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Ime dogodka 

Kraj dogodka 

Ljubljana, 18. april 2016

1. KONSERVATORSKI NAČRT

Konservatorski načrt je metoda dela, s katero ohranjamo dediščino. Razloži zakaj je dediščina 

pomembna in določa usmeritve, kako skrbeti zanjo z vzdrževanjem, popravili in upravljanjem pri 

prihodnjem razvoju, rabah in spremembah. 

(Ur. l. RS št. 66/2009)

Analitični del

1. razumevanje spomenika in njegovih vrednot – kaj imamo?

2. oceno družbenega pomena spomenika – kakšen je pomen?

3. ranljivost in ogroženost spomenika – ali je pomen ogrožen?

Izvedbeni del

4. usmeritve za ohranjanje in varovanje - kaj storiti?

5. preglednica sestavin

6. konservatorsko restavratorski projekt

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za razvoj
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CLAUSTRA+

(programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A 

Slovenija-Hrvaška 2014–2020)

Glavni cilj: vzpostavitev čezmejne destinacije 

kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium

Iuliarum.

- interdisciplinarno sodelovanje med partnerji 

(arheologija – narava – turizem)

- predhodne arheološke raziskave 

- konserviranje in prezentacija 

- postavitev smerokazov, informativnih tabel, 

arheostereoskopov, 3D modeli lokacij,

- priprava strateških dokumentov (smernice razvoja, 

interpretacijski načrt, načrt promocije, 20 itinerarijev)

- izobraževanje vodnikov in pilotna izvedba 

doživljajskih vodstev (različne kombinacije, tudi za 

slepe in slabovidne)

- ustanovitev konzorcija deležnikov

- mobilna aplikacija

- promocija in ozaveščanje javnosti (dogodki žive 

zgodovine, predavanja, delavnice, sejmi, socialna 

omrežja, razstave, publikacije...)
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