
 

 

Zgodovino raziskav do konca druge svetovne vojne je zgledno raziskal in objavil Jaroslav 

Šašel v knjigi Claustra Alpium Iuliarum 1. Na njegovo pobudo so slovenski, hrvaški in nemški 

arheologi začeli z drugim valom sistematičnih raziskav, ki je trajal do konca 70-ih let 20. 

stoletja. Intenzivnost se je zatem zmanjšala. Govorimo lahko o posamičnih raziskavah in 

objavah, ki so bile omejene na eno lokacijo oziroma so se tematike lotevale posredno.1 V 

zadnjih letih so se raziskave alpskih zapor ponovno okrepile, vendar dinamike in sistematike 

dela iz 70-ih let 20. st. do sedaj še niso dosegle. Rdečo nit raziskav deloma predstavljajo 

evropski projekti kot so PArSJAd,2 Claustra3 in Claustra+,4 ki poleg znanstvenega dela 

vključujejo tudi potencial kulturnega turizma. 

 

 

Največ terenskega dela je bilo opravljenega v obliki topografskih pregledov. To je za 

razumevanje CAI kot celote temeljnega pomena. Metoda išče odgovore na vprašanja, zakaj je 

bil sistem CAI vzpostavljen na tem prostoru, kako bi lahko deloval itd. Poleg tega omogoča 

nova tehnologija sedaj natančnejše, boljše in preglednejše dokumentiranje prostora. S tem je 

bil sistem CAI umeščen v prostor, ocenjeno je bilo stanje na terenu, na podlagi tega pa je bilo 

mogoče v veliki meri tudi ovrednotiti starejše objave.5 Zračno lasersko skeniranje (LiDAR) je 

odlična metoda za prostorsko preučevanje CAI, vendar jo moramo za čim večji izkoristek 

potenciala kombinirati z drugimi metodami (topografski pregled, geofizikalne metode, 

vzorčenje …). S to metodo ne le zaznavamo,  ampak tudi interpretiramo in zamišljamo krajino 

kot še nikoli doslej, kar je za preučevanje CAI izjemnega pomena.6 Omenjena dela so ponudila 

tudi nove rezultate – to so odkritja arheologom še nepoznanih odsekov alpskih zapor, 

                                                           
1 O zgodovini raziskav: Kusetič 2014b, 18–26; Kos 2015, 7–12. 
2 Akronim za strateški projekt čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013, Arheološki parki severnega 
Jadrana. 
3 Akronim za mednarodni projekt evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija–Hrvaška 2007–2013, Kamniti 
braniki Rimskega imperija. 
4 Akronim za čezmejni projekt Interreg Slovenija–Hrvaška 2014–2020, Čezmejna destinacija kulturnega in 
zelenega turizma. 
5 Kusetič 2014a. GPS izmere na terenu so bile opravljene z natančnostjo 0,5–7 m in umeščene v temeljne 
topografske karte (vir: Geodetska uprava Republike Slovenije). 
6 Mlekuž 2015. 



sestavljanje posamičnih arheoloških sledov v krajino, učinkovitejše varovanje kulturne 

dediščine … 

 

Pred nadaljevanjem raziskav je bilo potrebno ponovno pregledati in kritično oceniti 

historične in arheološke vire. To delo je zgledno opravil Peter Kos in rezultate predstavil v več 

objavah. S preučevanjem numizmatičnih najdb, ki so med arheološkim materialom na alpskih 

zaporah kronološko najbolj izpovedne, je ponovno ovrednotil novčne najdbe v njihovem 

izvornem arheološkem kontekstu in kritično ocenil dosedanje interpretacije, ki temeljijo na 

njih.7 Opravil je celostno predstavitev obrambnega sistema. CAI je umestil v prostor, predstavil 

arhitekturo zapor, definiral kronološka vprašanja gradnje sistema in opredelil njegovo 

funkcijo.8 

 

Kos v najnovejšem članku analizira opis in upodobitev funkcije comes Italiae v 

priročniku Notitia dignitatum iz začetka 5. st. Domneva, da pod izrazom tractus Italiae circa 

Alpes ni mogoče razumeti celotnega alpskega pasu od Ligurskega morja do Kvarnerskega 

zaliva, pač pa se izraz lahko nanaša na linijske zaporne zidove iz 4. st. v Julijskih Alpah, znane 

tudi pod imenom claustra Alpium Iuliarum. Pravi, da izraza tractus Italiae circa Alpes ne 

moremo povezovati z globinsko zasnovano obrambo Italije, ki se pojavi po propadu linijskega 

obrambnega sistema na Julijskih Alpah. Legije Prima, Secunda in Tertia Iulia Alpina so delovale 

v 4. st. na območju Julijskih Alp, dve na italskem delu CAI in ena na ilirskem, najverjetneje 

stacionirana v Tarsatiki (ant. Tarsatica, dan. Rijeka/Reka na Hrvaškem).9 Nasprotno je Slavko 

Ciglenečki poskušal linearne zaporne zidove na podlagi arheoloških najdb povezati z mrežo 

sočasnih višinskih postojank vojaškega značaja v jugovzhodnih Alpah.10 S Tino Milavec 

domnevata, da so bile enote legij I–III Iulia Alpina razporejene po mreži postojank med Forum 

Iuli (dan. Cividale/Čedad v Italiji) in Emono (ant. Emona, dan. Ljubljana) tudi v 5. st. v kontekstu 

tractus Italiae circa Alpes po opustitvi linijskih zapor in uvedbi globinsko zasnovane obrambe 

Italije.11 

 

V zadnjih dveh desetletjih je izšlo tudi razmeroma veliko objav, ki med drugim 

obravnavajo sistem CAI.12 Predvsem gre pri interpretacijah geneze zapornega sistema za 

domneve, ki temeljijo na analizah zgodovinskih dogodkov, rezultatov arheoloških izkopavanj 

in slovenske literature pa večinoma ne upoštevajo.13 

 

Smernice zaščite CAI težijo k temu, da se celoten sistem alpskih zapor zaščiti kot enoten 
spomenik. To je prvi korak k uvrstitvi obrambnega sistema na Unescov seznam svetovne 

                                                           
7 Kos 2012, 265–300; Kos 2014, 112–132. 
8 Kos 2013, 233–261; Kos 2015, 13–37. 
9 Kos 2014a, 409–422. 
10 Ciglenečki 2011, 259–271; Ciglenečki 2015, 385–430. 
11 Ciglenečki, Milavec 2009, 184; Ciglenečki 2011, 271. 
12 glej Napoli 1997; Marcone 2004; Vannesse 2007; Christie 2008; Poulter 2013. 
13 Kos 2015, 32. 



dediščine. V ta namen so bile narejene strokovne podlage za prostor med Vrhniko in Hrušico.14 
Za pripravo elaborata za celotne alpske zapore je bila kot podlaga urejena strokovna baza 
podatkov15 ter konservatorski načrt in načrt upravljanja, tudi z upoštevanjem hrvaške 
zakonodaje.16 Prva razmišljanja o upravljanju in trženju CAI je objavil Marko Frelih.17 Izčrpnejšo 
objavo podajata Marko Stokin in Andreja Breznik.18 Kot prednostni nalogi prepoznavata 
administrativno ureditev sistema s statusom spomenika državnega pomena in pozneje razglas 
določenih odsekov s statusom rezervata ter ustanovitev strokovne, znanstvene in izvršne 
komisije, ki bo pripravila dolgoročni načrt upravljanja in raziskav ter koordinirala delo in naloge 
ohranjanja CAI.19 
 

