LOKACIJE

in ITINERARJI
Claustra Alpium Iuliarum
– zid, ki povezuje

CAI - CLAUSTRA
ALPIUM IULIARUM
Zgodovinsko in naravno bogastvo
Obrambni sistemi Rimskega cesarstva so se
imenovali limesi in so varovali njegove zunanje
meje. V času, ko je moč Rimskega cesarstva
začela upadati in je bilo vse težje braniti
meje imperija, so na območju od Julijskih
Alp v Sloveniji do Tarsatike (Tarsatica,
današnja Reka) v Kvarnerskem zalivu na
Hrvaškem postavili niz obzidij in stolpov,
ki so varovali ceste in preprečevali
vdore sovražnikov. Zidovi in stolpi so bili
zgrajeni tako, da so dopolnjevali naravne
ovire, kot so gore, skale ali kanjoni.
Skozi gozdove in gosto vegetacijo med
naselji in sodobnimi cestami je še vedno
mogoče videti okoli 30 kilometrov zidov
s stolpi ter sledi utrdb in trdnjav.

Pred vami je kratek vodnik po kulturnoturistični poti, sestavljen iz 20 lokacij,
na katerih so vidne sledi poznorimskega
zapornega sistema Claustra Alpium
Iuliarum. Zasnovan je bil v okviru projekta
Claustra+ kot del turistične ponudbe, ki
povezuje Hrvaško in Slovenijo, zgodovino
in naravo, rekreacijo in zabavo. V njem so
opisane lokacije in informacije o dostopnosti
in težavnosti poti, ki jih obiskovalec mora
prečkati.
Območje, vzdolž katerega se razteza ta
kulturno-turistična pot, je znano po izjemni
pestrosti pokrajine in razviti turistični ponudbi
s stoletno tradicijo. Kljub neskončnim možnostim
za potovanja po kulturno-turistični poti vam
predlagamo pet primerov enodnevnih in dvodnevnih
potovanj, ki vključujejo odkrivanje zgodovine in
narave, uživanje v lokalni kuhinji, obisk muzejev in drugih
zanimivosti. Potovanja, bodisi organizirana ali individualna,
so nezahtevna. Lokacije so večinoma lahko dostopne in
označene ter nudijo možnost sprehoda, kolesarjenja, jezdenja,
teka, pohodništva ... Vse to v neokrnjeni naravi, raznoliki flori in
favni. Antična Tarsatika je bila postavljena na mestu današnje Reke,
Evropske prestolnice kulture v letu 2020, ki ponuja izjemne zgodbe
in bogato kulturno dediščino. Naj bo Reka kraj, v katerem boste začeli
odkrivati zgodovino Kvarnerja in Slovenije.

LOKACIJE
20 ZARAKOVEC

18 AJDOVŠČINA

45˚09’46.2”N 14˚53’02.1”E

45˚53’16.4”N 14˚54’16.1”E

Pod strminami Julijskih Alp se nahajajo
sledi trdnih, na pobočja naslonjenih
zidov. Domnevamo, da so tam tudi
še neznane, neodkrite sledi, ki bi nam
lahko povedale veliko več o rimski
civilizaciji. Obrambni zid pri Zarakovcu
je nadziral staro cesto proti Italiji, ki je
vodila čez Škofjeloško hribovje in reko
Sočo.

Utrjeno mesto, ki se je v rimskih časih
imenovalo Kastra (Castra), je bilo
obdano z mogočnim obzidjem s 14
stolpi. Za njegovo gradnjo je bil izbran
odličen položaj ob vznožju gora in težko
prehodnih poti, zato je Kastra služila kot
logistično zaledje obrambnega sistema,
zlasti trdnjave Ad Pirum. Sodobno
mesto Ajdovščina še danes skriva sledi
starodavnega obzidja in stolpov.

