
BrniISTRA - Oživljanje kulturne dediščine Slovenske Istre

Partnerja
Kulturno ekološko društvo Smetumet 
Zavod Trajnostni park Istra

Podporniki
Center odličnosti nizkoogljičnih tehnologij
Društvo Ekologi brez meja
LifeClass Hotels & Spa
Pokrajinski muzej Koper

Kaj?
- Povezovanje lokalnega prebivalstva (lokalnih rokodelcev, znanja, materiala na eni 
strani), muzejev, etnologov, biologov in drugih strokovnjakov na drugi strani in 
oblikovalcev, kreativcev na tretji strani.
- Iskanje, raziskovanje starega znanja, kulture, obrti, praks, vzorcev, materialov. 
Spajanje starih tradicij, znanj z sodobnimi oblikovalskimi rešitvami in pristopi.
- Na podlagi terenskega dela razviti tržno zanimive produkte, delavnice, pot.

Rezultat
Izdelki - izdelki, oblikovani iz naravnih ali odpadnih materialov, ki se direktno 
naslanjajo na kulturno tradicijo slovenske Istre. Sodobna interpretacija starih praks 
in izdelkov, ki je v novi preobleki zanimiva tudi tržno (kot trajnosten turističen 
izdelek, ki posreduje kulturo Istre). Oblikovanje po načelih trajnostnega, zero waste 
oblikovanja, poudarek na uporabnih izdelkih. Izdelek se oblikuje in trži skupaj z 
zgodbo, kar ga celostno zaokroži. 
Delavnice - v sodelovanju z lokalnimi rokodelci (pletarji, mizarji, čebelarji ipd.) 
zasnovane delavnice, ki oživljajo kulturo Istre in v praksi poudarjajo pomen 
trajnostnega razvoja. Delavnice je mogoče tržiti tudi kot turistično zanimivost, kjer 
se obiskovalci lastnoročno srečajo z obrtniki in se v sodelovanju z njimi lotijo 
izdelave katerega izmed tradicionalnih (ali interpretiranih) izdelkov.
Pot - glede na rezultat obdobja raziskave terena je mogoče, da se posamezne dobre 
oz. izjemne prakse istrskega okolja združi v trajnosto pot po Istri, kjer obiskovalci 
bolj poglobljeno in intimno spoznajo bogato kulturno tradicijo krajev, ki bi jo sicer 
mogoče ne opazili.

Zakaj sploh ta projekt- kaj so izzivi
-lokalno prebivalstvo se ne zaveda izjemne kulturne dediščine krajev in možnosti, da
se le-to spravi v življenje in od nje celo živi
-lokalna tradicija, znanje, obrti izumirajo, ne glede na to, da gre za področje z 
izjemno tradicijo, ki je na račun svoje izoliranosti oblikovalo edinstvene prakse
-mnoge stare prakse, obrti, ipd. so po svoji naravi/materialu/namembnosti same po 
sebi trajnostne, zato je pomembno, da se jih v luči prehoda na trajnostni način 
bivanja in zeleni gospodarski preboj ponovno obudi in uporablja
-prebivalstvo istrskega zaledja se še vedno izseljuje, saj ni ekonomskih priložnosti, 
turistično so kraji (še) nezanimivi. V neposredni bližini je turistično izjemno 
zanimiva Obala, a istrsko zaledje svojih priložnosti še ne izkoristi - nima še znanja, 
sposobnosti za ekonomski preboj
-opažamo, da se sicer izvajajo terenske etnološke/antropološke raziskave in se 



preučuje tradicijo, a večinoma ostane le pri raziskavah - ni preboja v prakso in 
prenosa tradicije v sodobne izdelke/prakse/priložnosti

Zakaj je naš pristop pravi
-naš pristop je izrazito praktične narave - ne ostajamo zgolj pri raziskavi, ampak 
staro znanje, izsledke, tradicijo uporabimo za snovanje sodobnih 
izdelkov/delavnic/konceptov, ki lokalnemu prebivalstvu prinašajo ekonomske 
priložnosti
-imamo dolgoletne izkušnje oblikovanja iz naravnih materialov, naslanjajoč se na 
kulturno tradicijo lokalnih krajev – s tem lahko pomembno prispevamo k oživitvi 
tradicionalnih obrti, znanj
-verjamemo, da so tradicionalna znanja, ki jih posreduje lokalno prebivalstvo 
izjemno dragocena in imamo znanje, da jim pomagamo ta znanja prenesti v 
sodobnost in jih uporabiti kot vir zaposlitve oz. ekonomskih priložnosti
-povezovanje lokalnega prebivalstva, strokovnjakov s področja kulturne dediščine in
naravoslovnih ved ter oblikovalcev in kreativcev je uspešna formula, s katero lahko 
doprinesemo k oživitvi starih obrti in k ekonomsko uspešni proizvodnji 
izdelkov/storitev  z dodano vrednostjo
-povezovanje z lokalnim prebivalstvom in ustvarjanje ekonomskih priložnosti za 
lokalno prebivalstvo (zelena delovna mesta) vidimo kot dober način za ohranjanje 
tradicionalnih znanj in kot alternativo izseljevanju podeželskega prebivalstva v 
mesta
-ker bo končni rezultat našega projekta realen in bo lokalnim prebivalcem pomagal v
ekonomskem smislu – poskrbeli bomo za proizvodno pot in za končno trženje in 
prodajne kanale izdelkov (ne bo ostalo zgolj pri ideji oz. raziskavi oz. prototipih 
izdelkov...)
-ker gre za tesno sodelovanje z lokalno skupnostjo in ker gradimo dolgoročno 
sodelovanje 

Vizija
-regija postane prepoznavna trajnostna turistična destinacija 
-lokalno prebivalstvo je ponosno na svojo tradicijo, stara znanja se še naprej 
uporabljajo in lokalni obrtniki lahko živijo od svojega dela
-obrtni izdelki, ki jih ponujajo v regiji, so iskani med tujimi in domačimi turisti in 
kupci nasploh in omogočajo trajnostne zelene zaposlitve
-izdelki, storitve ter Trajnostni park Istra komunicirajo zgodbo o pomenu 
trajnostnega razvoja in starih znanjih, ki so (bila in bodo) vir preživetja skupnosti
-na podlagi raziskave terena, znanj, obrti Istre, se opremi skupni prostor za 
druženje, delavnice in prireditve v bivši šoli v vasi Hrvoji, kjer se uporabi oblike, 
vzorce, materiale, izdelke, ki so del bogate kulturne tradicije. S tem se komunicira 
pomen navezovanja na lokalno tradicijo. Ustvari se privlačen sodoben prostor, na 
katerega je ponosna tudi lokalna skupnost.