 

Na Hrvaškem lahko v ospredje postavimo raziskovanja domnevnega principija 

Tarsatike, objavljena v monografiji20 in internih poročilih Hrvatskega restauratorskega 

zavoda.21 Leta 2007 je Hrvatski restauratorski zavod začel z arheološkimi raziskavami, ki so 

zajele jugozahodno četrtino rimskega objekta v današnjem starem jedru Reke. Kljub temu, da 

so odkrili razmeroma majhno število vojaške in konjske opreme, ga arheologi interpretirajo 

kot objekt vojaškega poveljstva – principij (principia). Interpretacija temelji predvsem na 

arheoloških najdbah, ki kažejo na oskrbo vojske. Gradnjo principija Luka Bekić uvršča med leti 

260 in 270.22 Na podlagi numizmatičnih najdb je Kos objekt tudi natančneje datiral v kasnejši 

čas, konec sedemdesetih let ali v osemdesetih letih 3. st., opustitev oziroma požig pa v začetek 

5. st.23 Intenzivnejši dotok denarja v 4. st. v Tarsatiki se začne šele po sredini stoletja, zaradi 

česar Kos s pridržkom domneva, da je bilo utrjeno mesto Tarsatika grajeno v istem času kot 

utrdbi Lanišče in Martinj Hrib.24 Raziskave kljub dobrim rezultatom puščajo odprtih mnogo 

vprašanj. Arheološko ni dokazan arhitekturni stik med ostanki zapor na Kalvariji nad Reko in 

antičnim obzidjem Tarsatike. Zaradi tega lahko neposredno vključenost Tarsatike v sistem CAI 

le domnevamo. Kronološko raznoliki arhitekturni ostanki puščajo odprto tudi vprašanje 

interpretacije raziskovanega objekta.25 

 

Na zapori Jelenje na Grobničkem polju je ekipa Narodnega muzeja Slovenije leta 2013 

in 2014 opravila več topografskih pregledov.26 Glede na pregledane arhitekturne elemente 

                                                           
14 Rutar, Vinazza, Nadbath 2012. 
15 Kusetič 2013. 
16 Dokumente hrani arhiv Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
17 Frelih 2003, 43–46. 
18 Breznik, Stokin 2014, 133–164. 
19 Breznik, Stokin 2014, 164. 
20 Radić Štivić, Bekić 2009. 
21 Višnjić 2011. 
22 Bekić 2009, 220. 
23 Kos 2012, 299; Kos 2014, 127; Kos 2015, 32–35. 
24 Kos 2015, 34. 
25 Kos 2014, 125. 
26 Glej Kusetič 2014a, 39–43. 



lahko nasprotujemo trditvi Radmile Matejčić, da gre pri omenjeni zapori za dve gradbeni fazi27 

in dopuščamo možnost le ene faze.28 Na podlagi satelitskega posnetka smo s terenskim 

pregledom potrdili domnevo Petra Kosa o obstoju nadaljevanja zapore proti vzhodu na 

pobočju Borovice29 in Tomažine.30 Po terenskih pregledih in pregledu arhivskega gradiva na 

Institutu za arheologiju v Zagrebu in v Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja 

Rijeka smo (ponovno) odkrili ostanke zapornih zidov od kanjona reke Rječine, preko Jelenja do 

Burinja, torej zahodni del zapore. Urbanizacija območja je ostanke skoraj v celoti uničila, zato 

lahko na terenu prepoznamo le posamične fragmentarno ohranjene dele. Na podlagi arhivskih 

podatkov je mogoče tudi rekonstruirati potek zapore skozi center naselja Jelenje, kjer ni več 

vidnih ostankov zidu. Objava teh rezultatov je v pripravi. V letu 2015 so arheologi Hrvatskega 

restauratorskega zavoda izvedli manjše arheološko izkopavanje stolpa na lokaciji Obrovac in 

zračno lasersko skeniranje (LiDAR) širšega območja. Arheološko so dokumentirali arhitekturne 

ostanke stolpa in zapornega zidu, najdbe pa so bile po pričakovanjih maloštevilne.31 

 

Na zapori Studena so v letih 2005 in 2006 pod vodstvom Ranka Starca raziskali lokaciji 

Vranjeno in Za Presiku. Razen nekaterih arhitekturnih elementov novosti ni bilo. Izkopane dele 

zapornih zidov so konservirali.32 S topografskimi pregledi ekipa Narodnega muzeja Slovenije 

ni mogla potrditi obstoja ostankov zapornega zidu na vrhu Šiblja ali Zelenega vrha.33 Arheologi 

Hrvatskega restauratorskega zavoda so v letu 2015 izvedli geofizikalne meritve in izkopavanje 

zapornega zidu na lokaciji Mlake. Arheološke raziskave so pokazale manjši prehodni stolp, 

primeren le za pešce.34 Kot kažejo izkopani ostanki, je stolp le del širše prehodne arhitekturne 

zasnove, ki jo je še treba raziskati. To je prvi oprijemljivejši dokaz o obstoju rimske ceste na 

tem območju.35 

 

Zaporo Babno polje–Prezid, danes deloma po njeni trasi poteka državna meja med 

Slovenijo in Hrvaško, so arheologi topografsko pregledali, deloma očistili in geodetsko izmerili 

leta 2006.36 Krajša objava najdišča kaže, da nekateri podatki ne ustrezajo stanju na terenu,37 

drži pa opis poteka zapornega zidu. Leta 1971 je bil namreč objavljen pomanjkljiv zemljevid,38 

ki ga je leta 1988 dopolnil Valentin Schein.39 Arheologi Hrvatskega restauratorskega zavoda so 

sondiranja izvedli leta 2012 in 2018.40 Natančne geodetske meritve so leta 2015 opravili 

                                                           
27 Matejčić 1969, 30. 
28 Kusetič 2014a, 42; Kos 2015, 33. 
29 Prim. Šašel, Petru 1971, tabla 1 in Kusetič 2014a, sl. 3.14. 
30 Objava v pripravi. 
31 Višnjić 2016. 
32 Starac 2009, 279–285. 
33 Prim. Šašel, Petru 1971, tabla 2 in Kusetič 2014a, 44 in sl. 3.21. 
34 Višnjić 2016, 26–27. 
35 O problemu rimskih cest na omenjenem območju glej Kusetič 2014a, 39. 
36 Lipovac Vrkljan, Šiljeg 2007. 
37 Glej Kusetič 2014a, 52 in opomba 88. 
38 Šašel, Petru 1971, tabla 3. 
39 Schein 1988. 
40 Objava je v pripravi v okviru projekta Claustra+. 



arheologi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Interpretacijo LiDAR posnetka je 

izvedel Dimitrij Mlekuž.41 

 

Ekipa Narodnega muzeja Slovenije je na zapori Benete opravila topografski pregled leta 

2013.42 Konec naslednjega leta so izvedli geofizikalne meritve na delu zapornega zidu, južno 

od stolpa 4.43 Meritve so sicer potrdile ostanke zapornega zidu, niso pa potrdile opornikov, 

katerih potencialni obstoj se kaže v oblikovanosti površja. Dodatne geofizikalne raziskave pa 

so pokazale tudi opornike, s tem je bila narejena metodologija za geofizikalne raziskave CAI. 

