PROJEKT SAGITTARIUS
Marca 2011 smo začeli z izvajanjem projekta Sagittarius (Strelec), ki poteka v okviru
programa mednarodnega sodelovanja Jugo-Vzhodne Evrope. V projektu skupaj sodeluje 20
partnerjev, ki prihajajo iz 8 držav: Grčije, Slovenije, Italije, Bolgarije, Romunije, Hrvaške,
Madžarske in Moldavije. Sagittarius je namenjen razvoju in promociji podjetništva kulturne
dediščine na območju jugo–vzhodne Evrope, izvajal se bo 36 mesecev in bo zaključen meseca
februarja 2014. Vodilni partner projekta je University of the AEGEAN – Research unit / U
AEGEAN iz Grčije. V Sloveniji projekt izvajamo na E-Zavodu Ptuj.
Projekt Sagittarius želi promovirati naravno in kulturno dediščino manjših, predvsem
podeželjskih območij. Ta območja so izven znanih in preobljudenih turističnih znamenitosti.
Kljub bogati in dobro ohranjeni dediščini ostajajo na obrobju in neprepoznavna. Številna
območja so nerazvita, ljudje, predvsem mladi se odseljujejo, ker ne najdejo možnosti
zaposlitve obenem pa ne prepoznajo skupnih vrednot in podjetniških možnosti v okviru lastne
naravne in kulturne dediščine.
Glavni cilji projekta so:
 Prepoznati socialno – ekonomske potenciale naravne in kulturne dediščine, uvajati
podjetništvo kulturne dediščine v okviru mednarodnega sodelovanja in mreženja,
uvajanje blagovne znamke
 Certificiranje znanja na področju naravne in kulturne dediščine, zaščita kulturne
dediščine ter postaviti standarde in označevalce njene kakovosti
 Povečanje udeležbe dolgotrajno brezposelnih oseb (mladi, ženske, invalidi, ipd.) v
projekt z namenom ustvarjanja novih delovnih mest
 Uporabi obstoječega znanja na področju kulturne dediščine kot nabor podjetniških idej
 Uporabi praktičnih izkušenj pri planiranju in vodenju naravne in kulturne dediščine
 Predstavljanju kulturnih vrednot in širjenju izkušenj skozi tematske poti in vključene
zainteresirane.
Predstavitveni seminar je potekal dne 11. aprila 2012 v Mariboru. Udeleženci so se seznanili s
potekom projekta in načrtovanimi aktivnostmi. Zanimanje je bilo precejšnje, saj je na
območju Podravja veliko premalo poznane kulturne in naravne dediščine, ki bi jo lahko preko
projekta Sagittarius bolje predstavili in vključili v razvoj lokalnega okolja in širše.
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Več informacij o projektu najdete na spletnih straneh E-Zavoda Ptuj www.ezavod.si.
Kontaktna oseba projekta je Zlatka Zastavnikovič, spletni naslov zlatka@zavod.si, telefon
749 32 24.
Ptuj, 13.4.2012
Članek pripravila: Zlatka Zastavnikovič
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