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MUZEJ.1925

Kratek opis projekta 
Prostovoljno  gasilsko  društvo  Šinkov  Turn  hrani  arhivsko  gradivo,  stare  predmete,
povezane z dejavnostjo gasilstva in prostovoljstva, ki ga želimo preko projekta razširiti,
aktualizirati  in  predstaviti  širši  javnosti  v  letu  2022.  Restavrirane predmete  z  izbranimi
spomini in zgodbami z močno sporočilno vrednostjo bomo prenesli na mlajše prebivalce
ter v njih spodbujali akcijo prostovoljstva, usmerjeno v skupno dobro.

• K sodelovanju  je  pristopila  tudi  OŠ Vodice.  Učenci  so  sodelavci  pri  zbiranju

zgodb iz lokalnega okolja in prevodih v angleščino. 
• Uredili  bomo  manjšo  muzejsko  zbirko vključno  s  fotografijami  in  arhivskimi

dokumenti. Spretno oblikovane kaširane plošče skupaj z razstavljenimi predmeti in
povezanimi prigodami bodo na ogled v prenovljenih prostorih v gasilskem domu.  

• Ogled bo brez vstopnine, namenjen krajanom, celotni slovenski javnosti pa tudi

tujim obiskovalcem. Vključili bomo več interaktivnih točk in pustolovskih nalog –
za najmlajše, šolarje, družine in seniorje, da bodo izzvale novo samoiniciativo. 

• Izdelana  bo  reprezentativna  foto-monografija  kraja z  izbranimi  sporočilnimi

zgodbami, namenjena tako krajanom kot obiskovalcem. 
• Obisk  muzeja  je  v  celoti  zasnovan  v  aktivno  vključevanje  obiskovalcev kot

impresivno  doživetje  za  vzpodbudo  k  večji  participaciji,  prostovoljstvu  in/ali
humanitarnosti v domačem bivalnem okolju. Velja za individualni obisk ali skupine.

Cilji projekta MUZEJ.1925:

 obnoviti nekaj prostorov v gasilskem domu in v njih pripraviti prostor za muzejske
vsebine tako, da popestrijo delo in počutje v njem,

 s  pomočjo  vrednot  in  dosežkov  prostovoljstva  krepiti  pripadnost  in  participacijo
krajanov,  izzvati  z  izkušnjami  srčnosti,  solidarnosti,  dobrodelnosti  in  jih   vtkati  v
dnevno življenje skupnosti,

 preko  interaktivnih  točk  in  pustolovskih  nalog  povečati  soudeležbo  med  vsemi
generacijami za boljšo skupnost.
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Za vsebino je odgovorno PGD Šinkov Turn. Organ upravljanja , določen za izvajanje 

Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.


