
 

Sporočilo za javnost  
Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum (CLAUSTRA+) 
Evropski projekt v sklopu programa Interreg V-A Slovenija – Hrvaška, ki povečuje prepoznavnost 
poznorimskega obrambnega sistema claustra Alpium Iuliarum (CAI) kot skupne destinacije 
kulturnega in zelenega turizma 
 
Ljubljana, 12. september 2019; V Narodnem muzeju Slovenije je danes potekala novinarska 
konferenca v okviru mednarodnega projekta Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma 
Claustra Alpium Iuliarum (CLAUSTRA+). Sodelujoči so predstavili glavne dosežke vseh partnerjev in 
rezultate dela projektne skupine Narodnega muzeja Slovenije, med katerimi so 3D rekonstrukcije, 
arheološka izkopavanja, konservacija posameznih odsekov in številni drugi. 
 
Mag. Barbara Ravnik, direktorica Narodnega muzeja Slovenije: 
»V Narodnem muzeju Slovenije nas veseli, da so v zadnjih desetletjih ostanki mogočnega 
poznorimskega obrambnega sistema, največjega arhitekturnega podviga iz rimske dobe na ozemlju 
današnje Slovenije, prepoznani tudi kot zanimiva možnost za razvoj turistične dejavnosti v tem 
prostoru. Gre za priložnost, da v času množičnega turizma, ko se na nekaterih slovenskih lokacijah že 
sprašujejo, kako obvladovati veliko število turistov, obiskovalcem pokažemo nove, prav tako 
vznemirljive destinacije in hkrati poskrbimo, da ob tem ne trpi narava.« 
Direktorica muzeja je še poudarila, da je tradicija raziskovanja obrambnega sistema CAI v Narodnem 
muzeju Slovenije dolga. Prvi, ki zapore omenja kot enovit, povezan sistem, je prav direktor 
takratnega Deželnega muzeja za Kranjsko Alfons Müllner. Skupaj z današnjo, že tretjo generacijo 
projekta, povezanega s CAI, gre torej za tradicijo, ki je daljša od 100 let.  
 
Projekt Claustra+ vključuje 9 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške. Vodilni partner je Zavod Republike 
Slovenije za varstvo kulturne dediščine. Damjana Pečnik, vodja Službe za razvoj pri Zavodu za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, je predstavila projekt in povzela glavne dosežke partnerjev: 
»Gre za izjemno ekipo ljudi, ki s svojo energijo in žarom poskušajo projekt speljati čez običajne okvire. 
Poskušamo povedati, da kulturna dediščina ni breme, ampak ima ogromen razvojni potencial.« 
Vrednost projekta je 1,8 milijona evrov, financiran je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (85 %) 
v okviru programa INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014–2020. Obsega obilico aktivnosti, večina je 
že izvedenih, nekaj pa jih bo v prihodnjih mesecih do zaključka projekta konec januarja 2020.  
Damjana Pečnik je poudarila, da se zavedajo pomanjkljivosti večine evropskih projektov, da po 
zaključku ugasnejo. Pri projektu CLAUSTRA+ se trudijo, da bo tokrat drugače. S tem namenom so 
maja letos ustanovili čezmejni konzorcij Partnerstvo za ohranjanje in oživljanje obrambnega sistema 
Claustra, ki združuje 33 ustanov iz Slovenije in Hrvaške ter povezuje lokalne gospodarske subjekte: 
»Število partnerjev pri konzorciju nas je izjemno presenetilo, še posebej veseli pa smo, da so se v 
velikem številu odzvale tudi občine, ki kot nosilke urejanja prostora oziroma regionalnih razvojnih 
procesov prepoznavajo potencial zapornega sistema CAI za razvoj kulturnega turizma.« 



 