Dostop do
lokacije: 3,2 km od železniške postaje
Grahovo
Teren: srednje zahteven

19 VRATA

46˚07’23.5”N 14˚01’14.0”E

Najnovejši hit arheoloških raziskav
se nahaja na grebenu Vrata. Pred
kratkim so bile ponovno odkrite
sledi močnega zapornega zidu, ki je
večinoma slabo ohranjen. Skromni
ostanki so skriti za sledmi poznejšega
kmetijskega in prometnega razvoja
tega območja.
Dostop do
lokacije: 1,7 km od avtobusne postaje
Kladje pri Cerknem
Teren: srednje zahteven

Dostop do
lokacije: 500 m od glavne avtobusne
postaje
Teren: lahek

17 HRUŠICA

45˚51’49.2”N 14˚06’43.2”E

Štiri kilometre dolga arheološka pot je
prava atrakcija za doživetje narave in
zgodovine obenem. Gre za prostrano
območje, na katerem so dobro
ohranjeni ostanki trdnjave Ad Pirum,
najpomembnejše obrambne točke v
tem delu sistema. Vsem, ki imate radi
zgodovino in želite izvedeti več, je v
gostilni Stara Pošta na voljo manjša
muzejska soba.
Dostop do
lokacije: parkirišče pri gostilnici Stara
Pošta v trdnjavi
Teren: srednje zahteven (po
trdnjavi), zahteven (po
arheološki poti)

LOKACIJE
16 LANIŠČE

14 AJDOVSKI ZID

45˚53’17.7”N 14˚09’48.5”E

45˚56’38.0”N 14˚18’08.4”E

Štirikotna utrdba, ki si jo rekonstruirano
danes lahko ogledate v skoraj izvirni
obliki, je nekoč služila kot izvidnica ob
glavni rimski cesti. Z drugimi besedami,
iz te utrdbe so vojaki nadzirali premike
po pomembni cesti. Brez pretiravanja
lahko trdimo, da utrdba izgleda, kot da
je izšla iz strateške videoigre.

O vsaki izmed 20 lokacij sistema Claustra
Alpium Iuliarum lahko povemo nekaj
posebnega, Ajdovski zid pa izstopa kot
najdaljši del sistema. Raztezal se je na
skoraj sedmih kilometrih in na vsakih sto
metrov se je nahajal stolp. Zid je bil širok
približno en meter in je potekal preko
več hribov. Na nekaterih območjih je
zelo dobro ohranjen, danes pa lahko ob
njem srečamo zanimive lesene skulpture
rimskih vojakov.

Dostop do
lokacije: 20 m od parkirišča
Teren: lahek

15

BRST PRI
MARTINJ HRIBU

45˚53’39.3”N 14˚14’55.6”E

V tej utrdbi so vojaki preživljali
čas skozi celo leto. Arheologi so
odkrili (enako kot na Hrušici) sledi
rimskega sistema za stensko in
talno ogrevanje, zaradi česar je bilo
bivanje v utrdbi prijetno tudi v hladnih
zimskih mesecih. Med izkopavanji
so našli zlepljene kovance, dokaz
požara, po katerem so vojaki utrdbo
najverjetneje zapustili.
Dostop do
lokacije: 2,5 km od avtobusne postaje
Martinj Hrib
Teren: srednje zahteven

Dostop do
lokacije: 200 m od avtobusne postaje
Cesarski vrh/Zaplana
Teren: lahek (do prvega stolpa),
srednje zahteven
(po arheološki
poti)

13 POKOJIŠČE

45˚53’37.0”N 14˚21’30.0”E

Vas Pokojišče se nahaja na območju
Ljubljanskega barja, močvirja, na
katerem so v prazgodovini obstajale
prazgodovinske naselbine na kolih.
Zid, ki je del rimskega zapornega
sistema, se nahaja severozahodno
od vasi, na razglednem območju nad
ravnicami.
Dostop do
lokacije: 250 m od avtobusne postaje
Pokojišče pri Borovnici
Teren: lahek, srednje zahteven
(ob zidu)

LOKACIJE
12 RAKITNA

10 GRADIŠČE PRI ROBU

45˚52’41.6”N 14˚25’36.5”E

45˚50’23.4”N 14˚33’48.0”E

Rakitniška planota je še ena lokacija
nad Ljubljanskim barjem. V gozdu
lahko najdemo sledi dveh stolpov in
zidu, ki se razprostira v obliki nasipa v
neenakomerni liniji. Na tem območju
se nahaja umetno jezero, ki je poleti
primerno za plavanje in ribolov, pozimi
pa za drsanje.