Poleg tega se potencialno kaže ob zapornem zidu tudi obstoj arhitekturnih ostankov objektov. 

Špekuliramo, da sodijo v čas delovanja CAI.44  Interpretacijo LiDAR posnetka je izvedel 

Mlekuž.45 V zaledju stolpa 4 in zapornega zidu je teren izravnan in konfiguracija nakazuje na 

morebiten obstoj arhitekturnih ostankov pod površjem, vezanih na zaporo. To lahko potrdijo 

ali ovržejo le nadaljnje raziskave. Po arheoloških izkopavanjih južne polovice stolpa 4 sta 

Jaroslav Šašel in Mehtilda Urleb poročala, da je bil stolp grajen samostojno in arhitekturno ni 

bil vezan z zapornim zidom.46 Gre za zanimiv podatek, ki pa nima kronološke vrednosti.47 

Arheološka izkopavanja severne polovice stolpa ter konservacijo in prezentacijo celotnega 

stolpa 4 so leta 2018 izvedli arheologi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 

Arheološko sta dokazani vsaj dve poselitveni fazi.48 

 

Na lokaciji Taboršč49 se nahajajo ostanki 9 m dolgega zapornega zidu in približno 6 x 5 

m velikega stolpa. Vključenost ostankov v sistem CAI ni dokazan, vendar je arhitekturna 

podobnost očitna.50 Morebitno povezavo s sistemom bodo lahko potrdile ali ovrgle le 

nadaljnje raziskave. 

 

Zapora Novi Pot je novo odkritje v okviru sistema CAI. V register nepremične kulturne 

dediščine je bila vpisana leta 2011, ko je domačin Anton Marolt ob prenovi lokalne ceste 

najdbo prijavil na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V strokovni literaturi ostanki 

zapornih zidov niso omenjeni. Po opravljenem topografskem pregledu51 in geofizikalnih 

meritvah52 je postalo jasno, da je imela zapora v okviru sistema CAI razmeroma velik pomen. 

Močan, 2 m debel in 300 m dolg zaporni zid in dva stolpa, eden izmed njiju je prehodni,53 

                                                           
41 Mlekuž 2015, 38–44. 
42 Kusetič 2014a, 53–56. 
43 Mušič 2014. 
44 Objava je v pripravi v okviru projekta Claustra+. 
45 Mlekuž 2015, 32–37. 
46 Šašel, Urleb 1971, 33. 
47 Glej Ciglenečki 2015, 398. 
48 Objava je v pripravi v okviru projekta Claustra+. 
49 Lokacija ima več različic toponimov: Taboršč, Tabršče, Taborše … 
50 Kusetič 2014a, 56–57. 
51 Kusetič 2014a, 58–60. 
52 Mušič 2014. 
53 Geofizikalne raziskave so pokazale morebitne predelne stene znotraj stolpa (Mušič 2014). Gre za tretji primer 
dokazanega prehodnega stolpa v sistemu CAI. Druga primera sta na zapori na Hrušici. 



kažejo na pomembno nadzorno točko na rimski cesti, ki tukaj še ni arheološko dokumentirana. 

Morda je bila zapora osrednja točka na vzhodnem robu Bloške planote ali pa njena močnejša 

arhitektura v primerjavi s sosednjimi zaporami kaže na kronološko razliko. Z interpretacijo 

LiDAR posnetka Mlekuž predvideva še dva nova segmenta zapornih zidov v bližini Novega 

Potu.54 

 

Stolp 2 in del zidu na zapori Rakitna so arheologi raziskali leta 1962 pod vodstvom 

Josipa Klemenca. Razen krajše notice v Varstvu spomenikov izkopavanja ostajajo 

neobjavljena.55 Dokumentacija Klemenca je bila po njegovi smrti založena, zato so danes na 

voljo le naključne fotografije, ki jih je ekipa posnela v prostem času. V okviru občinskega 

projekta, pri katerem je sodeloval arheolog Drago Svoljšak, nekoč tudi član Klemenčeve 

izkopavalne ekipe, so leta 2012 uredili Gozdarsko in arheološko učno pot Rimski zid–Rakitna. 

Svoljšak je prispeval fotografije in nekatere osnovne podatke iz omenjenih arheoloških 

izkopavanj. Tako na fotografijah kot na terenu izstopajo oporniki, ki merijo v dolžino tudi 2,5 

m, z zapornim zidom pa niso grajeni vezano. Razmaki med oporniki na izkopanem delu zidu 

niso enakomerni. 

 

Zapora Pokojišče je ena manj raziskanih zapor, kjer konfiguracija terena dobro kaže 

arhitekturne elemente pod površjem.56 Poleg jasno vidnih opornikov so posebnost zapore tudi 

večji sredinsko postavljeni stolpi. Za njimi je v zaledju vidna 2–3 m široka izravnava terena, ki 

jo lahko razlagamo kot uporaben prostor ob gradnji in uporabi zapornega zidu. Slednje so 

potrdile tudi geofizikalne izmere.57 Ostanki nekaterih stolpov kažejo, da arheološko še niso bili 

izkopani. To pomeni, da gre za redek primer nedotaknjene stratigrafije v sklopu alpskih zapor, 

kar daje zapori Pokojišče izjemen pomen. K izjemnemu pomenu pripomore tudi lega nad 

strmim pobočjem in ravnim terenom v zaledju. Gre za dober primer zapore CAI, tako z vidika 

strateške postavitve in arhitekture kot tudi znanstvene vrednosti. Žal približno 250 m zapore 

na jugu med topografskim pregledom nismo uspeli locirati. Kot kaže, je gradnja novejše 

lokalne ceste, ki je bila tod speljana nekoliko drugače, uničila ali prekrila del zidu.58 

 

Najdaljša dokumentirana zapora v sklopu CAI je s 7.700 m Ajdovski zid nad Vrhniko. 

Na podlagi lidarskih posnetkov smo leta 2018 odkrili začetek Ajdovskega zidu pod železniško 

postajo Verd.59 Ta del je bil sicer v starejših objavah opisan, vendar ga do sedaj nismo uspeli 

prepoznati na terenu. Ob gradnji železnice sredi 19. stoletja je bil zid na tem delu v dolžini 

nekaj 100 metrov uničen. Na pobočju Ljubljanskega vrha nad železniško postajo so arheologi 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije sredi 80-ih let 20. st. dokumentirali 2 profila 
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56 Kusetič 2014a, 68–71. 
57 Mušič 2014. 
58 Prim. Šašel, Petru 1971, tabla 8 in Kusetič 2014a, 69, 70. 
59 Neobjavljeno. 



zapornega zidu.60 S topografijo smo ugotovili, da je bil zid na več delih uničen predvsem zaradi 

gradnje infrastrukture. Trasa zidu je bila geodetsko izmerjena,61 vendar uskladitev številčenja 

stolpov s karto Alfonsa Müllnerja ni zanesljiva.62 Urlebova je med izkopavanji stolpov 52 in 45 

po Müllnerju omenila nedoločljiv bronast rimski novec ob južnem zidu stolpa 52, v njegovi 

notranjosti.63 Kos ga je uspel tudi natančneje opredeliti. Gre za novec cesarja Konstancija II 

(351–361),64 ki pa dokazuje le obstoj stolpa v sredini 4. st., ne pa njegovega nastanka ali 

uničenja oz. njegovega kronološkega odnosa do zapornega zidu.65 Žal do danes ostaja stolp ob 

avtocesti Vrhnika–Postojna (stolp 34 po Müllnerju) neoznačen in preraščen z vegetacijo. Z 

delom zapornega zidu na mestu današnje avtoceste (t. i. Dolinska pot) ga je izkopal Davorin 

Vuga.66 Stolp je bil po izkopavanjih konserviran. To je bil prvi tovrsten stolp na alpskih zaporah, 

ki so ga arheologi konservirali. Stolpa 45 in 52 so arheologi iz Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije v okviru projekta Claustra+ do konca izkopali, konservirali in prezentirali 

leta 2019.67 

 

Utrdbo Brst pri Martinj Hribu68 so arheologi pod vodstvom Franceta Lebna raziskali 

leta 1963, v članku pa so izkopavanja objavili leta 1990.69 Na topografskem pregledu leta 2013 

smo ugotovili, da je prvi stolp (na skrajnem zahodu zapore) postavljen na zunanjo stran 

zapornega zidu70 ali pa se zaporni zid naslanja na sredini njegove stene.71 Prehod rimske ceste 

je Leben predvideval skozi skalni usek (t. i. Skalna vrata) neposredno pod teraso utrdbe,72 kjer 

danes vodi kolovoz, vendar se zdi verjetneje, da je potekala po vzporednem kolovozu 20 m 

severneje.73 Po pregledu terenske dokumentacije Kos predvideva, da manjša prostora ob 

severovzhodni stranici utrdbe, v njeni notranjosti, nista stražni stolp,74 ampak, glede na 

primerjave z arabskim limesom v Jordaniji, verjetneje prostora za posadko.75 Numizmatične 

analize so pokazale največjo aktivnost v notranjosti utrdbe v drugi polovici 4. st., še posebej v 

valentinijanskem obdobju. Enako kot v utrdbi Lanišče76 sledovi aktivnosti tudi tukaj izginejo že 

konec 80-ih let 4. st., kar pomeni, da so utrdbo uporabljali razmeroma kratek čas. Odprto 

ostaja tudi vprašanje kronološkega odnosa med utrdbo in zapornim zidom. Na topografskem 

                                                           
60 Vičič 1986, 285. 
61 Kusetič 2014a, sl. 3.59. Izmere z GPS napravo natančnosti 2–5 m. 
62 Glej Kusetič 2014a, sl. 3.59, 3.60, opombe 121, 122 in 124. 
63 Urleb 1962-64, 186. 
64 Kos 2012, 297. 
65 Kos 2015, 33. 
66 Vuga 1972, 148–149. 
67 Objava je v pripravi v okviru projekta Claustra+. 
68 Lokacija se v literaturi pojavlja tudi pod imenom Gradišče pri Dolenjem Logatcu. 
69 Leben, Šubic 1990. 
70 Kusetič 2014a, 79. 
71 Kos 2015, 30. 
72 Leben 1971, 91. 
73 Kos 2015, 30, slika 87. 
74 Leben, Šubic 1990, 314, 322. 
75 Kos 2015, 29. 
76 Kos 2012, 269; Kos 2014, 131; Kos 2015, 34. 



pregledu smo ugotovili, da je bil zid utrdbe grajen ločeno od zapornega zidu, o čemer 

izkopavalci niso poročali, vendar ta podatek nima kronološke vrednosti.77 

 

Utrdba na Lanišču ima v celoti ohranjen tloris in številne arhitekturne podrobnosti, 

zaradi česar jo je mogoče razmeroma dobro rekonstruirati.78 Po pregledu terenske 

dokumentacije Petra Petruja je Kos v rekonstrukcijo vnesel nekaj popravkov. Predvideva, da 

lepo pripravljena ležišča v zidu niso bila namenjena zidarskemu odru ob gradnji utrdbe, temveč 

leseni konstrukciji bivalnih objektov v notranjosti. Primerjave je iskal v Jordaniji in Tuniziji.79 

Kritično je označil tudi navedbo Petruja, da je bila utrdba naknadno vzidana v zaporni zid. Gre 

za podatek brez dokaza, ki pa bi utegnil napačno datirati zaporne zidove. Kos argumentirano 

zagovarja nasprotno možnost.80 Delno je popravil tudi Petrujev tloris poteka severnega 

zapornega zidu, ki se po dveh metrih obrne nekoliko proti severovzhodu.81 Zid po 20-ih metrih 

doseže gozdno pot, traso nekdanje državne rimske ceste. Glede na ostanke apnene malte v 

useku poti Kos sklepa, da je tukaj stal prehodni stolp.82 Nadaljevanja zapornega zidu proti 

severu pri topografskem pregledu nismo našli. Ponovna analiza numizmatičnega gradiva 

uvršča gradnjo utrdbe v sedemdeseta ali osemdeseta leta 4. st., v zadnjem desetletju istega 

stoletja pa je bilo Lanišče, enako kot Brst pri Martinj Hribu, že opuščeno.83 

 

V sklopu raziskovanja zapore na Lanišču smo leta 2013 z arheologoma Rokom 

Plesničarjem in Alenko Julijano Berdnik z geofizikalnimi meritvami izmerili 3.700 m2 terena na 

Vodicah pri Kalcah (t. i. Zasuto mesto, EŠD 10282).84 Gre za lokacijo rimske naselbine ob 

vodnem viru in državni rimski cesti, ki v nadaljevanju vodi mimo utrdbe na Lanišču.85 Meritve 

na travniku med makadamsko (domnevno rimsko) cesto na jugu in traso plinovoda na severu 

niso pokazale arheoloških ostankov pod površjem. Anomalije se kažejo šele na trasi plinovoda 

in severno od nje, kar potrjujejo tudi najdbe ob gradnji plinovoda.86 Odsotnost arheoloških 

struktur na izmerjenem območju ne preseneča, saj spodnji travnik ob cesti ob obilnejšem 

deževju voda povsem zalije. Veliko koncentracijo rimskih najdb na travniku lahko pojasnimo z 

močnejšim vodnim tokom in deloma tudi erozijo (fragmenti keramike). 

 

Zapora na Hrušici je sestavljena iz petih odsekov: trdnjava Ad Pirum (osrednji del 

zapore), severni zaporni zid, jugozahodni zaporni zid, jugovzhodni zaporni zid in odsek na 

Polšakovem kopišču z jugozahodnim prehodnim stolpom. Severni zaporni zid vodi od 
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severnega vrha trdnjave s pobočja Listnika preko današnje makadamske ceste proti Črnemu 

vrhu na Nivčen grič in na pobočje Javorjevega griča, kjer se konča. Jugozahodna zapora izhaja 

iz jugovzhodnega vogala trdnjave in je ohranjena v dolžini le 46 m. Konča se pred današnjo 

cesto proti Predjami. Njen nadaljnji potek ni bil ugotovljen. Jugovzhodni zaporni zid izhaja prav 

tako iz jugovzhodnega vogala trdnjave. Vodi v dolino do nekdanje trase rimske ceste (t.i. 

Ledena pot), kjer je le-ta bila nadzorovana s prehodnim (vratnim) stolpom, vključenim v 

zaporni zid (jugovzhodni prehodni stolp). Zapora se spusti do najnižje točke, kjer preči 

makadamsko cesto in se nato povzpne na Bršljanovec, kjer se konča. Jugozahodno od trdnjave, 

ob makadamski cesti, je 77 m dolga zapora (odsek na Polšakovem kopišču) z manjšim 

prehodnim stolpom (jugozahodni prehodni stolp). Skozi oba omenjena prehodna stolpa je 

potekala rimska cesta. 

 

Slovensko-nemška arheološka izkopavanja (Narodni muzej v Ljubljani in Univerza v 

Münchnu) na Hrušici, v trdnjavi Ad Pirum, so potekala med leti 1971–1973. Nemški del 

izkopavanj so objavili leta 1981,87 slovenski pa ostaja v večji meri neobjavljen. Izsledke 

izkopavanj na Hrušici po letu 1979 je objavil Drago Svoljšak.88 Gre za naslednje lokacije 

sondiranj: 

- Trdnjava Ad Pirum, del zahodnega trdnjavskega obzidja (1989, 1990 in 1993): Svoljšak 

je močnejše temelje na tem delu zidu interpretiral kot posledico bližine zahodnega 

stolpa trdnjave in dvojnega stolpa. Enaka situacija bi naj bila tudi na vzhodnem obzidju. 

- Trdnjava Ad Pirum, notranjost gostilne Stara pošta, prej Lanthierijev dvorec (1992): 

poleg novoveških struktur so odkrili izjemno skromne ostanke zahodnega obzidja 

trdnjave. 

- Križišče cest Kalce–Col in Bukovje–Črni Vrh, zahodno od trdnjave Ad Pirum (1996): v 

preseku sonde so arheologi uspeli prepoznati štiri cestišča, dve rimski in dve mlajši. 

Najmlajša cesta je iz obdobja 1935–37, ko je italijanska vojska nasula teren zahodno od 

trdnjave za logistične potrebe ob rapalski meji. Od takrat je teren pred zahodnim 

obzidjem trdnjave manj strm. 

- Trdnjava Ad Pirum, JZ stolp in del južnega obzidja (1997): ugotovljeni sta bili dve 

gradbeni fazi; v prvi je bilo zgrajeno obzidje trdnjave z južnimi izpadnimi vrati in 

kvadratnim stolpom. Stolp je bil uničen v požaru, nadomestil ga je v drugi gradbeni fazi 

zgrajen peterokotni stolp. Svoljšak v arheološkem zapisu vidi dva dogodka, ki ju 

datirata predvsem dve skupini novcev. Starejšo povezuje z bitko med Konstancijem II 

in Magnencijem leta 352, mlajšo pa z obnovitvenimi deli v valentinijanskem času. Kos 

predvideva nasprotno, da je zaradi nejasne stratigrafije potrebno vse novce 

najverjetneje povezovati z gradnjo peterokotnega stolpa.89 
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S ponovnim ovrednotenjem novčnih najdb je Kos popravil nekatere interpretacije in 

datacije na hrušiški zapori.90 Izjemno delo pa je opravil z monografsko predstavitvijo Hrušice,91 

kjer je poskušal kulturne plasti povezati z arheološkim gradivom. Notranjost trdnjave Ad Pirum 

in oba prehodna stolpa so namreč eni redkih primerov definirane arheološke stratigrafije na 

alpskih zaporah. Ugotovil je, da arheološke najdbe dajejo le časovne okvirje intenzivnejše 

poselitve, ne morejo pa služiti kot dokaz za gradnjo obzidja. Žal večine drobnega arheološkega 

materiala zaradi pomanjkljivih stratigrafskih podatkov ne moremo povezovati s posameznimi 

kulturnimi plastmi, tako da je njihova izpovedna moč nekoliko slabša.92 Pregled redkih dobro 

dokumentiranih najdb ne ustreza povsem časovni razdelitvi Ulrike Giesler,93 kar je popravil že 

Philipp M. Pröttel.94 Natančneje lahko datiramo genezo zapore na podlagi numizmatičnih 

najdb. Med novčnimi najdbami, ki jih je lahko zanesljivo povezal s kulturnimi plastmi in 

arhitekturnimi elementi, je Kos natančneje datiral gradnjo, obnovo in opustitev trdnjavskega 

obzidja in obeh prehodnih stolpov.95 Zanesljivo lahko trdimo, da je bilo obzidje zgrajeno 

najkasneje leta 312/313, v sredini oziroma drugi polovici 4. st. pa je prišlo do porušenja in 

obnove nekaterih delov zapore (jugozahodni trdnjavski stolp, vzhodno trdnjavsko obzidje, 

jugozahodni prehodni stolp). V trdnjavo so še dotekali Honorijevi novci, kovani po letu 394. 

Honorijevi novci, kovani med letoma 408 in 423 (tip Gloria Romanorum 11), niso več zastopani, 

torej v drugem desetletju svež denar v trdnjavo ni več dotekal.96 

 

Arheološka izkopavanja hrušiškega jugovzhodnega zapornega zidu na Bršljanovcu leta 

1974 so pokazala, da na vrhu ni manjše utrdbe, kot sta jo domnevala Šašel in Leben,97 pač pa 

dva stolpa. Na notranjo (zahodno) stran zapornega zidu med stolpoma je bil naslonjen slabše 

grajen zid, na podlagi česar je Petru domneval dve gradbeni fazi.98 Na podlagi terenske 

dokumentacije Kos ugotavlja, da je bil jugovzhodni prehodni stolp zgrajen sočasno z 

jugovzhodnim zapornim zidom.99 Arheološki zapis kaže na dva požara, po drugem je bil stolp 

opuščen. Glede na najdbo Honorijevega novca v zgornji žganinski plasti Ulbert predvideva, da 

je bil opuščen ob dogodkih leta 394,100 vendar Kos opozarja na previdnost pri 

interpretiranju.101 

 

Za jugozahodni prehodni stolp hrušiške zapore Kos ugotavlja, da je na osnovi arheoloških 

izkopavanj (predvsem novčnih najdb) mogoče zanesljivo določiti le terminus ante quem 
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izgradnje stolpa (337–340) in terminus post quem uničenja stolpa (364–378). Obstoja starejše 

arhitekture (stolpa), kot jo predvideva Petru v svojih poročilih, ni mogoče potrditi.102 

 

Med topografskimi pregledi je bil na severnem zapornem zidu odkrit nov stolp 8a in na 

jugovzhodnem stolp 11a. Leta 2011 in 2013 so bili narejeni geodetski posnetki trdnjave Ad 

Pirum. Mlajša verzija je natančnejša.103 Prav tako je bila zapora izmerjena s pomočjo 

daljinskega laserskega skeniranja (LiDAR). Slednje je dokazalo učinkovitost uporabljene 

metode tudi na najbolj zaraščenih delih potekov alpskih zapor.104 

 

Doktorska disertacija Veronike Pflaum obsega tri vsebinske sklope: delno predstavitev 

najdišča Vodice pri Kalcah, poročilo o izkopavanjih na Hrušici – najmlajše antične sledi na 

Hrušici in vprašanje 5. stoletja. Po pregledu poročil o izkopavanju na Hrušici je skušala na 

podlagi zanesljivih podatkov izpostaviti nekaj sklepov ali jih vsaj nakazati: večfazna poselitev 

Hrušice, ki jo bo potrebno natančneje datirati ter določiti obseg in vrsto. Najmlajše plasti 

omogočajo oblikovanje domneve o načinu propada trdnjave. Na podlagi arheoloških ostankov 

bo mogoče približno rekonstruirati nekatere objekte, izkopavanja na Bršljanovcu pa dajejo 

približno podobo zidu ob trdnjavi. Na vprašanje o obljudenosti Hrušice v 5. st. avtorica 

predlaga tri teze: 1. Trdnjava na Hrušici je bila uničena in opuščena leta 394 ob spopadu 

Teodozija I. in Evgenija. 2. Trdnjava naj bi bila opuščena leta 401 ob prvem pohodu Vizigotov. 

3. Trdnjava naj bi bila opuščena ob koncu 4. st. oziroma v prvih letih 5. st., v manjšem obsegu 

naj bi bila v uporabi še v 5. st.105 Zaradi okoliščin nastajanja dela je bil izbor materiala arbitraren 

in ne predstavlja zaključene celote. 

 

Žal zanesljivih arheoloških podatkov, ki bi pojasnili kronološke odnose med zapornimi 

zidovi in trdnjavo, v razpoložljivi dokumentaciji ni. Razmeroma nejasen ostaja tudi arheološki 

kontekst najdb, saj jih le v redkih primerih lahko povezujemo z arhitekturnimi elementi in 

kulturnimi plastmi. Večino slovenskega dela arheoloških izkopavanj pa je potrebno še objaviti. 

 

Domnevni potek dolgega zapornega zidu pri Novi Oselici ni arheološko dokazan. Terenski 

pregled ostankov zidu, ki jih opisuje Rajko Brank,106 je pokazal, da le-ti nimajo arhitekturnih 

značilnosti ostankov CAI,107 z izjemo lokacije Vrata nad Cerknim. Na grebenu, naravnem 

prelazu na Cerkljansko, so arheologi iz Narodnega muzeja Slovenije na podlagi lidarskega 

posnetka, terenskih raziskav in arhivskih dokumentov nedavno potrdili nov odsek zapornega 

sistema claustra Alpium Iuliarum.108 Ostanke je v krajših noticah omenila že arheologinja Nada 
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Osmuk v 80-ih letih 20. st. Do obsežnejših raziskav tedaj ni prišlo, agresivni posegi v okolje pa 

so skoraj v celoti uničili zid. 

 

Ekipa iz Narodnega muzeja Slovenije je skupaj z arheologom Mihom Mlinarjem opravila 

topografski pregled zapore na Zarakovcu. Ugotovljeno je bilo, da je bil osrednji del zapornega 

zidu v celoti uničen. Južni del je bil dokumentiran do lokalne makadamske ceste, na severu pa 

so bili dokumentirani skromni ostanki ob zaselku opuščene domačije, ki so se končali v 

skalnatem pobočju.109 

 

Več arheoloških lokacij strokovnjaki povezujejo s CAI, vendar ne moremo z gotovostjo 

trditi, da so bile neposredno vključene v sistem. Argumentacija se nanaša predvsem na 

skromne arheološke najdbe iz 4. st. ali pa zgolj bližino drugim zaporam. Vendar v nobenem 

primeru na teh lokacijah ni dokumentiranih linearnih zapornih zidov. Gre bodisi za višinske, 

nekoliko odmaknjene točke ali pa za zgoščene poselitve – mesta, ki so bila v tem času utrjena. 

 

Arheološka izkopavanja na Solinu potekajo od leta 2007, leta 2010 so se začela tudi 

konservatorska dela na obzidju. Sondiranja je vodil Ranko Starac (Pomorski i povijesni muzej 

Hrvatskog primorja Rijeka), zadnje raziskave leta 2017 so izvedli skupaj s Hrvaškim 

restauratorskim zavodom.110 Vzpetina Solin nad Kostreno, nekaj kilometrov vzhodno od Reke, 

je bila v poznorimskem času utrjena z 2 metra širokim zidom. Zid ni sklenjen, pač pa varuje le 

južni, lažje dostopni del vzpetine. Na drugih straneh je dostop naravno zavarovan.111 Na južni 

in zahodni strani je bil dober pregled nad obalo in glavno cesto proti Tarsatiki, na severni in 

vzhodni strani je bil dober pregled nad zaledjem, domnevno traso rimske ceste, ki je obšla 

Tarsatiko in vodila na Grobniško polje. Morebitne povezave s sistemom alpskih zapor bodo 

pojasnile šele nadaljnje arheološke raziskave.  

 

Utrdbo Gradina nad Pasjakom je raziskoval Ranko Starac, rezultate pa objavil le sumarno 

v skromnejšem obsegu.112 Izkopal je 200 m obzidja in naredil nekaj testnih sond v notranjosti 

utrdbe. Po končanih izkopavanjih so odkrit del obzidja tudi konservirali. Utrdbo obravnavamo 

v sklopu alpskih zapor, vendar z nekaterimi zadržki.113 Dokazov za daljše bivanje v njej ni, 

odprto pa ostaja tudi vprašanje kronologije. Starac navaja različne stratigrafske podatke 

najdbe skupka 12 novcev, med katerimi je bil najmlajši kovan leta 270,114 kar bistveno vpliva 

na odgovor na vprašanje nastanka ali opustitve (rušenja) utrdbe po tem letu.115 Vendar njena 
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precejšnja oddaljenost od zapornih zidov in odsotnost linearne obrambe puščajo odprta 

vprašanja o vlogi utrdbe v sistemu claustra Alpium Iuliarum.116 

 

Ajdovski zid je bil zgrajen nad utrjeno naselbino Navport (ant. Nauportus, današnja 

Vrhnika).117 Glede na neposredno bližino lahko pričakujemo povezavo vsaj med utrjenim 

Navportom (danes ledina Gradišče na Vrhniki) in zapornim zidom, vendar ne v ožjem vojaškem 

smislu, saj poveljstvo in oskrbovalno središče po nobenih merilih ne moreta biti nameščena 

pred obrambno linijo.118 Med Ajdovskim zidom in Navportom je ob glavni trasi rimske ceste 

Emona–Aquileia postavljena manjša utrdba Turnovšče.119 Arheološke raziskave kažejo, da sta 

tako utrditev mesta kot tudi nastanek utrdbe Turnovšče datirana v drugo polovico 3. stoletja, 

v uporabi sta verjetno še v 4. stoletju, vendar večjih aktivnosti ni bilo. Bolj verjetna je njuna 

povezava kot pa povezava z Ajdovskim zidom. 

 

Čeprav utrjeno mesto Kastra (ant. Castra, današnja Ajdovščina) ni neposredno povezano 

z zapornimi zidovi, je zagotovo igralo pomembno vlogo, saj je locirano približno 17 km v 

zaledju Hrušice, ene najpomembnejših utrjenih točk na glavni državni prometnici Emona–

Hrušica–Akvileja.120 Bližina dopušča možnost, da je imelo tako poveljniško kot tudi 

oskrbovalno funkcijo,121 vendar raziskave kažejo precej manj arheoloških najdb, neposredno 

povezanih z vojsko.122 Posebej je treba izpostaviti raziskave Nade Osmuk. V več etapah 

arheoloških raziskav (1989–1991) je uspela ugotoviti natančen tloris mestnega obzidja, 

raziskala pa je tudi grobišče ob zahodnem obzidju na zunanji strani. Morebitni potek rimske 

ceste skozi mesto ni bil ugotovljen,123 verjetno bodo o tem več zapisali arheologi v okviru 

najnovejših izkopavanj. Žal niti rezultati starejših raziskav notranjosti mesta še niso primerno 

objavljeni.124 Ustrezno je analizirana le mediteranska fina keramika.125 Na osnovi analize 

novčnih najdb je natančnejše datacije ponudil Kos.126 Gradnjo obzidja umešča v sedemdeseta 

ali osemdeseta leta 3. st.. Novci iz prvih treh desetletij kažejo na kontinuiteto poselitve v 5. 

st.,127 kar potrjujejo tudi keramične najdbe.128 

 

Zapornega zidu v dolini Zile na Avstrijskem Koroškem v Rotni vesi (Rattendorf) ne moremo 

povezovati s CAI, saj kaže povsem druge arhitekturne lastnosti kot zaporni zidovi CAI. Hans 
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Dolenz ga je datiral v 2. st.129 Ugibanja o obstoju zapornih zidov med Železnimi vrati na 

Hrvaškem, Snežnikom in Babnim poljem v Sloveniji ter v kraju Špeter Slovenov (San Pietro di 

Natisone) v Italiji temeljijo zgolj na nepreverjenih navedbah starejših avtorjev. Arheološko niso 

dokazani, glede na konfiguracijo terena pa jih na teh mestih niti ni za pričakovati.130 

 

 

V okviru strateškega projekta čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013, 

Arheološki parki severnega Jadrana (PArSJAd), kjer sta sodelovala tudi Narodni muzej 

Slovenije in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, so bile poleg že v besedilu 

omenjenih strokovnih aktivnosti (daljinsko lasersko skeniranje Hrušice, geodetske izmere 

trdnjave Ad Pirum, objava publikacije,131 analiza malte na trdnjavskem obzidju, izdelava 3D 

digitalne rekonstrukcije trdnjave) na Hrušici urejene tudi turistično zanimive vsebine. Narodni 

muzej Slovenije je v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije uredil 

arheološki park Ad Pirum. Prenovljena je bila muzejska soba v gostilni Stara pošta. Znotraj 

trdnjave Ad Pirum in ob južnih zapornih zidovih je bila speljana arheološka pot, opremljena z 

interpretativnimi in didaktičnimi tablami. Narejen je bil načrt upravljanja spomenika, izvedena 

pa so bila tudi predavanja za potencialne vlagatelje in upravitelje spomenika. Oblikovana je 

bila potujoča fotografska razstava Arheološki parki Slovenije. Brez cenzure, ki izpostavlja 

problematiko arheoloških parkov pri nas. 

 

V okviru mednarodnega projekta evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija–

Hrvaška 2007–2013, Kamniti braniki Rimskega imperija (Claustra), so partnerji iz Slovenije132 

in Hrvaške133 izvedli poleg že v tekstu omenjenih raziskovalnih nalog (topografski pregledi 

CAI,134 geofizikalne meritve,135 sondiranja,136 zračno lasersko skeniranje, izdelava strokovne 

baze podatkov,137 izdelava načrta upravljanja in konservatorskega načrta138 ter 3D digitalne 

rekonstrukcije zapor Jelenje, Pokojišče in Novi Pot139) tudi poljudne vsebine. Narejeni so bili 

dokumentarni film,140 vodnik po CAI,141 internetna stran z interaktivno karto,142 potujoča 

razstava, poljudna in strokovna predavanja za zainteresirano javnost. Na terenu sta bili 
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132 Narodni muzej Slovenije, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
133 Hrvatski restauratorski zavod, Primorsko-goranska županija, Udruga Žmergo. 
134 Rezultati so predstavljeni v okviru strokovne baze podatkov, ki jo hranita Narodni muzej Slovenije in Zavod 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
135 Mušič 2014. 
136 Objavo rezultatov pripravlja Hrvatski restauratorski zavod. 
137 V arhivu hranita Narodni muzej Slovenije in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
138 Načrta sta bila narejena v skladu s hrvaško in slovensko zakonodajo (primerjava), hrani ju Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije. 
139 Ogled dostopen prek: www.claustra.org. 
140 Ogled dostopen prek: www.claustra.org. 
141 Lah 2015. 
142 www.claustra.org. 



označeni zapori Benete in Novi Pot. Če so bile vsebine v projektu PArSJAd usmerjene bolj v 

fizično ureditev in prezentacijske ter interpretacijske vsebine kulturne dediščine ene lokacije 

CAI, je bil projekt Claustra usmerjen v digitalne in tiskane vsebine s poudarkom na zapornem 

sistemu kot celoti. 

 

Leta 2014 sta Hrvatski restauratorski zavod in občina Reka odprla arheološki park 

znotraj ostankov principija Tarsatike. Krajevna skupnost Rakitna je s pomočjo sodelavcev z 

evropskimi sredstvi uredila Gozdarsko in arheološko učno pot Rimski zid–Rakitna.143 

 

V letih 2017–2020 je trajal mednarodni projekt Čezmejna destinacija kulturnega in 

zelenega turizma (Claustra+) v sklopu čezmejnega programa Interreg Slovenija Hrvaška 2014–

2020.144 Dopolnili smo zbirko 3D virtualnih rekonstrukcij in v celoti prenovili spletno stran. 

Dodali smo še aplikacijo in dopolnili vodnik.145 V tem projektu smo vključili tudi naravno 

dediščino, saj se s kulturno prepletata in dopolnjujeta. Izdelali smo študijo naravne krajine v 

poznorimskem času na območju CAI. Vzgojili smo rimski vrt in izdelali potujočo razstavo o 

rastlinskem svetu na tem območju. Ti dve področji smo združili v kulinariki, ki smo jo vključili 

v delavnice kot dodano vrednost. 

 

Naredili smo nekaj arheoloških poti na terenu, ponudili pa smo tudi nekaj itinerarijev, 

ki so na voljo na spletni strani na interaktivnem zemljevidu. Te vsebine bomo v prihodnosti 

dopolnjevali. Dele ostankov zapornih zidov smo očistili, v aktivnosti smo vključili tudi lokalno 

prebivalstvo. Najbolj ogrožene dele ostankov smo tudi konservirali in prezentirali. Prvič v 

Sloveniji so bili postavljeni arheostereoskopi. Poleg tega smo s terenskim delom in uporabo 

LiDAR posnetkov odkrili nekaj novih delov zapornih zidov. 

 

Prednost tega projekta je v večjem dosegu rezultatov, ki so tudi precej širše zastavljeni. 

V okviru projekta smo partnerji projekta in drugi deležniki 31. maja 2019 podpisali 

Konzorcijsko pogodbo o ustanovitvi in delovanju partnerstva za ohranjanje in oživljanje 

obrambnega sistema CAI. Skupaj s skupino Open Claustra so združeni strokovnjaki in deležniki 

CAI. Partnerstvo z izvajanjem različnih aktivnosti spodbuja k ohranitvi in oživljanju dediščine 

sistema CAI kot celote in pripomore k njeni prepoznavnosti kot enem najpomembnejših 

spomenikov Slovenije in Hrvaške z izjemnim pomenom v kontekstu celotne svetovne 

zgodovine. Njegovi glavni cilji in hkrati prednosti so vzpodbujanje, usklajevanje, dolgoročna 

skrb in podpora pri razvoju ter izvedbi aktivnosti in projektov na področju poznorimskega 

zapornega sistema claustra Alpium Iuliarum ter povezovanje in koordinacija deležnikov te 

izjemne dediščine. 
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145 Lah, Zanier, Kusetič 2019. 



K uradnim dokumentom iz prejšnjih projektov (načrt upravljanja in konservacijski 

načrt) smo dodali še smernice razvoja in interpretacijski načrt. S tem smo ponudili temeljne 

vsebine za deležnike, ki se na kakršen koli način ukvarjajo s CAI. Organizirali smo več 

izobraževanj za deležnike, največja udeležba je bila s strani turističnih organizacij in 

izobraževalnih ustanov. S tem smo izobrazili kader, ki skrbi za zaščito, izobraževanje, 

promocijo in trženje kulturne dediščine. Doseže tudi najširši krog ljudi. 

 

S tem smo postavili trden okvir za preučevanje, zaščito, promocijo in trženje CAI kot 

izjemne kulturne dediščine. Na voljo so vsebine za vse ciljne skupine, znanje o CAI, potencialu 

in pomenu smo razširili med organizacije, ki dosegajo najširše množice ljudi. Posamezniki in 

organizacije so zainteresirane in motivirane, da bodo vsebine vzdrževale in dopolnjevale. Prav 

tako bodo mnoge aktivnosti ostale tradicionalne (rimski dnevi, čiščenje ostankov, delavnice 

…). Na ta način lahko sklenemo krog raziskave – zaščita – promocija – trženje – raziskave. S 

tem je bil v nekaj letih dosežen velik korak, saj imamo sedaj trdno osnovo za povezovanje z 

večjimi tovrstnimi kulturnimi spomeniki v Evropi (Renski in Donavski limes …). 

 

Velika težava večine projektov je trajnost. Po koncu projekta, ko se sofinanciranje 

prekine, je le-to zelo težko zagotoviti.146 Tekom projektov smo dobili izkušnje in sedaj smo tudi 

zadnji korak pri izvedbi projekta izvedli kar se da dobro. Projekt je bil načrtovan trajno. Skupina 

Open Claustra in konzorcij sta pravno urejena, združujeta strokovno in laično javnost na 

celotnem območju. Zagotovljena je komunikacija, redna srečanja, vsak pa je tudi zadolžen za 

določeno področje. Vsi smo dosegljivi preko spletne strani www.claustra.org. Poleg tega se 

bodo preko rezultatov projekta aplicirali vsi nadaljnji rezultati, tako prihodnjih projektov kot 

tudi raziskav. 

 

 

Glavni poudarki novejših raziskav so torej naslednji: 

- topografski pregled alpskih zapor – ocena stanja in iskanje novih odsekov, 

- GPS izmere sistema CAI in digitalizacija njegovega poteka, 

- pregled in analiza terenske dokumentacije in objav, 

- ovrednotenje novčnih najdb v njihovem izvornem arheološkem kontekstu in kritična 

ocena interpretacij, 

- obravnava sistema CAI v širšem zgodovinskem in arheološkem kontekstu, 

- izdelava strokovnih podlag za zaščito in upravljanje spomenika, 

- začetek izkoriščanja turističnega potenciala. 

 

Arhitekturna podoba, način gradnje, postavitev CAI in ozek kronološki razpon arheoloških 

najdb kažejo, da je bil obrambni sistem zgrajen naenkrat v razmeroma kratkem času. Le 

nekatere točke CAI kažejo, da so bile obnovljene (na primer na Hrušici). Kos je ponudil 
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gradbeni razvoj alpskih zapor, ki temelji predvsem na novčnih najdbah, potrjuje pa ga tudi 

preostali arheološki material.147 Arhitekturni elementi kot kaže nimajo kronološke 

vrednosti.148 Žal še vedno manjka neposredni dokaz o času gradnje zapornih zidov. 

 

Kljub temu, da je bila do sedaj vedno poudarjena obrambna funkcija sistema CAI, čemur 

ne oporekamo, je bolj verjetno, da je imel sistem večji nadzorni pomen. Posamične zapore niti 

niso mogle preprečiti prehodov manjših vojaških skupin, vprašljiva pa je tudi njihova zmožnost 

obrambe pred številčno vojsko. Lahko pa so zelo učinkovito nadzorovale pretok ljudi in blaga 

ter jih usmerjale. Dobre primerjave lahko najdemo na zunanjih mejah imperija, v provincah 

Britanija, Germanija in Tripolitanija.149 

 

Ob odsotnosti arheoloških najdb v skoraj vseh raziskanih stolpih se zastavlja vprašanje 

prisotnosti vojske ob zapornih zidovih. Ne le, da zagotovo niso bili stalno nastanjeni, vprašljivo 

je tudi, ali je sistem sploh kdaj v celoti zaživel.150 Večje aktivnosti kaže arheološki zapis le v 

utrdbah in trdnjavi, pri čemer to ne velja za utrdbo Gradina nad Pasjakom. Tako pričakovano 

nimamo nobenih dokazov o zalednih oskrbovalnih točkah. Zdi se, da sta zaenkrat edini možni 

logistični točki utrjeni mesti Tarsatika in Kastra, ki bi lahko oskrbovali zaporne linije v svoji 

bližini.151 Kos argumentirano domneva, da je bil obrambni sistem zgrajen zaradi državljanskih 

vojn in ne zaradi strahu pred vpadi sosednjih ljudstev.152 

 

Še vedno pa ostaja odprta vrsta vprašanj. Ali je sistem kdaj deloval v celoti? Kako številčna 

bi lahko bila nastanjena vojska in ali bi lahko ustavila sovražne napade? Kakšne so bile 

logistična ureditev, strategija in taktika? Upoštevati moramo tudi možnost, da sistem nikoli ni 

opravljal svoje funkcije.153  
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