KROVNI INTERPRETACIJSKI NAČRT
KULTURNO-TURISTIČNE
RUTE CLAUSTRA

Reka, 24.09.2018
Logoteam d.o.o.
Tamara Nikolić Đerić, strokovna sodelavka

1.

INTERPRETACIJA DEDIŠČINE

Vir: culturenet.hr

1.1. KAJ JE INTERPRETACIJA DEDIŠČINE

“Izobraževalna dejavnost, katere cilj je odkrivanje pomenov in odnosov z
uporabo izvirnih predmetov, na podlagi izkušnje iz prve roke in skozi različne
ilustrativne medije, torej ne samo prek komuniciranja dejanskih informacij.”
Freeman J. Tilden

Cilj interpretacije dediščine ni zgolj prenos informacij, temveč spodbuda za
raziskovanje in sanjarjenje. Interpretacija je ključna pri razvoju destinacije in
kulturne rute Claustra zaradi slabše ohranjenih ostalin obrambnega sistema
na večini območij in kulturne krajine, ki jo je potrebno »brati« in odkrivati.
Brez kakovostne interpretacije je skoraj nemogoče prebuditi domišljijo in si
predstavljati vsakdanje življenje vojakov Claustre in lokalnih skupnosti ob zidu.
Interpretacija dediščine je danes uveljavljena izobraževalna metoda prenosa
znanja, pa tudi turistični proizvod.

Vir ilustracije: Vodnik interpretator, T. Ludwig

1.2. OSNOVNI PRINCIPI INTERPRETACIJE KULTURNE RUTE CLAUSTRA
Freeman Tilden (1977) navaja 7 principov dobre interpretacije.
Interpretacija mora biti:

1.

Ustrezna

2.

Zabavna

3.

Raznolika

4.

Dobro raziskana

5.

Celovita

6.

Trajnostna

7.

Vključujoča

Glede na to, da izdelava smernic za interpretacijo kulturne rute Claustra temelji na zgoraj navedenih principih, na lastnih izkušnjah in dialogu z
deležniki, predlagamo naslednje principe:

1. Strokovno utemeljene in strukturirane teme
Medtem, ko so zabavne informacije in ustvarjalnost pomembni pri sami interpretaciji, je prav tako pomembno, da interpretacija temelji na splošno sprejetih
strokovnih podatkih.
Skozi obravnavo različnih tem se oblikuje celotna interpretacija in se omogoča sistematizacija novih podatkov s ciljem, da bi obiskovalci na preprost način
pridobili čim več znanja. Pri tem je pomembno izbrati teme, ki bodo obiskovalcem prenesle ključno sporočilo o obravnavani dediščini. Glavno sporočilo
je treba večkrat ponoviti. Prevelika obremenitev z različnimi informacijami lahko povzroči kaos in potencialno privede do nezadovoljstva obiskovalcev ali
napačno prenesenih informacij.

1.2. Osnovni principi interpretacije Kulturne rute Claustra

2. Jasna struktura interpretacije
Poudarjeni naslovi in glavne teme ter preprost jezik so ključ za
dobro komunikacijo.
Kot predlog navajamo pravilo 3-30-3, ki temelji na času, ki ga
obiskovalec porabi pri branju interpretacijskih tabel (3 sekunde za
naslov, 30 sekund za dodatno informacijo, 3 minute za ostalo
posredovano besedilo).
Pri zapletenih in razvejanih rutah, kot je Claustra, je pomembno na
vsaki lokaciji podati splošni uvod s ključnim sporočilom, nato pa
predstaviti posebnost območja (v skladu s temami, navedenimi v
interpretacijskem načrtu) s ciljem vzpostavitve neprekinjene
interpretacije in relevantnosti vsake točke na ruti. Zlasti pomembno
je poskrbeti, da so besedila prevedena vsaj v angleški jezik.
Ko govorimo o strukturi, je pomembno imeti v mislih, na koga se
obračamo; v idealnem primeru bo morala interpretacija delovati na
vsaj dveh nivojih (preprostejši za otroke in mladino, nestrokovno
javnost in osebe z duševnimi motnjami ter naprednejši za strokovno
javnost in kulturne turiste, ki imajo poseben interes za arheologijo
in druge teme na destinaciji).

Vir: Osebni arhiv, Tamara Nikolić Đerić

1.2. Osnovni principi interpretacije Kulturne rute Claustra

3. Vzpostavitev osebne povezanosti obiskovalca z interpretirano dediščino

Vzpostavitev osebnega odnosa interpretacije do obiskovalcev dosežemo z uporabo primerjav in
metafor, da bi ustvarili povezave med interpretacijsko vsebino in vsakdanjimi izkušnjami
obiskovalcev.

