
Kontakt za hrvaške udeležence: 
ana@ppmhp.hr 

 

Kontakt za slovenske udeležence: 
katharina.zanier@zvkds.si  

 

Več o poznorimskem obrambnem sistemu na:  

www.claustra.org  

Vabilo na seminar za vodnike  

in turistične delavce 

Spoštovani, 

v okviru projekta CLAUSTRA+ (Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium 
Iuliarum) Vas vabimo, da se udeležite seminarja za vodnike in turistične delavce. Seminar je brezplačen 

ter je namenjen turističnim in planinskim vodnikom, turističnim organizacijam ter vsem ostalim, ki so 
aktivni promotorji in lokalni interpretatorji na območju poznorimskega obrambnega sistema Claustra 

Alpium Iuliarum. Cilj seminarja je udeležencem posredovati strokovne vsebine na temo kulturne in naravne 

dediščine, povezane z obrambnim sistemom, ter osnove inovativnih pedagoških in andragoških pristopov 
pripovedovanja zgodb in dramatizacije, interpretacije dediščine in gozdne pedagogike ter vključevanja oseb s 

posebnimi potrebami. Seminar bo potekal v naslednjih terminih: 

 Skupni čezmejni uvodni seminar (1 dan) na Reki, 19. 3. 2018, od 16:00 do 19:30 

 Nacionalni terenski seminar (2 dni) v Sloveniji, 26.–27. 3. 2018*, od 8:30 do 17:00 

 Nacionalni terenski seminar (2 dni) na Hrvaškem, 4.–5. 4. 2018*, od 8:00 do 17:00 

 Skupni čezmejni zaključni seminar (1 dan) v Ljubljani, 12. 4. 2018, od 09:30 do 13:30 

*Ob slabem vremenu so nadomestni termini za terenske seminarje: 9.–10. 4. 2018 in 23.–24. 4. 2018 

Izobraževanje se bo prvi dan odvijalo v prostorih PPMHP na Reki in bo namenjeno predstavitvi osnovnih 

metodoloških pristopov, ki so potrebni za vodenje po kompleksnih območjih obrambnega sistema ter 

združujejo vsebine s področja arheologije in ohranjanja narave. Udeležencem ponujamo organiziran prevoz 
iz Ljubljane (z možnimi vmesnimi postajami). Drugi del izobraževanja predstavljajo celodnevni terenski 

ogledi najpomembnejših lokacij obrambnega sistema z organiziranim prevozom in kosilom. Za slovenske 

udeležence je primarno namenjen terenski seminar v Sloveniji, za hrvaške udeležence pa terenski seminar na 

Hrvaškem, sicer je čezmejna udeležba na terenskih seminarjih tudi dobrodošla. Datumi terenskih seminarjev 

bodo po potrebi prilagojeni glede na vremenske razmere. Vsekakor priporočamo primerno obutev in oblačila 

za hojo po strmem, gozdnem terenu. Zadnji dan seminarja bo potekal v Ljubljani v Prodajalni (Ex. Murina 

Hiša Mode) v podhodu Ajdovščina. Predstavljene bodo osnove medvedjega ekoturizma in doživljajska 

vodstva, v skupinah pa bomo izdelali koncept in oblikovali scenarij dramatiziranega vodstva po območju 
obrambnega sistema. Udeležencem bo na voljo organiziran prevoz iz Reke (z dodatno vmesno postajo). 

V primeru, da bo prijavljenih več udeležencev, kot je prostih mest, bodo imeli prednost tisti, ki so potrdili 

udeležbo na vseh terminih seminarja. Vsi udeleženci bodo prejeli digitalni priročnik za vodenje po Claustri 

in potrdilo o udeležbi. Med udeleženci seminarja bomo izbrali izvajalce oziroma vodnike, ki bodo v 

okviru projekta pilotno izvajali vodenja po obrambnem sistemu Claustra Alpium Iuliarum. 

Seminar organizirata Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka in Zavod za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije v sodelovanju z NMS, ZRSVN, HRZ in PMR. Projekt CLAUSTRA+ je sofinanciran iz 

ESRR sredstev v okviru Programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. 

Prijavite se lahko najkasneje do 15. 3. 2018 oziroma do zapolnitve mest. 

Priloge: 

 Prijavnica na seminar: https://goo.gl/forms/IZ7GuEGW560dfI103  

 Program seminarja 

https://goo.gl/forms/IZ7GuEGW560dfI103