Gradišče pri vasi Rob je mesto, na
katerem celotna linija sistema Claustra
Alpium Iuliarum spremeni smer. Na tem
odseku zid sledi poti do planote na
Gradiškem vrhu, kjer pod ostrim kotom
spremeni smer in zavije proti jugu, v
smer antične Tarsatike. Ob poteh tega
edinstvenega 1300 metrov dolgega zidu
boste raziskovali tudi bogat ekosistem
potoka in slapa Kobilji curek, ki je
obkrožen z vlažnimi travniki.

Dostop do
lokacije: 1,5 km od Hotela Rakitna
Teren: srednje zahteven

11 SELO PRI ROBU

45˚50’05.4”N 14˚32’07.7”E

Ob današnji cesti skozi Selo pri Robu
boste našli skromne sledi rimskega
zidu, skrite med drevesi. Ostanke
zidu in stolpov boste odkrili tudi v
neposredni bližini hiš, zato se vam ne
bo treba dolgo sprehajati, da bi našli
sledi starodavnih civilizacij.
Dostop do
lokacije: 600 m od kapelice Matere
Božje
Teren: lahek

Dostop do
lokacije: 1,2 km od žage
Hoja Rob d. o. o.
Teren: lahek

9

NOVI POT

45˚47’03.5”N 14˚33’39.6”E

Pod preprostim zemljenim nasipom,
visokim približno en meter, so bile pred
kratkim odkrite sledi še enega dela
zapornega sistema Claustra Alpium
Iuliarum. Nahajajo se v neposredni
bližini glavne ceste skozi vas Novi Pot,
ki je zid presekala in ga na tem delu
uničila. Zapora Novi Pot je varovala
rimsko cesto na Bloški planoti.
Dostop do
lokacije: 300 m od križišča Kotel – Novi
Pot in Podklanec – Novi Pot
Teren: lahek

LOKACIJE
8

TABRŠČE

6

45˚46’43.9”N 14˚33’30.7”E

7

BENETE

45˚45’50.5”N 14˚34’13.8”E

Sledi rimskega zapornega sistema
v bližini vasi Benete je mogoče najti
z raziskovanjem območja, ki poteka
čez potoke in strme gozdne ceste.
Z nekaterih položajev te zapore so
rimski vojaki lahko videli sosednje
odseke, Tabršče, Novi Pot in nekatere
lokacije na Gradišču pri Robu.
Dostop do
lokacije: 1 km iz vasi Benete
Teren: srednje zahteven

PREZID

45˚38’45.4”N 14˚33’38.7”E

Najkrajši odsek sistema Claustra
Alpium Iuliarum je domačinom poznan
kot “Stari grad pri Kapelici”. Ohranjenih
je le petnajst metrov zidu in majhen
stolp na sredini, ki je omogočal nadzor
nad dolino pod zaporo. Domneva
se, da je ta skromno ohranjen del
obrambnega sistema sodeloval z
bližnjima odsekoma Benete ali Novi
Pot.

Meje se spreminjajo, spreminjajo se tudi
civilizacije in države. Rimljani so nekoč
postavili zaporni zid, ki je središče
Cesarstva ščitil pred barbarskimi vpadi,
na istem mestu pa danes poteka
državna meja med Hrvaško in Slovenijo.
Skoraj tri kilometre obrambnega zidu
je mogoče opaziti na delu, ki ločuje dve
regiji sistema Claustra Alpium Iuliarum
in dve državi.

Dostop do
lokacije: 1,2 km iz vasi Benete
Teren: srednje zahteven

Dostop do
lokacije: 1 km od avtobusne postaje
Prezid
Teren: srednje zahteven

5

GRADINA NAD
PASJAKOM

45˚29’23.1”N 14˚13’35.5”E

Nekoliko skrivnostna utrdba, katere
namen ni povsem jasen, se nahaja
ob hrvaško-slovenski meji v bližini
vasi Pasjak. Nekoč je stala ob rimski
cesti, ki je povezovala Tarsatiko in
Tergeste (današnji Trst), danes pa se
simbolično nahaja ob sodobni cesti,
ki povezuje Reko in Trst. Ohranjeni
deli zidov prikazujejo rimsko tehniko
gradnje, pri kateri so bili kamni
nepravilnih oblik vezani z malto.
Dostop do
lokacije: 800 m od parkirišča na
hrvaški strani mejnega
prehoda
Teren: srednje zahteven

