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1. UVOD
1.1. Pozicioniranje predmetov Smernic in osnovni 
        pojmi

Razvoj destinacije CLAUSTRA temelji na valorizaciji poznorimskega obrambnega sistema kot izjemno pomembne 
kulturne vrednote in naravne dediščine, dostopne ob arheoloških najdiščih, skozi koncept trajnostnega turizma.
 
Destinacija CLAUSTRA obsega čezmejni prostor (Hrvaška-Slovenija) severno od Reke (Primorsko-goranska županija) in 
južno ter jugozahodno od Ljubljane (Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko-kraška, Osrednja Slovenija in Goriška), ki se 
ponaša z izjemno lepoto neokrnjene narave. 

Za potrebe upravljanja z destinacijo in spremljanja kazalcev trajnosti, o čemer bo govora kasneje, se svetuje 
“administrativna razdelitev” destinacije na 4 referenčne točke (Reka, Čabar, Bloke, Vrhnika).
 
Partnerji na projektu Claustra+ Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum (v 
nadaljevanju besedila Claustra+) so z dolgoletnim, osredotočenim raziskovanjem postavili temelje za valorizacijo 
poznorimskega obrambnega sistema v turistične namene. Prav tako so se odločili za razvoj trajnostnega turizma, ki je 
v skladu s splošnimi mednarodnimi razvojnimi trendi, pa tudi z nacionalnimi in lokalnimi strategijami. S trajnostnim 
turizmom se lahko ustrezno zaščiti kulturna in naravna dediščina destinacije ter omogoči dolgoročni gospodarski razvoj.

Destinacija obsega naslednje lokacije: 
Reka (Tarsatika) – arheološki park Principij, Jelenje, Solin – Kostrena, Pasjak, Studena in Prezid na hrvaški strani ter na 
slovenski strani Babno polje, Benete, Novi pot, Taboršč, Gradišče pri Robu, Selo pri Robu, Rakitna, Pokojišče, Ajdovski 
zid, Brst pri Martinj Hribu, Lanišče, Hrušica, Ajdovščina, Zarakovec.   

Skupaj 19 zapor/zanimivosti.



Smernice razvoja destinacije CLAUSTRA predstavljajo temelj za razvoj trajnostnega kulturnega in zelenega turizma na 
območju arheološkega najdišča CLAUSTRA, v spoštovanju z vizijo projektnih partnerjev. 

Vizija, ki je osredotočena na trajnostni turizem, s katerim bomo predvsem zavarovali in promovirali arheološko 
dediščino in biotsko raznovrstnost geografskega prostora pred škodljivimi vplivi pogojuje tudi seznam pojmov, ki so 
predstavljeni v nadaljevanju.



 κ   Turistična destinacija
“Turistična destinacija predstavlja geografski prostor, kjer turist prenoči najmanj eno noč. Poleg turističnih 
znamenitosti, ki so cilj turističnih potovanj, vsebuje tudi infrastrukturo in storitve, ki jih turist potrebuje za bivanje. 
Vsebuje fizične in administrativne meje, ki vplivajo na upravljanje, zaznavanje, podobo in konkurenčnost destinacije. 
Lokalne destinacije pogosto vključujejo različne deležnike, tudi člane lokalnih skupnosti, ki se lahko povezujejo v večje 
destinacije.”
(Vir: UNWTO)
 

 κ CLAUSTRA Alpium Iuliarum
“Claustra Alpium Iuliarum (CAI) je poznorimski notranji obrambni sistem, ki je varoval rimsko cesarstvo pred vdorom 
nasprotnikov v središče rimskega imperija. Arheološke ostaline sistema potekajo v presledkih od Reke na Hrvaškem do 
Posočja v Sloveniji, postavitev zapor pa kaže na namensko izrabo naravnih danosti razgibanega terena. Claustra 
predstavlja izjemen primer povezovanja arhitekture z naravnim okoljem.”
(Vir: Razpisna dokumentacija za razvoj Smernic)

 κ Trajnostni turizem
“Turizem, ki je zasnovan, da vodi do upravljanja z vsemi viri na način, s katerim se izpolnjujejo gospodarske, družbene 
in estetske potrebe, istočasno pa ohranjajo kulturna celovitost, pomembni ekološki procesi, biotska raznovrstnost in 
sistemi za ohranjanje življenja.”
(Vir: UNWTO) 

 κ Kulturni turizem
“Kulturni turizem označuje gibanje oseb do kulturnih znamenitosti, ki so oddaljene od njihovega stalnega prebivališča 
z namenom pridobitve novih informacij ter izkušenj s katerimi bi zadovoljili svoje kulturne potrebe.” 
(Richards, Greg 1999: 17. European Cultural Tourism: Patterns and Prospects. V: Planning Cultural Tourism in Europe; 
Dodd, Diane in Van Hemel, Annemoon, ur.; Amsterdam, Boekman Foundation/Ministry of Education, Culture and Sci-
ence, str. 16-32)
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 κ Kulturna ruta
“Kulturna ruta je fizično otipljiv delež v prostoru, ki ga določa množica materialnih in nematerialnih, kulturnih in 
zgodovinskih elementov, ki so povezani tematsko, konceptualno ali preko definicije, kot tudi preko identifikacije lokacij 
obstoječih kulturnih dobrin, povezanih v točkasti, linearni ali regionalni strukturi, ki znotraj edinstvenega konteksta 
rute oblikujejo označeno in interpretirano kontinuirano celoto.”
(Ministrstvo za turizem RH)

 κ Ekoturizem
“Ekoturizem je veja turizma, ki turistom v naravi nudi izobraževalno in zabavno vsebino, istočasno pa jih spodbuja h 
globljemu razumevanju o pomembnosti varovanja naravnih in kulturnih virov. Ekoturizem predstavlja odgovorno 
potovanje na naravna območja, s katerim se varuje okolje in spodbuja blaginja lokalnega prebivalstva. Ta oblika 
turizma ima najmanjši možni vpliv na okolje in socio-kulturne lastnosti regije.”
(Vir: ekomreza.org)

 κ Arheološki turizem
“Arheološki turizem predstavlja potovanje, ki se osredotoča na obisk in doživljanje antičnih najdišč ter zgodovinskih 
mest. Motiv arheološkega turizma je strast do zgodovine in zanimanje za nova spoznanja (z učenjem) o antičnih in 
zgodovinskih kulturah, ki so se nahajale na obiskanih območjih. “Arheoturiste” privlačijo tudi eksotični in nedostopni 
deli narave, kjer se pogosto nahajajo arheološka najdišča.”
(Vir: Guide to best practices for archeological tourism. archeological.org)

 κ Pustolovski turizem
“Ena izmed selektivnih oblik turizma, ki temelji na dejavnostih v naravi in načeloma od pustolovskih turistov zahte-
va dobro telesno pripravljenost. Predstavlja kombinacijo pustolovščine, rekreacije, sprostitve, zabave in gurmanskih 
doživetij.”
(Pustolovni turizam, Praktikum III, dr.sc. Marija Bušelić).

 κ Aktivni turizem ima podobno definicijo. Pojem se v Smernicah uporablja v kontekstu potovanja, ki vključuje 
raznolike dejavnosti, za katere pa ni potrebna posebna telesna pripravljenost.
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 κ Vojni turizem
“Koncept “vojni turizem” ni dodeljen določeni obliki potovanja. Bolj se nanaša na splošno definicijo destinacije, ki ima 
to prednost, da delno temelji na vojaški dediščini. Vojni turizem lahko razdelimo na ponudbo, ki izpostavlja vojaško 
opremo, in proizvode, ki so povezani z določenimi zgodovinskimi dogodki.”
(Military tourism, Michael Hrusovsky & Konstantin Noeres)

 κ NATURA 2000
“Evropsko ekološko omrežje, razglašeno s ciljem ohranitve in dosega ugodnega stanja divjih vrst ptic ter drugih divjih 
živalskih in rastlinskih vrst in njihovih habitatov, kot tudi habitatnih tipov, ki so pomembni za Evropsko unijo.”
(Vir: ju-priroda.hr)

Vir: Osebni arhiv, Tamara Nikolić Đerić
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1.2. Namen in metodologija izdelave dokumenta
Namen dokumenta je opredeliti osnovne predpostavke trajnostnega turizma in jih uporabiti na območju destinacije 
Claustra s ciljem varovanja, promocije in trajnostne uporabe kulturne in naravne dediščine. 
 
Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine (vodilni partner), Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, 
Narodni muzej Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Hrvaški restavratorski zavod, Primorsko-goranska 
županija, Pomorski in zgodovinski muzej Hrvaškega primorja Reka, Naravoslovni muzej Reka in Turistična skupnost Kvar-
nerja, so kot partnerji na projektu Claustra+ ugotovili, da je potrebno sistematično in integrirano valorizirati arheološko 
najdišče Claustra Alpium Iuliarum s ciljem razvoja turizma. 

V projektu Claustra sta bila izdelana čezmejni konservatorski načrt in načrt upravljanja, ki sta izjemno pomembna za 
prihodnje ohranjanje, izboljšanje in ustrezno upravljanje tega pomembnega spomenika. S čezmejnega vidika oba 
predstavljata pomembno inovacijo za obe državi. Glede na to, da so deležniki projekta prepoznali turistični potencial 
kulturne in naravne dediščine Claustre in da je na drugi strani turizem temeljna gospodarska panoga zajetih območij in 
eden izmed globalnih dejavnikov razvoja, predstavljajo Smernice razvoja destinacije Claustra logično razvojno zaporedje 
navedenih dokumentov. 

S spremljanjem mednarodnih smernic za trajnostni razvoj (UN 2030 Agenda for sustainable development) lahko 
turizem prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti območja, varovanju kulturnega spomenika, gospodarskemu 
razvoju in ohranjanju identitete lokalnih skupnosti.

“Tourism is now one of the global engines of development. Every year, more 
people are in motion than ever before in history. With good planning and manage-
ment, tourism can be a positive force, bringing benefits to destinations around the 
world. 
If poorly planned and managed, tourism can be an engine for degradation. 
It is clearly in the interest of the tourism sector to maintain and sustain the basis for 
its prosperity, the destinations for tourism.”
(Indicators of sustainable development UNWTO) 



Zaradi kompleksnosti zahtevata trajnostni razvoj in posledično trajnostni turizem natančno raziskovanje dostopnih virov, 
uspešnih projektov, ki jih je možno primerjati, zakonodajnih okvirjev in konzultacije z morebitnimi deležniki. 
Trajnost projekta ni možna brez sodelovanja z lokalno skupnostjo in z drugimi ključnimi deležniki (lokalno samoupravo, 
kulturnimi ustanovami, ustanovami za ohranjanje naravne dediščine, turističnimi agencijami, gostinskimi ponudniki, 
ponudniki zasebnih nastanitev, združenji za ohranjanje naravne in kulturne dediščine in drugimi). 

Metodologija raziskovanja in izdelave dokumenta
Za izdelavo Smernic za razvoj destinacije Claustra je bila opravljena kabinetna raziskava Konservatorskega načrta, Načrta 
upravljanja in Smernic za čiščenje arheoloških najdišč na destinaciji. Analizirani so bili tudi ključni nacionalni in 
mednarodni dokumenti za ohranjanje kulturne in naravne dediščine, mednarodne smernice za razvoj trajnostnega 

Vir: Osebni arhiv, Tamara Nikolić Đerić

turizma (zlasti drugih orodij za trajnostne destinacije Evropske 
komisije, ki vključuje tudi indikatorje za turizem ter Indicators 
of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guide-
book, WTO), primeri dobre prakse arheoturizma, aktivnega in 
zelenega turizma ter trajnostnega turizma na splošno. 
Da bi se opredelila usklajenost z akcijskim načrtom razvoja 
destinacije, so prav tako analizirane lokalne razvojne 
strategije lokacij, kjer so podatki dostopni, strategije razvoja 
turizma Slovenije, Hrvaške in še posebej Kvarnerja s 
poudarkom na Pomorski mikroregiji in Gorskim kotarjem. 
Sledil je vpogled v stanje arheološkega spomenika s terenskim 
raziskovanjem. Ob spremstvu arheologov, zaposlenih na 
projektu, je bila obiskana večina lokacij, ki so pomembne za 
razvoj Smernic. 

Brez terenskega dela ne bi bilo možno razviti Smernic in Kulturno-turističnih rut Claustra. Čeprav je v dokumentaciji 
navedeno, da je teren pogosto nedostopen, sem z osebnim obiskom lokacije razumela nujnost številnih dejavnosti 
pred implementacijo Smernic in promocijo destinacije v pravem pomenu besede.

Sinteza vseh relevantnih ugotovitev je vključena v dokument, in sicer od analize stanja (dostopni kulturni in naravni 
viri in turistična infrastruktura), analize usklajenosti z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi dokumenti preko 
primera dobre prakse s primerjalno metodologijo do oblikovanja vizije razvoja destinacije in analize GAP. Slednja je 
pomembna za nadaljnje definiranje akcijskega načrta za razvoj.



Akcijski načrt obsega seznam dejavnosti, ki so 
predpogoj za razvoj destinacije in ki jih je potrebno 
implementirati v letu 2019.

Eden izmed turističnih produktov destinacije je 
kulturno-turistična ruta CLAUSTRA. Krovni 
interpretacijski načrt KULTURNE RUTE, skupaj s 
potencialnimi kulturno-turističnimi potopisi, je del 
teh Smernic in se sprejme na samem koncu kot 
bistvo raziskovanja in smeri razvoja destinacije.

Vir: Osebni arhiv, Tamara Nikolić Đerić



1.3. Vrednosti; destinacijski menedžment, kulturna   
krajina, in situ konservacija in participativno 
upravljanje
Razvoj destinacije je celovit proces, ki sledi določenemu načrtu aktivnosti. Ta potrebuje čas za razvoj in temelji na 
določenih vrednostih. Za potrebe tega dokumenta bomo navedli samo temeljne teoretične osnove, uporabljene za 
razmislek o razvoju destinacije Claustra. Tako bo dokument ohranil svoj namen. Konservatorski načrt in Načrt 
upravljanja sta kvalitativno predstavila vse vidike varstva arheološke na območju in se zato ta dokument ne bo 
podrobneje ukvarjal s temi vidiki, ampak bodo ugotovitve iz navedenih dokumentov prilagojene razvojno-turističnim 
potrebam destinacije Claustra. 

