
 

 

PRENOVA GRAJSKE POVRŠINE 

Akronim projekta: PGP 

Vlagatelj projekta (vodilni partner): Javni zavod Rokodelski center Ribnica – zavod za 

rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost 

Partnerji:  

Knjižnica Miklova hiša 

Turistično društvo Ribnica 

BREWWOOD pivovarna d.o.o. 

Občina Ribnica 

Vrednost projekta: 230.879,27 EUR 

Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 79.998,19 EUR 

Terminska izvedba operacije: 1. 9. 2020 – 31. 12. 2021 

Kratek opis operacije: 

 

Povzetek:  

Ribniški grad je pomembno zgodovinsko, kulturno in družbeno središče Ribnice. V njem so prostori 

Muzeja Ribnica, Park kulturnikov, delno ohranjena forma viva in letno gledališče, ki letno privabijo 

veliko domačih in tujih gostov. V operaciji bodo izvedena naslednja investicijska dela: klančina za 

osebe na invalidskem vozički, otroške vozičke in za starejše; dvig portala na zahodni strani za potrebe 

intervencije; tlakovano letno gledališče za kvalitetnejše doživljanje prireditev v grajskem prostoru; 

servisna pot, ki bo na koncu zatravljena. Prostor se obnovi z namenom pridobiti v Ribnici udobnejši 

in dostopnejši prostor za lokalno prebivalstvo in za obiskovalce. Prav tako bomo s projektom in 

investicijo osebam na invalidskem vozičku, osebam z otroškimi vozički in starejšim omogočili 

pogostejše obiskovanje prireditev. Prireditve v času projekta bodo namenjene različnim skupinam 

brez izključevanja katere od njih. Program bo pester in razgiban ter inovativen. Preredili se bodo trije 

glasbeni večeri (srednjeveška ali renesančna glasba in ples, dve etno glasbeni prireditvi) in pet 

medgeneracijskih delavnic. Projekt predvideva razvoj novega produkta, ribniško grajsko pivo. Pivo 

bo imelo namen promocije ribniške doline in samega gradu. Promocija piva se bo z zgibanko 

zemljevid gradov od Turjaka do Kolpe predstavila na šestih lokacijah območja LAS PPD od Turjaka 

do Kolpe. Grad se nahaja v središču mesta, je prvi naselitveni del kraja, zato igra tudi pomembno 

začetno naselitveno vlogo, torej je prostor kulture in identitete, kar želimo z aktivnostmi v operaciji 

smiselno nadgraditi. Prenova in izvedene aktivnosti bodo omogočile cilj nadaljevati in nadgraditi 

vsebine. Naša bistvena naloga je ohranjati kulturno dediščino in likalno identiteto ter jo predstaviti 

lokalni in širši javnosti tudi na sodoben način. Da pa lahko do tega pride, morajo biti dani pogoji. Te 

pogoje nedvomno omogoča ta operacija.  Zaradi vseh izvedenih aktivnosti operacije, bo lahko v kraj 

prišlo mnogo več obiskovalcev, ki jim kultura in dediščina kaj pomenita.  

 

Cilji operacije:  

• izvedena obnovitvena investicijska dela: tlakovano letno gledališče, dvig portala iz smeri 

Rokodelski center Ribnica, servisna pot in pridobitev klančine, • uporaba vseh obnovljenih površin za 

širšo javnost, predvsem pa za lokalno skupnost in njene inštitucije s svojim kulturnim in turističnim 

programom, • krepiti lokalno identiteto z ozaveščanjem pomena gradu in kulturne dediščine, • 

spodbuditi medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje, • vključevaje ranljivih skupin, • spodbuditi 

lokalno skupnost k oživljanju pomembnega prostora z dediščinsko in turistično zanimivimi dogodki. 

 



 

 

Glavne aktivnosti:  

A1: Koordinacija in vodenje projekta 

A2: Promocija projekta  

A3: Investicijska dela 

A3_a: DIIP 

Pridobitev dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP).  

A3_b: Klančina – dostop do letnega gledališča 

A3_c: Izvedba rušenja in gradnja novega portala na zahodnem vhodu v grad, iz smeri Rokodelskega 

centra 

A3_d: Nova predvidena utrjena - nasuta pot  

A3_e: Izvedba tlaka letnega gledališča 

A4: Gradovi od Turjaka do Kolpe  

A5: Druženje v gradu 

A6: Glasba v gradu 

A7: Grajsko pivo 

 

Pričakovani rezultati operacije:  

• tlakovano letno gledališče, • dvignjen in obnovljen portal, •  klančina, • servisna pot, • tiskan 

zemljevid, • razvito grajsko pivo, • prireditev etno glasbena večera, • izvedene medgeneracijske 

delavnice, • prireditev srednjeveška ali renesančna glasba in ples 

 

Kazalniki:   

Tlak letnega gledališča / 1 tlakovano letno gledališče 

Klančina – dostop do letnega 

gledališča 
/ 

1 klančina – dostop do letnega 

gledališča 

Utrjena servisna pot, na koncu 

zatravljena 
/ 

1 utrjena servisna pot, na koncu 

zatravljena 

Dvignjen vhodni portal / 1 dvignjen vhodni portal 

Zemljevid gradov / 
3000 enot zemljevidov z 

označenimi gradovi in opisom 

2 večera etno glasbe / 2 večera etno glasbe 

Razvoj grajskega piva / 500 l grajskega piva 

Predstavitev srednjeveških ali 

renesančnih plesov in glasbe   
/ 

1 predstavitev srednjeveških ali 

renesančnih plesov in glasbe   

Izvedba 5 medgeneracijskih 

delavnic 
/ 

Izvedenih 5 medgeneracijskih 

delavnic 

Obiskovalci na dveh etno 

koncertih 
/ 300 obiskovalcev 

Skupaj udeležba na petih 

medgeneracijskih delavnicah 
 40 obiskovalcev 

Obiskovalci na prireditvi 

srednjeveški ali renesančna 

ples in glasba 

/ 150 obiskovalcev 

 

 



 

 