4. Spodbujanje novih in različnih doživetij
Kot je prikazano v analizi (Smernice razvoja destinacije Claustra), so raziskave vedenja
obiskovalcev Hadrijanovega zidu pokazale, da obiskovalci odstopijo od obiska, če menijo ali
ugotovijo, da se vsebine na ruti ponavljajo. Pozornost obiskovalca na območju lahko ohranijo samo
kreativne in raznovrstne vsebine. Zaradi tega je izziv razvoja kulturno-turistične rute Claustra še večji,
saj vključuje 19 lokacij. Z vključevanjem tem in dejavnosti, skladno z načrtom interpretacije, bomo
zadovoljili radovednost in različne potrebe obiskovalcev, saj zajema 14 temeljnih tem, povezanih s
sistemom Claustre, in še dodatnih 10 tem v domeni kulturne in naravne dediščine.
Vir: hadrianswallcountry.co.uk

1.2. Osnovni principi interpretacije Kulturne rute Claustra

5. Interakcija – vključevanje obiskovalcev v proces učenja

Pri interpretaciji je potrebno upoštevati vse 4 osnovne tipe
učnih slogov (vizualni, slušni, verbalni in kinestetični), saj
imamo različne obiskovalce.
Interpretacija pri tem vključuje različne medije predstavitve
in različne dejavnosti, kjer obiskovalec lahko izbira stopnjo
vključenosti.
Z vključitvijo obiskovalca v proces učenja ohranjamo
pozornost in pospešujemo spomin.

6. Razumevanje in spoštovanje obiskovalcev
Slednje lahko dosežemo z večplastnimi informacijami in preprostejšo možnostjo izbire tem ali
dejavnosti, s katerimi se želijo ukvarjati. Destinacija Claustra je lahko fizično in intelektualno
zahtevna, zato je pomembno spoštovati vse obiskovalce, pri tem pa nuditi možnost izbire informacij
in dejavnosti. Pri tem se pričakuje, da vsak obiskovalec zapusti destinacijo zadovoljen in z naučenimi
osnovnimi sporočili.

Vir: HippoPres.com/ Archeology Month highlights
NH’s historic past

2.

EVROPSKE KULTURNE POTI

Vir:megalithicroutes.eu

2.1. UVOD V KONCEPT KULTURNIH POTI SVETA EVROPE

Krovni interpretacijski načrt Kulturne rute Claustra sledi smernicam priročnika “Upravljanje s turističnimi obiski na tematskih kulturnih poteh”, ki ga je izdalo
Ministrstvo za turizem RH in ki temelji na ustreznih dokumentih Sveta Evrope, Evropskega inštituta za kulturne poti in UNESCA, kot podlago pa jemlje priročnik,
ki ga je za upravljavce kulturne dediščine izdal ICOMOS.
Da bi se izognili morebitnim dvomom pri uporabi terminologije, je treba določiti in ločiti pojme, ki se pogosto enačijo: tura, ruta in itinerar.

TURA je vrsta vnaprej načrtovanega gibanja/potovanja, ki vključuje tudi obiske številnih krajev, zlasti v sklopu organizirane
skupine z vodičem na čelu [gorska tura; kolesarska tura; smučarska tura].
Vir: croatia.hr

2.1. Uvod v koncept kulturnih poti Sveta Evrope

ITINERAR je teoretično obdelan možni načrt potovanja (opisan v brošuri, na internetni strani ali na letaku, vendar brez konkretne interpretacijske in
storitvene podlage in podpore na terenu).

RUTA (ali pot) je fizični del poti, označena in oprijemljiva trasa.

KULTURNA RUTA (ali kulturna pot) je fizično oprijemljiva trasa v prostoru, ki jo določa inventar materialnih in nematerialnih, kulturnih in zgodovinskih
elementov, povezanih tematsko, konceptualno ali z definicijo kot tudi z identifikacijo lokacij obstoječih kulturnih dobrin, povezanih v točkasti, linearni
ali regionalni strukturi, ki znotraj edinstvenega konteksta rute tvorijo obeleženo in interpretirano kontinuirano celoto.
Kulturne rute lahko razložimo kot bogat medij, ki interpretira in tolmači kompleksno zgodovino Evrope. Od samega nastanka rute predstavljajo
sestavni del pokrajin in krajin, oblikovan v sožitju s kulturno krajino in območjem.