S pomočjo partnerjev so organizirali več izobraževanj za turistične vodnike, pripravili so tudi več 
tematskih dogodkov in delavnic za mlade. Spremljali so člane Kulturnega društva Vespesjan na 
njihovem večdnevnem pohodu v rimski bojni opremi od Hrušice (Ad Pirum) do Ljubljane (Emona). Na 
različnih odsekih se jim je pridružilo prijetno število obiskovalcev, ki so z navdušenjem »odpotovali« v 
čas antike.  
Za povečanje prepoznavnosti obrambnega sistema CAI pa so ubrali tudi zanimiv pristop, pripravili so 
namreč potujočo razstavo, ki so jo pokazali v več nakupovalnih središčih, saj se tam, morda na žalost, 
zadržuje ogromno število ljudi. S pomočjo lokalnih društev in zavodov redno organizirajo tudi čistilne 
akcije posameznih lokacij CAI in vedno so prijetno presenečeni nad odzivom javnosti. Posamezne 
lokacije opremljajo z interaktivnimi tablami, tako imenovanimi »arheostereoskopi« oziroma 
»zgodovinogledi« ki so v tujini že stalnica, pri nas pa jih postavljajo prvič. Obiskovalcem omogočajo, 
da vidijo, kako so stavbe, zidovi in utrdbe bili videti nekoč. 
»Zaporni sistem ima čudovito lastnost povezovanja krajev, ljudi in držav v skupno zgodbo,« je dodala. 
 
Arheolog Jure Kusetič vodi projektno skupino Narodnega muzeja Slovenije, ki skrbi predvsem za 
dokumentacijo in interpretacijo kulturne dediščine in izdelavo baze podatkov, to pa bodo lahko 
uporabljali ne le muzeji in druge znanstvene ustanove, temveč tudi druge organizacije, ki se 
ukvarjajo s turizmom in prezentacijo kulturne dediščine.  
Jure Kusetič je poudaril, da se večina odsekov obrambnega sistema CAI razteza na precej 
nedostopnih področjih, zato je digitalizacija eden izmed najboljših načinov prezentacije in 
približevanja kulturne dediščine širši javnosti. Tu imajo pomembno vlogo 3D virtualne rekonstrukcije 
(dostopne na https://www.youtube.com/channel/UCsjHdMpUyLFIMcomguCrQ6A), skupaj jih je že 9. 
Omogočajo boljšo predstavo o videzu posameznih lokacij v sklopu obrambnega sistema CAI in so 
podlaga za izvajanje različnih dejavnosti, od pedagoških do promocijskih: »Nastaja celovit izdelek, s 
katerim se lahko CAI začne povezovati s sorodnimi spomeniki v tujini, kot sta Hadrijanov zid in limes 
ob Donavi.« 
3D rekonstrukcije so rezultat obsežnih raziskav, izvedenih v sklopu projekta Claustra+, predvsem 
topografskih pregledov in zračnega laserskega skeniranja (LIDAR). Ob analizi posnetkov so naleteli 
tudi na osupljiva odkritja, odkrili smo namreč dele zidov, ki so do zdaj veljali za izgubljene – npr. dela 
Ajdovskega zidu nad Vrhniko in Vrata nad Cerknim.  
Pomembna je tudi prenova spletne strani www.claustra.org, ki je iz zastarele in neuporabne postala 
intuitivna in uporabniku prijaznejša. Na enem mestu so na voljo vse informacije, novice in podatki, 
predlogi za izlete po urejenih poteh, ki jih lahko naložimo tudi na pametni telefon ali GPS sprejemnik, 
ta pa nas nato vodita po terenu. »Zvezda« spletne strani pa je novi interaktivni zemljevid vseh lokacij 
CAI.  
»Ne nazadnje pa želimo kulturno dediščino CAI širši javnosti približati tudi na bolj zabaven način: s 
pripravo lovov na zaklade, ‘geocachingom’, ki ga uporabljajo milijoni uporabnikov po vsem svetu,« je 
sklenil Kusetič. 
 
 



 

 
Dodatne informacije: 
Grega Gutman, odnosi z javnostmi 
Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, 1000 Ljubljana 
t: +386 (0)1 241 44 80, m: +386 (0)51 651 777, e: grega.gutman@nms.si 

www.nms.si 


