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UVOD
Od mesta Reka in njegovega zaledja na vzhodu preko Notranjske,
zaledja Vrhnike pa vse do Posočja na zahodu je na številnih mestih
na satelitskih in letalskih posnetkih ter na terenu mogoče opaziti izrazite nasipe, ki se v krajših ali daljših linijah vlečejo po razgibanem
in največkrat še danes negostoljubnem terenu.
Omenjeno bolj ali manj hribovito območje so antični geografi in
zgodovinarji opredeljevali z nazivom Julijske Alpe. V glavnem težko
prehodno ozemlje je predstavljalo naravno prepreko oziroma geografsko mejo, ki je z vzhoda oteževala vstop v severovzhodno antično
Italijo. Na tem hribovitem ozemlju so Rimljani v drugi polovici tretjega oziroma v začetku četrtega stoletja vsa lažje prehodna mesta
dodatno okrepili z zidanimi zaporami, ki so jih sestavljali kamniti
zidovi, pogosto dodatno utrjeni s stolpi, manjše in večje trdnjave ter
večji vratni stolpi, skozi katere so bile speljane ceste in pomembnejše poti.
Zidane zapore se zaradi svojega strateškega pomena pogosto
pojavljajo v poročilih antičnih avtorjev, še zlasti v povezavi z dogodki
četrtega stoletja. Rimski zgodovinar Amijan Marcelin za sredino četrtega stoletja tako npr. zapiše, da so padle zapore v Julijskih Alpah
(claustra Alpium Iuliarum) in prav ta izraz se je nato tudi v sodobnem
zgodovinopisju uveljavil kot označevalec omenjenih poznorimskih
gradbenih struktur.
Preko tega območja so potekale tri državne ceste: Aquileia (Oglej)–
Emona (Ljubljana), Tergeste (Trst)–Emona in Senia (Senj)–Tarsatica
(Reka)–Tergeste. Poleg teh so dokumentirane še nekatere lokalne
poti, ki so povezovale manjše kraje.
Raziskovanje omenjenega velikopoteznega gradbenega projekta,
ki so ga začrtali rimski vojaški in gradbeni strategi, zgradila pa
nedvomno rimska vojska, je pokazalo, da njegova funkcija ni bila
toliko obrambna kot predvsem nadzorna. Prehodov posameznikov
po ozkih poteh namreč te gradnje nikakor niso mogle preprečiti, o
čemer za sredino četrtega stoletja poroča tudi kasnejši rimski cesar
Julijan: »Odkril si (cesar Konstancij) vsem drugim neznano stezo
in poslal po njej oddelek hoplitov, ki je zalegel za celo vojsko …«. V
tekstih antičnih piscev se zaporni sistem omenja predvsem v zvezi z
državljanskimi vojnami med legitimnimi cesarji in samooklicanimi
vladarji. Pogosto so se najbolj usodni dogodki četrtega stoletja razpletli prav na omenjenem območju, antični viri pa pričajo, da zaporni
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sistem svoje funkcije ni opravil, saj je sovražna vojska najpogosteje
brez večjih težav prodrla v antično Italijo. Podobno je bilo z ljudstvi,
ki so iz Panonije v iskanju novega življenjskega prostora brez težav
prodirala v Italijo.
Nasprotno pa so z zapornimi zidovi lahko učinkovito usmerjali in
nadzirali tovorni in potniški promet, ki je iz Panonije in z Balkana
potekal proti rimski Italiji.
V zgodnjem petem stoletju je celoten sistem izgubil svojo funkcijo in
brez vzdrževanja začel hitro propadati.
Zanimanje za ta poznorimski gradbeni projekt ponovno narašča v
zadnjih letih, vendar v širši javnosti ostaja v največji meri nepoznan.
Prav možnosti obiska njegovih posameznih odsekov z zgolj ostanki
ruševin oziroma z raziskanimi in dobro ohranjenimi arhitekturnimi
ostanki je namenjen pričujoči vodnik.

Peter Kos

Poskus rekonstrukcije utrdbe, Lanišče

Ostanki zidu, Studena

Poskus digitalne rekonstrukcije trdnajve Ad Pirum, Hrušica
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Uporaba
vodnika
V vodniku je predstavljenih dvajset lokacij, kjer se nahajajo arheološki ostanki obrambnega sistema claustra Alpium Iuliarum.
Vsaka lokacija je predstavljena na štirih straneh, ki vsebujejo:
1.

Osnovne podatke – lokacija, občina, država.

2.

Opis lokacije – opis območja, opis zidu, tehnični podatki.

3.

Turistične informacije – zanimivosti v okolici, turistično informacijski centri, opozorilo.

4.

Zemljevid.

Besedilo dopolnjujejo fotografije.
Zadnji del knjige je namenjen predstavitvi arheoloških raziskav in
predstavitvi projektov, v sklopu katerih je nastal pričujoči vodnik.

Opis poteka zidu

Dostopne točke

Dolžina zidu

Informacije

Nadmorska višina

Območje medveda

Opozorilo
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OBIŠČITE IN DOŽIVITE!
Zemljevid z lokacijami
Danes poznamo dvajset lokacij, kjer so vidni
arheološki ostanki zapornega sistema claustra
Alpium Iuliarum. Večino teh na terenu težko opazimo, na nekaterih lokacijah pa je sistem jasno
viden, saj so arheološki ostanki konservirani ali
celo rekonstruirani. Lokacije so označene na
zemljevidu.
Podajte se na pot in s pomočjo pričujočega
vodnika spoznajte obrambni sistem claustra
Alpium Iuliarum v vsej njegovi veličini!

1. Reka (Tarsatica), občina Reka, Hrvaška
2. Solin pri Kostreni, občina Kostrena, Hrvaška
3. Jelenje na Grobničkem polju, občina Čavle,
občina Jelenje, Hrvaška
4. Studena, občina Jelenje, občina Klana,
Hrvaška
5. Gradina nad Pasjakom, občina Matulji,
Hrvaška
6. Babno polje–Prezid, občina Loška dolina,
Slovenija; občina Prezid, Hrvaška
7. Benete, občina Bloke, občina Sodražica,
Slovenija
8. Taboršč, občina Bloke, občina Sodražica,
Slovenija
9. Novi Pot, občina Sodražica, Slovenija
10. Gradišče pri Robu, občina Velike Lašče,
Slovenija
11. Selo pri Robu, občina Velike Lašče, Slovenija
12. Rakitna, občina Brezovica, Slovenija
13. Pokojišče, občina Vrhnika, občina Borovnica, Slovenija
14. Ajdovski zid, občina Vrhnika, občina Logatec, Slovenija
15. Brst pri Martinj Hribu, občina Logatec,
Slovenija
16. Lanišče, občina Logatec, Slovenija
17. Hrušica (Ad Pirum), občina Postojna, občina
Ajdovščina, Slovenija
18. Ajdovščina (Castra), občina Ajdovščina,
Slovenija
19. Vrata, občina Cerkno, Slovenija
20. Zarakovec, občina Tolmin, Slovenija
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1. Reka

(Tarsatica)
občina Reka, Hrvaška
OPIS OBMOČJA
Reka je največje hrvaško pristanišče, upravno in kulturno središče
Primorsko-goranske županije ter tretje mesto v Republiki Hrvaški
glede na število prebivalcev. Njeno sodobno mestno središče v svoji
strukturi skriva sledi antičnega naselja, ki je obstajalo na območju
današnjega Starega grada. Omenjeni antični ostanki so »sramežljivo« izpostavljeni le na posameznih lokacijah, kjer vseeno opozarjajo
na pretekli pomen starodavne Tarsatike. Antično mesto ob ustju
reke Rječine je nastalo v 1. stoletju našega štetja, svoj vrhunec pa je
doživelo ravno v trenutku, ko je postalo sestavni del sistema claustra
Alpium Iuliarum. Tarsatica je bila v sistem vključena kot pomembna
vojna točka, tako zaradi izjemnega strateškega položaja na eni glavnih prometnic, ki so vodile z vzhoda proti severni Italiji, kot zaradi
pristanišča, ki je na najpreprostejši način oskrbovalo vojsko s hrano
in orožjem.
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Vrisan potek ostankov rimskih zidov na območju Reke

OPIS ZIDU
Ostanki antičnega vojaškega poveljstva (principij) se nahajajo v
samem središču mesta, v reškem Starem gradu, kjer je bila v rimskem času ob obali in ob ustju reke Rječine Tarsatica. Sami zidovi
sistema claustra se vzpenjajo med obstoječimi zgradbami – najprej
po ulici Kalvarija, nato jih znova najdemo v ulici O. Valića. Zadnji del
zidov se nahaja na pobočjih hriba
Sv. Katarina, kjer se razteza skozi
gozdni predel in pri tem spremlja
naravno konfiguracijo terena.
Zidovi so ohranjeni le na nekaj
krajših delih, saj jih je intenzivna
urbanizacija v 19. in 20. stoletju
precej uničila. Ohranjeni so v
višini od 60 do 280 cm, vendar jih
je ponekod težko prepoznati, saj
se vijejo ob obstoječih stavbah ali
skozi gosto rastlinje. Za celotni
del zidov na področju mesta Reka
je značilna širina 180 cm in tehnika gradnje iz delno obdelanega
kamna na zunanjem delu zida,
medtem ko notranji del sestavlja
Arheološki park Principij, Reka
nametano kamenje, pomešano z
ometom.

TEHNIČNI PODATKI
Dolžina rimskega zidu: Kalvarija 8 m + 60 m + 50 m, Ulica
Oktavijana Valića 68 m, Sv. Katarina 150 m
Nadmorska višina: najmanj 3 m; največ 197 m
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Opis poteka zidu
Ostanki arhitektonskih struktur, ki so bile del sistema
claustra Alpium Iuliarum, se na Reki večinoma nahajajo v
obstoječem mestnem središču, razen dela zidu na z gozdovi
obraslem pobočju hriba Sv. Katarina. Ostanki principija v
reškem Starem gradu so dobro označeni in preprosto dostopni, če pa želite poiskati ostale dele zidu, pa potrebujete
podrobna navodila, ponekod celo zemljepisne koordinate.
Točke dostopa – koordinate (WGS84)
1. Tarsatiški principij
N45,327356°, E14,443479°
2. Ostanki zidu na reški Kalvariji, prekinjeni s cesto
N45,331153°, E14,448256°
3. Ostanki zidu v ulici O. Valića
N45,334578°, E14,447799°
4. Začetek predstavljenih zidov na pobočjih hriba Sv. Katarina
N45,336765°, E14,451295°

ZANIMIVOSTI V OKOLICI
Vojaške utrdbe (bunkerji) na lokacijah Sv. Katarina, Pulac, Veli
Vrh, Sv. Križ, zaliv Martinšćica – Alpski zid (Vallo Alpino) ali sistem
obrambnih utrdb, ki jih je Kraljevina Italija zgradila v 30. letih 20. stoletja na svojih takratnih mejah. Oblika utrdb je bila skladna s takrat
najsodobnejšimi vojaškimi dosežki.
Trsaška trdnjava je strateška razgledna točka, s katere se odpira
prekrasen pogled na ostanke obrambnega sistema claustra na
nasprotnih hribih, Sv. Katarini in Kalvariji, ter na celotno območje
reškega Starega grada. Na Trsatu lahko med drugim obiščete
srednjeveško trsaško trdnjavo, najstarejše Marijino svetišče na
Hrvaškem, frančiškanski samostan itd.
Pomorski in zgodovinski muzej hrvaškega primorja Reka je že štiri
desetletja eno najpomembnejših kulturnih stičišč v mestu. S stalno
zbirko in številnimi dragocenimi lastnimi razstavami ali razstavami
drugih hrvaških muzejev obeležuje pomembne dogodke v zvezi z
zgodovino in kulturo Reke, Primorsko-goranske županije in Hrvaške,
hkrati vključuje tudi info točko Claustra, prav tako kot bližnji Prirodoslovni muzej Reka, v katerem si lahko ogledate rimski vrt.

INFORMACIJE

TURISTIČNA SKUPNOST MESTA REKA
(TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA RIJEKE)
Užarska 14, 51000 Rijeka
Tel.:+385 51 315 710
E-naslov: Rijeka@visitRijeka.hr
Spletna stran: www.visitrijeka.hr
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2. Solin
pri Kostreni
občina Kostrena, Hrvaška

OPIS OBMOČJA
Okoli 4 km vzhodno od antične Tarsatike se na vzpetini Solin nad
Martinšćico in Draško dolino v občini Kostrena nahaja istoimenska
poznorimska utrdba. Njena lega na 240 m nadmorske višine ji je
nudila dober pogled nad okolico, predvsem na kopenske in morske
poti v Tarsatiko.
Vrh hriba, kjer se nahaja utrdba Solin, je bil poseljen že v kameni
dobi. S severne strani je zavarovan z naravnimi prepadnimi stenami,
na lažje dostopni južni strani, ki je obrnjena proti morju, pa so v
poznorimskem času zgradili zaporno obzidje, ki je deloma sledilo
trasi prazgodovinskega suhega zidu in se je dobro prilagajalo terenu.
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Južno obzidje utrdbe Solin

OPIS ZIDU
Obzidje je bilo široko 2 m in je imelo 3 štirioglate stolpe. Vsi stolpi so
postavljeni sredinsko na os zidu in imajo vhode na notranji, severni
strani. Sredinski stolp je tudi prehoden, saj ima ozek prehod za eno
osebo tudi na zunanji vzhodni stranici, tik ob obzidju. Pri zahodnem
dvojnem stolpu, kakršne poznamo tudi na trdnjavi Ad Pirum in
utrdbi Gradina nad Pasjakom, se
nahaja glavni vhod v utrdbo Solin z
ohranjenim kamnitim pragom.
Arheološka raziskovanja utrdbe
Solin trajajo že vse od leta 2007. Do
danes je raziskan in konserviran
večji del zapornega zidu v dolžini
130 m in trije stolpi. Slabše ohranjen je bil zahodni del obzidja, ki
je bil poškodovan med drugo svetovno vojno. Vojaki so si ob notranji
Dvojni stolp z glavnim vhodom v
stranici zidu izkopavali položaje,
utrdbo Solin
prav tako pa je bil ta del bombardiran v zaključnih bojih leta 1945.