Vir: Viking routs/ coe.int

2.1. Uvod v koncept kulturnih poti Sveta Evrope

Naloga tega dokumenta je izdelava krovnega interpretacijskega načrta kulturno-turistične rute Claustra. Po komunikaciji z naročnikom in na podlagi potreb
udeležencev na projektu pa je dogovorjeno, da se najprej določi interpretacijski okvir kulturne rute skladno z evropskimi standardi, ki bi bil v perspektivi temelj
za certificiranje Kulturne rute Claustra pri Svetu Evrope, kasneje pa še načrt kulturno-turistične rute, ki bo sestavljen iz potencialnih itinerarjev.
Kulturna ruta Claustra torej predstavlja samo destinacijo Claustra. Po podatkih Sveta Evrope 40 % evropskih potovanj poteka po kulturnih poteh.

»Skladno s turistično terminologijo kulturna ruta (ali pot) predstavlja določeno (fizično oprijemljivo) pot ali traso
zgodovinskega pomena, ki se lahko predstavlja kot celota s skupnim tematskim nazivom in je označena, interpretirana in
storitveno prilagojena turistom«.
Torej kulturno-turistično ruto predstavlja kulturna ruta z definirano spremljajočo turistično infrastrukturo.

2.2. OSNOVNI POGOJI ZA DODELITEV CERTIFIKATA KULTURNA POT SVETA EVROPE

→→

Izbor reprezentativne evropske teme, ki povezuje vsaj 3 države.

→→

Identifikacija elementov dediščine, oblikovanih v skladu z geografskimi, kulturnimi, zgodovinskimi in naravnimi
vplivi različnih vključenih pokrajin.

→→

Obstoj evropske mreže s pravnim statusom, ki povezuje območja in ključne deležnike na poti.

→→

Koordinacija raznovrstnih dejavnosti, ki bodo spodbudile kulturno sodelovanje na več ravneh: znanstveni
dialog, interpretacija za občane, zanimanje pri mladih, kulturni turizem in trajnostne kulturne politike.		
		
• Krovni interpretacijski načrt Kulturne rute Claustra zadovoljuje vse osnovne pogoje. •
Vir: Osebni arhiv, Tamara Nikolić Đerić

2.2.1. Tema

Tema temelji na vsebini oziroma kulturnih virih materialne ali nematerialne dediščine z močno znanstveno podlago.

Tema destinacije Claustra sta poznorimski obrambni sistem in kulturna krajina, ki ga obkroža.

V nadaljevanju se tema razčleni na podteme:

→→

1. V somraku cesarstva – notranji nemiri in vdor barbarov s končnim razpadom rimskega cesarstva

→→

2. Vojne strategije – tehnike gradnje zidu in uporabe krajine, torej preplahi in prenos informacij

→→

3. Vsakdanje življenje vojakov – bivališča, prehrana, obrti, igre/urjenje, oprema vojakov

2.2.2. Deli dediščine, oblikovani pod vplivom geografskih, kulturnih, zgodovinskih in naravnih dejavnikov
RUTA gradi in razvija temo, pri čemer informira obiskovalce o
pomembnem segmentu skupne zgodovine od lokacije do lokacije,
spremljajoč dostopne zgodovinske podatke iz določenih območij.

Krovna tema se prenaša skozi dva interpretativna okvirja, ki
dopolnjujeta destinacijo:
KULTURNA Claustra
Poleg arheoloških najdišč vključuje teme: Marijine cerkve
(zoper rimske religije in v povezavi z zgodnjim krščanstvom),
Vojne meje (tematiziranje območja v povezavi z mejami med
kulturami in kasneje nacionalnimi državami), tradicionalno
življenje ob Claustri (dva mlina, tradicionalna arhitektura,
zlasti območje Prezid-Bloke v povezavi z ugotovitvami o
življenju na teh prostorih v času rimskega cesarstva), legende o
velikih junakih (Krpan in Klepec v primerjavi z velikimi
legendarnimi bojevniki pozne antike).

Vir: Cerkev Majke Božije od sedam žalosti, Čabar/ cabar.hr

2.2.2. Deli dediščine, oblikovani pod vplivom geografskih, kulturnih, zgodovinskih in naravnih dejavnikov

NARAVNA Claustra
Poleg arheološkega najdišča vključuje teme: Izviri Claustre (Ljubljanica, Rječina, Čabranka), Divja Claustra (zveri), Podzemna Claustra (kras in jame) in
Endemična Claustra (endemične vrste rastlinskega sveta), kar predstavlja okolje, v sklopu katerega se je delno razvijala rimska kultura in vojne strategije.
►►
►►

Obiskovalci izberejo itinerarje in dejavnosti glede na interese, vendar skozi oba interpretacijska okvirja vpijajo informacije o arheološki dediščini.
Tema je jasna in znanstveno podprta. Popolnoma je zakoreninjena v skupno evropsko dediščino in ima močan potencial za razvoj lokalnih
skupnosti.