Destinacijski menedžment se ukvarja ravno s to večplastnostjo turistične ponudbe in s posebnimi interesi gostov. Glede 
na Central place theory (Christaller, 1963) zlasti pa na idejo o kontinuirani spremenljivosti trendov, lokacij in lokalne 
infrastrukture ter družbene slike znotraj destinacije in tipe obiskovalcev, bomo v analizi lažje prepoznali tveganja v 
razvoju destinacije Claustra. Vendar pa določena destinacija ne more vedno in preprosto spreminjati svoje orientacije. 
Pravzaprav bi tako na dolgi rok izgubila kredibilnost. Da bi bila destinacija trajnostna, mora kvalitativno razvijati svoje 
potenciale, ob tem pa mora spoštovati lokalne kulturne vzorce in prisluhniti potrebam gostov na destinaciji. Na ta način 
spremenljiva narava svetovnih trendov ne predstavlja tveganja temveč predstavlja priložnost.

Destinacijski menedžment je dejavnost znotraj turističnega sektorja, ki poskuša odgovoriti na 
spremenljive potrebe sodobnih turistov. “Številne spremembe, ki se dogajajo v sodobni družbi, ne glede 
na to, ali so to ekonomske, tehnološke, podnebne, politične ali kakšne druge spremembe, na različne 
načine vplivajo na relativno občutljiv turistični trg. Turisti so danes vse bolj zahtevni in povpraševanje se 
spreminja, pot do zadovoljnega turista pa je popolnoma drugačna danes, kot pa je bila pred desetimi 
leti. Večinoma je to posledica sprememb v sistemu vrednot, saj se danes bolj ceni ‘zdravo’, ‘prijetno, 
‘novo’, ‘drugačno’, ‘preprosto, ‘naravno’ in kar se da čim bolj prilagojeno posebnim željam potencialnih 
tržnih segmentov. Rezultati raziskav turističnega povpraševanja na Hrvaškem kažejo, da so gostje, ki 
pridejo na poletni dopust, vse bolj aktivni in iščejo raznovrstne vsebine. Takšnim zahtevam pa se morajo 
prilagoditi tudi turistični produkti. Turistični produkt mora biti zanimiv, privlačen in drugačen. Takšen 
pa je lahko samo, če se obravnava v smislu celovitosti oz. večplastnosti.” 
(DMK priročnik, HTS)



Na primeru Claustra Alpium Iuliarum se lepo vidi, kako so Rimljani pri svoji obrambni strategiji uporabljali naravne 
danosti. Leta 1925 je Carl Sauer objavil “Morfologijo pokrajine”, enega izmed najbolj vplivnih del kulturne geografije. 
Sauer je zastopal teorijo, da narava ne tvori kulture ampak kultura (ljudje, op.a.) z naravo in na njej, ustvarja načine 
življenja. Menil je, da človeški vpliv na krajino predstavlja dogodek določene kulture. Torej, da bi razumeli kulturo, se 
morajo geografi naučiti “brati” krajino. (Mitchell, Don, Cultural Geography: A Critical Introduction). 
Obiskovalci Claustre imajo enako nalogo. Da bi razumeli poznorimsko kulturo, natančneje vojne strategije in 
družbeno-politične okoliščine proti koncu Rimskega cesarstva, morajo “brati” krajino. Takšen izziv bo zanimiv vsakemu 
obiskovalcu.

IVir: Osebni arhiv, Tamara Nikolić Đerić



Zakaj je krajina tako pomembna v kontekstu arheološke dediščine?
Sodobne konservatorske prakse so usmerjene na konservacijo in situ, torej na samem najdišču, 
s čim manjšim poseganjem. Rekonstrukcije niso zaželene. Sodobna teorija varstva vključuje 
upravljanje kot ciklični proces, čigar sestavni deli so prisotni v celotnem življenjskem krogu 
dediščine in zajemajo različne vidike ukvarjanja z njo. 
(Načrt upravljanja) 

Tako je Claustra kot arheološko najdišče skoraj v celoti dostopna in situ, sicer je vključena v nemirno kulturno krajino.

Z Načrtom upravljanja se poskuša vzpostaviti cikličen proces upravljanja, ki se ne bi končal z 
raziskovanjem in eventuelno s konserviranjem, ampak z izobraževanjem in trajnostno 
eksploatacijo za razvoj lokalnih skupnosti.

Nedostopnost določenih elementov Claustre, nezadostno raziskane in predstavljene kulturne dobrine, predstavljajo v 
kontekstu turistične ponudbe enega največjih izzivov za razvoj destinacije. Zato je potrebno vključiti kreativne načine 
interpretacije, zlasti v pogledu interpretativnih vodstev in storytellinga. Na drugi strani pa ohranjenost najdišč in situ in 
primerna konservacija prispevata k podobi trajnostne destinacije, saj kažeta na profesionalno skrb kulturnega spome-
nika, kar pa kulturni turisti izjemno cenijo. Materialne ostaline se kot premična dediščina hranijo v Zgodovinskem in 
pomorskem muzeju Hrvaškega primorja na Reki ter v Narodnem muzeju v Ljubljani. Končno pa je temeljna vrednost 
Smernic participativno upravljanje z dediščino. Edino, kar lahko generira trajnostni razvoj je partnerstvo stroke, 
lokalnega prebivalstva in lokalne samouprave.



”Konzorcij pod imenom »Partnerstvo za ohranjanje in revitalizacijo dediščine obrambnega sistema 
Claustra« (v nadaljevanju besedila: konzorcij) je prostovoljni, neprofitni organ pravnih oseb 
(v nadaljevanju besedila: člani), ki so se povezale z namenom varstva, ohranjanja in revitalizacije kulturne 
in naravne dediščine (v nadaljevanju besedila: dediščine) obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum 
(v nadaljevanju besedila: Claustra). Konzorcij je ustanovljen v okviru projekta CLAUSTRA+ (Čezmejna 
destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum), sofinanciranega v sklopu 
Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška, čeprav ni omejen na rok trajanja in partnerstvo 
projekta. Konzorcij deluje na čezmejnem območju, na katerem so lokacije dediščine Claustra, na 
ozemlju današnje Slovenije in Hrvaške. Pri izvajanju svojih dejavnosti se lahko poveže s fizičnimi 
osebami in z drugimi organizacijami, združenji ali družbami v Republiki Sloveniji, Republiki Hrvaški in v 
tujini.” 
(Konzorcijska pogodba, 1. člen.)

Prisotnost Konzorcija na lokaciji je izjemno pomembno dejstvo in že zdaj predstavlja garancijo trajnostnega razvoja 
destinacije. Če gledamo trajnostni razvoj kot proces, je ustanovitev Konzorcija ena v vrsti težko pričakovanih stopenj v 
razvoju, vendar pa so s Konzorcijem in Smernicami samo delno prepoznani ključni deležniki. Namen tega dokumenta 
je usmerjen tudi na razvoj novih partnerstev. 

To ni in ne sme biti zaprt dokument.

Vir: Osebni arhiv, Tamara Nikolić Đerić



2. MEDNARODNE SMERNICE VARSTVA 
NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

Pri pregledu ključnih dokumentov, ki predstavljajo temelj za razvoj trajnostnega turizma, so navedeni samo kratki 
odlomki, povzetki osnovne ideje ali članki, ki so zanimivi za razvoj destinacije Claustra.

Vir: Osebni arhiv, Tamara Nikolić Đerić



2.1. UNESCO Konvencija o varstvu svetovne naravne in 
kulturne dediščine

Začetek veljavnosti Konvencije pomeni novo izhodišče 
v mednarodnem sodelovanju glede ohranjanja 
posebno dragocenih naravnih in spomeniških celot, 
saj so s tem zagotovljeni pravni, administrativni in 
finančni okviri sodelovanja. Ustanovljena sta 
medvladni Odbor za svetovno dediščino (sestavljen iz 
21 držav članic, ki so izbrane s strani Generalne 
skupščine držav članic za obdobje šestih let) ter Sklad 
za svetovno dediščino, ki delujeta od leta 1976. 
Konvencija ne tekmuje z nacionalnimi programi 
varstva naravnih in kulturnih danosti, temveč jih 
dopolnjuje. Temelji na zavesti o kolektivni 
odgovornosti vseh narodov za degradacijo tako 
naravnega kot tudi izgrajenega okolja.
(vir: enciklopedija.hr)

Čeprav se je že leta 1972 govorilo o Konvenciji 
naravne in kulturne dediščine in se je 
poudarjala nujnost holističnega in integriranega 
pristopa do vrednotenja in varstva dediščine, šele z 
vrsto drugih konvencij in deklaracij je zrastla zavest o 
integriranih pristopih do trajnostnega ohranjanja 
dediščine. Projekti kulturnega turizma lahko 
pomagajo pri aktivnem varstvu in širjenju vrednosti 
varstva naravne in celotne materialne in 
nematerialne kulturne dediščine. Smernice razvoja 
destinacije CLAUSTRA v vsakem svojem delu 
spodbujajo celovit pristop do ohranjanja in 
prezentacije.

Vir: Osebni arhiv, Tamara Nikolić Đerić



Pomembno je poudariti, da so Hadrijanov zid, Antoninov zid in nemški limes vpisani na seznam svetovne dediščine 
UNESCO kot “Meje rimskega cesarstva” (mednarodni vpis). Čeprav je pot do UNESCO vpisa še dolga in Claustra ne 
predstavlja enake spomeniške celote, ampak notranji obrambni zid, menimo, da je nujno potrebno vzpostaviti 
direktno komunikacijo z UNESCO uradom na Hrvaškem in v Sloveniji ter z upravljavci “Meje Rimskega cesarstva”, da bi 
določili morebitne korake s ciljem mednarodne zaščite, ki bi zagotovo prispevala h krepitvi zavesti o ranljivosti 
dediščine in okrepila lokalne deležnike v procesih varovanja.
 
V bližini ožje določenih meja destinacije Claustra so tudi Škocjanske jame, svetovna naravna dediščine od leta 1986, 
kot izjemna destinacija za spoznavanje geomorfoloških lastnosti krasa. Istočasno je razglašena za Ramsarsko območje 
in za biosferno območje Krasa ter kot takšna deloma ustreza konceptu destinacije, ki združuje rimsko arheološko 
dediščino z nemirno krajino iglastih gozdov in krasa.

Vir: park-skocjanske-jame.si



2.2. Evropska konvencija o varstvu 
        arheološke dediščine
“Zavedajo se, da evropski arheološki dediščini, priči stare zgodovine, grozi propadanje zaradi povečanega števila velikih 
posegov v prostor, naravnih nevarnosti, nezakonitih ali neznanstvenih izkopavanj in nezadostne ozaveščenosti javnosti.”
 

 4. člen

“Vsaka pogodbenica se zavezuje, da bo uresničevala ukrepe za fizično zavarovanje arheološke dediščine, in če okoliščine 
to zahtevajo, zagotovila, da:
ii.  je arheološka dediščina zavarovana in vzdrževana, in to, če je le mogoče, tam, kjer je (in situ)”

 9. člen

i. “izvajala izobraževalno dejavnost, ki bo v javnosti vzbujala in razvijala zavest o vrednosti, ki jo ima arheološka dediščina 
za razumevanje preteklosti, in o nevarnostih, ki tej dediščini grozijo;
ii. podpirala dostop javnosti do pomembnih delov svoje arheološke dediščine in še posebno do arheoloških območij in 
spodbujala predstavitve primerno izbranih arheoloških predmetov javnosti.”

Konvencija nam daje smernice o nujnosti ohranjanja in situ, ustreznih izobraževalnih aktivnostih, predstavitvi 
zbirk in tudi o pomembnosti razumevanja groženj arheološki dediščini.



2.3. Firenška deklaracija o povezovanju biotske in 
        kulturne raznovrstnosti

da bi bolje razumeli dinamično igro med biotsko in kulturno raznovrstnostjo na ravni krajine in 
posledice za življenje in blaginjo, obstaja potreba po okrepljenem interdisciplinarnem in 
transdisciplinarnem raziskovanju povezav med biotsko in kulturno raznovrstnostjo na nacionalni in 
subnacionalni ravni, z vključitvijo njihovega zgodovinskega ozadja;

a)  

b)

c)  

d) 

e) 

f) 

g) 

1. Strinjamo se, da so v evropskem kontekstu izjemno pomembne naslednje ugotovitve: 

podeželsko in mestno življenje in blaginja sta ozko povezani s stanjem in trendi biotske in kulturne 
raznovrstnosti;
sedanje stanje biotske in kulturne raznovrstnosti v Evropi izhaja iz kombinacije zgodovinskih in zdajšnjih 
procesov uporabe okolja in zemljišča ter kulturne dediščine;

vse, dokler evropska krajina prilagaja naravne, družbene, kulturne in okoljske procese v času in prostoru, 
le-ta pomeni predvsem večnamensko biokulturno krajino. Kot takšna ponuja ključen in učinkovit prostor 
za integracijo biotske in kulturne raznovrstnosti zaradi človeške blaginje, tudi v kontekstu podeželskega 
območja;
začasna, poltrajna in trajna človeška selitvena gibanja ter s tem povezane izmenjave spretnosti, znanja in 
blaga med mestom in okolico, so v mnogih primerih oblikovali lokalno biotsko in kulturno raznovrstnost. 
Tudi v prihodnje ponujajo veliko možnosti za njihovo izboljšanje;

s krajinami, ki so bogate z biokulturno raznovrstnostjo pogosto upravljajo obdelovalci z majhno ali vaško 
dejavnostjo, tradicionalni živinorejci ali rejci živine in ribiči, ki imajo majhno ali obrtno dejavnost;

vključenost lokalnih skupnosti, spoznavanje in spoštovanje njihove kulturne dediščine, tradicionalnega 
znanja, inovacij in praks, lahko pomaga pri bolj učinkovitem upravljanju in vodenju večnamenskih bio-
kulturnih krajin ter lahko prispeva k njihovi boljši odpornosti in prilagoditvi;

potrebna je javna zavest o povezavah med biotsko in kulturno raznovrstnostjo in političnimi akcijami, ki 
obravnavajo povezave znotraj političnega odločanja s ciljem, da bi se učinkovito uresničile mednarodne 
in nacionalne zaveze, ki se obračajo k okoljski, družbeni in ekonomski trajnosti in človeški blaginji v 
različnih razmerah.

h) 



Vabimo vlade in ključne organe, vključno z Evropsko unijo in Svetom Evrope, da na ustreznih ravneh začnejo in izvedejo 
naslednje dejavnosti.
(Vir: Recenzije in prikazi Sociologija in prostor 2)

Firenška deklaracija kot ena izmed najnovejših izjav sublimira potrebe trajnostnega razvoja na ravni kulturne 
dediščine in prepoznava povezavo z mestnimi in podeželskimi krajinami in praksami lokalnih skupnosti. 
Ozaveščanje o vplivu tradicionalne živinoreje in poljedelstva na krajino ter hkrati na biotsko in kulturno raznovrstnost 
je ključnega pomena in lahko predstavlja pomemben element privlačnosti destinacije.

