čustvi, kot so pričakovanje (48 %), sreča (42 %), presenečenje (34 %) ter zaupanje (31 %).
Poleg vrednotenja kulturne dediščine nas je zanimalo tudi, kako pogosto anketiranci
obiščejo dediščinske znamenitosti, kateri aspekti so jim pri tem najbolj pomembni, kako
ocenjujejo delovanje dediščinskih institucij znotraj svojega okolja. Rezultati so pokazali, da
so anketirancem dediščinske znamenitosti pri izboru turistične destinacije na potovanjih
v povprečju srednje pomembne, kar kaže povprečna ocena 3,4, medtem ko dediščinske
znamenitosti znotraj občin Idrija in Cerkno ter tudi drugod v povprečju najpogosteje
obiščejo enkrat ali dvakrat letno (29 %) pri čemer se za obisk najpogosteje odločijo
na podlagi njihovega zgodovinskega pomena (71 %) in izobraževalne vsebine (53 %).
Nadalje, anketiranci za najbolje delujočo dediščinsko institucijo znotraj lokalnega
okolja ocenjujejo knjižnice (povprečje 4,2), medtem ko arhive (povprečje 3,6), zaščitena
območja (povprečje 3,5) in Zavod za varstvo kulturne dediščine (povprečje 3,3) ocenjujejo
kot slabše delujoče institucije, kar lahko pripišemo tudi slabemu poznavanju omenjenih
institucij.
V segmentu vrednotenja podjetništva s področja kulturne dediščine smo želeli pridobiti
splošen vpogled v stanje zanimanja za podjetništvo s področja kulturne dediščine, pri
čemer nas je zanimalo, na kaj mora podjetnik s področja kulturne dediščine paziti,
katera področja dediščine so najbolj zanimiva in kateri ukrepi bi bili primerni za
spodbujanje podjetniškega delovanja na omenjenem področju. Pričujoči sklop vprašanj
je bil namenjen zgolj prvi ciljni skupini, ki zajema mlado lokalno prebivalstvo staro do
35 let. V segmentu analize podjetništva s področja kulturne dediščine smo ugotovili,
da v občinah Idrija in Cerkno več kot tri četrtine vseh anketirancev še ni razmišljala o
njem. Med štiri najpomembnejše ukrepe, ki bi podjetništvo s področja kulturne
dediščine lahko spodbudili, so uvrstili pregled dobrih praks in uspešnih zgodb (53 %),
izobraževalne vsebine (50 %) in strokovna mentorstva (41 %) ter enostaven dostop do
virov financiranja (41 %). Med področja, ki bi kulturne dediščine so anketiranci uvrstili
zgodovinske zgradbe (79 %) in tradicionalne veščine (53 %). Podjetništvo s področja
kulturne dediščine sicer razumejo kot podjetništvo s pozitivnimi družbenimi učinki
in ne kot klasično podjetništvo, saj so na zadnje mesto aspektov, na katere mora podjetnik
s področja kulturne dediščine paziti, uvrstili visok dobiček (6 %). Preverili smo tudi, kaj bi
jih s področja podjetništva uspelo zanimati in kako so se tisti, ki podjetniške izkušnje že
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imajo, delovno opolnomočili. Ugotovili smo, da so osebe, ki že imajo izkušnjo s področja
podjetništva, največ znanja in izkušenj pridobili z neposrednimi praktičnimi izkušnjami (70
%), medtem ko se jim kot najzanimivejši podjetniški funkciji zdita vodenje in upravljanje
(50 %) ter marketing in odnosi z javnostmi (40 %)
V segmentu analize dediščinskega sektorja smo želeli pridobiti vpogled v izzive in
priložnosti, s katerimi se soočajo dediščinske institucije na območju občin Idrija in Cerkno.
Zanimalo nas je, kako zaposleni v dediščinskih institucijah, ki sicer predstavljajo tretjo
ciljno skupino, vrednotijo podjetništvo v sferi kulturne dediščine, katere tržne dejavnosti
bi bilo potrebno intenzivneje razvijati, kakšen je uspeh pri prenosu znanja, veščin in
zavedanja o pomenu kulturne dediščine in kaj pri tem omejuje ter katere so prevladujoče
podjetniške aktivnosti, ki imajo najmočnejši vpliv na kulturno dediščino. Rezultati raziskave
so pokazali, da zaposleni v dediščinskih institucijah med najpomembnejše delovno
poslanstvo v okviru dediščinskega sektorja uvrščajo prenos znanja, spretnosti in
veščin na druge (94 %), kar v največji meri omejuje nezadostna medsebojna povezanost
izobraževalnih institucij, dediščinskih ustanov, nevladnih organizacij in ustvarjalcev v
vzgojno-izobraževalnem programu (81 %). Zaposleni obenem ocenjujejo, da največ
veščin in znanja premorejo s področja interpretacije dediščine (povprečje 3,6),
medtem ko marketing (povprečje 2,0) in razvoj produktov (povprečje 2,0) ocenjujejo
kot najšibkejši področji poznavanja. Več kot tri četrtine zaposlenih v dediščinskih
institucijah podjetništvo v sferi kulturne dediščine vrednoti kot dejavnost s pozitivnimi
učinki in kot najpomembnejšo tržno dejavnost, ki bi jo dediščinske institucije morale
v večji meri razvijati in izvajati, uvršča prodajo znanja skozi izobraževanja, delavnice in
svetovanja ter prodajo turistične ponudbe. Med aktivnosti, ki naj bi imele najmočnejši
vpliv na kulturno dediščino uvrščajo turistične oglede (povprečje 4,6) in nastanitve
(povprečje 4,1).
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Analiza rezultatov
Demografske značilnosti
V anketi je sodelovalo 224 oseb, medtem ko jo je v celoti rešilo 153 oseb, od tega 124 oseb
iz občine Idrija, 25 oseb iz občine Cerkno in 13 oseb iz drugih občin, ki za analizo rezultatov
niso relevantni. V analizo podatkov bomo vzeli vse ustrezne enote, kar pomeni, da bodo v
anketi analizirani tudi odgovori tistih anketirancev, ki ankete v celoti niso rešili.
Živim, delam oziroma se izobražujem v občini... (n =224)