TVEGANJE: slabo poznavanje dediščine Claustra pri lokalnih prebivalcih in neposrednih udeležencih, ki prispeva k degradaciji kulturne dobrine.
Postojnska jama Vir: slovenia.info

2.2.3. Partnerstvo

Da bi se ruta razvila, je nujno dobro partnerstvo in dejavnost na terenu. Destinacija Claustra išče svojo oporo v Konzorciju. S terenskim delom in spletnim
raziskovanjem smo prepoznali potencialne partnerje, ki so navedeni z namenom, da bi bil načrt čim bolj učinkovit, brez namena diskriminacije
kateregakoli deležnika.
Poleg vseh partnerjev na projektu je priporočljivo vključiti naslednje:
TZ Reka, Matulji, Jelenje, Kostrena in Čabar, Občina Klana, NP Risnjak, BikeRijeka, Storitve vodenja LynxandFox-Gorski kotar, izdelovalec spominkov iz lesa
Petar Lautar, Združenje Goranske vunarice, Zavod Parnas, Občina Bloke, Glamping Bloke Hija d.o.o., TIC Vrhnika, TIC Ajdovščina, TIC Logatec, Gostilna
”Mesec”, SightRun, d.o.o., Zavičajni muzej Prezid, LAG-e, Društvo za zgodovino Klana, lokalna planinska društva, Robinzonska nastanitev HRIB, idr.

V kontekstu evropskih kulturnih poti je pomembno poudariti mednarodno znanstveno sodelovanje na eni strani in na drugi strani medsektorsko
sodelovanje (posebno s turističnim in izobraževalnim sektorjem). Prav
tako je ključna mednarodna dimenzija projekta, saj se kot potencialno
tveganje v certificiranju rute navaja pomanjkanje mednarodnih
partnerjev. Ne glede na to ima Claustra ogromen potencial povezovanja
na zahodu z Italijo (Trst in Akvileja) ter vzhodno s podonavskimi deželami,
ki so Donavski limes certificirale kot kulturno ruto.
TVEGANJE: nerazvita partnerstva, pomanjkanje tretjega mednarodnega
partnerja, prevelik obseg dela, pomanjkanje kadra, pomanjkanje
elastičnosti, nezadostna preglednost, pomanjkanje navdušenja in fokusa.
*Četrti pogoj v smislu koordinacije raznovrstnih dejavnosti, ki bodo
spodbudile kulturno sodelovanje na več ravneh: znanstveni dialog,
interpretacijo za prebivalce, interes pri mladini, kulturni turizem in
trajnostne kulturne politike, se razvija v sklopu INTERREG SI-HR
projekta Claustra in Claustra+ .
Izvor: hr.wikipedia.org

3. INTERPRETACIJSKI NAČRT KULTURNE RUTE CLAUSTRA

Vir: Rimska noč, Studena 2018/ photo: Thorax Promotion

3.1. MISIJA

Kulturna ruta Claustra povezuje 19 območij v edinstveno doživetje poznorimskih družbenopolitičnih okoliščin, ki so pripeljale do padca
Zahodnega rimskega cesarstva. Interpretacija in razvoj destinacije temeljita na dolgoletnih znanstvenih raziskavah in sodelovanju z lokalnimi
deležniki v procesih ohranjanja, oživljanja in upravljanja z dediščino, zato kulturna ruta nudi inovativni kulturno-turistični produkt, ki prispeva k
trajnostnemu razvoju skupnosti.

IVir: Rimska noč, Studena 2018/ photo: Petar Kurschner Jr.

:

3.2. OSNOVNE SMERNICE KULTURNE RUTE CLAUSTRA
GEOGRAFSKA SMERNICA:
Čezmejno območje Hrvaške in Slovenije od Reke vzhodno skozi Bloško planoto in severo-zahodno skozi Vipavsko dolino do Posočja
(potencial vključevanja Italije ali priključitev ruti rimskih cesarjev podonavskih dežel)

TEMA:
arheološka dediščina Claustra Alpium Iuliarum; poznorimski notranji obrambni sistem rimskega cesarstva in družbeno politične razmere, ki vodijo do razpada
Zahodnega rimskega cesarstva.