TEHNIČNI PODATKI
Dolžina rimskega zidu: 130 m

Nadmorska višina: 240 m
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Opis poteka zidu
Kostreni Sv. Lucija do vzpetine Solin. Na lokaciji lahko vidimo
približno 130 metrov dolg odsek izkopanega zidu, ki se razprostira vzdolž južnega pobočja vzpetine.
Točke dostopa – koordinate (WGS84)
1. 45.317507, 14.496130

ZANIMIVOSTI V OKOLICI
Zaliv Svežanj, v katerem je čudovita narava, delno gramozne in
delno skalnate plaže, je eden najprivlačnejših delov obale Kostrene.
Zaradi redkih in zaščitenih vrst, ki jih najdemo v podvodnem področju, se zaliv Svežanj nahaja v osrednjem delu ožjega zaščitenega
območja podmorskega parka.
Jame in »špilje« – Pod skalnati površini se skriva podzemlje.
Številni hladni podmorski izviri ob obali, viri sladke vode pod morsko
gladino, kažejo na številne razpoke v podzemlju, ki sladko vodo iz
zaledja odlivajo v morje. Na poti do izvira sladka voda teče skozi
večje jame oziroma prostore, ki so s podzemnimi kanali povezani s
površino.
Gradišče Sopalj - Na vzhodnem robu občine Kostrena, na dominantni skalnati vzpetini Sopalj, s panoramskim razgledom na Bakarski
zaliv in Kvarnerske otoke, je prostorna prazgodovinska naselbina,
gradišče Sopalj, z dvojnim obzidjem, ki je bil zgrajen v času bronaste
dobe v drugem tisočletju pred našim štetjem.

INFORMACIJE

TURISTIČNA SKUPNOST OBČINE KOSTRENA
(Turistička Zajednica Općine Kostrena)
Kostrenskih boraca 1A, 51221 Kostrena
Tel.: +385 51 289 207
E-naslov: info@tzo-kostrena.hr
Spletna stran: tzo-kostrena.hr

Jama pri Kostreni

Zaliv Svežanj

Jame in »Špilje«

Utrdba Solin

Gradišče Sopalj
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1000 m

Razgled z gradišča Sopalj
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3. Jelenje

na Grobničkem polju
občina Čavle, občina Jelenje, Hrvaška

OPIS območja
Jelenjski del sistema claustra se razteza čez zahodni rob Grobničkega polja severno od Reke, ob avtocesti Reka–Zagreb. Glede na
ohranjene zapise je bilo njegove sledi še v prvi polovici 19. stoletja
mogoče spremljati od hriba Lubanj in Lopače oziroma od reke Rječine, danes pa lahko ostanke zidu najdemo šele pri Jelenju. Takrat
je zid potekal tudi skozi samo naselje Jelenje tik ob hišah in stajah,
vendar teh sledov zaradi novogradenj ni več. Na tem delu se zid razteza čez hribovito pokrajino s prekrasnim razgledom proti samemu
polju in planinskim obronkom Grobničkega polja. To področje je
znano po starem naselju Grobnik in po bitki na Grobničkem polju, v
kateri so leta 1242 v skladu z legendo Hrvati premagali Tatare, samo
polje pa je poimenovano po grobovih umrlih v bitki.
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Jelenje

OPIS ZIDU
Na področju Jelenja je ostanke zidu mogoče prepoznati kot kamnit
nasip, širok do 3 m in ponekod visok več kot 1 m. Nekatere dele
zidu so raziskovali v 60. letih 20. stoletja in so še danes dobro vidni.
Zid je spremljal hriboviti teren, se
spustil v doline in zapiral lahko
prehodne poti. Zanj so značilni
kvadratni kamniti deli, izpostavljeni na notranji strani zidu in
razporejeni v enakih razmakih, na
njih pa je bila verjetno postavljena
lesena konstrukcija, ki je služila
kot stražarska pot in opazovalnica.
Deli zidu so prekinjeni s strmimi
prepadi – naravno prepreko, ki je
varovala pred napadi sovražnikov.

Ostanki zidu, Jelenje

TEHNIČNI PODATKI
Dolžina rimskega zidu: 2236 m
Nadmorska višina: najmanj 290 m; največ 439 m
Opis poteka zidu: Ostanke zidu je mogoče spremljati od
jelenjske cerkve Sv. Nadangela Mihaela, kjer so vidni kot
višji nasip, obrasel s travo. Njegovo nadaljevanje je vidno
severno od samega Jelenja, od lokacije Kaštelin. Njegov
potek je mogoče spremljati do kamnoloma, ki je delno uničil
ostanke, v nadaljevanju pa je te znova mogoče prepoznati
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na pobočjih naslednjih bregov. Na lokacijah Čelo, Rebar in
Kuk je še vedno mogoče opaziti dobro vidne ostanke stolpov,
zgrajenih v sklopu zidov. Pešačenje ob zidovih je oteženo
zaradi gostega rastlinja, skozi katero se prebijajo, oziroma
zaradi neurejenih pešpoti. Večja naravna prepreka – strmi
prepadi – se pojavi ob koncu tega dela, na lokaciji Kuba. Če
želite priti do naslednjega dela na lokaciji Skalna, se morate
vzpeti čez omenjeni klanec, kar se priporoča le izkušenim in
dobro fizično pripravljenim planincem.
Točke dostopa – koordinate (WGS84)
1. Cerkev Sv. Nadangela Mihaela v Jelenju
N45,386514°, E14,450369°
2. Začetek poteka zidu claustra na lokaciji Kaštelin
N45,392011°, E14,451098°
3. Segment zidu claustra, ki ga seka plinovod
N45,404307°, E14,462912°
4. Končna točka jelenjskega zidu claustra na lokaciji
Borovica
N45,413842°, E14,470468°

ZANIMIVOSTI V OKOLICI
Frankopanska utrdba Grobnik v naselju Grobnik je bila prvotno
zgrajena okrog leta 1000, danes vidni deli pa so nastali v času med
15. in 17. stoletjem. Zgrajena je na strateško izjemno pomembnem
položaju, kjer je varovala celotno področje Grobinšćine, danes pa sta
v njej muzej in galerija ter je prostor za prirejanje različnih kulturnih
manifestacij.
Gašparov mlin ob slapu v Martinovem Selu je bil obnovljen leta
1992 in še danes opravlja svojo nekdanjo funkcijo, odprt pa je tudi
za obiskovalce. Žito tukaj meljejo na starinski način, kar je mogoče
videti le redko.
Muzej kulturne dediščine (Zavičajni muzej) v Martinovem Selu ima
več kot 500 razstavnih predmetov, ki pričajo o bogati grobniški zgodovini. V muzeju sta urejeni starinska spalnica in kuhinja, značilni
za področje Grobnišćine v 19. stoletju, v razstavni sobi pa najdemo
številne stare uporabne predmete, orodja, narodne noše itd.

INFORMACIJE
TURISTIČNA SKUPNOST OBČINE JELENJE (TURISTIČKA
ZAJEDNICA OPĆINE JELENJE )
Dražičkih boraca 64, 51218 Dražice
Tel.: +385 51 297 152
E-naslov: info@tz-jelenje.hr
Spletna stran: www.tz-jelenje.hr

a
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Rimski zid Jelenje

Gašparov mlin,
Muzej kulturne
dediščine

TS občine Jelenje

Jelenje

Drastin
Utrdba Grobnik

Grobnik
Podčudnič
Podrvanj
Utrdba, Grobnik

Mlin, Jelenje
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4. Studena
občina Jelenje, občina Klana, Hrvaška
(od izvira reke Riječine do Železnih vrat)

OPIS OBMOČJA
Nad visokimi strmimi stenami izvira Zvir, iz katerega izvira reka
Rječina, najdemo ostanke zidov, ki proti severu, preko današnjega
območja občine Klana, vodijo vse do strmih in visokih planinskih
obronkov, ki pravzaprav predstavljajo začetek planinskega in težko
prehodnega področja Gorskega kotarja. Kraško področje, kjer poteka ta krak zidov, je območje krasne, skoraj nedotaknjene narave,
kjer se srečata zmerno sredozemsko in subalpsko podnebje nad
vrhovi Gumanac, Obruč in Platak, tako da so tukaj padavine zelo
obilne.
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Studena

OPIS ZIDU
Obrambni zid claustra je na tem delu večinoma mogoče spremljati
kot razsute kupe kamenja, ki se vijejo čez pokrajino in spremljajo
naravne lastnosti terena. Na več mestih so v 30. in 60. letih 20. stoletja in v prvem desetletju 21. stoletja potekale raziskave in konservatorska dela, in sicer na lokacijah Ravno, Za Presikom in Vranjeno.
Na lokaciji Ravno je bil v 30. letih 20. stoletja raziskan in konserviran
kvadratni stolp velikosti 5 x 5 m ter nadaljevanje zidu prek planote v
dolžini nekaj deset metrov. Glede na ostanke, ki so vidni na terenu,
lahko predvidevamo, da so podobni stolpi obstajali tudi na nekaterih
drugih položajih. V 21. stoletju je
bil saniran del obrambnega zidu
na lokaciji Vranjeno ob nekdanji
zgradbi obmejne karavle (to je bila
karavla jugoslovanske vojske na
rapalski mejni črti med kraljevino
Italijo in kraljevino Jugoslavijo), ki
je urejena kot izletniška točka in
lovski dom. Poleg dela na lokaciji
Vranjeno je bil konserviran tudi del
na lokaciji Za Presikom, ki so ga
raziskovali v 60. letih 20. stoletja,
a takrat še ni bil konserviran.
Glavna naloga tega dela obzidja je
bila preprečiti vdore proti Klani in
skozi dolino Mlake proti zahodu,
Obnovljeni segment zidov na lokaciji Za
kar bi odprlo možnost prodora
Presikom
proti severni Italiji.

TEHNIČNI PODATKI
Dolžina rimskega zidu: 6000 m
Nadmorska višina: najmanj 560 m; največ 1092 m
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Opis poteka zidu
Zidovi tega dela sistema claustra se začnejo nad klifi nad
izvirom reke Rječine, kjer je 200 m dolg zid, za katerega pa je
težko zagotovo reči, da predstavlja sestavni del sistema. Če
je dejansko pripadal sistemu, je bil pravzaprav le predstraža
glavnemu delu zidov, ki so v njegovem zaledju, približno 600
m bolj zahodno. Zidovi od tega položaja potekajo v dolžini 6
km proti severozahodu, pri čemer spremljajo oblikovanost
terena. Obzidja se raztezajo vzdolž prostora, ki seka vse
možne smeri prodorov proti že omenjeni dolini Mlake, nato
pa se vzpenjajo po strmih pobočjih planinskih obronkov
Gorskega kotarja in se zaključijo na lokaciji Štulac. Na poteku tega dela sistema claustra so številni ostanki obmejne
linije, ki je med dvema svetovnima vojnama delila kraljevini
Italijo in Jugoslavijo, na primer obmejne oznake, bunkerji ali
manjše kasarne.
Točke dostopa – koordinate (WGS84)
1. Vranjeno
N45,441980°, E14,410402°
2. Za Presikom
N45,443115°, E14,411012°
3. Ravno
N45,443878°, E14,411663°

ZANIMIVOSTI V OKOLICI
Planinska koča Rebar – V predelu gozda Stara Rebar stoji nekaj
stoletij stara cestarska hišica, njena okolica pa je danes lepo urejena in je eno od najlepših in najzanimivejših mest v gozdu. Koča je
izletniška točka za ljubitelje narave in zavetje ali prostor za počitek
planincev ter drugih mimoidočih, ki uživajo v lepotah gozda.
Gradina, Klana – Arheološka lokacija Gradina se nahaja na vrhu
kraške vzpetine neposredno nad središčem naselja Klana. Strateški
nadzorni položaj so prvič izkoristili v pozni antiki, v 3. stoletju našega
štetja, v času gradnje sistema obrambnih obzidij. Trdnjava je bila
naseljena od 10. pa do polovice 19. stoletja. Ko so trdnjavo njeni
prebivalci zapustili, se je življenje bolj intenzivno razvijalo ob njenem
vznožju, kamen s trdnjave pa so uporabljali za gradnjo novih objektov. V začetku 90. let prejšnjega stoletja so se začela sistematična
arheološko-konservatorska dela na trdnjavi Gradina.
Italijanski alpski zid (Vallo Alpino) – 4 utrdbe na t. i. Petrolejski
cesti pri hribu Velo Židovje; 2 utrdbi na cesti med Klano in Studeno;
3 utrdbe v dolini Mlake na poti od Pilane proti Gumancu; 3 utrdbe
na vzhodni strani Gumanca, predel Ravno; 2 utrdbi na severni strani
Gumanca, cesta proti Klanjski Polici.
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Alpski zid 3 utrdbe