Vir:  croatia.hr



2.4. Konvencija FARO

“Ob priznavanju potrebe, da ljudi in človeške vrednote postavimo v središče razširjenega in 
interdisciplinarnega pojma kulturne dediščine  ter ob poudarjanju vrednot in možnosti kulturne 
dediščine, ki se premišljeno uporablja kot vir za trajnostni razvoj in kakovost življenja v stalno 
razvijajoči se družbi.” 

“Države članic Sveta Evrope, podpisnice Konvencije se zavezujejo, da:

1. člen 
Cilji konvencije

a. priznavajo, da so pravice do kulturne dediščine del pravice do udeležbe v kulturnem življenju, kakor je opredeljena v 
    Splošni deklaraciji o človekovih pravicah;
b. priznavajo odgovornost posameznikov in skupnosti za kulturno dediščino;
c. poudarjajo, da sta človekov razvoj in kakovost življenja cilj ohranjanja kulturne dediščine in njene trajnostne uporabe;
d. sprejmejo potrebne ukrepe za uporabo določb te konvencije glede: 
- vloge kulturne dediščine pri graditvi mirne in demokratične družbe ter trajnostnem razvoju in spodbujanju kulturne 
raznovrstnosti, - bolj usklajenega sodelovanja med vsemi javnimi, institucionalnimi in zasebnimi dejavniki.

5. člen 
Pravo in politike kulturne dediščine

d.  spodbujajo gospodarske in socialne razmere, ki podpirajo sodelovanje pri dejavnostih, povezanih s kulturno 
     dediščino,
e.  spodbujajo varstvo kulturne dediščine kot osrednji dejavnik pri skupnih ciljih trajnostnega razvoja, kulturne 
     raznovrstnosti in sodobne ustvarjalnosti,
f.  priznavajo vrednost kulturne dediščine na ozemljih v svoji pristojnosti ne glede na izvor.”



“Pogodbenice se zavezujejo, da uporabljajo vse vidike dediščine kulturnega okolja, zato da:
a. obogatijo gospodarski, politični, socialni in kulturni razvoj ter načrtovanje rabe prostora, pri čemer po potrebi 
    upoštevajo ocene vpliva kulturne dediščine in sprejmejo strategije za ublažitev škode, 
b. spodbujajo skupen pristop k politikam o kulturni, biotski, geološki in krajinski raznovrstnosti za doseganje 
    ravnotežja med njimi,
c. okrepijo povezanost družbe s spodbujanjem občutka za soodgovornost za kraje, v katerih ljudje živijo,
d. spodbujajo doseganje večje kakovosti pri sodobnem dopolnjevanju okolja brez ogrožanja njegovih kulturnih
    vrednot. 

9. člen 
Trajnostna raba kulturne dediščine 

Pogodbenice se za ohranitev kulturne dediščine zavezujejo, da:
a.  spodbujajo spoštovanje celovitosti kulturne dediščine, s tem da omogočajo vključevanje razumevanja njenih 
     kulturnih vrednot v odločitve o spremembah,
b. določajo in podpirajo načela trajnostnega upravljanja in spodbujajo ohranjanje;
c.  zagotavljajo, da bodo vsi splošni tehnični predpisi upoštevali posebne zahteve po ohranjanju kulturne 
     dediščine,
d. spodbujajo uporabo materiala, tehnologij in veščin, ki temeljijo na tradiciji, in proučujejo možnosti za
    njihovo sodobno uporabo,
e. spodbujajo kakovostno delo s pomočjo sistemov poklicnega usposabljanja in dovoljenj za delo posameznikov, 
    podjetij in ustanov.

10. člen 
Kulturna dediščina in gospodarska dejavnost

Da bi kar najbolje izkoristili možnosti kulturne dediščine kot dejavnika trajnostnega gospodarskega razvoja, se 
pogodbenice zavezujejo, da:
a. krepijo zavest o gospodarskih zmožnostih kulturne dediščine in jih uporabljajo, 
b. priznavajo posebnosti in koristi kulturne dediščine pri oblikovanju gospodarskih politik in, 
c. bodo te politike spoštovale celovitost kulturne dediščine in ne bodo ogrožale njenih vrednot.”

8. člen 
Okolje, dediščina in kakovost življenja 



“Pogodbenice se zavezujejo, da:
a. spodbujajo udeležbo vsakogar pri:
    – identificiranju, proučevanju, interpretiranju, varstvu, ohranjanju in predstavljanju kulturne dediščine javnosti,  
    – javnem razmisleku in razpravi o priložnostih in izzivih, ki jih ponuja kulturna dediščina,
b. upoštevajo vrednote, ki jih vsaka dediščinska skupnost pripisuje kulturni dediščini, s katero se identificira,
c. priznavajo vlogo prostovoljnih organizacij kot partnerjev pri dejavnostih, pa tudi kot konstruktivnih kritikov 
    dediščinskih politik,
d. sprejemajo ukrepe za izboljšanje dostopa do dediščine, zlasti med mladimi in ljudmi z manjšimi možnostmi, da bi 
    okrepile zavedanje o njeni vrednosti, potrebi po njenem vzdrževanju in ohranjanju ter koristih, ki lahko izhajajo 
    iz nje.”

12. člen 
Dostop do kulturne dediščine in demokratična udeležba



2.5. Strategija in akcijski načrt varstva narave

Obveze do Konvencije o biološki raznovrstnosti

Konvencija o biološki raznovrstnosti definira biološko raznovrstnost kot raznovrstnost živih organizmov, kar vključuje 
raznovrstnost znotraj vrst, med vrstami ter raznovrstnost ekosistemov. Biološka raznovrstnost je nujna osnova za 
življenje na Zemlji in temelj za obstoj ljudi.

Stranke podpisnice so se zavezale k uresničitvi treh ciljev Konvencije:
1. ohranjanje biološke raznovrstnosti,
2. trajnostna uporaba njenih sestavnih delov,
3. poštena in pravična delitev koristi od uporabe genetskih virov.

Strategija Evropske unije za biotsko raznovrstnost do leta 2020

V maju 2011 je bila sprejeta Strategija Evropske unije za biotsko raznovrstnost do leta 2020. Slednja je v skladu z 
odločitvami, sprejetimi na 10. Konferenci strank Konvencije o biološki raznovrstnosti v Nagoyi (Japonska, 2010). Vsebuje 
šest merljivih ciljev, iz katerih izhajajo dejavnosti. Prvič so poudarjene storitve ekosistema, ki so koristne tako za naravo 
kot tudi za človeško skupnost, ter nujna potreba, da se le te ohranijo in obnovijo.



VIZIJA 2050.

Do leta 2050 zagotoviti, da se biotska raznovrstnost vrednoti, varuje in pametno uporablja. Hkrati pa 
ohranjati storitve ekosistema in podpirati zdravje planeta ter zagotavlja prednosti, ki so ključnega pomena 
za ljudi.

CILJ 2020.

Ustaviti izgubo biotske raznovrstnosti in degradacijo storitev ekosistema v Evropski uniji do leta 2020 
ter jih čimprej obnoviti, s čimer se pospešuje prispevek Evropske unije pri odpravljanju globalne 
izgube biotske raznovrstnosti.

Agenda do leta 2030 za trajnostni razvoj

Agenda o trajnostnem razvoju do leta 2030 vsebuje 17 globalnih ciljev trajnostnega razvoja. Dva sta neposred-
no usmerjena na varstvo narave (14. cilj – Ohranjati in vzdržno uporabljati oceane, morja in morske vire za 
trajnostni razvoj in 15. cilj – Varovati in obnoviti kopenske ekosisteme ter spodbujati njihovo trajnostno rabo, 
trajnostno gospodariti z gozdovi, boriti se proti širjenju puščav, preprečiti degradacijo zemljišč in obrniti 
ta pojav ter preprečiti izgubo biotske raznovrstnosti). Navedena cilja sta v skladu s cilji Aichi s Konvencije o 
biološki raznovrstnosti oz. uresničevanje globalno osvojenih ciljev Aichi neposredno prispeva k uresničevanju 
Agende o trajnostnem razvoju



2.6. Evropska konvencija o krajini

1. člen 

– “V namene te Konvencije: 

a. »Krajina« pomeni območje, kot ga zaznavajo ljudje in katerega značilnosti so plod delovanja in medsebojnega 
     vplivanja naravnih in/ali človeških dejavnikov;

b. »Krajinska politika«  pomeni izražanje splošnih načel, strategij in smernic pristojnih organov z javnimi pooblastili, na 
     podlagi katerih se lahko sprejemajo posebni ukrepi za varstvo, upravljanje in načrtovanje krajin;

d. »Varstvo krajine« pomeni ukrepe za ohranjanje in vzdrževanje pomembnih ali značilnih lastnosti krajine; utemeljeni 
      so z dediščinskimi vrednotami krajine, ki izhajajo iz njene naravne oblikovitosti in/ali človekove dejavnosti”

Vir: vipavska.si



3. ANALIZA RAZVOJNIH STRATEGIJ
Osrednji cilj projekta je aktivno varstvo dediščine (zgodovinskega rimskega obrambnega sistema in
biotske raznovrstnosti na destinaciji) s trajnostnim turizmom na območju Hrvaške in Slovenije.

Če vemo, da trajnostni turizem pri načrtovanju razvoja skrbi za ravnovesje med okoljskimi, družbenimi in 
ekonomskimi dejavniki, potem je nujno potrebno premisliti o lokalnih strategijah na destinaciji. S tem se 
določi usklajenost cilja projekta z željami in načrti lokalnih skupnosti, ključnih deležnikov razvojnega procesa. 

Na kratko bomo predstavili cilje, ki se nanašajo na razvoj trajnostnega turizma in potrjujejo usmeritev
skupnosti v destinacijo trajnostnega razvoja turizma.

Vir: Osebni arhiv, Tamara Nikolić Đerić



3.1.  Strategija razvoja mesta Reke 2014–2020

Med ključnimi prioritetami pri varstvu okolja sta: 

 κ varstvo naravnih in kulturnih danosti glede na uveljavljen seznam in
 κ vzpostavitev integralnega sistema upravljanja okolja.

Pri izvedbi Akcijskega načrta za trajnostni razvoj mesta Reka (SEAP) je mesto začelo z vrsto dejavnosti, ki prispevajo k 
energetski učinkovitosti, pri čemer navajamo naslednje:

• solarna energija v mestu

• zelena energija v mojem domu 

• uporaba principov energetske učinkovitosti in OIE v novih mestnih objektih 

• sistemsko ravnanje z energijo in izdelava energetskih certifikatov 

• energetski teden 

Skladno s strategijo in ključno za razvoj destinacije je potrebno ohraniti naravna ekološka oporišča (gozdove, parke in 
zavarovane zelene površine) na območjih, ki so značilni po krajinskih lastnostih, obdržati obstoječo zgradbo kultur, 
značilni predeli zelenih površin se ne smejo spreminjati zaradi uporabe prostora v različne namene, poleg obstoječih 
krajin je zaželeno oblikovati tudi nove zavarovane zelene površine.

Poseben reški prostorski okvir, naravni amfiteater s širokimi ekspozicijami na Kvarnerski zaliv, predstavlja izjemno 
estetsko vrednost prostora. Vsekakor je tudi to eden izmed privlačnih dejavnikov, ki ljudi veže za ta prostor in tako bo 
ostalo tudi v prihodnje.”



Splošni strateški cilji kulturne politike mesta Reke do 
leta 2020:

 ▪ Ohranjanje dosežene stopnje kulturnega razvoja in ustvarjanje finančnih, materialnih in drugih pogojev za 
              hitrejši razvoj kulturnih dejavnosti.

 ▪ Izboljšanje kakovosti kulturnih virov in storitev na vseh območjih.

 ▪ Povečanje dostopnosti do kulturnih virov in storitev, ki se financirajo iz proračuna mesta Reka

 ▪ Posodobitev organizacije in upravljanja kulturnih ustanov, katerih ustanovitelj je mesto Reka.

 ▪ Obnova kulturne infrastrukture, katerih ustanovitelj je mesto Reka.

 ▪ Podpora razvoju samostojne kulture  

 ▪ Spodbujanje razvoja kulturnih in kreativnih industrij.

 ▪ Okrepitev mednarodne prepoznavnosti Reke kot “mesta kulture in kreativnosti”.

 ▪ Izboljšanje razvoja kulturnega turizma.

 ▪ Okrepitev medsektorskega sodelovanja.

 ▪ Informatizacija in digitalizacija kulturnih ustanov.

 ▪ Okrepitev umetnosti v javnem prostoru

 ▪ Spodbujanje in razvoj kulturnega in umetniškega izobraževanja.



Pozitiven trend krepitve kulturne-
ga sektorja mesta (v obdobju od leta 
2000 do 2012 je vidna velika rast 
prihodov tujih gostov (151 odstotkov) 
in nočitev (167 odstotkov). 
Zabeleženo je povečanje prihodov 
domačih gostov (4 odstotke), medtem 
ko znaša povečanje števila nočitev 
domačih gostov 27 odstotkov. 
To vsekakor prispeva k razvoju celotne 
destinacije Claustra, kajti 
arheološki park Principij – Reka (Tar-
satika) se kot ena mnogih štartnih/
osrednjih točk destinacije nahaja 
ravno v centru Reke. Vidljivost in 
dostopnost lokacije ima izjemen vpliv 
na podobo in marketing celotnega 
produkta.

Vir: europeana.eu



3.2. Strategija razvoja Občine Jelenje 2015–2020
Občina Jelenje se zaveda potenciala svojih naravnih virov, zlasti kanjona Rječine, prednosti dobrega geoprometnega 
položaja in arheološke dediščine.

”Temeljne prednosti občine Jelenje so naravne lepote in visoka raven ohranjenega okolja, ugodne klimatske 
značilnosti ter bogata kulturno-zgodovinska dediščina (s poudarkom na evropski arheološki dediščini rimskega 
limesa). Občina Jelenje ima velik potencial za izboljšanje razvoja turizma in podpornih dejavnosti, kanjon Rječi-
na pa predstavlja potencialno vodilni element turistične ponudbe. Dodatne prednost so tudi javna podjetja, 
prostorna dokumentacija, obstoječi objekti in izjemno dober geoprometni položaj.”