POVEZANA TEMA:
kulturna in naravna krajina pri obrambnem zidu, s poudarkom na biološki in geološki raznovrstnosti

INTERPRETACIJSKI OKVIRJI:
KULTURNA Claustra in NARAVNA Claustra

GIBANJE PO RUTI:
z osebnim avtomobilom, pohodništvo, kolesarjenje, jahanje, “sightrunning”

ADMINISTRATIVNA SREDIŠČA DESTINACIJE:
Reka, Čabar, Bloke, Vrhnika

INTERPRETACIJSKA SREDIŠČA CLAUSTRE:
Studena, Hrušica in Ajdovščina

DOSTOPNA INFRASTRUKTURA:
Zasebne nastanitve na vseh območjih, ki so oddaljene manj kot 5 km; posebno velja poudariti Glamping Bloško jezero v Sloveniji in Hotel Kozji Vrh ter
Robinzonsko nastanitev Hrib na Hrvaškem kot potencialne partnerje v razvoju tematske nastanitve, gostinski objekti v obliki tradicionalnih gospodarstev.

PRIREDITVE:
Rimska noč - Studena, Rimski dan - Reka, Pohodniški dogodek na Vrhniki, Rimski tabor in kulinarika - Vrhnika

3.3. INTERPRETACIJSKI NAČRT KULTURNE RUTE PO OBMOČJIH

OSNOVNO SPOROČILO:
Osnovno sporočilo, ki ga je potrebno poudariti na destinaciji
je obrambna strategija rimskega cesarstva pred notranjimi napadi ter ogrožajočimi zunanjimi sovražniki (“Barbari”, Vizigoti,
Germani in drugi), ki postopoma slabijo cesarstvo in vodijo do
razpada Zahodnega rimskega cesarstva.
Selitev narodov se začne z vdorom Hunov, kmalu za njimi pa proti rimskemu
cesarstvu začnejo vdirati še drugi. Rimljanom več ne uspeva zaščititi območja, kajti barbari skoraj istočasno vdirajo na vse meje. Zato Hunom uspeva
oslabiti rimsko cesarstvo. Leta 406 začnejo na rimsko območje vdirati Goti,
ki ropajo in ubijajo vse, kar jim pride pod roko. Rimljani jih uspevajo potisniti
nazaj, a vendar je njihovo cesarstvo že načeto, zato Huni, Goti, Germani in
Vandali z lahkoto zavzamejo velike dele rimskega cesarstva na območju Evrope. (dw.com)

STRATEGIJE IN MEDIJI INTERPRETACIJE
Primarne strategije in mediji interpretacije glede na nerazvitost rute:
•
•
•

interpretacijske table (IT),
interpretativna vodstva (IV) in
tematske prireditve (TP), ki vključujejo delavnice in prikazi ter dramske
uprizoritve / oživljeno zgodovino.

POTENCIALI TURISTIČNEGA RAZVOJA na mednarodnem področju
Tema ima potencial povezovanja z drugimi deželami v okolici, zlasti z Italijo
(Akvileja in širše). Predlog je, da se tema rimske prisotnosti razširi na območju
Hrvaške in Slovenije z vključevanjem izvrstnih domačih lokacij, kot so Pulj Arena in Split - Dioklecijanova palača. Slednji lahko delujeta kot privlačni sili
in usmerjata na destinacijo Claustra. Tudi povezovanje z deželami osrednje
Azije in podonavskimi deželami lahko predstavlja potencial za interpretacijo
zunanjih napadov na cesarstvo. Tema je pomembna tudi danes, v času velikih
migracij in geopolitičnih sprememb.
Tema razpada rimskega cesarstva in kasneje tudi propada Zahodnega rimskega cesarstva, ni dovolj turistično eksploatirana in valorizirana. Zagotovo pa je
lahko zanimiva za širše domače in mednarodno občinstvo, povzroči čudenje
in željo po globljem raziskovanju medkulturnih odnosov in slojevitosti kultur.
Strategija obrambe cesarstva temelji na aktivni uporabi krajine kot naravne
ovire.
Zaradi tega so naravni pojavi, ki spremljajo Claustro, integrirani v temo rute
oziroma podobo destinacije. Dodatno vrednost predstavlja raznovrstnost krajine (določena območja so pod nacionalno in/ali UNESCO zaščito), ki se giblje
od priobalnega in kraškega do gozdno gorskega in močvirnega sveta, veliko
število zaščitenih rastlinskih in živalskih vrst ter območja izvirov nekaterih rek.

