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Kulturno sodelovanje prek meja…



Different parts of the system





http://whc.unesco.org/en/list/430 





Projekt CLAUSTRA

Kamniti braniki rimskega imperija / Kameni branici 
rimskog carstva 

1.1.2014 – 17.9.2015

Evropsko teritorialno sodelovanje Slovenija-Hrvaška 2007-2013, 
3. javni razpis

Prednostna naloga: Trajnostno upravljanje z naravnimi viri 

Ukrep: Ohranjanje območij varstva narave in kulturne dediščine

Budget: 600.050,09 EUR (IPA potem ESRR: 85%, nacionalno 
sofinanciranje: 10%, lastna udeležba: 5%)



Partnerji v projektu

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

- Hrvatski restauratorski zavod

- Narodni muzej Slovenije

- Udruga Žmergo

- Primorsko-goranska županija

- (Inštitut Ivan Michler)



Skupne preventivne raziskave

• Analize lidarskih posnetkov, 
geofizikalne raziskave, 
terenski pregledi, 
sondiranja, izdelava foto-
dokumentacije, pregledi 
arhivov in drugih obstoječih 
virov)



Usklajevanje meddržavnih izhodišč za ohranjanje in upravljanje

• prvi čezmejni 
konservatorski načrt

• prvi čezmejni načrt 
upravljanja

UPRAVLJANJE DEDIŠČINE

DEDIŠČINA          UPRAVLJAVEC         FINANČNA SREDSTVA



Participativne delavnice



Informiranje in promocija

• Spletna stran z interaktivnim zemljevidom
• Potujoče razstava 
• Publikacije oz. turistični vodnik 
• Brošura
• Zloženka/zemljevid 
• Dokumentarni film in promo
• Postavitev dveh informativnih tabel 
• Poljudna predavanja 
• dogodek žive zgodovine »Rimski dan« na Reki
• Tiskovne konference



Poljudna predavanja



Rimski dan (Reka, 6.6.2015)



Poljudne razstave (RIJEKA: 1.–20.7. 2015, OPATIJA: 21.7.–9.8.2015, 
KLANA: 9.–23.8.2015, LJUBLJANA: 27.8.–10.9.2015)



Film

• Promo, 8 min., 20 min.
• Žmergo, Ukus

• 2. CIK festival, Matulji
• Liburnija film festival, Opatija
• 4. Međunarodni festival 

arheološkog filma u Splitu



Projekt CLAUSTRA+

Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra
Alpium Iuliarum / Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog
turizma Claustra Alpium Iuliarum

1.8.2017 – 31.01.2020

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020, 2. rok

Prednostna os programa: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in 
kulturnih virov 

Programski specifični cilj: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega 
turizma 

Budget: 1.779.988,15 (ESRR: 85%, lastna udeležba: 15%)



Partnerji v projektu

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

- Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

- Narodni muzej Slovenije

- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

- Hrvatski restauratorski zavod

- Primorsko-goranska županija

- Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

- Prirodoslovni muzej Rijeka

- Turistička zajednica Kvarnera



CLAUSTRA

SEKUNDARNA TURISTIČNA 
PONUDBA

DRUGA KULTURNA DEDIŠČINA

NARAVA

TURIZEM



Razvoj turističnega proizvoda CLAUSTRA

• smernice za razvoj in načrt promocije proizvoda
• oblikovanje kulturno-turistične rute in 

povezanih itinerarjev 
• razvoj in izvedba bogatega programa za 

obiskovalce: oživljanje rimske zgodovine s 
poletnimi kulinarično-kulturnimi dogodki na 
prostem (Rimski dan, Rimska noč, Rimski tabor 
kot tematska oblika nastanitve), tematske 
kolesarsko-pohodniške manifestacije in 
doživljajska vodstva

• ustanovitev čezmejnega konzorcija CLAUSTRA 
za povezovanje deležnikov in lokalnih 
gospodarskih subjektov

• sistematična promocija proizvoda (vključno z 
mobilno aplikacijo) 



Izboljšanje privlačnosti destinacije CLAUSTRA

• Prezentacija in participativno vzdrževanje arheoloških ostalin na izbranih lokacijah
• izvedba ukrepov za povečanje fizične in informacijske dostopnosti (nova pohodniška 

pot ob Ajdovskem zidu, table, smerokazi, arheostereoskopi) 
• vzpostavitev tematskih didaktičnih info točk
• razstave







Hvala za Vašo pozornost!