Nekateri od razvojnih ciljev temeljijo na razvoju poljedelstva (strateška prioriteta 1.3.), zlasti na razvoju ekološke 
proizvodnje (zelenjave, sadja, živinoreje, čebelarstva) in razvoju avtohtonih produktov (ukrep 1.3.2.) skozi spod-
bujanje ustanovitve družinskih kmetij in organiziranjem degustacij. V tem delu Smernice za razvoj destinacije 
vidijo potencial za razvoj spominkov, gastronomske ponudbe in na splošno družbenega vpliva na trajnostni razvoj 
destinacije. 

Občina Jelenje teži k razvoju tako poljedelstva kot tudi razvoju turizma ter z ukrepom 3.1.1. načrtuje razvoj 
turistične ponudbe posebnih oblik turizma: zdravstveni, športni, gastronomski, kulturni, agroturizem, ribolovni 
in lovni turizem. Posebna pozornost je usmerjena na športni in rekreativni turizem z ureditvijo področij za izlet in 
sprehajališč ob kanjonu Rječine ter projekt Jelenje Sport City. 

Kljub deklarativnem razumevanju vrednosti arheološkega najdišča Claustra se, žal, slednji v ukrepih razvoja ne 
omenja. Iz Strategije lahko omenimo prireditvi, ki sta pomembni za razvoj destinacije, in sicer Festival polente in 
sira in Feral ki j’ puščal sinjal, načrt za okrepitev avtohtonega prehrambnega izdelka grobniški sir in polente 
kompirica.



3.3. Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 
2016–2020 

Območje je sestavljeno iz treh fiziognomskih in funkcionalno izraženih celot, ki so nastale na podlagi številnih 
kriterijev in parametrov iz področja naravnih (razlika v reliefu in podnebju), družbenih in gospodarskih sistemov, 
med katerimi obstaja velika razlika v naseljenosti in zgradbi. Obstajajo tri osnovna težišča razvoja 
(v nadaljevanju besedila: mikroregije): Gorski kotar, Otoki in Priobalno območje.

Vir: pgz.hr

V kontekstu razvoja destinacije CLAUSTRA ob mestu Reka imata poseben interes 
MR Gorski kotar in MR Priobalno območje.



 κ Gorski kotar zavzema 35 odstotkov površine Županije in v njem stalno prebiva samo 23.011 prebivalcev. 
Območje Gorskega kotarja ima večinoma zmerno toplo in vlažno podnebje s toplim poletjem, samo majhen del pa 
ima vlažno borealno podnebje. Zanj je značilna visoka kakovost zraka, veliko gozdnih in vodnih virov ter bogata biotske 
raznovrstnost. Območje je slabo zgrajeno in zelo redko naseljeno. Za Gorski kotar je značilen visok gorski relief. 
(Vir: GIS baza JU Zavod za prostorsko ureditev PGŽ, 2013)  

 κ Priobalno območje z neposrednim zaledjem zavzema okoli 37 odstotkov ozemlja Županije. Za razliko od Gorske-
ga kotarja in Otoka na Priobalnem območju stalno prebiva 236.461 prebivalcev, od tega jih je 128.624 stalno naseljenih 
v mestu Reka. Priobalno območje zajema območje od zaliva Brestova na zahodu do mesta Sibinj Krmpotski na vzhodu. 
Gre za ožji priobalni pas, v zahodnem delu ograjen z gorskim masivom Učka, na severu s priobalnimi grebeni 
Grobnišćine, na vzhodu pa z vinodolsko priobalno vzpetino. Priobalni pas je demografsko in gospodarsko težišče 
Županije. To je prostor reške aglomeracije, na katerem živi približno 62,5 % celotnega prebivalstva Županije in deluje 
več industrijskih subjektov.

Vir: Osebni arhiv, Tamara Nikolić Đerić



Poljedelstvo

 

V Gorskem kotarju živinoreja upada; 
čebelarstvo je pomembno, vendar je 
odvisno od ohranitve travnikov (o živi-
noreji); proizvodnja krompirja je pred-
vsem za lastne potrebe; proizvodnja 
jagodičevja narašča. 

V Priobalnem območju narašča 
vinogradništvo, kot tudi oljkarstvo in 
sadjarstvo (predvsem fige); čebelarstvo 
je slabo razvito, živinoreja pa 
opuščena.



Smernice predlagajo osredotočenje na med in fige kot živila, ki so značilna za kulturo, in obdobje, ki ga obravnava 
CLAUSTRA.
 
Navedeni odlomki iz obsežne strategije kažejo na usklajenost razvojne politike PGŽ s temelji trajnostnega turizma, 
na katerem bo temeljila destinacija Claustra. Pri tem sta prepoznana dva potencialna komplementarna poljedelska 
produkta, ki se ujemata s tematskim razvojem destinacije. Hrana Rimljanov v pozni antiki je namreč temeljila 
predvsem na konzumaciji medu in fig, ob kozarcu vina in olivnega olja. S pomočjo Strategije so prepoznani tudi 
ključni deležniki v procesih ohranjanja naravne in kulturne dediščine, upravljanja v turizmu in energetski 
učinkovitosti, ki predstavljajo tudi ključne deležnike pri razvoju destinacije CLAUSTRA.



1. Javna ustanova “Zavod za prostorsko ureditev Primorsko-goranske županije”, Reka

2. Javna ustanova “Priroda”, Reka

3. Regionalna veletržnica Reka – Matulji, d.d. (4 %)

4. Žičnica Učka, d.o.o. (7,7 %)

5. Center za gorsko-planinsko poljedelstvo

6. Turistična skupnost Kvarnerja

7. Ekoplus, d.o.o. (49,63 %)

8. Regionalna energetska agencija Kvarner, d.o.o.

9.          Pomorski in zgodovinski muzej Hrvaškega primorja, Reka

10.       Naravoslovni muzej, Reka

11.       Ustanova “Ivan Matetić Ronjgov”, Viškovo

12.       Goranski športni center, d.o.o.



Varnost
Indikatorji trajnostnega turizma kažejo, da je varnost ena izmed najpomembnejših komponent destinacije trajnostnega 
turizma. V kontekstu varnosti je zato nujno potrebno poudariti prednosti bližine Reke kot administrativnega in 
gospodarskega središča destinacije, ki pa zagotavlja primerno varnostno infrastrukturo.

Operativne prednosti sistema zaščite in reševanja Primorsko‐goranske župani-
je opravljajo redne operativne sile, ki se ukvarjajo z varovanjem in reševanjem 
(Gasilska skupnost Primorsko‐goranske županije, v katero je včlanjenih 6 javnih 
gasilskih enot in 63 prostovoljnih gasilskih društev, Državna uprava zaščite in 
reševanje – Področni urad Reka, Policijska uprava Primorsko‐goranska, Hrvaška in 
Delnice, Pristaniška kapitanija Reka, Zavod za nujno medicinsko pomoč Primorsko‐
goranske županije, Učni zavod za javno zdravstvo Primorsko‐goranske županije), 
kot tudi dodatno organizirane sile zaščite, ki se aktivirajo v primeru katastrofe in/
ali velike nesreče (Skupnost društev Rdečega križa Primorsko‐goranske županije, 
Pilotski klub “Krila Kvarnerja”, Hrvaško združenje za urjenje psov sledilcev – Skup-
nost psov sledilcev Reka, hrvaško Združenje psov sledilcev (UPPH) ter združenje, 
ki se ukvarja s potapljanjem, planinarjenjem, jamoslovjem, radio-amaterstvom, 
lovom, izvidništvom, itd.



3.4. Strateški načrt razvoja turizma Kvarnerja s 
strateškim in operativnim marketinškim načrtom 
2016–2020
Območje interesa oz. zaledje Reke skoraj da ni analizirano s strateškim načrtom razvoja turizma Kvarnerja v kontekstu 
turističnega razvoja. Velika raznovrstnost kulturne in naravne dediščine ter geomorfoloških, družbenih in gospodarskih 
komponent PGŽ je pripeljala do polarizacije destinacije na Gorski kotar kot zeleno destinacijo ter Opatijsko riviero in 
otoke kot morsko destinacijo. V tem smislu lahko zaledje Reke razumemo kot destinacijo enodnevnih izletov ali 
povezavo Reke z Gorskim kotarjem in /ali s Slovenijo.

Strategija je usmerjena na reševanje zaznanih ključnih problemov: 

 κ Visoka koncentracija turističnega prometa v poletnih mesecih 

 κ Neprepoznavnost regije Kvarner 

 κ Turistična nerazvitost Gorskega kotarja 

 κ Pomanjkanje predlogov vrednosti za turiste, ki imajo potencial visoke dnevne porabe

 κ Nezadostna dostopnost destinacije



Kvarner se danes nahaja na 3. mestu kot destinacija morskega turizma, vendar v tem delu beleži upad porabe.

Ko govorimo o dejavnikih, ki vplivajo na nezadostno konkurenčnost obstoječe turistične verige vrednosti Kvarnerja, 
je treba še posebej poudariti tri ključne dejavnike:

 κ nezadostna paleta turističnih produktov, zlasti v kontekstu okrepljene orientacije na trg posebnega interesa  
 kot tudi ponudbe, ki je namenjena gostom visoke kupne moči 

 κ nezadostna širina in globina izven namestitvene storitvene ponudbe, zlasti izven glavne poletne sezone

 κ neprimerna valorizacija resursno‐atrakcijske osnove, zlasti v kontekstu močnejše privlačnosti interesov 
 kulturno‐turističnega povpraševanja

CLAUSTRA je svojo nišo našla ravno v kulturno-turističnem delu ponudbe Kvarnerskega turizma in tudi 
prispevanju k okrepitvi zelenega turizma Gorskega kotarja kot ene izmed najbolj nerazvitih destinacij.



3.5. Strategija razvoja hrvaškega turizma do leta 2020

Za razvoj destinacije Claustra so zanimivi naslednji programi razvoja nacionalnega turizma:
 
1. Nacionalni program izboljšanja družinske nastanitve

2. Akcijski načrt kulturnega turizma

3. Program razvoja kolesarskega turizma (-)

Kot temeljni cilj: Hrvaška 365 skozi razvoj 6 produktov, in sicer

1. Kulturni turizem  

2. Enološki in gastronomski

3. Aktivni in športni turizem

4. Kolesarski turizem

5. Zdravstveni turizem

6. Poslovni turizem

Destinacija Claustra razvija 5 od 6 navedenih produktov.



Akcijski načrt razvoja kulturnega turizma

 
Naloga kulturnega turizma je, da:

1) Hrvaška postane nova, vsebinska in zanimiva kulturna destinacija;

2) se večja mesta vključijo v zanimive kulturno-turistične itinerarje;

3) ) se zagotovi pristop do novih tržnih segmentov

4) Hrvaška postane destinacija z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino.

Ocena razvoja kulturnega turizma

Kljub rezultatom, doseženim v razvoju kulturnega turizma, še vedno dohitevamo trende (npr. kreativni turizem). Pred 
nami so prizadevanja za boljšo prezentacijo in interpretacijo kulturnih virov z namenom izboljšanja kakovosti doživetja. 
Poleg počasnega prilagajanja trendom, so tudi kulturni viri nezadostno izkoriščeni pri oblikovanju turistične ponudbe. 
Delno je razlog ta, da le-ti niso pripravljeni za obisk, delno pa, da nimamo seznama in nismo sistemsko ovrednotili vsaj 
nacionalne in regionalne kulturno-turistične atrakcije z največjim marketinškim in/ali razvojnim potencialom.

Vir: novilist.hr



3.6. Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 
2017–2021

Usmeritev: Slovenija = zelena, aktivna in zdrava - destinacija za 5* doživetja 
 

Temeljna usmeritev destinacije Slovenija popolnoma ustreza temeljem trajnostnega razvoja, zlasti na področju varstva 
in promocije okoljske komponente trajnostnega razvoja.

 
“Trajnostno načrtovanje in upravljanje turizma sta postala glavna cilja in standarda turistične dejavnosti. 
Turizem kot eden izmed ključnih dejavnikov družbenogospodarskega razvoja na svetu vpliva na svetovni razvoj, 
blaginjo in dobro počutje. Prav zaradi tega je postal nuja za zagotovitev dolgoročnega in trajnostnega razvoja na makro 
ravni destinacij in na mikro ravni vsakega podjetja, ki deluje v turistični dejavnosti.

 -Postal je standard za vse razvite turistične destinacije, ki sprejemajo celovite, trajnostne pristope v svojem 
nadaljnjem razvoju. Trajnostni pristopi se oblikujejo skozi varstvo okolja, ohranjanje narave in prepoznavnosti krajine, 
ravnanje z odpadki, trajnostna naročila, trajnostne gradnje, zelene programe/certifikate in uporabo obnovljivih virov 
energije.    
 - Slovenija je dežela številnih izjemnih krajin, ki predstavljajo slovensko identiteto in so prepoznavne tudi v 
evropskem merilu. Na mikro ravni so oznake za »zeleno«, »eko« in »organsko« zaradi pričakovanj turistov postale 
vsakdanja realnost. Poleg tega so se posamezna podjetja že začela ukvarjati z reševanjem vprašanj, kot so zmanjšanje 
izpustov CO2, onesnaževanja, prenasičenosti in kopičenja odpadkov v naravi. Na operativni ravni pa sodobna teh-
nologija omogoča učinkovitejše izvajanje storitev in lažje zagotavljanje izboljšanih doživetij turistov.”

Analiza trendov slovenske strategije definira potrošnike oziroma obiskovalce, na katere se je potrebno pripraviti in ki 
delno predstavljajo tudi ciljne skupine CLAUSTRE.



“Novi, hitro rastoči segmenti potrošnikov krepijo svojo veljavo in preoblikujejo načine potovanj in doživljanja 
destinacij.  

Napovedana krepitev srednjega družbenega razreda naj bi do leta 2020 dosegla 3,2 milijarde predstavnikov, do 
leta 2030 pa 4,9 milijarde predstavnikov, ki bodo za vedno spremenili profil mednarodnega turista. Pripadniki 
srednjega družbenega razreda bodo povpraševali po specifičnih in prilagojenih storitvah, vendar s poudarkom 
na t. i. vrednosti za denar.
 