3.3. NAČRT INTERPRETACIJE
Območje in zgodba

1. Principij, zgodba o vojnem središču

2. Solin, zgodba o vdorih z morja

Začetki antičnega mesta ob ustju Rječine segajo v 1. st. našega štetja,
vendar je mesto doživelo svoj vrhunec ravno v trenutku, ko je postalo
sestavni del sistema Caustra Alpium Iuliarum. Tarsatica je bila vključena
v sistem kot pomembna vojaška točka, na eni strani zaradi izjemnega strateškega položaja na trasi ene izmed glavnih cest, ki so z vzhoda
vodile proti severni Italiji in na drugi strani zaradi svojega pristanišča, ki
je bilo najpreprostejši način oskrbe vojske z živili in orožjem.

Cesarstvo je bilo treba ščititi tudi pred vdori z morja. Zgodba nam
prinaša večje boje, tehnologije ladij in nadzor nad morjem.

Medij: IT, IV, TP

Medij: IT, IV
Spremna tema: Kvarnerski otoki in biotska raznovrstnost morskega dna

Spremna zgodba: Širjenje rimskega cesarstva na hrvaškem območju od
1. st. našega štetja.

3. Jelenje, zgodba o uporabi krajine v obrambne namene

4. Studena, vsakdanje življenje vojakov

Za zid pri Jelenju so značilni pravokotni oporniki, z notranje strani razporejeni v pravilnem razmiku. Na le teh je bila verjetno nameščena
lesena konstrukcija za potrebe stražnega mostovža in opazovalnic. Deli
zidov so prekinjeni s strmimi prepadi, ki predstavljajo naravne jezove v
primeru napada sovražnika.

Glede na to, da je območje relativno dostopno v tem delu rute, se načrtuje širša interpretacija s poudarkom na vsakdanjem življenju vojakov.
V interpretacijskem centru bodo dostopne vse informacije o Claustri in
arheoloških raziskavah, kažipoti pa bodo usmerjali do območij, kjer table dodatno pojasnjujejo vsakdanje življenje vojakov in nudijo različne
informacije o življenju na tem območju v 4 st. našega štetja.

Medij: IT, IV

Medij: IT, IV, TP

Spremna zgodba: Viri Claustre

Spremna zgodba: Rapalska meja in raziskava italijanskih arheologov /
začetek vojaškega turizma in povezava z Lipo in Pasjakom

3.3. NAČRT INTERPRETACIJE
Območje in zgodba

5. Pasjak, arheološke raziskave

6. – 7. Prezid- Babno Polje-Benete, območje legend

Območje je primerno za podrobnejše zgodbe o arheoloških raziskavah,
saj so na tem območju bili najdeni antoninijani vladarja Klavdija II Gotika, Galijena in Kvintila, zakopani po letu 260. Raziskave kažejo, da je
utrdba zgrajena na območju prazgodovinskega naselja, o čemer pričajo
najdene drobne najdbe, ki jih lahko umestimo v pozno bronasto dobo
(1100 – 1000 p. Kr.).

Na območju Prezid-Babno Polje je v ospredju pripovedovanje legend o
Claustri (npr. kako je Prezid dobil ime) in o propadu Zahodnega
rimskega cesarstva (katere so legendarne bitke ipd.).

Medij: IT
Spremna zgodba: Rapalska meja in povezava rute Pasjak-Lipa-Studena

Medij: IT, IV, lutkovne predstave
Spremna zgodba: Povezano z Benetami in celotno referenčno točko
Bloke je podporna zgodba tradicionalna kultura s poudarkom na
arhitekturi (Prezid kot ruralna celota in korita na Benetah) ter legende
o Klepcu in Krpanu.

8. Benete-Taboršč-Novi pot, zgodba o rimskih poteh iz smeri
Panonije

9.-10. Selo pri Robu in Gradišče pri Robu, Sistemi za preplah

Bloška planota je bila v poznorimskem obdobju zelo dobro zaščitena.
Njen vzhodni rob je varovalo celo pet obrambnih zidov. Obrambni zid
pri vasi Benete je najjužnejši. Bil je dolg približno 580 m in okrepljen s
tremi stolpi. Ostanki zidu se danes lahko vidijo kot nasip, prezentiran je
osrednji stolp.

