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Zgodba o Ljubljanskem barju na 
poštnih znamkah
V preteklih letih je Pošta Slovenije 

izdala kar nekaj poštnih znamk z 
motivi živalskih in rastlinskih vrst, 

ki jih najdemo tudi na Ljubljanskem bar-
ju, z motivi bogate kulturne dediščine in 
osebnosti, ki so delovale ali iskale navdih 

v tem prostoru. Tudi Krajinski park Lju-
bljansko barje je dobil svojo znamko, in si-
cer septembra leta 2015. Nabor tovrstnih 
znamk je bil dovolj širok, da smo jih lah-
ko zbrali v knjižici z naslovom Ljubljan-
sko barje na poštnih znamkah. Znamke 
so predstavljene s kratkimi opisi; večina 
je bila objavljena že ob njihovi izdaji, pri 
nekaterih pa smo dodali kakšen stavek, ki 
ponuja še podrobnejši pogled na barjan-
sko ravnico ter njeno bogato naravno in 
kulturno dediščino.

Če bi tudi vi radi spoznavali zaklade 
Ljubljanskega barja preko poštnih znamk, 
nam do konca leta 2019 pošljite razgledni-
co (s poštno znamko, seveda), mi pa bomo 
med vsemi prispelimi v začetku nasled-
njega leta izžrebali 5 nagrajencev, ki bodo 
prejeli omenjeno knjižico. Ne pozabite 
pripisati svojega naslova! Še naš naslov: 
JZ Krajinski park Ljubljansko barje, Pod-
peška cesta 380, 1357 Notranje Gorice.

Knjižica je izšla v okviru projekta 
Biodiverziteta – umetnost življenja (LIFE 
NATURAVIVA LIFE16 GIE/SI/000711), v 
elektronski obliki pa je dostopna tudi na 
spletni strani www.naturaviva.si.

 

  Barbara Vidmar,  
JZ KP Ljubljansko barje
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Ljubljansko barje 
na poštnih znamkah

Študijsko potovanje po sledeh 
rimskega obrambnega sistema
Konec novembra smo se 

predstavniki turistič-
nega sektorja odpravi-

li po sledeh poznorimskega 
obrambnega sistema, imeno-
vanega Claustra Alpium Iu-
liarum. Njegovi ostanki se 
vlečejo od hrvaške Reke preko 
Slovenije do Posočja. H kon-
zorciju turističnih ponudni-
kov oz. deležnikov Claustra 
sta pristopila tudi Občina Ig 
in Društvo Fran Govekar Ig. 

Prvi postanek smo naredili 
na Lanišču (v bližini Logatca), 
kjer je ohranjena manjša utrd-
ba, ki je nadzorovala rimsko 
cesto. Pot smo nadaljevali pro-
ti bližnji Hrušici ali, kot je bila 
znana v rimski dobi, Ad pirum. 
Ta je bila ena najpomembnej-
ših točk v sistemu Claustre 
Alpium Iuliarum. Urejena je 
kot arheološki park, v bližini 
je urejena tudi njej posvečena 

manjša muzejska zbirka. 
Naše potovanje se je mimo 

poplavljenega Planinskega 
polja nadaljevalo proti Hr-
vaški. Takoj za mejnim pre-
hodom Jelšane je v gozdu 
ohranjena mogočna utrdba, 
danes imenovana Gradina 
nad Pasjakom. Nadzorovala je 
pomembno rimsko cesto, ki je 
povezovala Reko (Tarsatico) 
in Trst (Tergeste). Pot smo 
končali na Reki, kjer je bilo vo-
jaško poveljstvo oz. principija 
za celoten sistem Claustre AI. 
Z lokalno turistično vodnico 
smo se sprehodili po najpo-
membnejših točkah antične 
Tarsatice. 

Projekt Claustra + poteka 
od avgusta 2017 do januar-
ja 2020, njegov glavni cilj 
je vzpostavitev čezmejne 
destinacije kulturnega in 
zelenega turizma Claustra 

AI. Vodilni partner je Javni 
zavod Republike Slovenije 
za varstvo kulturne dediš-
čine, poleg njega sodeluje 
še 8 partnerjev iz Slovenije 
in Hrvaške. Več o projektu 
ter vseh ohranjenih lokaci-

jah najdete na spletni stra-
ni: www.claustra.org/sl.

  Maja Zupančič

Arheološki park Hrušica