Alpski zid 2 utrdbi

Planinska
koča Rebar

Alpski zid 3 utrdbe

Alpski zid Italijanska
kasarna

Rimski zid
Studena

Gradina

Občina Klana

Alpski zid 2 utrdbi
Alpski zid 4 utrdbe
1000 m
Nekdanja italijanska kasarna pri
Železnih vratih

Planinska koča Rebar

INFORMACIJE
OBČINA KLANA (OPĆINA KLANA)
Klana 33, 51217 Klana
Tel.: +356 51 808 205
Spletna stran: www.klana.hr

Območje medveda
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5. Pasjak
občina Matulji, Hrvaška
OPIS OBMOČJA
Predel občine Matulji, kjer je bila zgrajena poznoantična utrdba
Pasjak, je obmejni predel med Republiko Slovenijo in Hrvaško, hkrati
pa območje, kjer se srečata podnebje ter videz sredozemskega
Kvarnerja in kopenskega zaledja. Zaradi različnih političnih dogajanj
je na tem obmejnem prostoru v 20. stoletju prišlo do burnih sprememb. Med dvema svetovnima vojnama je bilo v skladu z Rapalsko
pogodbo leta 1920 območje kastavske občine razdeljeno med Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, Reško državo ter Kraljevino Italijo,
po drugi svetovni vojni pa je pripadlo SFR Jugoslaviji. Na nek način
je imel ta prostor obmejno vlogo tudi v antičnem obdobju, ostanki
utrdbe Pasjak pa so pravzaprav zadnji ostanki sistema claustra na
tej pomembni poti proti Italiji.
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Pogled s Pasjaka

OPIS ZIDU
Glede na tehniko zidanja in značilnosti vezivnega ometa lahko za zidove
utrdbe na Pasjaku (po dolžini so obsegali skoraj 400 m, ohranjeni so v
višini do 1,75 m in širini do 3 m) ugotovimo, da so pri izgradnji upoštevana
enaka projektna navodila kot pri ostalih zidovih sistema claustra, oziroma
gre za istočasno uresničeni projekt. V enem delu temeljev
utrdbe na Pasjaku so bili odkriti
zelo slabo ohranjeni kovanci
antoninijani vladarjev Klavdija II
Gotika, Galijena in Kvintila, zakopani po 260. letu, kar kaže čas
izgradnje utrdbe. Ta je zgrajena
na predelu pradavnega naselja, o
čemer pričajo premične arheološke najdbe, ki jih je mogoče umestiti v obdobje pozne bronaste
dobe (1100–1000 pr. n. š.).
Severni vhod v utrdbo, Pasjak

TEHNIČNI PODATKI
Dolžina rimskega zidu: 400 m
Nadmorska višina: 600 m
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Opis poteka zidu
Utrdba leži neposredno nad cesto, ki vodi iz smeri Reke proti
mejnemu prehodu Pasjak. Nahaja se na položaju Gradina
vzhodno od ceste in neposredno pred mejo. Zunanji zidovi
oblikujejo približno pravokoten prostor, znotraj katerega niso
bili najdeni nobeni arhitektonski ostanki. Predstavljena sta
dva vhoda, na jugu in na severozahodu, vsak pa je zaščiten z
dvema stolpoma. Zidovi in stolpi so zgrajeni na enak način,
in sicer s tehniko opus incertum. Nepravilna oblika zidov je
bila popravljena z večjo količino apnenega ometa, peska in
proda. Vhodi so se zapirali z masivnimi lesenimi vrati, ki so
imela lesene podpornike, kar je razvidno iz ostankov v nišah
na obeh straneh vhodov.
Točke dostopa – koordinate (WGS84)
1. Južni vhod v utrdbo
N45,489749°, E14,226536°

ZANIMIVOSTI V OKOLICI
Prazgodovinsko naselje leži na hribu, označenem s toponimom
Sv. Katarina (675 m), ki je poimenovan po uničeni cerkvi, posvečeni
istoimenski svetnici. Naselje iz železne dobe je bilo obdano z močnim
obzidjem, grajenim brez malte, ki je še danes dobro ohranjeno na severozahodni in jugozahodni strani. Dolžina obzidja je približno 670 m.

INFORMACIJE
TURISTIČNA SKUPNOST OBČINE MATULJI
(TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MATULJI)
Trg maršala Tita 11, 51211 Matulji
Lokacija turistične pisarne: Dalmatinskih brigada 9
Tel.: +385 51 276 789
E-naslov: tzmatulji@tzmatulji.hr
Spletna stran: www.tzmatulji.hr
Območje medveda

Bližina državne meje.
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6. Babno
polje-Prezid

občina Loška dolina, Slovenija;
občina Prezid, Hrvaška
OPIS OBMOČJA
Babno polje in Prezid – dežela mraza in toplih ljudi. Mnogi te kraje
poznajo kot slovensko in hrvaško Sibirijo, saj temperatura pozimi
pade tudi pod 30 stopinj pod ničlo. Poleti pa je to čudovita dežela s
skrivnostnimi kraškimi pojavi. Posebnost rimskega zidu je ta, da v
svojem osrednjem delu poteka natančno po slovensko-hrvaški meji.
Nekdanji simbol razdvojenosti in ograjevanja danes predstavlja simbol združevanja skupne kulturno-zgodovinske dediščine.
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Prezid

OPIS ZIDU
Dolina, kjer ležita Babno polje
in Prezid, je edina naravna
povezava, ki omogoča nemoten
prehod s področja Gorskega
kotarja proti zahodu. Obzidje
pravokotno seka to dolino, ob
Ostanki rimskega zidu nad Prezidom
njenih bočnih stranicah pa proti
vzhodu potekata še dva kraka,
tako da obzidje oblikuje črko U.
Ta del so raziskovali v začetku
20. stoletja, ko so odkrili danes
nerazpoznavne tri stolpe. V
okviru manjših sondažnih
raziskovanj v letu 2012 je bilo
odkrito, da je bil zid na tem delu
Prezentirani ostanki rimskega zidu
debel 1,2 m. Ostanki obrambna lokaciji Deuce nad Prezidom
nega zidu v svojem osrednjem delu
potekajo natančno po današnji
državni meji med Slovenijo in Hrvaško, med naseljema Babno polje
in Prezid. Na mestu mednarodnega mejnega prehoda so ostanki
povsem uničeni. Celotna dolžina tega dela obrambnega zidu znaša
približno 2800 m.

TEHNIČNI PODATKI
Dolžina rimskega zidu: 2789 m
Nadmorska višina: najmanj 756 m; največ 873 m
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Opis poteka zidu
Zapora poteka skozi gozd in prečka mejni prehod. Teren je
položen, deloma strm in skalnat. Ostanki zidu so na območju
Vražjega vrtca prekinjeni v razdalji 330 m ter na mejnem
prehodu v razdalji 80 m uničeni zaradi carinarnice in glavne
ceste. Zid na tem delu ni niti označen niti konserviran, vidimo
pa ga kot nasip zemlje ter razsutega kamenja v višini od pol
do 1 metra in širini do 5 metrov.
Točke dostopa – koordinate (WGS84)
1. Mejni prehod
N45,645946°, E14,560761°
2. Gozdna pot nad lovsko kočo Prezid
N45,646940°, E14,572072°

ZANIMIVOSTI V OKOLICI
Ogled gradu Snežnik pričara vzdušje izpred stotih in več let, saj so
grajske sobe še vedno opremljene z avtentičnimi pohištvom in drugo
opremo iz druge polovice 19. stoletja. Čudovita okolica gradu kar kliče po sprehodih in umiku v naravo. Tel.: +386 1 705 78 14, E-naslov:
grad.sneznik@nms.si.
Križna jama je ena najlepših kraških jam v svetovnem merilu s
podzemnimi jezeri, med drugim je tudi najdišče kosti jamskih
medvedov. Jama odvaja vodo iz južnega roba Bloške planote proti
vzhodnemu obrobju Cerkniškega polja. Društvo ljubiteljev Križne
jame, Bloška Polica 7, 1384 Grahovo, tel.: +386 41 632 153, E-naslov:
krizna_jama@yahoo.com.
Zbirka kulturne dediščine v Prezidu vsebuje arheološke in
etnografske eksponate, značilne za območje Prezida, kot so razbitine keramičnih predmetov japodske kulture, ostanki lesenega
prezidskega vodovoda in predmeti iz zgodovine Prezida. Razvoj kraja
je v prvi polovici 20. stoletja temeljil na parnih strojih, ki so razstavljeni v Prezidu. Zbirka se nahaja ob zahodnem pročelju prezidske
župnijske cerkve.

INFORMACIJE
TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER LOŽ
Cesta 19. oktobra 49, 1386 Stari trg pri Ložu
Tel.: +386 81 602 853
E-naslov: tic.loz@kabelnet.net
Spletna stran: www.loskadolina.info
Območje medveda

Pred obhodom se prijavite
na mejnem prehodu.

Križna jama

ž.c. Marije Snežne

TIC Lož

Grad Snežnik

Rimski zid Babno
polje, Prezid

Slovenija
ž. c. Sveti Vid

Hrvaška

1000 m
Križna jama

Grad Snežnik
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7. Benete

občina Bloke, občina Sodražica,
Slovenija
OPIS OBMOČJA
Bloška planota leži na nadmorski višini od 700 do 800 m na skrajnem robu Notranjske med Cerkniškim poljem ter Loško in Ribniško
dolino. Planota je v severnem delu dolomitna, v južnem pa kraško
apnenčasta. Obkrožena je s številnimi griči in nižjimi hrbti, ki planoto
razdelijo na dolini Bloščice in Ločice (Farovščice). Za Bloško planoto
so pozimi značilne nizke temperature in večje količine snega.
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Pogled z vrha Drnika (827 m)

OPIS ZIDU
Bloška planota je
bila v poznorimskem
času dobro zavarovana. Njen vzhodni
rob je nadzorovalo
vsaj pet obrambnih
zidov. Najjužnejši je bil
obrambni zid pri vasi
Benete, dolg približno
580 m in okrepljen s
tremi stolpi. Ostanki
zidu so danes vidni
kot nasip, saj zid ni bil
konserviran.

Ostanki stolpa in zidu pri Benetah pred in po
arheološkem in konservatorskem posegu

TEHNIČNI PODATKI
Dolžina rimskega zidu: 583 m
Nadmorska višina: najmanj 720 m; največ 800 m
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Opis poteka zidu
Pred zaporo je teren strm, odpira se nam dober pregled nad
dolino proti Ribnici, na notranji strani zapore pa je pobočje
položnejše. Lažje prehoden del je le na vrhu Drnika, kjer
se teren v zaledju zapore zravna in vijugasto nadaljuje na
Bloško planoto.
Točke dostopa – koordinate (WGS84)
1. Kolovoz iz vasi Benete na mestu, kjer preseka rimski zid
N45,764037°, E14,570485°

ZANIMIVOSTI V OKOLICI
V okolici si lahko ogledate cerkve, kamnite mostove in bloško posebnost – velike kamnite vaške vodnjake (»korita« ali »štirne«) iz 19.
stoletja. Najdete jih v Novi vasi in Velikih Blokah.
Za športno naravnane je primeren pohod po Krpanovi poti, ki vsako
leto poteka zadnjo nedeljo v aprilu. Dolžina poti znaša od 19 km, v
različici povirje Iške pa 23 km. Čas hoje traja od 4 do 7 ur. Krpanova
pot vodi mimo naravnih in kulturnih lepot, med drugim tudi mimo t.
i. domačije Martina Krpana (t. i. Fajglova kmetija) in Bloškega jezera.
Če se želite v Blokah zadržati dlje časa ali kaj dobrega prigrizniti, so
vam v okolici na voljo prenočišča, gostišča in turistične kmetije.
V zimskih mesecih vam je na voljo smučišče Izver – Sodražica. Gre
za manjše smučišče, primerno tudi za družine z otroki. Na smučišču
je sidrna vlečnica dolžine 400 m. Za ljubitelje teka na smučeh pa je
urejena tudi krožna tekaška proga. Več informacij najdete na
www.izver.si.
Dodatne zanimivosti v okolici si lahko preberete pri lokaciji Taboršč
in Novi pot.

