
DIGITALNE IZKUŠNJE



Dediščina skozi lečo inovativnih tehnologij.



1. DIGITIZACIJA
Projekt: Digitizacija 
Rotunde v Prekmurju

Naročnik: TIC Moravske 
Toplice

Opis: Čas ne prizanaša 
nikomur in žal to velja tudi 
za mnoge naše kulturnoz-
godovinske spomenike. 
Številne najdemo tudi v 
Pomurski regiji, kjer smo v 
sodelovanju z TIC 
Moravske Toplice pripravili 
digitizacijo znane roman-
ske Rotunde. To je proces 
pretvorbe informacij iz 
fizičnega sveta v digitalni 
3D svet, ki zagotavlja 
odlično podlago za 
nadaljnjo implementacijo 
digitalizirane dediščine v 
zabavno ali izobraževalno 
izkušnjo. Uporabili smo 
fotogrametrijo, 3D 
skeniranje, oblak točk in 
posnetke z dronom.

VIDEO



2. NAVIDEZNA RESNIČNOST
Projekt: 360 stopinjska in 
animacijska vizualizacija 
pragozda Krokar

Naročnik: Javni zavod za 
turizem in kulturo Kočevje

Opis: Globoko v kočevskih 
pragozdovih so zaščitena 
območja, ki jih ni dovolje-
no obiskati. S tem v mislih 
smo razvili VR (virtual 
reality) izkušnjo Krokar, ki 
obiskovalcem Kočevja 
omogoča, da se lahko 
skozi te oddaljene in 
nedostopne predele 
»sprehodijo« s 360° VR 
aplikacijo. Ta uporabni-
kom z zabavno animirano 
interpretacijo gozdnih 
površinskih procesov in 
številnimi videi z informa-
tivno vsebino ponuja 
orientacijo in navigacijo po 
njegovem izbranem delu.

VIDEO



3. PROJEKCIJSKO MAPIRANJE
Projekt: Projekcijsko 
mapiranje na pročelje 
cerkve v Sv. Trojici

Naročnik: Zavod za 
turizem Maribor

Opis: TrojicaFest je 
občinski festival v Sveti 
Trojici, ki v Slovenskih 
Goricah združuje dejavno-
sti in kulturne dogodke za 
vse okuse in generacije. 
Zanje smo pripravili 
izjemno privlačno 
avdio-vizualno atrakcijo –  
impresivno projekcijo na 
cerkveno fasado, ki je 
pokrivala skoraj 1.500 m2. 
Ta dramatična 8-minutna 
avdiovizualna predstava, 
primerno poimenovana 
»Razsvetljenje«, je po 
zapisih iz samostana 
predstavila zgodbo o 
cerkvi skozi čas (tudi z 
nekaterimi abstraktnimi 
vložki), od zlate dobe 
romarjev do lokalnega 
čudeža ozdravljenja.

VIDEO



4. RAZŠIRJENA RESNIČNOST
Projekt: AR zemljevid 
Slovenije

Naročnik: Spirit Slovenija

Opis: Javna agencija SPIRIT 
Slovenija je z uporabo 
sodobnih digitalnih rešitev 
želela nadgraditi promoci-
jske aktivnosti na medn-
arodnih sejmih, kjer 
predstavlja slovenski 
turizem in gospodarstvo. 
Pripravili smo interaktiven 
3D AR (augmented reality) 
zemljevid, ki predstavlja 
privlačno vizualno 
komunikacijo z obogateno 
predstavitvijo vsebin ter 
omogoča interaktivno 
izkušnjo. Zemljevid 
»zaživi« preko tablice z 
naloženo aplikacijo, s 
čimer ustvari simpatično 
in vizualno prepričljivo 
izkušnjo.

VIDEO



5. ANIMACIJA
Projekt: Rekonstrukcija in 
animacija Črnomlja skozi 
zgodovino

Naročnik: RIC Bela krajina

Opis: Srednji vek je od 
nekdaj predstavljal 
poseben del zgodovine 
našega sveta. To so bili 
časi vitezov in gradov, 
velikih osvajanj in cvetočih 
mest. Mnogi od njih stojijo 
še danes in številne 
zanima, kako so sploh 
nastali in se razvijali. Bela 
Krajina ima tri velika 
mesta, ki so zaradi svoje 
lege ob meji služila kot 
obrambne trdnjave. Med 
njimi je tudi Črnomelj, 
katerega temeljni kamen 
je bil postavljen na začetku 
13. stoletja in razvoj 
katerega smo med 
drugimi tudi prikazali s 3D 
animacijo. 

VIDEO
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