LOKACIJE
4

STUDENA

2

45˚26’31.1”N 14˚24’37.5”E

3

JELENJE NA
GROBNIČKEM POLJU

45˚23’11.5”N 14˚27’01.3”E

Nad antično Tarsatiko se nahaja
naravna pregrada, kanjon reke
Riječine, ki mu sledi zaporni zid nad
Grobničkim poljem. Tukaj lahko
najdete sledi zidu in stolpov, ki so
vidni med seboj, lep razgled pa se
odpira tudi proti morju in Grobničkem
polju. Najlažje dostopni ostanki zidu
se nahajajo ob cerkvi Sv. Mihovila v
Jelenju.
Dostop do
lokacije: 1,1 km od vaškega
pokopališča
Teren: lahek

SOLIN

45˚19’03.0”N 14˚29’46.1”E

Od izliva reke Rječine do gorskih
pobočij Gorskega kotarja se nahaja
20 kilometrov dolga, delno naravna
in delno grajena obrambna linija.
Ohranjenih je pet neprekinjenih
kilometrov zidu. S tega položaja je
vidno širše območje regije, od Istre do
Velebita, od zidu na Jelenju do Gradine
nad Pasjakom.

Na razgledni točki, 240 metrov nad
morjem, je bil odličen položaj za
opazovanje morskih in kopenskih poti
do antične Tarsatike. Prve naselbine
tukaj so obstajale že v prazgodovini,
zid, ki je del obrambnega sistema, pa
so postavili na temelje starih suhozidov.
Sprehod ob zidu danes ponuja privlačen
pogled na morje in vzhodni del Reke.

Dostop do
lokacije: 3 km od avtobusne postaje
Studena
Teren: srednje zahteven

Dostop do
lokacije: 2 km od trgovine Plodine
(Vrh Martinšćice)
Teren: srednje zahteven

1

REK A

45˚19’38.5”N 14˚26’36.5”E

Rimsko mesto Tarsatika se je
nahajalo tik ob obali Jadrana.
Tukaj se je nahajal tudi principij
– sedež vojaškega poveljstva.
Sledi te rimske zgradbe lahko
danes najdemo v starem mestnem
jedru Reke, na različnih krajih po
mestu pa lahko sledimo ostankom
zapornega zidu. Od mesta proti
severu obrambna linija sledi naravni
oviri, kanjonu reke Rječine.
Dostop do
lokacije: 300 m od avtobusne postaje
Jelačićev trg
Teren: lahek

ITINERARI

DAN ZA
KOLESARSKO
AVANTURO

DEDIŠČINA VELIKIH
VOJN

Lokacije
CAI:
Solin/Kostrena, Selo pri Robu,
Gradišče pri Robu
Druge
lokacije: potok in slap Kobilji curek,
grad Turjak
Opis:
Dolžina
poti:

Opis:

Enodnevni izlet s kombijem
za rekreativne kolesarje

19
Vrata

128 kilometrov

Most na Soči

19
Vrata

Ljubljana

Po prihodu v Solin imajo udeleženci
eno uro počitka ob zgodbi o zapornem
sistemu Claustra Alpium Iuliarum in
zanimivem morskem dnu Kostrene.

Vrhnika
14
Ajdovski zid

18
Ajdovščina

17
Hrušica

16
Lanišče

15
Brst pri
Martinj Hribu

13
Pokojišče

12
Rakitna
10 Gradišče pri Robu
11
Selo pri Robu

Cerknica

9 Novi Pot
Tabršče 8

Postojna

7
Benete

Ribnica

6
Prezid

Kočevje
Čabar

Ilirska Bistrica

5
Gradina nad Pasjakom
4
Studena

Delnice

3
Jelenje
na Grobničkem polju

Opatija

Sledi odhod kombija v smeri Velikih
Lašč v Sloveniji, kjer je predvidena
kolesarska tura okoli potoka Kobilji
curek, z vodenjem po sledeh
zapornega sistema na lokacijah Selo pri
Robu in Gradišče pri Robu ter izjemni
naravni dediščini območja slapa.
Po kosilu na družinski kmetiji
sledi ogled gradu Turjak
pred vrnitvijo na Reko.