Kot je razvidno iz grafa, je v anketnem vprašalniku sodelovalo dobre tri četrtine oseb
iz občine Idrija (80 %), medtem ko je iz občine Cerkna sodelovala slaba četrtina vseh
respondentov (16 %). Od tega je v občini Idrija sodelovalo največ oseb, ki so stare do
vključno 35 let (59 %), sledijo osebe stare nad 35 let (38 %) in osebe, ki so zaposlene v
dediščinskih institucijah (muzej, arhiv, galerija, knjižnica, park, ZVKD, muzejsko društvo ...)
(10 %). V občini Cerkno so rezultati podobni. V anketnem vprašalniku je sodelovalo največ
oseb starih do 35 let (59 %), sledijo osebe stare nad 35 let (38 %) in osebe zaposlene v
dediščinskih institucijah (12 %). Iz rezultatov je razvidno, da je v anketi sodelovalo največ
oseb iz prve ciljne skupine, ki zajema osebe stare do 35 let (57 %), sledi druga ciljna skupina,
ki zajema osebe stare nad 35 let (41 %) in tretja ciljna skupina, ki zajema osebe, zaposlene
v dediščinskem sektorju (9 %).
V katero od spodnjih kategorij se uvrščate? (n = 224)
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Analiza vrednotenja kulturne
dediščine:
Prvi sklop vprašanj za izvedbo analize vrednotenja kulturne dediščine, je bil namenjen
vsem trem ciljnim skupinam, oz. vsem, ki so sodelovali v anketnem vprašalniku. Rezultati
vprašanja »Kulturna dediščina je...« izkazujejo pozitivno motivirano razumevanje kulturne
dediščine kot priložnosti (61 %), temelja družbe (57 %), kot vedno bolj pomembne za
lokalno okolje (49 %) in kot največje vrednote človeštva (32 %), medtem ko se negativno
vrednotenje kulturne dediščine povezuje z izključno dejavnostjo zgodovinarjev in
muzealcev (15 %), oviro (7 %) in kot vedno manj pomembno za družbeni razvoj in lokalno
okolje (4 %). V manjšini (3 %) so anketiranci kulturno dediščino interpretirali kot zapuščino
preteklih generacij prihodnjim rodovom, skupno kulturo, univerzalno družbeno bogastvo,
instrument spoštovanja prednikov in njihove zapuščine.
Kulturna dediščina je …? (n = 182)