Ciljna skupina turistov, starejših od 60 let, t. i. »golden oldies«, naj bi leta 2050 zajemala več kot 20 % svetovnega 
prebivalstva. Predstavniki te skupine bodo imeli veliko prostega časa in virov, ki jih bodo izkoriščali za potovanja. 
Zanimale jih bodo destinacije z zelo prilagojenimi turističnimi produkti in storitvami, s posebnim poudarkom na 
zdravju, sprostitvi in lažjih aktivnostih.  

Milenijci ali predstavniki skupine turistov, rojenih med letoma 1984 in 2000, naj bi do leta 2025 zajemali 50 
% vseh potnikov. Potovali bodo predvsem zaradi raziskovanja, interakcije in čustvenih doživetij. Tehnologija in 
inovacije so sestavni del njihovega načina življenja.  
 
Zdravje in dobro počutje bosta postala izjemno pomembna pri nakupnih odločitvah turistov.”



“Pri analizi prednosti in slabosti slovenskega turizma so v Strategiji navedene naslednje pomanjkljivosti:

 κ Pomanjkanje inovativnih razlag v manjših muzejih.  

 κ Pomanjkanje centrov za obiskovalce.  

 κ Obiskovalcem prijazna praksa (delovne ure, ključne informacije, šibko sodelovanje in prisotnost na 
             družabnih medijih z majhnim številom sledilcev).  

 κ Nova tehnologija se premalo uporablja.  

 κ Pomanjkanje edinstvenih, načrtovanih izletov – izpolnjevanje tržne niše (gurmanski izleti, ogledi 
             posebnih interesov) …

 κ Turistično informacijske točke so samo v večjih mestih in v naravnih parkih z upravljavci.
   

Ključne potrebe:

 κ Sloveniji primanjkuje tako naložb v pomembna degenerirana območja (prevzete rekonstruirane ponudbe in  
repozicioniranje) kot trajnostnih naložb v novo, visokokakovostno ponudbo nastanitev (hoteli in letovišča),   
znamenitosti (centri za obiskovalce, interpretacijski centri, muzeji, kongresni centri, tematski in zabaviščni parki) in 
turistično infrastrukturo (tematske poti za pristno doživljanje zgledno ohranjene narave, kolesarske poti, športna 
infrastruktura, smučišča itd.). 
 
Potenciali: 
 

 κ Zelen, trajnosten in odgovoren razvoj je globoko zakoreninjen med turističnimi deležniki v javnem in 
zasebnem sektorju. Ti podpirajo ohranjanje in varovanje naravnih ter kulturnih danosti in dediščine ter 
odgovorno in trajnostno turistično valorizacijo.” 

 
Kjer lahko Claustra najde svojo pot do obiskovalcev.  



Glede na to, da je Slovenija jasno in močno usmerjena v trajnostni turizem s poudarkom na okoljski element, pri tem 
pa ne izključuje kulture, lahko zaključimo, da je tudi vizija destinacije Claustra v skladu z nacionalnimi strategijami. 

Slovenija je razdeljena na štiri turistične destinacije, Claustra pa se nahaja točno na meji med mediteransko, centralno 
in gorsko destinacijo. Slednje ima lahko velik potencial kot izhodišče za oglede, kljub temu pa obstaja tveganje, da se 
destinacija ne bo povezala v že obstoječimi prepoznavnimi znamkami in destinacijami, kot so Ljubljana, Lipica, 
Škocjanske jame in Postojna.
 
Zelo je pomembno razmisliti o možnostih enodnevnih izletov ravno iz smeri omenjenih destinacij proti Claustri, s 
tem bi lahko Claustro okrepiti kot destinacijo posebnih interesov (arheologija), kjer bodo znane destinacije (kot je 
Postojna in Risnjak) predstavljale ozadje doživetja.



3.7. Nacionalni program za kulturo

Cilj 5.6. Spodbuditi razvoj kulturnega turizma 
 
“Slovenija ponuja izjemno raznoliko kulturno izkušnjo, od zelo bogate kulturne dediščine 
številnih zgodovinskih obdobij in kultur do privlačne ponudbe različnih festivalov in bogate 
aktualne umetniške produkcije. Vrsta stikov s tujimi ponudniki obstaja, potrebno pa bi bilo 
storiti več na področju promocije slovenske kulturne dediščine in žive kulture, oblikovanja 
kulturnih turističnih produktov z različnimi vsebinami, območji Slovenije in namenjenih 
različnim profilom turistov.
Potrebne bodo gotovo tudi spodbude in podpora ponudnikom teh produktov, vsaj v 
začetku. Obstajajo zamisli in zasnove kulturno-turističnih paketov, ki so jih oblikovali 
subjekti, ki se niti ne ukvarjajo s turizmom, vendar so vseeno oblikovali privlačne lokalno 
usmerjene kulturno-turistične projekte ali projekte širšega značaja in obsega, ki bi jih bilo 
smiselno podpreti in jim omogočiti zagon.”



“KAZALCI USPEŠNOSTI 

1. Izkazan interes subjektov s področja turističnega gospodarstva za oblikovanje ponudbe s področja 
    kulturnega turizma v skladu s Strategijo turizma in NPK; 

2. morebitna odločitev Ministrstva za gospodarstvo in tehnološki razvoj za dejansko podporo projektom 
     s področja kulturnega turizma; 

3. pogostost lokalnih pobud in podpora lokalnih skupnosti tem pobudam.”



3.8. Strategija občine Vrhnika

Strategija je strukturirana v pet strateških prioritet, ki se med seboj dopolnjujejo: 

1)   Razvoj gospodarstva, turizma in kmetijstva, 
2)   Varstvo okolja, urejanje komunalne, energetske, telekomunikacijske in prometne infrastrukture, 
3)   Razvoj družbenih dejavnosti, 
4)   Vrhnika – medobčinsko središče in 
5)   Razpoznavnost in povezovanje v regionalnem okolju. 

Uspešnost občine pri zagotavljanju pogojev in podpori gospodarstvu, kmetijstvu in turizmu, ob upoštevanju varstva 
okolja, ter razvoj infrastrukture in socialnega okolja pomenijo tudi skladnejši razvoj občine kot celote in posameznika. 
 
Program: Razvoj turističnih programov in infrastrukture 
Ukrep 1: Povezovanje turistične ponudbe in ponudnikov 
Ukrep 2: Trženje in promocija turistične ponudbe 
Ukrep 3: Razvoj turistične ponudbe in infrastrukture 
 
 

“Razvoj množičnega turizma ni priporočljiv. 
Smiselno je trženje in spodbujanje že obstoječe turistične 
ponudbe na področju zgodovinske in kulturne dediščine 
ter naravnih kakovosti.” 

“Cilj je povečati število obiskovalcev, vendar ne na račun 
poslabšanja stanja okolja in prostora.” 

* V strategiji se Claustra navaja kot prisotna dediščina, vendar brez predlogov za razvoj in vključitev v prihodnje kulturne 
in turistične aktivnosti.



3.9. Strategija razvoja turizma Vipavske doline na 
območju občine Ajdovščina in občine Vipava 
(2016-2030)
“Vipavska dolina se povezuje kot enotna turistična destinacija, oblikovala je skupno turistično blagovno znamko 
Vipavska dolina. 
 
Od decembra 2013 deluje v Ajdovščini Faladur, prostor ki je namenjen predstavitvi, promociji in prodaji pridelkov in 
izdelkov domačega podeželja. Beseda “faladur” po starem pomeni predprostor v hram, v svetišče vipavskega kmeta. 

Ob Mladinskem centru in hotelu Ajdovščina se nahaja degustacijski prostor Faladur Zavod za turizem TRG Vipava:

• vodi Turistično informacijski center Vipava, 
•  upravlja z Vinoteko Vipava, 
•  upravlja s trgovino s turističnimi spominki v okviru TIC-a, 
•  organizira lokalno turistično vodenje po območju Občine Vipava, 
•  vključno s pripravo predlogov izletov, 
•  skrbi za javne oglede dvorca Lanthieri, 
•  oblikuje turistično ponudbo okolja, 
•  vzpodbuja razvoj turistične dejavnosti v okolju, 
•  skrbi za promocijo vipavske turistične ponudbe (doma in v tujini), 
•  organizira in koordinira poletne kulturne prireditve v Vipavi, 
•  organizira vinske večere, različne izobraževalne delavnice, okrogle mize in druge dogodke. 
•  trži turistično ponudbo (vodenja, prodaja vin, spominkov, ribiških kart, izposoja koles).” 
 

“Podlaga za doseganje dolgoročne vizije bodo razviti trije stebri turizma: 

 κ turizem, ki bo slonel na aktivnem preživljanju prostega časa v neokrnjeni naravi ('aktivni turizem/športni'),  

 κ turizem, ki bo slonel na vinu in kulinariki Vipavske doline ('gastronomski turizem'),  

 κ turizem, ki bo slonel na kulturni dediščini in naravnih vrednotah Vipavske doline  ('dediščinski turizem').”  



4.  TRAJNOSTNI TURIZEM
4.1. Analiza koncepta in relevantnih mednarodnih 
dokumentov

Nekontrolirana in neenakomerna rast svetovne 
populacije, globalno segrevanja in terorizem so 
samo nekateri izmed izzivov današnjega časa. 
V kaosu rasti, gradnje, potovanj, hitrih informacij 
in nekritičnega konzumiranja dostopnih vsebin, 
prežema pojem trajnosti vse dele človeške 
dejavnosti. En pojem, ki ga lahko uporabimo za 
vse. 

Trajnostni razvoj je proces rasti in razvoja, ki naj 
ne bi imel konca, zato postavljamo tudi 
Smernice razvoja destinacije Claustra visoko na 
lestvico prioritet, kako doseči cilj. 



Trajnostni razvoj turizma skladno z UNWTO

Skladno z UNWTO se lahko Smernice za razvoj trajnostnega turizma in upravljavskih praks uporabijo pri vseh oblikah 
turizma in za vse tipe destinacij, tudi za masovni turizem in raznolike segmentirane turistične niše.
Načela trajnosti se nanašajo na okoljske, ekonomske in socio-kulturne vidike turističnega razvoja. Dolgoročno trajnost 
zagotavlja ravnovesje med vsemi tremi vidiki.

Trajnostni turizem mora:

1.  Optimalno uporabljati naravne vire, ki so temelj za turistični razvoj, pri tem pa ohranjati ekološke procese        
     in biotsko raznolikost 

2. Spoštovati socio-kulturno avtentičnost skupnosti-gostiteljice, zaščititi materialno in nematerialno kulturno       
    dediščino in tradicionalne vrednote ter prispevati k interkulturnem razumevanju 

3. Zagotoviti ekonomske učinke in pravično razdeljene ekonomske koristi vsem deležnikom, prek stalne 
    zaposlitve ali drugih možnosti za zaslužek, ter podporne storitve, s katerimi bi vplivali na zmanjšanje
    stopnje revščine.

Trajnostni turizem zahteva informirano sodelovanje vseh ključnih deležnikov, vključno z močnim političnim 
vodstvom, s katerimi bi pridobili soglasja in povečali sodelovanje. Pot do trajnostnega turizma je 
neprekinjen proces in zahteva spremljanje vpliva s ciljem pravočasnega odziva in uvajanja korektivnih in 
preventivnih ukrepov, kjer bi bilo to potrebno.
Zlasti pomembno je ohraniti visoko raven zadovoljstva gostov in turistom zagotoviti nepozabno izkušnjo, ob 
tem pa promovirati trajnostni turizem in dvigovati zavest o vprašanjih trajnosti.



Evropski sistem kazalcev za turizem – orodje za trajnostne destinacije

Eden izmed največjih izzivov, s katerim se soočamo, je okrepitev in izboljšanje trajnostnega razvoja 
turizma, s katerim bi zagotovili dolgoročno konkurenčnost. Konkurenčnost turističnega sektorja je ozko 
povezana z njegovo trajnostjo, saj na kakovost turističnih destinacij močno vpliva njihovo naravno in 
kulturno okolje ter njihova integriranost v lokalno skupnost. Trajnost turizma vključuje vrsto aspektov: 
odgovorno uporabo naravnih virov, upoštevanje vpliva aktivnosti na okolje (proizvodnja odpadkov, 
obremenitev vod, tal in biološki raznovrstnosti itd.), uporabo „čiste” energije, varovanje dediščine in 
ohranjanje naravne in kulturne neokrnjenosti destinacije, kakovost in trajnost delovnih mest, vpliv na 
lokalno gospodarstvo ali skrb za uporabnike.

Glede na omenjena izhodišča predlaga evropski sistem kazalce, ki so navedeni v naslednji tabeli. Kazalci bodo 
implementirani v Smernice, na destinacijo Claustra in jih bodo spremljali na letni ravni prek vprašalnikov s 
pomočjo posredovanja lokalnih turističnih ali nevladnih organizacij na definiranih referenčnih točkah 
destinacije. Referenčne točke destinacije so definirane glede na logiko geografske bližine in administrativnega 
združevanja. Predlagajo se 4 geoadministrativne celote destinacije, skladno s tem pa njihove referenčne točke, 
zadolžene za meritve.
 
1.   Reka-Kostrena (referenčna točka Reka-TZ)

2.   Studena, Jelenje, Pasjak (referenčna točka Matulji-TZ)

3.   Prezid-Babno polje-Bloška planota (referenčna točka Bloke-Zavod Parnas, za Prezid TZ Čabar)

4.   Vrhnika-Logatec-Ajdovščina (referenčna točka Vrhnika, Zavod Ivana Cankarja)



KAZALCI TRAJNOSTI

Oddelek A: Glavni kazalci za upravljanje z destinacijo 
Oddelek B: Glavni kazalci gospodarske vrednosti 
Oddelek C: Glavni kazalci družbenega in kulturnega vpliva
Oddelek D: Glavni kazalci učinka na okolje

Kazalec A.1.1

Kazalec A.2.1 

Kazalec A.3.1 

Kazalec A.4.1 

Kazalec B.1.1 

Kazalec B.1.2. 