INFORMACIJE
TURISTIČNO DRUŠTVO BLOKE
Nova vas 4a, 1385 Nova vas
GSM: + 386 31 326 158
Tel.: +386 1 709 88 44
E-naslov: tic@bloke.si
TURISTIČNO DRUŠTVO SODRAŽICA
Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica
Tel.: +386 41 620 090
E-naslov: td.sodrazica@gmail.com
Spletna stran: www.td-sodrazica.si

Območje
medveda

Bloško jezero

TD Bloke

Soteska Kadice

Bloško jezero

ž. c. Marije
Snežne

Rimski zid Benete

Rimski zid Taboršč

Rimski zid Novi Pot

Dom na Travni
gori

Smučišče Izver

TD Sodražica

r. c. Marijinega
vnebovzetja

Maticova
etno hiša

ž. c. Marije
Magdalene

Cerkev
Žalostne
Matere Božje
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1000 m

Kamniti most
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8. Taboršč

občina Bloke, občina Sodražica,
Slovenija
OPIS OBMOČJA
Bloška planota leži na nadmorski višini od 700 do 800 m na skrajnem robu Notranjske med Cerkniškim poljem ter Loško in Ribniško
dolino. Planota je v severnem delu dolomitna, v južnem pa kraško
apnenčasta. Obkrožena je s številnimi griči in nižjimi hrbti, ki planoto
razdelijo na dolini Bloščice in Ločice (Farovščice). Za Bloško planoto
so pozimi značilne nizke temperature in večje količine snega.
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Pogled proti Travni gori

OPIS ZIDU
Na hribu Taboršč so vidni
skromni ostanki približno 6 × 5
m velikega stolpa z 9 m dolgim
obrambnim zidom, skupaj obsegajo torej 15 m. To je najkrajši
znani del obrambnega sistema.
Verjetno je nadzoroval le manjši
cestni prehod, zaradi bližine
obrambnega zidu pri Benetah in
Novem Potu pa strokovnjaki domnevajo, da ga niso uporabljali
kot samostojno zaporo.

TEHNIČNI PODATKI
Dolžina rimskega zidu: 15 m
Nadmorska višina: 830 m

Ostanki stolpa, Taboršč
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Opis poteka zidu
Zapora je bila postavljena na prelom terena, na vrh naravne
police, pred katero je dolina, na notranji strani pa je položnejša ravan, ki vodi na Bloško planoto.
Točke dostopa – koordinate (WGS84)
1. Stolp
N45,778861°, E14,5585521°

ZANIMIVOSTI V OKOLICI
V občini Sodražica si lahko ogledate zgodnjebaročno romarsko cerkev Marijinega vnebovzetja pri Novi Štifti. Cerkev je bila zgrajena
med letoma 1641 in 1671. Notranjost cerkve je tipično baročna z
bogatim okrasjem in lesenimi rezbarijami.
»Suha roba« je stara in še v današnjih dneh zelo prisotna domača
lesna obrt na območju Sodraške doline. V občini Sodražica se nahaja
Maticova etno hiša, ki prikazuje življenje suhorobarske družine.
Ogledate si jo lahko ob predhodni najavi na telefonsko številko +386
31 625 194.
Dodatne zanimivosti v okolici si lahko preberete pri lokacijah Benete
in Novi pot.

INFORMACIJE
TURISTIČNO DRUŠTVO BLOKE
Nova vas 4a, 1385 Nova vas
GSM: + 386 31 326 158
Tel.: +386 1 709 88 44
E-naslov: tic@bloke.si
TURISTIČNO DRUŠTVO SODRAŽICA
Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica
Tel.: +386 41 620 090
E-naslov: td.sodrazica@gmail.com
Spletna stran: www.td-sodrazica.si
Območje medveda

Maticova etno hiša

TD Bloke

Soteska Kadice

Bloško jezero

ž. c. Marije
Snežne

Rimski zid Benete

Rimski zid Taboršč

Rimski zid Novi Pot

Dom na Travni
gori

Smučišče Izver

TD Sodražica

r. c. Marijinega
vnebovzetja

Maticova
etno hiša

ž. c. Marije
Magdalene

Cerkev
Žalostne
Matere Božje
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1000 m

Romarska cerkev Marijinega
vnebovzetja, Nova Štifta

40

9. Novi pot

občina Sodražica, Slovenija

OPIS OBMOČJA
Sodraška dolina zavzema severozahodni del Ribniške doline. Prične
se v zgornjem delu reke Bistrice pod Boncarjem, se nadaljuje proti
jugovzhodu ter se razširi v kraško dolino z ravnim dnom in rahlo
dvignjenimi robovi med Veliko in Malo goro. Najvišji predel doline je
Travna gora. Z južne strani se strmo spušča proti Bistrici. Severno
stran doline pa obdaja precej manj strma pokrajina Slemena in njen
svet s številnimi grapami in soteskami.
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Pogled z Novega Potu na Bloško planoto

OPIS ZIDU
300 m dolg obrambni zid so
arheologi odkrili šele pred nekaj
leti. Močan, 2 m širok zid je bil
okrepljen z dvema stolpoma.
Na terenu se zid kaže kot 3–5
m širok in 0,5–1 m visok nasip,
večinoma porasel z gozdom. Le
na mestu, kjer ga seka cesta, je
v vseku nad njo viden profil zidu.
Ostanki zidu, Novi pot

TEHNIČNI PODATKI
Dolžina rimskega zidu: 300 m
Nadmorska višina: najmanj 730 m; največ 760 m
Opis poteka zidu
Zid poteka po izredno strmem terenu, zato je najboljša prehodna možnost vrh grebena.
Točke dostopa – koordinate (WGS84)
1. Stolp nad regionalno cesto
N45,784316°, E14,560999°
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ZANIMIVOSTI V OKOLICI
Okolico Benet in Sodražice krasijo raznolike naravne in kulturne
znamenitosti. Ogledate si lahko sotesko Kadice, ki je s pritokom
Bistrice z naravnim slapom in rastlinskim svetom ena najlepših
naravnih znamenitosti v okolici. Podate se lahko na Travno goro
(950 m), ki je del pogorja Velike gore in predstavlja najvišji del občine
Sodražica. V okolici se nahajajo tudi številne cerkve (župnijska cerkev Marije Magdalene, romarska cerkev Marijinega Vnebovzetja pri
Novi Štifti, cerkev žalostne Matere Božje na Strmci, župnijska cerkev
Marije Snežne na Gori).
Dodatne zanimivosti v okolici si lahko preberete pri lokacijah Benete
in Taboršč.

INFORMACIJE
TURISTIČNO DRUŠTVO SODRAŽICA
Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica
Tel.: +386 41 620 090
E-naslov: td.sodrazica@gmail.com
Spletna stran: www.td-sodrazica.si
Območje medveda

Soteska Kadice

Dom na Travni gori

TD Bloke

Soteska Kadice

Bloško jezero

ž. c. Marije
Snežne

Rimski zid Benete

Rimski zid Taboršč

Rimski zid Novi Pot

Dom na Travni
gori

Smučišče Izver

TD Sodražica

r. c. Marijinega
vnebovzetja

Maticova
etno hiša

ž. c. Marije
Magdalene

Cerkev
Žalostne
Matere Božje
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1000 m
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10. Gradišče pri
Robu
občina Velike Lašče, Slovenija

OPIS OBMOČJA
Velikolaška pokrajina je zaradi vložkov neprepustnih kamnin in
prevladujočih triasnih dolomitov neprepusten svet sredi obsežne
zakrasele okolice. Gre za valovito pokrajino, poraslo z mešanimi
gozdovi med Krimskim hribovjem nad Ljubljanskim barjem na severu in Bloško planoto na jugu.
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Pogled na Gradiški vrh

OPIS ZIDU
Obrambni zid na Gradišču pri Robu
izstopa zaradi svoje tlorisne oblike.
Na sredini tega obrambnega odseka,
na vrhu Gradiškega vrha, se zid
zalomi za 90 stopinj in se spusti po
pobočju. V antiki je zid varoval ozki
dolinici, ki sta vodili na Bloško planoto. Približno 1550 m dolg obrambni
zid je bil nekoč okrepljen s sedmimi
stolpi. Na začetku zapore oziroma
zidu je na strmem pobočju viden
manjši plato, ki po izoblikovanosti
kaže na morebitni obstoj stolpa. Ko
zid doseže sotesko Kobiljega curka,
je ob potoku dobro viden stolp 1.
Ostanki zidu in stolpov se na terenu
povečini kažejo kot mestoma tudi do
2 m visoki nasipi.

TEHNIČNI PODATKI

Ostanki zidu pri Kobiljem curku pred in
po arheološkem posegu

Dolžina rimskega zidu: 1547 m
Nadmorska višina: najmanj 540 m; največ 687 m
Opis poteka zidu
Zid poteka s pobočja Dednika v dolino potoka Kobilji curek,
se nato povzpne na Gradiški vrh in preko sedla na Mali vrh.

46
Točke dostopa – koordinate (WGS84)
1. Makadamska cesta ob potoku Kobilji curek na mestu, kjer
preseka rimski zid
N45,839838°, E14,563333°
2. Makadamska cesta iz zaselka Bavdek proti Kobiljemu
curku na mestu, kjer preseka rimski zid
N45,839219°, E14,569910°

ZANIMIVOSTI V OKOLICI
Podate se lahko na Velikolaško kulturno pot, ki povezuje rojstne
kraje pisateljev Frana Levstika, Josipa Stritarja in Primoža Trubarja,
avtorja prvih tiskanih knjig v slovenskem jeziku. Pot je dolga približno 15 km in jo prehodimo v 3 do 4 urah zmerne hoje. Za pot skrbi
Planinsko društvo Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče,
planinsko.drustvo@velike-lasce.si.
Ogledate si lahko tudi naravne lepote, kot sta slapova Lehnjakov
slap (722 m) in Kobilji curek (600 m). Med Naredi in Bošteti je označen odcep, po katerem lahko pridete do slapov.
Ena izmed opaznejših kulturnih znamenitosti je Grad Turjak, ki je
nastal v 13. stoletju. Leta 1511 ga je poškodoval potres, vendar ga
je Trojan Turjaški (1495–1541) popolnoma obnovil. Vse do konca
druge svetovne vojne je bil grad v lasti Auerspergov. Po vojni je bil
nacionaliziran, danes pa je delno obnovljen in namenjen za kulturne
prireditve. Za grad Turjak skrbi Javni zavod Trubarjevi kraji, Rašica
69, 1315 Velike Lašče, tel.: +386 1 788 10 06, e-naslov:
info@trubarjevi-kraji.si, spletna stran: www.trubarjevi-kraji.si.
Dodatne zanimivosti v okolici si lahko preberete pri lokaciji Selo pri Robu.

INFORMACIJE

Območje
medveda

TURISTIČNO-INFORMATIVNA PISARNA TŠD RAŠCA
Rašica 34, 1315 Velike Lašče
GSM: +386 41 696 841
Tel.: +386 1 788 19 50
E-naslov: bozo.zalar@siol.net
PARNAS ZAVOD ZA KULTURO IN TURIZEM VELIKE LAŠČE
Gornje Retje 3, 1315 Velike Lašče
Tel.: +386 41 833 456
E-naslov: info@zavod-parnas.org
Spletna stran: www.zavod-parnas.org

Grad Turjak

Fajglova kmetija

Rimski zid Selo

Slap
Lehnjak

Rimski zid
Gradišče
TŠD Rašca

Slap Kobilji curek

Parnas

Grad Turjak

PD Velike
Lašče

JZ Trubarjevi kraji
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1000 m

Velike Lašče
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11. Selo pri Robu
občina Velike Lašče, Slovenija

OPIS OBMOČJA
Velikolaška pokrajina je zaradi vložkov neprepustnih kamnin in
prevladujočih triasnih dolomitov neprepusten svet sredi obsežne
zakrasele okolice. Gre za valovito pokrajino, poraslo z mešanimi
gozdovi med Krimskim hribovjem nad Ljubljanskim barjem na severu in Bloško planoto na jugu.
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Območje poteka rimskega zidu pri Selu

OPIS ZIDU
Prehod pri vasi Selo pri Robu je
v antiki zapiral obrambni zid z
dvema stolpoma. Zid je ohranjen
v dolžini 341 m, prav tako sta ohranjena oba stolpa, vse predvsem
v obliki iz terena izstopajočih
nasipov.

Ostanki zidu, Selo pri Robu

TEHNIČNI PODATKI
Dolžina rimskega zidu: 341 m
Nadmorska višina: najmanj 776 m; največ 805 m
Opis poteka zidu
Zapora se po precej strmem pobočju skozi gozd spusti proti
severovzhodu v grapo, pred njo pa je izredno strm teren,
imenovan Prepadi. V povsem ozki globeli doseže svojo
najnižjo točko in se takoj začne strmo vzpenjati v isti smeri
na nasprotni breg.
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Točke dostopa – koordinate (WGS84)
1. Stolp ob regionalni cesti v zaselku Selo
N45,834826°, E14,535471°

ZANIMIVOSTI V OKOLICI
Skozi Velike Lašče potekata Evropski pešpoti E-6 in E-7. Pešpot
E-6 poteka od Baltika do Jadrana, pešpot E-7 pa povezuje Atlantik s
Črnim morjem.
Na Trubarjevi domačiji se lahko seznanite in poučite o Primožu Trubarju ter reformaciji, mlinarstvu in žagarstvu ter drugimi temami.
Obiskovalcem nudijo izobraževalne, kulturno-umetniške in turistične
programe. Za Trubarjevo domačijo skrbi Javni zavod Trubarjevi kraji,
Rašica 69, 1315 Velike Lašče, tel.: +386 1 788 10 06, e-naslov: info@
trubarjevi-kraji.si, spletna stran: www.trubarjevi-kraji.si.
Dodatne zanimivosti v okolici si lahko preberete pri lokaciji Gradišče
pri Robu.

INFORMACIJE
TURISTIČNO-INFORMATIVNA PISARNA TŠD RAŠCA
Rašica 34, 1315 Velike Lašče
GSM: +386 41 696 841
Tel.: +386 1 788 19 50
E-naslov: bozo.zalar@siol.net
PARNAS ZAVOD ZA KULTURO IN TURIZEM VELIKE LAŠČE
Gornje Retje 3, 1315 Velike Lašče
Tel.: +386 41 833 456
E-naslov: info@zavod-parnas.org
Spletna stran: www.zavod-parnas.org
Območje medveda

Trubarjeva domačija, žaga ob potoku
Rašica

Fajglova kmetija

Rimski zid Selo

Slap
Lehnjak

Rimski zid
Gradišče
TŠD Rašca

Slap Kobilji curek

Parnas

Grad Turjak

PD Velike
Lašče

JZ Trubarjevi kraji
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1000 m

Trubarjeva domačija, sprejemnica,
galerija Skedenj, krčma
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12. Rakitna

občina Brezovica, Slovenija

OPIS OBMOČJA
Rakitniška planota se nahaja nad južnim robom Ljubljanskega
barja. Ljubljansko barje je zemljepisno ime za območje, ki leži med
Ljubljano, Vrhniko, Krimom in Škofljico. Močvirne ravnice zaznamuje neskončen mozaik travnikov, steljnikov, njiv, jarkov in mejic.
Močvirje so večkrat izsuševali, prvič že Rimljani. Ljubljansko barje
je najbolj znano po t. i. koliščarjih, bakrenodobnih prebivalcih barja
in okolice. Na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje (KPLB)
se nahajata dve skupini prazgodovinskih kolišč, ki sta vpisani na
Unescov seznam svetovne dediščine.
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Rakitna

OPIS ZIDU
Med naravne kamnite stene dobro vpeta 600 m dolga
obrambna linija na Rakitni
je nekoč varovala antični
prehod z Ljubljanskega barja
proti Cerknici. Imela je dva
obrambna stolpa, ki sta stala
na nasprotnih pobočjih in sta
nudila dober pregled nad celotnim odsekom obrambnega zidu.
Ostanki zidu, Rakitna
Na južnem delu zapore pod
Avšnikom so v 60. letih 20. stoletja odkopani zidovi dobro vidni, prav
tako ostanki zidov stolpa. Drugače je zapornemu zidu mogoče slediti
predvsem v obliki do 2 m visokih nasipov.

TEHNIČNI PODATKI
Dolžina rimskega zidu: 602 m
Nadmorska višina: najmanj 830 m; največ 893 m
Opis poteka zidu
Zapora poteka v rahlo ukrivljeni črti v obliki črke S v smeri
sever – jug, nekaj metrov pod vrhovi grebenov Avšnika in
Novaške gore, ter se odlično vpenja med prepadne skalne
stene. Teren je relativno položen, pred zaporo pa se strmo
spusti proti Rakitniški planoti.
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Točke dostopa – koordinate (WGS84)
1. Cesta Rakitna–Cerknica na mestu, kjer preseka rimski zid
N45,878219°, E14,426793°

ZANIMIVOSTI V OKOLICI
Umetno jezero v Rakitni v poletnih mesecih omogoča ohladitev,
saj se v njem lahko kopate, pozimi pa razveseljuje z drsanjem. V
toplejših mesecih je možen tudi ribolov. Ob jezeru je Hotel Rakitna,
ki obiskovalcem poleg sob in apartmajev nudi tudi fitnes, wellnes
in restavracijo. Kolesarji pa se lahko iz Rakitne vzpnejo na Krim, ki
ponuja lep razgled na Ljubljansko kotlino. Podajte se na sprehod
v okolici jezera ali na učno pot, ki razkriva bogastvo žive in nežive
narave ter zgodovino poselitve kraja. O učni poti si lahko preberete
na spletni strani www.rakitna.si/ucna-pot.

INFORMACIJE
TURISTIČNO DRUŠTVO RAKITNA
Rakitna 66, 1352 Preserje
Tel.: +386 31 754 252
Spletna stran: www.rakitna.si
Območje medveda

Hotel Rakitna

Umetno jezero
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TD Rakitna

Jezero

Rimski zid

1000 m
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13. Pokojišče

občina Vrhnika, občina Borovnica,
Slovenija
OPIS OBMOČJA
Zaselek Pokojišče se nahaja nad jugozahodnim robom Ljubljanskega barja, nad Borovnico. Ljubljansko barje je zemljepisno ime
za območje, ki leži med Ljubljano, Vrhniko, Krimom in Škofljico.
Močvirne ravnice zaznamuje neskončen mozaik travnikov, steljnikov,
njiv, jarkov in mejic. Močvirje so večkrat izsuševali, prvič že Rimljani.
Ljubljansko barje je najbolj znano po t. i. koliščarjih, bakrenodobnih
prebivalcih barja in okolice. Na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje (KPLB) se nahajata dve skupini prazgodovinskih kolišč, ki
sta vpisani na Unescov seznam svetovne dediščine.
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Pogled z vrha Pokojišča na Ljubljansko barje

OPIS ZIDU
Obrambni zid nad Borovnico na
Ljubljanskem barju je v antiki
potekal nad ravnico in omogočal razgled vse od Nauportusa
do Emone. 675 m dolg zid je bil
okrepljen s petimi stolpi. Zapora
Pokojišče je med manj raziskanimi, čeprav so ostanki dobro vidni v
obliki nasipa iz zemlje in kamenja
ter razkrivajo številne arhitekturne posebnosti.

Ostanki zidu, Pokojišče

TEHNIČNI PODATKI
Dolžina rimskega zidu: 675 m
Nadmorska višina: najmanj 700 m; največ 740 m
Opis poteka zidu
Zapora poteka od juga, začne se tik pred vstopom v vas Pokojišče, v smeri severozahoda, in vodi v gozd. Zaradi gozdnih del je teren ponekod močno razbrazdan in zato potek
približno 150 m zidu ni jasen.
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Točke dostopa – koordinate (WGS84)
1. Zid s stolpom ob cesti Borovnica–Pokojišče
N45,893617°, E14,358339°

ZANIMIVOSTI V OKOLICI
V Vrhniki se nahaja spominska hiša slovenskega pisatelja Ivana
Cankarja. Gre za manjši muzej, posvečen pisatelju, ki s predmeti
njegovega časa ponazarjajo življenje družine. Spominska hiša Ivana
Cankarja, Na klancu 1, 1360 Vrhnika, telefon: +386 1 755 10 54,
e-naslov: tic@zavod-cankar.si.
V Bistri pri Vrhniki, v čudovitem okolju s parkom in ribnikom, se nahaja Tehniški muzej Slovenije z obsežnimi muzejskimi zbirkami in
predstavitvami tehnične dediščine. Tehniški muzej Slovenije, Bistra
6, 1353 Bistra pri Vrhniki, telefon: +386 1 750 66 70, +386 1 750 66 72,
e-naslov: info@tms.si, www.tms.si.
Priporočamo tudi, da si vzamete čas za ogled naravnih znamenitosti
in arheoloških najdišč na Ljubljanskem barju. Več o Ljubljanskem
barju si lahko preberete na naslovu www.ljubljanskobarje.si.
V Vrhniki in Borovnici najdete tudi pestro gostinsko ponudbo in
prenočišča.
Dodatne zanimivosti v okolici si lahko preberete pri lokaciji Ajdovski zid.

INFORMACIJE
TIC VRHNIKA
Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika
Telefon: +386 1 755 10 54
E-naslov: tic@zavod-cankar.si
Spletna stran: www.visitvrhnika.si
Območje medveda

Ljubljansko barje

Spominska hiša Ivana Cankarja
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Tehniški muzej
Slovenije

Rimski zid

6

5

4

3

1000 m
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14. Ajdovski zid
občina Vrhnika, občina Logatec,
Slovenija

OPIS OBMOČJA
Na zahodnem robu Ljubljanskega barja je Vrhnika, antični Nauportus. Zahodno od Vrhnike se prične svet dvigati in se nadaljuje v težko
prehodno območje, znano tudi kot Postojnska ali Ljubljanska vrata,
ki povezujejo osrednjo Slovenijo z zahodno.
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Vrhnika

OPIS ZIDU
Ajdovski zid je do sedaj najdaljši
arheologom poznan obrambni zid v
sklopu sistema claustra Alpium Iuliarum. V dolžino meri preko 7700 m
in ima vsaj 35 obrambnih stolpov.
Pod seboj je oklepal Nauportus,
kjer sta bili v obrambni sistem
morda vključeni tudi trdnjava na
Gradišču in manjša opazovalnica
Konservirani ostanki stolpa pod
Bukovim vrhom, Ajdovski zid
Turnovšče. Arheološki ostanki
zidov in stolpov so povečini opazni
v obliki nasipov. Eden od stolpov in del zidu pod Bukovim vrhom sta
bila konservirana v času gradnje avtoceste in sta posledično tudi bolje
vidna. V letih 2018–2019 je bila vzpostavljena nova pohodniška pot ob
Ajdovskem zidu s tablami in interaktivi ter arheostereoskopom. Pot
se prične nad postajo Cesarski vrh ob Tržaški cesti in se nato vzpne
proti Zaplani. Že na začetku poti je prezentiran odsek zidu s stolpom. V
nadaljevanju poti si lahko ogledate še prezentacijo drugega stolpa na
Strmici. Pot lahko nadaljujete na Zaplani, kjer je speljana tematska pot
Rupnikove linije, ob kateri boste prav tako srečali ostanke Ajdovskega
zidu.
Prezentirani ostanki stolpa in zidu pri
Cesarskem vrhu, Ajdovski zid

Prezentirani ostanki stolpa na Strmici,
Ajdovski zid
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TEHNIČNI PODATKI
Dolžina rimskega zidu: 7744 m – Ajdovski zid, 670 m (2,8
ha) – Trdnjava Nauportus, 46 m (0,01 ha) – Opazovalnica
Turnovšče
Nadmorska višina: najmanj 460 m; največ 819 m
Opis poteka zidu
Ajdovski zid poteka nad skrajnim zahodnim robom Ljubljanskega barja in dominantno oklepa Vrhniko pod njim. Na
severu ga omejujeta težko prehodna Rovtarsko in Polhograjsko hribovje, na jugu pa Menišija in Logaška planota.
Točke dostopa – koordinate (WGS84)
1. Severno vznožje Ljubljanskega vrha pri železniški postaji
Verd
N45,943891°, E14,302337°
2. Konserviran stolp ob avtocesti Vrhnika–Logatec
N45,928410°, E14,270663°
3. Stolp ob državni cesti Vrhnika–Logatec
N45,944292°, E14,246105°

3D prikaz poteka zapornega zidu s stolpi na lokaciji Cesarski vrh nad Vrhniko.
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ZANIMIVOSTI V OKOLICI
V jugozahodnem delu Vrhnike je velik kvadratni stolp oziroma
poznorimska opazovalnica na Turnovščah (11,5 x 11,5 m). Pri vrhniškem pokopališču so prezentirane ostaline okroglega vogalnega
stolpa, ki je bil včasih del poznorimske peterokotne trdnjave. Ta
je stala na trasi pomembne rimske ceste Aquileia (Oglej)–Emona
(Ljubljana), na območju, ki ga danes poznamo pod imenom Gradišče
(ali Hrib).
Številne arheološke najdbe vrhniškega prostora, ki slovi zlasti zaradi
imenitnih plovil in izjemnih prazgodovinskih najdb, so na ogled v
bližnjem razstavišču Moja Ljubljanica v Kulturnem centru Vrhnika,
ki vključuje tudi info točko Claustra. Druga info točka Claustra je tudi
v TIC Vrhnika.
Med drugimi znamenitostmi Vrhnike so tudi izviri Ljubljanice,
Ljubljansko barje, vrhniške jame, Cankarjeva spominska hiša in
Kunstljeva vila.
Svojevrstna značilnost bižnjega Logatca je lipov drevored, ki je
eden najdaljših obcestnih drevoredov v Sloveniji, saj je dolg 1900 m.
Zasadili naj bi ga okoli leta 1810 v spomin na poroko med Napoleonom Bonapartejem in Marijo Luizo. Danes se imenuje Napoleonov
drevored.
V Logatcu se nahaja tudi Vojni muzej, ki je nastal iz zasebne zbirke
Janeza J. Švajncerja. V muzeju so na ogled predmeti, ki pripovedujejo zgodbo o slovenski vojni in vojaški zgodovini. Posebnost muzeja
je obsežna zbirka vojaških odlikovanj z vsega sveta. Odpiralni čas
muzeja: nedelje 10.00 – 12.00, za skupine po dogovoru, Tržaška
cesta 81a, 1370 Logatec, telefon: +386 1 754 27 90.
Dodatne zanimivosti v okolici si lahko preberete pri lokacijah Pokojišče, Brst pri Martinj Hribu in Lanišče.

Vogalni stolp poznorimske trdnjave na
Gradišču pri vrhniškem pokopališču

Poznorimska opazovalnica na
Turnovščah, Vrhnika
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INFORMACIJE
Moja Ljubljanica - Kulturni center Vrhnika
Tržaška cesta 32
1360 Vrhnika
Tel,: +386 (0)41 354 203
E-naslov: info@mojaljubljanica.si
Spletna stran: www.mojaljubljanica.si

TIC VRHNIKA
Tržaška cesta 9
1360 Vrhnika
Tel.: +386 1 755 10 54
E-naslov: tic@zavod-cankar.si
Spletna stran: www.visitvrhnika.si
OBČINA LOGATEC
Tržaška cesta 50 A
1370 Logatec
Tel.: +386 1 759 06 00
E-naslov: obcina.logatec@logatec.si
Spletna stran: www.logatec.si
Območje medveda

Vojni muzej v Logatcu

Napoleonov drevored

Vojni
muzej

Muzej
Na griču

Napoleonov
drevored

Tematska pot
Rupnikove
linije

Ajdovski zid

Občina Logatec

Pot ob
rimskem
zidu

Rimski zid

Opazovalnica
Turnovšče

Trdnjava na
Gradišču

Moja Ljubljanica

TIC Vrhnika

Spominska hiša
I. Cankarja

Tehniški muzej
Slovenije
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1000 m
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15. Brst pri
Martinj Hribu
občina Logatec, Slovenija

OPIS OBMOČJA
Valovit in z gozdovi poraščen svet Logaške planote leži med Planinskim poljem in Logatcem, antičnim Longaticumom. Kraški svet
ima redke vodne vire, skladen valovit plato pa omogoča dokaj lahek
prehod v smeri vzhod – zahod.
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Logatec

OPIS ZIDU
Obrambna linija z utrdbo in tremi
stolpi stoji blizu Logatca, na stari
antični povezavi Nauportus–Ocra
(dan. Razdrto pri Postojni)–Tergeste oziroma Castra (dan. Ajdovščina). Na hribovitem terenu
Logaške planote je s svojimi 660
m dolžine zapirala ozek prehod z
rimsko cesto. V utrdbi so arheologi izkopali objekt s hipokavstom
– rimskim talnim in stenskim
gretjem. To kaže, da je bila vojaOstanki utrdbe, Brst pri Martinj Hribu
ška posadka tu nastanjena morda
vse leto, torej tudi v hladnih
zimskih mesecih. Na terenu je mogoče slediti predvsem zahodnemu
in južnemu obzidju trdnjave, kjer je dobro viden vhod v trdnjavo, na
ostalih mestih pa je zid viden kot do 2 m visok nasip iz zemlje.

TEHNIČNI PODATKI
Dolžina rimskega zidu: 660 m
Nadmorska višina: najmanj 510 m; največ 560 m
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Opis poteka zidu
Zapora poteka v smeri jugozahod–severovzhod, v sredini pa
je podkvasto vbočena proti jugovzhodu. Na vrhu te podkve je
v zaporo vpeta manjša utrdba, ki je na severovzhodnem delu
deloma uničena zaradi skalnega useka (t. i. Skalna vrata),
skozi katerega danes poteka opuščena gozdna pot. Na
jugozahodu je zapora vidna na vzhodnem pobočju Gradišča,
kjer je prvi stolp.
Točke dostopa – koordinate (WGS84)
1. Stara cesta Logatec–Laze na mestu, kjer preseka rimski zid
N45,894249°, E14,248784°

ZANIMIVOSTI V OKOLICI
V Hotedršici, v naselju v občini Logatec, so posebna zanimivost
zemljanke. Gre za kašče, ki so sezidane iz kamna in vkopane v
zemljo na vzhodnem robu vasi. Pokrite so z zemljo in travno rušo in
izkopane v pobočjih, da jih ne zalije voda. Še danes v njih shranjujejo
poljske pridelke.
Muzej starih predmetov Na griču je urejen v kozolcu – toplarju,
ki pripada notranjski domačiji s konca 19. stoletja. V muzeju so
na ogled predmeti iz vsakdanjega življenja, ki so se v preteklosti
uporabljali na kmetijah. V treh etažah si lahko ogledate orodja za
delo na polju in obdelavo kmetijskih pridelkov ter postavitvi kuhinje
in spalnice. Muzej starih predmetov Na griču, Blekova vas 34, 1370
Logatec, tel.: +386 1 754 11 02.
Dodatne zanimivosti v okolici si lahko preberete pri lokacijah Ajdovski zid in Lanišče.

INFORMACIJE

OBČINA LOGATEC
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
Tel.:+386 1 759 06 00
E-naslov: obcina.logatec@logatec.si
Spletna stran: www.logatec.si
Območje medveda

Vojni Muzej

Muzej Na Griču

Rimski zid

Občina Logatec
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1000 m

Zemljanke

Muzej starih predmetov Na griču
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16. Lanišče

občina Logatec, Slovenija

OPIS OBMOČJA
Teren se prične dvigati iz Logaške kotline v hribovje Hrušice. Gre
za kraški in redko naseljen svet, skorajda brez vodnih virov, s
Postojnsko kotlino na jugu in Trnovskim gozdom na severu. Za to
območje so značilna brezna in jame, tudi ledeniške. V njih je vedno
zelo nizka temperatura, saj se led ohrani skozi celo leto.
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Lanišče

OPIS ZIDU
Obrambna linija z utrdbo je bila
postavljena med Ajdovskim zidom
nad Vrhniko in Hrušico. Danes
konservirana utrdba kvadratnega
tlorisa (20 x 20 m) je bila vključena
v 370 m dolg obrambni zid, ki je
zapiral glavno rimsko vpadnico.
Zaporni zid je opazen v obliki dobro vidnega nasipa iz zemlje.
Poskus rekonstrukcije utrdbe, Lanišče

TEHNIČNI PODATKI
Dolžina rimskega zidu: 78,4 m (0,04 ha) – obseg utrdbe,
370 m – dolžina zapore
Nadmorska višina: najmanj 605 m; največ 650 m
Opis poteka zidu
Zapora je potekala od severozahoda proti jugovzhodu, njen
osrednji del pa je bila manjša, iz zapore izstopajoča in delno
zamaknjena kvadratna utrdba. Jugovzhodno od utrdbe poteka zaporni zid najprej po robu naravne police nad cesto, z
njo skoraj vzporedno, nato pa se obrne proti jugu na pobočje
Srnjaka (918 m), kjer se v večji skalni gmoti konča.

Točke dostopa – koordinate (WGS84)
1. Utrdba na Lanišču
N45,888254°, E14,163461°

muz

72

ZANIMIVOSTI V OKOLICI
V Logatcu je še danes viden eden glavnih mejnikov nekdanje rapalske meje. Vmesni mejniki so še vedno vidni tudi na območju Hotedršice, mimo katere je potekala rapalska meja. Z Rapalsko pogodbo,
ki sta jo 12. novembra 1920 v Rapallu podpisali Kraljevina SHS in
Kraljevina Italija, je bila določena meja med državama. Razmejitvena črta med Italijo in slovenskimi deželami je tekla z Mangarta na
Triglav, na Blegoš do Hotedršice, dalje do Planine pri Rakeku in prek
Snežnika do Reke.
V okolici Hotedršice in Logatca najdemo velike površine gozdov,
ki zagotavljajo ugodne življenjske pogoje za gozdne živali (srnjad,
medvede, divje prašiče, rise, divje mačke in lisice). Lovski turizem je
dobro razvit, možno pa se je ukvarjati tudi s fotolovom, ki vse pogosteje zamenjuje klasični lov.
Logatec z okolico je tudi raj za jamarje, saj je registriranih okoli 450
jam. Informacije in možnost ogleda jam po predhodnem dogovoru
na: jdl@jdl.si.
Dodatne zanimivosti v okolici si lahko preberete pri lokacijah Ajdovski zid in Brst pri Martinj Hribu.

INFORMACIJE
OBČINA LOGATEC
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
Tel.: +386 1 759 06 00
E-naslov: obcina.logatec@logatec.si
Spletna stran: www.logatec.si
Območje medveda

Rimski zid
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1000 m
Divja mačka

Logaška jama
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17. Hrušica
(Ad Pirum)

občina Postojna, občina Ajdovščina,
Slovenija
OPIS OBMOČJA
Gre za kraški in redko naseljen svet, skorajda brez vodnih virov, s
Postojnsko kotlino na jugu in Trnovskim gozdom na severu. Za to
območje so značilna brezna in jame, tudi ledeniške. V njih je vedno
zelo nizka temperatura, saj se led ohrani skozi celo leto.
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Hrušica

OPIS ZIDU
Zadnja obrambna linija na najvišji
točki nekdaj glavne rimske ceste
Emona–Castra je trdnjava Ad
Pirum z obrambnimi zidovi, ki
se vijejo stotine metrov severno
in južno od nje. Njihova skupna
dolžina meri skoraj 2 km, obseg
trdnjave pa preko 600 m. Zaradi
lege je bila trdnjava Ad Pirum ena
Konservirani ostanki trdnjave
Ad Pirum, Hrušica
najpomembnejših točk v obrambnem sistemu claustra Alpium
Iuliarum, poleg Tarsatike pa je v tem sklopu najbogatejše arheološko
najdišče. Ostanki obzidja trdnjave so konservirani, notranjost pa je
bila skoraj v celoti raziskana. Ogledate si lahko arheološki park,
arheološko razstavo o trdnjavi Ad Pirum, se podate na 4 km dolgo
arheološko pot, na voljo pa je tudi gostinska ponudba.

TEHNIČNI PODATKI
Dolžina rimskega zidu: 7617 m (1,6 ha) – Trdnjava Ad Pirum,
744 m – Severni zaporni zid, 1035 m – Jugovzhodni zaporni
zid, 46 m – Jugozahodni zaporni zid, 77 m – Zapora Polšakovo kopišče
Nadmorska višina: najmanj 750 m; največ 918 m
Opis poteka zidu
Zapora Ad Pirum se nahaja približno na polovici poti med
Logatcem in Ajdovščino, na lokalni cesti, ki vodi iz Kalc na
Col. Na najvišji točki trase rimske ceste Emona–Aquileia je v
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poznorimskem obdobju stala trdnjava Ad Pirum z zapornimi
zidovi proti severu in jugu. Ker je teren hribovit, gozdnat in z
redkimi izviri vode, je to bila tudi močna naravna ovira.
Točke dostopa – koordinate (WGS84)
1. Trdnjava Ad Pirum
N45,863678°, E14,112010°
2. Makadamska pot Cesta na Polšakovo kopišče na
mestu, kjer preseka rimski zid
N45,859370°, E14,117759°

ZANIMIVOSTI V OKOLICI
V teh koncih je skoraj »obvezen« postanek v Postojnski jami, ki je
eden največjih in najlepših kraških spomenikov. Prevzeli vas bodo
prepleti rovov in dvoran, ki jih je ustvarila narava, ter pestrost kraških podzemnih pojavov. Postojnska jama je dom človeške ribice ali
močerila, tipične jamske živali brez temnega kožnega barvila in brez
oči. Postojnska jama, informacije in rezervacije: tel. +386 5 700 01 00,
e-naslov: info@postojnska-jama.eu, spletna stran:
www.postojnska-jama.eu.
Predjamski grad je od Postojnske jame oddaljen le 9 km, nahaja
se pri vasici Predjama. Vpet je v 123 m visoko steno in že s svojo
podobo vzbudi zanimanje ter pričara skrivnostno vzdušje oddaljenih
časov. Predjamski grad, informacije in rezervacije: tel. +386 5 700 01
00, e-naslov: info@postojnska-jama.eu, spletna stran:
www.postojnska-jama.eu/si/drugi-ogledi/predjamski-grad.
Dodatne zanimivosti v okolici si lahko preberete pri lokaciji
Ajdovščina (Castra).

INFORMACIJE
TURISTIČNO DRUŠTVO POSTOJNA
Jamska cesta 9, 6230 Postojna
Tel.: +386 5 720 16 10
E-naslov: info@tdpostojna.si
Spletna stran: www.tdpostojna.si
TIC AJDOVŠČINA
Cesta IV. Prekomorske 61 a, 5270 Ajdovščina
Tel.: +386 5 365 91 40
E-naslov: tic.ajdovscina@siol.net
Spletna stran: www.tic-ajdovscina.si
Območje medveda
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18. Ajdovščina
(Castra)
občina Ajdovščina, Slovenija
OPIS OBMOČJA
Rodovitna Vipavska dolina leži na zahodu Slovenije, na prehodu v
Furlansko nižino v Italiji. Severno od nje sta planoti Nanos in Hrušica
ter rob Trnovskega gozda, na jugu pa so Vipavski griči, ki jo ločijo
od Krasa. Dolina ima že zmerno sredozemsko podnebje. Značilna
je močna burja, ki zapiha s Trnovske planote. Ta je dala v antiki leta
394 tudi močan pečat Bitki pri Mrzli reki med rimskim cesarjem
Teodozijem in uzurpatorjem Evgenijem. Največje mesto v Vipavski
dolini je Ajdovščina, antična Castra, ki jo strokovnjaki povezujejo z
obrambnim sistemom claustra Alpium Iuliarum.
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Vipavska dolina

OPIS ZIDU
Antično mesto Castra je bilo v
drugi polovici 3. stoletja obdano
z močnim obzidjem s 14 stolpi.
Po spustu iz neprehodnih gozdov
Hrušice je bila Castra prvo mesto,
kjer se je teren odprl proti ravnici
severovzhodne Italije. Zaradi svoje
bližine arheologi predvidevajo, da
Stolp v rekonstruirani srednjeveški
podobi, Ajdovščina
je mesto nudilo dobro logistično
zaledje obrambnim linijam na
Hrušici, zaradi česar ga lahko umeščamo v sistem claustra Alpium
Iuliarum. Obrambno obzidje s stolpi je bilo arheološko raziskovano v
letih 1989–1991. Tedaj je bilo konservirano in prezentirano ter je ponekod dobro vidno, podobno tudi nekateri rekonstruirani stolpi (npr.
stolpa 12 in 13). Stolp 8 je rekonstruiran v srednjeveški podobi.

TEHNIČNI PODATKI
Dolžina rimskega zidu: 618 m (2,7 ha)
Nadmorska višina: 105 m
Opis poteka zidu
Trdnjavo Castra lahko obravnavamo v sklopu alpskih zapor
zaradi njene izjemne lege v Vipavski dolini, ki se iz Padske
ravnice zajeda daleč na vzhod do naravnega prelaza Razdrto
pod Nanosom. Castra je stala približno na polovici Vipavske
doline pred začetkom vzpona na alpske prelaze, skupaj s
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trdnjavo Nauportus pa sta bili skrajna vzhodna in zahodna
točka t. i. antičnih ilirsko-italskih vrat, danes znanih kot
Postojnska ali Ljubljanska vrata.
Točke dostopa – koordinate (WGS84)
1. Stolp ob ulici Lokarjev drevored
N45,887896°, E14,904467°

ZANIMIVOSTI V OKOLICI
V muzeju Ajdovščina je na ogled arheološka razstava in zbirka
fosilov Stanislava Bačarja. Muzej Ajdovščina, Prešernova 24, 5270
Ajdovščina, urnik: sobota, nedelja, prazniki med 13:00–18:00 ali
po predhodni najavi. Za strokovno vodenje po muzeju pokličite TIC
Ajdovščina +386 5 365 91 40. Spletna stran: www.goriskimuzej.si.
V Ajdovščini se nahaja tudi Pilonova galerija, ki hrani in predstavlja javnosti umetniško zapuščino slikarja in fotografa Vena Pilona.
Pilonova galerija, Prešernova 3, tel.: + 386 5 368 91 77, e-naslov:
pilonova.galerija@siol.net, spletna stran: www.venopilon.com.
Med naravno dediščino izstopajo kraški izviri rek Vipava in Hubelj ter
drugi kraški pojavi.

INFORMACIJE
TIC AJDOVŠČINA
Cesta IV. Prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina
Tel.: +386 5 365 91 40
E-naslov: tic.ajdovscina@siol.net
Spletna stran: www.tic-ajdovscina.si
Območje medveda

Vilharje
va ulica
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19. vrata

občina Cerkno, Slovenija

OPIS OBMOČJA
Na grebenu, imenovanem Vrata, so arheologi nedavno potrdili nov
odsek zapornega sistema claustra Alpium Iuliarum. Na podlagi
lidarskega posnetka, terenskih raziskav in arhivskih dokumentov
so na območju med Planino pri Cerknem in Podplečami v Cerkljanskem hribovju dokumentirali skromne ostanke nekoč mogočnega
zapornega zidu.
Zapore sistema sistema claustra Alpium Iuliarum so enakomerno
nanizane od Reke na Hrvaškem proti severu do najbolj utrjenega
dela med Vrhniko in Ajdovščino. Od tu do najsevernejše poznane
zapore pri Zarakovcu v Baški grapi pa je bilo na prostoru Cerkljanskega hribovja prazno območje. V arhivskih virih se na tem območju
omenja daljši rimski zid, ki je varoval prehod iz Poljanske doline v
Cerkno, na grebenu, imenovanem Vrata. Pomenljivi so tudi toponimi
pri grebenu (»Vrata«, »Na vratih« in »Za zidom«), ki najverjetneje
označujejo prehod, prelaz, morda celo zid ali vrata v zidu.
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Potek rimskega zidu, Vrata

OPIS ZIDU
Zapora Vrata se nahaja na prelazu med Poljansko dolino in Cerknim.
Strateški pomen prelaza dokazujejo tudi številni ostanki vojaških
objektov iz drugih obdobij. V antiki je tu potekala cesta, ki je povezovala Škofjeloško območje s Posočjem. Glavna povezava proti Italiji
je sicer vodila preko Ljubljane (Emona) in Ajdovščine (Castra) v Oglej
(Aquileia), vendar je bila v nemirnih časih poznorimskega obdobja
nevarna, zato se je promet po njej zmanjšal. Aktualnejše so postale
stranske poti. Ena od njih je vodila preko Cerkljanskega hribovja, ravno preko prelaza Vrata, in zato so Rimljani tudi tu z zidom
vzpostavili nadzor. Ostanki zidu so zelo skromni, sledimo jim lahko
v dolžini 167 metrov. Na gozdnih tleh jih prepoznamo kot zemljen,
približno 1 meter širok nasip.

TEHNIČNI PODATKI
Dolžina rimskega zidu: 167 m
Nadmorska višina: 831 m
Opis poteka zidu
Večji del trase je biluničen že v času med obema vojnama.
Italijanska vojska je tu v okviru izgradnje Alpskega zidu
namestila težko oborožitev, da bi utrdila mejo med Italijo in
Kraljevino Jugoslavijo. V 90-ih letih prejšnjega stoletja je bil
zid delno uničen zaradi večjih kmetijskih posegov. Od vsaj
740 metrov dolgega zapornega zidu je danes ohranjenega
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zgolj 167 metrov. Na gozdnih tleh komaj opazne ostanke
prepoznamo kot zemljen, približno 1 meter širok nasip, iz
katerega ponekod štrlijo kamni.
Točke dostopa – koordinate (WGS84)
1. N46,123190o, E14,020563o

ZANIMIVOSTI V OKOLICI
Arheološko najdišče Divje Babe se nahaja v strmih pobočjih nad
dolino Idrijce, kjer so bili v kraški jami najdeni dragoceni ostanki
ledenodobnega človeka (kamnito orodje) in številne kosti jamskega
medveda, predvsem pa tako imenovana neandertalčeva piščal, stara
55.000 let, ki velja za najstarejše glasbilo na svetu, razstavljena pa je
v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani.
Partizanska bolnica Franja je skrita v slikoviti soteski Pasice in
je ena redkih, rekonstruiranih, ohranjenih bolnic, ki so med drugo
svetovno vojno delovale v Sloveniji. Vpisana je na poskusni seznam
svetovne dediščine UNESCO in nosi Znak evropske dediščine.

INFORMACIJE
Lokalna turistična organizacija Laufar Cerkno
Močnikova ulica 2, 5282 Cerkno
Tel.: +386 (0)5 373 46 45
E-naslov: info@visitcerkno.si
Spletna stran: visitcerkno.si
Partizanska bolnica Franja

Jama Divje Babe

Divje Babe

Vrata

Partizanska bolnica Franja

85

1000 m

86

20. Zarakovec
občina Tolmin, Slovenija

OPIS OBMOČJA
Vas Zarakovec leži v ozki grapi reke Bače, na sami meji med alpskim
in predalpskim svetom. Severno nad njim se navpično dvigujejo
skalne stene južnega roba Julijskih Alp, južno pa je Šentviška
planota, del razgibanega predalpskega sveta. Sicer težko prehoden,
z gozdovi poraščen svet, je kljub temu povezan s Tolminsko regijo
preko alpskega prelaza Črna prst z Bohinjem in preko Škofjeloškega
hribovja s Kranjsko regijo.
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Zarakovec

OPIS ZIDU
Najsevernejši do sedaj dokumentiran obrambni zid se nahaja
pri vasi Zarakovec, pod strmimi
stenami današnjih Julijskih Alp.
Ščitil je severno pot v Italijo, ki
je vodila preko Škofjeloškega
hribovja in Soče v severno Italijo.
Ker se 650 m dolg obrambni zid glede na druge linije
Koritinica
obrambnega sistema nahaja na
odmaknjeni lokaciji, strokovnjaki domnevajo, da je na tem območju v
poznorimskem času obstajalo še več obrambnih linij, ki jih do danes
še nismo odkrili. Ostanki zidu so na terenu slabo vidni v obliki iz
terena izstopajočega zaraščenega nasipa.

TEHNIČNI PODATKI
Dolžina rimskega zidu: 650 m
Nadmorska višina: najmanj 300 m; največ 350 m
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Opis poteka zidu
Zapora Zarakovec je postavljena na naravni meji med
alpskim in predalpskim svetom, med Šentviško planoto in
Cerkljanskim hribovjem na jugu ter Alpami na severu. Zapirala je Baško grapo pri zaselku Zarakovec v smeri jugozahod–severovzhod in se dobro vključevala v naravno obrambo
strmih pobočij.
Točke dostopa – koordinate (WGS84)
1. Cesta Koritnica–Podbrdo, kjer preseka rimski zid
N45,162831°, E14,883913°

ZANIMIVOSTI V OKOLICI
Tolmin je nedvomno zanimiva lokacija tako za daljši oddih kot za
kratek izlet. Je največje naselje in upravno središče doline Soče.
Obiskovalcem omogoča raznolike športne aktivnosti, oddih v čudoviti
naravi in tudi kulturno ponudbo s Tolminskim muzejem, ki pripoveduje zgodbo celotnega Posočja. Tolminski muzej, Mestni trg 4, 5220
Tolmin, tel.: +386 5 381 13 60, spletna stran: www.tol-muzej.si.
Za avanturiste je primeren spust po reki Soči z rafti ali kajaki. Reka
s svojo smaragdno barvo in čistostjo zapelje vsakogar, pa naj bo to
za avanturistično športno doživetje ali le krajši postanek ob njej.

INFORMACIJE
LTO Sotočje - TIC Tolmin
Petra Skalarja 4, 5220 Tolmin
Tel.: +386 5 380 04 80
E-naslov: info@lto-sotocje.si
Spletna stran: www.dolina-soce.com
Območje medveda

