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Informacije in najava vodenj
TURISTIČNO INFORMATIVNI CENTER VRHNIKA
Tržaška cesta 9 • 1360 Vrhnika
T: 01/755 10 54 • M: 051 661 063 • E: tic@zavod-cankar.si
Delovni čas: pon-pet od 8h do 18h, sob od 8h do 14h
Pot ob rimskem zidu, tematska pohodniška pot
Najboljši čas za obisk: vse leto
Zahtevnost: enostavna, oprema primerna letnemu
času in gozdnemu terenu
Izhodišče: Cesarski vrh, pri avtobusnem postajališču
Zaplana ob Tržaški cesti
Dolžina poti: 2 km, 1 ura
Hoja po poti je na lastno odgovornost
Pedagoški programi
Razstavišče Moja Ljubljanica
Tržaška cesta 32 • 1360 Vrhnika
T: 041 354 203 • E: info@mojaljubljanica.si
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Rimska vojska

Projekt Claustra+
http://www.claustra.org
https://www.facebook.com/ClaustraPlus/
https://www.instagram.com/claustra_plus/?hl=hr
https://twitter.com/ClaustraPlus
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Visit Vrhnika

LOGATEC
Ajdovski zid
s stolpom

http://www.visitvrhnika.si
https://www.facebook.com/VisitVrhnika/
https://www.instagram.com/visitvrhnika/?hl=en
https://twitter.com/visitvrhnika

Projekt CLAUSTRA+
Čezmejna destinacija kulturnega in
zelenega turizma Claustra Alpium
Iuliarum
Izdajatelj: Zavod Ivana Cankarja za
kulturo, šport in turizem Vrhnika
Zasnova in vsebina: Bernarda Županek,
Petra Peunik Okorn
Ilustracije: Gorazd Vahen
Oblikovanje: Lirion
Tisk: Alfagraf tiskarna d.o.o.
Lektoriranje: Urška Stražišar
Projekt je sofinanciran s sredstvi
Evropskega sklada za regionalni razvoj
(85 %) v okviru Programa sodelovanja
Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.

Gremo na
pohod!
Pot ob
rimskem
zidu

Pozdravljen, popotnik!
Pred tabo je vabilo
na pustolovščino:
pohod ob rimskem zidu.

Na Zaplani je ohranjen del skoraj
2000 let starega obzidja. Domačini
mu pravijo Ajdovski zid. Zakaj? Ajdi
so v ljudskem izročilu velikani, ki
so nam zapustili nenavadne,
velike gradnje. Ajdovski
zid na Zaplani je danes
večinoma prekrit z zemljo.
Viden je kot več kilometrov dolg
in 1-2 m visok nasip.

Arheologi so odkrili, da je Ajdovski
zid del poznorimske utrjene
linije, ki je bila zgrajena v
drugi polovici 3. stoletja,
delovala pa je do začetka
5. stoletja. Ščitila
je osrčje rimskega
imperija pred sovražniki
z vzhoda.

Antični pisci so za to
obrambno linijo uporabljali
izraz claustra Alpium Iuliarum.
Claustra pomeni zapore,
Alpium Iuliarum pa Julijskih
Alp. Torej zapore Julijskih Alp
ali kar alpske zapore. Do danes so
arheologi odkrili skupno več kot
30 km teh zapor, kar tretjina se
jih vije po pobočjih nad Vrhniko.

Na pohodu ob rimskem zidu poišči dva žiga in ju odtisni na ustrezno mesto.
Poišči žig s podobo cesarja Konstantina I
(vladal 306-337). Rekli so mu tudi Veliki. Uspešni
vojskovodja je znan po tem, da je ustanovil Konstantinopel (kasneje Bizanc/Istanbul) in podpiral
krščanstvo. V njegovem času je delovala claustra.

Poišči žig, ki ti bo pokazal sestavino jedi, ki so ji Rimljani
menda rekli »hrana bogov«. Dobro so ločili med užitnimi in strupenimi vrstami te sestavine, in slednje
kdaj tudi namenoma uporabili. Tako je umrl četrti
rimski cesar, Klavdij.

Pomemben del opreme vojakov na Zaplani je bila
čelada. Obišči spletno stran www.claustra.org,
prenesi načrt za izdelavo čelade in si izdelaj svojo.

Ena najbolj cenjenih je bil karželj (Amanita caesarea)
ali knežja mušnica, ki še danes raste tu okoli.

Že veš, o kateri sestavini govorimo?

Karželj je odlična goba. Težko je reči, ali je boljši kuhan, pečen, dušen ali ocvrt. V Sloveniji je
redek in zavarovan, v gozdovih na Zaplani pa raste še vrsta drugih užitnih gob, ki jih lahko pripraviš
po rimsko*. Vendar pozor: Tu rastejo tudi strupene gobe. Če gob ne poznaš, je nabiranje bolje
prepustiti izkušenemu gobarju.

gozdne gobe (fungi farnei)

∙ 50 dag gob
∙ 5 slanih ribjih filejev
∙ 1 kavna žlička popra
∙ Sol

Gobe skuhamo in postrežemo vroče, pomešane z ribjimi
fileji, popopramo in po potrebi dosolimo. Jed se dobro
prilega zelenjavi in mesnim omakam.
*Po Emona in rimska kuhinja. Apicijevi recepti za današnjo rabo, Ljudmila Plesničar Gec in Boris Kuhar, Ljubljana, Mestni muzej, 1996