Vrhnika

Nova Gorica

14
Ajdovski zid

18
Ajdovščina

17
Hrušica

16
Lanišče

15
Brst pri
Martinj Hribu

13
Pokojišče

10 Gradišče pri Robu
11
Selo pri Robu

7
Benete

Ribnica

Čabar
Ilirska Bistrica

5
Gradina nad Pasjakom
4
Studena

Buzet

Pazin
Omišalj

Kočevje

Koper

Delnice

3
Jelenje
na Grobničkem polju

Fužine

Mošćenička
Draga

Sledi vožnja do Spominskega
centra Lipa pamti z ogledom
mestnega središča.

6
Prezid

Trieste

Opatija
2
Solin

9 Novi Pot
Tabršče 8

Postojna

Aquileia

Udeleženci na Vrhniki začnejo z
ogledom Ajdovskega zidu, Lanišča
in Hrušice. Priložnost bodo imeli
slišati zanimivosti o mejah in
vojašnici, ki so bile postavljene
pred drugo svetovno vojno.

12
Rakitna

Cerknica

Rijeka
1
Reka

Skupaj z ogledom lokacij, ki so
sestavljale poznorimski obrambni
sistem, ponuja ta izlet seznanitev z
zgodbami, povezanimi z vojnami, ki
so se dogajale v novejšem času.

20
Zarakovec

Ljubljana
Idrija

Enodnevni izlet z avtobusom
s hojo v naravi

Dolžina
poti:
90 kilometrov

Potovanje se lahko začne z
jutranjo vožnjo s kolesom od
Trsata do Solina nad Kostreno.

20
Zarakovec

Lokacije
CAI:
Ajdovski zid, Lanišče,
Hrušica, Studena
Druge
lokacije: Spominski center Lipa pamti

Rijeka
1
Reka

2
Solin

Fužine

Mošćenička
Draga
Omišalj

Nato bodo udeleženci obiskali
arheološko najdišče Mlaka-Lipica na
Studeni, kjer je bila rapalska meja.

ITINERARI

POT OD KASTRE
DO TARSATIKE
s prehodom skozi
Postojnsko jamo

Opis:

Vrata

Idrija

Dolžina
poti:

Vrhnika
14

16
17

Lanišče

15

13

Brst pri
Martinj Hribu

Pokojišče

12
Rakitna

Hrušica

Cerknica
Postojna

Aquileia

Most na Soči

Ljubljana
Idrija

Od močvirnega območja Ljubljanskega
barja, ki je pod zaščito UNESCO,
do Narodnega parka Risnjak bodo
udeleženci tega izleta obiskali
naravne znamenitosti obeh držav,
si ogledali rimski zaporni zid in z
varne razdalje opazovali medvede.

Vrhnika
14
Ajdovski zid

16

18
Ajdovščina

17

Lanišče

15

13

Brst pri
Martinj Hribu

Pokojišče

12
Rakitna

Hrušica

11

10

Gradišče pri Robu

Selo pri Robu

Cerknica

9 Novi Pot
Tabršče

Postojna

8

7

Benete

Ribnica

6

6

Kočevje

Prezid

Prezid

Čabar

Čabar
Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica

Koper

Koper
5

5

Gradina nad Pasjakom

Gradina nad Pasjakom

4

4

Studena

Buzet

Studena

Delnice

3

Buzet

Pazin

Jelenje
na Grobničkem polju

Rijeka
1
Reka

Delnice

3

Jelenje
na Grobničkem polju

Opatija

Opatija
2

Mošćenička
Draga

Pazin
Omišalj

Rijeka
1
Reka

Fužine

Solin

87 kilometrov

V iskanju sledi struktur, ki so sestavljale
poznorimski obrambni sistem,
naletimo tudi na očarljivo naravo.

19
Vrata

Aquileia

Trieste

Dvodnevni pohodniški izlet
z avtobusom

20
Zarakovec

Nova Gorica

Po odmoru in kosilu v lokalni
restavraciji sledi odhod na Reko in
ogled dela sistema Claustra Alpium
Iuliarum – principija.

Ajdovski zid

Opis:

182 kilometrov

Izlet se začne z ogledom starodavnega
mesta Kastra v današnji Ajdovščini,
nato pa se udeleženci odpravijo na
ogled Postojnske jame.