Reka Soča

Stavba Tolminskega muzeja

Rimski zid Zarakovec
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ARHEOLOŠKE
RAZISKAVE
Skrivnostni ostanki rimskih zidov so burili domišljijo polihistorjev že
od nekdaj. Alfons Müllner, Walter Schmid, Anton von Premerstein,
Simon Rutar, Alberto Puschi in drugi so že od konca 19. stoletja in
v prvi polovici 20. stoletja prvi začeli znanstveno raziskovati ostanke
obrambnega sistema. Kasneje so arheološke raziskave dosegle
višek v času od 50-ih in do 70-ih let 20. stoletja. Takrat so se tudi v
mednarodnem merilu odvijala najobsežnejša arheološka izkopavanja, prvič pa so strokovnjaki sistematično zbrali vso gradivo, povezano s sistemom claustra Alpium Iuliarum. Jaroslav Šašel, Peter Petru,
France Leben, Mehtilda Urleb, Thilo Ulbert so le nekatera izmed
imen znanstvenikov, ki so največ prispevali k poznavanju obrambnega sistema. Potem so raziskave v večji meri zamrle in šele v zadnjih
nekaj letih so arheologi začeli z nadaljnjim raziskovanjem.
Ob razmeroma dobrem poznavanju poteka obrambnega sistema
na terenu so drobne arheološke najdbe na najdiščih silno redke. Z
izjemo nekaterih lokacij, kjer je nabor najdb malce večji, se strokovnjaki na večini srečujejo z njihovo popolno odsotnostjo. Zgolj kamniti
ostanki zapornih zidov povedo malo o njihovem nastanku, razvoju,
delovanju in opustitvi. Arheološke najdbe nam večinoma povedo le
nekaj o življenju v utrdbi ali trdnjavi. Izjema so časovno bolj oprijemljive novčne najdbe, ki so bile najdene v takšnem arheološkem
kontekstu, da jih lahko neposredno povežemo z obrambnimi zidovi.
Vendar so tovrstna odkritja silno redka.
V svoje delo arheologi danes še vedno vključujejo najsodobnejše
metodološke tehnike, kot so geofizikalne meritve, zračno lasersko
skeniranje površja (t. i. »lidar«) in analize z GIS programi. Poleg
klasičnih metod, kot so uporaba letalskih posnetkov, arheoloških
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topografskih pregledov z GPS beleženjem, komuniciranja z lokalnimi
prebivalci in v manjši meri arheoloških izkopavanj, so arheologi v
zadnjih letih odkrili precej novosti, na primer povsem novo zaporo
Novi Pot, ki je bila doslej v strokovni literaturi povsem neznana. Na
zapori Jelenje so odkrili skoraj 800 m ostankov zapornega zidu, ki
so bili arheologom do sedaj prav tako neznani. Poleg tega so ob zelo
natančnem pregledu naselja Jelenje in njegove okolice na posamičnih mestih potrdili obstoj zidu, ki je v zadnjih letih veljal za povsem
uničenega. Tako lahko z gotovostjo trdimo, da je zid na zahodnem
delu zapore potekal vse od kanjona Rječine. Med letoma 2018 in
2019 so potekale nove arheološke raziskave Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije na Benetah, Gradišču pri Robu ter ob
Ajdovskem zidu, ki so omogočale prezentacijo posameznih odsekov
zapor. Poleg tega so na podlagi raziskav dobili nove podatke o arhitekturnih podrobnostih zidov. Mozaik se sestavlja. Na podlagi vsega
tega so lahko arheologi naredili digitalne poskuse rekonstrukcij:
najprej trdnjave Ad Pirum, utrdbe na Lanišču in principija na Reki,
nato pa še zapor na Pokojišču, Novem Potu in Jelenju ter v zadnjih
letih tudi za Ajdovski zid in zaporna zidova na Gradišču pri Robu
in Benetah. Na ta način bodo lahko arheologi obogateni z novimi
podatki ljudem pripovedovali (novo) zgodbo o obrambnem sistemu
claustra Alpium Iuliarum.
Po arheoloških raziskavah, ki so na območju hrvaškega dela sistema
claustra potekale v 20. stoletju in so bile opravljene pod vodstvom
Walterja Schmida, Itala Gariboldija in Radmile Matječić, v katerih je
bil odkrit in dokumentiran velik del arheološko prepoznavnih struktur sistema claustra Alpium Iuliarum na področju Republike Hrvaške,
je bil nov val raziskav opravljen v 90. letih 20. stoletja in v začetku 21.
stoletja. V tem obdobju je bil opravljen cel niz raziskav, ki so dodatno
razjasnile dotedanjo sliko o načinu delovanja sistema in o materialni
kulturi v zvezi z vsakdanjikom ob zidu. V tem obdobju so raziskave
opravljale različne institucije, kot so Pomorski in zgodovinski muzej
hrvaškega primorja Reka pod vodstvom Ranka Starca, Hrvaški
restavratorski zavod pod vodstvom Josipa Višnjića in Inštitut za arheologijo pod vodstvom Goranke Lipovac Vrkljan, različna združenja,
kot je Društvo za zgodovino Klane (Društvo za povjesnicu Klane),
pa tudi posamezniki, kot je arheolog Mario Zaccaria, ki je v sklopu
diplomskega dela opravil prepoznavanje sistema.
Za vsakega od dokumentiranih delov sistema na področju Republike
Hrvaške je bilo v navedenem obdobju znova opravljeno arheološko
prepoznavanje, prav tako so bili dokumentirani prek naprave GPS,
na nekaterih delih pa so bila opravljena tudi poskusna arheološka
sondiranja, na primer na delu zidov pri Prezidu leta 2012.
Najpomembnejša nova spoznanja pa so tista v zvezi s širitvijo
preteklega dojemanja sistema kot relativno preprostega obrambnega območja, ki so ga poleg antične Tarsatike predstavljali zaporni
zidovi, ki se raztezajo skoraj ravno proti severu. Omenjene raziskave
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so dokazale obstoj pripadajočih utrdb, še zlasti tistih na Pasjaku
in Solinu, ter nadzornega stolpa v Klani, ki so skupaj z osnovno
obrambno linijo tvorili edinstveno celoto. Zelo pomemben doprinos predstavljajo tudi raziskave, v katerih so bili znotraj Tarsatike,
osrednje obrambne točke južnega dela sistema claustra, odkriti
arheološki ostanki iz časa, ko je sistem še opravljal svojo funkcijo,
zlasti vojaškega poveljništva južnega sektorja sistema claustra –
Tarsatiškega principija.
Ob pregledu vseh omenjenih struktur sistema znotraj širše slike
prostora in geostrateških okoliščin časa, v katerem se je uporabljal,
je popolnoma jasno, da je bil glavni cilj tega južnega dela obrambnega sistema preprečevanje vdorov z vzhoda oziroma iz Dalmacije proti
severni Italiji. Za obrambo je tako bil izbran prostor, ki je omogočal
uporabo naravnih preprek za obrambo, pa tudi možnost nemotenega zagotavljanja vojnih enot in vojnih potrebščin prek tarsatiškega
pristanišča, ob katerem je bilo tudi vojno poveljništvo tega dela
sistema. Ta je varoval prehode cest, ki so omogočale prehod prek
Tarsatike proti mestu Tergeste in preko doline Mlake proti današnji
Ilirski Bistrici, od katere znova tečejo poti proti glavni cesti, ki je
povezovala Emono in Aquileio.
Graditelji so spretno izkoristili vse danosti prostora in tako so v
kanjon reke Rječine vgrajene obrambne strukture, ki so skupaj
s kanjonom predstavljale neprekinjeno obrambno linijo v dolžini
približno 18 km.
Pred to obrambno linijo je bil zgrajen še en del zidov nad Grobničkim
poljem s ciljem, da se še dodatno prepreči prehod proti dolini Mlake.
Celotno obrambo je nadzorovalo še nekoliko utrdb, ki so nadzorovale pristop do samega sistema claustra (Solin) in preprečevale
nadaljnje prodore sovražnih čet, ki bi se lahko prebile čez obrambno
linijo (Pasjak).
Na prvih nepristopnih področjih Gorskega kotarja izginejo tudi
obrambne strukture in zdi se, da graditeljev sistema claustra obramba tega področja, ki je bilo samo po sebi težko prehodno, ni pretirano skrbela. Namen tega sistema je očitno bil preprečevanje vpadov
večjih vojaških skupin, ki so se morale pomikati po cestah, manjše
prometne poti pa niso bile obravnavane kot posebej pomembne.
Zadnji obrambni del v Prezidu je varoval edino naravno povezavo, ki
je vodila iz smeri Gorskega kotarja proti zahodu oziroma proti Emoni.
Še vedno ni odgovora na vprašanje, prek katerih prometnih poti je
bilo mogoče priti z vzhoda do Prezida, ko pa bodo te prometne poti
odkrite, bodo morda odkriti tudi novi, doslej neznani deli sistema.
Jure Kusetič in Josip Višnjić
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Zlatnik Valentinijana III., kovan med letoma 430–455

Zidarska žlica in njen odtis v malti na steni utrdbe na Lanišču

Stilizirana bronasta
lobanja bika (bucranium) iz principija v
Tarsatiki

94

Rekonstrukcija Principija, Reka

Del posrebrenega
ali pokositrenega
vojaškega paradnega oklepa iz okolice
trdnjave Ad Pirum,
druga polovica 3.
stoletja
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Bronasti pasni okov, druga polovica 4. stoletja, začetek 5. stoletja,
trdnjava Ad Pirum

Bronasta fibula iz principija v Tarsatiki, od konca 3. do začetka 5.
stoletja.
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PROJEKT KAMNITI BRANIKI RIMSKEGA IMPERIJA
– CLAUSTRA
Vodnik je nastal v sklopu projekta Kamniti braniki Rimskega
imperija – CLAUSTRA.
Viri financiranja:
Projekt Kamniti braniki Rimskega imperija je bil sofinanciran v okviru Operativnega programa Slovenija–Hrvaška 2007–2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj ter nacionalnih in lastnih
sredstev.
Trajanje projekta: 1. 1. 2014–17. 9. 2015
O projektu:
Projekt Kamniti braniki Rimskega imperija – CLAUSTRA se je
vsebinsko osredotočal na obrambni sistem claustra Alpium Iuliarum,
ki je bil v poznorimskem času morda največji gradbeni podvig na
ozemlju današnje Slovenije in Hrvaške. Zaradi nepoznavanja kulturne dediščine se ostanki sistema claustra Alpium Iuliarum uničujejo
z gozdarstvom, kmetijstvom in urbanizacijo. Namen projekta je bil
širši javnosti predstaviti pomembno skupno kulturno dediščino prek
raznolikih dejavnosti (spletna stran, publikacija, dokumentarni film,
razstava, delavnice ipd.), jo zavarovati, približati in narediti dostopnejšo.
Projektni partnerji:
• ZVKDS – Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
www.zvkds.si
• HRZ – Hrvaški restavratorski zavod – www.h-r-z.hr
• NMS – Narodni muzej Slovenije – www.nms.si
• ŽMERGO – www.zmergo.hr
• PGŽ – Primorsko-goranska županija – www.pgz.hr
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Projekt Čezmejna destinacija kulturnega
in zelenega turizma Claustra Alpium
Iuliarum – Claustra+
Vodnik je bil razširjen in dopolnjen v sklopu projekta Čezmejna
destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum
– CLAUSTRA+.
Viri financiranja:
Projekt Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum je bil sofinanciran v okviru Programa Interreg
V-A Slovenija-Hrvaška iz sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj (85%) ter lastnih sredstev.
Trajanje projekta: 1. 8. 2017–31. 1. 2020
O projektu:
Projekt predvideva sklop aktivnosti za razvoj turističnega proizvoda
CLAUSTRA. Vključuje pripravo smernic za razvoj in načrt promocije, oblikovanje kulturno-turistične poti in povezanih itinerarjev,
sistematično promocijo proizvoda (vključno z mobilno aplikacijo)
ter razvoj in izvedbo bogatega programa za obiskovalce (čezmejni
javni dogodki, doživljajska vodstva). Za razvoj celovitega proizvoda
in za stabilno upravljanje kulturno-turistične poti je bil vzpostavljen
čezmejni konzorcij CLAUSTRA, ki združuje vse pomembne deležnike
in lokalne gospodarske subjekte. Drugi sklop aktivnosti projekta je
namenjen izboljšanju privlačnosti destinacije CLAUSTRA. To je bilo
doseženo preko aktivnega ohranjanja in obogatene prezentacije
arheoloških ostalin ter z izvedbo ukrepov za povečanje fizične in
informacijske dostopnosti vključno z vzpostavitvijo skupaj štirih didaktičnih info točk. Osnovni cilj projekta je vzpostavitev čezmejne destinacije kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum.
Projektni partnerji:
• ZVKDS – Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (vodilni
partner) – www.zvkds.si
• ZIC – Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika –
www.zavod-cankar.si
• NMS – Narodni muzej Slovenije – www.nms.si
• ZRSVN – Zavod Republike Slovenije za varstvo narave – www.
zrsvn-varstvonarave.si
• HRZ – Hrvatski restauratorski zavod – www.h-r-z.hr
• PGŽ – Primorsko-goranska županija – www.pgz.hr
• PPMHP – Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka –
www.ppmhp.hr
• PMR – Prirodoslovni muzej Rijeka –www.prirodoslovni.com
• TZK – Turistička zajednica Kvarnera –www.kvarner.hr/turizam
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Spletna stran in druge koristne povezave
•

Spletna stran in mobilna aplikacija: www.claustra.org/sl

•

Facebook: www.facebook.com/ClaustraPlus

•

Twitter: www.twitter.com/ClaustraPlus

•

Instagram: www.instagram.com/claustra_plus/?hl=hr

•

Youtube: www.youtube.com/channel/UCsjHdMpUyLFIMcomguCrQ6A

•

Pinterest: www.pinterest.com/alpiumiuliarum/

•

Foursquare z lokacijami CAI

•

Google maps z lokacijami CAI
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Kolofon
Izdala in založila
Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije
Narodni muzej Slovenije
Uredniki
Tina Lah, Katharina Zanier
in Jure Kusetič
Avtorji
Peter Kos
Jure Kusetič
Tina Lah
Siniša Pamić
Josip Višnjić
Katharina Zanier
Sodelavki
Helena Bras Kernel
Urška Pajk
Fotografije
Arhiv Maticove etno hiše
Arhiv Narodnega muzeja Slovenije
Arhiv Občine Logatec
Arhiv www.dolina-soce.com
Arhiv Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije
Boštjan Burger
Jasna Furlan
LTO Laufar Cerkno
Marko Grego, fototeka
Tolminski muzej
Vesna Grilc
Renata Gutnik
Hrvatski restauratorski zavod
Karla Kofol
Peter Kos
Pomorski i povijesni muzej
Hrvatskog primorja Rijeka
Miha Krivic, Postojnska jama, d.d.
Jure Kusetič
Tina Lah
Tomaž Lauko
Maja Lavrič
Matevž Lavrinc
Rafael Marn
Iztok Medja, Postojnska jama, d. d.
Janez Mihelič
Ministrstvo za kulturo RS, INDOK
center
Robert Mosković

Siniša Pamić
Gašper Rutar
Tajda Senica
Mirko Slak
Ranko Starac
Tatjana Tavčar Flander
(kraji.eu)
Dare Trobec
Turistička zajednica Kostrene
Josip Višnjić
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika
Jana Bedek (HBSD)
Benjamin Šokić
Poskusi digitalnih rekonstrukcij
Igor Dolinar
Peter Kos
Tim von Leliwa
Josip Višnjić
Valentina Višnjić
Zemljevidi
Jure Kusetič, Studio identiteta,
grafično oblikovanje, Katja Pirc
s.p., Mihela Medved
Geodetska podlaga
Geodetska uprava Republike
Slovenije
OpenStreetMap
Jezikovni pregled
Prevod v angleški in hrvaški jezik
ALTERNATIVA, prevajalske in
jezikovne storitve, Ana Dobaja
Vilić s.p.
Oblikovanje in prelom
Studio Identiteta, grafično
oblikovanje, Katja Pirc s.p., MiLo
čista komunikacija in Mihela
Medved
Tisk
Evrografis d.o.o.
Naklada
600 izvodov

