
             
 

 

Projekt Refresh + 
 

 

1. Uvod in namen 
 

Na OŠ Ljudski vrt Ptuj s podružnico Grajena, smo se konec leta 2020 (december) odločili, da 

kot aktivni udeleženci pristopimo k mednarodnemu projektu Refresh + (»Mladi umetniki 

oživijo kulturno dediščino in legende«). Projekt v katerem kot partnerice sodelujejo Univerza 

iz Murcije (Španija), Univerza iz Turkuja (Finska), kreativna platforma (Hrvaška), nacionalni 

muzej (Romunija), koordinira Združenje zgodovinskih mest Slovenije, katerega član je tudi 

mesto Ptuj. 

 

Osnovni namen projekta je bil vzpodbuditi mlade iz vseh zgodovinskih mest, da preko 

inovativne predstavitve/uprizoritve kulturne dediščine, oživijo eno od legend svojega mesta s 

pomočjo umetnosti, ki je univerzalni jezik s skoraj neskončnimi možnostmi izraza, 

ustvarjanja, kreativnosti. 

 

Tako smo s projektom REFRESH + poiskali načine, kako kulturno dediščino naših 

zgodovinskih mest približati mladim.  

 

Na Ptuju smo izbrali legendo nesnovne kulturne dediščine: zgodovinski ep in legendo o 

Parzivalu (srednjeveški ep Wolframa von Eschenbacha), ki je močno vezana na Ptuj in 

njegovo okolico (tudi Grajeno). Na projekt je bila prijavljena zgolj ena ptujska osnovna šola, 

naša šola: OŠ Ljudski vrt Ptuj s podružnico Grajena. Za realizacijo smo izbrali 

umetniško smer: uprizoritev s pomočjo glasbe in plesa izpod mentorstva Aljaža 

Selinška. 

 

Ob osnovnem namenu projekta, nas je z učenci še posebej privlačila obljuba organizatorjev 

projekta, ki veleva še poslovni model, kar sicer ni običajno za projekte s področja kulture. 

Skozi projekt naj bi namreč definirali tudi načine kako ta novo nastala „umetniška 

dela“  postaviti na EU umetniški trg in oblikovali/definirali za to potrebna orodja, marketinške 

aktivnosti in poslovne modele. 

 

2. Metodika dela,zaključek in zaključna prireditev 

 
 

Z učenci, ki pripadajo ožji skupini umetniško nadarjenih učencev iz OŠ Grajena, smo se 

odločili, da bomo realizirali gledališko igre o Parzivalu.  

 

Konec oktobra smo sicer doživeli hladen tuš, ko so nam organizatorji sporočili, da gledališke 

igre ne bomo mogli odigrati, ampak da moramo poslati krajše videoposnetke z dano vsebino. 

Slednje smo tudi storili. Delček posnetkov je tako postal del video kolaža vseh uprizorjenih 

legend, ki so ga sestavili organizatorji in ga lahko vidite v priloženi povezavi.  



             
 

 

 

Spodaj prilagam uradno poročilo o zaključku projekta: 

 

 

»Združenje zgodovinskih mest Slovenije je v sodelovanju z Gimnazijo Celje - Center in 

Zavodom Celeia, 1. aprila 2022 v Celju, organiziralo zaključni dogodek MLADI OŽIVLJAJO 

LEGENDE. 

 

Mladi iz občin članic Združenja zgodovinskih mest Slovenije so v preteklem letu raziskovali 

legende svojega mesta in jih na mladostno izviren in svež način oživili. Na zaključnem  

dogodku smo  predstavili vseh 13 oživljenih legend ter podeli priznanja za sodelujoče mlade 

in njihove mentorje.  

 

Kratko o projektu MLADI OŽVILJAJO LEGENDE ZGODOVISNKIH MEST  

Združenje zgodovinskih mest Slovenije povezuje 21 mest in občin, ki delijo zavedanje, da so 

naša stara, zgodovinska mesta umetnostni zaklad in turistična privlačnost ter da ohranjena 

kulturna dediščina prinaša umetniški potencial različnim kreativnim industrijam, kar skupaj s 

turizmom in lokalnimi turističnimi ponudniki pomeni za mesta gospodarsko in razvojno 

priložnost.  

