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Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma (CLAUSTRA+) 

 

PODATKI O PROJEKTU 

PROGRAM: Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 

PREDNOSTNA OS 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov 

TEMATSKI CILJ 2.1: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma 

VREDNOST PROJEKTA: 1.779.988,15 EUR (ESRR: 1.512.989,90 EUR) 

VIRI FINANCIRANJA: Evropski sklad za regionalni razvoj (85%) v okviru programa INTERREG V-
A Slovenija-Hrvaška 2014–2020 

TRAJANJE PROJEKTA: 01. avgust 2017–31. januar 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AKTIVNOSTI IN CILJI PROJEKTA ČEZMEJNA DESTINACIJA KULTURNEGA IN ZELENEGA 
TURIZMA (CLAUSTRA+) 

Zaporni sistem claustra Alpium Iuliarum (CAI) predstavlja izjemen primer povezovanja 
arhitekture z naravnim okoljem in njeno doživljanje se tesno povezuje z doživljanjem narave. 
Glavni cilj projekta je vzpostavitev čezmejne destinacije kulturnega in zelenega turizma 
»Claustra Alpium Iuliarum«. Vključuje pripravo smernic za razvoj in načrt promocije, 
oblikovanje kulturno-turističnih poti, sistematično promocijo destinacije (vključno z mobilno 
aplikacijo in spletno stranjo) ter razvoj in izvedbo bogatega programa za obiskovalce 
(čezmejni javni dogodki, doživljajska vodstva). Za razvoj in stabilno upravljanje celovite 
kulturno-turistične poti je bil vzpostavljen čezmejni konzorcij Partnerstvo za ohranjanje in 
oživljanje obrambnega sistema Claustra, ki združuje 33 ustanov iz Slovenije in Hrvaške ter 
povezuje lokalne gospodarske subjekte. 

Po drugi strani pa je potrebno ob pričakovanem povečanem obisku lokacij in njihovi 
postavitvi na turistični zemljevid poskrbeti za usmerjanje obiska v naravi in za čim manjši 
poseg v naravno okolje. Prav zato v projektu sodelujejo partnerji s področja varstva narave.  

Glavne aktivnosti projekta: 

1. Razvoj proizvoda kulturnega in zelenega turizma CLAUSTRA: 
 živa zgodovina (rimski dan, rimska noč v naravi, oživitev rimskega tabora), 
 tematski čezmejni kolesarski in pohodniški dogodki, 
 tematske delavnice in javne projekcije filma CLAUSTRA, 
 izdelava mobilne aplikacije in prenova spletne strani, 
 pustolovska vodstva, 
 izdelava strategije za razvoj destinacije in priprava načrta promocije za 

produkt CLAUSTRA, 
 oblikovanje kulturno-turistične destinacije, 
 oblikovanje konzorcija Partnerstvo za ohranjanje in oživljanje obrambnega 

sistema Claustra in delovne skupine »Open Claustra«, 
 izvedba seminarjev in priprava elektronskega priročnika za vodiče in 

turoperaterje, 
 izdaja brošur in zemljevida kulturno-turistične destinacije, 
 sistematična promocija turističnega proizvoda. 

 
2. Aktivna konservacija in povečanje dostopnosti: 

 raziskave in konservacija arheoloških ostalin, terenske raziskave naravne 
dediščine in habitatov, 



 

 vključevanje lokalnih skupnosti in ozaveščanje o ohranjanju kulturne 
dediščine (čistilne akcije na arheoloških ostankih in dostopnih poteh), 

 izdelava 3D rekonstrukcij posameznih odsekov zapornega sistema, 
 vzpostavitev nove pohodniške poti ob Ajdovskem zidu na Vrhniki, 
 postavitev tabel na obstoječih poteh, 
 postavitev tabel in »arheostereoskopov« ob arheoloških ostankih, 
 vzpostavitev didaktičnih informacijskih točk na Vrhniki in Reki, 
 priprava projektne dokumentacije za vzpostavitev večjega interpretacijskega 

centra CLAUSTRA v zaledju Reke, 
 gostovanje razstave »Claustra Alpium Iuliarum« na osmih lokacijah in 

postavitev nove interaktivne razstave na dveh lokacijah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O ZAPORNEM SISTEMU CLAUSTRA ALPIUM IULIARUM 

Claustra Alpium Iuliarum je poznorimski zaporni sistem, sestavljen iz več odsekov kamnitih 
zidov, stolpov, trdnjav in utrdb. Čas njegovega nastanka sega v drugo polovico 3. stoletja, ko 
je bil Rimski imperij na pragu zatona in so ga pestili državljanske vojne in vdori ljudstev. 
Zaporni sistem je bil del vojne krajine vse do začetka 5. stoletja. Njegov namen je bil nadzor 
glavnih prehodov v antično Italijo (Italia). Postavitev posameznih zapor je bila takšna, da se 
je čim bolje vpenjala v naravno izoblikovanost terena in tako dobro izkoristila njegov 
obrambni potencial. 

CAI se razteza preko Slovenije in Hrvaške, zasledimo ga v dvanajst slovenskih in sedmih 
hrvaških občinah. Skupaj s presledki je sistem dolg približno 130 kilometrov. Posamične 
zapore merijo v dolžino od nekaj sto metrov do nekaj kilometrov, zidovi pa so široki od enega 
do dveh metrov. V sistem so vključene še trdnjava in 4 utrdbe. Sistem claustra Alpium 
Iuliarum so uporabljali manj kot stoletje in pol, nato je bil zaradi vojaško-političnih 
sprememb opuščen. 

Danes poznamo več kot 30 kilometrov arheoloških ostankov zapornih zidov z več kot 100 
stolpi. Gre za največji arhitekturni podvig iz rimske dobe na ozemlju današnje Slovenije in s 
tem stopa ob bok največjim antičnim spomenikom v Evropi (na primer limesu ob Donavi in 
Hadrijanovem zidu v Angliji). Sledimo mu lahko od Reke na Hrvaškem preko Jelenja, Babnega 
Polja, Bloške planote, Rakitne in Pokojišča. Nato sistem poteka nad Vrhniko, Logatcem, na 
Lanišču in v Hrušici, čez prelaz Vrata, zaključi pa se v Zarakovcu pri Cerknem.  

NAMEN ZAPORNEGA SISTEMA CAI 

V poznorimskem času so bile vse pogostejše državljanske vojne in vdori tujih ljudstev na 
rimsko ozemlje, boji pa so se odvijali vedno bliže antični Italiji in srcu imperija, Rimu. Zato je 
rimska vojska po ukazu antičnih strategov in vojaškega vrha v kritičnih časih druge polovice 
3. stoletja začela graditi zaporno linijo. Območje, kjer poteka sistem, so antični geografi 
imenovali Julijske Alpe (Alpes Iuliae). Kljub hribovitosti in razgibanosti je omogočalo najlažji 
prehod na Apeninski polotok.  

Poglavitna naloga zapornega sistema je bila torej nadzorovati in varovati vse predele, ki jih 
je bilo moč razmeroma enostavno prečkati, kot so prelazi, naravni prehodi in ceste. 

Nastanek sistema claustra Alpium Iuliarum umeščamo v čas cesarja Dioklecijana, v obdobje 
utrjevanja imperija z namenom zaščititi strateško pomemben vhod v antično Italijo, tako 
imenovana ilirsko-italska vrata – področje med Reko na Hrvaškem na jugu in Alpami na 
severu. Obrambni sistem pa je bil verjetno uporabljen le v notranjih državljanskih vojnah v 
4. stoletju in ne toliko pri vpadu sosednjih ljudstev v 3. stoletju. S Teodozijevo razdelitvijo 
imperija je obrambni sistem, kot kaže, izgubil svoj namen.  



 

Gre torej za zadnji poskus rimske države izkazati se kot svetovna velesila in s tem krojiti 
zgodovino tedanjega sveta. 

Izraz claustra Alpium Iuliarum v pozni antiki ni bil uradni naziv za zaporni sistem, saj zanj v 
antičnih virih zasledimo več različnih poimenovanj. Prvi ga uporabi rimski zgodovinar Amijan 
Marcelin (Ammianus Marcellinus) v 4. stoletju. To poimenovanje se je v stroki uveljavilo, saj 
gre za prvo omembo zapornega sistema v pisnih virih in ga uporabljamo še danes. V 
vojaškem priročniku z začetka 5. stoletja, Notitia Dignitatum, pa je omenjen kot tractus 
Italiae circa Alpes, kar je bil po zadnjih raziskavah verjetno tudi uradni naziv zapornega 
sistema v pozni antiki. 

ZGODOVINA RAZISKOVANJ 

Že srednjeveški pisni viri nam sporočajo, da so ostanki zapor služili kot oznake na terenu, 
predvsem za različne parcelne, cerkvene in pokrajinske meje oz. meje med gospostvi. Iz 18. 
in začetka 19. stoletja se posamične zapore omenjajo tudi v različnih topografskih opisih, 
vendar ne kot enovit, med seboj povezan zaporni sistem. Kot tak se prvič sredi 19. stoletja. 
Kustos Deželnega muzeja za Kranjsko (danes Narodnega muzeja Slovenije), Alfons Müllner, 
si je pri spomeniškovarstveni službi centralne komisije na Dunaju prizadeval za sistematično 
raziskovanje zapor, izdelal pa je tudi še danes pomemben arheološki topografski zemljevid 
Ajdovskega zidu ter opravil topografijo zapore v Hrušici in nekaj manjših izkopavanj.  
Med prvimi je o zapornem sistemu pisal Alberto Puschi, ravnatelj tržaškega muzeja. Leta 
1901 je v preglednem besedilu o alpskih zaporah kot prvi zapisal, da v nasprotju z do tedaj 
uveljavljenim prepričanjem ne gre za neprekinjeno linijo zidov, temveč za posamezne 
zapore. Besedilo je opremljeno tudi z zemljevidom, ki še danes, kljub napakam, ostaja eden 
osnovnih topografskih virov za preučevanje zapornega sistema. 

Prvo sistematično arheološko izkopavanje na alpskih zaporah je potekalo leta 1906 na 
Vrhniki. Šele tik pred prvo svetovno vojno pa so se na širšem prostoru zapornega sistema 
odvila tudi večja izkopavanja pod vodstvom Walterja Schmida, deželnega arheologa z 
univerze v Gradcu. Obe vojni in vmesna gospodarska kriza so raziskovanje zapornega sistema 
skoraj popolnoma prekinili, izjema so bila konservatorska dela na trdnjavi Ad Pirum (Hrušica) 
in zapori na Reki med letoma 1937 in 1940. 

 

Sredi 20. stoletja se je začel drugi veliki val raziskovanja zapornega sistema claustra Alpium 
Iuliarum. Na pobudo arheologa Jaroslava Šašla je ekipa slovenskih in hrvaških arheologov 
izdelala celotno topografijo zapor in zbrala vse z njimi povezane objave ter antične vire. Tako 
je leta 1971 izšla monografija Claustra Alpium Iuliarum I, ki je vsebovala prvo sistematično 
zbrano in ovrednoteno gradivo in še danes velja za temeljno delo o zapornem sistemu. 



 

V zadnjih dveh desetletjih 20. stoletja se je raziskovanje zapornega sistema claustra Alpium 
Iuliarum nadaljevalo, a v nekoliko manjšem obsegu kot prej. Raziskave so potekale na 
antičnih utrjenih mestih Tarsatika (Tarstatica, dan. Reka), Kastra (Castra, dan. Ajdovščina) in 
Navport (Nauportus, dan. Vrnika) ter na utrdbah Gradina nad Pasjakom, Brst pri Martinj 
Hribu in Lanišče. Arheološka izkopavanja na Lanišču so se odvijala med letoma 1961 in 1963, 
utrdba pa je bila nato tudi rekonstruirana. Na trdnjavi Ad Pirum v Hrušici je mednarodna 
slovensko-nemška arheološka ekipa izkopavala v letih 1971–1973, pod vodstvom Petra 
Petruja iz Narodnega muzeja v Ljubljani in Thila Ulberta iz Univerze v Münchnu. Narodni 
muzej je s svojo ekipo nadaljeval izkopavanja na lokaciji vse do leta 1979. Raziskani so bili 
tudi deli zapornih zidov na Jelenju, Studeni, Prezidu, Benetah, Rakitni, Ajdovskem zidu in 
zaporni zidovi ob trdnjavi Ad Pirum. 

Do konca osemdesetih let 20. stoletja prišlo do upada sistematičnih raziskav alpskih zapor, 
omeniti pa je treba prizadevanja posameznikov, ki so z raziskavami arheološkega materiala 
ali topografskim delom še naprej pomembno prispevali k boljšemu poznavanju zapornega 
sistema. Med slovenskimi raziskovalci so to bili Nada Osmuk, Drago Svoljšak, Jana Horvat, 
Slavko Ciglenečki, Veronika Pflaum, Verena Vidrih Perko in Marko Frelih. V zadnjih letih se 
s celotnim sistemom ukvarjata Peter Kos in Jure Kusetič. 

 

 