Odstotek destinacij s strategijo o trajnostnem turizmu/akcijskem načrtu, z 
dogovorjenimi ukrepi za spremljanje, razvoj in ocenjevanje

Odstotek turističnih podjetij/objektov na destinaciji, ki uporabljajo prostovoljne 
certifikate/oznake za ekološke ukrepe/ukrepe za kakovost/ukrepe za trajnost in/
ali ukrepe za korporativne družbene odgovornosti

Odstotek obiskovalcev, ki so zadovoljni s svojo splošno izkušnjo na destinaciji

Odstotek obiskovalcev, ki so navedli, da se zavedajo prizadevanj destinacije pri 
usmerjenosti na trajnost

Število turističnih nočitev na letni ravni na referenčnih točkah

Povprečna dnevna poraba na referenčnih točkah

Kazalec B.2.1

Kazalec B.2.2 

Kazalec B.3.1 

Kazalec B.4.1 

Kazalec B.5.1 

Povprečno trajanje bivanja turista na referenčnih točkah

Stopnja zasedenosti v nastanitvenih kapacitetah na referenčnih točkah/letno 
povprečje 

Neposredna zaposlenost v turizmu kot odstotek skupne zaposlenosti na 
referenčnih točkah

Delež turističnih podjetij, v katerih je izvedena protipožarna inšpekcija v lanskem 
letu na referenčnih točkah

Delež turističnih podjetij, ki aktivno ukrepajo glede uporabe lokalnih, trajnostnih 
produktov in storitev, ki pa so rezultat poštene trgovine na referenčnih točkah



KAZALCI TRAJNOSTI

Oddelek A: Glavni kazalci za upravljanje z destinacijo 
Oddelek B: Glavni kazalci gospodarske vrednosti 
Oddelek C: Glavni kazalci družbenega in kulturnega vpliva
Oddelek D: Glavni kazalci učinka na okolje

Kazalec C.1.1 

Kazalec C.2.1 

Kazalec C.3.1 

Kazalec C.3.2 

Kazalec C.4.1 

Kazalec D.1.1 

Kazalec D.1.2. 

Kazalec D.2.1 

Število turistov/obiskovalcev na 100 prebivalcev

Odstotek moških in žensk, zaposlenih v turističnem sektorju

Odstotek nastanitvenih kapacitet s sobami, ki so dostopne invalidnim osebam in/
ali upoštevajo že priznane sheme o dostopnosti

Odstotek obiskovalcem privlačnih lokacij, ki so dostopne za osebe z invalidnostjo 
in/ali upoštevajo že priznane sheme o dostopnosti 

Kazalec destinacij, ki so zajete v politiko ali načrte, s katerimi se varuje kulturna 
dediščina 

Odstotek turistov in enodnevnih obiskovalcev, ki uporabljajo različna prevozna 
sredstva za prihod na destinacijo (javna/zasebna in vrsta)

Povprečna dolžina potovanj (km) turista od doma in nazaj ter povprečna dolžina 
potovanj (km) od predhodne do trenutne destinacije

Odstotek turističnih podjetij, ki so vključeni v programe zmanjšanja podnebnih 
sprememb, kot so zmanjšanje emisij CO2, nizkoenergetski sistemi ipd. – reakcije 
in delovanja “prilagoditve” na referenčnih točkah

Kazalec D.3.1 

Kazalec D.3.2 

Kazalec D.4.1 

Količina odpadkov, ki jih proizvaja destinacija (tone na prebivalca na leto ali 
na mesec) na referenčnih točkah

Količina recikliranih odpadkov (delež na prebivalca na leto) na referenčnih 
točkah

Odstotek odpadnih voda iz destinacije, so pred izpustom vsaj sekundarno 
obdelani



Kazalec D.5.1 

Kazalec D.6.1 

Kazalec D.7.1 

Kazalec D.8.1 

Poraba pitne vode v nastanitvenih kapacitetah, ki so namenjene turistom v 
primerjavi s porabo vode splošnega prebivalstva na osebo na noč na 
referenčnih točkah

Poraba energije na turistično nočitev v primerjavi s porabo energije splošnega 
prebivalstva na osebo na noč na referenčnih točkah

Območje destinacij (površina v km), ki je namenjeno za varovanje 

Na destinaciji obstajajo politike, s katerimi se od turističnih podjetij zahteva, 
da minimalizirajo svetlobno onesnaženje in onesnaženje s hrupom

KAZALCI TRAJNOSTI

Oddelek A: Glavni kazalci za upravljanje z destinacijo 
Oddelek B: Glavni kazalci gospodarske vrednosti 
Oddelek C: Glavni kazalci družbenega in kulturnega vpliva
Oddelek D: Glavni kazalci učinka na okolje



DODATNI KAZALCI ZA DESTINACIJO CLAUSTRA

Kazalec Claustra 1/

Kazalec Claustra 2/ 

Kazalec Claustra 3/ 

Kazalec Claustra 4/ 

Kazalec Claustra 5/ 

število prihodov, zaradi arheoloških najdišč

število obiskanih lokacij Claustra na obiskovalca na letni ravni

število organiziranih tematskih prireditev 

število tematsko prilagojenih gostinskih in nastanitvenih obratov

zadovoljstvo s CLAUSTRA itinerarji (visoko, srednje, nizko)



4.2. Primeri dobrih praks trajnostnega in 
         arheološkega turizma

Vir: slovenia.info



4.2.1 Hadrijanov zid
Hadrijanov zid, arheološko najdišče na meji med Anglijo in Škotsko, je zagotovo najbolj znan primer rimskega 
obrambnega sistema. Leta 1987 je bil uvrščen na seznam svetovne kulturne dediščine UNESCO. Vpis je kasneje zajel 
tudi Antoninov zid in nemški limes ter je tako dobil naziv “Meje rimskega cesarstva.” Hadrijanov zid še vedno pritegne 
pozornost in ohranja visoko raven obiskanosti. 

V Smernicah se nanašamo na najnovejši interpretacijski okvir Hadrijanovega zida, ki bo predstavljal temelj za 
primerjalno analizo možnosti razvoja destinacije Claustra.

 
     Novi interpretacijski načrt ima 2 interpretacijska okvirja:

     1. Severozahodna meja rimskega cesarstva

     2. Naravna in kulturna dediščina Hadrijanovega zidu

Vsak interpretacijski okvir nadalje razvija teme, o katerih se „govori“ na lokacijah. Večinoma gre za družbeni, politični in 
ekonomski razvoj zidu v 4 stoletjih aktivne uporabe. Drugi okvir navdihuje krajine in skupnost ob zidu, zelo pogosto brez 
neposredne povezave z arheološkim najdiščem. 

Vir: cdn2.theweek.co.uk



Prvi tematski okvir se ukvarja izključno z arheološkim najdiščem v zgodovinskem kontekstu, raziskovanji in nujnimi 
konservatorskimi praksami te predvideva infrastrukturna vlaganja v lokacijo. Z druge strani tematski okvir Kulturna in 
naravna dediščina Hadrijanovega zidu uporablja dostopne vire ob sami lokaciji. 

Pri tem oblikuje podlago za trajnostni ekonomski razvoj in predstavlja interes za obisk različnih lokacij pri zidu, 
podaljšanje trajanja obiska lokacije in drugo. 
Potreba po interpretacijskem načrtu je prišla v ospredje po več letih spremljanja zadovoljstva uporabnikov, ki so 
pogosto ocenjevali, da so informacije nedostopne ali nezadostne, zlasti v smislu povezovanja informacij o lokacijah 
ob zidu. Kritike so bile prav tako usmerjene na označenost, kajti na lokacijah je bilo preveč označb, ki so usmerjale 
obiskovalce do drugih znamenitosti. Pri obiskovalcih se je zaradi tega pojavil občutek nesmiselnosti obiska le enega 
samega najdišča. Po drugi strani pa se je pojavila nezmožnost obiska celotnega zidu.
Z interpretacijskim načrtom so prepoznani obstoječi obiskovalci (UK in starejša populacija), prav tako pa so bili 
izpostavljeni novi potencialni obiskovalci in turistične niše (UK, Zahodna Evropa, ZDA, družine z otroki, kulturni turisti, 
aktivni turisti - kolesarjenje in pohodništvo); posebno pozornost so posvetili osebam, ki prihajajo na obisk k 
sorodnikom in prijateljem in niso primarno zainteresirane za arheološko dediščino.

Vir: slovenia.info



4.2.2. Pot srednjeveških cerkva regije Gornja Tisa - 
EDEN destinacija 2017

 κ EDEN – evropska destinacija odličnosti je projekt Evropske komisije, s katerim se spodbuja razvoj trajnostnega 
turizma v Evropi. 

Enega izmed naslovov EDEN je leta 2017 dobila tudi Pot srednjeveških cerkva regije Gornja Tisa. Razlog za to je bila 
vključitev manj znanih in privlačnih aktivnosti v kulturno pot in predstavitev naravnih lepot skozi vodene kulturne ture.

Navedene lastnosti kulturne poti srednjeveških cerkva Gornje Tise lahko predstavljajo primer dobro tematsko 
zastavljene poti na širšem geografskem prostoru, ki se dopolnjuje in raste z vključitvijo vseh mikrolokacij. 

Raznovrstnost kulturne in naravne dediščine ter jasna tematska povezanost je temelj destinacije Claustra. 
Vir: hkv.hr



5. DESTINACIJA CLAUSTRA

Vizija: 

Destinacija Claustra je ustanovljena na načelih 
trajnostnega razvoja in kot takšna predstavlja 
edinstveno arheološko dediščino poznorimskega 
obrambnega sistema ob poudarku na biotski 
raznovrstnosti nemirne krajine skozi katero 
poteka. Predstavlja tudi tradicionalno kulturo 
lokalnih prebivalcev, ki jo že stoletja varuje pri 
čemer obiskovalcem z raznovrstnimi doživetji na 
vsaki izmed 19 lokacij nudi potovanje v 
poznorimsko zgodovino.



5.1. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA



*MERILA ZA OCENO PRIPRAVLJENOSTI LOKACIJ ZA VKLJUČITEV V RUTO
 
Osnovno merilo je dostopnost in prepoznavnost lokacije (javnosti, ne le izključno stroke) v širšem kulturnem in 
turističnem smislu, ocena pa je rezultat terenskega raziskovanja in konzultacij z arheologi.
 
N (nizka) 
 
Ni smerokaza niti ustrezne (okvirno/ CLAUSTRA – POZNORIMSKI OBRAMBNI SISTEM) oznake na lokacijah.
Najdišče ni ustrezno prepoznavno za širšo javnost (nestrokovnjak ne prepozna nasipa kot obrambni zid).
 
S (srednja)

Oznaka ali smerokaz obstaja, vendar lokacija ni vključena v promocijske materiale lokalnih skupnosti niti strategije 
razvoja oziroma ni prepoznana v širšem kulturnem in turističnem smislu .
ALI
Oznaka ne obstaja, vendar je lokacija delno prepoznana v širšem kulturnem in turističnem smislu (zaradi privlačne 
narave ali drugega dejavnika). 

V (visoka)

Lokacija z ali brez smerokaza in/ali ustrezne oznake, vendar prepoznavna v širšem kulturnem in turističnem smislu.
Na lokaciji že potekajo vodene ture in/ali prireditve.



5.1.1. Kulturna in naravna dediščina na čezmejnem 
območju destinacije CLAUSTRA    

N (nizka) S (srednja) V (visoka)

Lokacija/občina Stanje Claustre Potencial Claustre/ 
predlog infrastruk-

ture

Podporna kulturna 
dediščina

Podporna naravna 
dediščina

Pripravljenost lokaci-
je v celoti za vkl-

jučitev v ruto (V,S,N)

Arheološki park 
Principij – Reka (Tar-
satika)

Oznaka dobrine: P-5528 
preventivno zaščitena 
kulturna dobrina 
nepremična kulturna 
dobrina -arheološki park 
Kalvarija, Kozala in Sv. 
Katarina

Osrednja atrakcija 
arheološkega pomena za 
mesto Reka in destinacije 
- kulturni turizem/inter-
pretacijska tabla, zemljevid 
celotne kulturne rute, info 
prevzem aplikacije

PPMHP, Naravoslovni 
muzej Reka, Vojaška utrd-
ba, Trsatski grad

Kanjon Rječine

V

Solin / Kostrena Oznaka dobrine: P-5627 
preventivno zaščitena 
kulturna dobrina 
nepremična kulturna 
dobrina, konservirani zid 
in stolpi

Razgledna točka kot izjem-
na atrakcija v okolici Reke 
/ ureditev razgledne točke 
s klopmi in daljnogledom, 
interpretacijska tabla o 
Claustri, interpretcijska 
tabla o kostrenskem 
morskem dnu, jamah 
in kvarnerskih otokih s 
poudarkom na beloglavega 
jastreba

Sopalj, 
Bunkerji in jarki

Jame, morsko dno

S

Jelenje Oznaka dobrine: / 
Ostanki zidu v razgibani 
naravni krajini

Hiking destinacija / 
označevanje celotne trase 
s kažipoti in interpretacijs-
ka tabla o Claustri

Cerkev Sv. Mihovila, 
zaščitena kulturna dobri-
na, Gašparov mlin (Mar-
tinova vas), Frankopanski 
kaštel Grobnik, zgodba: 
bitka na Grobničkem polju, 
Trg Mlekarice (zgodba o 
mlekaricah)

Območje medvedov, raz-
gled proti polju in gorskim 
pobočjem Grobničkega 
polja, sprehajalnica ob 
kanjonu Rječina, potočna 
postrv in rečni rak

N

Studena Oznaka dobrine: P-5540 
Mlake - Lipice - arheološ-
ki ostanki obrambnega 
sistema Claustra Alpium 
Iuliarum

Osrednja lokacija 
destinacije Claustra / 
ureditev interpretacijskega 
centra Claustra, kažipoti 
za pešce in kolesarje, dve 
interpretacijski oznaki na 
lokaciji, ena za kulturno in 
druga za naravno dedišči-
no, prostor za piknik, pros-
tor za kolesarje, info točka 
o potencialnih nevarnostih 
v naravi, opazovalnica

Cerkev Sv. Nikole, zaščite-
na kulturna dobrina, 
bunkerji in italijanska 
vojašnica, zgodba: rapalska 
meja, grad Klana, bližina 
spominskega centra Lipa 
pamti, legenda o naselitvi 
- starec in sladka zemlja; 
Jardas ”mrzel ale studen 
vetar" 
Kaštel v Klani, najdišče 
tura, ostanki vojašnice in 
podzemnih utrdb (Vallo 
Alpino)

Kras, Izvir Rječine Zvir, 
opazovanje ptic, območje 
medvedov, gozdovi, 
endemičnega črnega 
bora. Ponor Gotovž in izvir 
Rječine, Skupina starih 
cerov ob cerkvi sv. Nikole v 
Studeni (dendokronološki 
spomenik), izvir reke Reke 
(hidrološki / geomor-
fološki spomenik narave), 
morda še kraljica gozda, 
Rebar (hiša in sledi konjske 
vprege) ipd.; povezanost 
območja z lovom - danes 
lahko to povežemo z 
lovom s fotoaparatom