Analiza drugega vprašanja »Katera čustva v vas zbuja kulturna dediščina« izkazuje
podobne rezultate kot prvo vprašanje, saj so anketiranci kulturno dediščino v večini
povezali s pozitivnimi čustvi, ki jih prevzamejo ob njeni omembi. Večina anketirancev
kulturno dediščino povezuje s pričakovanjem (48 %), srečo (42 %), presenečenjem (34 %)
ter zaupanjem (31 %), medtem ko po drugi strani ob dediščini čutijo žalost, jezo in strah
(20 %) na eni strani in zanimanje, nostalgičnost, veselje, spokoj, ipd. (14 %) na drugi strani.
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Katera čustva v vas zbuja kulturna dediščina? (n = 180)

Na tretje vprašanje “Ali je kulturna dediščina priložnost ali ovira?” je odgovorilo 153 oseb.
Analiza tretjega vprašanja izkazuje izrazite pozitivne rezultate glede na to, da je 97%
anketirancev kulturno dediščino povezalo s priložnostjo in zgolj 9 % anketirancev z oviro.
Če ste odgovorili, da je kulturna dediščina priložnost: Za kaj je priložnost? (n = 148)

Kot je razvidno iz grafikona, so anketiranci, ki so kulturno dediščino označili kot priložnost
(97 %), le-to najpogosteje povezali s kulturnim razvojem (83 %). Sledi gospodarski razvoj
na področju podjetništva, turizma in kreativnih industrij (81 %), krepitev identitete skozi
občutek pripadnosti in prepoznavnostjo lokacij (76 %), socialni razvoj skozi povezovanje ljudi
(68 %) in v nekoliko manjši meri tudi ekološki trajnostni razvoj (50 %) in izobraževanje (3 %).
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Če ste odgovorili, da je kulturna dediščina breme: Za kaj je breme? (n = 13)

Delež vseh tistih anketirancev (9 %), ki so kulturno dediščino označili kot breme, jo je
najpogosteje povezalo z zaviranjem gospodarskega razvoja zaradi številnih pravil in
omejitev pri gradnji in posegih (77 %), kulturnim razvojem skozi zaviranje kreativnosti (31
%), socialnim razvojem skozi ločevanje ljudi (21 %), ekološkim razvojem (23 %) ter neustrezno
krepitvijo identitete zaradi ločevanja ljudi (8 %).

10

Analiza razumevanja pomena
in vloge institucij kulturne
dediščine v lokalnem okolju
Na lestvici z ocenami od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo dobro) so anketiranci ocenjevali kvaliteto
dela dediščinskih institucij na območju občin Idrija in Cerkno. Več kot polovica anketirancev
je ocenila delovanje muzejev (povprečje 3,9), galerij (povprečje 3,7) arhivov (povprečje 3,6),
knjižnic (povprečje 4,2), muzejskih, zgodovinskih in drugih društev (povprečje 3,8) kot
institucije, ki (srednje) dobro opravljajo svoje delo. V povprečju so posebej dobro ocenili
delovanje knjižnic (povprečje 4,2), muzejev (povprečje 3,9) in muzejskih, zgodovinskih
in drugih društev (povprečje 3,8), od katerih prednjačijo knjižnice kot najboljše delujoča
institucija, medtem ko so arhive (povprečje 3,6), zaščitena območja (povprečje 3,5) in
Zavod za varstvo kulturne dediščine (povprečje 3,3) ocenili kot slabše delujoče institucije
glede na prej omenjene institucije. Nadalje, kot najslabše delujočo dediščinsko institucijo
so označili Zavod za varstvo kulturne dediščine, kar lahko pripišemo tudi poznavanju in
dejstvu, da v povprečju poleg arhivov anketiranci Zavod za varstvo kulturne dediščine tudi
najslabše poznajo, medtem ko najbolje poznajo delovanje muzejev in knjižnic, s katerimi
so v pogostejših stikih.
Kako dobro po vašem mnenju dediščinske institucije na območju občin Idrija in
Cerkno opravljajo svojo vlogo? (n = 154)
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Na vprašanje »Kolikokrat ste v zadnjih 12 mesecih obiskali dediščinske znamenitosti v
občinah Idrija in Cerkno« je največ anketirancev odgovorilo, da znamenitosti v povprečju
obiščejo enkrat ali dvakrat letno (29 %), sledi trikrat ali štirikrat (25 %), petkrat do desetkrat
(19 %) in več kot desetkrat (18 %) in v najmanjšem deležu nikoli (8 %). Podobne rezultate
opazimo tudi pri analizi vprašanja »Kolikokrat ste v zadnjih 12 mesecih obiskali dediščinske
znamenitosti izven omenjenih občin«. Največ anketirancev dediščinske znamenitosti
obišče enkrat ali dvakrat letno (34 %), trikrat ali štirikrat (25 %), petkrat do desetkrat (18 %),
več kot desetkrat (18 %) in v najmanjšem deležu nikoli (6 %).
Kolikokrat ste v zadnjih 12 mesecih obiskali dediščinske znamenitosti - v občinah
Idrija in Cerkno (n = 163)

