
POTOVANJE
V PRETEKLOST
Claustra Alpium Iuliarum
– zid, ki povezuje
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V 3. stoletju našega štetja, ko je moč Rimskega 
cesarstva začela upadati in je bilo vse težje 
varovati meje pred vdori sovražnikov, je bil 
zgrajen dodatni, notranji obrambni in nadzorni 
sistem skupne dolžine (s prekinitvami) 
približno 130 kilometrov. Claustra Alpium 
Iuliarum je le eno izmed prvih poimenovanj 
tega sistema, ki ga je prvi uporabil antični 
zgodovinar Ammianus Marcellinus. Na 
obalnem območju antične Tarsatike 
(Tarsatica, današnja Reka) je bila 
postavljena stavba sedeža vojaškega 
poveljstva. Po propadu zahodnega 
Rimskega cesarstva, so utrdbe in zidovi 
nekdanjega zapornega sistema Claustra 
Alpium Iuliarum ostali zapuščeni in 
pozabljeni, tako kot starodavna Tarsatika.

Sledi mogočnih utrdb in zidov, ki so 
branili srce rimske civilizacije, so še vedno 
prisotne na območju od sodobne Reke do 
višin slovenskih Alp. Skozi gozdove in gosto 
rastlinje, med naselji in sodobnimi cestami 
lahko še danes vidite 30 kilometrov zidov s 
stolpi, pa tudi sledi utrdb in trdnjav. Spoznavanje 
tega zapornega sistema obsega odkrivanje 
nepozabnih krajin in priložnosti, ki bodo navdušile 
ljubitelje narave, pohodništva, kolesarjenja in 
dejavnosti na prostem.

Na prostoru, kjer se nahaja poznorimski zaporni sistem, se 
sredozemska in alpska Evropa povezuje z značilnimi kraji, 
mesti in pokrajinami srednje Evrope. Danes lahko raziskujete 20 
lokacij, na katerih se nahajajo sledi CAI. Celotno kulturno-turistično 
pot predstavljamo skozi tri različna geografska območja. Severozahodni 
in osrednji del se nahajata v Sloveniji in zajemata območje od vznožja Julijskih 
Alp v severozahodnem delu, do območja južno od Ljubljane v osrednjem delu. Južni 
del sestavljajo lokacije na območju regije Kvarner na Hrvaškem.

CAI - CLAUSTRA 
ALPIUM IULIARUM
Med raziskovanjem edinstvene narave 
odkrijte zanimivo zgodovino

Pomembna cesarstva antičnih civilizacij so zajemala velika 
območja, njihov obstanek pa je bil odvisen od kakovosti 
obrambnih sistemov, ki so jih varovali pred sovražniki. Zunanje 
meje Rimskega cesarstva, imenovane limes, so pred vdori 
barbarskih plemen varovale dolge linije zidov. Znana 
limesa iz zlate dobe antičnega Rima sta Hadrijanov zid 
v današnji Britaniji in Donavski limes. 
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Lokacije CAI na severnem delu:

20 ZARAKOVEC
19  VRATA
18  AJDOVŠČINA
17  HRUŠICA
16  LANIŠČE
15  BRST PRI MARTINJ HRIBU
14  AJDOVSKI ZID

CAI - SEVERNI DEL
SLOVENIJA

Osrednja Slovenija
Goriška 

Severozahodna Claustra – Alpe,  
gorske ceste in mrzle zime

Znano je, da bodo vsi, ki imajo radi 
pohodništvo, v Sloveniji našli veliko užitka. 
Če ste eden od njih, se vprašajte, ali 
želite na svojih odpravah najti kaj več od 
narave in celo zgodovine? Ali želite v svoj 
planinski pohod vnesti malo skrivnosti 
in se vprašati, če je skala, ki jo vidite 
naravna ali sled starodavne civilizacije?
Gore so same po sebi čudovite in 
mistične, če pa veste, da se je na njihovih 
pobočjih pred mnogimi stoletji nahajal 
obrambni sistem, to predstavlja dodatno 
zanimivost. Najsevernejše sledi sistema 
Claustra Alpium Iuliarum se nahajajo 
pri vasi Zarakovec, če pa želite dati 
krila domišljiji, vam povemo, da verjetno 
obstajajo še neodkrite sledi obrambnih 
zidov.
Poleg neodkritih stavb in v mislih oblikovanih 
svetov starih civilizacij se v tej regiji nahajajo 
tudi ohranjeni, resnični objekti. Na primer, 
Ajdovski zid, ki je dolg skoraj sedem kilometrov, 
po njegovi celotni dolžini pa boste odkrili sledi 
vsaj 35 stolpov. 

16  LANIŠČE



OBRAMBNI SISTEM  
JE VAROVAL RIMSKE CESTE

Rimljani so gradili izvrstne ceste 
z mostovi in predori, s katerimi so 
povezali celotno Cesarstvo. Večje 
število cest je sekalo tudi zaporni 
sistem Claustra Alpium Iuliarum ali 
potekalo ob njem, nekatere utrdbe 
pa so rimske poti celo varovale. Večino 
zapor so zgradili vojaki. Najpogosteje 
so potovali peš, v povprečju pa so lahko 
prešli 30 kilometrov na dan. Ob cestah so se 
nahajala počivališča in prenočišča ter poštne in 
preprežne postaje. Tisti, ki so potovali na konju, 
so ga na teh postajah lahko zamenjali. Rimljani 
so se zavedali pomena ohranitve tako visokega 
infrastrukturnega standarda. Danes potujemo 
hitreje in bolj udobno, ob modernih cestah pa imamo 
tudi počivališča in postaje za točenje goriva. 

14  AJDOVSKI ZID

18  AJDOVŠČINA

19  VRATA

16  LANIŠČE
CAI -
SEVERNI DEL

17  HRUŠICA
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Lokacije CAI v osrednjem delu:

13 POKOJIŠČE
12 RAKITNA
11 SELO PRI ROBU
10 GRADIŠČE PRI ROBU
 9 NOVI POT
 8 TABRŠČE
 7 BENETE

CAI - OSREDNJI DEL
SLOVENIJA

Osrednja Slovenija
Jugozahodna Slovenija
Primorsko-notranjska

Osrednja Claustra – potoki,  
močvirja in gozdne poti

Vzhodno od gorskega predela se je 
nahajala antična Emona, na mestu 
sedanje Ljubljane. Del zapornega sistema 
Claustra Alpium Iuliarum je nadziral 
poti od Emone proti zahodu in varoval 
širše območje Ljubljanskega barja. Niz 
zapor nato poteka med hribi in dolinami, 
pa območjih, ki jih krasijo pogledi na 
nepozabne pokrajine in slikovite vasi.

Na nekaterih mestih lahko na površju 
vidimo le skromne ostanke nekdanjega 
obrambnega sistema, vendar so 
arheologi odkrili veliko več sledi pod 
današnjo površino. Sledi utrdb in stolpov 
so vidne ob drevesih in na gozdnih 
robovih, pogosto pa jih je težko razlikovati 
od naravne skalne podlage.

Narava je tukaj v popolnem soglasju 
z zgodbami iz daljne preteklosti. Med 
raziskovanjem sledi zidov in stolpov, ki so 
branili pozno Rimsko cesarstvo, boste našli 
potoke, močvirja in edinstvene ekosisteme.