S



N (nizka) S (srednja) V (visoka)

Lokacija/občina Stanje Claustre Potencial Claustre/ 
predlog infrastruk-

ture

Podporna kulturna 
dediščina

Podporna naravna 
dediščina

Pripravljenost lokaci-
je v celoti za vkl-

jučitev v ruto (V,S,N)

Pasjak Oznaka dobrine: / 
Utrdba

Počivališče / interpretaci-
jska tabla Claustra, ob 2 
vidnih vhodih, sprehajalna 
pot okoli utrdbe z najmanj 
3 točkami na temo biotske 
raznovrstnosti (endemične 
rastline, kras in divje 
zveri), mesto za piknik in 
razgledna točka. Bike trail 
od Šapjana proti Pasjaku 
in brdcu

Zgodovina meja (Claustra 
in Rapalska), Cerkev Sv. 
Mihovila - nepremič-
na kulturna dobrina, 
prazgodovinsko graško 
najdišče s hagiotoponimi 
Sv. Katarina

Kras, samorasle rastline

N

Prezid - Babno polje Oznaka dobrine: P-5527 
(HR), EŠD: 10904 (SI)                           
Deuce - arheološki ostanki 
obrambnega sistema 
Claustra Alpium Iuliarum, 
nepremična kulturna 
dediščina (NKD)

hiking destinacija, 
destinacija tradicionalne 
Claustre/ označevanje 
trase ob meji v obliki spre-
hajalne poti s kažipoti in 
interpretacijskimi tablami: 
Claustra, jelka, ris, tradicio-
nalna lesena arhitektura

Podeželska celota naselja 
Prezid (NKD), Hiša Vesel in 
Hiša Žagar (NKD), Cerkev 
sv. Vida (NKD), zgodba: 
Prezid dobil ime po zidu, 
Čabar- Kaštel, Dvorec 
Snežnik, zavičajni muzej 
Putevi Frankopana, Klepec

Jelka - deblo (kraljica 
gozda) v Praprotni dragi, 
Risnjak in Snežnik, Križna 
jama, Izvir Čabranke N

Benete EŠD: 9343            
Zid in restavrirani stolp

Interesna točka za krožna, 
večdnevna potovanja, 
tradicionalna Claustra/ 
interpretacijska tabla o 
Claustri in 5 obrambnih 
zidov, ki so varovali Bloško 
planoto - antična pot od 
Ogleja do Panonije

tradicionalna arhitektura- 
”korita”, legenda o Martin 
Krpanu - Krpanova pot, 
domačija Martina Krpana, 
cerkve, turistične kmetije

Bloška planota, smučišče 
Izver, Bloško jezero, ob-
močje medvedov, Soteska 
Kadice S

Taboršč EŠD: /                   
Zid, najkrajša vidna zapora 
danes

Interesna točka za krožna, 
večdnevna potovanja,  
kompleks bloškega prede-
la, tradicionalna Claustra/ 
interpretacijska tabla o 
Claustri

»Suha roba« je tradicio-
nalna in vse do danes zelo 
prisotna domača lesna 
obrt na področju Sodraške 
doline. V občini Sodra-
žica se nahaja Maticova 
etno-hiša, ki prikazuje 
življenje suhorobarske 
družine. //* zanimivost na 
območju Bloške planote so 
4 Marijine cerkve - Bloke 
in Sodražica

Bloška planota, smučišče 
Izver, Bloško jezero, ob-
močje medvedov

N

Novi Pot EŠD: 29695           
Zid, dolg 300 m na strmem 
hribu

Interesna točka za krožna, 
večdnevna potovanja, 
kompleks bloškega predela 
/ interpretacijska tabla o 
Claustri 

Marijine cerkve Soteska Kadice, Travna 
gora

N

Gradišče pri Robu EŠD: 16116            
Prezentiran presek zidu

Interesna točka za krožna, 
večdnevna potovanja,  
kompleks bloškega predela 
/ interpretacijska tabla o 
Claustri in slapovih

Grad Turjak, Trubarjeva 
domačija

slapovi Lehnjakov slap 
(722 m) in Kobilji curek 
(600 m), območje med-
vedov

S



N (nizka) S (srednja) V (visoka)

Lokacija/občina Stanje Claustre Potencial Claustre/ 
predlog infrastruk-

ture

Podporna kulturna 
dediščina

Podporna naravna 
dediščina

Pripravljenost lokaci-
je v celoti za vkl-

jučitev v ruto (V,S,N)

Selo pri Robu EŠD: 642               
Zid z dvema stolpoma, 
danes viden v obliki nasipa

Interesna točka za krožna, 
večdnevna potovanja,  
kompleks bloškega prede-
la, tradicionalna Claustra 
/ interpretacijska tabla o 
Claustri 

Grad Turjak, Trubarjeva 
domačija

slapovi Lehnjakov slap 
(722 m) in Kobilji curek 
(600 m), območje med-
vedov

N

Rakitna EŠD: 604               
Zid z dvema stolpoma

Interesna točka za krožna, 
večdnevna potovanja, 
kompleks vrhniškega 
predela / interpretacijska 
tabla o Claustri 

kolišča Ljubljanskega 
barja, uvrščena na seznam 
svetovne dediščine UNES-
CO, Polharski dom 

Umetno jezero Rakitna- 
kopanje poleti in drsanje 
pozimi, Ljubljansko barje, 
območje medvedov, Sotes-
ka Iški vintgar, Golobja 
jama

N 

Pokojišče EŠD: 36                 
Zid, viden kot zemeljski in 
kamniti nasip

Interesna točka za krožna, 
večdnevna potovanja, 
kompleks vrhniškega 
predela / interpretacijska 
tabla o Claustri 

Spominska hiša I. Cankarja 
na Vrhniki, Borovniški 
viadukt, Jelenov viadukt

Ljubljansko barje, območje 
medvedov Soteska Pekel, 
Golobja jama, Jama 
Vihrovica, Rudnik boksita 
na Kopitovem griču pri 
Borovnici 

N 

Ajdovski zid - Nau-
portus

EŠD: 9355; 9745; 9744; 
855                  
Zid z deloma vidnimi 
stolpi. Do zdaj najdaljši 
znani zid

nova pohodniška pot 
- prezentacija 2 večjih 
odsekov zapornega zidu 
s stolpi 
- postavitev informativnih 
tabel, tudi interaktivnih 

Spominska hiša I. Cankarja, 
Razgledna točka, zgodba o 
Nauportusu in Argonav-
tih, plovba po Ljubljanici, 
deblak... 
 
Moja Ljubljanica, 
Lavrenčičeva hiša, Mikl'če-
va kašča, Rupnikova linija 
na Zaplani, Sodnija, Kunstl-
jeva vila, Stari Maln 

Lipov drevored v Logatcu- 
Napoleonov drevored, 
Izviri Ljubljanice  
 
Vrhniške jame, Jurčevo 
šotišče, Kotnik-Lenarčičev 
park v Verdu, Naravni 
rezervat Mali plac, Fer-
ranova buža 

S

Brst pri Martinj 
Hribu

EŠD: 449       
Utrdba/ viden vhod; os-
tanek zidu, viden kot nasip

Interesna točka za vrhniški 
predel, tradicionalna 
Claustra/ interpretacijska 
tabla o Claustri, kažipoti 
za krožno arheološko 
stezo z didaktičnimi in 
rekreativnimi pripomočki 
(didaktični pripomočki naj 
bi vključevali bogato floro 
in favno)

bunkerji, v katerih se še 
vedno čuvajo poljedelski 
izdelki, Muzej starih pred-
metov na Griču

srne, medved, divje 
svinje, ris, divje mačke in 
lisice/ 450 registriranih 
jam (Logatec generalno) 
Grajski park Vitez, potok 
Logaščica, jezero Lokva, 
Planinsko polje

N 

Lanišče EŠD: 9243;9345      
Utrdba, rekonstrukcija

Poleg Hrušice in Castre 
predstavlja Lanišče 
osrednji kompleks inter-
pretacije v Sloveniji/ raba 
za edukativne aktivnosti in 
prireditve

Vojašnica; zgodba o meji 
Italije in Jugoslavije, Grad 
Logatec, spomenik padlim 
v NOB, spomenik zamo-
lčanim žrtvam, Cerkev 
Roženvenske Matere božje

srne, medved, divje 
svinje, ris, divje mačke in 
lisice/ 450 registriranih 
jam (Logatec generalno) 
Grajski park Vitez, potok 
Logaščica, jezero Lokva

V



N (nizka) S (srednja) V (visoka)

Lokacija/občina Stanje Claustre Potencial Claustre/ 
predlog infrastruk-

ture

Podporna kulturna 
dediščina

Podporna naravna 
dediščina

Pripravljenost lokaci-
je v celoti za vkl-

jučitev v ruto (V,S,N)

Hrušica EŠD: 535; 4794; 29758; 
29759; 29760 
Utrdba z vidnimi vhodi in 
interpretacijo, dostopna 
arheološka pot in razstavni 
prostor o Claustri

Poleg Castre in Lanišča 
osrednji interpretacijski 
kompleks v Sloveniji/ nuj-
no je uskladiti vse oznake 
na območju Claustre in 
predvideti vzdrževanje in 
upravljanje te pomembne 
lokacije

Muzejska soba o Claustri, 
Stara pošta, Valvasor 
kot možnost dodatne 
interpretacije in inter-
pretativnega vodenja; 
Predjamski grad

Postojnska jama, bogati 
gozdovi, Trnovski gozd

V 

Ajdovščina- Castra EŠD: 3             
Utrdba s 14 stolpi / stolp 
št. 8, rekonstruiran v sred-
njeveški obliki

Interpretacijski center Muzej Ajdovščina, Ajdovski 
grad, Fužine ob Hublju, 
Vipavski križ

Izvir Hublja, Otliško okno, 
Vipavska dolina

V

Zarakovec EŠD: 5024       
Manj vidni ostanki v obliki 
nasipa

Geografsko na robu
destinacije

Tolminski muzej, Grad 
Kozlov rob, Spominska 
cerkev sv. Duha, Nemška 
kostnica, vojaško poko-
pališče padlih v 1. sv. vojni, 
bohinjska železnica, Za-
kojca - domačija pisatelja 
Franceta Bevka

Reka Soča, Tolminska 
korita, termalni izvir, izvir 
Tolminke, Zadlaška jama, 
Baška grapa, Podbrdo

N 



TURISTIČNA INFRASTRUKTURA NA DESTINACIJI

5.1.2. Kulturna in naravna dediščina na čezmejnem 
območju destinacije CLAUSTRA  

Merilo za oceno prioritet vlaganj
 
Na oceno prioritet vplivata 2 temeljni merili, razen pri nizki prioriteti, ki zajema 3 merila
 
1. vpliv vlaganj na razvoj destinacije v kratkem času (konec 2019/začetek 2020)

2. realna možnost implementacije (možno preko projekta)

3. razvoj poteka samostojno 
 
V (visoka)     - vlaganje popolnoma ustreza merilom in zato je visoka prioriteta

S (srednja)    - eno izmed dveh meril je izpolnjeno (realizacija je verjetna, vendar bo vpliv viden šele po letu 2020 / 
                          realizacija vpliva v kratkem času, vendar je zaradi številnih zunanjih dejavnikov še negotova

N (nizka)      - investicija nima velikega vpliva na razvoj destinacije do konca 2019 / težko se implementira/ lahko se 
                         razvija samostojno 



N (nizka) S (srednja) V (visoka)

Lokacija/
Občina

Nastanitvene 
zmogljivosti v 
oddaljenosti 

do 3 km

Gostinski 
obrati v 

oddaljenosti 
do 5 km

Obstoječe 
prireditve 

in povezane 
aktivnosti

Nadgradnja destinacije 
/ predlog aktivnosti

Predlog 
nosilca 

aktivnosti
Načrt

Prioriteta 
vlaganja 

(V-visoka, 
S- srednja, 
N- nizka)

Arheološki 
park Prin-
cipij – Reka 
(Tarsatika) 
Rijeka 

raznovrstne 
možnosti 
nastanitve

raznovrstna 
izbira
gostinskih 
obratov

Rimski dan, 
prireditev

1. Vsakodnevne interpre-
tativne (kostumirane) ture 
Principij Kalvarija                                
2. Kolesarska ruta Princip-
ij-Solin   
3. Dogodek "V somraku 
cesarstva" - nočna prireditev 
luči (3D mapping in drugo), 
ki tematsko predstavlja vdor 
barbarov (jahanje) ob opo-
zorilnih znakih na obrambnih 
zidovih (vžig bakel, zvok roga)

1. TZ Reka, 
zasebne agencije 

in strokovni 
usposobljeni 

vodniki interpre-
tatorji    

2. TZ Kvarner in 
Bike Reka  

3. TZ Reka, mes-
to Reka, PGŽ

1. Izobraževanje- no-
vember-december 2018, 

implementacija ponudbe v 
sistemu TZ Reka od aprila 

2019                        
2. November december 

2018 posveti s kolesarskimi 
touroperaterji, januar- 
februar 2019 izdelava 

zemljevida, marec, april 
2019 implementacija signal-

izacije, maj  
promocija                              

3. produkcija in organizacija 
januar-julij 2019

1. V                              
2. V                                  
3. S

Solin/ 
Kostrena

raznovrstne 
možnosti nas-
tanitve

raznovrstna 
izbira gostinskih 
obratov

pohodniške ture 
po utrdbah Solin 
- Sopalj

1. Otroški arheo dan                   
2. Prostovoljski arheo kamp 
3.bodi v formi kot rimski 
vojak - vadba po trim stezi s 
kratkim počitkom na Solinu...
Integracija vaj ob obstoječih 
oznakah

1. PPMHP                 
Občina Kostrena                           
2. PPMHP in TZ 

Kostrena Občina 
Kostrena               
3. Občina 

Kostrena in TZ 
Kostrena

1. Organizacija in promo-
cija dogodkov november 
2018- februar 2019, zlasti 
v lokalnih šolah, trajanje v 

aprilu 2019            
2. Koordinacija ponudbe s 
TZ, promocija maj-avgust 
2019; organizacija kampa 

konec septembra 2019 
kot turistična ponudba za 

podaljšanje sezone

1. V                                 
2. N                                 
3. S

Jelenje

nekaj objektov z 
zasebno 
nastanitvijo

/ V spomin Mleka-
rici, Festival 
polente in sira

1.Turistični tek---C- run  (C za 
Claustra in cito cite citissime- 
moto vojakov, ki so prenašali 
sporočilo od pošte do 
pošte) - mednarodna tekaška 
prireditev na predelu Jelenje 
in postanek na ruti sira                                               
2. Foto lov                                  
3. Interpretativne ture s konji