Glede na slabšo raziskanost lokalne teme bomo uvedli temo, ki je splošna za vsa območja s ciljem krepitve potenciala za vključitev v ruto. Gre
za zgodbo o tehnologijah razvoja cest, znakov za preplah, sistemov za
prenos informacij in drugo.
Spremna zgodba: Geološka raznovrstnost destinacije s poudarkom na
krasu ter Velikolaški pokrajini, ki zaradi delov neprepustnih kamnin in
prevladujočih triasnih dolomitov predstavlja neprepusten svet sredi
velikega kraškega okolja. Gre za valovito pokrajino, obrastlo z mešanim
gozdom med Krimskim hribovjem in Ljubljanskim barjem na severu ter
Bloško planoto na jugu.

Medij: IT, IV
Spremna zgodba: Marijine cerkve v primerjavi z religijami v pozni antiki

3.3. NAČRT INTERPRETACIJE
Območje in zgodba

11. Rakitna, zgodba o antičnem prehodu prek močvirnatih tal
Šeststo metrov dolga obrambna linija, postavljena med
naravnimi kamninami v Rakitni, je nekoč varovala antični prehod iz
Ljubljanskega barja proti Cerknici. Imela je dva obrambna stolpa, ki sta
bila na nasprotnih območjih in nudila dober pregled nad celotnim
delom obrambnega zidu.

12. Pokojišče, zgodba o izsuševanju močvirja
Spremna zgodba: UNESCO kolišča, arhitektura in krajina

Spremna zgodba: UNESCO kolišča; arhitektura in krajina

13. Ajdovski zid, zgodba o Navportu

14. Brst pri Martinj Hribu, zgodba o Longatiku

Na zahodnem robu Ljubljanskega barja se nahaja Vrhnika, antični Nauportus. Zahodno od Vrhnike se začne klanec in se nadaljuje na težko
prehodno območje, znano kot Postojnska vrata, ki povezujejo srednjo
Slovenijo z zahodno. Ajdovski zid predstavlja do zdaj najdaljši obrambni
zid v sklopu sistema Claustra Alpium Iuliarum. Dolg je več kot 7700 m
in ima vsaj 35 obrambnih stolpov. Pod sabo je ščitil Nauportus, kjer sta
bili v obrambni sistem verjetno vključeni tudi trdnjava na Gradišču in
manjša utrdba Turnovšče.

Obrambna linija z utrdbo in trije stolpi se nahajajo v bližini Logatca, na
stari antični poti Nauportus-Ocra (dan. Razdrto pri Postojni)-Tergeste
(dan. Trst) ali Castra (dan. Ajdovščina). Na hribovitem terenu Logaške
planote je z dolžino 660 metrov zapirala ozki prehod z rimske ceste.
Arheologi so v utrdbi odkopali objekt s hipokavstom – rimski sistem za
ogrevanje prostorov s toplim zrakom. To pa nakazuje na to, da je bila
vojaška enota tu celo leto, tudi po zimi.

Medij: IT, IV

Medij: IT, IV

Spremna zgodba: meje 2. svetovne vojne, začetek vojnega turizma

Spremna zgodba: antične in tradicijske obrti in prehrana/ zemljanke za
shranjevanje poljedelskih izdelkov

3.3. NAČRT INTERPRETACIJE
Območje in zgodba

15. Lanišče, zgodba o vsakdanjem življenju vojakov

16. Hrušica, zgodba o Ad Pirum, zgodba o poštah

Enako kot v Studeni se lahko tudi na tem območju zaradi dostopne
infrastrukture razvija širša zgodba o oblekah, prehrani in načinu
življenja.

Razvito območje, na katerem ni potrebno dodatno razvijati
interpretacije, temveč zagotoviti trajnost infrastrukture.

Medij: IT, IV, TP
Spremna zgodba: meje Italije in Jugoslavije

Medij: IT, IV, TP
Spremna zgodba: Valvasor in drugi zgodovinski viri o Claustri

17. Ajdovščina, zgodbe o Teodoziju in Evgeniju

18. Zarakovec, zgodba o poti, ki vodi do severa Italije

Ajdovščina kot zadnja postaja predstavlja zaokroženo celoto “življenja”
Claustre. Od Principija in 1. st. našega štetja, naravne in vojaške nevarnosti ob poti Claustre, nove veščine in okusi, ki jih je obiskovalec
doživel in spoznal, vrhunec bi predstavljala predstava/oživljena zgodovina o Teodoziju in Evgeniju.

Zid je varoval severno cesto proti Italiji, ki je vodila preko Škofjeloškega pogorja in Soče v severno Italijo. Glede na to, da se ta 650 metrov
obrambni zid v primerjavi z drugimi linijami obrambnega sistema nahaja na oddaljeni lokaciji, strokovnjaki verjamejo, da je na tem območju
v poznorimski dobi obstajalo še nekaj obrambnih linij, ki še do danes
niso razkrite.