13  POKOJIŠČE



RAZNE POKRAJINE IN NARAVA 
NA KULTURNO-TURISTIČNI POTI

Med odkrivanjem sledi nekdanjega 
zapornega sistema in spoznavanjem 
zgodovine, bomo spoznavali tudi 
zgodbe in zanimivosti povezane z 
naravo. Znano je, da so Rimljani s 
pridom izkoriščali naravne potenciale 
terenov, na katerih so gradili obrambni 
sistem. Zidovi in stolpi so bili pogosto le 
dopolnilo naravnih gorskih pobočij, skal in 
kanjonov. Del lokacij sistema Claustra Alpium 
Iuliarum v osrednji regiji se nahaja na območju 
Ljubljanskega barja, močvirja pod zaščito 
UNESCO z izjemnim rastlinskim in živalskim 
svetom. Zanimive poti, ki potekajo ob sledeh 
starodavnih zidov, dopolnjujejo potoki in slapovi, 
kot sta Lehnjakov slap in Kobilji curek.

12  RAKITNA

 8  TABRŠČE

 9  NOVI POT

 7  BENETE
CAI -
OSREDNJI DEL

10  GRADIŠČE PRI ROBU
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CAI - JUŽNI DEL
HRVAŠKA

Gorski Kotar
Primorje

Južna Claustra – pogled  
na Jadransko morje

Južni del sistema Claustra Alpium Iuliarum 
pokriva območje hrvaške regije Kvarner. 
Tam se na majhnem območju, oz. na 
razdaljah, ki ne presegajo 50 kilometrov, 
nahajajo ne le gore in otoki, mesta in 
plaže, ampak tudi zanimiv, skrivnosten 
del zgodbe o rimski dediščini. Rimska 
Tarsatika je ostala zapuščena, mesto 
Reka pa se je od srednjega veka dalje 
počasi razvijalo v sedanjo obliko. Tisti, 
ki so jo gradili, so se slabo zavedali 
starodavne zgodovine, ki je ležala pod 
njimi. Z odkritjem rimskih ostankov, 
med katerimi so mnogi povezani tudi z 
rimskim obrambnim sistemom, je postala 
vidna tudi starejša zgodovina mesta. 
Iz mesta proti naravi tvori pet različnih 
lokacij sestavljanko dolge obrambne verige 
v tem južnem delu sistema. Gre za pot, 
ki obiskovalcem Reke predstavlja idealno 
priložnost za enodnevni pohodniški izlet. 

Čeprav se lokacije nahajajo v bližini sodobnih 
prometnih cest, je zaradi specifičnega položaja 
do njih treba iti peš oz. obvladati nekaj blagih 
vzponov. Na vsaki lokaciji boste naleteli na 
edinstven razgled in raznoliko vegetacijo, ki se 
razlikuje glede na bližino morja ali gora. 

 5   GRADINA NAD
      PASJAKOM

Lokacije CAI na južnem delu:

 6 PREZID
 5 GRADINA NAD PASJAKOM
 4 STUDENA
 3 JELENJE NA GROBNIČKEM POLJU
 2 SOLIN
 1 REKA



REKA – IZHODIŠČE POTI  
IN SREDIŠČE KVARNERJA

Mesto Reka, ustanovljeno na 
temeljih stare Tarsatike, je v letu 
2020 Evropska prestolnica kulture. 
Gre za mesto z izjemno kulturno 
dediščino in zanimivimi zgodbami, 
povezanimi z razvojem industrije, 
pristanišča, pa tudi družabnimi dogodki 
v novejši zgodovini. Arheološke ostanke 
principija, sedeža vojaškega poveljstva, je 
mogoče videti v starem delu mesta, veliko 
informacij pa je na voljo tudi v Pomorskem in 
zgodovinskem muzeju Hrvaškega primorja Reka. 
Zgodbe in zanimiva dejstva o naravni dediščini, 
ki senahaja na območju kulturno-turistične poti, si 
lahko ogledate v Prirodoslovnem muzeju Reka. 

 3   JELENJE NA
      GROBNIČKEM POLJU

 2   SOLIN

 2   SOLIN

 6   PREZID

 1    REKA
CAI -
JUŽNI DEL

 4   STUDENA



Info točke Claustra:
Pomorski i povijesni muzej 
Hrvatskog primorja Rijeka 
Prirodoslovni muzej Rijeka 
Moja Ljubljanica u Kulturnem 
centru Vrhnika
TIC Vrhnika
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