1. TZ Kvarner, TZ 
Jelenje in agenci-

ja “Sightrun”         
2. TZ Jelenje                  
3. Zasebniki 

(partnerstvo)"

1. Faza načrtovanja in or-
ganizacije november 2018- 
september 2019/ prireditev 

v začetku oktobra 2019  
2. Enoletno načrtovanje 

postavitve razglednih točk 
in načrtovanje izdatkov/ im-
plementacija začetek 2020 

3. Do maja 2019

1. V                              
2. N                                  
3. S

Studena / /

Rimska noč

1. Idejni in izvedbeni načrt 
Interpretacijskega centra          
2. Razvoj adventure parka      
3. Razvoj glamping turizma 
na območju Klane                          
4. analiza potenciala bunker-
jev za nastanitev v kontekstu 
vojnega turizma

1. Občina Klana, 
PGŽ        

2. PGŽ, Občina 
Klana        

3. PGŽ, Občina 
Klana       

4. Občina Klana

dolgoročno načrtovanje
1. V                                 
2. S                                 
3. S                                    
4. S



N (nizka) S (srednja) V (visoka)

Lokacija/
Občina

Nastanitvene 
zmogljivosti v 
oddaljenosti 

do 3 km

Gostinski 
obrati v 

oddaljenosti 
do 5 km

Obstoječe 
prireditve 

in povezane 
aktivnosti

Nadgradnja destinacije 
/ predlog aktivnosti

Predlog 
nosilca 

aktivnosti
Načrt

Prioriteta 
vlaganja 

(V-visoka, 
S- srednja, 
N- nizka)

Pasjak Matulji / / Interpretativni sprehodi 
"Samorasle rastline nekoč in 
danes"

TZ Matulji 1. Izobraževanje zeliščarjev 
za vodnike interpretatorje- 
Sprehodi potekajo štirikrat 

letno (vsak letni čas 1)

1. V

Prezid - 
Babno polje

Kozji vrh Kozji vrh / 1. Interpretativne walking 
ture Prezid- Babno polje 
(nujna kontrola pri mejni 
policiji!)           
2. Dnevi rimske gastronomije 
- MED 

TZ Čabar 1. Izobraževanje vodnikov 
november-december 2018; 
promocija in implementaci-

ja tura od aprila 2019  
2. načrtovanje in organi-

zacija 4 mesece/ prireditev 
maj 2019

1. V                                 
2. S

Benete, 
Taboršč, 
Novi pot, 
Gradišče 
in Selo pri 
Robu

Bloke glamping 
- Hija d.o.o + 5 
drugih nastanit-
venih objektov

6 gostinskih 
obratov

Kolesarski izlet 1. Interpretativne spreha-
jalne. pohodniške, kolesarske 
in konjeniške ture, ki povezu-
jejo 4 lokacije        
2. Arheološki dnevi Bloške 
planote, kulinarične 
delavnice, prikaz kovačije 
in izdelave keramike, borba 
vojakov in parada v vojaških 
uniformah; kostumiranje 
otrok

1.  Zavod Parnas, 
društvo CAI, 

društvo Dolo-
mitne lutke ter 

TIC Bloke  
2.  Zavod Parnas  
ter Občine Velike 

Lašče. Bloke in 
Sodražica   

1. Izobraževanje  vodnikov 
o primernih aktivnostih 
do marca 2019  / imple-

mentacija april 2019                                      
2. Enoletno načrtovanje/ 
implementacija spomlad 

2020

1. V                                  
2. S

Rakitna,  
Pokojišče in 
Ajdovski zid

Vrhnika                               
Hotel Rakitna

Vrhnika: V 
bližini se nahaja 
več gostinskih 
obratov

Kolesarski 
dogodek, Rimski 
tabor in kuli-
narika

1. Vključevanje v "Vrhniško 
turo" skozi interpretativno 
vodenje  
2. Prireditev C- trail Slovenija 
(Iški vintgar- Rakitna-Poko-
jišče-Ajdovski zid/Vrhnika ali 
obratno)

1. in 2. Zavod I. 
Cankarja in TIC 
Vrhnika, Občina 
Borovnica, Kra-
jevna skupnost 

Rakitna

1. Izobraževanje za vodnike 
interpretatorje januar-april 

2019; implementacija 
ponudbe maj 2019                        

2. Načrtovanje in organi-
zacija do začetka junija 
2019, ko je načrtovana 
organizacija dogodka

1. V                                 
2. S

Ajdovski zid Gostilna Mesec Gostilna Mesec / 1. Prireditev medu in iger/ 
antične igre, demonstracije 
za otroke na vzpetini ob zidu 
nad gostilno in degustacija 
izdelkov iz medu (posebno 
vino z medom) 

1. Zavod I. Can-
karja in Gostilna 

Mesec

1. september 2019 1. V

Brst pri 
Martinj 
Hribu

Logatec Logatec / 1. Vključevanje v "Vrhniško 
turo" skozi interpretativno 
kostumirano vodenje za 
otroke 

1. Zavod I. Can-
karja in Zavod 

Zeleni žep 

1. Izobraževanje za vodnike 
interpretatorje januar-april 

2019; implementacija 
ponudbe maj 2019

1. V



Vir: motionmapping.co.uk

Lokacija/
Občina

Nastanitvene 
zmogljivosti v 
oddaljenosti 

do 3 km

Gostinski 
obrati v 

oddaljenosti 
do 5 km

Obstoječe 
prireditve 

in pov-
ezane 

aktivnosti

Nadgradnja destinacije / pred-
log aktivnosti

Predlog 
nosilca 

aktivnosti
Načrt

Prioriteta 
vlaganja 

(V-visoka, 
S- srednja, 
N- nizka)

Lanišče
Logatec Logatec

Pohod ob 
rimski 
dediščini

1. Enkrat mesečno kostumirana pred-
stava na temo Claustre     
2. Dnevi arheološkega filma

1.in 2. Zavod 
Zeleni žep, Obči-

na Logatec 

dolgoročno načrto-
vanje; implementacija 

začetek 2020

1. S                                 
2. S

Hrušica Ajdovščina, 
Logatec

Stara Pošta / 1. Dnevi antične keramike/ predavanja 
in delavnice ter pohodniška tura okoli 
Hrušice

1. Narodni muzej 
Slovenije

1. oktober 2019
1. V

Ajdovščina- 
Castra

Ajdovščina

V bližini se 
nahaja več 
gostinskih in 
prenočitvenih 
obratov 

Predstavljena 
bitka v Vipavs-
ki dolini, ob-
staja tematski 
sprehod

1. CLAUSTRINA Mediteranska kuhinja 
(gastronomski dogodek s poudarkom na 
mediteranski prehrani kot NKB- delavnica 
in degustacija)                               
2. Festival Castra - dvodnevna prireditev: 
sejem, delavnice, oživljanje preteklosti 
s predstavo o Teodoziju in Evgeniju, an-
tične igre, gastronomija, Festival luči - 3D 
mapping na stolpu

1. in 2. Občina 
Ajdovščina, TIC 

Ajdovščina, 
Goriški muzej

dolgoročno načrto-
vanje; implementacija 

začetek 2020 
1. S                                 
2. V

Zarakovec Koritnica, 
Grahovo ob Bači,
(v oddaljenosti 20 
km: Tolmin)

V bližini se 
nahaja več 
gostinskih in 
prenočitvenih 
obratov

/ Povezovanje s pohodniškimi in kolesar-
skimi turami

TIC Podbrdo,
TIC Tolmin, 

Društvo Baška 
dediščina 

dolgoročno načrto-
vanje; implementacija 

začetek 2020 
1. V



5.2. Analiza GAP                         

TRENUTNO STANJE

• Neprepoznavnost destinacije, ki temelji 
na skupni arheološki dediščini                                          

 
• Nedostopnost in slaba prepoznavnost 

večine najdišč  
  
• Pomanjkanje osnovnih interpretacijskih 

oznak ob arheoloških najdiščih 

• Nepovezanost ključnih udeležencev, zlasti 
turističnih organizacij in DMO  

• Pomanjkanje komunikacije na destinaciji

• Trajnostna destinacija arheološkega 
       turizma (neposredno kulturnega, 
       zelenega in outdoor) z vzpostavitvijo 
       kulturne rute Claustra 

• Rešeno vprašanje upravljanja in   
vzdrževanja prek Konzorcija / zlasti 

      arheološkega stanja ali obveznosti 
      komunalnih služb posameznih občin  
 
• Namestitev interpretacijskih oznak, ki 

spremljajo jasen interpretacijski načrt 
 
• Funkcionalen Konzorcij, v katerega so
      vključene tudi referenčne turistične 
      organizacije 

• Usklajena komunikacija z 
      obiskovalci preko enotnih oznak in 
      signalizacije, edinstvenim spletnim
      okoljem, mobilne aplikacije z dostopnimi  
      pohodniškimi in kolesarskimi potmi, 
      enotno tiskan material z značilnostmi
      najdišč za lokalno distribucijo

ŽELENO STANJE



TRENUTNO STANJE

• Pomanjkanje vodenih ogledov lokacij  
 
• Pomanjkanje predlaganih itinerarjev, 
       razen na Hrušici 

• Prireditve so v večini organizirane le v 
sklopu projekta EU 

• Pomanjkanje nastanitvenih/gostinskih 
obratov, ki bi bili tematsko povezani s 
Claustro

• Neobstoj sistema interpretacijskih vod-
nikov po Claustri 

• Pomanjkanje interpretacijskega centra 
za obiskovalce Claustre na Hrvaškem

 
• Pomanjkanje stalnih aktivnosti, ki so 

tematsko povezane z destinacijo

• Ponudba najmanj 4 tur, ena na vsako od 
4 referenčnih točk 

 
• 20 itinerarjev za različne ciljne skupine
 

• Najmanj ena prireditev letno, kontinuira-
no, na vsaki referenčni točki destinacije 

 
• Najmanj en tematsko nastanitveni in/ali 

gostinski objekt v vsaki državi, ki se 
      promovira preko valorizacije Claustre

• Sistem interpretacijskih vodnikov po 
Claustri 

• Odprt interpretacijski center Claustra v 
Studeni 

• Stalne delavnice (keramika, kulinarika, 
mali arheologi ipd.) in arheološki kamp 
Claustra (Klana, Lanišče) kot  

       izobraževalna in turistična komponenta

ŽELENO STANJE



Predlog spominkov
ŠPORTNI PROGRAM

Steklenice in termovke Kape Nahrbtniki

Vetrovke Ovitki za telefone



Predlog spominkov
OTROŠKI PROGRAM

Primeri: živali iz volne (medved, volk, ris) - “Goranske vunarice”

 κ Šolski program

 κ Lesene igrače

 κ Makete rimskih 
           utrdb za zlaganje

 κ Sestavljanka utrdbe
           ali zidu s stolpi

 κ Izobraževalne igre 
          (pobarvanke in miselne igre  
          z motivi rimskega 
          obrambnega sistema ter 
          z motivi biotske in geološke 
          raznovrstnosti na destinaciji)

 κ Figure rimskih vojakov



Predlog spominkov
GASTRONOMSKI IN DARILNI PROGRAM

Skodelice Okrasne blazine

Primeri darilnih paketov - lokalni izdelki (živila, les, volna ipd.)

Magneti        Knjige       

Replike keramičnih posodReplike rimskih kovancev Dnevnik potovanj z možnostjo aplikacije pečata Claustre



 6. AKCIJSKI NAČRT NA RAVNI 
      DESTINACIJE

Vso koordinacijo prevzema Konzorcij v sodelovanju z izbranimi strokovnjaki

 
Enotne označbe / prvi del označbe predstavlja dogovorjeno besedilo o CAI na splošno, potem pa sledi podrobna 
obravnava tem skladno z navedenim interpretacijskim načrtom, sodelovanje z arheologi in oblikovalci. 
Zaradi učinkovitosti je predlog, da se na celotni destinaciji sledi primeru Hrušice.

1.

Vir: Osebni arhiv, Tamara Nikolić Đerić



Redno vzdrževanje lokacij / Konzorcij prevzema vlogo zagovarjanja primernih rešitev na posameznih lokacijah. 
To velja tudi za hrvaško stran.

Smerokazi z dostopnih poti / Konzorcij prevzema vlogo koordinacije z lokalnimi samoupravami in/ali turističnimi 
organizacijami.

2.

3.

Vir: Osebni arhiv, Tamara Nikolić Đerić



4.

Skupna internetna stran

Izvor: romanfrontiers.eu



Vsebina: 
Kaj je Claustra
Kulturna ruta Claustra (prezentacija vsake lokacije in predlog spremljevalnih vsebin in aktivnosti na najdiščih) za 
individualne obiskovalce

Itinerarji, dostopni po načelu filtriranja
- Po dolžini rute (do 4 ure, 1 dan, vikend, 7 dni)
- Po temi (osnovna delitev na kulturno in naravno)
- Po zapletenosti obiska (raziskovalci in avanturisti)
- Po aktivnosti (pohodništvo, “sightrunning”, kolesarjenje)
* poseben itinerar za šolske skupine in družine z otroki za vse referenčne točke
• dodatna možnost za dodajanje itinerarjev, ki jih bodo predlagali zunanji partnerji, ko se bo ruta razvijala

 
Priporočeni vodniki, nastanitev in restavracije (partnerstvo)
 
Znamenitosti v bližini
 
• Konzorcij

 
Načrt promocije destinacije/ do konca leta 2018 je treba pripraviti načrt promocije in istočasno implementirati 
izobraževanje vodnikov in postavitev interpretacijskih označb ter organizirati sestanke s potencialnimi partnerji 
v nastanitvenih in gostinskih obratih. S promocijo je potrebno začeti najkasneje v aprilu 2019. 

 

Določiti koledar dogodkov skladno s predlogi iz Smernic

Določiti končno ponudbo spominkov
 

Izobraziti osebje v referenčnih točkah za spremljanje implementacije in trajnosti destinacije 
(spremljanje gibanja gostov in izpolnjevanje anket) 

5.

6.

7.

8.