Medij: IT, IV, TP + dodatno dostopna multimedijska vsebina

Medij: IT

Spremna zgodba: mediteranska prehrana v antiki

Spremna zgodba: Povezava z vojnim turizmom

4.

PREDLOG KULTURNO-TURISTIČNIH ITINERARJEV

4. Predlog kulturno-turističnih itinerarjev

Itinerarji Claustra morajo upoštevati osnovne Smernice za
oblikovanje itinerarjev.
Morajo vključevati:
►►
►►

►►

vsaj tri območja;
vsaj dve območji Claustre. V tem primeru mora tretje in vsako
naslednje območje geografsko ali tematsko prispevati k 		
razvoju enega izmed dveh interpretativnih okvirjev (Kulturna
in Naravna CLAUSTRA);
predlog načina gibanja/dejavnosti.

V nadaljevanju navajamo predloge itinerarjev z območji in možnimi
dejavnostmi: hiking (pohodništvo), biking (kolesarjenje), “sightrunning”, jahanje. Vsak itinerar je možno prepotovati z avtomobilom.
V Smernicah se navaja prisotna turistična infrastruktura, ki se lahko
integrira v ponudbo itinerarjev.

4. Predlog kulturno-turističnih itinerarjev

1.
OKOLI 9 KM

PPMHP ALI NARAVOSLOVNI MUZEJ REKA

PRINCIPIJ – SOLIN

2.
OKOLI 23 KM

JELENJE – STUDENA

PASJAK

3. VELIKI HRVAŠKI ITINERAR
OKOLI 55 KM

PRINCIPIJ-SOLIN-JELENJE-RISNJAK

HIKING

(predlog nočitve na Risnjaku)

BIKING

SIGHTRUNNING

PREZID

JAHANJE

4. Predlog kulturno-turističnih itinerarjev

4.
STUDENA- PASJAK-ILIRSKA BISTRICA- SNEŽNIK

OKOLI 50 KM

PREZID

(predlog nočitve na Snežniku)

5. MRZLI ITINERAR
OKOLI 30 KM

ČABAR-PREZID

BENETE

6. AKTIVNI POČITEK V NARAVI
OKOLI 57 KM

RISNJAK- PREZID-BENETE

HIKING

BIKING

SIGHTRUNNING

TABORŠČ, NOVI POT-BLOŠKO JEZERO

JAHANJE

4. Predlog kulturno-turističnih itinerarjev

7. SPOZNAJMO BLOŠKO PLANOTO
OKOLI 5 KM

SLOVENSKI TIBET/ BENETE

TABORŠČ-NOVI POT

8. LJUBLJANSKO BARJE V ANTIKI
OKOLI 70 KM

LJUBLJANA (NARODNI MUZEJ)-SKOZI PARK LJUBLJANKO BARJE

POKOJIŠČE-RAKITNA-SELO IN
GRADIŠČE PRI ROBU- LJUBLJANA

9. VELIKI SLOVENSKI ITINERAR
OKOLI 140 KM

LJUBLJANA, VRHNIKA, LOGATEC, AJDOVŠČINA

HIKING

BIKING

IDRIJA-LJUBLJANA
(z vsemi dostopnimi območji)

SIGHTRUNNING

JAHANJE

4. Predlog kulturno-turističnih itinerarjev

10.
OKOLI 8 KM

AJDOVSKI ZID

(družine z otroki, šole, ostali)

BRST PRI MARTINJ HRIBU - ARHEOLOŠKA
POT - dodatna atrakcija Rupnikova pot
(2. svetovna vojna)

11.
OKOLI 10 KM

LANIŠČE-HRUŠICA

AJDOVŠČINA

12.
OKOLI 27 KM

VRHNIKA-LOGATEC

HIKING

BIKING

SIGHTRUNNING

PREDJAMA-POSTOJNA

JAHANJE

4. Predlog kulturno-turističnih itinerarjev

13.
OKOLI 86 KM

LJUBLJANA NARODNI MUZEJ

TOLMIN (vmesne postaje ŠKOFJA LOKA
in konec itinerarja TRIGLAVSKI
NARODNI PARK)

14.
OKOLI 100 KM

LJUBLJANA- VRHNIKA-LOGATEC

HIKING

POSTOJNA-TRST

BIKING

SIGHTRUNNING

JAHANJE