19

18

Druge
lokacije: Ljubljansko barje,
Stari trg pri Ložu, Praprotna
draga, Narodni park Risnjak

Enodnevni izlet z avtobusom
s sprehodi na lokacijah

20
Zarakovec

Ajdovščina

Lokacije
CAI:
Rakitna, Prezid

Druge
lokacije: Postojnska jama

Dolžina
poti:

Most na Soči

CLAUSTRINE
ZVERI

Lokacije
CAI:
Kastra (Ajdovščina),
Tarsatika (Reka)

2

Fužine

Solin

Mošćenička
Draga
Omišalj

ITINERARI

KRANJ

20

Most na Soči

MARIBOR

CAI - CLAUSTRA
ALPIUM IULIARUM

Zarakovec

19

BIKE & GASTRO
CLAUSTRA

Vrata

Lokacije
CAI:
Ajdovščina, Klana, Studena,
Jelenje, Grobnik
Druge
lokacije: Vipavska dolina, Klana,
Martinovo Selo
Opis:
Dolžina
poti:

Ljubljana

30
km

Idrija

Dvodnevni izlet s kombijem
in kolesarskimi turami

Vrhnika

Nova Gorica

14

105

Ajdovski zid

ZAGREB

87 kilometrov
18

16

Ajdovščina

Lanišče

17

15

13

Brst pri
Martinj Hribu

Pokojišče

12

11

10

5

Gradišče pri Robu

Selo pri Robu

Cerknica
8

7

Benete

Ribnica

I
SLO

Dvodnevni izlet, idealen za
avanturistične popotnike, ponuja
popolno kombinacijo ogledov narave
in kulture, športnih aktivnosti in
degustacije avtentičnih specialitet.

20
Zarakovec

19
Vrata

Ljubljana
Idrija
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Trieste

Čabar
Ilirska Bistrica

14
Ajdovski zid

16

18
Ajdovščina

17

Lanišče

15

13

Brst pri
Martinj Hribu

Pokojišče

12
Rakitna

Hrušica

11

10

Gradišče pri Robu

Selo pri Robu

Cerknica

9 Novi Pot
Tabršče

Postojna

8

6

Trieste

Prvi dan se začne z jutranjim ogledom
Ajdovščine, sledi kolesarska tura po
Vipavski dolini, seznanitev z vinskimi
tradicijami in kosilo v lokalni restavraciji.

Koper
5
Gradina nad Pasjakom

7

Benete

Prezid

Ilirska Bistrica

Koper

Drugi dan je predvidena vožnja s
kombijem do Klane in nadaljevanje
s kolesom do Studene, Jelenja
Kočevje
in Grobnika. Po poti se bodo
udeleženci ustavili v Martinovem
Selu in obiskali Gašparov mlin.
Končni cilj je Grobnik, kjer bodo
imeli udeleženci degustacijo
Delnice
grobniškega sira.

4
Studena

3
Jelenje
na Grobničkem polju

Opatija

Rijeka
1
Reka

Pazin

HR

4
Studena

Buzet

Delnice

3
Jelenje
na Grobničkem polju

5
Gradina nad Pasjakom

Buzet

Kočevje

Prezid

Vrhnika

Nova Gorica

Opatija

Lokacije na
google maps

ZAGREB

Rijeka
1
Reka

2

Fužine

Solin

2
Solin

Mošćenička
Draga

Pazin

Omišalj

PULA

UTRDB IN TRDNJAV

9 Novi Pot
Tabršče

Postojna

Aquileia

OBRAMBNIH STOLPOV

Rakitna

Hrušica

VENEZIA

Most na Soči

OHRANJENIH
ZAPORNIH ZIDOV

Mošćenička
Draga
Omišalj

SPLIT
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ZARAKOVEC
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VRATA
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AJDOVŠČINA
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HRUŠICA
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LANIŠČE

15

BRST PRI MARTINJ HRIBU

14

AJDOVSKI ZID

13

POKOJIŠČE

12

RAKITNA

11

SELO PRI ROBU

10

GRADIŠČE PRI ROBU

9

NOVI POT

8

TABRŠČE

7

BENETE

6

PREZID

5

GRADINA NAD PASJAKOM

4

STUDENA

3

JELENJE NA GROBNIČKEM POLJU

2

SOLIN

1

REKA

www.claustra.org

Aplikacija Claustra
je na voljo v Google
Play in AppStore

Info točke Claustra:
Pomorski i povijesni muzej
Hrvatskog primorja Rijeka
Prirodoslovni muzej Rijeka
Moja Ljubljanica u Kulturnem
centru Vrhnika
TIC Vrhnika
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