Kolikokrat ste v zadnjih 12 mesecih obiskali dediščinske znamenitosti - izven občin
Idrija in Cerkno? (n = 163)

Kako pomembno vlogo imajo dediščinske znamenitosti pri izbiri turistične
destinacije na vaših potovanjih? (n = 163)
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Anketiranci so vlogo dediščinskih znamenitosti pri izbiri turistične destinacije na
potovanjih ocenjevali na lestvici z ocenami od 1 - nepomembno do ocene 5 - zelo
pomembno. Po ocenah anketirancev je bilo ugotovljeno, da so dediščinske znamenitosti
pri izboru turistične destinacije na potovanjih v povprečju srednje pomembne, kar kaže
povprečna ocena 3,4.
Nadalje, kot je razvidno iz spodnjega grafikona, se največ anketirancev za obisk institucij
odloči zaradi njihovega zgodovinskega pomena (71 %), izobraževalne vsebine (53 %),
avtentičnosti (52 %), medtem ko se v nekoliko manjšem deležu zaradi zabavnosti (25 %),
lahke dostopnosti (20 %), prijaznosti do družin (17 %), ugodne vstopnine (17 %), odlične
vodniške službe (15 %) ter dobre hrane in trgovske ponudbe v bližini znamenitosti (9 %).
Kako pomembno vlogo imajo dediščinske znamenitosti pri izbiri turistične
destinacije na vaših potovanjih? (n = 163)
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Analiza pogostosti uporabe
digitalnih tehnologij v kulturni
dediščini
Zanimala nas je tudi pogostost uporabe in poznavanje digitalnih tehnologij v kulturni
dediščini, ki so vedno bolj pomembne za ustvarjanje novih izkustev kulturne dediščine.
Rezultati so pokazali, da manjšina anketirancev pozna ali uporablja mobilne aplikacije za
spoznavanje kulturne dediščine (37 %), izkušnje virtualne resničnosti (28 %), ogledovanje
3D modelov predmetov ali objektov kulturne dediščine (28 %), izkušnje obogatene
ali mešane resničnosti (22 %). 3D tisk predmetov ali objektov kulturne dediščine kot
spominek (10 %), hologram (7 %) in sodelovanje v akciji popisovanja kulturne dediščine (t.i.
“citizen science”) (5 %) so anketiranci označili za tehnologije, ki jih ob obisku dediščinskih
znamenitosti uporabljajo najredkeje. Kar nekaj anketirancev (31 %) obenem še ni prišlo v
stik z nobeno od naštetih digitaliziranih aktivnosti oz. tehnologij.
Digitalne tehnologije se večkrat omenjajo kot pomembne za ustvarjanje novih
izkustev kulturne dediščine. Zanima nas, katerih od spodnjih aktivnosti ste se že
udeležili? (n = 162)
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Analiza ukrepov za
varovanje in promocijo
kulturne dediščine
Med ukrepe, s katerimi bi lahko okrepili varovanje in promocijo kulturne dediščine so
anketiranci največkrat uvrstili vzgojno-izobraževalne programe za otroke in mladostnike
(69 %), ohranjanje tradicij in običajev v prvotnih oblikah (58 %), dosledno varovanje in
zaščito pred škodljivimi posegi (57 %), vnašanje novih vsebin in programov v dediščinske
objekte (56 %) in uporabo digitalnih tehnologij (obogatena in virtualna resničnost, 3D
modeli, spletne in mobilne aplikacije …) (52 %). Med manj pomembne ukrepe so uvrstili
dokumentiranje, raziskovanje in predstavitev rezultatov zgodovinskih raziskav (50 %),
razvoj gospodarskih in podjetniških aktivnosti (50 %), intenzivno promocijo (47 %) in
krepitev vodniških služb in interpretatorjev dediščine (42 %).
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Nujni ukrepi na področju kulturne dediščine: Izbrani
odgovori
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•

