
Srednja škola Topusko

Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju



Javni poziv 

PROMOCIJA I JAČANJE KOMPETENCIJA 
STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM 2017.



Opći ciljevi projekta:

- poticanje zapošljavanja u općini Topusko kroz 
promociju i razvoj cjelogodišnjeg kulturnog turizma

- podizanje svijesti lokalnog stanovništva o važnosti 
kulturno-povijesne i gastronomske baštine te potrebi 
njenog očuvanja i zaštite



Specifični ciljevi projekta:

- obogaćivanje turističke i gastronomske ponudu općine Topusko kroz organiziranje 
povijesno-scenskih prikaza s predstavljanjem načina života, prehrane i razonode u 
rimskom razdoblju, cistercitskom razdoblju i Habsburškom razdoblju 19.stoljeća

- educiranje lokalne zajednice te sadašnjih i potencijalnih budućih turističkih djelatnika 
o važnosti kulturno-povijesne i gastronomske baštine

- informiranje šire javnosti o kulturno-povijesnoj i gastronomskoj baštini Topuskog kao 
dijelu lokalne turističke ponude kroz video-materijale, objave na društvenim mrežama, 
brošure, letke i sl.

-razvoj poduzetništva i projektnog razmišljanja kod učenika te njihovo upoznavanje s 
projektima kao načinom osiguravanja investicije



Aktivnosti:

1.) informiranje lokalne zajednice i svih poslovnih 
subjekata koji djeluju u turizmu o projektu i 
zamišljenim aktivnostima

2.) proučavanje i istraživanje kulturno-povijesne i 
gastronomske baštine Topuskog



3.) obilježavanje kulturno-povijesnih spomenika 
informativnim pločama

4.) održavanje gastronomskih radionica s povijesnim 
osvrtom za učenike, turističke i ugostiteljske djelatnike 
te zainteresiranu javnost



5.) povijesno – scenski prikaz svakodnevnog života 
kroz odabrana povijesna razdoblja

6.) izrada promotivnog materijala (filmski sadržaj, web 
sadržaj, Kulturno-povijesni vodič kroz Topusko, 
brošure, letci)

7.) završna manifestacija i prezentacija rezultata 
projekta



 Informiranje lokalne zajednice i poslovnih subjekata 
o projektu te proučavanje i istraživanje kulturno-
povijesne i gastronomske baštine Topuskog

U provođenje ovih aktivnosti uključeni su brojni dionici: TZ 
Općine Topusko, TZ Sisačko-moslavačke županije, Općina 
Topusko, Sisačko-moslavačka županija, Povijesni muzej 
Karlovac, Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u 
Sisku, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 
Top-Terme Topusko, Lječilište Topusko te iznajmljivači 
privatnog smještaja u Topuskom

Održani su brojni sastanci te je provedeno proučavanje i  
istraživanje pod vodstvom projektnog tima



 Obilježavanje 
kulturno-
povijesnih 
spomenika 
informativnim 
pločama

U suradnji sa 
stručnjacima 
osmišljena je i 
izrađena 
informativna ploča o 
rimskom zavjetnom 
žrtveniku iz 2.st. 
Ploča je postavljena 
na samom 
povijesnom 
lokalitetu



 Održavanje gastronomskih radionica otvorenih 
javnosti i povijesno-scenskih prikaza 
svakodnevnog života kroz odabrana povijesna 
razdoblja

Kroz gastronomske radionice pripremana su jela iz 
odabranih povijesnih razdoblja važnih za Topusko 
(rimsko razdoblje, doba cistercita, 19. stoljeće). Za 
pripremanje jela korištene su lokalno uzgojene 
namirnice nabavljene u suradnji sa Zajednicom 
proizvođača Sisačko-moslavačke županije.

Povijesno-scenski prikaz života  uprizorili su učenici škole 
na konkretnim povijesnim lokalitetima. Prikaz 
rimskog razdoblja uprizoren je na lokalitetu zavjetnog 
žrtvenika, razdoblja cistercita na lokalitetu park 
Opatovina, a 19. stoljeća na lokalitetu terase i šetnice u 
podnožju Nikolinog brda.  Za izvođenje ove 
kontinuirane aktivnosti korištena je replika odjeće iz 
svakog povijesnog razdoblja . Dio odjeće je izrađen 
tijekom ovog projekta, dok je dio donacija Udruge 
Dvorska lepeza  koja je prestala s radom



 Izrada promotivnog 
materijala

S ciljem prezentacije 
rezultata istraživanja 
izrađena je kratka 
brošura s 
informacijama o 
kulturno-povijesnim 
znamenitostima 
Topuskog u odabranim 
povijesnim 
razdobljima. Sadržaj 
brošure usuglašen je s 
relevantnim 
stručnjacima, bogato 
ilustriran i znatno 
doprinosi 
informiranosti 
posjetitelja i lokalne 
zajednice



 Izrada 
promotivnog 
materijala

Brošura sadrži i brojne 
citate, a najzanimljiviji 
je ulomak iz Dnevnika 
Dragojle Jarnević, 
hrvatske književnice, 
učiteljice i onodobne 
intelektualke, 
pripadnice Hrvatskog 
narodnog preporoda u 
19.st.. U ulomku se 
opisuje jedan od posjeta 
bana Josipa Jelačića 
Topuskom



 Završna manifestacija i prezentacija 
rezultata projekta

Završna manifestacija održana je 15. lipnja. 
2017. godine.  Manifestacija je privukla 
pažnju brojnih posjetitelja, kako 
lokalnog stanovništva tako gostiju iz šire 
okolice i turista. Sudjelovali su i svi 
dionici projekta, kao i najviši 
predstavnici lokalne i regionalne uprave

Manifestacija je popraćena od strane 
lokalnih i regionalnih medija

Rezultati projekta i povijesno-scenski prikaz 
prezentirani su i tijekom manifestacije 
„Carski grad – Opatija” 16.srpnja 2017. 
Također  je temeljem projekta osmišljeno 
i obilježavanje Dana europske baštine 
planirano za 25.09.2017. te Noći muzeja 
26.01.2018, s temom Cisterciti i Opatija 
Topusko



 Učenici – članovi tima Srednje škole 
Topusko bili su:

Adriana Duča

Elvis Bunić

Stipo Delić

Lorena Capar

Lidija Pejić

Luka Kuzmić

Ines Kirić

Marinko Trupina

Franjo Bilobrk

Dejana Vorkapić

 Nastavnica mentorica bila je:

Draženka Birkić



 Učenici – članovi tima Škole za 
grafiku, dizajn i medijsku 
produkciju bili su:

Filip Šviglin

Matea Pajkić

Dario Zagorac

Hana Krajčević

Andrej Čirkinagic

Ivona Čačić

Aston Rafaj Džamonja

Martin Bondi

Marta Vukusić

Ivor Dvoriščak

 Nastavnik mentor bio je Bernardo 
Brčić



Prezentaciju izradili:

Školski timovi Srednje škole Topusko 

i 

Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju




