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1 UVOD  

Korte - Arheološko najdišče Kaštelir pri Čedljah, EŠD 7238, arheološki spomenik, je kulturni 

spomenik lokalnega pomena in predstavlja eno najpomembnejših arheoloških najdišč na 

Primorskem. Nahaja se v katastrski Občini k.o. Dvori nad Izolo 2629 in obsega v skupni izmeri 

33,07 ha (12). (NAČRT A.02.1). Kaštelir spada v območje kulturnih spomenikov in varstvenih 

režimov, ki so določeni v Odloku o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju 

občine Izola (Uradne objave -Primorske novice, št. 31/84- 350, 16/85-194, 15/90-81) in v 

strokovnih podlagah za Družbeni plan občine Izola 1986 – 2000 (Območja varstva kulturne in 

naravne dediščine, izdelal Medobčinski zavod za spomeniško varstvo Piran v aprilu 1985) (3). 

Arheološki spomenik, po domače »Kašler« predstavlja prazgodovinsko naselbino, ki je bila 

poseljena od poznega neolitika (cca. 5000 pred našim štetjem) do začetka rimske dobe (cca 

1.stoletje) (7). Na arheološkem spomeniku so že od leta 1956 potekale večletne arheološke 

raziskave, ki so jih vodili poznani arheologi: Elica Boltin Tome (1956 – več arheoloških sond na 

celotnem območju naselbine; 1957 - izkopavanja grobov ob vzhodnem vznožju prvega nasipa, 

1960, 1962 – večja sonda na drugem prečnem kamnitem nasipu), v sodobnejšem času pa prof. dr. 

Mitja Guštin (2009 – sonda na kamniti groblji na parceli številka 1705, 2629), dr. Maša Sakara-

Sučević (2010 – sonda 3x10 m na parceli št. 1706, k.o. 2629), doc. dr. Alenka Tomaž (2012 – 

sonda 4x4 m na parceli št. 1502, 2629). Poleg najbolj znanih najdb kot so figurica bronastega psa 

-istrskega goniča (stare okrog 2500 let), ostanke jantarja, odlomka sive venetske keramike z 

napisom in številnimi drugimi keramičnimi artefakti, je na najvišjem platoju Kaštelirja vidna ena bolje 

ohranjenih kamnitih struktur prazgodovinske naselbine. Najdbe iz starejših izkopavanj so 

ovrednotene in predstavljene v Pomorskem muzeju »Sergej Mašera« Piran. Najdbe iz mlajših 

izkopavanj pa v Pokrajinskem muzeju Koper. Arheološke najdbe na stalnih razstavah obeh muzejev 

predstavljajo bogato kulturno dediščino iz obdobja železne in zgodnje rimske dobe. Kaštelir je 

neposredno povezan z vaškim jedrom naselja Korte in je poleg bogate arheološke dediščine za 
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lokalno prebivalstvo bistvenega pomena tudi kot kulturno-rekreacijski prostor, ki bi lahko v prihodnje 

obogatil življenje lokalnega prebivalstva in postal del sodobne strategije kulturnega in trajnostnega 

turizma. Načrt upravljanja, ki ga za svoje uspešno delovanje in zaščito po Zakonu o varstvu kulturne 

dediščine (ZVKD-1) potrebujejo vsa spomeniška območja, bo izdelan v sklopu projekta »KAŠTELIR 

- Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa do 

Kvarnerja (preko Brkinov, Čičarije in Istre)« (v nadaljevanju KAŠTELIR), ki poteka v sklopu 

Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020 (6). Načrt upravljanja je 

izdelan v sodelovanju z naročnikom, Občino Izolo. Izvajalec je MIOKO Studio v sodelovanju s 

Pokrajinskim muzejem Koper, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota 

Piran in Inštitutom za Vernakularno Arhitekturo. V pripravo načrta upravljanja je bilo v sklopu dveh 

delavnic vključeno tudi lokalno prebivalstvo (Krajevna skupnost Korte, Turistična društva in ostala 

zainteresirana javnost).  

 

Slika: Pogled na Kaštelir pri Čedljah, junij 2019 (foto B. Juvanec) 
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1.1 Pojmi in okrajšave  

Okrajšave, ki se uporabljajo v načrtu upravljanja so:  

ARSO - Agencija RS za okolje 

EŠD - Enotna številka dediščine iz registra nepremične kulturne dediščine 

eVRD - Podatkovni sloj pravnih režimov varstva dediščine, ki ga ureja Ministrstvo za kulturo in je 

dostopen na Državnem portalu prostorskih podatkov in aplikacij  

(https://gisportal.gov.si/portal/home/)  

GURS - Geodetska uprava Republike Slovenije  

GZ - Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)  

OPN - Občinski prostorski načrt  

PISO - Prostorski informacijski sistem občin  

RNKD - Register nepremične kulturne dediščine  

UNESCO - Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (United Nations 

Organization for Education, Science and Culture), Ženeva (Geneva), ustanovljena 1945  

ZK - Zemljiška knjiga  

ZUreP-2- Zakon o urejanju prostora  

ZVKDS - Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije  

 

Pojmi, termini, ki se v načrtu upravljanja pojavljajo, so splošni in strokovni. Pri tem pa imajo celo 

splošni termini včasih posebne pomene, ko se nanašajo na dediščino, predvsem na njeno 

ohranjanje. Strokovni pojmi pa so znani v okviru svoje temeljne stroke, a imajo včasih v drugi stroki 

tudi drugačen pomen, z drugačnimi postopki in z različnimi rezultati. Zato je definiranje osnovnih 

pojmov pomembna sestavina vsakega strokovnega dela (PRILOGA 1).  

 

https://gisportal.gov.si/portal/home/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
https://www.geoprostor.net/
https://www.geoprostor.net/
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1.2 Načrt upravljanja in njegova vloga  

Načrt upravljanja omogoča identifikacijo vrednot spomenika ter določa usmeritve in ukrepe za 

ohranjanje in varovanje spomenika in njegovih vrednot ter strategijo prenašanja ukrepov v prakso 

(4):  

• Načrt upravljanja je primarno namenjen lastniku oziroma upravljalcu spomenika: je 

orodje planiranja, ki omogoča učinkovito sprejemanje odločitev o upravljanju 

spomenika.  

• Kot vsaka lastnina tudi spomenik zahteva redno vzdrževanje in preverjanje stanja za 

odpravo težav. Načrt upravljanja dopolnjuje te rutinske dejavnosti z jasnimi napotki o 

vzdrževanju in ohranjanju spomenika.  

Načrt upravljanja je določen v 60. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) v petih 

glavnih točkah (9):  

1. Načrt upravljanja je dokument, s katerim se določijo strateške in izvedbene usmeritve za 

celovito ohranjanje spomenika ali spomeniškega območja in način izvajanja njegovega 

varstva. Načrt upravljanja je treba sprejeti za vse spomenike in spomeniška območja, ki 

imajo upravljavca.  

2. Načrt upravljanja pripravi upravljavec ob strokovni pomoči zavoda. Načrt upravljanja 

sprejme organ, ki je sprejel akt o razglasitvi spomenika.  

3. Načrt upravljanja vsebuje najmanj:  

• pregled kulturnih vrednot, ki jih je posebej treba varovati, ohranjati in razvijati,  

• vizijo varstva in razvoja,  

• strateške in izvedbene cilje upravljanja,  

• določbe, ki se nanašajo na upravljavsko strukturo in ukrepe za varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami,  

• načrt dejavnosti s finančnim okvirom, še posebej za zagotavljanje dostopnosti in 

upravljanje obiska,  
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• kazalnike in način spremljanja izvajanja ter  

• rok veljavnosti načrta, način dopolnjevanja in spreminjanja načrta.  

4. V primeru skupnega upravljanja več teritorialno ali vsebinsko povezanih spomenikov se 

lahko za vse spomenike sprejme enoten načrt upravljanja.  

5. Če se spomeniško območje prekriva z območjem, varovanim ali zavarovanim na podlagi 

predpisov s področja ohranjanja narave, se načrt upravljanja sprejme v soglasju z 

ministrstvom, pristojnim za ohranjanje narave. Pri njegovi pripravi sodeluje organizacija, 

pristojna za ohranjanje narave.  

 

1.3 Upravljavec in njegova vloga ter pravne podlage  

Vlogo upravljalca v načrtu upravljanja določa s 59. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine 

(ZVKD-1) (9).  

59. člen (upravljanje spomenikov):  

1) Lastnik oziroma posestnik mora zagotoviti upravljanje spomenika v skladu z aktom o 

razglasitvi neposredno ali tako, da ga poveri upravljavcu.  

2) Upravljavca morajo imeti vsi spomeniki, ki so varovani na podlagi mednarodnih pogodb, 

katerih podpisnica je Republika Slovenija, in vsa spomeniška območja. Akt o razglasitvi 

spomenika lahko predvidi upravljavca tudi za druge spomenike.  

3) V skladu z aktom o razglasitvi spomeniškega območja lahko organ, ki je izdal akt o 

razglasitvi, sam neposredno upravlja spomeniško območje v režijskem obratu, ustanovi v ta 

namen javni zavod, poveri upravljanje javnemu zavodu, ki je ustanovljen z namenom 

upravljanja spomenikov in spomeniških območij, ali poveri upravljanje fizični ali pravni osebi 

na podlagi predpisov, ki urejajo javno-zasebno partnerstvo.  

4) Upravljanje se lahko poveri upravljavcu zavarovanega območja narave, če je tako določeno 

v aktu o zavarovanju zavarovanega območja narave in če je upravljavec strokovno 

usposobljen za upravljanje s spomeniškim območjem.  



KAŠTELIR - Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa do Kvarnerja (preko 

Brkinov, Čičarije in Istre), INTERREG V-A SI-HR 2014-2020  

UPRAVLJAVSKI NAČRT ZA NASELBINO KAŠTELIR PRI KORTAH / OBČINA IZOLA / 2019 

MIOKO Studio, Portorož / Pokrajinski Muzej Koper / Institut za Vernakularno Arhitekturo IVA, Ljubljana / ZVKDS OE Piran  

 

 

 

12 

 

5) Upravljanje spomenika ali spomeniškega območja se izvaja na podlagi načrta upravljanja.  

6) Če upravljavec v obnovo in vzdrževanje spomenika vlaga lastna sredstva in prevzema druga 

bremena in tveganja, lahko organ, ki je izdal akt o razglasitvi, z upravljavcem sklene 

koncesijsko pogodbo o upravljanju za obdobje, ki je sorazmerno s finančnimi vložki in 

tveganji upravljavca.  

 

Dodatna zahteve glede upravljavca in načrta upravljanja, ki veljajo na območjih enotnega 

zavarovanja spomenikov in narave, so določene z 61. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine 

(ZVKD-1) (9):  

61. člen (upravljanje območja enotnega zavarovanja spomenikov in narave):  

1) Načrt upravljanja območja enotnega zavarovanja spomenikov in narave iz 15. člena tega 

zakona sprejema vlada na predlog ministra in ministra, pristojnega za ohranjanje narave. 

Vlada imenuje tudi upravljavca območja. 

2) Upravljavec območja mora biti strokovno usposobljen za opravljanje nalog ohranjanja 

naravnih vrednot in varstva dediščine na območju enotnega varstva.  

3) Minister lahko z upravljavcem območja enotnega zavarovanja sklene pogodbo, s katero se 

na upravljavca prenese del nalog državne javne službe iz 84. člena tega zakona, z izjemo 

javnih pooblastil.  

 

Naloge upravljavca so (4):  

• Izvajanje načrta upravljanja  

• Priprava predlogov sprememb in dopolnitev načrta upravljanja  

• Sprejema letne programe dela na podlagi načrta upravljanja in opravlja oziroma 

skrbi za opravljanje v načrtu opredeljenih nalog  
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• Sodeluje z lastniškim in strokovnim odborom za doseganje namena varovanja in 

ohranjanja kulturne dediščine oziroma doseganje ciljev razvoja spomenika oz. 

spomeniškega območja  

• Sprejema in izvaja letne programe dela  

• Pripravlja letna poročila  

 

1.4 Priprava načrta upravljanja  

Naročnik Načrta upravljanja je Občina Izola, partner projekta KAŠTELIR, ki se sofinancira v okviru 

programa INTERREG V-A SI-HR 2014-2020. Komunikacija z naročnikom Občino Izola je potekala 

na usklajevalnih sestankih ter z izmenjavo dokumentov in delovnih osnutkov.  

Načrt upravljanja sledi strokovnim izhodiščem za pripravo načrta upravljanja, ki so predstavljena v 

strokovnem članku Teoretska izhodišča za izdelavo načrta upravljanja kulturnih spomenikov (4).  

V pripravi načrta upravljanja so upoštevane vse pravne podlage, strokovne in druge smernice kot 

tudi mnenja lokalnega prebivalstva in njihovih društev. Komunikacija z javnostjo je bila izvedena v 

sklopu dveh delavnic. Prva delavnica se je izvedla na začetku priprave načrta in druga ob koncu 

priprave načrta. Mnenja, smernice, predlogi in opozorila so povzeta v poročilih in zapisnikih.  

 

Priprava NU Korte  Datum  Kraj  Vir  

Uvodni sestanek  24.05.2019  JZP-OI, Sončno 

nabrežje – Riva del Sole 

4, Izola – Isola 

Zapisnik sestanka  

24 maj 2019  

Delavnica 1 19.06.2019  Zadružni dom Korte, 

Korte 44, Izola, 

Kulturno društvo Korte  

Poročilo DELAVNICA I  

LIDAR posnetek  Junij 2019  Območje arheološkega 

spomenika  

Posnetek  
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Delovni sestanek  12.07.2019 JZP-OI, Sončno 

nabrežje – Riva del Sole 

4, Izola – Isola 

Zapisnik sestanka  

12 julij 2019  

Strokovni ogled Kaštelirja-

fotografije 

30.07.2019  Kaštelir pri Kortah Slike, grafične priloge  

Delovni sestanek  08.08.2019  JZP-OI, Sončno 

nabrežje – Riva del Sole 

4, Izola – Isola  

Zapisnik sestanka  

8 avgust 2019  

Strokovni ogled Kaštelirja-

arheologija 

08.08.2019  Kaštelir pri Kortah  Skice, grafične priloge  

Usklajevanje z naročnikom  maj, junij, julij, 

avgust, 

september 

2019  

 Načrt upravljanja – delovni 

osnutek  

Delavnica 2 16.9.2019 Zadružni dom Korte, 

Korte 44, Izola, 

Kulturno društvo Korte  

Poročilo DELAVNICA II  

Oddaja načrta upravljanja 

naročniku   

23.09.2019  JZP-OI, Sončno 

nabrežje – Riva del Sole 

4, Izola – Isola  

UPRAVLJAVSKI NAČRT 

ZA NASELBINO KAŠTELIR 

PRI KORTAH  

 

1.5 Stroški upravljanja, priprave načrta upravljanja in finančni viri  

 

1.5.1 Stroški upravljanja  

Namen projekta KAŠTELIR je postopoma urediti arheološko najdišče, zato so stroški upravljanja 

razdeljeni v tri faze. Prioritete izvedbe ter podrobnejšo določitev stroškov upravljanja in finančnih 
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virov določi izbrani upravljalec po predlogih, ki so navedeni v poglavju VIZIJA IN CILJI RAZVOJA 

SPOMENIKA.  

 

Prva faza  

Prva faza zajema področja, ki so predvidena v projektu Kaštelir: sanacija obstoječega zidu in kažete 

ter tekoče vzdrževanje zeliščne botanične in arheološke poti in se nanaša na področja, ki obsegajo 

obstoječe stanje. Področja so lahko izvedljiva brez dodatnih večjih posegov.  

 

Druga faza  

Druga faza zajema področja, ki so predvidena v projektu Kaštelir: postavitev in preplastitev 

informativnih tabel. Področja so lahko izvedljiva brez dodatnih večjih posegov, pridobljena so vsa 

potrebna kulturno varstvena soglasja.  

Druga faza zajema tudi področje, kjer je v projektu Uživajmo podeželje 2 predvidena postavitev 

sistemske table št. 5. Pridobljeni so kulturno-varstveni pogoji, za postavitev table pa bo potrebno 

pridobiti še soglasje ZVKDS-Območna enota Piran.  

 

Tretja faza  

Tretja faza zajema ureditev arheološkega spomenika, postavitev urbane opreme, izdelavo INFO 

točke (izven območja arheološkega spomenika) ter opremo pedagoške točke (na ožje 

obravnavanem območju arheološkega spomenika).  

V tretji fazi so zajeta področja in aktivnosti (urbana oprema za pedagoško točko na ožje 

obravnavanem območju), ki se prekrivajo s finančnimi viri prve faze, nekatera področja (INFO točka, 

urbana oprema) pa se tudi fizično nahajajo izven območja arheološkega spomenika.  

Prioritete izvedbe tretje faze ter podrobnejšo določitev stroškov upravljanja in finančnih virov določi 

izbrani upravljalec.  
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1.5.2 Priprava načrta upravljanja 

Za pripravo načrta upravljanja je predvidena izvedba LIDAR posnetka in interpretacija.  

 

1.5.3 Finančni viri  

Finančni viri so določeni v aktivnostih projekta KAŠTELIR in projekta UŽIVAJMO PODEŽELJE 2, LAS 

Istra. Podrobnejša opredelitev področij, aktivnosti in finančnih virov je predstavljena v poglavju 

NAČRT DEJAVNOSTI S FINANČNIM OKVIROM.  

Izbrani upravljalec lahko finančna sredstva za upravljanje arheološkega spomenika po potrebi 

pridobiva tudi iz drugih finančnih virov.  

1.5.3.1 Občina Izola  

Projekt KAŠTELIR - aktivnosti T1.2.2  

Občina Izola ima v projektu Kaštelir v aktivnosti T1.2.2 (Aktivnosti trajnostnega upravljanja gradišč-

Izola) predvidena sredstva za:  

• Sanacijo obstoječega zidu in kažete ter tekoče vzdrževanje zeliščne botanične in arheološke 

poti  

• Izdelavo, dobavo in montažnih lesenih podestov  

• Oblikovanje, izdelavo in postavitev usmerjevalnih tabel za gradišča in botanične poti  

• Izdelavo LIDAR posnetka in interpretacijo  

 

Projekt KAŠTELIR - aktivnosti T1.2.2 in aktivnost C 3.2 

Občina Izola ima v projektu KAŠTELIR v aktivnosti T1.2.2 (Aktivnosti trajnostnega upravljanja 

gradišč-Izola) in aktivnosti C 3.2 predvidena sredstva za:  

• Odprtje INFO točke Kaštelir  

• Urbana oprema  
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Projekt UŽIVAJMO PODEŽELJE 2, LAS Istra  

Občina Izola ima v projektu Uživajmo podeželje 2, LAS Istra, v sklopu poti »Pot vodni viri« in »Pot 

Kaštelir« predvidenih 5 sistemskih tabel (NAČRT A.02.2):  

1. Sistemska tabla Malija, k.o. Malija, št. parcele 4639 – lastnik parcele občina Izola  

2. Sistemska tabla Šared, k.o. Cetore, št. parcele 3018/3 – lastnik parcele občina Izola  

3. Sistemska tabla Cetore, ko. Cetore, št. parcele 4748 – lastnik parcele občina Izola  

4. Sistemska tabla Medoši, k.o. Dvori, št. parcele 2295 – lastnik parcele občina Izola.  

5. Sistemska tabla Kaštelir pri Čedljah, k.o. Dvori, št. parcele 514 - lastnik parcele občina Izola.  

Sistemske table 1-4 se vsebinsko navezujejo na pot »vodni viri«, sistemska tabla 5 pa na pot 

»arheološki spomenik Kaštelir«.  

1.5.3.2 Dodatna finančna sredstva 

Finančna sredstva za upravljanje se lahko po potrebi pridobiva še (8):  

- iz državnega proračuna,  

- z vstopninami, dotacijami in donacijami,  

- s sredstvi pridobljenimi z upravljanjem nepremičnin,  

- s prihodki od prodaje blaga in storitev, trženja izdelkov,  

- iz različnih mednarodnih programov,  

- s pridobivanjem sredstev na podlagi sofinanciranja programov in projektov, ki so v skladu s cilji 

arheološkega spomenika, iz sredstev lokalnih, državnih in mednarodnih skladov, ustanov oziroma 

drugih organizacij,  

- iz proračunov lokalnih skupnosti v skladu z njihovimi programi oziroma sprejetim načrtom 

upravljanja.  
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1.6 Partnerji in sodelujoči pri pripravi načrta pripravljanja  

Občina Izola, naročnik 

Sončno nabrežje- Riva del sole 8, 6310 Izola / Isola  

http://izola.si 

Načrt upravljanja je izdelan v sklopu projekta z akronimom 

»KAŠTELIR«- polni naslov: Prazgodovinska gradišča in 

etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od 

Krasa do Kvarnerja., ki se sofinancira v okviru programa 

INTERREG V-A SI-HR 2014-2020, Gradišče Korte nad Izolo. 

 

 

MIOKO Studio, Ljudmila Koprivec, s.p., izvajalec načrta 

upravljanja  

Pod anteno 12, 6320 Portorož / Portorose  

www.mioko.si  

MIOKO Studio se ukvarja z arhitekturo, oblikovanjem 

prostora, znanstvenim in raziskovalnim delom. Arhitektka dr. 

Ljudmila Koprivec ima dolgoletne izkušnje na področju 

vodenja razvojnih (domačih in mednarodnih) projektov.  

 

Pokrajinski Muzej Koper / Museo regionale di Capodistria, 

pridružen partner projekta KAŠTELIR 

Kidričeva ulica 19, 6000 Koper / Capodistria  

https://www.pokrajinskimuzejkoper.si  

Pokrajinski Muzej Koper hrani bogato zbirko arheoloških 

najdb iz novejših izkopavanj na Kaštelirju pri Čedljah. 

Arheologinja Dr. Maša Sakara Sučević je specialist za 

prazgodovinsko keramiko na območju Južne Primorske z 

dolgoletnimi vodilnimi izkušnjami na področju arheologije, 

 

http://izola.si/
http://www.mioko.si/
https://www.pokrajinskimuzejkoper.si/
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znanstveno-raziskovalnega dela in muzealstva.  

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije  

Območna enota Piran, mnenjedajalec  

Trg bratstva 1, 6330 Piran / Pirano  

https://www.zvkds.si/sl/obmocne-enote  

ZVKDS je javni zavod, ki ga je ustanovila vlada Republike 

Slovenije z namenom izvajanja javne službe na področju 

varstva nepremične in z njo povezane premične in žive 

kulturne dediščine. Skladno s 60. členom Zakona o varstvu 

kulturne dediščine (ZVKD-1) se načrt upravljanja pripravi ob 

strokovni pomoči ZVKDS. Obravnavan arheološki spomenik 

leži na območju pod pristojnostjo območne enote Piran.  

 

Institut Vernakularne Arhitekture, svetovanje  

Prijateljeva ulica 11, 1000 Ljubljana  

dr. Borut Juvanec, u.d.i.a.  

Institut Vernakularne arhitekture je inkubator znanja o gradnji 

suhozidnih konstrukcij, korbelingu in ljudski arhitekturi skozi 

čas. Profesor, arhitekt dr. Borut Juvanec je vodilni 

strokovnjak za kažete in suhozidove, prepoznan tako doma 

kot po svetu. S svojimi številnimi publikacijami ohranja, 

izobražuje in promovira predvsem vernakularno arhitekturo. 

 

Krajevna skupnost Korte, Kulturno društvo Korte, 

Turistično društvo Šparžin in zainteresirana javnost  

https://www.korte-kultura.net/  

https://sparzin.wordpress.com/ 

 

 

https://www.zvkds.si/sl/obmocne-enote
https://www.korte-kultura.net/
https://sparzin.wordpress.com/
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1.7 Relacija načrta upravljanja do drugih programskih aktov  

Načrt upravljanja za naselbino Kaštelir Korte je dokument katerega je potrebno upoštevati pri 

urejanju prostora, pripravi študij, projektne dokumentacije in drugih dokumentov, ki se navezujejo 

na arheološki spomenik. Načrt upravljanja se mora upoštevati pri novih strateških programih 

ureditve arheološkega spomenika, urbanističnih in arhitekturnih idejnih zasnovah, projektni 

dokumentaciji, turističnih programih, gospodarskih in drugih dejavnostih.  

 

2 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO NAČRTA UPRAVLJANJA  

 

2.1 Pravne podlage  

 

2.1.1 Zakonski in podzakonski akti   

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 

111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg)  

Pravilnik o registru kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 66/09) 

Pravilnik o konservatorskem načrtu (Uradni list RS, št. 66/09) 

Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (Uradni list RS, št. 102/10) 

Pravilnik o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 57/11) 

Pravilnik o arheoloških raziskavah (Uradni list RS, št. 3/13) 

Pravilnik o iskanju arheoloških ostalin in uporabi tehničnih sredstev za te namene (Uradni list RS, št. 

49/14)  

 

2.1.2 Akti o razglasitvah kulturnih spomenikov  

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Izola (Uradne objave 

(Primorske novice), št. 31/84-350, 16/85-194, 15/90-81)  
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2.1.3 Prostorski akti 

Dolgoročni družbeni plan občine Izola za obdobje 1986-2000 (Ur. objave št. 5/89 in 11/89, Ur. l. 

RS št. 112/04, 76/08) 

Srednjeročni družbeni plan občine Izola za obdobje 1986-1990 (Ur. objave št.19/90 in 22/90, Ur. l. 

RS št. 112/04, 76/08) 

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Izola za 

obdobje 1986-1990-2000 (Ur. objave občine Izola št. 13/95, 14/98, 1/00, 15/00, 18/03, 18/04, 

19-04-prevod, Ur. l. RS št. 112/04, 76/08, Ur. objave občine Izola št. 7/10) 

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje občine Izola (Ur. objave PN št. 35/89, Ur. 

objave občine Izola št. 12/03, Ur. list RS št. 112/04, Ur. objave občine Izola 24/04, Ur. list RS št. 

76/08, Uradne objave Občine Izola št. 10/12 in 16/14) 

Ureditveni načrt za naselje Korte (UO OI št.: 12/1995, 4/2008 in št. 4/2009, Elektronske uradne 

objave Občine Izola št. 11/2017) 

 

2.1.4 Lokacijska informacija  

LOKACIJSKA INFORMACIJA, št. 3501-490/2017-2, datum 06.09.2017  

LOKACIJSKA INFORMACIJA, št. 3501-490/2017-3, datum 13.09.2017  

 

2.2 Strokovne smernice, mednarodne konvencije in drugi dokumenti  

Strokovne smernice so vodilo za planiranje in za oblikovanje vseh posegov v kulturno krajino, od 

infrastrukture do arhitekture in urbanizma. Upoštevati je treba vse strokovne in znanstvene dosežke, 

ki pripomorejo k čim večjemu ohranjanju dediščine, tako naravne kot kulturne. Ko gre za podeželje, 

je sestav naravne in kulturne dediščine še ranljivejši in je treba vse smernice smiselno upoštevati. 
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2.2.1 Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine in druga gradiva, izdana za potrebe 

prostorskih aktov 

Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje občine Izola (dokument ZVKDS št. O /II-

635-2-08 z dne 20. 2. 2008) 

Priročnik pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri pripravi planov in posegih v območja 

kulturne dediščine (izdelovalec: Ministrstvo za kulturo, gradivo dostopno na spletni strani 

https://gis.gov.si/MK_eVRDpredpis/P_11_11_02.htm#s)   

 

2.2.2 Sprejete in ratificirane mednarodne pogodbe  

Evropska kulturna konvencija (Uradni list RS, št. 7/93) 

Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Uradni list RS, št. 7/93) 

Konvencija o varstvu evropskega arhitektonskega bogastva (Uradni list RS, št. 7/93) – t. i. 

Granadska konvencija 

Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine (spremenjene) (MEKVAD, Uradni list RS - 

Mednarodne pogodbe, št. 7-21/99, 24/99) - t. i. Malteška konvencija 

Evropska konvencija o krajini (MEKK, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 74/2003) 

Okvirna konvencija Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo (Uradni list RS – 

Mednarodne pogodbe, št. 5/08) 

 

2.2.3 Drugi dokumenti 

 

SOGLASJA  

• ZAVOD za GOZDOVE SLOVENIJA: SOGLASJE šifra 3407-116/2017-2, datum 18.09.2017  

• ZVKDS-Območna enota Piran: KULTURNOVARSTVENO SOGLASJE, št. 35104-

0527/2017/3, datum 25.09.2017  

• DEDRA Šport, d.o.o.: SOGLASJE, št. 1146/2017, datum 27.09.2017  

https://gis.gov.si/MK_eVRDpredpis/P_11_11_02.htm#s
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• HRVATIN LILJAN: SOGLASJE, št. 1149/2017, datum 27.09.2017  

• FELDA FRANKO: SOGLASJE, št. 1150/2017, datum 27.09.2017  

• MAVEC NIKOLAJA: SOGLASJE, datum 18.10.2017  

• IDZ, Oblika2, št. OB2 32/17  

• OBČINA IZOLA: SOGLASJE št. 3502-318/2012, datum 18.03.2013  

• ZVKDS-Območna enota Piran: KULTURNOVARSTVENO SOGLASJE, št. P/V-2483/1-12, 

datum 26.11.2012  

• ZVKDS-Območna enota Piran: KULTURNOVARSTVENO SOGLASJE, št. 35104-338/2013/2, 

datum 22.04.2013  

• OBČINA IZOLA: SOGLASJE, št.371-417/2012, datum 05.12.2012  

 

POGOJI  

• ZVKDS-Območna enota Piran: KULTURNOVARSTVENI POGOJI št.: 35104-347/2013/2, 

datum 22.04.2013  

• ZVKDS-Območna enota Piran: KULTURNOVARSTVENI POGOJI št.: 35104-0338/2018/2, 

datum 6.7.2018  

 

PROJEKT KAŠTELIR – OBČINA IZOLA  

• Prijava projekta KAŠTELIR - Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem 

in razvoj podeželja – od Krasa do Kvarnerja (preko Brkinov, Čičarije in Istre), INTERREG V-A 

SI-HR 2014-2020  

• INTERREG SI-HR (DIIP): Projekt Kaštelir - Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za 

trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa do Kvarnerja (preko Brkinov, Čičarije in 

Istre)  
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3 OPIS IN OCENA STANJA SPOMENIKA  

 

Arheološko najdišče Kaštelir pri Čedljah (EŠD 7238) (v strokovni literaturi se uporablja izraz Kaštelir 

nad Kortami pri Izoli) sodi med eno največjih prazgodovinskih višinskih utrjenih naselbin na 

območju slovenske Istre (južne Primorske). Številne arheološke raziskave so prinesle bogate 

arheološke ostaline, ki sam pričetek naselbine postavljajo v konec neolitika, zgodnjo bakreno dobo 

(cca. 5000/4000 pred n. š.). Ostanki poselitve izhajajo še iz obdobjih bronaste in železne dobe, 

zgodnje rimskega obdobja do 1.-2. stoletja n. š. Naselbina oblikovno sledi plastnicam hriba. Vrh 

hriba je bil skozi različna obdobja poselitve porezan predvsem zaradi pridobivanja kamna. Notranja 

struktura naselbine predstavlja osrednji del – akropolo, ki jo na vzhodnem delu omejuje/ščiti drugi 

prečni kamniti nasip. Drugi del naselbine – spodnje mesto se nadaljuje proti vzhodu, kjer jo na 

skrajnem vzhodnem delu, kjer je dostopnost najboljša, omejuje/ščiti prvi prečni kamniti nasip. 

Stanje na terenu lahko dobro sledimo z LIDAR posnetki, saj je območje gosto zaraščeno, večji del 

pa ga prekriva gozd. Na najvišjem delu sledimo nekaj kamnitim strukturam, ki nakazujejo pravilne 

oblike iz česar predpostavljamo, da gre za ruševine stavb. LIDAR posnetki in pregled stanja na 

terenu nakazujejo tri vhode. Prvi vhod, v obliki clavicule, na prvem prečnem nasipu pričakujemo na 

skrajnem južnem robu nasipa. Drugi vhod, ki predstavlja vhod v akropolo, pričakujemo na skrajnem 

južnem delu drugega prečnega nasipa. Tretji vhod, z domnevno zapleteno strukturo, pričakujemo na 

skrajnem zahodnem delu naselbine, kjer se pobočja hriba strmo spuščajo. Na najvišjem delu 

naselbine, na akropoli, so na LIDAR posnetkih vidne kamnite strukture, ki nakazujejo na ruševine 

večjih stavb. Sondiranja iz leta 2012 (UP ZRS IDS, dr. Alenka Tomaž) dela ene kamnite groblje, so 

pokazala le rimskodobne artefakte. Iz tega lahko pogojno sklepamo, da sodijo večje kamnite groblje 

z nakazano pravilno obliko v rimsko ali kasnejše obdobje. Gre za značilno prakso, ki se je v Istri 

uporabljala na utrjenih višinskih naselbinah oz. Histrskih naselbinah ob pokoritvi Histrskih plemen s 

strani rimske vojske v 2. stoletju pred n.š.  
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3.1  »Osebna izkaznica«  

Ime enote Korte - Arheološko najdišče Kaštelir pri Čedljah  

EŠD  7238  

Status enote Spomenik lokalnega pomena, razglašen z Odlokom o razglasitvi 

kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Izola 

(Uradne objave (Primorske novice), št. 31/84-350, 16/85-194, 

15/90-81)  

Sinonimi imena najdišča iz 

strokovne literature 

Kaštelir nad Kortami, Kaštelir pri Dvorih nad Izolo 

Občina Izola 

Katastrska občina k.o. 2629 - Dvori nad Izolo 

Parcelne številke in lastništvo Parcelne številke in lastništvo so prikazane v prilogah (tabela 1 in 

2) 

Opis lokacije  Arheološko najdišče leži pri naselju Korte, nad zaselkom Čedlje, na 

vrhu hriba Kaštelir in terasiranem pobočju ter na ledinah Zarotovo, 

Lakuča, Šolan (RNKD).  

Opis enote Arheološke ostaline utrjene višinske naselbine s toponimom 

Kaštelir ležijo na 270 m visokem hribu z izrazitim platojem na vrhu. 

V dolžino meri 600, v širino pa 100 do 140 m. Od morja je 

oddaljen le 10 km in ima zaradi svoje višine odličen razgled tako 

proti morju kot proti notranjosti Istre. Kaštelir je predstavljal varno 

zatočišče že neolitskim prebivalcem. Življenje se je na vrhu hriba 

nadaljevalo skozi vso prazgodovino vse do rimskega obdobja in še 

kasneje. Na ožjem območju (vrh planote) je opazen dvojni prečni 

nasip, ki je branil vrh hriba, delno je viden raster nekdanje 

poselitve.  
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Na celotnem območju gradišča so ostanki prazgodovinske in 

antične keramike, na JV pobočju hriba so bili odkriti rimskodobni 

grobovi.  

Površina arheološkega 

spomenika  

330.690,25 m
2 

 

Površina ožjega 

obravnavanega območja 

arheološkega spomenika 

(območje prezentacije 

arheoloških ostalin)  

70.573 m
2 

 

Upravljalec  /  

Pristojna strokovna služba ZVKDS, OE Piran 

 

3.2 Kaj je bilo že narejeno, vključno z zgodovino raziskav in arheoloških posegov  

Leta 1956 je več sond po celotni naselbini izkopala Elica Boltin Tome, tedanja kustodinja 

arheologinja v Mestnem muzeju Piran. V letih 1960 in 1962 je na drugem prečnem nasipu naredila 

večjo zaščitno sondo. Sonda se je izvedla zaradi načrtovane gradnje vodnega hrama za vodovod, ki 

se kasneje ni gradil na tem delu, temveč nekoliko nižje na skrajnem zahodnem delu naselbine. 

Izkopavanja so pokazala 11 zidov, kar jasno ispričuje o tehniki gradnje zaščitnih zidov. Izkopano 

gradivo pa datira od srednje bronaste, železne dobe do rimskega obdobja. Arheologinja je v plasti I 

med obzidji naletela na črno mastno zemljo z ostanki luksuzne uvožene keramike (apulijski krater in 

estenska keramika), ki sodijo v razvito železno dobo (6.-5. stol. pred n. š.). Sama sestava plasti in 

najdeni artefakti nakazujejo na že v preteklosti uničen grob. Ista arheologinja je izvedla še 

izkopavanje rimskodobnih grobov ob jugovzhodnem vznožju hriba. Gradivo hrani Pomorski muzej 

»Sergej Mašera« Piran. Leta 2009 je Inštitut za dediščino Sredozemlja ZRS UP pod vodstvom ddr. 

Mitje Guština izvedel arheološke raziskave na kamniti groblji na parceli št. 1705. Na vrhu groblje je 
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bila izkopana kamnita struktura, ki je bila pogojno umeščena v čas druge svetovne vojne. Leta 2010 

je Inštitut za dediščino Sredozemlja ZRS UP pod vodstvom dr. Maše Sakara Sučević izvedel 

zaščitno sondiranje na parceli številka 1706. Sonda v velikosti 10x3 m je bila postavljena prečno na 

parcelo. Izkazalo se je, da so vse plasti premešane, saj so v poznem 19. in zgodnjem 20. stoletju 

po celotnem območju (Istra) potekala obsežna agrarna dela, ki so vključevala izdelavo teras. 

Prazgodovinskih struktur tako ni bilo najdenih. Številno arheološko gradivo nakazuje na dolgotrajno 

poselitev naselbine vsaj od poznega neolitika do rimskega obdobja. Najdba bronaste figurice psa, ki 

sodi v čas mlajše železne dobe (4.-3. Stoletje pred n.š.) nakazuje, da je ta del naselbine imel 

pomembno, morda tudi svetiščno vlogo. Gradivo hrani Pokrajinski muzej Koper. Leta 2012 je na 

vrhu naselbine na parceli št. 1502 arheološke raziskave izvedel Inštitut za arheologijo FHŠ UP pod 

vodstvom dr. Alenke Tomaž. Izkopavanja so potekala na robu večje kamnite groblje, kjer so naleteli 

na strukturo - zid pod ruševinsko plastjo. Med gradivom je prevladovala rimskodobna keramika. 

Gradivo trenutno hrani UP FHŠ Inštitut za arheologijo in bo po obdelavi predano v trajno hrambo v 

Pokrajinski muzej Koper. Leta 2019 je bil v okviru projekta Interreg KAŠTELIR izdelan natančen 

LIDAR - posnetek celotne naselbine (NAČRT A.02.3). Posnetek hrani Pokrajinski muzej Koper.  
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1.PRVI OBRAMBNI NASIP  

Slika 

 

Opis stanja  Prvi obrambni nasip se nahaja na skrajnem vzhodnem delu prazgodovinske 

naselbine. Sestavljen je iz kamnitega nasipa, glede na arheološka izkopavanja 

izvedena leta 1960 in 1962 na drugem prečnem nasipu domnevamo, da tudi tega 

sestavljajo številni suhozidni zidovi v notranjosti nasipa. Nasip je zaraščen z večjim 

in manjšim drevjem ter gosto podrastjo in travo. Na severnem delu nasip prebija 

makadamska cesta. Na južnem delu nasipa lahko zaznamo starejši (originalen) vhod 

v obliki klavikule.  

Zgodovina 

raziskav in 

arheoloških 

posegov  

Nasip ni bil nikoli raziskovan. Ob vznožju nasipa so bili v 60tih letih 20. stoletja 

odkriti rimskodobni grobovi. Med njimi bogatejši grob s kovinsko posodico in deli 

strigilisa (hrani Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran. Leta 2011 je bil nasip 

očiščen podrasti in manjših dreves. 
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2.GLAVNI VHOD NA KAŠTELIR  

Slika 

 

Opis stanja  Domnevno glavni vhod na naselbino je viden na južnem delu nasipa in sicer v obliki 

t.i. »clavicule«, ki je značilna za zgodnjerimske obrambne nasipe. V tem delu je zid 

širok do 4 m in pravilno zidan v suhozidni tehniki. Domnevamo, da gre za originalni 

vhod, ki je bil po rimskem zavzetju naselbine v 2. – 1. stol. pred n. š. predelan po 

rimski maniri (podobno kot v Nezakciju). 

Zgodovina 

raziskav in 

arheoloških 

posegov  

Vhod ni bil nikoli raziskovan. Vidna je poškodba zaradi montaže električnega droga. 
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3.DRUGI OBRAMBNI NASIP  

Slika 

 

Opis stanja  Drugi obrambni kamniti nasip predstavlja zaščito akropole oz. glavnega dela 

naselbine, ki se nahaja na zahodnem delu naselbine. Nasip v notranjosti tvori 11 

zidov v suhozidni tehniki, ki so bili odkriti ob arheoloških raziskavah v letih 1960 in 

1962. V enem delu je bil odkrita posebna črna plast z najdbami daunijskega kraterja 

in estenske keramike, ki priča o morebitnem, že v antiki, uničenem grobu. 

Arheološka sonda je ostala odprta in ima danes porušene profile ter je zaraščena. 

Zaraščen je celoten nasip tako z večjimi in manjšimi drevesi ter podrastjo. Na 

južnem delu domnevamo originalen vhod. Na severnem delu je nasip prebit zaradi 

dostopne ceste iz mlajših obdobij. Na vrhu nasipa so vidna mitralješka gnezda iz 2. 

Svetovne vojne.  

Zgodovina 

raziskav in 

arheoloških 

posegov  

V letih 1960 in 1962 je na nasipu naredila prečno sondo arheologinja tedanjega 

Mestnega muzeja Piran, Elica Boltin Tome. Odkrila je 11 suhozidnih zidov ter 

domneven železnodoben grob, ki je bil uničen že v antiki. Raziskave so pokazale 

kako se je obrambni zid gradil in dograjeval skozi obdobja.  
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Glede na najdbe lahko začetek gradnje zidov datiramo v srednjo bronasto dobo, 

številne najdbe sodijo v železno dobo. Zidovi, ki so nalegali pravokotno na ostale pa 

so datirani v zgodnjerimsko obdobje. 

  

 

4.VHOD V AKROPOLO  

Slika 

 

Opis stanja  Na skrajnem južnem delu drugega prečnega nasipa se kaže prehod, domnevni 

prazgodovinski vhod v akropolo. Zaradi močne zaraščenosti, je strukturo težko 

evidentirati na terenu.  
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Območje občasno uporablja lokalna mladina, ki za sabo pušča smeti. Območje je 

prehodno le v zimskem času (januar, februar). 

Zgodovina 

raziskav in 

arheoloških 

posegov  

Ni bilo izvedenih nobenih arheoloških raziskav. LIDAR posnetek celotnega najdišča. 

 

5.KAŽETA  

Slika /  

Opis stanja  Kažeta se nahaja na južnem robu parcele. Kažeta je v sklopu verjetno 

mejnih zidcev ohranjena do polovice. Območje je zaradi močne 

zaraščenosti z vegetacijo skoraj neprehodno. 

Zgodovina raziskav in 

arheoloških posegov  

Na tem delu je bilo v 50tih letih 20. stoletja izvedeno rekognosciranje in 

izris zidov. V bližini je bila izvedena manjša arheološka sonda. 

 

6.KAMNITE STRUKTURE NA VRHU KAŠTELIRJA  

Slika / 

Opis stanja  Na vrhu najdišča je skupina suhozidov in kamnitih grobelj, ki so med seboj 

povezani. Območje je močno zaraščeno s podrastjo in večjimi drevesi 

Zgodovina 

raziskav in 

arheoloških 

posegov  

Arheološka sondaža v velikosti 4x4m na vzhodnem robu kamnite groblje, ki jo 

je leta 2012 izvedla dr. Alenka Tomaž UP; ZRS, IDS je pokazala, da se pod 

kamnitim nasutjem nahajajo zidane strukture v tehniki suhogradnje. Najdeni so 

bili izključno rimskodobni artefakti, med drugim tudi rimske tegule, kar daje 

slutiti, da je šlo za rimskodobno stavbo.  
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7.ZAHODNI VHOD NA KAŠTELIR  

Slika / 

Opis stanja  Domnevni zahodni vhod tvori skupina suhozidov, ki je trenutno ne moremo 

natančneje določiti. Območje je močno zaraščeno s podrastjo in večjimi 

drevesi, ki onemogočajo boljšo interpretacijo struktur. Na tem delu pobočje 

strmo pada in predstavlja naravno zaščito. Ob strukturah je speljana steza, ki 

vodi iz naselbine proti turistični kmetiji Medljan. Pod skupino suhozidnih zidov 

je na južnem pobočju nameščen vodohram za vodovod, na jugozahodnem 

pobočju pa so ostanki lokalnega kamnoloma peščenjaka. 

Zgodovina 

raziskav in 

arheoloških 

posegov  

Območje do sedaj ni bilo raziskano. Izdelan je LIDAR posnetek.  

 

3.3 Obstoječa ureditev in dostop – delovanje Arheološkega parka  

Obstoječa ureditev in delovanje arheološkega spomenika je nezadostna saj je obravnavano 

območje Kaštelirja zaraščeno in neurejeno, v veliki meri neprehodno. Oznake in informacije o 

arheološkem spomeniku so pomanjkljive. Obstoječe poti so delno urejene vendar potrebne čiščenja 

in sanacije. Obstoječi suhozidi so zaraščeni in neočiščeni, potrebni sanacije. Kažeta je zaraščena in 

ni evidentirana. Arheološke strukture niso bile predmet večjih raziskav, razen večje sonde na 

drugem prečnem nasipu, ki je bila izvedena 1960 in 1962 leta in po zaključku izkopavanj ni bila 

sanirana (zasuta). Raziskave kamnitih struktur (groblje) na parcelah 1705 in 1502 so bile izvedene 

v manjšem obsegu in so bile po zaključku sanirane skladno s konservatorskimi smernicami. Vse 

arheološke strukture so danes zaraščene in za javnost niso reprezentativne. Na območju trenutno 

poteka samoiniciativna in prostovoljna organizacija dogodkov pod pokroviteljstvom lokalnega 
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turističnega in kulturnega društva. Manjka pa usmerjenih znanstveno-izobraževalnih programov, ki 

bi prispeval k razvoju kulturnega in trajnostnega turizma Občine Izola.  

Arheološke najdbe so hranjene v Pokrajinskem muzeju Koper in Pomorskem muzeju »Sergej 

Mašera« Piran in so vključene v kulturno-izobraževalni program teh institucij. Predstavitvena, 

muzejska soba Zadružnega doma v Kortah je trenutno edina informativna lokacija za obiskovalca in 

predstavlja raznoliko gradivo, ki se nanaša na celoten kraj. Pogrešamo ciljno usmerjeno 

interpretacijo točko, ki bi podrobno obravnavala arheološki spomenik. Arheološki spomenik še ni 

umeščen v turistično strategijo Občine Izola, dejavnosti so omejene na Pokrajinski Muzej Koper, 

Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran in na dogodke Kulturnega društva Korte ter Turističnega 

društva Šparžin v Kortah.  

 

3.3.1 Obisk  

V Kortah je v prvem nadstropju tamkajšnjega zadružnega doma muzejska soba Kulturnega društva, 

ki si jo obiskovalec lahko ogleda v spremstvu članov društva. V sobi, ki je pomembna za lokalno 

prebivalstvo lahko obiskovalec dobi prvo informacijo o arheološkem spomeniku Kaštelir.  

Zaradi zapuščenega stanja, zaraščenega terena in neurejenih poti niso organizirana turistična ali 

strokovna vodenja po arheološkem spomeniku. Arheološke najdbe se nahajajo v Pokrajinskem 

muzeju Koper in Pomorskem muzeju Piran in so na ogled v rednem času uradnih ur.  

 

3.3.2 Dostop  

Arheološki spomenik Kaštelir pri Čedljah je dostopen po že obstoječi vaški poti, ki vodi obiskovalca 

iz vasi Korte. Obstoječa pot je primerna za pešce in kolesarje in je v krajšem začetnem delu 

asfaltirana, nadalje pa delno naravna, delno pa posuta z gramozom v slabšem stanju. Del poti se 

uporablja za prometna vozila potrebna za obdelovanje obstoječih kmetijskih zemljišč na Kaštelirju. 

Dostop na Kaštelir trenutno ni varovan, voden oz. kontroliran. Kaštelir lahko kadarkoli obišče 

kdorkoli.  
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3.3.3 Ureditev arheološkega najdišča in okolice  

Arheološki spomenik je neposredno povezan z vasjo Korte, kjer je v Kulturnem društvu Korte 

urejena muzejska soba s prvo informacijo o Kaštelirju.  

Po obstoječi vaški poti se obiskovalec postopoma dviguje na Kaštelir. Ob poti so postavljene tri 

usmerjevalne table. Prva tabla je vidna v vasi Korte, druga na križišču poti in tretja ob samem 

vstopu v predel prvega obrambnega prazgodovinskega nasipa. Na arheološkem spomeniku ni 

urbane opreme.  

Gospodarska javna infrastruktura na območju arheološkega spomenika  

Preko arheološkega spomenika poteka prostozračni nadzemni vod (daljnovod). Pri celoviti ureditvi 

arheološkega spomenika je potrebno obstoječi nadzemni vod (daljnovod) trajno umakniti izven 

območja arheološkega spomenika, ker njegova prisotnost trajno degradira spomenik in onemogoča 

kvalitetni razvoj prostora. Ob odstranitvi droga je potrebno na mestu kjer je bil postavljen drog 

izvesti arheološka izkopavanja. Preko arheološkega spomenika deloma poteka občinska javna pot. 

Druge gospodarske javne infrastrukture na območju ni. Arheološki spomenik ni opremljen z 

razsvetljavo.  

 

3.3.4 Ocena stanja  

Ureditev arheološkega spomenika, izvedba in sprejetje načrta upravljanja je v sklopu projekta 

Kaštelir izjemno pomembna, saj je spomenik v precej slabem in zapuščenem stanju na kar že dalj 

časa opozarja tudi lokalna skupnost. Oznake in informacije o Kaštelirju so pomanjkljive, sama 

lokacija pa zaraščena, deloma neprehodna. Pomembne arheološke lokacije so zaraščene in 

pogozdene, razgledna točka je slabo dostopna, vizura na krajino in morje ne zaradi gosto 

poraščenega predela onemogočena.  
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Kljub številnim arheološkim raziskavam še vedno nimamo celostnega vpogleda v naselbino. 

Potrebno bi bilo več sistematičnih arheoloških izkopavanj, ki bi natančno potrdila kronologijo 

poselitve in ugotovila dinamiko arheoloških struktur.  

 

3.3.5 Fotografije  

Fotografije arheološkega spomenika so posnete julija 2019 (Vir: MIOKO Studio) in prikazane s 

panoramskimi pogledi, ki prikazujejo obstoječe stanje (NAČRT A.02.4, NAČRT A.02.5, NAČRT 

A.02.6).  

 

3.4 Lastništvo in lokacija  

Prikaz lastništva in lokacije obravnavanega območja obsega:  

• Celotno območje arheološkega spomenika v skupni izmeri 330.690,25 m
2 

(TABELA1) 

• Ožje obravnavano območje arheološkega spomenika (območje prezentacije arheoloških 

ostalin) v skupni izmeri 70.573 m2 (TABELA 2, NAČRT A.02.7). 

 

3.5 Vrednote zaščitenega območja  

 

3.5.1 Arheološka vrednost  

V tleh in na površju območja arheološkega spomenika se na originalnem kraju deponiranja nahajajo 

kompleksne arheološke ostaline naselbinskega in grobiščnega značaja, ki kažejo na kontinuirano 

večtisočletno poselitev tega prostora. Prva poselitev je izpričana s keramičnimi najdbami, ki segajo 

v obdobje poznega neolitika in zgodnjega eneolitika. Izpričane so značilne srednje bronastodobne 

keramične najdbe, ko prostor funkcionira kot višinska utrjena naselbina. Različni artefakti iz obdobja 

pozne bronaste in železne dobe pričajo o pomembnosti naselbine v času 1. tisočletja pred našim 

štetjem, ko je predstavljala enega izmed večjih prazgodovinskih središč, ki je po vsej verjetnosti 

obvladoval širši teritorij. Kaštelir je kot utrjena naselbina funkcioniral še v obdobju zgodnje 
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romanizacije in zgodnjega imperialnega obdobja. Arheoloških ostankov iz kasnejših obdobij ni, 

vendar iz pisnih virov izvemo, da je bilo območje poseljeno še v srednjem veku. Zaradi naravnih 

dejavnikov in preteklih ter sedanjih rab zemljišč je arheološki kontekst okrnjen, vendar je integriteta 

arheološkega najdišča in stopnja ohranjenosti arheoloških ostalin na lokalnem nivoju kljub temu 

nadpovprečna. Zaradi kompleksne sestave, visoke stopnje ohranjenosti in multiperiodnega značaja 

imajo arheološke ostaline velik znanstvenoraziskovalni, vzgojno-izobraževalni, kulturni in simbolni 

pomen za našo družbo. Arheološke ostaline tako predstavljajo neobnovljiv vir kulturnih dobrin in 

znanstvenih informacij, ki so ob uničenju ali odstranitvi ostalin za vedno izgubljene. Zato je v javnem 

interesu, da se arheološke ostaline s pripadajočim okoljskim kontekstom trajno in celostno ohranja 

v neokrnjeni obliki.  

Poslanstvo skrbnikov arheološkega spomenika je zato na prvem mestu varovanje in ohranjanje 

arheološke dediščine ter njena popularizacija in izobraževanje. V sklopu arheološkega parka bodo 

predstavljene številne arheološke strukture, ki so izjemno občutljive in podvržene hitremu 

propadanju ter osiromašenju in uničevanju s strani obiskovalcev. Upravljavec mora z ustreznimi 

orodji poskrbeti za največjo možno stopnjo varovanja arheološke dediščine.  

Pri načrtovanju in izvajanju znanstvenoraziskovalnih arheoloških raziskav je potrebno zavedanje, da 

se pri uporabi invazivnih raziskovalnih postopkov (arheološki testni izkop, arheološka izkopavanja) 

arheološki zapis trajno uniči. Iz tega sledi načelo, da se pri raziskovanju prednostno uporabljajo 

neinvazivni in šibkoinvazivni raziskovalni postopki kot so:  

- Daljinsko zaznavanje (npr. rekognosciranje iz zraka, analiza satelitskih posnetkov, izmere reliefa 

s tehnologijo LIDAR oz. podobnimi tehnologijami), ki služi odkrivanju in dokumentiranju 

neposrednih in/ali posrednih pokazateljev arheoloških ostalin na površju tal 

- Geofizikalni pregled (merjenje elektro in magnetne upornosti tal, georadarsko merjenje), ki nudi 

vpogled v strukture pod površjem in deloma stratigrafijo pod površjem 

- Arheološki površinski in podpovršinski pregled, ki nudita vpogled o gostoti arheoloških ostalin 

na določenem območju 
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- Arheološki strukturni pregled, ki služi dokumentiranju arheoloških struktur na površju tal 

Invazivni raziskovalni postopki naj bi se uporabljali v primeru dobro izdelane strategije in namena ter 

smotrnosti takega posega. Pri njihovi izvedbi je ključnega pomena dobra dokumentacija o izvedeni 

raziskavi, ki ostane edino interpretativno in izobraževalno orodje po uničenju arheološkega 

stratigrafskega zapisa. 

 

3.5.2 Kulturna vrednost  

Kaštelir kot osrednja utrjena višinska prazgodovinska naselbina z izpričano dolgotrajno poselitvijo 

predstavlja tipičen arheološki spomenik na območju Istre. Prazgodovinske utrjene višinske 

naselbine so sicer lastne skoraj vsaki evropski pokrajini v različnih prazgodovinskih obdobjih, 

vendar pa Kaštelir predstavlja eno bolje ohranjenih tovrstnih naselbin na južnem Primorskem in zato 

predstavlja izjemno kulturno vrednost na ravni širše regije. Med izkopavanji je bila najdena izjemna 

arheološka najdba figurica bronastega psa -istrskega goniča z izrazito zašiljenim gobčkom in 

povešenimi ušesi, slokim telesom, ki se zaključi z v zanko zvitim repom in dvema stiliziranima 

tacama, sodi v čas razvite železne dobe (cca. 4. - 3. stoletje pred našim štetjem) in predstavlja vez 

s posoškim, saj sta bili tam najdeni dve identični (eno hranijo v Narodnem muzeju Slovenije, druga 

pa je v privatni lasti) in venetskim prostorom v severni Italiji. Figurico povezujemo s pojmovanjem 

psa kot zvestega spremljevalca, ki človeka spremlja v času življenja, pa tudi po njem. Na Kaštelirju 

nad Kortami pa nakazuje na morebitni svetiščni prostor v neposredni bližini najdbe 

(https://www.pokrajinskimuzejkoper.si/si/zbirke/arheoloska-zbirka/kaslerski-gonic). Ostanki 

jantarja, odlomka sive venetske keramike z napisom in številni drugi keramičnimi artefakti pričajo o 

kontinuirani poseljenosti Kaštelirja.  

 

https://www.pokrajinskimuzejkoper.si/si/zbirke/arheoloska-zbirka/kaslerski-gonic
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Slika: Arheološke najdbe: Apulski krater, Vir: Pomorski muzej Sergej Mašera, Piran.  

 

 

Slika: Arheološke najdbe: bronasta figurica psa, Vir: Pokrajinski muzej Koper.  
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3.5.3 Družbena vrednost  

Pot Kaštelirjev je skupna čezmejna destinacija, oblikovana na podlagi skupne zgodovine in kulturne 

dediščine, ki združuje več različnih Kaštelirjev, med njimi tudi Kaštelir nad Kortami. Na poti 

Kaštelirjev je poleg bogate arheološke vrednosti predstavljena tudi etnološka vrednost s prikazom 

tedanjega načina življenja in sicer preko tradicionalne uporabe divje rastočih rastlin (etnobotanika) 

ter gojenja starih rastlinskih sort. Kaštelir nad Kortami združuje izobraževanje in rekreacijo ter 

popularizira znanstveno raziskovalno delo, arheologijo in vernakularno arhitekturo pri čemer 

vključuje lokalno prebivalstvo in njihove dejavnosti. Tako odpira nove možnosti podjetništva, razvoj 

trajnostnega gospodarstva, razvoj podeželja in turizma regije.  

 

3.5.4 Ekonomska vrednost  

Največja ekonomska vrednost arheološkega spomenika Korte - Arheološko najdišče Kaštelir pri 

Čedljah (EŠD: 7238) je ohranjanje dediščine v lokalnem prostoru s potencialom razvoja 

trajnostnega čezmejnega turizma ter vključitev botanike in etnobotanike v trajnostno naravnano 

turistično ponudbo – kulturni turizem. Kulturni turizem je najvišja raven turizma, ki ne pozna 

masovnega turizma z množicami, pač pa omejuje obisk s kulturno ponudbo višje ravni, torej tudi z 

višjo ceno. Ta pa zahteva tudi najboljšo organizacijo in izvedbo ponudbe. Kulturni turizem ni vezan 

le na eno samo lokacijo in ne na eno samo vsebino: ceno določa predvsem njegova zasnova, 

organizacija in izvedba. Projekt veže različne lokacije, ki so razmeroma lahko dosegljive v nekaj 

minutah od centra: to dviga njegovo vrednost z raznolikostjo, a je zato izvedba mnogo zahtevnejša. 

Predvsem gre za aktivno povezavo vseh lokacij in predvsem za interaktivno vez med turističnimi 

organizacijami regije. Vsebine kulturne ponudbe so v tej regiji izjemno raznolike, predvsem pa 

kvalitetne, vrhunske. Gre za sestav naravne in kulturne dediščine, pa za socialne povezave ljudi, ki 

so tujce pripravljeni povabiti na razgovor, na oddih, k delu ali na rekreacijo, tudi k hrani, kjer je 

najpomembnejši način kako prikazati njeno pridelavo, predelavo in predstavitev. Turizem je 

zahtevna ekonomska oblika, ker vključuje tudi kulturo, pa še tehniko. Možnosti za kulturni turizem je 
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v regiji obilo, zahteva pa resno pripravo programov, vodičev in literature, ne nazadnje tudi 

predstavitev, reklamo. Združuje tako kulturo kot gospodarstvo, predvsem z odpiranjem novih 

delovnih mest – ne le v turizmu samem – pač pa v pridelavi, predelavi in v trgovini odročnih krajev, 

kar blaži in usklajuje celo lokalni promet in tranzitne povezave. 

 

3.5.5 Okoljska vrednost  

Kaštelir nad Kortami je del varovane kulturne krajine – enote registrirane nepremične kulturne 

dediščine  Korte - Kulturna krajina Cetore-Korte (EŠD: 21627), ki predstavlja izjemno hribovit teren, 

doline, poseljene hrbte in intenzivno zelenje. Vez grajenega in naravnega okolja je vzpostavljena z 

dostopnostjo in sprehajalnimi potmi. Prisotnost avtohtonega rastlinja in sadežev: drevje, grmovje, 

talne rastline, tartufi, beluši, šparglji in zdravilnih rastlin, ki se uporabljajo v ljudski medicini, 

predstavljajo svojevrsten biotop, specifičen za obalno submediteransko podnebje. Kaštelir ima velik 

potencial za ponovno oživitev starodavnih rastlin in njihovih izdelkov in njihovo povezavo z načinom 

življenja v zgodovini Kaštelirja (etnobotanika). Kaštelir predstavlja tudi še neraziskana področja z 

vidika botanike in ima potencial za raziskave na področju arheobotanike. Botanika in arheologija 

povezujeta Kaštelirje med seboj in ustvarjata nove, še neraziskane čezmejne zgodbe bogate 

kulturne dediščine.  

 

3.5.6 Prostorsko-funkcionalno-oblikovna vrednost  

Kaštelir nad Kortami kot prazgodovinska utrjena naselbina predstavlja ustaljen železnodoben vzorec 

dinamike obvladovanja prostora v Istri, kjer so osrednji Kaštelirji pomaknjeni nekoliko v notranjost, 

običajno nad dolinami rek z dobrim pregledom nad teritorijem. Proti morju so običajno zaščiteni z 

manjšimi postojankami na bližnjih hribih, ki so omogočali hitro (po vsej verjetnosti dimno, osebni 

znaki, odblesk) signalizacijo (primer Nezakcij – dolina Budave, Limska gradina - Lim). Kaštelir nad 

Kortami oblikovno sledi plastnicam terena z vidnimi antropogeno preoblikovanimi kulturnimi 

terasami.  
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Ob naselitvi so ljudje preoblikovali vrh hriba, saj so za gradnjo obrambnih zidov in struktur v 

notranjosti naselbine uporabili naravni kamen na vrhu hriba, ki leži v skladih in se ga uporablja še 

danes. Uporaba kamna kot naravnega, lokalnega materiala je na Kaštelirju prisotna v vseh 

arheoloških strukturah in suhozidnih konstrukcijah. Njihove funkcionalno-oblikovne značilnosti 

določajo estetsko vrednost Kaštelirja, ki še danes s svojo podobo v širši kulturni krajini predstavlja 

prazgodovinsko dominanto.  

 

4 ANALITIČNA IZHODIŠČA ZA NAČRT UPRAVLJANJA GRADIŠČA 

 

4.1 Analiza prednosti, priložnosti, slabosti in nevarnosti za arheološko najdišče (SWOT analiza)  

 

PREDNOSTI  PRILOŽNOSTI  

Lokacija – podeželje, del neokrnjene narave, 

razgled na krajino (morje in istrsko pokrajino), 

bogastvo kulturne dediščine (arheološka, 

naselbinska in stavbna dediščina, kulturna 

krajina) 

Rekreacijska, kulturna in izobraževalna točka v 

povezavi z mestnimi središči  

Neposredna povezljivost s spomenikom, 

naselbinsko dediščino, vasjo Korte  

Nadaljevanje znanstvenoraziskovalnih arheoloških 

raziskav, uporaba neinvazivnih in šibkoinvazivnih 

raziskovalnih postopkov, in situ prezentacija 

arheoloških ostalin 

Značilnosti prostora: zgodovina, arheologija, 

vernakularna arhitektura, avtohtone rastline  

Sonaravno kmetijstvo, etnobotanika, razvoj 

kulturnega in trajnostnega turizma  

Arheološki spomenik lokalnega pomena z 

visoko stopnjo ohranjenosti arheoloških 

Znanstveno-raziskovalne dejavnosti: znanstvenost, 

edukativnost, povezava generacij, stare gradbene 
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ostalin in možnostjo za ohranjanje ostalin in 

situ  

tehnike, izvorni načini življenja in gospodarjenja  

Čezmejno sodelovanje, Konzorcij Kaštelirjev  Razkrivanje lokalnih značilnosti in kvalitet, dvig 

poznavanja (obiskovalci) in zavesti (domačini)  

SLABOSTI  NEVARNOSTI  

Kaštelir nad Kortami spada med ogrožene 

spomenike, saj je pritisk na pozidavo prostora 

velik (3)  

Spreminjanje kulturne krajine zaradi 

nenadzorovane ali neustrezne gradnje (3)  

Strojna obdelava kmetijskih zemljišč, rast 

vegetacije na zapuščenih kmetijskih in 

gozdnih površinah ter izvajanje nedovoljenih 

posegov uničujejo arheološke ostaline in 

nižajo stopnjo avtentičnosti in integritete 

arheološkega najdišča  

Spreminjanje kulturne krajine zaradi obsežnih 

kmetijskih posegov v krajino-agrooperacije (3)  

Dostop do spomenika, slaba prometna 

ureditev in povezljivost z Izolo in drugimi 

večjimi mestnimi središči  

Nekontroliran obisk spomenika, nevarnost kraje, 

vandalizma, onesnaževanje okolja, nevarnost 

nepooblaščenega iskanja in plenjenja arheoloških 

ostalin 

Zaraščeno in deloma neprehodno območja 

spomenika  

Nekontrolirano spreminjanje krajine zaradi 

nepredvidenega povečanega obiska turistov  

Otežkočena kontrola vstopa nepooblaščenim 

(izven vodenih ogledov, ponoči), pomanjkanje 

varnosti za obiskovalce (zaščitne ograje, etc.)  

Nevarnost poškodb obiskovalcev: namestitev table 

»obisk na lastno odgovornost« in zagotovitev 

varnosti za ljudi na območjih, ki bodo v turistični in 

drugi ponudbi (kot npr. območje najdišča) po 

veljavnih predpisih  
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4.2 Ocena ranljivosti in ogroženosti z usmeritvami za ohranjanje in varovanje spomenika  

Arheološke ostaline so ranljive, v primeru njihovega poškodovanja ali uničenja zaradi naravnih 

dejavnikov ali človekovega delovanja sta avtentičnost in integriteta arheološkega spomenika 

nepovratno okrnjeni, s tem pa tudi zmanjšan njegov družbeni pomen in razvojni potencial. 

Arheološki spomenik trenutno ni v zadovoljivem stanju, saj niso zagotovljeni pogoji za trajno 

ohranjanje arheoloških ostalin v neokrnjenem stanju. V ta namen je prvenstveno potrebno 

vzpostaviti vzdrževanje (čiščenje, sanacija in konservacija) nadzemnih arheoloških struktur, 

suhozidov, kažete in obstoječih poti ter omejiti pritisk na arheološke ostaline, ki so ohranjene pod 

površjem (izvedba raziskav za identificiranje in ovrednotenje teh ostalin ter učinkovitejše izvajanje 

veljavnih varstvenih režimov). Oceno ogroženosti arheološkega spomenika določamo glede na več 

faktorjev: naravni faktorji, človeški faktorji in pomanjkanje virov. Za vsako oceno ogroženosti so 

določeni ukrepi in nadaljnje usmeritve, ki preprečujejo ogroženost spomenika zaradi javne uporabe 

in nepravilnega upravljanja.  

 

NARAVNI FAKTORJI  

Potresna 

ogroženost  

Po podatkih Ministrstva za obrambo (Ocena potresne ogroženosti obalne regije) 

spada območje Občine Izola v 2. razred ogroženosti ob potresu  

http://www.sos112.si/db/priloga/izpostava/p29231.pdf  

Požarna 

ogroženost  

Območje arheološkega spomenika se nahaja v submediteranskem fitoklimatskem 

območju, kjer je požarna ogroženost v Sloveniji največja. Občina Izola je uvrščena v 

četrti razred ogroženosti (Državna ocena ogroženosti zaradi požarov v naravnem 

okolju). Na podlagi štiri stopenjske lestvice požarne ogroženosti sodijo gozdovi v 

območju Občine Izola v prve dve stopnji: to sta zelo velika in velika požarna 

ogroženost. Zaščita kulturne dediščine zaradi nevarnosti požarov v naravnem okolju 

je v pristojnosti strokovnjakov s področja kulturne dediščine in strokovnih služb za 

varstvo kulturne dediščine. Pri evakuaciji premične kulturne dediščine oziroma zaščiti 

http://www.sos112.si/db/priloga/izpostava/p29231.pdf
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pred požarom pa po potrebi sodelujejo tudi občinske enote Civilne zaščite in druge 

sile za zaščito, reševanje in pomoč na osnovi načrtov varovanja kulturne dediščine.  

Erozijska 

ogroženost  

Območje arheološkega spomenika se nahaja v erozijskem območju, kjer so 

kategorizirani zahtevni zaščitni ukrepi (15).  

Obremenitv

e vetra 

Arheološki spomenik se nahaja na območju, kjer je povprečna letna hitrost vetra 50 

m nad tlemi 3-4 (m/s).  

http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/image/sl/by_variable/wind/m

ean-annual-wind-speed_10-m_94-01.png) 

UKREPI: Upravljalec poskrbi za pripravo:  

- Požarnega reda  

- Evakuacijskega načrta  

- Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  

- Načrt varovanja kulturne dediščine  

- Ocene poškodovanosti  

- Letno poročilo  

 

Vremenski vplivi 

na arheološke 

ostaline  

Na arheološke ostaline, ki so izpostavljene na površju, so podvržene različnim 

vremenskim vplivom: dež, veter, sončna svetloba, mraz, vročina, erozija, 

akumulacija. Arheološke ostaline pod površjem so zaščitene pred vremenskimi 

vplivi razen pred erozijo.  

Rast vegetacije  Vegetacija z močnimi koreninskimi sistemi prispeva k hitrejšemu propadanju 

arheoloških struktur na površju in pod njim. 

UKREPI 

Upravljalec poskrbi za primerno zaščito stoječih arheoloških struktur, redno čiščenje vegetacije in 

po potrebi konservacijo in rekonstrukcijo pod strokovnim nadzorom. 

 

http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/image/sl/by_variable/wind/mean-annual-wind-speed_10-m_94-01.png
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/image/sl/by_variable/wind/mean-annual-wind-speed_10-m_94-01.png
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ČLOVEŠKI FAKTORJI  

Kmetijstvo  Odkopavanje in zasipavanje terena, oranje, rigolanje in melioriranje 

kmetijskih zemljišč ter sorodni posegi v zemeljske plasti lahko povzročajo 

škodo na arheoloških ostalinah, ki se nahajajo v tleh. 

Gradnje objektov in 

infrastrukture ter 

nelegalni posegi 

Zemeljska dela v sklopu gradenj stavb na stavbnih zemljiščih, gradenj 

pomožnih kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih, gradenj 

infrastrukturnih vodov in izvajanja nelegalnih posegov lahko povzročajo 

škodo na arheoloških ostalinah, ki se nahajajo na površju ali v tleh. 

Spreminjanje morfologije terena in rušenje kamnitih mejnih in podpornih 

zidov, kažet in drugih tradicionalno grajenih struktur povzroča izgubljanje 

varovanih vrednot kulturne krajine. 

Onesnaževanje okolja Smetenje, povzročanje hrupa in uničevanje okolja degradira arheološko in 

krajinsko dediščino. 

Vandalizem Odnašanje arheoloških artefaktov.  

Erozija in obraba 

kamnitih struktur 

Nekontroliran obisk in hoja po arheoloških in drugih tradicionalno grajenih 

kamnitih strukturah povzročata degradacijo arheološke in krajinske 

dediščine. 

Požar na spomeniku V primeru kurjenja obstaja nevarnost povzročitve požara.  

Vandalizem in 

plenjenje  

Obstaja nevarnost načrtnega uničevanja arheoloških ostalin in 

nedovoljenega iskanja in odnašanja arheoloških artefaktov.  

UKREPI 

Upravljavec ozavešča lastnike in uporabnike zemljišč o pomenu arheološke dediščine in njeni 

ranljivosti ter jih spodbuja k rabi zemljišč, ki je skladna z veljavnim varstvenim režimom za 

spomenik. Upravljavec izvaja periodično spremljanje stanja (monitoring) na arheološkem 

spomeniku in v primeru identifikacije aktivnosti, ki negativno vplivajo na arheološke ostaline, o tem 

obvesti pristojno kulturnovarstveno službo.  
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Upravljalec poskrbi za nadzorovan in voden dostop ter po potrebi namestitev nadzornih kamer in po 

potrebi za osvetljavo Kaštelirja. Upravljalec zagotovi sanitarne prostore in koše za smeti izven 

območja arheološkega spomenika. Upravljalec poskrbi za obveščanje obiskovalcev o prepovedi 

smetenja, opravljanja fizioloških potreb, nekontrolirane hoje arheoloških strukturah in odnašanja 

arheoloških in drugih artefaktov.  

 

POMANJKANJE VIROV  

Pomanjkanje 

finančnih virov  

Pomanjkanje finančnih virov za ohranjanje, varstvo in razvoj lahko 

negativno vpliva na kulturno dediščino Kaštelirja.  

Pomanjkanje 

človeških virov  

Pomanjkanje delovne sile, zaposlenih in ljudi z nezadostnim znanjem lahko 

negativno vpliva na kulturno dediščino Kaštelirja. 

UKREPI 

Upravljalec poskrbi za pridobitev potrebnih finančnih virov, zadovoljivo število zaposlenih in vpeljavo 

stroke s potrebnimi znanji.  

 

4.3 Smernice za ohranjanje in varovanje spomenika  

Na območju spomenika Korte - Arheološko najdišče Kaštelir pri Čedljah (EŠD: 7238) se stremi k 

trajni in celostni ohranitvi arheoloških ostalin s pripadajočim arheološkim stratigrafskim kontekstom 

v izvirnem in neokrnjenem stanju in situ. Stremi se k zagotavljanju dostopa javnosti do arheološke 

dediščine in omogočanju njenega uživanja v izobraževalne, znanstvene, kulturne in razvedrilne 

namene. Poleg arheološke dediščine se ohranja tudi vse varovane vrednote kulturne krajine.  

Spodbuja se trajnostna uporaba in vzdržen razvoj spomenika na način, ki omogoča zadovoljevanje 

potreb sedanje generacije, ne da bi bila s tem okrnjena ohranitev varovanih kulturnih vrednot za 

prihodnje generacije. V ta namen se upravljanje spomenika in posegi vanj izvajajo skladno z 

varstvenimi režimi, ki so predstavljeni v poglavju 5 (Podrobna opredelitev varstvenih režimov 

gradišča). Za vsakršen poseg v spomenik mora investitor posega pridobiti kulturnovarstvene pogoje 
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in kulturnovarstveno soglasje. ZVKDS lahko s kulturnovarstvenimi pogoji kot pogoj za pridobitev 

kulturnovarstvenega soglasja določi obveznost oprave predhodnih raziskav ali obveznost priprave 

konservatorskega načrta. Spodbujajo se posegi, ki so namenjeni ohranitvi, zaščiti, konserviranju in 

prezentaciji arheoloških ostalin. Potrebno je zagotavljati redno vzdrževanje prezentiranih arheoloških 

ostalin in interpretacijske infrastrukture ter izvajati redno spremljanje stanja (monitoring) spomenika. 

Posegi morajo biti izvedeni skladno s sodobnim konservatorskimi standardi in slediti načelu 

neinvazivnosti in reverzibilnosti. Prepovedani so vsi posegi in vsakršna uporaba, zaradi katerih lahko 

neposredno ali posredno pride do poškodovanja, uničenja ali odstranitve arheoloških ostalin ali 

njihovega konteksta. Ohranjati je treba obstoječo morfologijo terena in obstoječe terase ter 

tradicionalne kamnite strukture (škarpe, mejne zidove, kažete, kale ipd.). Izjemoma so dovoljeni 

posegi v obstoječa stavbna zemljišča in robne dele spomenika, če se na podlagi rezultatov 

opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za poseg. 

Dovoljeni so posegi v obstoječe legalno zgrajene objekte in obstoječo legalno zgrajeno 

gospodarsko javno infrastrukturo. Dovoljeno je nadaljnje obdelovanje obstoječih obdelanih površin 

na tradicionalen način, pri čemer so prepovedane agromelioracije, ki predstavljajo poseg v 

zemeljske plasti. 

V postopkih prostorskega načrtovanja (sprejemanje novih prostorskih aktov ali spreminjanje in 

dopolnjevanje obstoječih prostorskih aktov) je obvezno treba upoštevati celostno ohranitev 

spomenika. Pri določanju namenske rabe prostora je potrebno upoštevati, da je s stališča varstva 

arheološke dediščine na območju spomenika najustreznejša namembnost, ki ne predvideva 

poseganja v zemeljske plasti ali zaraščanja z drevesi (npr. trajni travniki in pašniki). 

Spodbuja se identificiranje, dokumentiranje, vrednotenje in interpretiranje arheoloških ostalin z 

izvedbo neinvazivnih in šibkoinvazivnih znanstvenoraziskovalnih arheoloških raziskav. Invazivne 

znanstvenoraziskovalne arheološke raziskave se dovolijo le izjemoma, če so utemeljene s 

smotrnimi raziskovalnimi izhodišči in javnim interesom. Pri njihovi izvedbi je obvezno ohranjanje 

odkritih arheoloških struktur in situ. Naročnik in izvajalec invazivne znanstvenoraziskovalne 
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arheološke raziskave morata zagotoviti izvedbo terenskih in poterenskih postopkov v skladu z 

najvišjimi standardi stroke ter poskrbeti za primerno zaščito in prezentacijo odkritih arheoloških 

ostalin ter ustrezno ureditev območja po koncu raziskave. Za izvedbo arheoloških raziskav je 

potrebno od Ministrstva za kulturo skladno z 31. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine 

pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline. Arheološke 

raziskave morajo biti izvedene v skladu z določili Pravilnika o arheoloških raziskavah (Ur. l. RS št. 

3/2013).  

 

4.4 Naravovarstvene smernice  

Območje Kaštelirja se ne nahaja v območju varstva narave.  

 

4.5 Arhitekturno – urbanistična analiza  

 

SITUACIJA ARHEOLOŠKEGA SPOMENIKA  

Korte ležijo v območju kulturne krajine Korte-Cetore, kjer se na razgibanem reliefu strmih pobočij in 

globokih dolin prepletata bošk v nižjih predelih in kultivirane površine na višjih naravnih in 

ustvarjenih uravnavah, na slemena teh pa so umeščena strnjena naselja. Sama vas ima s svojo 

strnjeno pozidavo dominantno slemensko lego nad dolino Drnice in tvori s sosednjimi naselji 

(Padna, Nova vas,…) slikovito sekvenco kulturne krajine Istre (3). Korte so sestavljene iz 

vzhodnega starejšega zgodovinskega dela vasi in zahodnega novejšega dela Čedlje. Čedlje se preko 

vmesnega, komunikacijsko središčnega prostora naselja razpotegnejo med arheološki spomenik 

Kaštelir in južna strma pobočja pod naseljem (11). Arheološki spomenik Kaštelir pri Čedljah je tako 

neposredno povezan z vasjo Korte (NAČRT A.02.8).  
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Slika: Arheološki spomenik Kaštelir pri Kortah je del kulturne krajine Korte-Cetore. Slika prikazuje 

pogled na Kaštelir z daljave preko sosednje vasi Padna., junij 2019 (foto B., Juvanec).  

 

VAS KORTE  

Korte so naselbinski spomenik (Korte – Vas, EŠD 260), ki je bil razglašen z Odlokom o razglasitvi 

kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Izola, Uradne objave (Primorske novice), 

št. 31/84-350, 16/85-194, 15/90-81. Nahaja se v jugozahodnem delu Šavrinskega gričevja, na 

ozkem pomolu nad dolino Drnice. Datira v pozni srednji vek, 18. stol., 19. stol., 20. stol. (15). 

Strnjeno pozidana istrska vas na slemenu, sestavljena iz Zgornje in Spodnje vasi, ki sega z enim 

krakom do pokopališča, z drugim do zadružnega doma. Povezuje ju cerkev sv. Antona. Vaške 

stavbe so eno in dvoetažne z značilnimi fasadnimi detajli. Arhitekturno sta najzanimivejša dela vasi 

Spodnji del in del okrog cerkve, medtem ko je Zgornji del sestav novejših hiš različnih in 

neusklajenih tipov. Spodnji del ima ozke, enonadstropne hiše, ki obsegajo gospodarske objekte tudi 

navzdol po bregu, kar omogoča raznoliko arhitekturo, ploščadi in terase v zelenju.  
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Posebej pomembna so drevesa, ki rastejo med kamni, nekatera celo iz ceste ali dvorišč. Prostor 

med cerkvijo in Staro šolo je odprt in bi ga bilo treba urediti kot odprt družbeni center vasi, ki se 

odpira in razteza po terasah na obe strani slemena. Cerkev z župniščem in prostostoječim zvonikom 

je tako sestavni del tega javnega prostora. Družbeni center je v Zgornjem delu okrog osrednje 

zgradbe, ki stoji v križišču cest, ob trgu s spomenikom. V njej so gasilski dom, krajevna skupnost, 

trgovina, muzejska soba in gostišče. Na trgu je spomenik padlim v NOB in žrtvam fašizma, 

informacijska tabla za domačine, turistična INFO tabla (ki trenutno, leta 2o19, ne dela) in polnilnica 

za električne avtomobile. Na trgu stoji avtobusna postaja, pred zgradbo je tudi nekaj parkirnih mest. 

Ob trgu je športno igrišče, izpred igrišča se začenja pešpot skozi vas do cerkve. Elemente značilne 

arhitekture ima gostišče Torkla z imenitnim razgledom na spodnjo vas. Najvrednejši elementi 

arhitekture Kort niso detajli, pač pa celota: strnjen niz hiš na obeh straneh urbane ulice, kar je vidno 

z obeh strani tudi iz doline. Najpomembnejši del je ožina ulice, ki skriva hiše pred vetrom. 

Posebnost so stopnice, ki se vijejo v nadstropje. Strehe so v blagem naklonu in so krite s korci. 

Turistično je trg pomemben zaradi izhodišča za ogled arheološkega spomenika Kaštelir, ki se začne 

na cesti proti Sečovljam, potem pa zavije na pešpot (GRAFIKA1).  

 

MUZEJSKA SOBA V VASI KORTE  

Najpomembnejši element zgornjega centra Kort je muzejska soba kot zametek lokalnega muzeja. 

Elementi sobe so obstoječa zbirka zbranih grafičnih materialov, virov in nekaterih izdelkov domače 

obrti, ki predstavljajo dediščino kraja, krajanov in njihove kulture. Muzejska soba bi morala biti 

dostopnejša in predvsem redno odprta ob dogovorjenih urah za obisk. Ob literaturi bi morali biti 

naprodaj tudi nekateri izdelki domače obrti, ki jih že zdaj hrani obstoječa soba. To so imenitni 

spominki, ki bi jih bilo mogoče ob ustrezni obdelavi strok tudi poenostaviti in predstaviti s kratkim 

opisom zgodovine, izvedbe, uporabe in pomena.  
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POVEZAVA VASI KORTE S KAŠTELIRJEM  

Vez zgornjega dela vasi s Kaštelirjem je zgornja INFO točka v križišču pred družbenim in gasilskim 

domom. Obsega parkirna mesta za tiste, ki prihajajo z zahodne strani, zbirno mesto in INFO tablo.  

Parkirna mesta v vasi so omejena (prednost ostaja za lokalne uporabnike – domačine in 

obiskovalce uradov in gostišč): v primeru večjega obiska obiskovalcev, ki prihajajo z zahodne 

strani, je treba predvideti parkirišča zunaj vasi. Za načrtovalsko stroko je pot z osrednje točke na 

vasi s Kaštelirjem neproblematična: pot obstaja, je samo ena in bi jo bilo treba le urediti. Ureditev 

pomeni tehnično izvedbo tlaka, odvodnih kanalov, ureditev brežin, po potrebi zidov, delno osvetlitev 

in seveda usmerjevalno grafiko. 

 

4.6 Analiza dobrih praks upravljavskih struktur  

 

PRIMER 1: NAČRT UPRAVLJANJA ARHEOLOŠKEGA PARKA EMONA (5)  

 

Upravljavska struktura, funkcije in pristojnosti  

V skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine pomeni upravljanje: »izvajanje nalog, ki so 

potrebne za izpolnitev namena, zaradi katerega je bila stvar razglašena za spomenik , in obsega 

predvsem vodenje in organiziranje vzdrževanja, uporabe, dostopnosti, predstavitve javnosti in 

spremljanje stanja.  

 

Upravljalec: Upravljavec parkov je Muzej in galerije mesta Ljubljana, ki ga zastopa direktor.  

Naloge upravljavca so:  

- Izvajanje načrta upravljanja  

- Priprava predlogov sprememb in dopolnitev načrta upravljanja  

- Sprejema letne programe dela na podlagi načrta upravljanja in opravlja oziroma skrbi za 

opravljanje v načrtu opredeljenih nalog  
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- Sodeluje z lastniškim in strokovnim odborom za doseganje namena varovanja in ohranjanja 

kulturne dediščine oziroma doseganje ciljev razvoja arheoloških parkov  

- Sprejema in izvaja letne programe dela   

- Pripravlja letna poročila  

 

Strokovni odbor  

Kot pomoč pri izvajanju upravljavskih nalog direktor MGML imenuje strokovni odbor, ki ga 

sestavljajo:  

- 1 član ZVKDS OE Ljubljana  

- 1 član Restavratorski center Slovenije   

- 1 član Turizem Ljubljana  1 član MGML  

 

Strokovni odbor na svoji prvi seji sprejme poslovnik. Mandat strokovnega odbora traja 5 let.  

 

Naloge strokovnega odbora:  

- Ugotavlja ustreznost upravljavskega načrta glede na strokovne smernice 

- Obravnava tematike s področja strokovnega dela parka 

- Predlaga rešitve glede na strokovno spoznanja  

 

Upravljavski načrt sprejme svet Mestne občine Ljubljane za obdobje pet let. Letne programe dela 

sprejema svet zavoda MGML v soglasju z ustanoviteljem. 
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PRIMER 2: NAČRT UPRAVLJANJA KRAJINSKEGA PARKA STRUNJAN ZA OBDOBJE 2018–2027  

 

Nacionalna kategorija zavarovanja: krajinski park 

Organ sprejema Vlada Republike Slovenije  

Obdobje veljavnosti NU: deset let  

 

Pravna podlaga za upravljanje  Uredba o Krajinskem parku Strunjan 

Ime upravljavca Javni zavod Krajinski park Strunjan 

Pravna podlaga o ustanovitvi zavoda Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park 

Strunjan (Ur. l. RS, št. 

76/08, 100/08) 

Poslovni naslov  Strunjan 152, 6320 Portorož 

Naslov uprave parka Strunjan 152, 6320 Portorož 

Telefon in fax tel.: 0820 51 880, fax: 05 674 69 80 

E-mail info@parkstrunjan.si 

Spletna stran www.parkstrunjan.si 

 

4.7 Poročilo izvedbe dveh delavnic na terenu z deležniki  

- Delavnica 19.6.2019 (PRILOGA 16)  

- Delavnica 16.9.2019 (PRILOGA17)  

 

 

 

 

mailto:info@parkstrunjan.si
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5 PODROBNA OPREDELITEV VARSTVENIH REŽIMOV GRADIŠČA  

 

5.1 Koncept varstva kulturne dediščine  

Skladno z definicijo iz 3. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 

123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) so »poseg v dediščino« vsa 

dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakor koli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo 

dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo, zlasti pa vse 

spremembe dediščine, ki se štejejo za gradnjo v skladu s predpisi o graditvi objektov, dela pri 

vzdrževanju in uporabi dediščine, premeščanje dediščine ali njenih delov, dejavnosti in ravnanja, ki 

se izvajajo v zvezi z dediščino ali neposredno z njo ter iskanje arheoloških ostalin in raziskave 

dediščine. Navedeni zakon v 28. in 29. členu določa, da je za poseg v spomenik potrebno pridobiti 

kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje. Če to obveznost določa prostorski akt, je 

kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje potrebno pridobiti tudi za poseg v enoto 

registrirane nepremične dediščine. Varstveni režim (pravni režim varstva), ki velja na območju 

spomenika ali vplivnem območju spomenika, je določen z aktom o razglasitvi spomenika ali z 

določbami prostorskega akta. Varstveni režim, ki velja na območju enote registrirane nepremične 

dediščine je določen z določbami prostorskega akta.  

 

Za spomenik Korte - Arheološko najdišče Kaštelir pri Čedljah (EŠD: 7238) velja varstveni režim, ki 

je: 

- na podlagi 9. člena Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju 

občine Izola (Uradne objave (Primorske novice), št. 31/84-350, 16/85-194, 15/90-81) določen 

v elaboratu Medobčinskega zavoda za spomeniško varstvo Piran št. 63-3/84 z dne 27. 12. 

1984, 
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- na podlagi Dolgoročnega družbenega plana občine Izola za obdobje 1986-2000 (Ur. objave št. 

5/89 in 11/89, Ur. l. RS št. 112/04, 76/08) določen v elaboratu Območja varstva kulturne in 

naravne dediščine (izdelovalec: MZVNKD Piran, datum izdelave: april 1985), 

- določen v 12. in 20, odstavku 20. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje 

občine Izola (Ur. objave PN št. 35/89, Ur. objave občine Izola št. 12/03, Ur. list RS št. 112/04, 

Ur. objave občine Izola 24/04, Ur. list RS št. 76/08, Uradne objave Občine Izola št. 10/12 in 

16/14), 

- določen v 21. členu Ureditvenega načrta za naselje Korte (UO OI št.: 12/1995, 4/2008 in št. 

4/2009, Elektronske uradne objave Občine Izola št. 11/2017). 

 

Elaborat Medobčinskega zavoda za spomeniško varstvo Piran št. 63-3/84 z dne 27. 12. 1984 v 

poglavju Čedlje, Kaštelir za zadevni arheološki spomenik določa naslednji varstveni režim: »Pri 

izvajanju zemeljskih del je potrebno teren sistematično arheološko raziskati. Arheološki ostanki, ki 

se najdejo pri sistematičnem izkopavanju se prezentirajo in situ, če predstavljajo za zgodovino 

poselitve ali arheologijo izredno pomembne najdbe in če jih je možno zavarovati na prostem, 

drugače jih je treba prezentirati v sklopu obstoječih stavb ali novogradenj. Pred načrtovanjem 

posegov je potrebno predhodno soglasje pristojne spomeniško-varstvene službe. Razvojne 

usmeritve: Zagotoviti je potrebno sistematično arheološko raziskovanje in izdelati načrt prezentacije 

arheološke lokalitete glede na ugotovljene najdbe. Parcele, ki so obdelane, je dovoljeno obdelovati 

na tradicionalen način, nujna pa je ohranitev terasastega pobočja.«  

 

Elaborat Območja varstva kulturne in naravne dediščine (izdelovalec: MZVNKD Piran, datum 

izdelave: april 1985) v poglavju 1.10.1. Čedlje, Kaštelir za zadevni arheološki spomenik določa 

identični varstveni režim, kot je naveden v zgornjem odstavku. V grafičnem delu elaborata je 

določeno, da se na območju spomenika (z izjemo robnega dela na JV koncu spomenika) ohranja 
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obstoječe stanje (ni dovoljena gradnja in drugi posegi, ki bi lahko poškodovali ali uničili arheološko 

dediščino). 

 

12. odstavek 20. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje občine Izola za 

območja registriranih arheoloških najdišč določa naslednji varstveni režim: »Na območju 

registriranih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati na način, ki bi lahko poškodoval arheološke 

ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami 

se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili 

njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem: odkopavati in zasipavati teren, 

globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake, poglabljati dna 

vodotokov ter jezer, ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati, gospodarsko izkoriščati rudnine 

oziroma kamnine, postavljati in graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in 

podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito 

ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča. Izjemoma so v posamezna najdišča dovoljeni 

posegi, kot jih dopušča ta odlok, ob izpolnitvi naslednjih pogojev: če ni možno najti drugih rešitev, 

in če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče 

mogoče sprostiti za gradnjo.« 20. odstavek 20. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

podeželje občine Izola določa: »Na območjih varovanja kulturne dediščine: 1.10.1. Dvori nad Izolo 

(Korte) Čedlje, Kaštelir (EŠD 7238, Korte-Arheološko najdišče Kaštelir pri Čedljah) ki so v 

prostorskem delu plana varstva kulturne dediščine opredeljena kot nezazidljiva oziroma kot 

območja ohranjanja obstoječega stanja, gradnja objektov, pomožnih objektov in infrastrukture ni 

možna.«  

 

21. člen Ureditvenega načrta za naselje Korte za robno območje arheološkega spomenika, ki 

sovpada z območjem zadevnega prostorskega akta, določa naslednji varstveni režim: »Na 

območju ureditvenega načrta Korte se nahaja robni del nepremičnega kulturnega spomenika Korte 
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- Arheološko najdišče Kaštelir pri Čedljah, EŠD 7238. Spomenik se varuje pred posegi ali uporabo, 

ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. 

Izjemoma so dopustni posegi v robni del spomenika, če se na podlagi rezultatov opravljenih 

predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za posege. Za vse posege 

v spomenik je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege, 

ki ga izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine pristojne službe za varstvo kulturne 

dediščine. Investitor posega mora pred posegom v spomenik Korte - Arheološko najdišče Kaštelir 

pri Čedljah, EŠD 7238 zagotoviti izvedbo predhodne arheološke raziskave za natančnejšo določitev 

ukrepov varstva (določitev sestave in obsega arheoloških ostalin) in, po potrebi, za nadzorovano 

odstranitev arheoloških ostalin. Predhodno arheološko raziskavo za natančnejšo določitev ukrepov 

varstva je treba izvesti v fazi priprave projektne dokumentacije (pred izdajo kulturnovarstvenega 

soglasja za poseg), predhodno arheološko raziskavo za nadzorovano odstranitev arheoloških 

ostalin pa po potrebi pred izvedbo posega. V primeru odkritja pomembnih arheoloških ostalin mora 

investitor posega zagotoviti izpolnitev varstvenih ukrepov za ohranitev in zaščito odkritih 

arheoloških ostalin ''in situ''. Obseg, raziskovalne postopke in sosledje predhodnih arheoloških 

raziskav določi pristojna služba za varstvo kulturne dediščine v kulturnovarstvenih pogojih. Strošek 

predhodne arheološke raziskave, ki vključuje terenske postopke, poterenske postopke za pripravo 

končnega strokovnega poročila in predajo arhiva arheološkega najdišča pristojnemu muzeju, krije 

investitor posega, v kolikor predpisi o varstvu kulturne dediščine ne določajo drugače.« 

 

Ker spomenik Korte - Arheološko najdišče Kaštelir pri Čedljah (EŠD 7238) leži na območju enote 

registrirane nepremične kulturne dediščine Korte - Kulturna krajina Cetore-Korte (EŠD: 21627), je 

pri upravljanju spomenika in posegih vanj potrebno spoštovati tudi varstveni režim za navedeno 

kulturno krajino. Varstveni režim za enoto dediščine Korte - Kulturna krajina Cetore-Korte (EŠD: 

21627) je: 
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- na podlagi Dolgoročnega družbenega plana občine Izola za obdobje 1986-2000 (Ur. objave št. 

5/89 in 11/89, Ur. l. RS št. 112/04, 76/08) določen v elaboratu Območja varstva kulturne in 

naravne dediščine (izdelovalec: MZVNKD Piran, datum izdelave: april 1985), 

- določen v 10. odstavku 20. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje občine 

Izola (Ur. objave PN št. 35/89, Ur. objave občine Izola št. 12/03, Ur. list RS št. 112/04, Ur. 

objave občine Izola 24/04, Ur. list RS št. 76/08, Uradne objave Občine Izola št. 10/12 in 

16/14). 

 

Elaborat Območja varstva kulturne in naravne dediščine (izdelovalec: MZVNKD Piran, datum 

izdelave: april 1985) v poglavju 2.5.1.3. Območje Vinica – Dvori – Medoši za zadevno kulturno 

krajino določa naslednji varstveni režim: »V območju kulturne krajine se varuje vse naravne in 

antropogene značilnosti pred posegi, ki bi negativno vplivali na ambientalno-krajinsko podobo in 

ekološko ravnovesje območja. Razvojne usmeritve: Območje kulturne krajine naj se v skladu z 

varstvenim režimom nameni predvsem kmetijski dejavnosti, preostalim gospodarskim dejavnostim 

pa le v toliko, kolikor le te ne onesnažujejo zraka, vode, in tal ter ne vplivajo na podobo kulturne 

krajine. Za vse morebitne večje posege v prostor je potrebno izdelati ureditvene pogoje.« 

10. odstavek 20. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje občine Izola za 

kulturno krajino določa naslednji varstveni režim: »Pri posegih v kulturno krajino, vključeno v 

strokovne podlage, se ohranjajo varovane vrednote, kot so: krajinska zgradba in prepoznavna 

prostorska podoba (naravne in kulturne prvine), odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij, 

sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljišč), tipologija krajinskih prvin in 

tradicionalnega stavbarstva, odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno 

oziroma naselbinsko dediščino.«  

 

V sklopu varstva varovanih vrednot kulturne krajine je potrebno posebno pozornost namenjati 

suhozidni gradnji, ki je prepoznavna na območju arheološkega spomenika. Suhozidna gradnja je 
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veščina zidanja brez uporabe veziva, pri kateri z odbiranjem razpoložljivega lokalnega kamna, 

pridobljenega s čiščenjem in urejanjem zemljišč, ter ob razumevanju skladnje nastajajo različni tipi 

trdnih kamnitih objektov (15). Slovenska (znotraj nje kraška in istrska) suhozidna gradnja je bila 

leta 2018 vpisana na UNESCO seznam nesnovne dediščine človeštva. Tradicionalna suhozidna 

tehnika gradnje je kot vir inspiracije in refleksije pokrajine, habitata in z uporabo naravnih surovin, 

bogata kulturna povezava med tradicijo, inovacijo in kreativnostjo (14). 

 

Spomenik Korte - Arheološko najdišče Kaštelir pri Čedljah (EŠD 7238) leži v neposredni bližini 

naselbinskega spomenika Korte – Vas (EŠD: 260) in njegovega vplivnega območja. V sklopu 

upravljanja arheološkega spomenika so načrtovane tudi ureditve in posegi na območju navedenega 

naselbinskega spomenika. Varstveni režim za naselbinski spomenik je na podlagi 9. člena Odloka o 

razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Izola (Uradne objave 

(Primorske novice), št. 31/84-350, 16/85-194, 15/90-81) določen v elaboratu Medobčinskega 

zavoda za spomeniško varstvo Piran št. 63-3/84 z dne 27. 12. 1984 in veljavnih prostorskih aktih. 

Navedeni elaborat v poglavju Dvori nad Izolo za zadevni naselbinski spomenik določa naslednji 

varstveni režim: »Varstveni režim za območje strnjene vaške pozidave določa varovanje 

spomeniških lastnosti celotnega območja v neokrnjenosti in izvirnosti. Dovoljena dejavnost mora 

služiti izključno varstvu in po potrebi konservaciji in restavraciji spomeniških sestavin območja. 

Območje je pod nadzorstvom pristojne spomeniške službe, ki za taka območja predpiše poseben 

spomeniški red. Varuje se tloris vasi s komunikacijo glavne vaške ulice in ostalih cest s tipično 

razporeditvijo posameznih domačij. Varuje se tlorisni in višinski gabarit posameznih zaokroženih 

ambientov. V območju strnjene vaške pozidave so dovoljene adaptacije, rekonstrukcije in 

novogradnje, ki upoštevajo tipično vaško pozidavo in tlorisno zasnovo posameznih zaokroženih 

ambientov. Varuje se obstoječa vaška pozidava na zahodnem, severnem, vzhodnem in južnem 

delu naselja. Za poglede od daleč se varuje strnjena vaška pozidava s prepovedjo novogradenj na 

obodu vasi in na terasastem pobočju. Razširitev vasi z novogradnjami je možna od zadružnega 
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doma proti zahodu ob cesti proti Piranu (glej Urbanistični red občine Izole). Na območju nove 

zazidave so dovoljene novogradnje, ki morajo z gabaritnimi omejitvami zagotoviti ohranitev tipične 

krajinske slike vasi ter pomembnih vedut na vas in iz nje. Novo območje oziroma objekti morajo biti 

funkcionalno in oblikovno usklajeni z obstoječo vaško zazidavo. Razvojne usmeritve: Razvojne 

usmeritve za vas in posamezna območja so določene v Urbanističnem redu občine Izola oziroma 

drugi podobni urbanistični dokumentaciji.« 

 

5.2 Koncept varstva naravne dediščine  

Območje Kaštelirja se ne nahaja v območju varstva narave.  

 

6 VIZIJA IN CILJI RAZVOJA SPOMENIKA 

 

Vizija ohranjanja in razvoja obstoječe kulturne dediščine je, da postane arheološki spomenik Kaštelir 

pri Čedljah primer dobre prakse in vzgled kulturnega, trajnostnega turizma tako v Občini Izola ko tudi 

v mednarodnem okolju (KONZORCIJ KAŠTELIRJEV, ILLYRIA ROUTE, etc.).  

 

Dejstvo je, da je kulturno-trajnostni turizem v regiji podhranjen, zato je toliko bolj pomembna vizija 

razvoja arheološkega spomenika kjer se prepletajo arheologija, etnobotanika, vernakularna 

arhitektura, podjetništvo, razvoj trajnostnega gospodarstva in podeželja, izobraževanje, rekreacija in 

sprostitev. Raziskovanje in znanstveno delo na spomeniku še ni zaključeno in se bo v prihodnosti 

nadaljevalo, s tem pa se bo dvigala tudi kulturna vrednost spomenika in povečala Kaštelirju njegov 

unikaten in reprezentativen adut. Veliko odgovorov se skriva v še neraziskanih plasteh Kaštelirja, kar 

daje spomeniku in lokalni skupnosti pridih mističnosti.  
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6.1 Vizija varstva in razvoja  

- Vzdrževanje in ohranjanje obstoječe kulturne dediščine  

- Znanstveno-raziskovalne aktivnosti in nadaljevanje arheoloških raziskav z uporabo neinvazivnih 

z IKT podprtih pristopov  

- Razvoj strategije kulturno-trajnostnega in čezmejnega turizma  

- Vzpodbujanje podjetništva, trajnostnega gospodarstva in razvoja podeželja  

- Obujanje  in trženje starodavnih znanj o uporabi in predelavi avtohtonih rastlin  

- Gojenje starih rastlinskih sort s poudarkom na etnobotaniki  

- Čezmejno in mednarodno sodelovanje  

- Izobraževanje, vzgoja, informiranje in promocija kulturne dediščine  

 

6.2 Cilji razvoja spomenika 

 

KRATKOROČNI CILJI (1 leto od sprejetja načrta upravljanja):  

- Izdelava LIDAR posnetka za izdelavo strategije razvoja arheološkega spomenika  

- Izbira upravljalca  

- Določitev strokovnega odbora oz. nadzornega telesa  

- Izvedba plana dela, ki vključuje vzdrževanje, čiščenje in upravljanje po predvidenih fazah (glej 

8. Načrt dejavnosti s finančnim okvirjem)  

- Varovanje in ohranjanje arheološkega spomenika po smernicah ZVKDS – OE Piran in Zakona o 

varstvu kulturne dediščine  

- Predvideti in izvesti varnostne ukrepe za varno uporabo javnega prostora- arheološkega 

spomenika  

- Rekreativne dejavnosti (Kašlerska pot kot del rekreacijskih poti v povezavi s predvideno daljšo 

in krajšo botanično potjo, potjo vodnih virov, etc.)  

- Navezava na obstoječe turistične programe 
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- Predlogi in javne predstavitve lokalne skupnosti (podjetniške ideje, oblikovanje kulturnih - 

turističnih programov, etc.)  

 

SREDNJEROČNI CILJI (čas trajanja načrta upravljanja)  

- Priprava predlogov kulturno-trajnostnega turističnega programa:  

o Predlog brošure 4 lokacij Kaštelirjev (projekt Kaštelir)  

o Predlog brošure s prikazanimi lokacijami in tipi Vernakularne arhitekture  

o Predlog brošure s področja kulinarike in sprehajalnih rekreativnih poti (Kašlerska pot, 

Botanična pot, Pot vodnih virov)  

- Prezentacije novih podjetniških idej za razvoj podeželja (lokalna skupnost, turistična združenja, 

Občina Izola, etc.)  

- Pridobivanje novih finančnih virov za uresničitev vizije razvoja spomenika  

- Sodelovanje na razpisih (državnih, mednarodnih) za pridobitev finančne podpore za celostno 

ureditev arheološkega spomenika.  

 

6.3 Strateški izvedbeni cilji 

 

Upravljanje, ohranjanje in varovanje  

- Določitev upravljalca in upravljavske strukture  

- Določitev strokovnega odbora, ki bo koordiniralo in nadziralo delo v skladu z znanstvenimi in 

strokovnimi smernicami ter vso veljavno zakonodajo  

- Čiščenje, vzdrževanje in ohranjanje arheološkega spomenika  

- Zagotoviti varnost za obiskovalce arheološkega spomenika (varnost pri uporabi javnega 

prostora)  
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Celovita ureditev arheološkega spomenika  

- Izdelava strateškega načrta za celostne ureditev arheološkega parka (interdisciplinarno 

sodelovanje)  

- Razpis za izdelavo predloga celostne ureditve arheološkega spomenika - projekt urbanistične in 

arhitekturne ureditve arheološkega parka Kaštelir pri Čedljah  

 

Arheološke raziskave  

Območje prazgodovinske naselbine Kaštelir je bilo v preteklosti raziskovano s pomočjo invazivnih 

arheoloških raziskav (sondaže, večje zaščitno izkopavanje). Sistematičnih neinvazivnih arheoloških 

raziskav do sedaj še ni bilo narejenih. V okviru projekta KAŠTELIR se je izvedlo natančno LIDAR 

snemanje leta 2019, kar omogoča pregled vseh površinskih struktur in boljšo interpretacijo 

najdišča.  

- Priprava predloga sistematičnih znanstvenoraziskovalnih neinvazivnih arheoloških raziskav na 

celotnem spomeniku. Neinvazivne arheološke metode imajo večji površinski domet. Na podlagi 

neinvazivnih arheoloških raziskav, se lahko izvede celostna interpretacija naselbine, prav tako 

se lahko določi potencialna območja za izvedbo invazivnih arheoloških raziskav.  

- Predlogi za invazivne arheološke raziskave. Na podlagi neinvazivnih arheoloških raziskav se 

določi potencialno in strateško najboljša območja za izvedbo arheoloških raziskav.  

- Predlogi za konzervatorske raziskave, ki tvorijo podlago za izdelavo konservatorskega načrta. 

 

Čezmejno zgodovinsko, kulturno in znanstveno sodelovanje  

- So-ustanovitev in članstvo KONZORCIJ KAŠTELIRJEV  

- Botanični čezmejni itinerarij (etnobotanika, arheobotanika)  

- Itinerarij čezmejnih festivalov gradišč  

- Mednarodno sodelovanje v projektu ILLYRIA ROUTE 

- Mednarodno sodelovanje in povezovanje z drugimi institucijami (UNESCO, etc.)  
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Razvoj dejavnosti  

- Razvoj znanstveno-raziskovalnih dejavnosti  

- Razvoj turističnih dejavnosti  

- Razvoj podjetniških dejavnosti  

- Organizacija dogodkov v sodelovanju z društvi in ponudniki storitev (gostinskih, turističnih, 

kulinaričnih, etc.)  

- Razvoj edukacijskih dejavnosti 

- Razvoj rekreativnih dejavnosti  

 

Prezentacija in interpretacija 

- Postavitev INFO točke in povezava z mrežo INFO točk ostalih Kaštelirjev  

- Izdelava makete Kaštelirja  

- Izdelava primerkov protokolarnih suvenirjev z vsebinami gradišč (figurica bronastega psa -

istrskega goniča)  

- Tiskovine, slikanice za otroke, vodiči, brošure  

- Digitalna prezentacija z razvojem mobilne, spletne aplikacije  

- Tematske razstave s splošnimi predstavitvami Kort, Gradišč in posebne tematske razstave kot 

občasne razstave, ki krožijo (SI/HRI/, EU) in stalna razstava v Kortah  

 

Povečanje prepoznavnosti in popularizacija 

- Izdelava celovite kulturne turistične ponudbe in povezava z ostalimi elementi kulturne dediščine 

v sklopu arheološkega spomenika.  

- Promocija arheološkega spomenika (znanstveno, kulturno, rekreacijsko)  

- Zasnova, izvedba in promocija festivala gradišč, tiskovne konference  

- Organizacija različnih dejavnosti (izobraževalne, kulturne, rekreacijske) 
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- Vključevanje lokalnega prebivalstva in njihovih storitev/produktov v program prezentacije in pri 

prireditvah.  

- Izobraževalne akcije (arheologija, arhitektura, etnobotanika) kot npr. delavnice, predstavitve po 

strokah (vrtec suhozida: namenjen otrokom, ki se lahko razvije v učni center suhozida, digitalne 

igrice na računalniku: arheologija, arhitektura in druge stroke).  

 

6.4 Urbanistična zasnova arheološkega parka  

 

OBMOČJE ARHEOLOŠKEGA SPOMENIKA  

Obravnavano območje arheološkega spomenika obsega cca 33 ha površine. Meja arheološkega 

najdišča je določena v registru nepremične kulturne dediščine. Urbanistična zasnova arheološkega 

spomenika teži k ohranjanju kulturne dediščine in kulturne krajine. Z vzdrževanjem in čiščenjem 

obstoječih poti, sanacijo suhozidov in kažete, ohranjanjem in varovanjem arheoloških struktur se 

urbanistična ureditev izvede v smislu sonaravnega oblikovanja, ki povezuje arheologijo in naravo v 

novo, celostno podobo znanstveno-kulturno-rekreacijskega parka Kaštelir pri Kortah. Prvo 

informacijo o Kaštelirju obiskovalec pridobi v vasi Korte na INFO točki, ki je predvidena ob 

zadružnem domu Korte. Arheološki spomenik je z vaško potjo neposredno povezan z vasjo Korte. 

Skozi arheološko najdišče potekati dve poti: 1. Botanična in 2. »Kašlerska« pot. Na zgornjem delu 

planote Kaštelirja se nahaja ožje obravnavano območje - območje prezentacije arheoloških ostalin 

(NAČRT A.02.9). Arheološki spomenik je opremljen s petimi informativno-izobraževalnimi tablami.  

 

OŽJE OBRAVNAVANO OBMOČJE ARHEOLOŠKEGA SPOMENIKA (OBMOČJE PREZENTACIJE 

ARHEOLOŠKIH OSTALIN)  

Glede na že obstoječe arheološke sonde, predvidene posege v prihodnosti in linije lastniških parcel 

je določena meja ožjega obravnavanega območja (območje prezentacije arheoloških ostalin) 

(NAČRT A.02.10). Ob Kašlerski poti so predvidene štiri informativne table (INFO tabla1, INFO 
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tabla2, INFO tabla3 in INFO tabla4). V ožje obravnavanem območju se nahajajo arheološke 

strukture, suhozidovi in kažeta. Kašlerska pot je obstoječa občinska pot, ki sega od vzhodnega 

vhoda na Kaštelir do vrha naselbine.  

Do zahodnega vhoda, kjer je predvidena ureditev pedagoške točke, se od konca občinske poti 

nadaljuje po stezi. Kašlerska pot ima:  

- minimalno 2 m varovanega pasu za namestitev tabel, urejevanje in dostop na vsako stran poti  

- 10 m pasu, predviden za čiščenje in vzdrževanje na vsako stran poti  

 

6.5 Arhitekturna zasnova in načrtovanje opreme arheološkega parka  

Cilj arhitekturne ureditve arheološkega spomenika je subtilno in estetsko povezovanje naravne 

danosti prostora, kulturne krajine in arheologije v nov javni prostor, ki bo omogočal varno, 

uporabno, trajno in trajnostno rešitev za obiskovalce s čim manjšimi stroški vzdrževanja. Pri prenovi 

in oblikovanju se bodo uporabljali naravni, avtohtoni materiali in barve z naravnimi odtenki. Materiali 

in barve sovpadajo s tematskimi potmi: botanična pot (npr. les) in »Kašlerska pot« (npr. kamen).  

 

OPREMA PEDAGOŠKE TOČKE  

Po vzoru realiziranih ureditev arheoloških parkov je tudi v projektu Kaštelir predvidena pedagoška 

točka, ki se nahaja na skrajnem območja najdišča zahodnega vhoda (točka št.7). Izbrana lokacija 

predstavlja poleg edukacijske vrednosti tudi atraktivno razglediščno točko od koder so omogočeni 

najlepši razgledi na morje in istrsko krajino. Na pedagoški točki je po smernicah projekta Kaštelir 

predvidena sledeča oprema:  

- namestitev treh arheopeskovnikov,  

- treh kukal,  

- namestitev podestov za sedenje, oder 

- namestitev replike artefakta – bronaste figure psa 
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- maketa Kaštelirja (maketa Kaštelirja je sicer po projektu Kaštelir lahko nameščena tudi ob INFO 

točki v centru vasi).  

Idejna zasnova možne ureditve pedagoške točke s postavitvijo podestov in odra arhitekturnega 

biroja Oblika2 je bila leta 2017 predlagana in prikazana v projektu Idejna zasnova - projekt Oblika 2, 

št. OB2 32/17 (PRILOGA 15).  

Za pravilno in varno izvedbo pedagoške točke je potrebno upoštevati pogoje ZVKDS-OE Piran in 

pridobiti vsa kulturnovarstvena soglasja. Projekt ureditve in opreme pedagoške točke mora biti v 

skladu s trenutno veljavno gradbeno zakonodajo ter mora zagotoviti vse zakonske zahteve. Projekt 

mora zagotoviti vso potrebno varnost za obiskovalce (zaščitne ograje, pravilno tehnično izvedbo 

postavitve opreme, etc.), vso potrebno varnost pri uporabi, ohranjanje in varovanje kulturne 

dediščine. Brez predhodno pridobljenih in potrjenih predlogov, projektne dokumentacije, soglasij, 

dovoljenj, elaboratov, certifikatov in drugih potrebnih dokumentov se ne sme izvajati kakršnekoli 

aktivnosti, ki bi zaradi pomanjkanja znanja lahko ogrozile varnost obiskovalcev.  

 

VARIANTA 1: PREDLOG UREDITVE PEDAGOŠKE TOČKE Z MULTIFUNKCIJSKIM ELEMENTOM – 

»ARHEO-RING«  

Arhitekturna zasnova ureditve pedagoške točke v varianti 1 (MIOKO Studio 2019 ©) ohranja 

naravno danost prostora. Prostor, ki omogoča edinstvene vizure na krajino in ga bogatijo avtohtone 

rastline, sooblikuje nov, multifunkcijski element v katerem je združen ves program za delovanje 

pedagoške točke, ki je določen po projektu Kaštelir. Zasnova pametne klopi z delovnim nazivom 

»ARHEO RING« nudi igro, izobraževanje, raziskovanje in počitek. Predvidena integracija IKT 

omogoča digitalno čezmejno povezljivost Kaštelirjev in interpretira »dimne« signale, ki so jih 

uporabljali v zgodovini Kaštelirjev. Nastane nova, digitalna arheološka platforma, ki povezuje 

Kaštelirje, muzeje, občine in lokalne skupnosti ter tako pripomore k večji prepoznavnosti in širjenju 

znanj (NAČRT A.02.11).  
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VARIANTA 2: PREDLOG UREDITVE PEDAGOŠKE TOČKE S POUDARKOM NA NARAVNI DANOSTI 

PROSTORA IN UPORABO SUHOZIDNIH KONSTRUKCIJ  

Predlog ureditve pedagoške točke (MIOKO Studio 2019 ©) izhaja iz vrednosti kulturne dediščine. 

Na sodoben način interpretira oblikovanje arheološkega spomenika skozi čas, kjer je naravna oblika 

poudarjena z vidnimi antropogeno preoblikovanimi kulturnimi terasami. Prostor kjer je predvidena 

ureditev pedagoške točke (točka 7) ima naravno amfiteatralno obliko, ki jo določa rahli padec 

terena. V idejni zasnovi je naravna oblika terena ohranjena in dodatno utrjena z opornimi suhozidovi. 

Uporabi se lokalni kamen in princip suhozidne gradnje. Tak pristop k ureditvi pedagoške točke ne 

posega v naravno danost prostora, ampak jo le poudari in na nov način reprezentira prostorsko - 

oblikovno vrednoto Kaštelirja nad Kortami. Na utrjenih kulturnih terasah se postavi vsa potrebna 

oprema za pedagoško točko, ki je določena po programu Projekta Kaštelir (NAČRT A.01.12).  

 

7 OPERATIVNI CILJI IN UKREPI VARSTVA IN RAZVOJA 

 

7.1 Konservacija arheoloških ostalin  

 

1.PRVI OBRAMBNI NASIP  

Opis 

stanja  

Prvi obrambni nasip se nahaja na skrajnem vzhodnem delu prazgodovinske naselbine. 

Sestavljen je iz kamnitega nasipa, glede na arheološka izkopavanja izvedena leta 1960 in 

1962 na drugem prečnem nasipu domnevamo, da tudi tega sestavljajo številni suhozidni 

zidovi v notranjosti nasipa. Nasip je zaraščen z večjim in manjšim drevjem ter gosto 

podrastjo in travo. Na severnem delu nasip prebija makadamska cesta. Na južnem delu 

nasipa lahko zaznamo starejši (originalen) vhod v obliki klavikule.  

Poseg  Redno čiščenje podrasti, neinvazine in invazivne arheološke raziskave za potrebe 

pridobivanja osnovnih informacij o dataciji in funkciji konstrukcij. Na ta način pridobljene 
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informacije in strukture se bodo uporabile za interpretacijo in prezentacijo. 

Ukrepi varstva: prepoved hoje po konserviranih in nekonserviranih strukturah, prepoved 

pobiranja in odnašanja arheoloških artefaktov in drugih materialov (tudi kamenje….).  

 

2.GLAVNI VHOD NA KAŠTELIR  

Opis 

stanja  

Domnevno glavni vhod na naselbino je viden na južnem delu nasipa in sicer v obliki t.i. 

»clavicule«, ki je značilna za zgodnjerimske obrambne nasipe. V tem delu je zid širok do 4 

m in pravilno zidan v suhozidni tehniki. Domnevamo, da gre za originalni vhod, ki je bil po 

rimskem zavzetju naselbine v 2. – 1. stol. pred n. š. predelan po rimski maniri (podobno 

kot v Nezakciju). 

Poseg  Redno čiščenje podrasti, neinvazine in invazivne arheološke raziskave za potrebe 

pridobivanja osnovnih informacij o dataciji in funkciji konstrukcij. Na ta način pridobljene 

informacije in strukture se bodo uporabile za interpretacijo in prezentacijo. 

Ukrepi varstva: prepoved hoje po konserviranih in nekonserviranih strukturah, prepoved 

pobiranja in odnašanja arheoloških artefaktov in drugih materialov (tudi kamenje….). 

 

3.DRUGI OBRAMBNI NASIP  

Opis 

stanja  

Drugi obrambni kamniti nasip predstavlja zaščito akropole oz. glavnega dela naselbine, ki 

se nahaja na zahodnem delu naselbine. Nasip v notranjosti tvori 11 zidov v suhozidni 

tehniki, ki so bili odkriti ob arheoloških raziskavah v letih 1960 in 1962. V enem delu je bil 

odkrita posebna črna plast z najdbami daunijskega kraterja in estenske keramike, ki priča 

o morebitnem, že v antiki, uničenem grobu. Arheološka sonda je ostala odprta in ima 

danes porušene profile ter je zaraščena.  

Poseg  Redno čiščenje podrasti, neinvazine in invazivne arheološke raziskave za potrebe 

pridobivanja osnovnih informacij o dataciji in funkciji konstrukcij. Na ta način pridobljene 

informacije in strukture se bodo uporabile za interpretacijo in prezentacijo. 
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Ukrepi varstva: prepoved hoje po konserviranih in nekonserviranih strukturah, prepoved 

pobiranja in odnašanja arheoloških artefaktov in drugih materialov (tudi kamenje….). 

 

4.VHOD V AKROPOLO  

Opis 

stanja  

Zaraščen je celoten nasip tako z večjimi in manjšimi drevesi ter podrastjo. Na južnem delu 

domnevamo originalen vhod. Na severnem delu je nasip prebit zaradi dostopne ceste iz 

mlajših obdobij. Na vrhu nasipa so vidna mitralješka gnezda iz 2. Svetovne vojne. 

Na skrajnem južnem delu drugega prečnega nasipa se kaže prehod, domnevni 

prazgodovinski vhod v akropolo. Zaradi močne zaraščenosti, je strukturo težko evidentirati 

na terenu. Območje občasno uporablja lokalna mladina, ki za sabo pušča smeti. Območje 

je prehodno le v zimskem času (januar, februar). 

Poseg  Redno čiščenje podrasti, neinvazine in invazivne arheološke raziskave za potrebe 

pridobivanja osnovnih informacij o dataciji in funkciji konstrukcij. Na ta način pridobljene 

informacije in strukture se bodo uporabile za interpretacijo in prezentacijo. 

Ukrepi varstva: prepoved hoje po konserviranih in nekonserviranih strukturah, prepoved 

pobiranja in odnašanja arheoloških artefaktov in drugih materialov (tudi kamenje….). 

 

5.KAŽETA 

Opis 

stanja  

Kažeta se nahaja na južnem robu parcele. Kažeta je v sklopu verjetno mejnih zidcev 

ohranjena do polovice. Območje je zaradi močne zaraščenosti z vegetacijo skoraj 

neprehodno. 

Poseg  Redno čiščenje podrasti, rekonstrukcija manjkajočega dela kažete, priprava za 

predstavitev in obisk obiskovalcev, ureditev dostopnih poti, ureditev informativne table. 

Ukrepi varstva: prepoved hoje po konserviranih in nekonserviranih strukturah, prepoved 

pobiranja in odnašanja arheoloških artefaktov in drugih materialov (tudi kamenje….). 
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6.KAMNITE STRUKTURE NA VRHU KAŠTELIRJA  

Opis 

stanja  

Na vrhu najdišča je skupina suhozidov in kamnitih grobelj, ki so med seboj povezani. 

Območje je močno zaraščeno s podrastjo in večjimi drevesi. PO vsej verjetnosti gre za 

večjo rimskodobno strukturo. 

Poseg  Redno čiščenje podrasti, arheološko neinvazivno in invazivno raziskovanje za potrebe 

pridobivanja osnovnih informacij o dataciji in funkciji konstrukcij. Na ta način pridobljene 

informacije in strukture se bodo uporabile za interpretacijo in prezentacijo (na tem delu 

lahko  predvidevamo bolje ohranjeno rimskodobno strukturo, ki bi lahko bila predmet 

obsežnejše konservacije in prezentacije). 

Ukrepi varstva: prepoved hoje po konserviranih in nekonserviranih strukturah, prepoved 

pobiranja in odnašanja arheoloških artefaktov in drugih materialov (tudi kamenje….). 

 

7.ZAHODNI VHOD NA KAŠTELIR  

 

Opis 

stanja  

Domnevni zahodni vhod tvori skupina suhozidov, ki je trenutno ne moremo natančneje 

določiti. Območje je močno zaraščeno s podrastjo in večjimi drevesi, ki onemogočajo 

boljšo interpretacijo struktur. Na tem delu pobočje strmo pada in predstavlja naravno 

zaščito. Ob strukturah je speljana steza, ki vodi iz naselbine proti turistični kmetiji Medljan. 

Pod skupino suhozidnih zidov je na južnem pobočju nameščen vodohram za vodovod, na 

jugozahodnem pobočju pa so ostanki lokalnega kamnoloma peščenjaka. 

Poseg  Redno čiščenje podrasti,neinvazivne in invazivne arheološke raziskave za potrebe 

pridobivanja osnovnih informacij o dataciji in funkciji konstrukcij. Na ta način pridobljene 

informacije in strukture se bodo uporabile za interpretacijo in prezentacijo. 

Ukrepi varstva: prepoved hoje po konserviranih in nekonserviranih strukturah, prepoved 

pobiranja in odnašanja arheoloških artefaktov in drugih materialov (tudi kamenje….). 
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7.2 Poseg v kulturno dediščino 

 

RAZISKOVANJE  

Invazivne arheološke raziskave kot so izkopavanja predstavljajo trajno uničenje arheološkega 

zapisa. Iz tega sledi, da se arheološke strukture ohranjajo intaktne. Arheološki invazivni posegi se 

izvajajo v skladu s strategijo razvoja arheološkega spomenika, ki zaradi specifičnih zahtev pri 

celostni ureditvi arheološkega spomenika v prihodnosti nujno vključuje strokovnjake različnih 

področij: konservator arheolog (ZVKDS), arheolog, statik, arhitekt in drugi strokovnjaki z inženirskim 

znanjem.  

 

Prvi nasip in drugi nasip  

Moderna pot, ki danes na skrajnem severnem delu prebije prazgodovinski obrambni nasip in poteka 

po celotnem spomeniku, ni zabeležena v franciscejskem katastru iz leta 1819. C. Marchesetti pa jo 

ima vrisano v svojem načrtu iz leta 1903. Prav tako je dobro vidna na aereo fotografiji iz leta 1952. 

Iz tega sklepamo, da je pot nastala v poznem 19. oz. zgodnjem 20. stoletju. Takrat se je tudi prebilo 

prvi in drugi prečni kamniti obrambni nasip. S ciljem razumevanja arheoloških struktur, predstavitve 

in popularizacije je smiselno načrtovati arheološko čiščenje preseka obeh nasipov ob cesti in njuno 

prezentacijo. To predstavlja zahteven poseg z arheološkimi izkopavanji, konservacijo arheoloških 

struktur in prezentacijo. Raziskava in predstavitev bi obogatila znanje o gradnji in dataciji nastanka 

obeh obrambnih nasipov.  
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Slika: Aereofoto posnetek Kaštelirja. Prepoznavna je edinstvena oblika Kaštelirja s prikazom tedanje 

izrabe prostora. Vir: Arhiv ZVKDS-Območna enota Piran.  

 

Groblja na vrhu naselbine 

Vrh naselbine tvori skupina kamnitih grobelj. Območje tudi v času intenzivne kmetijske izrabe 

spomenika ni bilo v uporabi in je bilo zaraščeno z gosto vegetacijo, kar je razvidno iz aereo 

fotografij iz leta 1952. Območje je bilo z raziskovalno sondo arheološko ovrednoteno leta 2014. 

Ugotovilo se je, da gre za kamnite strukture s pretežno rimskodobnim gradivom. Iz česar lahko 

sklepamo, da so strukture večinoma rimskodobne. Iz ljudskega pripovedništva poznamo pripovedi, 

ki na območju spomenika / na »Kašlerju« postavljajo cerkev. Zahtevno sistematično arheološko 

raziskovanje bi lahko odkrilo strukture boljše ohranjenosti, ki bi bile zanimive tudi za večjo 
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prezentacijo za obiskovalce. Arheološke raziskave bi trajale več let ob tem pa bi se izdeloval načrt 

prezentacije morebitnih povednih arheoloških struktur. Raziskave bi bistveno pripomogle k 

interpretaciji same naselbine in spomenika ter širše razumevanje dinamike poseljevanja kaštelirjev 

na prehodu iz železne v rimsko dobo. Raziskava predstavlja zahteven poseg z arheološkimi 

izkopavanji, konservacijo arheoloških struktur in prezentacijo. 

 

Zahodna vrata 

Območje, kjer predvidevamo še en vhod na naselbino, se nahaja na skrajnem zahodnem delu 

spomenika. Na območju so številni neidentificirani suhozidni zidovi. Poleg čiščenja vegetacije bi 

bilo na tem območju smiselno izvesti več manjših sond za ugotovitev stratigrafije in datacije 

morebitnih arheoloških struktur. Prav tako se priporoča izvedba neinvazivnih arheoloških raziskav 

po celotni parceli št. 1697, k.o. Dvori. Ugotovljeni rezultati bi se vključili v interpretacijo najdišča. 

Stoječi suhozidi in morebitne arheološke strukture bi se konservirale in prezentirale. 

 

Glavni vhod 

Na območju prvega prečnega nasipa predvidevamo glavni vhod na naselbino. Načrt arheologinje 

Elice Boltin Tome kaže na razporeditev rimskodobnih grobov ob vzhodnem vznožju prvega 

prečnega nasipa, kjer še danes poteka dostopna pot. Glede na pozicijo grobišč v železni in rimski 

dobi smemo precej natančno domnevati, da je dostopna pot na naselbino potekala prav ob 

grobovih in je polagoma na jugovzhodnem pobočju vstopila v naselbino. Na tem mestu tudi 

domnevamo glavni vhod, daj so na terenu vidni masivni suhozidni zidovi v širini do 4 m in prehod, 

ki bi lahko predstavljal glavni vhod.  

Nadaljnje arheološke raziskave bi bile usmerjene v izkopavanja na mestu domnevnega vhoda in 

prezentacijo arheoloških struktur. V primeru pozitivnih rezultatov bi se vhod primerno konserviral in 

prezentiral za obiskovalce.  

 



KAŠTELIR - Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa do Kvarnerja (preko 

Brkinov, Čičarije in Istre), INTERREG V-A SI-HR 2014-2020  

UPRAVLJAVSKI NAČRT ZA NASELBINO KAŠTELIR PRI KORTAH / OBČINA IZOLA / 2019 

MIOKO Studio, Portorož / Pokrajinski Muzej Koper / Institut za Vernakularno Arhitekturo IVA, Ljubljana / ZVKDS OE Piran  

 

 

 

76 

 

 

 

Slika: Načrt raziskav arheologinje Elice Boltin Tome (Mestni muzej Piran), Vir: Arheološki vestnik  

 

Vhod na akropolo 

Drugi prečni nasip je po vsej verjetnosti omejeval dostop do glavnega dela naselbine – akropole. 

Predvidevamo, da se je vhod na akropolo nahajal na južnem delu prečnega nasipa, kjer je vidna 

cezura oz. prehod na nižjem delu nasipa. Iz obstoječega stanja ni jasno ali gre za kasnejše posege. 

Potrebna bi bila arheološka izkopavanja, ki bi dala vpogled v strukturo nasipa in eventualnega 

vhoda. Strukture bi se po končanem izkopavanju konservirale in prezentirale oz. vključile v ogledno 

pot.  
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DRUGI GRADBENI POSEGI  

Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika ali varstveno območje 

dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda pristojna območna enota 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (28. – 30. člen ZVKD-1). Za poseg v objekt ali 

območje, varovano po predpisih o varstvu kulturne dediščine, se štejejo vsa dela, dejavnosti in 

ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki 

dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo (27. točka 3. člena ZVKD-1).  

Nova zakonodaja definira v gradbenem zakonu pojem: »drug gradbeni poseg je posledica gradbenih 

del, ni stavba ali gradbeni inženirski objekt ter pomeni poseg v fizične strukture na zemeljskem 

površju in pod njim ter trajno spreminja podobo ali rabo prostora 

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7108).  

Vsak poseg v območje arheološkega spomenika mora pridobiti vsa potrebna soglasja in biti v 

skladu z novo gradbeno zakonodajo.  

 

7.3 Dostop 

 

INFO točka  

INFO točka na trgu zgornjega dela vasi Korte, v centru, je osrednji del na vasi. To je informacijsko 

središče, zbirna točka in začetek poti po botanični in Kašlerski poti na in okrog Kaštelirja. To je 

prostor za zbiranje ljudi, za prvo informacijo o obisku in prostor za dovoz in odvoz gostov. Na 

prostoru mora biti tabla z osnovnimi informacijami in pregledno karto. Tabla je lahko klasična ali 

digitalna. Tabla pa ni le skupek naravnih in kulturnih znamenitosti, na njej morajo biti označene tudi 

ponudbe vseh domačinov, ki to omogočajo. INFO točka je povezana z ostalimi INFO centri 

obravnavanih gradišč: Štanjel (Občina Komen), Rašpor (Občina Lanišče), Osor (Občina GMLošinj) 

v Projektu Kaštelir.  

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7108
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POTI  

Kaštelir je neposredno povezan z vasjo Korte z vaško potjo. Vaška pot povezuje vas Korte z 

arheološkim spomenikom. Od vasi do vzhodnega vhoda na območje arheološkega spomenika 

predstavlja v skupni izmeri 220 m in je delno urejena. Potrebno bi jo bilo le očistiti in utrditi. Znotraj 

obravnavanega območja arheološkega spomenika sta predvideni dve učno-rekreacijske poti: 

botanična in Kašlerska pot.  

 

Botanična pot  

Botanična pot del koncepta daljše botanične poti (NAČRT A.02.13) in krajše botanične poti (NAČRT 

A.02.14), ki je določena v projektu Kaštelir. Daljša botanična pot obsega širše območje v kulturni 

krajini Korte-Cetore v skupni izmeri 11 km. Del krajše botanične poti poteka v območju 

arheološkega spomenika in je vsebinsko del Kašlerske poti.  

 

»Kašlerska« pot 

»Kašlerska« pot predstavlja tako botanično kot arheološko pot v skupni izmeri 730 m. Kašlerska 

pot je osrednja žila ožjega območja obravnave na katero se navezujejo arheološke točke raziskav, 

kažeta in suhozidovi. Kašlerska pot vodi obiskovalca od vzhodnega vhoda na ožje obravnavano 

območje (območje najdišča) pa se do pedagoške točke na skrajnem zahodnem delu Kaštelirja.  

 

7.4 Vplivi na okolje 

 

Koši za smeti  

Koši za smeti na območju arheološkega spomenika niso predvideni, odlaganje smeti v območju 

arheološkega spomenika je prepovedano. Koši za smeti so predvideni izven obravnavanega 

območja in sicer na lokaciji, kjer je možnost dovoza in odvoza mestne komunale.  
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Klopi  

Klopi so predvidene izven arheološkega spomenika. Točna lokacija, oblikovanje, barva in materiali 

klopi se predvidijo po izboru arhitekta.  

 

Stojala za kolesa 

Stojala za kolesa so predvidena izven obravnavanega območja arheološkega spomenika. Točna 

lokacija, tip in barva stojal se predvidi po izboru arhitekta. 

 

7.5 Upravljanje  

Struktura upravljanja: določijo se upravljalec, strokovni odbor, pristojnosti in procesi sprejemanja in 

izvajanja odločitev.  

Upravljalec  

Naloge upravljavca so (4):  

• Izvajanje načrta upravljanja 

• Priprava predlogov sprememb in dopolnitev načrta upravljanja 

• Sprejema letne programe dela na podlagi načrta upravljanja in opravlja oziroma skrbi za 

opravljanje v načrtu opredeljenih nalog 

• Sodeluje z lastniškim in strokovnim odborom za doseganje namena varovanja in ohranjanja 

kulturne dediščine oziroma doseganje ciljev razvoja arheoloških parkov 

• Sprejema in izvaja letne programe dela 

• Pripravlja letna poročila 

Strokovni odbor 

Naloge strokovnega odbora so (4): 

• Ugotavlja ustreznost upravljavskega načrta glede na strokovne smernice 

• Obravnava tematike s področja strokovnega dela parka 

• Predlaga rešitve glede na strokovna spoznanja 



KAŠTELIR - Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa do Kvarnerja (preko 

Brkinov, Čičarije in Istre), INTERREG V-A SI-HR 2014-2020  

UPRAVLJAVSKI NAČRT ZA NASELBINO KAŠTELIR PRI KORTAH / OBČINA IZOLA / 2019 

MIOKO Studio, Portorož / Pokrajinski Muzej Koper / Institut za Vernakularno Arhitekturo IVA, Ljubljana / ZVKDS OE Piran  

 

 

 

80 

 

 

7.5.1 Upravljavska struktura, funkcije in pristojnosti  

Načrt upravljanja izvaja upravljalec ob pomoči strokovnega odbora. Predlagane in ovrednotene so 

tri možnosti upravljavske strukture.  

 

PREDLOG:  

A. Upravljalec je Pokrajinski Muzej Koper  

B. Upravljalec je Konzorcij Kaštelir Korte  

C. Javno zasebno partnerstvo  

 

PREDLOG A 

Upravljalec je Pokrajinski muzej Koper, ki ga zastopa direktor  

UPRAVLJALEC  STROKOVNI ODBOR 

POKRAJINSKI MUZEJ KOPER 

• 1član s področja arheologije  

• 1član s področja gospodarskih 

dejavnosti  

• 1član s področja marketinga  

• 1član ZVKDS -OE Piran 

• 1član Univerza v Mariboru–etnobotanika  

• 1član Krajevne skupnosti Korte 

• 1član–predstavnik kulturno/turističnih društev  

• 1član-predstavnik lastnikov zasebnih zemljišč, 

najemnikov zemljišč 

 

Prednosti:  

- Upravljalec je strokovna institucija, ki zagotavlja znanstveno odličnost in strokovno korektnost  

- Možnost pridobivanja novih evropskih sredstev in drugih finančnih virov. Pozitivni rezultati so 

odraz izkušenj upravljalca (utečeni postopki, prepoznavnost institucije, domača in mednarodna 

povezljivost z ostalimi institucijami in stroko)  
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Slabosti:  

- Podrejena vloga lokalne skupnosti pri odločanju in postavitvi prioritet izvajanja načrta 

upravljanja, organizaciji dogodkov in promoviranju podjetniških idej  

- Preveč različnih udeležencev, ki predstavljajo strokovni odbor, lahko vodi do težjega 

usklajevanja predlogov  

 

PREDLOG B  

- Upravljalec je namensko ustanovljen Konzorcij, ki ga tvorijo fizične in pravne osebe pretežno iz 

lokalne skupnosti  

UPRAVLJALEC  STROKOVNI ODBOR 

KONZORCIJ KAŠTELIR KORTE:  

• Direktor / direktorica  

• 3. člani, ki jih imenuje Krajevna skupnost 

Korte  

• 1. član Turistično društvo  

• 1. član Pokrajinski Muzej Koper 

• 1 član ZVKDS - OE Piran 

• 1 član Univerza v Mariboru – 

etnobotanika  

 

Prednosti:  

- Povečano, aktivno sodelovanje lokalne skupnosti, jačanje rasti lokalnega gospodarstva in 

razvoja podeželja  

 

Slabosti:  

- Nevarnost pomanjkanja vpliva stroke pri sprejemanju odločitev, organizaciji in določitvah 

prioritet razvoja, varovanja in vzdrževanja arheološkega spomenika  

- Slabša utečena povezljivost s strokovnimi institucijami, zato manjše možnosti za pridobivanje 

novih finančnih virov  
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PREDLOG C 

Upravljalec »javno-zasebno partnerstvo«  

UPRAVLJALEC STROKOVNI ODBOR 

• Direktor / direktorica  

• 1. član Pokrajinski Muzej Koper  

• 1. član Predstavnik lastnikov zemljišč  

• 1 član Krajevne skupnosti Korte  

• 1 član ZVKDS -Območna enota Piran 

• 1 član Univerza v Mariboru – etnobotanika  

• 1. član iz turističnega društva  

 

Prednosti:  

- Različni profili posameznih skupin so združeni in težijo k upoštevanju vseh interesov, brez 

podrejenih položajev  

 

Slabosti:  

- Preveč udeležencev, ki predstavljajo upravljalca, lahko vodi do težjega usklajevanja in 

posledično slabšim odločitvam  

 

Upravljalec s pravnimi osebami (lastniki), ki imajo v lasti parcele na katerih so prezentirani 

spomeniki in niso v lasti Občine Izola, sklene pogodbo o izvajanju načrta upravljanja. Pogodba se 

nanaša na konzerviranje, arheološke raziskave, prezentiranje in vzdrževalna dela. Pogodba se 

sklene najkasneje v 6-ih mesecih po potrditvi Načrta upravljanja (5).  

 

Na Delavnici II dne 16.9.2019 je bil z udeleženci delavnice soglasno izbran predlog A, ki predlaga za 

upravljalca Pokrajinski muzej Koper, ki bo deloval s strokovnim odborom.  
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7.6 Vzdrževanje  

Predstavljen je popis vseh struktur, poti, suhozidov, kažete, informacijskih tabel in sistemske table 

za vzdrževanje v območju arheološkega spomenika. Režim varovanja in vzdrževanja arheoloških 

struktur se doda glede na dinamiko arheoloških raziskav v prihodnosti ter glede na prioritete in 

razvoj ureditve arheološkega spomenika.  

ARHEOLOŠKE 

STRUKTURE TIP  

OPIS  REŽIM VAROVANJA IN VZDRŽEVANJA 

Prvi obrambni nasip  Predvidi se 

čiščenje 

podrasti.  

Prepoved hoje izven označenih poti (prepoved hoje in 

pobiranja ter odnašanja artefaktov in drugih materialov z 

nasipa), redno čiščenje podrasti. 

Glavni vhod na 

Kaštelir  

Predvidi se 

čiščenje 

podrasti.   

Prepoved hoje izven označenih poti (prepoved hoje in 

pobiranja ter odnašanja artefaktov in drugih materialov z 

nasipa), redno čiščenje podrasti. 

Drugi obrambni 

nasip  

Predvidi se 

čiščenje 

podrasti.   

Prepoved hoje izven označenih poti (prepoved hoje in 

pobiranja ter odnašanja artefaktov in drugih materialov z 

nasipa), redno čiščenje podrasti. 

Vhod v akropolo  Predvidi se 

čiščenje 

podrasti.   

Prepoved hoje izven označenih poti (prepoved hoje in 

pobiranja ter odnašanja artefaktov in drugih materialov z 

nasipa), redno čiščenje podrasti. 

Kamnite strukture na 

vrhu Kaštelirja  

Predvidi se 

čiščenje 

podrasti.   

Prepoved hoje izven označenih poti (prepoved hoje in 

pobiranja ter odnašanja artefaktov in drugih materialov z 

nasipa), redno čiščenje podrasti. 

Zahodni vhod na 

Kaštelir 

Predvidi se 

čiščenje 

podrasti.   

Prepoved hoje izven označenih poti (prepoved hoje in 

pobiranja ter odnašanja artefaktov in drugih materialov z 

nasipa), redno čiščenje podrasti. 
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SUHOZIDNE KONSTRUKCIJE  

TIP OPIS  REŽIM VAROVANJA IN VZDRŽEVANJA  

Suhozidi  Obnova, čiščenje in vzdrževanje 

suhozidov na parcelni številki 1504 in 

1707 m, k.o. 2629. Pridobljeno je 

kulturnovarstveno soglasje.  

Prepoved hoje po suhozidni strukturi. Čiščenje 

podrasti.  

Kažeta  Trenutno je točna lokacija zaradi 

zaraščenosti še neidentificirana. 

Potrebno je očistiti predel okrog točke 

5, (glej NAČRT A.01.3).  

Prepoved hoje po suhozidni strukturi. Čiščenje 

podrasti. Kažeta se sanira in rekonstruira po 

načrtih strokovnjakov za suhozidne konstrukcije 

in kažete, kot npr. Institut za Vernakularno 

Arhitekturo, IVA.  

 

KAŠLERSKA POT  

TIP  OPIS  REŽIM VAROVANJA IN VZDRŽEVANJA 

Občinska 

pot  

Občinska pot poteka v 

območju arheološkega 

spomenika od vzhodnega 

vhoda na Kaštelir do vrha 

naselbine. Obstoječa pot se 

ohrani kot je.  

Predvidi se redno čiščenje poti v območju varovanega 

pasu občinske poti (min. 2 m varovanega pasu za 

namestitev tabel, urejevanje in dostop ter 10 m pasu 

za redno čiščenje in vzdrževanje na vsako stran poti). 

Vzdrževanje in čiščenje se uskladi s pridruženim 

partnerjem Univerza v Mariboru (botanična pot).  

Steza  Steza poteka od zaključka 

občinske poti do predvidene 

pedagoške točke na lokaciji 

zahodnega vhoda.  

Predvidi se redno čiščenje steze v območju 

varovanega pasu (min. 2 m varovanega pasu za 

namestitev tabel, urejevanje in dostop ter 10 m pasu 

za redno čiščenje in vzdrževanje na vsako stran steze). 
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Steza se ohrani kot je.  Vzdrževanje in čiščenje se izvaja po usmeritvah 

pridruženega partnerja Univerza v Mariboru (botanična 

pot).  

 

INFORMATIVNO-IZOBRAŽEVALNE TABLE  

TIP  OPIS  REŽIM VAROVANJA IN VZDRŽEVANJA 

INFO 

tabla 

1  

Informativna tabla z opisom prvega 

obrambnega nasipa, glavnega vhoda in 

antičnih grobov ob vznožju nasipa (Projekt 

KAŠTELIR) 

Parcelna številka 1342  

Velikost 50x70 cm  

V skladu s soglasjem ZVKDS – OE Piran  

Redno čiščenje table, vzdrževanje (po 

potrebi menjava ob uničenju ali obrabi) in 

območja okrog table. Omogočiti dostopnost 

do table.  

INFO 

tabla 

2 

Informativna tabla z opisom drugega 

obrambnega nasipa, vhoda na akropolo 

(Projekt KAŠTELIR) 

Parcelna številka 1715  

Velikost 50x70 cm  

V skladu s soglasjem ZVKDS – OE Piran  

Redno čiščenje table, vzdrževanje (po 

potrebi menjava ob uničenju ali obrabi) in 

območja okrog table. Omogočiti dostopnost 

do table.  

INFO 

tabla 

3 

Informativna tabla z opisom akropole, 

arheoloških najdb, ki so bile tu izkopane, 

življenja na Kaštelirju  

(Projekt KAŠTELIR) 

Parcelna številka 1705  

Velikost 50x70 cm  

Redno čiščenje table, vzdrževanje (po 

potrebi menjava ob uničenju ali obrabi) in 

območja okrog table. Omogočiti dostopnost 

do table.  
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V skladu s soglasjem ZVKDS – OE Piran  

INFO 

tabla 

4 

Informativna tabla z opisom zahodnega 

vhoda  

(Projekt KAŠTELIR) 

Parcelna številka 1697  

Velikost 50x70 cm  

V skladu s soglasjem ZVKDS – OE Piran  

Redno čiščenje table, vzdrževanje (po 

potrebi menjava ob uničenju ali obrabi) in 

območja okrog table. Omogočiti dostopnost 

do table. 

SIST 

tabla 

5  

Sistemska tabla z opisom arheološkega 

spomenika Kaštelir  

(Projekt UŽIVAJMO PODEŽELJE 2) 

Parcelna številka št. 514, k.o. Dvori  

Velikosti 250x150 cm  

Pridobiti soglasje ZVKDS – OE Piran  

Redno čiščenje table, vzdrževanje (po 

potrebi menjava ob uničenju ali obrabi) in 

območja okrog table. Omogočiti dostopnost 

do table.  

 

OBMOČJE PEDAGOŠKE TOČKE  

TIP  OPIS  REŽIM VAROVANJA IN VZDRŽEVANJA 

Območje 

pedagoške 

točke  

Ureditev pedagoške točke je predvidena na 

parcelni številki 1697, k.o. 2629, na 

lokaciji Zahodnega vhoda (LIDAR št. 7) in 

mora zagotoviti varnost uporabe, biti 

izvedena v skladu s kulturnovarstvenimi 

pogoji ter trenutno veljavno gradbeno 

zakonodajo.  

Predvidi se redno čiščenje območja. 

Vzdrževanje in čiščenje se izvaja po 

usmeritvah pridruženega partnerja 

Univerza v Mariboru (etnobotanika). 

Kvalitetna, avtohtona drevesa, rastline 

se ohranijo. Pedagoška točka naj 

omogoča vsaj delne vizure na krajino.  
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BOTANIČNA POT  

TIP  OPIS  REŽIM VAROVANJA IN VZDRŽEVANJA 

Občinska 

pot  

Botanična pot poteka v 

območju arheološkega 

spomenika in se uredi po 

smernicah pridruženega 

partnerja Univerza v 

Mariboru.  

Predvidi se redno čiščenje poti v območju varovanega 

pasu občinske poti (min. 2 m varovanega pasu za 

namestitev tabel, urejevanje in dostop ter 10 m pasu za 

redno čiščenje in vzdrževanje na vsako stran poti). 

Vzdrževanje in čiščenje se uskladi s pridruženim 

partnerjem Univerza v Mariboru (botanična pot).  

 

7.7 Upravljanje z informacijami o spomeniku  

 

Informacije o arheološkem spomeniku  

Informacije o arheološkem spomeniku hrani ZVKDS – Območna enota Piran, Pokrajinski muzej 

Koper, Mestni muzej Sergej Mašera Piran in muzejska soba Zadružnega doma v Kortah.  

Informacije o spomeniku bodo predstavljene tudi v digitalni obliki v sklopu projekta Kaštelir in 

Konzorcij Kaštelirjev.  

 

Izdelava arhitekturnih in inženirskih projektov  

Izdelave projektov morajo biti v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS-Območna enota Piran, 

pogoji Občine Izola, mnenjedajalci in drugimi strankami v postopku. Za izdelavo projektov je 

potrebno pridobiti vsa potrebna soglasja. Izdelava projektov mora biti v skladu s trenutno veljavno 

gradbeno zakonodajo ter mora zagotoviti vse zakonske zahteve. Projekti morajo zagotoviti vso 

potrebno varnost za obiskovalce, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine.  
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Brez predhodno pridobljenih in potrjenih predlogov, soglasij, dovoljenj ter detajlno izdelanih 

izvedbenih načrtov, elaboratov, arhitekturne, inženirske, arheološke in druge stroke se ne sme 

izvajati kakršnekoli aktivnosti, ki bi zaradi pomanjkanja znanja lahko ogrozile varnost obiskovalcev.  

 

Izvajalci arheoloških in konservatorskih raziskav  

Za nadaljnje invazivne arheološke raziskave prazgodovinske naselbine Kaštelir mora biti izkazan 

tako znanstveni kot javni interes. Strokovne raziskave lahko izvajajo pristojne službe in zunanji 

izvajalci izbrani na podlagi razpisa, ki ga objavi upravljavec:  

- Obseg raziskave, raziskovalne postopke, zahteve glede izvajalca in načina izvedbe raziskave ter 

zahteve glede načina ureditve lokacije po končani raziskavi določi ZVKDS s kulturnovarstvenimi 

pogoji na podlagi vloge naročnika raziskave. Naročnik in izvajalec raziskave morata za izvedbo 

raziskave od Ministrstva za kulturo pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev 

arheološke ostaline (31. člen ZVKD-1).  

- izvajalec mora izpolnjevati vse pogoje po Pravilniku o arheoloških raziskavah (Ur.l. RS, št. 3/2013)  

- izvajalec mora zagotoviti arheologa s specializacijo iz obdobja bronasta in železna doba in vsaj 

dva strokovna delavca arheologa, po potrebi še dodaten strokovni kader –arheobotanika  

- izvajalec mora zagotoviti izvedbo dodatnih interdisciplinarnih analiz in interdisciplinarne metode 

dela  

- izvajalec mora imeti zagotovljena sredstva za terenske postopke, poterensko obdelavo arhiva 

najdišča za pripravo končnega strokovnega poročila in predajo arhiva arheološkega najdišča 

pristojnemu muzeju ter ustrezno zaščito odkritih arheoloških struktur in ureditev območja po koncu 

raziskave. 

- izbiro izvajalca mora potrditi nadzorno telo oz. strokovna skupina (gl. točko 7.7.3) in pristojni 

ZVKDS  

- pri izvajanju raziskav se čim bolj vključuje lokalno prebivalstvo (delovna sila in prostovoljci)  
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- po končanih terenskih delih mora izvajalec v roku 60 dni pristojnemu ministrstvu, ZVKDS, 

naročniku in pristojnemu muzeju oddati prvo strokovno poročilo o raziskavi. V roku dveh let po 

končanih terenskih delih mora izvajalec pristojnemu ministrstvu, ZVKDS in pristojnemu muzeju 

oddati vsebinsko sklenjeno, sistematično urejeno, s strokovno recenzijo usklajeno končno 

strokovno poročilo o poteku in rezultatih raziskave. Najkasneje v petih letih po končanih terenskih 

delih mora izvajalec arhiv arheološkega najdišča predati pristojnemu muzeju. Arhiv arheološkega 

najdišča je last države in se kot celota trajno hrani v pristojnem muzeju.   

 

Odnosi z javnostmi  

Za odnose in obveščanje javnosti primarno skrbi izbrani upravljalec. Glede na dinamiko razvoja, 

odnose z javnostmi prevzamejo tudi udeleženci upravljavske strukture, vsak iz svojega področja. Po 

potrjeni turistični strategiji in celostni ureditvi arheološkega spomenika javnost obvešča tudi Občina 

Izola in župan.  

 

Izobraževanje in vzgoja  

Za doseganje izobraževalnega potenciala spomenika upravljalec v sodelovanju z muzejem oziroma 

strokovnimi sodelavci izvaja različne izobraževalne programe za usposabljanje vodnikov in 

izobraževalne programe za obiskovalce, kot n.pr. organizacija različnih delavnic, vodenih ogledov, 

predavanj za strokovno in laično javnost ter različne kulturne dogodke, ki se jih definira v skladu z 

načrtom dela. Izobraževalne in druge dopolnilne programe vodi kustos pedagog v sodelovanju s 

strokovnimi sodelavci.  
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8 NAČRT DEJAVNOSTI S FINANČNIM OKVIROM 

Stroške upravljanja in finančne vire, ki bodo potrebni za celovito delovanje upravljanja arheološkega 

spomenika Kaštelir pri Čedljah bo natančneje določil izbrani upravljalec. Podrobno strukturiran 

finančni načrt, plan dela, prioritete izvajanja, načine izvajanja načrta upravljanja ter pripravo letnih 

programov je dolžan pripraviti upravljavec. V nadaljevanju so podrobneje predstavljena področja in 

finančni viri, ki so predvideni v projektu Kaštelir in Uživajmo podeželje 2.  

 

PROJEKT KAŠTELIR 

Področje 

1 

Sanacija obstoječega zidu in kažete ter tekoče vzdrževanje zeliščne botanične in 

arheološke poti  

Skupaj 

EUR  

27.100,00  

Leto  2019-2020  

Finančni 

viri  

Projekt KAŠTELIR - Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in 

razvoj podeželja – od Krasa do Kvarnerja (preko Brkinov, Čičarije in Istre), INTERREG V-

A SI-HR 2014-2020 v aktivnosti T1.2.2 (Aktivnosti trajnostnega upravljanja gradišč-

Izola).  

Opis  Skladno s soglasji se očisti vegetacija (podrastje) na arheoloških kamnitih stoječih 

strukturah (prvi in drugi obrambni nasip, groblje) ter čiščenje in sanacija obstoječe poti.  

Opomba  Za sanacijo in tekoče vzdrževanje suhozida na parceli št. 1504 je potrebno pridobiti 

soglasje lastnika to je Sklad kmetijskih zemljišč. Za sanacijo in tekoče vzdrževanje 

kažete na parcelah 1707 in 1708 je potrebno pridobiti soglasje upravljalca Slovenski 

državni gozdovi (SIDG), soglasje Zavoda za gozdove in soglasje ZVKDS. Vlogo za 

soglasja mora vložiti Občina.  
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Sanacija obstoječega zidu in kažete ter tekoče vzdrževanje zeliščne botanične in 

arheološke poti je predvidena znotraj območja arheološkega spomenika.  

 

Področje 

2 

Vzdrževalna dela na gradišču in okolici 

Skupaj 

EUR  

2.800,00  

Leto  2019-2020  

Finančni 

viri  

Projekt KAŠTELIR - Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in 

razvoj podeželja – od Krasa do Kvarnerja (preko Brkinov, Čičarije in Istre), INTERREG 

V-A SI-HR 2014-2020 v aktivnosti T1.2.2 (Aktivnosti trajnostnega upravljanja gradišč-

Izola).  

Opis  Skladno s soglasji se očisti vegetacija (podrastje) na arheoloških kamnitih stoječih 

strukturah (prvi in drugi obrambni nasip, groblje) ter čiščenje in sanacija obstoječe poti.  

Opomba  Območje arheološkega spomenika 

 

Področje 

3  

Postavitev informativnih tabel  

Skupaj 

EUR 

9.500,00  

Leto 2019-2020 

Finančni 

viri 

Projekt KAŠTELIR - Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in 

razvoj podeželja – od Krasa do Kvarnerja (preko Brkinov, Čičarije in Istre), INTERREG 

V-A SI-HR 2014-2020 v aktivnosti T1.2.2 (Aktivnosti trajnostnega upravljanja gradišč-

Izola).  
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Opis Izvedlo se bo oblikovanje, izdelava, postavitev in preplastitev informativnih tabel za 

Kašlersko pot in novo botanično pot. Postavitev tabel mora biti skladna s soglasji.  

Opomba  Postavitev informativnih tabel je predvidena znotraj območja arheološkega spomenika.  

 

Področje 

4 

Izdelava, dobava in montažnih lesenih podestov  

Skupaj 

EUR 

9.000,00  

Leto  2019-2020  

Finančni 

viri 

Projekt KAŠTELIR - Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in 

razvoj podeželja – od Krasa do Kvarnerja (preko Brkinov, Čičarije in Istre), INTERREG V-

A SI-HR 2014-2020 v aktivnosti T1.2.2 (Aktivnosti trajnostnega upravljanja gradišč-

Izola).  

Opis  Idejna zasnova - projekt Oblika 2, št. OB2 32/17  

Opomba  Izdelava, dobava in montažnih lesenih podestov se mora izvesti skladno s trenutno 

veljavno gradbeno zakonodajo, zagotoviti mora vse zakonske zahteve in biti v skladu s 

kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS-OE Piran. Izvedba mora zagotoviti vso potrebno 

varnost pri uporabi, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine. Brez predhodno 

pridobljenih in potrjenih predlogov, projektne dokumentacije, soglasij, dovoljenj, 

elaboratov, certifikatov in drugih potrebnih dokumentov se ne sme izvajati kakršnekoli 

aktivnosti, ki bi zaradi pomanjkanja znanja lahko ogrozile varnost obiskovalcev. 

Aktivnost je predvidena znotraj območja arheološkega spomenika. 
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Področje 

5 

Izdelava LIDAR posnetka in interpretacija  

Skupaj 

EUR  

5.500,00  

Leto  2019-2020  

Finančni 

viri  

Projekt KAŠTELIR - Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in 

razvoj podeželja – od Krasa do Kvarnerja (preko Brkinov, Čičarije in Istre), INTERREG 

V-A SI-HR 2014-2020 v aktivnosti T1.2.2 (Aktivnosti trajnostnega upravljanja gradišč-

Izola).  

Opis  Izvedel se bo LIDAR posnetek območja, izdelala se bo znanstvena interpretacija 

pridobljenih podatkov.  

Opomba  LIDARSKI posnetek zajema območje arheološkega spomenika.  

 

Področje 

6 

Urbana oprema in postavitev INFO točke   

Skupaj 

EUR  

6.100,00 EUR  

Leto  2019-2020  

Finančni 

viri  

Projekt KAŠTELIR - Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in 

razvoj podeželja – od Krasa do Kvarnerja (preko Brkinov, Čičarije in Istre), INTERREG V-

A SI-HR 2014-2020 v aktivnosti T1.2.2 (Aktivnosti trajnostnega upravljanja gradišč-

Izola) in aktivnost C3.2 (Odprtje INFO točke Kaštelir – Izola)  

Opis  V bližini Kaštelirja, izven obravnavanega območja arheološkega spomenika se bo v 

zadružnem domu vzpostavila INFO točka- Kaštelir, na kateri se bodo ves čas projekta 

odvijale različne aktivnosti.  
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Skrbelo se bo za promocijo projekta in produktov/dosežkov, delili se bodo razni 

promocijski materiali. Tu bo mogoče dobiti informacije o gradiščih, o dogajanjih v 

okviru projekta. Točka bo služila tudi za vzpostavitev manjše razstave povezane z 

gradišči in rastlinami tega območja. Za dosežek bo odgovorna Občina Izola. Dosežek bo 

prispeval k povečanju znanja in vedenja.  

*Urbana oprema, ki je predvidena za pedagoško točko (arheopeskovniki, kukala, 

maketa, replika-figura psa) spada v aktivnost T1.2.2. in se nahaja v območju 

arheološkega spomenika.  

Opomba  Postavitev INFO točke in ostale urbane opreme – klopi, koši za smeti, stojala za kolesa 

(razen opreme predvidene za pedagoško točko), je predvidena v projektu Kaštelir izven 

območja arheološkega spomenika.  

 

PROJEKT UŽIVAJMO PODEŽELJE  

Področje 

7 

Postavitev sistemske table št. 5  

Skupaj 

EUR  

2.135,00  

Leto  2019-2020  

Finančni 

viri  

Občina Izola - Projekt »Uživajmo podeželje 2«, sofinancirano iz projekta LAS Istra.  

Opis  V območju arheološkega spomenika Kaštelir pri Kortah se bo postavila ena sistemska 

tabla in sicer na parceli št. 514, k.o. Dvori. Oznaka sistemske table je SIST tabla št. 5.  

Opomba  Postavitev sistemske table je predvidena znotraj območja arheološkega spomenika. 

Vsebina table je opis arheološkega spomenika Kaštelir pri Kortah.  

 



KAŠTELIR - Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa do Kvarnerja (preko 

Brkinov, Čičarije in Istre), INTERREG V-A SI-HR 2014-2020  

UPRAVLJAVSKI NAČRT ZA NASELBINO KAŠTELIR PRI KORTAH / OBČINA IZOLA / 2019 

MIOKO Studio, Portorož / Pokrajinski Muzej Koper / Institut za Vernakularno Arhitekturo IVA, Ljubljana / ZVKDS OE Piran  

 

 

 

95 

 

 

POVZETEK 

PODROČJE  EUR  OPIS STANJA  PROJEKT  Aktivnost  

Področje 1  27.100,00  Prva faza  KAŠTELIR  T1.2.2, C3.2  

Področje 2 2.800,00 Prva faza  

 

KAŠTELIR T1.2.2  

Področje 3 9.500,00  Druga faza  

 

KAŠTELIR  T1.2.2  

Področje 4 9.000,00  Tretja faza  

 

KAŠTELIR T1.2.2  

Področje 5 5.500,00 Izvedeno 

 

KAŠTELIR  T1.2.2, C3.2  

Področje 6 6.100,00 Tretja faza 

 

UŽIVAJMO PODEŽELJE 2  /  

Področje 7  2.135,00 Druga faza  

 

  

SKUPAJ  

VSA PODROČJA  

EUR 

62.135,00 

 

Tretja faza zajema področja in aktivnosti, ki se deloma prekrivajo s finančnimi viri prve faze. 

Prioritete izvedbe tretje faze ter podrobnejšo določitev stroškov upravljanja in finančnih virov določi 

izbrani upravljalec po predlogih, ki so navedeni v poglavju VIZIJA IN CILJI RAZVOJA SPOMENIKA.  
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9 OCENA URESNIČLJIVOSTI NAČRTA UPRAVLJANJA  

 

Uresničljivost predvidene prve in druge faze je mogoča takoj.  

Uresničljivost tretje faze bo določil upravljalec.  

Kratkoročnih cilji so izvedljivi brez večjih usklajevanj. Srednjeročni cilji zahtevajo daljše obdobje za 

uresničitev. Strateški cilji pa zahtevajo pridobivanje dodatnih finančnih virov, kar bo za celovito 

ureditev arheološkega spomenika nujno potrebno.  

 

10 NAČIN SPREMLJANJA IN NADZORA IZVEDBE IN UČINKOV 

10.1 Spremljanje izvajanja nalog  

Predvideno je letno spremljanje izvajanja načrta upravljanja in sicer na osnovi letnih poročil, ki 

zajemajo vsa področja:  

- poročilo o vzdrževanju, čiščenju in varovanju  

- poročilo o izvajanju prioritetnih nalog po predvidenih fazah (1,2,3) 

- poročilo o arheoloških raziskavah  

- poročila o številu obiskovalcev  

- poročila o izvajanju javnega programa  

- poročila o vključevanju lokalne skupnosti in prezentacijah podjetniških idej  

- poročila o strateških ciljih  

 

10.2 Spremljanje učinkov  

Naloga upravljalca je, da v sodelovanju s strokovnim organom sprejme predlog aktivnosti, kjer bodo 

natančneje določeni cilji in naloge z merljivimi kazalci, ki bodo zagotovili uspešno varovanje in 

ohranjanje kulturne dediščine.  
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11 ROK VELJAVNOSTI NAČRTA UPRAVLJANJA IN MOŽNOST DOPOLNJEVANJA IN 

SPREMINJANJA  

 

Načrt upravljanja sprejme organ, ki je sprejel akt o razglasitvi spomenika. 

SPREJEL   /  

KDAJ   /  

ODGOVORNA OSEBA   /  

 

Rok veljavnosti načrta upravljanja: 5 let. Dopolnitve se izvedejo po potrebi, po 1 letu.  
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IVA, Institut za Vernakularno Arhitekturo, Ljubljana  

 

Dr. Maša Sakara Sučević  

Pokrajinski Muzej Koper 

 

Definicija temeljnih pojmov  

Pojmi, termini, ki se v Načrtu upravljanja pojavljajo, so splošni in strokovni. Pri tem pa imajo celo 

splošni termini včasih posebne pomene, ko se nanašajo na dediščino, predvsem na njeno 

ohranjanje. Strokovni pojmi pa so znani v okviru svoje temeljne stroke, a imajo včasih v drugi stroki 

tudi drugačen pomen, z drugačnimi postopki in z različnimi rezultati. Zato je definiranje osnovnih 

pojmov pomembna sestavina vsakega strokovnega dela. Sledijo poenostavljene razlage posamičnih 

pojmov: 

Albucan  

Kaštelir nad Kortami, gradišče, imenovano po Pietru Coppu (Sakara Sučević 2012/53) 

Albuzzano  

italijansko ime za Kaštelir, kakor ga je imenoval Carlo Marchhesetti (Sakara Sučević 

2012/53) 

antropologija 

veda o človeškem telesu, njegovih razsežnostih in odnosih, predvsem v uporabi (velja za 

fizično antropologijo) 

arheologija 

veda, ki proučuje življenje ljudi v preteklosti na podlagi preučevanja materialnih virov, ki se 

jih pridobi tudi z izkopavanji 

arhitektura 

veda o gradnji od detajla do krajine 

botanika 

veda o rastlinju 

castelliere 

kaštelir, gradišče – (prazgodovinska) utrjena višinska naselbina (italijansko) 

cerkev 

sakralni objekt 
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cesta 

infrastrukturni objekt za prevozna sredstva 

dediščina 

kar prehaja iz roda v rod, obstajata snovna in nesnovna dediščina, otipljiva in neotipljiva 

dedovanje 

posredovanje vrednosti in vrednot s staršev na otroke 

detajl 

najmanjši sestavni del, ki sestavlja celoto 

diseminacija 

osemenjevanje: v kulturi izobraževanje, razširjanje znanja 

dokument 

pisni element, ki potrjuje obstoj 

dokumentacija 

sistem hranjenja dokumentov 

estetika 

nauk o lepoti 

etnobotanika 

veda o rastlinstvu, ki je vezano na narod ali na prostor, ki ga nek narod naseljuje 

etnologija 

veda o človeštvu 

gaj 

sadovnjak, predvsem kot 'oljčni gaj', nasad oljk 

geografija 

zemljepis 

gozd 

poraščena krajina z drevesi 

gradbeništvo 

stroka o gradnjah 

gradišče 

ograjeno predzgodovinsko selišče, utrjena naselbina, tudi kaštelir 

gradnja 

grajenje konstrukcij 
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hiša 

gradbena celota za bivanje, hrambo ali za delo 

hiška 

kamnito, pastirsko zatočišče na Krasu: na kraškem robu tudi 'kutja' 

ICOMOS 

Mednarodni svet za spomenike in spomeniška območja / Inrernational Council for 

Monuments and Sites, Paris) 

isola 

otok (italijansko) 

Isola 

mesto na slovenski Obali (italijanska oblika, slovensko Izola) 

istrski gonič 

pasma psa 

izkopanina 

izkopan element kulturne vrednosti 

izkopavanje 

delo arheologov, ki znajo izkopati in ohraniti fizične sledove zgodovine 

izobraževanje 

prosvetljevanje, razširjanje vedenja, znanja 

Izola 

mesto na slovenski obali (slovenska oblika, italijansko: Isola) 

kal 

vir vode, naravna mlaka v kraški vrtači, kasneje so jo postavljali tudi ljudje, predvsem za 

napajanje živine 

kastel 

grad 

Kašler 

domače poimenovanje za Kaštelir 

kaštel, kaštelir 

gradišče, ograjeno predzgodovinsko selišče, utrjena naselbina 

Kaštelir 

gradišče nad Kortami v Slovenski Istri 
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keramika 

uporabni predmeti iz žgane gline 

kip 

učinek kiparjevega dela, statua 

kiparstvo 

umetniška zvrst, kjer strokovnjaki oblikujejo kipe 

kompozicija 

vidnost celote, elementa v okolju 

konstrukcija 

princip sestavljanja celote, je sestav detajlov, ki tvorijo celoto 

korbeling  

konstrukcijski princip v suhozidu, kjer vsaka naslednja plast previseva spodnjo: rezultat 

korbelinga je neprava kupola in jo gradimo brez podpornih odrov 

Korte 

vas v zaledju slovenske Obale 

kulturna dediščina 

kulturni elementi, ki prehajajo iz roda v rod, ta dediščina je snovna in nesnovna 

kutja 

kamnito zatočišče na Podgorskem krasu (na Krasu jo imenujejo 'hiška') 

literatura 

pisni dokazi v kulturi: obstaja strokovna, znanstvena, leposlovna, otroška 

management 

upravljanje (angleško) 

mesto 

večje naselje s skupnimi objekti kulture, izobraževanja, zdravstva in gospodarstva 

muzej 

kulturna ustanova kot nosilec zbiranja, valoriziranja, varovanja, hrambe in predstavljanja 

premične kulturne dediščine 

muzej na prostem  

zbirka etnografskih elementov in situ (po delu mesta Stockholm, kjer so 1885 osnovali tak 

muzej: Skansen) 
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načrt 

izrisan ali napisan plan dejavnosti ali objekta, objektov 

najdba 

kar najdemo 

narava 

priroda, negrajeno, naravno, živo in neživo okolje 

naravna dediščina 

pomembnejši elementi narave, ki jih moramo ohranjati za poznejše rodove 

naselbina 

selišče, sestav bivalnih objektov 

objekt 

v arhitekturi zgradba 

oblikovanje 

dajanje oblike: unikatno, industrijsko, grafično 

odlomek 

odlomljeni del celote, v arheologiji odkrušek, sestavni del nekdanje celote 

ogled 

ogledovanje, obisk, pregled 

ohranitev 

dovršna oblika besede 'ohranjati': ko je element ohranjen 

ohranjanje 

dejavnosti v zvezi z daljšanjem življenjske dobe česa 

oljčni gaj 

sadovnjak oljk 

označba 

fizična oblika označitve (objekta, poti, drevesa) 

pašnik 

odprt prostor za pašo: včasih ga je treba tudi očistiti kamenja 

plan 

načrt, pisni ali risan 

podeželje 

krajina zunaj mest 
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polje 

odprt prostor za sejanje kulturnih rastlin (žitno, koruzno) 

pot 

ožja steza za hojo 

potokaz 

manj opazen smerokaz, s kamnom, na kamnu 

predzgodovinske dobe  

dobe v prazgodovini (v času si sledijo: kamena, bakrena, bronasta, železna) 

prikaz 

grafični ali besedni način predstavitve neke tematike 

rekreacija 

razgibavanje 

senožet 

odprt prostor, namenjen rasti trave: seno je posušena trava 

smerokaz 

večji, opaznejši element usmerjanja, predvsem za vozila 

sondaža 

v arheologiji izkop kontrolne jame (sonde), za preverbo potenciala arheološkega najdišča  

spomenik 

fizična označba dogodka ali spomina na kaj ali nekoga 

suhozid 

tehnika gradnje zidu v kamnu, brez veziva (znanje/veščina o gradnji suhozida je na listi 

UNESCO za nesnovno dediščino od 2o18. leta) 

škarpa, podporni zid 

zid, ki kaj podpira: škarpa je ključni konstrukcijski del terase 

škedenc 

vodnjak v Slovenski Istri 

šport 

organizirano razgibavanje 

terasa 

postopno uravnavanje padajočega terena: s terasami zaustavimo odtekanje vode, teren 

postane plodnejši 
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topografija 

pravokotni pogled na kaj: omogoča celovit pogled območja 

turizem 

organizirano obiskovanje 

UNESCO 

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo / United Nations 

Organization for Education, Science and Culture, Geneva, ustanovljena 1945 

upravljanje 

uravnavanje poteka organizacije in dela 

urbanizem 

oblikovanje mestnih sklopov in njih sestavljanje v mesto 

varovanje 

aktivno ščitenje 

vas 

naselje, naseljeno območje 

vernakularna arhitektura 

arhitektura, ki ni plod šolanih mojstrov, pač pa so graditelji dobili znanje z dediščino, iz roda 

v rod: zato predstavlja vernakularna arhitektura istovetnost, identiteto 

vir 

izvor česa (najzanesljivejši je pisni vir) 

voda 

H2O, tekočina brez vonja, okusa ali oblike: je nujna za življenje 

vodni vir 

točka, kjer pride voda iz zemlje in potem nadaljuje pot po površju 

vodnjak 

fizični objekt za pridobivanje vode iz globin 

vrt 

manjša plodna površina za gojenje rož, vrtnin: praviloma je blizu domače hiše 

zaščita 

varovanje pred zunanjimi vplivi 

zatočišče 

skromen objekt za občasno varovanje pred zunanjimi vplivi 
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zgodovina 

časovni pregled preteklosti, ki temelji na dejstvih 

zgradba 

objekt, ki je zgrajen 

zid 

navpična konstrukcija, ki ločuje, brani, vodi ali kaže  
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POROČILO IZVEDBE DELAVNICE I 

 

VPRAŠALNIK  

UPRAVLJAVSKI NAČRT ZA NASELBINO KAŠTELIR PRI 

KORTAH 

 

Krajevna skupnost Korte, 19.6.2019  

 

                                            MIOKO Studio © 
                                                                                                                                     

 



                       
 

Projekt KAŠTELIR - Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj – od Krasa do Kvarnerja (preko Brkinov, Čičarije 
in Istre) sofinancira ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška. 
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POVZETEK ODGOVOROV  

 

Na Delavnici I., ki je bila izvedena v sklopu projekta Kaštelir smo od udeležencev prejeli sedem 

odgovorov, mnenj, usmeritev in predlogov.  

 

Kako pomemben je arheološki spomenik za krajane, skupnost? 

• Zelo pomemben, če je urejen in zanimiv za obiskovalce  

• Zasidran je bil v zavest krajanov, vprašanje je kako jih navdušiti danes   

• Lahko ima širši pomen (občina, država, vas) za krajane nima specifičnega pomena, razen 

ureditve suhih zidov  

• Zaenkrat spomenik še ni dovolj razpoznaven, lahko pa postane  

• Za KS Korte zelo velik pomen, saj pomeni bodoči kulturni in prostorski razvoj  

• Kaštelir je možnost razvoja podeželja, ki lahko poleg obalnega turizma pokaže nekaj več 

(kulturni turizem). Lahko postane donosna turistična atrakcija z izrazito zgodovino, ljudskim 

izročilom, kulinariko.  

• Velikega pomena, potrebno ga je ustrezno obnoviti in ohraniti v naravi, hkrati pa predstaviti 

javnosti saj trenutno spomenik ni dovolj prepoznaven  

 

Ali po vašem mnenju spomenik nudi možnost vključevanja ljudi? 

• Da   

• Spomenik lahko služi samo za turistične namene  

• V obstoječem, neurejenem stanju ne, ob ustrezni ureditvi vsekakor  

• Da, nudi možnost vključevanje lokalnega prebivalstva (kmetje, vodiči, študentje) do 

ponudnikov storitev (vinarstvo, hotelirstvo, …)  

• Da, vendar je potrebno predlagati vsebine, ki bi ljudi pritegnile (prodajalna suvenirjev, olje, 

vino, etc.)  

• Vključevanje lokalnega prebivalstva je nujno za ohranitev spomenika  

 

Kakšne vsebine so primerne in na kakšen način bi se želeli vi povezati z njim?  

• Zgodovinska vsebina, zgodba  

• Koncerti, gledališče, družabna srečanja, kresovanja, organizirani pohodi (športno 

rekreativno)  

• Botanične, arheološke, izobraževalne (keramika, tkanje), rekreativne (sprehodi, meditacija)  

• Vodeni obiski, butična trgovinica-muzej  

• Nič sodobnega (restavracije, zabavišča) poudarek naj bo le na zgodovini, naravoslovju, 

botaniki, bio-energetskih točk, etc.  
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• Prikaz življenja Histrov, rekonstrukcija tipske vasi, delavnice in vodenja  

• Table naj bodo opremljene s QR kodami. Izdelati brošure z označenimi značilnostmi 

območja.     

 

Kakšne dejavnosti za javnost pričakujete? 

• Urejena in označena pot  

• Vodeni turistični ogledi  

• Povečan nasad sivke  

• Obisk šol, korist bodo imeli največ gostinci. Za krajane, ki imajo v lasti kmetijska zemljišča 

kot taka ne morejo služiti v druge namene. Problem povečanega obiska so posledično 

smeti, nemir v naravi, prevozna sredstva   

• Muzejske – vodenje po najdišču, kulturne in umetniške  

• Znanstvene, izobraževalne in rekreacijske  

• Brošure, dokumentarec, dogodki na terenu  

• Zgodovinska točka – prikaz življenja Histrov  

• Botanični vrt s postajališči, klopcami, izobraževalne točke, opazovanje sončnega zahoda, 

meditacijska točka   

• Izobraževalne dejavnosti, ki bi na Spomenik pritegnile večdnevni festival (na temo Histrov)   

 

Vaše mnenje o načrtu upravljanja? 

• Upravljanje, varovanje, vzdrževanje bi moralo biti s strani Občine Izola. Krajani imajo slabe 

izkušnje s posegi v naravo in vzdrževanjem (primer meliorizacije v dolini Drnice in njeno 

vzdrževanje)  

• Načrt upravljanja me je navdušil  

• Kar tako naprej!  

• Predlog za upravljavsko strukturo: 3 člani iz KD-za vsako vas po ena oseba.  

• Predlog za upravljalca: Konzorcij, kjer so predstavniki vseh vpletenih (KS, Občina, muzej, 

turistična društva, …) 

• Ga zelo podpiram!  

• Način Načrta upravljanja mi je všeč – postopno brez prevelikih posegov v okolje (območje 

je potrebno ohraniti v naravni obliki – brez tlakovanja ali dodatnih motečih instalacij – 

elektronske table, saj le to ne sodi v naravo.  

 

PREDLOGI DEJAVNOSTI IN FINANČNIH VIROV 

• Finančne vire se pričakuje v večji meri s strani Občine Izola, z evropskimi sredstvi.  

• Predlaga se vključitev stroke, kjer je to potrebno (sanacija suhozidnih konstrukcij, etc.)  

• Predlaga se tudi vključitev turističnih društev, domačinov.  
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POROČILO IZVEDBE DELAVNICE II 

 

UPRAVLJAVSKI NAČRT ZA NASELBINO KAŠTELIR PRI 

KORTAH 

 

Krajevna skupnost Korte, 16.9.2019 

 

                                            MIOKO Studio © 
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IZBRAN JE MODEL UPRAVLJALSKE STRUKTURE  

 

Izmed treh predlaganih modelov A), B) in C) smo na delavnici izbrali model varianta A z 

dopolnitvami (označeno rdeče) kot sledi v spodnji tabeli:  

 

PREDLOG A 

Upravljalec je Pokrajinski muzej Koper  

 

UPRAVLJALEC  STROKOVNI ODBOR  

POKRAJINSKI MUZEJ KOPER  

• Direktor / direktorica  

• 1.član s področja arheologije  

• 1.član s področja gospodarskih 

dejavnosti in marketinga  

• 1član ZVKDS -Območna enota Piran 

• 1član Krajevne skupnosti Korte 

• 1.član–predstavnik kulturno/turističnih 

društev 

• 1član lastnikov zasebnih zemljišč in 

najemnikov zemljišč  

• 1član Univerza v Mariboru–etnobotanika  

 

 

DRUGO – UGOTOVITVE, PREDLOGI, VPRAŠANJA  

• Za upravljalca je najbolj primeren Pokrajinski muzej Koper, strokovni odbor se dopolni s 

predlogi  

• Predlaga se izdelava programa kulturnega turizma, brošure, kot nadgradnjo že obstoječe 

Brošure: ITINERARI DELL?ENTROTERRA SI ISOLA: Nada Morato, fotografije Bojana Turk. 

Brošuro se bo nadgradilo za potrebe projekta ali pa druge podobne.  

• Ukrep: ozaveščanje in informiranje lastnikov in najemnikov zemljišč z zahtevami in pogoji 

ZVKDS-OE Piran  
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• Na tablah se potrdi QR koda (angl. QR code) in se povzame tudi zakone, ki opredeljujejo 

omejitve oz. varovanje območja z znaki kaj se sme in kaj se ne sme. 

• Ali bo Občina Izola zagotovila trajna sredstva za vzdrževanje in ohranjanje spomenika?  

Ker je jasno, da Občina Izola iz proračuna ne more zagotoviti vseh sredstev delovanja in 

dolgoročno tudi Pokrajinski muzej verjetno ne, je potrebno razmišljati o postopnem 

preoblikovanju upravljanja v smeri povečanega doprinosa s strani lokalne skupnosti in 

lokalne gospodarske dejavnosti ter samofinaciranja. Muzej in občina s službami in zavodi, 

pa bo stano zagotavljala podporo upravljalcu pri izvajanju dejavnosti in prijavi na evropske 

ter druga sredstva. 

• Sanacija suhozidov in kažete: predvidijo se delavnice na katerih se izvede sanacija 

suhozidnih konstrukcij in kažete. Pod strokovnim vodstvom (Muzej, Univerze, društva) 

sodelujejo pri izvedbi sanacije krajani in ostala zainteresirana javnost.  

• Udeležencem se pošlje vprašalnik še v elektronski obliki s strani JZP, s ciljem da udeleženci 

podajo čim več mnenj predlogov, ki bodo izpolnila čim širši krog pričakovanja ljudi ter 

zagotovila razvojno priložnost za Korte, v povezavi s Kaštelirjem  



KAŠTELIR - Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa do Kvarnerja (preko 

Brkinov, Čičarije in Istre), INTERREG V-A SI-HR 2014-2020  

UPRAVLJAVSKI NAČRT ZA NASELBINO KAŠTELIR PRI KORTAH / OBČINA IZOLA / 2019 

MIOKO Studio, Portorož / Pokrajinski Muzej Koper / Institut za Vernakularno Arhitekturo IVA, Ljubljana / ZVKDS OE Piran  
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DWG PODLAGE:  

1. Geodetski načrt ožjega obravnavanega območja  



KAŠTELIR - Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa do Kvarnerja (preko 

Brkinov, Čičarije in Istre), INTERREG V-A SI-HR 2014-2020  

UPRAVLJAVSKI NAČRT ZA NASELBINO KAŠTELIR PRI KORTAH / OBČINA IZOLA / 2019 

MIOKO Studio, Portorož / Pokrajinski Muzej Koper / Institut za Vernakularno Arhitekturo IVA, Ljubljana / ZVKDS OE Piran  
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TABELE:  

TABELA 1: Parcelne številke arheološkega spomenika  

TABELA 2: Lastništvo in parcelne številke ožjega obravnavanega območja  



Seznam parcel - spomenika Kaštelir-Korte

1 2
1 507
2 508
3 509
4 510
5 511
6 512
7 513
8 516/1
9 517

10 518
11 1324/1
12 1324/4
13 1325/1
14 1325/2
15 1326
16 1327/1
17 1327/3
18 1327/4
19 1327/6
20 1327/7
21 1327/8
22 1327/10
23 1329/1
24 1333/3
25 1333/4
26 1333/5
27 1333/6
28 1333/7
29 1333/8
30 1333/9
31 1333/10
32 1333/11
33 1333/12
34 1333/13
35 1333/14
36 1333/16
37 1337
38 1338
39 1339
40 1340
41 1341
42 1342
43 1343
44 1344
45 1345
46 1346
47 1347

Ožje območje obravnave

Območje hiš

Ožje območje obravnave
Ožje območje obravnave
Ožje območje obravnave
Ožje območje obravnave

Območje hiš
Območje hiš
Območje hiš
Območje hiš

Območje hiš

Območje hiš
Območje hiš

Območje hiš
Območje hiš
Območje hiš
Območje hiš
Območje hiš

Območje hiš
Območje hiš
Območje hiš
Območje hiš

Območje hiš

Območje hiš
Območje hiš
Območje hiš
Območje hiš

3

POT

Izpis iz zemljiške knjige 16.07.2019
Štev. štev. Zem. parcele,katastrska občina, 

štev.kat.občine
DVORI NAD IZOLO

2629
Opomba

Stran 1 od 5



Seznam parcel - spomenika Kaštelir-Korte

48 1348
49 1349
50 1350
51 1351
52 1352
53 1353
54 1354
55 1355
56 1357
57 1358
58 1359
59 1360
60 1361
61 1362
62 1363
63 1364
64 1365
65 1366
66 1367
67 1368
68 1369
69 1370
70 1371
71 1373
72 1374
73 1375
74 1376
75 1377
76 1378
77 1379
78 1380
79 1381
80 1382
81 1383
82 1384
83 1386
84 1478
85 1479
86 1480
87 1481
88 1482
89 1483
90 1484
91 1485
92 1486
93 1487
94 1488
95 1489
96 1490
97 1491
98 1492
99 1494

Ožje območje obravnave

Območje hiš
Območje hiš

Stran 2 od 5



Seznam parcel - spomenika Kaštelir-Korte

100 1495
101 1496
102 1497
103 1498
104 1499
105 1500
106 1501
107 1502
108 1503
109 1504
110 1505
111 1506
112 1507
113 1508
114 1509
115 1510
116 1511/1
117 1511/2
118 1512
119 1513
120 1514
121 1633
122 1634
123 1635
124 1636
125 1637
126 1638
127 1639/1
128 1641/1
129 1643
130 1683/2
131 1684
132 1687
133 1688
134 1689
135 1690
136 1691
137 1692
138 1693
139 1694
140 1695
141 1696
142 1697
143 1698
144 1699
145 1700
146 1701
147 1702
148 1703
149 1704
150 1705
151 1706

Ožje območje obravnave
Ožje območje obravnave
Ožje območje obravnave
Ožje območje obravnave
Ožje območje obravnave
Ožje območje obravnave
Ožje območje obravnave

Ožje območje obravnave
Ožje območje obravnave

Ožje območje obravnave

Ožje območje obravnave

Ožje območje obravnave

Ožje območje obravnave
Ožje območje obravnave

Ožje območje obravnave

Ožje območje obravnave
Ožje območje obravnave
Ožje območje obravnave

Ožje območje obravnave

Ožje območje obravnave
Ožje območje obravnave
Ožje območje obravnave
Ožje območje obravnave

Stran 3 od 5



Seznam parcel - spomenika Kaštelir-Korte

152 1707
153 1708
154 1709
155 1710
156 1711
157 1712
158 1713
159 1714
160 1715
161 1716
162 1717
163 1718
164 1719
165 1720
166 1721
167 1722
168 1723
169 1724
170 1725
171 1726
172 1727
173 1728
174 1729
175 1730
176 1731
177 1732
178 1733
179 1735
180 1736
181 1737
182 1738
183 1739
184 1740
185 1741
186 1742
187 1743
188 1744
189 1745
190 1746
191 1747/1
192 1747/2
193 1748
194 1749
195 1750
196 1751
197 1752
198 1753
199 1754
200 1755
201 1756
202 1757
203 1758

Ožje območje obravnave

Ožje območje obravnave
Ožje območje obravnave

Ožje območje obravnave
Ožje območje obravnave
Ožje območje obravnave
Ožje območje obravnave
Ožje območje obravnave

Ožje območje obravnave
Ožje območje obravnave
Ožje območje obravnave
Ožje območje obravnave
Ožje območje obravnave

Stran 4 od 5



Seznam parcel - spomenika Kaštelir-Korte

204 1759
205 1760
206 1761
207 1762/1
208 1762/2
209 1763
210 1769
211 1771
212 1772
213 1773
214 1774
215 1775
216 1776
217 2800
218 2801/2

pot
pot

Stran 5 od 5



Lastništvo - ožje obravnavano območje

Izpis iz zemljiške knjige 16.07.2019
Štev. štev. Zem. parcele,katastrska občina, štev.kat.občine namenska raba zemljišča

Delež, Imetnik, Naslov kmet. zem gozd. zem. Pov. Parc.
Opomba m² m² m²

1 2 3 4 3+4=5

1 1635
DVORI NAD IZOLO
2629
1/2
Angela Poletti

TRST V.DEL RONCO
1/2
Peter Poletti
Markovac 014, HR 52463 Višnjan, Hrvaška

0 549 549
2 1696

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
Fulvija Hrvatin
Korte 044D, 6310 Izola - Isola

0 855 855
3 1697

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
Liljan Hrvatin
Korte 090A, 6310 Izola - Isola
Kulturno varsteni soglasje ZVKD - investitor Pokrajinski 
Muzej Koper za postavitev 5tih inf. tabel. 26.11.2012 
veljavi do 26.11.2014
Čiščenje podrasti-Kulturno-rekreacijski park Kaštelir, 
Krajevna skupnost Korte, Občina Izola.
Zahodni del naselbine

1541 985 2526
4 1698

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
REPUBLIKA SLOVENIJA
Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana 0 595 595

5 1699
DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
Majda Grbec
Korte 038B, 6310 Izola-Isola 0 553 553

6 1700

Stran 1 od 9



Lastništvo - ožje obravnavano območje

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
REPUBLIKA SLOVENIJA
Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana 0 561 561

7 1701
DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
REPUBLIKA SLOVENIJA
Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana 0 545 545

8 1702
DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
Lucijana Vargazon
Korte 036B, 6310 Izola-Isola 0 552 552

9 1703
DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
REPUBLIKA SLOVENIJA
Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana 0 571 571

10 1704
DVORI NAD IZOLO
2629
1.jan
REPUBLIKA SLOVENIJA
Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

0 479 479
11 1705

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
DEDRA ŠPORT, izdelovanje in popravilo športne 
opreme d.o.o.
Cesta Staneta Žagarja 045, 4000 Kranj
Kulturno varsteni soglasje JZRS- ZVKD-investitor 
Pokrajinski Muzej Koper za postavitev 5tih inf.tabel. 
26.11.2012 veljavi do 26.11.2014

38 1857 1895
12 1706

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
DEDRA ŠPORT, izdelovanje in popravilo športne 
opreme d.o.o.
Cesta Staneta Žagarja 045, 4000 Kranj

1561 840 2401
13 1707

Stran 2 od 9



Lastništvo - ožje obravnavano območje

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
REPUBLIKA SLOVENIJA
Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana 0 881 881

14 1708
DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
REPUBLIKA SLOVENIJA
Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

0 2153 2153
15 1709

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
REPUBLIKA SLOVENIJA
Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

718 991 1709
16 1710

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
REPUBLIKA SLOVENIJA
Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana
Čiščenje podrasti-Kulturno - rekreacijski park Kaštelir, 
Krajevna skupnost Korte, Občina Izola.
Drugi obrambni nasip

625 533 1158
17 1711

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
Ana Felda
Korte 018, 6310 Izola - Isola

0 858 858
18 1712

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
Ana Felda
Korte 018, 6310 Izola - Isola

3261 208 3469
19 1713

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
REPUBLIKA SLOVENIJA
Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana
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Lastništvo - ožje obravnavano območje

Čiščenje podrasti-Kulturno-rekreacijski park Kaštelir, 
Krajevna skupnost Korte, Občina Izola.
Drugi obrambni nasip

496 174 670
20 1714

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
Nikolaja Mavec
Hrastje 054, 4000 Kranj

528 158 686
21 1715

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
REPUBLIKA SLOVENIJA
Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana
Kulturno varsteni pogoji JZRS- ZVKD prezentacija "in 
situ" 22.4.2013 veljavi do 22.4.2014.
Kulturno varsteni soglasje JZRS- ZVKD-investitor 
Pokrajinski Muzej Koper za postavitev 5tih inf.tabel. 
26.11.2012 veljavi do 26.11.2014
Čiščenje podrasti-Kulturno-rekreacijski park Kaštelir, 
Krajevna skupnost Korte, Občina Izola.
Drugi obrambni nasip

1179 146 1325
22 1716

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
REPUBLIKA SLOVENIJA
Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

4096 723 4819
23 1492

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
Marija Matevlič
Via Capodistria No. 40, Trst, Italija, Italija

0 763 763
24 1493

DVORI NAD IZOLO
2629
1/3
Ernesta Grbec
Korte 062, 6310 Izola - Isola
1/3
Lavra Grbec
Južna cesta 004, 6310 Izola - Isola
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Lastništvo - ožje obravnavano območje

1/3
Sonja Perc
Gradnikova ulica 004I, 6000 Koper - Capodistria

1097 257 1354
25 1497

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
REPUBLIKA SLOVENIJA
Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana
Čiščenje podrasti-Kulturno-rekreacijski park Kaštelir, 
Krajevna skupnost Korte, Občina Izola.
Drugi obrambni nasip

2181 415 2596
26 1498

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
REPUBLIKA SLOVENIJA
Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana
Čiščenje podrasti-Kulturno-rekreacijski park Kaštelir, 
Krajevna skupnost Korte, Občina Izola.
Drugi obrambni nasip

374 2742 3116
27 1499

DVORI NAD IZOLO
2629
1/3
Silvo Grbec
Korte 133, 6310 Izola - Isola
2/3
Darjo Grbec
Korte 043A, 6310 Izola - Isola

0 1447 1447
28 1718

DVORI NAD IZOLO
2629
1/2
Ana Grbec
Korte 026A, 6310 Izola - Isola
1/2
Ana Grbec
Korte 026A, 6310 Izola - Isola

1571 1235 2806
29 1731

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
Armido Peter Skrlič
Korte 033, 6310 Izola - Isola
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Lastništvo - ožje obravnavano območje

620 127 747
30 1732

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
DEDRA ŠPORT, izdelovanje in popravilo športne 
opreme d.o.o
Cesta Staneta Žagarja 045, 4000 Kranj

245 400 645
31 1734

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
Ana Felda
Korte 018, 6310 Izola - Isola
Čiščenje podrasti-Kulturno-rekreacijski park Kaštelir, 
Krajevna skupnost Korte, Občina Izola.
Drugi obrambni nasip

665 1040 1705
32 1500

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
REPUBLIKA SLOVENIJA
Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

0 920 920
33 1501

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
REPUBLIKA SLOVENIJA
Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

0 1311 1311
34 1502

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
REPUBLIKA SLOVENIJA
Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

0 1003 1003
35 1503

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
REPUBLIKA SLOVENIJA
Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana
Kulturnovarstveno soglasje ZVKD za Pokrajinski muzej 
Koper za rekonstrukcijo mejnega zida v suhozidni 
tehniki 22.4.2013-22.4.2015

0 1219 1219
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Lastništvo - ožje obravnavano območje

36 1504
DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
REPUBLIKA SLOVENIJA
Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana
Čiščenje podrasti-Kulturno-rekreacijski park Kaštelir, 
Krajevna skupnost Korte, Občina Izola.
Vrh naselbine
Kulturnovarstveno soglasje ZVKD za Pokrajinski muzej 
Koper za rekonstrukcijo mejnega zida v suhozidni 
tehniki 22.4.2013-22.4.2015

0 3115 3115
37 1505

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
REPUBLIKA SLOVENIJA
Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

0 1194 1194
38 1506

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
REPUBLIKA SLOVENIJA
Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

0 1204 1204
39 1507

DVORI NAD IZOLO
2629
1/2
Angela Poletti
TRST V.DEL RONCO 6 + 105
1/2
Peter Poletti
Markovac 014, HR 52463 Višnjan, Hrvaška

0 1559 1559
40 1339

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
REPUBLIKA SLOVENIJA
Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana
Čiščenje podrasti-Kulturno-rekreacijski park Kaštelir, 
Krajevna skupnost Korte, Občina Izola.
Prvi obrambni nasip

132 4266 4398
41 1340

DVORI NAD IZOLO
2629
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Lastništvo - ožje obravnavano območje

1/1
REPUBLIKA SLOVENIJA
Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana
Čiščenje podrasti-Kulturno-rekreacijski park Kaštelir, 
Krajevna skupnost Korte, Občina Izola.
Prvi obrambni nasip

0 2244 2244
42 1341

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
REPUBLIKA SLOVENIJA
Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana
Čiščenje podrasti-Kulturno-rekreacijski park Kaštelir, 
Krajevna skupnost Korte, Občina Izola.
Prvi obrambni nasip

1086 854 1940
43 1342

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
REPUBLIKA SLOVENIJA
Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana
Kulturno varsteni soglasje JZRS- ZVKD-investitor 
Pokrajinski Muzej Koper za postavitev 5tih inf.tabel. 
26.11.2012 veljavi do 26.11.2014
Čiščenje podrasti-Kulturno-rekreacijski park Kaštelir, 
Krajevna skupnost Korte, Občina Izola.
Prvi obrambni nasip

1460 1460 2920
44 1343

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
Franko Felda
Korte 023, 6310 Izola - Isola
Čiščenje podrasti-Kulturno-rekreacijski park Kaštelir, 
Krajevna skupnost Korte, Občina Izola.
Prvi obrambni nasip

0 944 944
45 2801/2

DVORI NAD IZOLO
2629
1/1
Družbena lastnina v splošni rabi pota - Občina Izola. 
Občinska cesta
Soglasje Občina Izola,Pokrajinski Muzej Koper za 4 
kom.inf.table 2x45/32),2x(50/70), 1.1.2013-31.12.2013
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Lastništvo - ožje obravnavano območje

Soglasje Občina Izola stranki Pokrajinski muzej Koper 
za poseg v varovani pas občinske poti za postavitev 
tabel 2x45/32;3x50/70, 2m od roba poti 5.12.2012-
5.12.2013

774 839 1613
Skupaj 24248 46325 70573
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KAŠTELIR - Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa do Kvarnerja (preko 

Brkinov, Čičarije in Istre), INTERREG V-A SI-HR 2014-2020  

UPRAVLJAVSKI NAČRT ZA NASELBINO KAŠTELIR PRI KORTAH / OBČINA IZOLA / 2019 

MIOKO Studio, Portorož / Pokrajinski Muzej Koper / Institut za Vernakularno Arhitekturo IVA, Ljubljana / ZVKDS OE Piran  
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NAČRTI:  

A.02.1 Situacija arheološkega spomenika Občina Izola  

A.02.2 Projekt Uživajmo podeželje 2  

A.02.3 LIDAR - posnetek arheološkega spomenika Kaštelir pri Kortah  

A.02.4 Panoramske fotografije obstoječega stanja 01  

A.02.5 Panoramske fotografije obstoječega stanja 02  

A.02.6 Panoramske fotografije obstoječega stanja 03  

A.02.7 Lastništvo ožje območje najdišča  
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A.02.14 Krajša botanična pot  



M 1:30000

Situacija arheološkega spomenika Občina Izola

izvajalec:

ponedeljek, 09. september 2019

risba št.: A.02.1

MIOKO Studio

projekt: NAČRT UPRAVLJANJA ZA NASELBINO KAŠTELIR PRI
KORTAH

številka projekta: 012345678 datum izdelave: JUNIJ 2019

merilo:

investitor: Občina IZOLA
Sončno nabrežje 8, SI-6310 Izola, SlovenijaDvori nad Izolo

Cetore

Malija

Izola

Kaštelir pri Čedljah
EŠD 7238

39 350394 700

265,00 m.n.v.

0 1000m 2000m

S

KOMPAS



M 1:30000

Projekt UŽIVAJMO PODEŽELJE 2

izvajalec:

ponedeljek, 09. september 2019

risba št.: A.02.2

MIOKO Studio

projekt: NAČRT UPRAVLJANJA ZA NASELBINO KAŠTELIR PRI
KORTAH

številka projekta: 012345678 datum izdelave: JUNIJ 2019

merilo:

investitor: Občina IZOLA
Sončno nabrežje 8, SI-6310 Izola, Slovenija

Sistemska tabla 02
Kat.občina-2715 Cetore

Parcela-3018/3
Površina-65m²

Sistemska tabla 03
Kat.občina-2715 Cetore

Parcela-4748
Površina-1491m²

Sistemska tabla 05 (250/150cm)
Kat.občina-2629 Dvori nad Izolo

Parcela-514
Površina-92m²

Sistemska tabla 04
Kat.občina-2629 Dvori nad Izolo

Parcela-2295
Površina-283m²

Sistemska tabla 01
Kat.občina-2628 Malija

Parcela-4639
Površina-308m²

02

01
03

05

04

Dvori nad Izolo

Cetore

Malija

Izola



M 1:2000

LIDAR - posnetek arheološkega spomenika
Kaštelir pri Kortah

izvajalec:

ponedeljek, 09. september 2019

risba št.: A.02.3

MIOKO Studio

projekt: NAČRT UPRAVLJANJA ZA NASELBINO KAŠTELIR PRI
KORTAH

številka projekta: 012345678 datum izdelave: JUNIJ 2019

merilo:

investitor: Občina IZOLA
Sončno nabrežje 8, SI-6310 Izola, Slovenija

1

25

6
7

3

4

LEGENDA-arheološki spomenik

1-Prvi obrambni nasip
2-Glavni vhod na Kaštelir
3-Drugi obrambni nasip
4-Vhod v akropolo
5-Kažeta
6-Kamnite strukture na vrhu Kaštelirja
7-Zahodni vhod na Kaštelir

PODROČJA RAZISKAV IN ARHEOLOŠKIH POSEGOV S

KOMPAS



M 1:2500

Panoramske fotografije obstoječega stanja 01

izvajalec:

ponedeljek, 09. september 2019

risba št.: A.02.4

MIOKO Studio

projekt: NAČRT UPRAVLJANJA ZA NASELBINO KAŠTELIR PRI
KORTAH

številka projekta: 012345678 datum izdelave: JUNIJ 2019

merilo:

investitor: Občina IZOLA
Sončno nabrežje 8, SI-6310 Izola, Slovenija
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Panoramske fotografije obstoječega stanja 02

izvajalec:

ponedeljek, 09. september 2019

risba št.: A.02.5

MIOKO Studio

projekt: NAČRT UPRAVLJANJA ZA NASELBINO KAŠTELIR PRI
KORTAH

številka projekta: 012345678 datum izdelave: JUNIJ 2019

merilo:

investitor: Občina IZOLA
Sončno nabrežje 8, SI-6310 Izola, SlovenijaF1
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Panoramske fotografije obstoječega stanja 03

izvajalec:

ponedeljek, 09. september 2019

risba št.: A.02.6

MIOKO Studio

projekt: NAČRT UPRAVLJANJA ZA NASELBINO KAŠTELIR PRI
KORTAH

številka projekta: 012345678 datum izdelave: JUNIJ 2019

merilo:

investitor: Občina IZOLA
Sončno nabrežje 8, SI-6310 Izola, Slovenija
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M 1:2000

Lasništvo ožje območje najdišča

izvajalec:

sreda, 11. september 2019

risba št.: A.02.7

MIOKO Studio

projekt: NAČRT UPRAVLJANJA ZA NASELBINO KAŠTELIR PRI
KORTAH

številka projekta: 012345678 datum izdelave: JUNIJ 2019

merilo:

investitor: Občina IZOLA
Sončno nabrežje 8, SI-6310 Izola, Slovenija

Parcela=1697
P=2526m²
Zahodni vhod
Postavitev  INFO table 4

Parcela=1705
Postavitev  INFO table 3

Parcela=1710
P=1158m²

Parcela=1713
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Parcela=1715
P=1325m²

Drugi obrambni nasip
Postavitev  INFO table 2
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Prvi obrambni nasip
Postavitev  INFO table 1

Parcela=1343
P=994m²

Parcela=2801-2
P=1613m²

Občinska pot
Varovani pas-2m od roba poti

Parcela=1341
P=1940m²

Parcela=1707
Obnova, čiščenje in vzdrževanje
suhozidov
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Legenda
Republika Slovenija
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M 1:5000

Urbanistična analiza

izvajalec:

ponedeljek, 09. september 2019

risba št.: A.02.8

MIOKO Studio

projekt: NAČRT UPRAVLJANJA ZA NASELBINO KAŠTELIR PRI
KORTAH

številka projekta: 012345678 datum izdelave: JUNIJ 2019

merilo:

investitor: Občina IZOLA
Sončno nabrežje 8, SI-6310 Izola, Slovenija

Vas Korte
vaški zaselek Čedlje zadružni dom

Kaštelir pri Čedljah EŠD 7238

Legenda
Arheološki spomenik
Vplivno območje
Kulturna krajina

LEGENDA-Urbanistična analiza



M 1:4000, 1:50

Meje in poti območja  spomenika

izvajalec:

ponedeljek, 23. september 2019

risba št.: A.02.9

MIOKO Studio

projekt: NAČRT UPRAVLJANJA ZA NASELBINO KAŠTELIR PRI
KORTAH

številka projekta: 012345678 datum izdelave: JUNIJ 2019

merilo:

investitor: Občina IZOLA
Sončno nabrežje 8, SI-6310 Izola, Slovenija

LEGENDA-Poti in meje

Vaška pot
Botanična pot
Kašlerska pot
Ožje obravnavano območje (območje prezentacije arheoloških ostalin)
Območje arheološkega spomenika Kaštelir pri Čedljah EŠD 7238

UREJANJE PROSTORA IN VARSTVENI REŽIM KULTURNE DEDIŠČINE

LEGENDA-Table

Informativne table

Sistemska tabla

INFO točka

LEGENDA-Table

UREJANJE PROSTORA

S

KOMPAS



M 1:2000,00

Ožje obravnavano območje  (območje
prezentacije arheoloških ostalin)

izvajalec:

ponedeljek, 23. september 2019

risba št.: A.02.10

MIOKO Studio

projekt: NAČRT UPRAVLJANJA ZA NASELBINO KAŠTELIR PRI
KORTAH

številka projekta: 012345678 datum izdelave: JUNIJ 2019

merilo:

investitor: Občina IZOLA
Sončno nabrežje 8, SI-6310 Izola, Slovenija
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LEGENDA-arheološki spomenik

1-Prvi obrambni nasip
2-Glavni vhod na Kaštelir
3-Drugi obrambni nasip
4-Vhod v akropolo
5-Kažeta
6-Kamnite strukture na vrhu Kaštelirja
7-Zahodni vhod na Kaštelir

PODROČJA RAZISKAV IN ARHEOLOŠKIH POSEGOV S

KOMPAS
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Idejna zasnova Varijanta 01

izvajalec:

ponedeljek, 09. september 2019

risba št.: A.02.11

MIOKO Studio

projekt: NAČRT UPRAVLJANJA ZA NASELBINO KAŠTELIR PRI
KORTAH

številka projekta: 012345678 datum izdelave: JUNIJ 2019

merilo:

investitor: Občina IZOLA
Sončno nabrežje 8, SI-6310 Izola, Slovenija
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KAŠTELIR KORTE
PREDLOG URBANE OPREME Z DELOVNIM NAZIVOM

»ARHEO RING«

Avtorja: dr. Ljudmila Koprivec, u.d.i.a., Endrigo Miojević, u.d.i.a.
MIOKO Studio, Portorož / Portorose, april 2019

Pri ureditvi arheološkega parka na Kaštelirju pri Kortah predlagamo na poziciji razgledne ploščadi novo unikatno dizajnirano urbano opremo »Arheo
Ring«.
Predstavljamo več funkcijsko urbano opremo, ki se jo lahko uporabi kot prostor za posedanje, sprostitev, igro in kot centralni prostor arheološkega
parka namenjenega predavanjem in prezentacijam. Z umestitvijo organsko oblikovane urbane opreme smo ponazorili osnovno funkcijo in obliko
kaštelirja kot utrdbe, s podobo skulpture pa dodatno obogatili kulturni prostor arheološkega parka.
Generirana oblika urbane opreme interpretira obliko kaštelirja. Obod prstana »Arheo Ring« določa nov notranji in zunanji prostor na razgledni
ploščadi. Notranji prostor je namenjen predavanjem in prezentacijam, zunanji prostor pa sprostitvi, rekreaciji in razgledišču na krajino.
Predlaganim osnovnim funkcijam se lahko dodajo še pametni sistemi kot so solarni paneli, možnost USB priklopov za polnjenje telefonov in tablic ter
nove digitalne vsebine z Wi-Fi Info točko.
Izdelava trajnega protopita je predvidena iz lahkih in prefabriciranih elementov, ki bodo v segmentih preneseni in sestavljeni na lokaciji brez
negativnih vplivov na okolje. Predvidena je uporaba sodobnih, trajnostnih materialov kot npr. les, kamen in drugih.
Konceptualna zasnova in sistemska rešitev »Arheo Ring« bo izdelana tako, da je možna postavitev na vseh drugih kaštelirjih z značilnimi oblikovnimi
lastnostmi posameznega kaštelirja.
»Arheo Ring« omogoča digitalno povezljivost vseh kaštelirjev v Sloveniji in na Hrvaškem. Arheološki parki pa pridobijo nov element digitalnega
muzeja na prostem.

ARHEO RING bo izveden iz trajnostnih materijalov

Primer urbane opreme obdelane v kamnu
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Idejna zasnova Varijanta 02

izvajalec:

sreda, 25. september 2019

risba št.: A.02.12

MIOKO Studio

projekt: NAČRT UPRAVLJANJA ZA NASELBINO KAŠTELIR PRI
KORTAH

številka projekta: 012345678 datum izdelave: JUNIJ 2019

merilo:

investitor: Občina IZOLA
Sončno nabrežje 8, SI-6310 Izola, Slovenija
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Panoramsko kukalo

Večji podest za namen odra

Arheopeskovniki 3x

Fiura kaštelirskega gonia
Maketa Kaštelirja

Terase za
sedenje

Označevalna in informativna tabla

A

B

A-B
Dolžina=109,20m
Površina=295,52m²
Širina=2,5m
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Daljša botanična pot

izvajalec:

ponedeljek, 09. september 2019

risba št.: A.02.14

MIOKO Studio

projekt: NAČRT UPRAVLJANJA ZA NASELBINO KAŠTELIR PRI
KORTAH

številka projekta: 012345678 datum izdelave: JUNIJ 2019

merilo:

investitor: Občina IZOLA
Sončno nabrežje 8, SI-6310 Izola, Slovenija

Kaštelir  EŠD 7238
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M 1:5000

Krajša botanična pot

izvajalec:

ponedeljek, 09. september 2019

risba št.: A.02.15

MIOKO Studio

projekt: NAČRT UPRAVLJANJA ZA NASELBINO KAŠTELIR PRI
KORTAH

številka projekta: 012345678 datum izdelave: JUNIJ 2019

merilo:

investitor: Občina IZOLA
Sončno nabrežje 8, SI-6310 Izola, Slovenija
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KAŠTELIR - Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa do Kvarnerja (preko 

Brkinov, Čičarije in Istre), INTERREG V-A SI-HR 2014-2020  

UPRAVLJAVSKI NAČRT ZA NASELBINO KAŠTELIR PRI KORTAH / OBČINA IZOLA / 2019 

MIOKO Studio, Portorož / Pokrajinski Muzej Koper / Institut za Vernakularno Arhitekturo IVA, Ljubljana / ZVKDS OE Piran  
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GRAFIKA:  

- GRAFIKA1: Predlog brošure VAS KORTE  

- GRAFIKA2: Predlog brošure VERNAKULARNA ARHITEKTURA, Občina Izola  

- GRAFIKA3: Predlog edukacijskega programa VRTEC SUHOZIDA, vas Korte  

- GRAFIKA4: Predlog opreme pedagoške točke – ARHEOPESKOVIK, Kaštelir pri Kortah  
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Korte je prijetna vas, ki leži na slemenu nad 
Portorožem, Izolo in Piranom in gleda tako na 
morje kot na kontinent. Dolenja vas ima cerkev s 
pokopališčem, predvsem pa je zanimiv ulični niz 
visokih hiš, ki se tam stiskajo pred vetrom. Ima 
tri imenitna gostišča, ki z domačini pričakujejo
vse, ki cenijo kamen, dediščino in kulturo.
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Domača gostilna

KORTE gradišče Kaštelir

Gradišče KAŠTELIR nad Kortami je pomembno 
predzgodovinsko gradišče, ki je bilo nekdaj del
sistema množice gradišč vse zahodne Slovenije.
Je dolgo skoraj kilometer in pol in ima ohranjene
sledove obrambnih zidov v suhozidu. Ni pa bila 
tam razvita le kultura kamna, najdbe keramike, 
predvsem pa bronasta figura psa,  istrskega 
goniča, pričajo o visoki kulturi naših prednikov.

Interreg 2o19 Slovenija / Hrvaška EU
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s kulturo kamna

1
3Krogi razdalj s Kort: do Izole, do Kopra in do

Trsta. Prva dva sta dosegljiva pohodnikom peš,
tretji z vozili. Kultura kamna je na tem območju
izjemno bogata in raznolika:
1 kamniti zid iz Kort (krog 1)
3 menhir pri Krkavčah (krog 1)
5 podzemski vodnjak v Zabavljah (krog 3)
6 kal iz okolice Sočerge (krog 3)
7 Rudetova ledenica v Hrpeljah (krog 3)
8 Mazurinov mlin (krog 3)
9 sečoveljske soline (krog 1)
1o ostanki rudnika izpod morja Sečovlje (krog 1)
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a1 pogled, fotografija

V naravi najdemo naravno in kulturno krajino: narava je oblikovala posebnosti sama, medtem ko je avtor 
kulturne krajine seveda človek. 
Naravna krajina, vezana na jugozahod Slovenije, nudi širok razpon izjemnih vrednot. Unesco je že leta 1986
prepoznal Škocjanske jame, potem je tu kraški svet s svojimi značilnostmi, predvsem vezan na vodo in na 
kamen. Vertikalne stene pri Ospu, klifi ob obali, Škocjanski zatok kot vir živalskega sveta so elementi, ki jih je 
oblikovala narava. Ampak s tem je narava človeku le pokazala kaj je možno narediti - predvsem s kamnom.
Kulturna krajina pa je tista, ki jo je ustvaril človek. Resda je videl realizacije, ki jih je pripravila narava kot 
vzorce, a kulturo kamna je človek razvil sam, bolj kot roke je uporabljal pamet. 
Predvsem gre za suhozid, za sestav kamna v suho, brez veziva. 

a1 elementi suhozida
Kamen lahko nastopa kot samostojen element: kot skala ali skalovje, tudi kot tlak.
Elementi pa, ki sestavljajo arhitekturo iz tega dragocenega materiala, so redko iz enega samega kosa kamna.
Konstrukcije je treba sestavljati iz manjših elementov, iz takih kamnov, ki jih lahko prenaša človek sam, 
izjemoma dva ali trije. Kamni so le redko naravno oblikovani, čeprav rast plasti, ki jih človek potem lomi in reže,
tudi to omogočajo. A najpomembnejše konstrukcije so vendarle sestavljene iz najdenega kamna, ko je treba
njivo, travnik, pašnik čistiti, da se ne lomi ne orodje in ne noge živali. Ta kamen nima stalne oblike, je povsem
naraven in zahteva le eno, a najpomembnješe znanje: izbor za sestavo.

a2 objekti v suhozidu
Najpreprostejši in najstarejši objekt kamna je grublja. Kamen očiščene njive je treba nekam spraviti: če ga
zmečemo na kup, se bo sčasoma razlezel in se sam vrnil v zemljo. Tako nismo naredili ničesar. Edina možnost
je sestav v konstrukcijo. Sestavljanje konstrukcije zahteva znanje, disciplino in delo. Če pa je že konstrukcija,
mora biti vsaj uporabna: tako je vzdolžna grublja zid, ki razmejuje, ločuje, a tudi združuje, vodi in spaja.
V zidu je mogoče sam konstrukcijski princip razširiti: prekrivanje je moč razpreti, da dobimo lino za hrano in
vino, kar bi se sicer do malice - na soncu - tudi pokvarilo. Večjo lino je moč uporabiti tudi kot senčnico za 
človeka, večje zatočišče v kamnu omogoča udobje, celo zdravje več ljudem.

a3 preprosti sestavi
najpreprostejši princip sestava kamnov je sestav kamna do kamna. naslednji - logični - korak je prekrivanje. To
je že konstrukcija, saj s svojo maso spodnja elementa utrjuje. Sestavi poznajo vzdolžnike in prečnike - po
dolgem in počez postavljene kamne, ki konstrukcijo vežejo in jo utrjujejo. Seveda je pomembno temeljenje, saj
lahko kvaliteten zid stoji le na dobrih temeljih. Na vrhu konstrukcije mora biti zaščita: krovni kamni spodnje 
vežejo, s svojo maso jo utrjujejo, z enotno površino ščitijo pred dežjem in vlago. Zidovje je lahko povsem ravno
ali pa pod kotom, ko uporablja celo psihološke učinke za živali: pod kotom grajena stena zgleda malim živalim
višja, zato se ji izognejo. 
Zid ločuje dve polji in jih veže - kolikor sta na različnih višinskih ravneh. Tako dobimo podporni zid ali škarpo.
Bistvo te konstrukcije je večanje uporabe naravnega terena: njiva pod kotom je manj uporabna, jo težko
obdelujemo, voda pa z nje odteka.
Zid je lahko enojen ali dvojen, nizek ali visok, odpira poti živalim ali jih zapira.

vrtec suhozida
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vrtec suhozida

a4 korbeling, gradnja prostora
Zid sam lahko vsebuje vsebinske elemente: line, police ali varovalne elemente, sedeže ali prepreke, odpira
poglede. Najpomembnejša vloga kamnitih konstrukcij pa je zaščita človeka. Za to je seveda kamen sam
premalo: treba je uporabiti pamet. 
Naslednji tip konstrukcije, ki sledi sestavljanju kamna do kamna, je preklop s previsevanjem. Previs je možen
vse do točke na polovici elementa, do njenega težišča. A to velja le za drugi sloj, kajti pri tretjem gre že za
sestav vseh točk težišč, kar previs manjša z višino. Vsaka naslednja plast kamna lahko previseva nekaj manj
od tiste pod njo. Teoretično to pomeni, da lahko sega previsevanje do višine, ki jo določa koren iz tri polovic,
če je osnovnica ‚ena’ enaka dolžini od vhoda kompozicije preko vse globine. Prostor je v tlorisu okrogel.
Tako dobimo prostorsko kompozicijo, uporaben prostor tudi za množico. Strokovno se ta konstrukcija imenuje 
‚neprava kupola’. Največja znana je Atrejeva zakladnica v Mikenah z višino skoraj petnajstih metrov, vanjo pa
gre nekaj sto ljudi. 
V tem sistemu so grajene ‚hiške’ na Krasu, ‚šiške’ pri Lokvi in - v bližini Kort, za Gračiščem - ‚kutje’. Najbližja je
že v sosedni vasi Padna.
Preprostejše zatočišče pravokotnega tlorisa so ‚kažete’, ki pa imajo leseno konstrukcijo strehe, čeprav je krovni
material spet kamen. Ostanke kažete najdemo tudi na Kaštelirju. 

a5 izobraževanje
Prosveto ali izobraževanje so poznali že naši predniki in jo zapisali kot ‚našo osveto’, pogoj za preživetje. Prav
so imeli. Ljudem je treba povedati za vrednote, ki označujejo narod. V Alpah, na Krasu, v Primorju in v 
Slovenski Istri je to zagotovo kamen - naravni in tisti, ki ga je obdelal in za uporabo pripravil človek.
Izobraževanje pa je proces, ki ga moramo začeti na začetku: majpomembnejše je v otroštvu. To potrjuje že
slovenski rek: kar se Janezek nauči, to Janez zna. Izobraževanje je stvar strokovnjakov, tako pedagogov kot
tistih, ki obvladajo tudi druge stroke. V primeru kamna imamo strokovnjake na področju teorije, pa tudi prakse.

a6 vrtec suhozida
Vrtec suhozida je praktična izobraževalna tehnika, ki z navodili in s primeri razlaga tematiko in s tem širi znanje,
na praktičnem področju pa razvija razmišljanje in spretnosti. 
Sestavi so prikazani na tablah z obrazložitvijo, kar je namenjeno predvsem staršem in vzgojiteljem.
Vsi sestavi so praktično izvedeni v zidu. Ta je grajen iz raznih tipov, kvalitet in barv kamna, kar omogoča, da
izvedene konstrukcije delujejo (preklop, previs, preklada, lina, sedež, stopnica, preprečevanje prehoda, 
označba). Predvsem je pomembno, da v drugi barvi prikažemo princip gradnje, ki ga lahko otrok primerja in
preverja s svojo konstrukcijo v lahkem materialu. Na sedežu lahko sedi - otrok rabi majhen sedež, starši
večjega. Na stopnico stopi, prepreka pa mu onemogoča prehod.
Najpomembnješa kompozicija je neprava kupola, ki jo lahko sestavijo le večji otroci - primer hiške pa stoji na
koncu niza, a je zaradi varnosti otrok utrjena konstrukcija. Zato lahko v njej in po njej otroci varno plezajo.
Vse konstrukcije kamna so trdne, a jih je seveda zaradi principa suhozida tekoče kontrolirati, vzdrževati, kar
je zahtevno delo strokovnjakov s formalno priznano kvalifikacijo (NPK je ‚Nacionalna poklicna kvalifikacija).
Vrtec suhozida pa ni le igrača, principi gradnje so realni, strokovno prikazani in služijo tudi za izobraževanje
in za izpopolnjevanje strokovnjakov suhozidarjev. Tako bi se lahko ‚vrtec suhozida’ ob strokovnem delu
kandidatov za suhozidarje tudi sam finančno vzdrževal - več, šolanje suhozidarjev odpira možnosti za delo
domačinov (prenočevanje, prehrana, vodstvo), urejeno vodstvo in varstvo otrok pa predstavlja pomemben
element pri turistični ponudbi Gradišča Kaštelir.

a7 predstavljanje tematike javnostim
Izobraževanje z igro, varstvo otrok med ogledom staršev, razvijanje spretnosti in predstavljanje starodavnih
obrti so elementi, ki so pomembni tako za pedagoško stroko kot za arhitekturo, pravzaprav za vso kulturo.
Vloga otrok je pri današnji mobilnosti vse večja, ‚vrtec suhozida’ in pa ‚arheopeskovnik’ pa ob dobri izvedbi
organizacije omogočata mnogo lažje obiskovanje kulture tudi za starše.
Vse to je treba predstaviti javnostim: strokovni in splošni, da je mogoče ob dobri zamisli, izvedbi in 
organizaciji izvajati tudi zahtevnejše oglede, kar Gradišče Kaštelir na vsak način je. Ne gre za reklamo, pač
pa za informacijo o kulturi, o možnostih, kvaliteti na stičišču treh držav, kar projekt Interreg Kaštelir omogoča
že s svojo zasnovo. Usklajevanje interesov na širšem področju koristi vsem: domačinom, obiskovalcem, 
predvsem pa skupni kulturi, kar je treba pokazati tudi navzven.



5

celota

borut juvanec, institut vernakularne arhitekture ljubljana

vrtec suhozida
sektor 1> sektor 2> sektor 3>

navodila

enaki kamni
(poenostavitev)
enaki kamni
(poenostavitev)

od
pr

tin
aod

pr
tin

a

za
ve

tje lin
a

prekrivanje previsevanje neenaki kamni
najdeni pri čiščenju

kamni konstrukcij so
druge vrste, da pomagajo
otrokom pri sestavljanju

‚kamni’ iz
polyurethana
(lahek material)

st
op

ni
ce

>
v 

zi
du stopnice>

iz zidu

prepreke

oz
ek

 
pr

eh
od

kiklopski
zid

zaključek
zidu

zi
d

‚u
nj

ul
ic

a’

zi
d

dv
oj

ni

zi
d

ko
ni

čn
i

hiška (Kras)
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prehodi

1 informativna tabla
2 sestav enakih kamnov
3 prekrivanje
4 previsevanje
   korbeling
5 neenaki kamni
6 lina
7 stopnice v zidu (prečne)
8 stopnice iz zidu (vzdolž zidu, konzolne)
9 prehod za male živali (mladiče)
1o prehod za odrasle živali
11 prepreke na vrhu zidu
12 ozek prehod
13 kiklopski zid
14 neenaki kamni
15 zaključek

     zid v prerezu, tipi
16 enojni (Cres, Krk: ‚unjulica’)
17 dvojni zid
18 dvojni konični zid

     objekt
19 hiška, kutja



borut juvanec, institut vernakularne arhitekture ljubljana
6

vrtec suhozida
objekt: začetni del
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najdeni pri čiščenju

kamni konstrukcij so
druge vrste, da pomagajo
otrokom pri sestavljanju

‚kamni’ iz
polyurethana
(lahek material)

sektor 1>

1 informativna tabla
   informacije o izobraževalnem objektu
   navodila za uporabo
   kaj so kamni druge barve: konstrukcija
   informacije o projektu INTERREG SLO/HR 2o19
2 sestav enakih kamnov
3 prekrivanje
4 previsevanje
   korbeling
5 neenaki kamni
6 lina
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vrtec suhozida
sektor 2>

su
he

c 
>

ov
čk

a 
>

od
ra

sl
a 

ov
ca

 >

st
op

ni
ce

>
v 

zi
du stopnice>

iz zidu

prepreke

oz
ek

 
pr

eh
od

kiklopski
zid

zaključek
zidu

prehodi

debeluh

objekt: srednji del

7 stopnice v zidu (prečne)
8 stopnice iz zidu (vzdolž zidu, konzolne)
9 prehod za male živali (mladiče)
1o izbor živali (dostop, kontrola, štetje)
   prehod za odrasle živali
11 zid ločuje: preprečevanje prehoda
   prepreke na vrhu zidu
12 prehodi za ljudi (onemogočeno živalim)
   ozek prehod
13 vzorci raznih tipov zidov: obloga, konstrukcija
   kiklopski zid
14 neenaki kamni
15 zaključek
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sektor 3>
objekt: zaključni del, hiška

k

     zid v prerezu, tipi
16 enojni (Cres, Krk: ‚unjulica’)
17 dvojni zid
   vzdolžniki in prečniki
18 dvojni konični zid
   koničnost psihološko viša višino in s tem
preprečuje preskoke

     objekt
19 hiška, kutja
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vrtec suhozida

+ o.oo m

.60
.50

2.
40

 m
.5

0
1.

40
 m

.0
5

1.40 m .50

.05 2.40 m
.90 .90

.05

1.
64

 m
1.

20

.8
2

.8
2

.3
0

1.
942.

24
 m

.3
0

.0
5

.5
0

.7
4

+ 1.o5 m
+ 1.2o m

+ 1.94 m
+ 2.24 m

pogled
na vhod

prečni prerez

tloris

dovod zraka
airation

odvod dima
chimney

ognjišče / the hearth

vh
o

d
 6

0
 x

 1
0

5

.50 1.40 m .50.05

1 meter

Sever

Kobilarna Lipica
varianta o2

Arhitektura

KRAS 2o11
UNESCO, SAZU, 
Znanstveno raziskovalni center SAZU
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
Mediacarso
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Borut Juvanec, Univerza v Ljubljani FA

7

površine / surfaces:
groundplan, brutto 2.4o x 2.4o                                  = 5.76 m2
inner room  .7o x .7o x 3.14 + .6o x .5o = 1.54 + .31 = 1.85 m2
zidovje / the walls 5.76 - 1.85                                     = 3.91 m2

kubatura / cubature:
varianta 1                                                                 9.54 m3
varianta2                                                                 6.6o m3
2.4o x 2.4o x 1.6o     = 9.22
.7o x .7o x 3.14 x 1.5 = - 2.31
.5o x .6o x 1.o5         = - o.32

izračuni / calculations - izkoristek / use of the space:
zid : objekt / the wall : object 3.91 / 5.76                   = 67.88%
prostor : celota / the room : object 1.85 / 5.67          = 32.12%

Kobilarna LipicaAh proj o1

Arhitektura

KRAS 2o11
Projekt

UNESCO, SAZU, 
Znanstveno raziskovalni center
Univerza v Ljubljani
Mediacarso

projekt

pogled z jugovzhoda            severovzhod                           severozhod
south-east elevation             north-east                               north-west

pogled na streho
view to the roof

< vhod
entrance

< vhod
entrance

Borut Juvanec, Univerza v Ljubljani FA

8

Kobilarna Lipica
teorija

Ah projekt o2

Arhitektura

KRAS 2o11
Projekt

UNESCO, SAZU, 
Znanstveno raziskovalni center SAZU
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
Mediacarso

projekt

1 1

1 1

1

22

1

1 1

izbor velikosti
selection

osnovnica, širina    globina                     diagonala                kvadrat
baseline, width      depth                        diagonal                  square

center                      lok                             krog,                         odprtina
                                                                   notranji prostor       vhod
centre                      the arch                    the circle                  opening
                                                                   inner room              entrance                      

shema tlorisa          tloris
scheme                    groundplane

Borut Juvanec, Univerza v Ljubljani FA
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Kobilarna Lipica
hiška v prostoru

Ah projekt o2

Arhitektura

KRAS 2o11
Projekt

UNESCO, SAZU, 
Znanstveno raziskovalni center SAZU
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
Mediacarso

projekt

hiška, the view

tloris, prerez, notranjost
groundplan, section and inner 
room

prečni prerez
cross section

tloris
groundplan

2
 m
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izobraževalna enota
1, otroci

vsebina:
zasnova stran 3

načrt arheopeskovnika, kote 4
najdbe 6

najdba 1: istrski gonič 7
najdba 2: načrt gradišča 8

najdba 3: geslo 11
table, opis, navodila 12

povzetek 13 
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a1 pogled, fotografija

Pogled na zaraščen teren, spreminjan in obdelan s kmetijskimi posegi je mnogokrat nepregleden in
neprepoznaven. Vrednote dediščine so skrite v kamnu, ki pa jih je treba odkriti, prepoznati in ovredno
tene predstaviti. Nekateri sodobni tehnični posegi omogočajo omejen vpogled tudi v notranjost zemlje,
a je tudi za to treba teren pripraviti, predvsem očistiti zelenje in drevje.

a2 izkopavanje, izkop (sonda)
Poskusni izkopi (sonde) zahtevajo vrhunsko znanje in potrpežljivost. Temelje na presoji arheologov in
na predhodnih izkopavanjih, ki nakazujejo najdbe.

a3 kopanje
Izkopavanja so zahtevna dela, saj združujejo fizično delo z občutkom za detajl: najdb ne smemo 
poškodovati, predvsem pa jih je treba takoj popisati, narisati in fotografirati ter umestiti v prostor.

a4 najdbe
Najdbe so lahko navadni kamni, ki v sklopu tvorijo poemmbne objekte: poti, ceste, zidove, zgradbe, 
palače, gradove. Pomembno pa je, da so najdbe različne: izhajajo lahko iz različnih časov. Teoretično
so starejše globoko, mlajše pa bliže površini, a je lahko tudi drugače. Tako je pomemben redosled
najdb in predvsem znanje in presoja arheologa, da najdbo umesti v čas in ovrednoti njen pomen.

a5 čiščenje najdb
Najdbe je v pesku preprosteje kopati, take v glini ali celo v nastajajoči kamnini pa je treba čistiti, da
pridemo do izvorne oblike. Glineni ostanki so redkokdaj ohranjeni v celoti, zato jih je treba najprej
očistiti, potem pa še sestaviti v logične celote. Le tako postanejo razumljive in jih lahko pokažejo
javnosti.

a6 snemanje terena, meritve in dokumentiranje
Vsako izkopavanje je treba dokumentirati, najprej izmeriti, narisati, fotografirati. Le tako je mogoče
najdbi vrniti njeno nekdanjo vrednost.

a7 analiziranje, laboratorijsko delo
Laboratorijsko delo ne pomeni le dela v laboratoriju, pač pa vsako strokovno in znanstveno delo zunaj
izkopa. Analizirati pomeni razstaviti objekt na sestavne dele, kar lahko odkrije marsikaj novega:
starost, pripadnost drugim izkopaninam, materiale, tehnike izdelave in uporabo uma, ki omogoča
razumevanje namenov, izvedbe in uporabe nekoč. Stalna razmerja, ki nastopajo v nekaterih objektih,
je moč ugotoviti le z visokim znanjem in s poglobljenim delom.

a8 predstavitev
Najdbe so zrele za javno predstavitev šele po vsej omenjeni obdelavi, kjer sodelujejo razni 
strokovnjaki in razne stroke, v veliko pomoč pa je sodobna, digitalna tehnika. A kljub temu je še vedno
najpoemmbnejši um človeka, ki mora danes razumeti kako so živeli in kako so delali nekoč.
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arheopeskovnik
objekt, pogledi
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najdbe: pes, načrt, geslo
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najdba 1: istrski gonič
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Najdba številka 1:
istrski gonič, pes
Zaradi majhnosti je pes na vrvici (kakor morajo biti tudi drugi psi na gradišču).
Kipec je izvorne oblike in velikosti, eden treh najd v peskovniku je lahko tudi večji, da si ga mali
otroci sploh predstavljajo.
Vrvica ni samo za zaščito, omogoča tudi iskanje majhnim in manj spretnim otrokom.



1 2

43

9 
cm

15
 c

m

30
 c

m

25 cm 8 cm

50 cm

9 cm 8 cm

r 4.5 cm

r 4
.5

 c
m

3 cm

3 
cm

3 
cm

izkop

zi
d

zi
d

izkop
kažetarazgled

1 2

43 globine:
površina
1 cm
2 cm
debelina 3 cm

30
 c

m

50 cm

arheopeskovnik
najdba 2: načrt gradišča

borut juvanec, institut vernakularne arhitekture ljubljana
38



1+4

2+3

globine:
površina
1 cm
2 cm
debelina 3 cm

15
 c

m
15

 c
m

30
 c

m

9 
cm

15
 c

m

30
 c

m

25 cm 8 cm

50 cm

9 cm 8 cm

3 cm

3 
cm

3 
cm

50 cm

izkop

zi
d

zi
d

izkop
kažetarazgled

1 2

43

r 4.5 cm

r 4
.5

 c
m

r 4
.5

 c
m

r 4.5 cm

arheopeskovnik
najdba 2: načrt gradišča

borut juvanec, institut vernakularne arhitekture ljubljana
9



arheopeskovnik
najdba 2: načrt igrišča
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Najdba številka 2:
načrt gradišča Kaštelir
Načrt je vtisnjen ali rezkan z več globinami: osnovna ravnina je ravnina plošče in predstavlja
teren; druga obrisuje meje gradišča; tretja globina predstavlja izbokline (zidovje, kažeto, tumulus) 
in je v isti ravnini kot osnovna, a izstopa iz spodnje kot gradnja v višini; četrta globina so sonde
ali izkopi, ki predstavljajo najgloblji luknji (ponazarja dejansko ‚kopanje’, izkop).

Sam načrt je razdeljen na štiri ploščice, da jim mora najditelj sestaviti. V pomoč so mu izbokline in 
vbokline, ki to lajšajo.
Razen tega so ploščice opremljene s številkami, da jih večji otroci že prepoznajo (od 1 do 4).

Ploščice so prosto skrite v pesku in jih je treba občasno obnavljati.

1 2

43

1o
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najdba 3: geslo
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Najdba številka 3:
geslo (slovenska in angleška verzija)
Geslo je preprosto: rad imam gradišče kaštelir. 
Slovenska verzija je besedno geslo, znak Gradišča Kaštelir nad Kortami je znakovno, ki je 
razloženo na tabli.
Angleška verzija je besedna in znakovna: beseda ‚jaz’ ali ‚I’ je zapisana v črkah, ‚ljubim’ ali
‚rad imam’ je ponazorjeno z zankom (srce), gradišče Kaštelir je spet znak.

Črke in znaki so v betonu in 3 cm izstopajo iz tal, z večjimi razmiki, da omogočajo čiščenje
peska med njimi.

Najdbe so treh vrst: 
1 objekt, ki je bil najden v gradišču, 
     najdbo iščemo in jo lahko primemo v roko: otip
2 načrt gradišča, ki predstavlja istočasno
razstavljene objekte ali razbite kose, kar je treba spet sestaviti (s pomočjo izboklin je to olajšano),
     najdbo iščemo, čistimo, sestavimo in beremo: zahtevnejša stopnja zaznavanja
3 fiksne najdbe, ki ostajajo v terenu in jih šele po odkritju in čiščenju preberemo in razumemo.
     najdba ostaja v terenu, jo lahko otipamo, a jo je treba razbrati z umom: odkrivanje, razbiranje, 
razumevanje
Tako krepimo na prvi stopnji fizična čutila (krepimo fizične spretnosti), na drugi logično 
sestavljamo in razbiramo (krepimo logiko) in na tretji odkrivamo ter razumevamo z umom 
(krepimo um).

istrski gonič
na vrvici

načrt gradišča
v štirih delih

geslo
I LIKE KAŠTELIR

geslo
RAD IMAM KAŠTELIR

11
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arheopeskovnik
tabla, opis in navodila

borut juvanec, institut vernakularne arhitekture ljubljana

Tabla je razdeljena na pet delov. Kot ves peskovnik je tudi tabla v zlatem rezu, kar ohranja
humano harmonijo med razsežnostmi in človeškim telesom. To ni le vizualizacija, je predvsem
uporabne vrednosti, kjer objekti ustrezajo človeku, njegovemu telesu in njegovemu umu.
     tabla 1
arheopeskovnik: objekt se predstavi malčkom, uporabnikom pekovnika, kjer z igro spoznavajo
znanost. Besedna igra ‚grad išče Kaštelir’ ima pod besedico ‚grad’ tablico, na katero lahko
napišemo kdo išče: na primer Janez išče Kaštelir, tudi Metka ga išče.
Tabla 1 je predvsem pomoč mentorjem.
     tabla 2 
arheologija: razlaga kaj je to arheologija, kdo so arheologi in kaj delajo ter kako.

     tabla 3 
gradišče Kaštelir: predstavitev območja, arheološki ostanki in rekonstrukcije ter najdbe na
gradišču. Omenja druga gradišča v okolici in nasploh med Vidmom in Puljem.

     tabla 4 
vas Korte z okolico: predstavitev vasi, ki se deli na Dolenjo vas in na Gorenjo vas. Dolenja vas
ima imeniten ulični niz, okrog cerkve je idealno mesto za javne prireditve in za družbeno življenje
vaščanov. Okolje z Gradiščem omogoča kulturni turizem med naravnimi in kulturnimi 
znamenitostmi, ki jih je treba povezati z življenjem na vasi, z njegovo ekonomiko in kulturo.

     tabla 5 projekt INTERREG 2o19 Kaštelir
Projekt Evropske unije INTERREG 2o19 Kaštelir Slovenija / Hrvaška združuje kar nekaj občin,
krajev, znanstvenih in kulturnih organizacij na območju obalnega dela Slovenije, istre in otoka 
Cresa. Povezava turističnih destinacij združuje, plemeniti in krepi sodelovanje tako ponudnikov
kot obiskovalcev. Majhni kulturni centri so idealni za izvedbo turizma najvišje ravni, kulturnega
turizma.

1 2 3 4 5
grad išče
Kaštelir
Kdo ga išče?
Mi, radovedni malčki.
Le pridni, umni malčki
smo zaklade našli, 
starejši pa so nam jih
tudi razložili.
Zdaj jih poznamo vsi.
iščemo:
1. najdbo s Kaštelirja
2. načrt Kaštelirja
3. geslo
Kdor najde vse tri, postane
pravi mali arheolog.
orodje: skodela orodje: lopatica orodje: žlica orodje: krtačka orodje: čopič

arheopeskovnik arheologija gradišče Kaštelir vas Korte z okolico projekt

INTERREG 2o19 SLO HR
Kaštelir
Občina Komen
Občina Izola
Univerza Maribor
Inštitut IRRIS
Istarska županija
Opčina Lanišće
Grad Mali Lošinj
Park prirode Učka
Komenski Kras
Moščeniška Draga

jani
tanja
jana
tevž

12
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istrski gonič
na vrvici

načrt gradišča
v štirih delih

geslo
(angleško)

geslo
(slovensko)

arheopeskovnik

borut juvanec, institut vernakularne arhitekture ljubljana
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Najdbe so treh vrst: 
1 objekt, ki je bil najden v gradišču, 
     najdbo iščemo in jo lahko primemo v roko: otip
2 načrt gradišča, ki predstavlja istočasno
razstavljene objekte ali razbite kose, kar je treba spet sestaviti (s pomočjo izboklin je to olajšano),
     najdbo iščemo, čistimo, sestavimo in beremo: zahtevnejša stopnja zaznavanja
3 fiksne najdbe, ki ostajajo v terenu in jih šele po odkritju in čiščenju preberemo in razumemo.
     najdba ostaja v terenu, jo lahko otipamo, a jo je treba razbrati z umom: odkrivanje, razbiranje, 
razumevanje
Tako krepimo na prvi stopnji fizična čutila (krepimo fizične spretnosti), na drugi logično 
sestavljamo in razbiramo (krepimo logiko) in na tretji odkrivamo ter razumevamo z umom 
(krepimo um).
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darila za zmagovalce
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