»Področje kulturne dediščine je zelo široko, različni deli imajo različne probleme in
potrebe po ukrepih. Glede na izkušnje vidim največ težav pri izjemni rigidnosti ZKD
pri obnovi starejših stavb in uvrščanju določenih stavb, ki ne predstavljajo posebne
arhitekture, ne omogočajo kvalitetne uporabe stavbe in niti niso v središču mesta.
Na žalost ta rigidnost ZKD vodi v propadanje starejših stavb, ker obnove v skladu z
zahtevami niso racionalne, ni pa finančne pomoči za izvajanje obnove v nesmiselnih
zahtevah. Posledično starejše stavbe propadajo in kazijo podobo mesta.«

•

»Nameniti večji pomen dediščini v procesu izobraževanja. nujno vzpostaviti
mehanizme financiranja oz. olajšav ogrožene kulturne dediščine (ne le zaščita, tudi
spodbuda) ter spodbujati inovativne pristope na področju kulturne dediščine.«

•

»Digitizacija – predstavitev dediščine človeku 21. stoletja. Na hiter, preprost, tudi
bombastičen – ekskluziven način.«

•

» Idrijsko in Cerkljansko sta izjemno bogata s tehniško, zgodovinsko, kulturno, naravno
dediščino, ki so jo generacije pred nami iz spoštovanja in prepoznavanja njene vrednosti
ohranile. Imamo tudi izvrstno stroko, ne le muzealsko, tudi strokovnjake naravoslovce,
družboslovce drugih smeri, ki zagotovijo strokovne osnove za prezentacijo dediščine,
ena najpomembnejših nalog sedaj je iz te bogate dediščine oblikovati zgodbe in
doživetja, ki bodo pritegnili obiskovalce. Še tako strokovna in interaktivna razstava
ne bo dosegla željenega vtisa na današnjega obiskovalca, če ga ne nagovori tudi z
zgodbo in lastnim podoživljanjem vsebine.«

•

»Programi finančne pomoči in svetovalne strokovne podpore lastnikom in
investitorjem v kulturno dediščino, ki jim pridejo naproti, predstavijo pomen skrbi za
dediščino in njen potencial in v največji meri zmanjšajo finančno breme obnove in
vzdrževanja za fizične osebe – ker gre za skupno dobro. Javno dostopno in poljudno
zasnovano gradivo smernic in modelov za prenovo objektov, ki v največji meri
omogočajo sodobno bivanje in uporabo. Promocija oz. ozaveščanje tudi na inovativne
načine – pogosteje uporabljati objekte dediščine za družabne in kulturne dogodke,
iskanje novih vsebin za zapuščene objekte. Investiranje občin in javnih zavodov
v prenovo objekta dediščine namesto novogradnje, kjer je to mogoče – dvakratna
povrnitev investicije in aktivno gojenje pozitivnega odnosa do dediščine kot vrednote
in vsakokratne kreativne priložnosti. Dediščina tako ni muzejski artefakt, ampak živ
dejavnik v prostoru in času.«

Analiza podjetništva s
področja kulturne dediščine
Sledeči sklop vprašanj za izvedbo analize podjetništva s področja kulturne dediščine,
je bil namenjen prvi ciljni skupini oz. osebam, ki so stare do 35 let. Na vprašanje »Vas
podjetništvo zanima?« je največ oseb odgovorilo pritrdilno (57 %), medtem ko ima
izkušnje z omenjenega področja (32 %) oseb, kar pomeni, da prevladuje delež tistih oseb,
ki izkušenj z omenjenega področja nimajo (68 %).
Že imate izkušnjo s področja podjetništva? (n = 72)

