PLANINSKA OBHODNICA KLAUSTRA,
PO POTI KAMNITIH BRANIKOV NEKDANJEGA RIMSKEGA
IMPERIJA (CLAUSTRA ALPIUM IULIARUM)
Planinski vodniki PZS v MDO planinskih društev Ljubljane so odgovorne osebnosti in
se za svoja poslanstva tudi licenčno usposabljajo vsake tri leta. Poleg tega se iz
svoje radovednosti in za udeležence posebej, za vsako turo pripravijo in pobrskajo
po literaturi teh krajev in geografske točke povežejo z zgodovinskimi trenutki, tako
planinskimi kot čisto zgodovinskimi.
Prav zato se je porodila zamisel o zgodovinski planinski tranzvenzali, ki naj poteka
vse od Reke (Rijeke) pa tja do Mosta na Soči, koder je v prvi polovici prvega stoletja
potekala rimska zapora, ki je strateško branila Rim pred barbarskimi narodi, ki so
upadali v ta prostor.
S to pobudo se je seznanil Upravni odbor MDO in Vodniški odbor MDO. Za planinsko
obhodnici, neprekinjeno pot rimske CAI (Claustra Alpium Iuliarum ), je potrebno
kartirati celotni obseg poti in pripraviti vse osnove za trasiranje in markiranje
planinskih poti po posameznih delih. Te deli predstavljajo že obhojene planinske poti,
ki so deloma že vnesene v katastr planinskih poti PZS, nekatere še niso in vse
vključiti v celotno tranzvenzalo, ki bo predstavljena v celotni skupni dolžini cca 80 km.
V nadaljevanju priprav se bodo povezala posamezna društva, vse z istim ciljem.
Prostor tega dela Republike Slovenije še ne predstavlja gospodarske in družbeno
pomembne destinacije, ki se ponuja v fazo trženja z vseh pogledov. Družbeni,
ekonomski itd.
Osnutek za vspostavitev planinske tranzvenzale, Tranzvenzale Claustra Alpium
Iuliarum (CAI), sta v marcu mesecu 2016 predložila vodstvu PZS, Tine Kernc iz
Inštituta Ivan Michler in vodnik PZS Jan Skoberne. Pri osnovah iz rimskih ostalin, pa
je pomembna sodelavka dr. Andreja Breznik iz Narodnega muzeja Slovenije v
Ljubljani.
Prvo planinsko društvo, ki se je odpravilo po delu Klaustre, je PD RTV Ljubljana. To
je po Planu planinskih izletov za leto 2017 dne 18. marca 2017 izvedlo pohod po
delun tranzvenzale Klaustra, kjer so dobro ohranjene rimske ostaline na Hrušici na
skoraj 900 m visokem prelazu nekdanje poti med rimskim mestom Emona do Ogleja.
Društvo je pričelo pohod pri Predjamskem gradu v Predjami (500 m n v), koder je
označena planinska pot na Javornik (1241 m n v), se gibali po zanimivih ostalinah
rimskega obzidja, debeline do 3m in ostanki zidov stolpov, do Hrušice, Stare gostilne
koder je tudi muzejska zbirka z opisi najdenih rimskih ostalin, ki jih opisuje Narodni
muzej Slovenije v Ljubljani. Hrušica predstavlja rimsko trdnjavo, koder je stalno bivalo
500 rimskih vojakov, v bližini utrdbe pa so lahko nudili bivanje tudi do 100 000
vojakom. Ta pohod je potekal do Tisovega griča(1021 m n v) in bil namenjen tudi
obisku ostalin Rapalske meje, mejnih vojaških položajev iz polpreteklega obdobja po
I. svetovni vojni.
pripravil Jan Skoberne

Slika 1: karta poteka Klaustre

Slika 2: prizor iz Hrušice, ostaline obnovljene predstavljene utrdbe

Slika 3: prizor iz poti v gozdu z didaktično predstavitvijo tabla kaj so jedli itd.