Z namenom oživljanja dediščine, mestnih središč in povezovanja kreativnih vsebin je 

Združenje pripravilo več projektov, izpostavljamo zadnje evropske projekte iz razpisa 

Ustvarjalna Evropa: Digitalne zgodbe malih zgodovinskih mest 2017, Mladi oživljajo 

kulturno dediščino-Refresh 2019 in Mladi oživljajo kulturno dediščino in legende-Refresh+, 

2021. Skupna značilnost vseh treh je vključevanje in nagovarjanje mladih, da spoznavajo in 

raziskujejo kulturno dediščino in jo na ustvarjalni način interpretirajo, pri tem so jim izrazna 

sredstva različne zvrsti umetnosti.  

Zadnji od treh mednarodnih projektov pri katerem so poleg Združenja sodelovali tudi 

partnerji iz Finske, Hrvaške, Romunije, Španije je projekt Young Artists Refreshing Heritage 

Sites and Legends,  kratko Refresh+. Mednarodne ekipe mladih iz vseh partnerskih držav so 

izbrale dve legendi, slovensko Legendo o meduzi (legendo o nastanku Kopra) in romunsko 

legendo o nastanku pomladi. Legendo o meduzi je 12 mladih umetnikov iz partnerskih držav, 

pod mentorstvom umetniške direktorice dr. Mateje Palčič Puzzer, novembra 2021 v Kopru, 

predstavilo na izjemno inovativen, in umetniško kreativen način skozi gledališko igro, 

vizualni performace in likovno delo.  

Uradnemu delu projekta pa smo v Združenju dodali še poseben slovenski del in povabili  

mlade in njihove mentorje  iz zgodovinskih mest, da izberejo legendo svojega mesta, ki jih je 

v zgodovinskih mestih veliko in jo oživijo, predstavijo na svoj in nov umetniški način.   

 

Odziv mladih iz zgodovinskih mest je bil izjemen in pri spoznavanja in oživljanja legend je 

sodelovalo preko 200 mladih iz zgodovinskih mest, ki so ustvarili, 13 novih mladostno svežih 

umetniških del, (glasba, ples, risba, video-digitalne vsebine),  ki so jim bile navdih legende 

zgodovinskih mest:  

 



             
Brežice: Vodovodni stolp: ljubezen v višavah 

Celje: Lila Prap in Herman Lisjak  

Idrija: Sprehod s Scopolijem 

Jesenice: Ortenburški rudarski red  

Kranj: Ples z Boštjanom Hladnikom  

Metlika: Predstava Na krilih legende  

Novo mesto: Legenda o (V)Ragovem logu ali kako se je vrag poslovil od Novega mesta 

Ptuj: Parzivalov dotik tistega nekaj 

Radovljica: Legenda o Povodnem možu iz reke Save 

Slovenske Konjice: Legenda o Svetem Juriju in zmaju, Legenda o potoku Gospodična in 

Legenda o nastanku Žičke kartuzije 

Šentjur: Legenda o opici baronice Barbare 

Škofja Loka: Zamorčeva pot 

Tržič: Legenda o nastanku Tržiča 

 

Projekt vključevanja in sodelovanja mladih pri aktivnostih združenja in mest članic, na 

področju spoznavanja kulturne dediščine in ponovne interpretacije v turistične namene, je še 

toliko bolj pomemben, saj poteka v letu 2022, ki ga je Evropski parlament razglasil za 

evropsko leto mladih.  

Na slovesnem zaključnem dogodku v Celju smo premierno predstavili film MLADI 

OŽIVLJAJO LEGENDE ZGODOVINSKIH MEST. Mladi ustvarjalci in njihovi mentorji so 

prejeli tudi priznanja za svoje uspešno opravljeno delo. 

Druženje mladih je v Celju potekalo cel dan, vse od 9. do 15. ure, saj so organizatorji zanje 

pripravili zanimiv program. Po kratkem uvodnem delu so nam domačini predstavili Celje na 

malo drugačen način, in sicer v izvedbi Flashmob akcije, ko smo hkrati, na različnih 

lokacijah, brali o svetovni popotnici, Celjanki Almi Karlin. V nadaljevanju so se mladi 

razdelili v tri skupine; prvo skupino so na »Lov na legende« po mestu predstavniki 

Mladinskega centra Celje, druga skupina je nova znanja pridobivala na plesni delavnici, tretja 

pa na senzorialni delavnici. 

Dogajanju so se, s priložnostnim koncertom, pridružili ta hip najbolj popularni dijaki v 

Sloveniji, skupina LPS band - dijaki in bivši dijaki Gimnazije Celje-Center, da pozdravijo 

skoraj 100 mladih in njihovih mentorjev iz zgodovinskih mest, ki so se udeležili petkovega 

slovesnega dogodka v Celju. » 

 

Prav tako prilagam povezavo do videokolaža in nekaj fotografij. 

https://youtu.be/aZj-ZWSRlkk 

 

Propagandni pano naše šole na osrednjem dogodku. 

https://youtu.be/aZj-ZWSRlkk
https://youtu.be/aZj-ZWSRlkk
https://youtu.be/aZj-ZWSRlkk


             

 

Osrednja predstavitvena panoja projekta (pri prvem smo prispevali drugo fotografijo iz desne 

– v sredinski vrsti, pri drugem spodnjo desno). 

