
Vas v Evropskem letu kulturne dediščine 
vabimo na čezmejni dogodek

ki bo v sredo, 7. novembra 2018, 

ob 13. uri na Gradu Štanjel  

v Galeriji Lojzeta Spacala

V okviru projekta 

"Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za 
trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa do 
Kvarnerja (preko Brkinov, Čičarije in Istre)" 

KaŠtElir 

1. Dan 
     kaštelirjev

KaŠtElir, projekt Programa sodelovanja interreg 
Slovenija – Hrvaška, aktivno izvajamo od 01. 10. 2018. 
Rdeča nit projekta KAŠTELIR so ostanki gradišč 
(kaštelirjev), te danes prezrte kulturne dediščine, ki izhaja 
iz prazgodovinskega obdobja (iz bronaste in železne 
dobe - iz 2. in 1. tisočletja pr. n. št.). Njihova presenetljiva 
gostota na širšem območju Primorske, Istre ter Kvarnerja 
priča o skupnih naravnih danostih in skupni zgodovini ter 
enovitosti tega območja v prazgodovini. Z zaraščanjem 
gradišč, izseljevanjem lokalnega prebivalstva ter 
izgubo tradicije in povezav s  starodavno preteklostjo, 
pa se izgublja tudi znanje o  takrat rastočih rastlinah 
tega območja in njihovi uporabi. Zato je glavni namen 
projekta aktivno ohranjanje dediščine gradišč, in sicer 
z njihovim ovrednotenjem, zaščito, oživitvijo ter promocijo. 
S projektom želimo obuditi tudi starodavno povezanost 
ljudi z rastlinami in jo tako predstaviti za sodobni čas, da bo 
služila trajnostnem čezmejnem turizmu, razvoju podeželja 
in sonaravnemu ravnanju z okoljem. 

V okviru našega prvega večjega dogodka bodo na 
strokovnem posvetu predstavljeni skupni izzivi, ki nas 
čakajo v času izvedbe projekta in po njem. Po predstavitvi 
projekta bomo projektni ter pridruženi partnerji, skupaj 
s predstavniki občin iz Slovenije in Hrvaške - s širšega 
območja Primorske, Istre ter Kvarnerja, državnih, strokovnih 
ter drugih javnih in zasebnih inštitucij, podpisali namero 
za ustanovitev 

ČEZMEJNEGa KONZOrCiJa Za KaŠtElirJE, 

kar je tudi eden izmed najpomembnejših načrtovanih 
dosežkov projekta.

Valter Ščuka 
Podžupan v začasnem 
opravljanju funkcije župana  

astrid Prašnikar
Vodja projekta 
KAŠTELIR

Občina Komen

vodilni partner projekta



Zagotovljeno bo simultano prevajanje. Pripravljena 
bo dvojezična zloženka s  kratko predstavitvijo 
projekta. 

Prosimo vas, da svojo prisotnost potrdite 
najkasneje do ponedeljka 05. 11. 2018, na e-naslov  
info@kastelir.eu ali na telefonsko številko 
+386 (0)5 731 04 50.

V pričakovanju vašega odziva in udeležbe vas 
prijazno pozdravljamo. 

Projekt KaŠtElir - Prazgodovinska gradišča in etnobotan-
ika za trajnostni turizem in razvoj – od Krasa do Kvarnerja 
(preko Brkinov, Čičarije in Istre) sofinancira ESRR v okviru 
Programa sodelovanja Interreg Slovenija – Hrvaška.

Partnerji projekta KaŠtElir

Grad Mali LošinjObčina LaniščeObčina Komen Občina Izola

Program čezmejnega dogodka

12.30 registracija udeležencev

 13.00 Predstavitev projekta 
Astrid Prašnikar, Vodja projekta ter projektni partnerji

 13.30 Podpis pisma o nameri za ustanovitev 
Čezmejnega konzorcija za kaštelirje

14.00 Strokovni posvet 
Dežela kaštelirjev: iz sedanjosti v preteklost za 
trajnostno prihodnost

Prof. dr. Darko Darovec, Inštitut IRRIS, Koper 
rituali in kulturna krajina kaštelirjev

Dr. Maša Sakara Sučević, Pokrajinski muzej Koper, Koper 
Zakaj nas kaštelirji (ne) zanimajo ali iskanje identitete

Patricija Bratina, ZVKDS OE Nova Gorica, Nova Gorica 
arheološko najdišče kot turistična destinacija in 
upravljanje z arheološko dediščino

Prof. dr. Klara Buršić Matijašić, Sveučilište Jurja Dobrile, Pula
Gradišča Čičarije kot del kulturne in krajinske identitete 
istre  

Prof. dr. Mitja Kaligarič, Univerza v Mariboru, Maribor
Etnobotanika in arheobotanika med Krasom in 
Kvarnerjem

Prof. dr. Borut Juvanec, Univerza v Ljubljani, Ljubljana
Kamen in voda v prazgodovini in danes

Goran Živec, Zavod Krasen Kras, Gorjansko
Neinvazivne arheološke metode kot turistično orodje

Astrid Prašnikar, Vodja projekta, Občina Komen, Komen
Pravno varstvo kulturne dediščine

Polona Abram, Javni zavod Komenski Kras, Štanjel
izzivi za upravljanje turistične destinacije z bogato 
kulturno in naravno dediščino

16.00 razprava in zaključek dogodka

Dogodek moderira: Marjana Grčman