Osebe, ki že imajo izkušnjo s področja podjetništva v občinah Idrija in Cerkno, so
največ znanja in izkušenj pridobili skozi neposredne praktične izkušnje (70 %), sledi
neformalno izobraževanje (delavnice, seminarji, on-line predavanja) (61 %) in formalno
izobraževanje (48 %).
Če ste odgovorili, da že imate podjetniško izkušnjo: kako ste pridobivali podjetniška
znanja? (n = 23)
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Osebe, ki so izrazile zanimanje za podjetništvo s področja kulturne dediščine, so kot
najzanimivejša področja za podjetniško udejstvovanje uvrstili zgodovinske zgradbe
(79 %), sledijo tradicionalne veščine (53 %), arheološka najdišča (42 %), ustne tradicije
(42 %) in znanost in navade povezane z naravo (42 %). Med manj zanimiva področja
uvrščajo spomenike ( javne skulpture) (21 %), slike (16 %), skulpture (11 %), stenske slike
(5 %), pohištvo (5 %).
Katera področja kulturne dediščine vas zanimajo za
podjetniško udejstvovanje? (n = 19)

Med najzanimivejše podjetniške funkcije so uvrstili vodenje in upravljanje (50 %),
marketing in odnose z javnostmi (40 %), proizvodnjo in storitve (35 %) in prodajo (29
%). Med manj zanimive funkcije so uvrstili nabavo (29 %), finance (18 %) in kadrovanje
(15 %).
Na vprašanje »Na katere aspekte mora podjetnik, ki deluje na področju kulturne
dediščine paziti« je največ anketirancev odgovorilo, da na aspekt varovanja dediščine
(89 %), sodelovanje z lokalno skupnostjo (81 %), trajnost (80 %), vlaganje v razvoj (73 %)
in zadovoljstvo zaposlenih (70 %). Med manj pomembne aspekte so uvrstili možnost
rasti podjetja (46 %) in visok dobiček (6 %).
Katere podjetniške funkcije se vam zdijo zanimive? (n = 72)
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Med pomembnejše ukrepe, ki bi lahko dodatno spodbudili k podjetništvu s področja
kulturne dediščine, so anketiranci uvrstili pregled dobrih praks in uspešnih zgodb (53 %),
izobraževalne vsebine (delavnice, predavanja in seminarje) (50 %), strokovna mentorstva
(41 %), enostaven dostop do virov financiranja za idejo (41%) in dogodke, namenjene
spoznavanju somišljenikom (37 %). Med manj pomembne ukrepe so uvrstili dogodke za
razvoj idej (hackathone) (20 %) in prosto dostopne baze podatkov (34 %).

4.1 Analiza dediščinskega sektorja
Sledeči sklop vprašanj, za izvedbo analize dediščinskega sektorja, je bil namenjen
zaposlenim v dediščinskih institucijah v občinah Idrija in Cerkno. Na vprašanje »Kaj
so značilnosti strokovnjaka na področju kulturne dediščine« so zaposleni na prvo
mesto uvrstili prenos znanja, spretnosti in veščin na druge (94 %), zatem zavezanost
k nenehnemu učenju (75 %), iskanje novih kreativnih rešitev (75 %), medtem ko so na
zadnje mesto uvrstili sposobnost reševanja zapletenih situacij (44 %). Nadalje, kot
prevladujoči faktor omejevanja prenosa znanja, veščin in zavedanja o pomenu kulturne
dediščine so označili nezadostno povezovanje izobraževalnih institucij, dediščinskih
ustanov, nevladnih organizacij in ustvarjalcev v vzgojno-izobraževalnem programu (81
%), pomanjkanje finančnih sredstev (69 %), nezadostno vključenost dediščinskih vsebin
v sistem formalnega in neformalnega izobraževanja (56 %) in splošno razumevanje
dediščine kot ovire (50 %). Med manj pomembne faktorje omejevanja so uvrstili splošno
pomanjkanje časa (38 %), nezagotovljen dostop dediščinskih institucij na enem mestu
(31 %), nezadostno vključenost dediščinskih vsebin v sistem formalnega in neformalnega
izobraževanja (25 %) in nezadostno mednarodno povezovanje (ICOM, ICOMOS, ICCROM,
programi EU in UNESCO) za usposabljanje pri izboljšanju dostopnosti dediščine (25 %).
Kaj otežuje prenos znanja, veščin in zavedanja o pomenu
kulturne dediščine? (n=16)

Na vprašanje, komu naj dediščinske institucije posredujejo znanje, so najvišje uvrstili
učence, dijake in študente (povprečje 2,4) in strokovno javnost (povprečje 2,9), sledijo
lokalne skupnosti (povprečje 3,4), turisti (povprečje 3,7) in nevladne organizacije (povprečje
3,9), na zadnjem mestu pa so podjetja (povprečje 4,7).
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Prosimo, razvrstite od najbolj pomembnega do najmanj pomembnega: Komu naj
dediščinske institucije posredujejo znanje? (n = 16)