 

 

 



             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 

In še fotografija podelitve priznanja in tima pred osrednjim dogodkom. 

 



             

 

 

 

 



             
3. Sklep in načrti za prihodnost 

Sodelovanje v projektu Refresh + je v redno šolsko delo vneslo dinamiko in nekaj novega. 

Slednjemu dajem velik poudarek, kajti tovrstni posegi v klasično obliko pouka pri učencih 

vzpodbudijo tako dodatno motivacijo za redno delo, kot tudi stik z nečim novim.  

Parzival je monumentalno srednjeveško delo izpod peresa Wolfang von Eschenbacha, ki takoj 

za Dantejevo Božansko komedijo predstavlja monument srednjeveške Evrope. Le – to je še 

toliko bolj oprijemljivo za nas, kajti avtor v sredini 13. stoletja omenja potok Grajena in sicer 

na Parzivalovi poti iskanja svetega grala. Nenazadnje se vitez tudi mudi ob bližnjem gradu, za 

katerega smo (lahko) z učenci prepričani, da gre za grad Vurberg. Za nas je pomembno zgolj 

dejstvo, prepričan sem, da prve pisne omembe Grajene. Sicer potoka (kot pravi Eschenbach; 

potočka), ampak ob tem potoku je čez nekaj stoletij nastalo naselje, katerega del je tudi naša 

osnovna šola OŠ Grajena. Soočenje s tem dejstvom ni dopuščalo možnosti, da pri projektu 

nebi sodelovali. Še več, iz tega smo začeli graditi zgodbo, ki nosi velik potencial. 

Prvič, sestavili smo ekipo, ki se želi udejstvovati na gledališkem odru in je za to pripravljena 

žrtvovati tudi svoj prosti čas. Skoraj jih lahko potihem imenujem že kot »gledališko ekipo OŠ 

Grajena«. Nadalje pa smo s projektom odprli vrata morebitnemu dogodku na OŠ Grajena v 

prihodnosti. Morda celo ob osrednjem šolskem prazniku, dnevu šole. Slednje je vredno 

razmisleka, kajti imamo oprijemljive dokaze, ki pričajo o velikem pomenu »kraja« že v 

srednjem veku. S slednjim se lahko namreč ponaša tudi grajenska lokalna skupnost. Parzival 

je namreč izbran vitez, ki, če lahko rečem, na lestvicah znamenitih zgodovinskih likov, kotira 

zelo visoko.  

Zraven tega je potrebno poudariti, da smo lepo reprezentirali svoje okolje in kraj (tako 

Grajeno kot Ptuj), da ne omenjam šole OŠ Ljudski vrt s podružnico Grajena. Izmed 13 

slovenskih šol, smo namreč samo mi izmed šol iz našega širšega okoliša predstavljali legendo 

našega kraja. S ponosom povem, da se s tovrstnim udejstvovanjem pri učencih vzpodbuja tudi 

zavest o pomenu rojstnega kraja in se jim posledično krepi pozitiven odnos, ki do njihovega 

kraja nosi tudi zaščitniško noto. Tega je v družbi že v osnovi premalo, zato moramo izkoristiti 

vsako priložnost, ki se nam ponudi, da učencem ponudimo prav to. Možnost sodelovanja s 

krepitvijo pripadnosti svoji šoli in posledično okolju del katerega je. 

V zaključku lahko povem, da je bilo sodelovanje v projektu več kot plodovito in uspešno. 

Nadvse me veseli dejstvo, da je odprlo mnogo vrat. Ne zgolj za aktivno delo učencev v 

prihajajočih letih v okviru gledališke skupine, temveč tudi možnosti za dejavnosti na področju 

šole in lokalne skupnosti. Parzivala ne bomo zlahka izpustili, saj je kot kaže tudi zanj bila 

Grajena pomemben kraj na Zemlji, kamor segajo nadvse pomembne figure iz zgodovine. Mi 

kot aktivni učitelji, ki smo tudi del lokalne skupnosti, slednje več kot pozdravljamo in smo na 

to ponosni. Tako kot naši učenci. 

Koordinator projekta: 

Aljaž Selinšek 