(Grafikon prikazuje povprečne vrednosti)
Nadalje, na vprašanje »Ovrednotite, koliko veščin in znanja imate z naslednjih področjih«
so zaposleni v dediščinskih institucijah področje interpretacije dediščine ocenili kot
svoje najmočnejše področje (povprečje 3,6), sledijo oglaševanje (povprečje 2,3), prodaja
(povprečje 2,2) in avtorsko pravo (povprečje 2,1), medtem ko so marketing (povprečje 2,0)
in razvoj produktov (povprečje 2,0) ocenili kot najšibkejši področji poznavanja.
Ovrednotite koliko veščin / znanj imate z naslednjih področij. (n = 16)

(Grafikon prikazuje povprečne vrednosti)
Ob tem nas je tudi zanimalo, kateri dejavniki so najmočneje vplivali na njihov strokovni
razvoj. Zaposleni v dediščinskem sektorju menijo, da na razvoj delavca v dediščinskem
sektorju najbolj vplivajo neposredne/praktične izkušnje (povprečje 4,8), sledita
kilometrina dela na strokovnem področju (povprečje 4,2) in partnersko povezovanje s
sorodnimi organizacijami (povprečje 4,2), zatem formalno izobraževanje (povprečje 3,8),
digitalno izobraževanje (webinarji, podcasti, ipd.) (3,6), mentorstvo (3,6) in udeležba na
raznih konferencah, tečajih in predavanjih (3,6).
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Ovrednotite pomembnost spodnjih dejavnikov na vaš strokovni razvoj. (n = 16)

(Grafikon prikazuje povprečne vrednosti)
Zaposleni v dediščinskih institucijah so na vprašanje »Katere tržne dejavnosti bi vaša
dediščinska institucija morala v večji meri razvijati in izvajati« največkrat odgovorili, da
bi se v večji meri morale razvijati in izvajati tržne dejavnosti s področja prodaje znanja
(izobraževanja, delavnice, svetovanja) (80 %), prodaje turistične ponudbe (60 %), prodaja
raziskav (40 %) in spominkov (27 %), medtem kot so med manj pomembne uvrstili prodajo
in oddajanje v najem avtorskih pravic nad avtorskimi deli (13 %) in trženje prostorov (7 %).
Katere izmed spodaj navedenenih tržnih dejavnosti bi vaša dediščinska institucija
morala v večji meri razvijati in izvajati? (n = 15)

Zaposleni v dediščinskih institucijah menijo, da ima podjetništvo v povprečju bolj pozitivne
(80 %) kot negativne učinke (20 %) na kulturno dediščino. Na vprašanje »Ovrednotite vpliv
naslednjih aktivnosti na kulturno dediščino« so anketiranci za dejavnosti, ki imajo največji
pozitivni vpliv, označili turistične oglede (povprečje 4,6) ter nastanitve (povprečje 4,1,),
sledita trg starin (povprečje 3,7) in trg umetnosti (povprečje 3,6).
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Ovrednotite vpliv naslednjih aktivnosti na kulturno dediščino. (n = 15)

(Grafikon prikazuje povprečne vrednosti)

Društvo Idrija 2020
Društvo Idrija 2020 je bilo ustanovljeno leta 2012 z namenom razvijanja mladinskega
sektorja in mladinskih politik v sferah, ki segajo prek meja ustaljenih mladinskih
programov: lokalni strateški razvoj, podjetništvo in revitalizacija dediščine. Vse to s ciljem,
da Idrija postane mladim prijazna občina.
Elektronska pošta: zivjo@idrija2020.si
Spletna stran: www.idrija2020.si

Zavod ID20
ID20 je bil ustanovljen z namenom preobrazbe dediščine iz stvari preteklosti v snov
prihodnosti. Zavod deluje v Idriji, kjer se je nekoč nahajal drugi največji rudnik živega
srebra na svetu, danes pa je mesto s svojo bogato rudarsko dediščino vpisano na UNESCO
Seznam svetovne dediščine. Preplet dediščine in inovativnosti je v Idriji ustvaril idealne
pogoje za nadaljnji razvoj na poslovnem, storitvenem in kreativnem področju.
Elektronska pošta: info@id20.si
Spletna stran: www.id20.si

