
Dragi učenec, draga učenka!

Delo trenutno poteka na daljavo, zato ti gradivo za zgodovino v 7. razredu pošiljam v 
Power-Point obliki. 

Pri samostojnem delu uporabljaj zvezek in Power-Point. 

Zapis označen s črno piko mora biti prepisan v tvojem zvezku (zapiši samo imena 
rimskih najdb, razlag ne zapisuj v zvezek).

Snov predelaj v tednu med 16. in 20. 3. 2020.

Takoj ko se spet vidimo, bom zapis v zvezku tudi preverila.

Če imaš kakršnokoli vprašanje, me kontaktiraj preko e-maila, kjer ti bom odgovorila v 
najkrajšem možnem času.



RIMLJANI 
NA VRHNIKI 

in v njeni okolici

navaden NASLOV v zvezku čez eno 
vrstico



• 1. KELTSKO – RIMSKI DEBLAK:

- deblak = drevak – čoln iz enega samega kosa lesa;

- najdišče: pri bencinski črpalki v Ljubljanici;

- iz vode ga dvignejo l. 2015; danes v restavratorskem centru v LJ;

- material: hrast – trden, trajen in odporen les;

- dolžina: 15 m;



- teža: okoli 1t;

- najden v treh delih;

- zraven so našli tudi čep za potapljanje – ko čolna niso uporabljali, so ga 
potopili, tako so ohranjali prožnost lesa;

- poleg so našli tudi ostanke gradbenega materiala – predvidoma gre za ostanke 
tovora, ki ga je deblak prevažal na zadnji poti;

- premikal se je z odrivanjem z drogom ali veslanjem.













Poleg deblaka so odkrili tudi ostanke rimske ladje. Klikni na spodnje 
modro polje in si preberi članek ter oglej videoposnetek.

https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/ob-dvatisocletnem-deblaku-odkrili-se-ostanke-rimske-ladje/369285


• 2. LEGENDA O ARGONAVTIH:

- Grški heroj Jazon je pod vodstvom boginje Atene in graditelja Argusa (po 
katerem se ladja Argo tudi imenuje) zgradil ladjo. S pomorščaki – Argonavti je 
potoval do Kolhide in s pomočjo kraljeve hči Medeje, ki mu je s čarobnim 
napojem pomagala, premagal zmaja in mu ukradel zlato runo.



- Njihova pot naj bi vodila od Črnega morja – Donave – Save – Ljubljanice – vse 
do Močilnika, kjer so Jazona ustavile Hudičeve skale, v katere je Jazon besno 
udaril s pestjo. Tu so Argonavti ladjo razstavili in jo na ramenih prenesli do 
Jadranskega morja.

Hudičeve skale v Močilniku in odtis Jazonove pesti



Zlato runo je ime za kožuh krilatega ovna. 
Legenda pravi, da so to bogastvo hranili v 
pokrajini Kolhidi ob Črnem morju. 
Legendarni grški vojskovodja Jazon, ki naj 
bi živel v času pred trojansko vojno, je 
zbral pomorščake in z ladjo Argo so odpluli 
proti Kolhidi. Ukradeno zlato runo bi 
Jazonu prineslo možnost, da postane 
tesalski kralj.



- Občina Vrhnika ima ladjo Argo upodobljeno v svojem grbu. Domačini in 
obiskovalci se vsako leto spomnimo legende v času argonavtskih dni (junij).



• 3. RIMSKI NAUPORTUS:

- 40–30 pr. n.št. pridejo 
Rimljani na Vrhniko in 
ustanovijo postojanko na 
Dolgih njivah – danes izvoz iz 
avtoceste);

- naselbina je bila nepravilne 
kvadratne oblike, cca. 
150x150 m, umeščena v 
zavoj Ljubljanice in 
zavarovana z obzidjem s 
stolpi in obrambnim jarkom.



- tretjino notranje površine je zavzemal trg, okoli pa so bila razporejena 
skladišča;

- na trgu je stalo svetišče kelto-rimskega obhodnega tipa;

- breg Ljubljanice je bil tlakovan s kamni in utrjen z lesenimi piloti, saj je bila tu 
lesena pristaniška ploščad.





- postojanka je bila zelo verjetno oskrbovana s strani Ogleja/Aquileja – Rimljani 
so ga postavili kot strateško točko za osvajanje Balkana;

- 75 let uporabljajo to naselbino, nato jo opustijo, saj je bila pod Avgustom 
zgrajena glavna cesta, ki je z logaškega vodila čez prelaz med Ljubljanskim 
vrhom in Raskovcem, čez Hrib (Gradišče, ob vznožju Sv. Trojice, naravnost po 
severnem obrobju barja proti Emoni).



- Z zgraditvijo ceste je povezan tudi zaton naselbine na Dolgih njivah. Skladišče 
se zato iz desnega brega Ljubljanice prestavi na levi breg (današnji Kočevarjev 
vrt).



• 4. KAMNITA PREKLADA Z RELIEFOM:

- odkrita na območju poznoantične trdnjave na Gradišču na Vrhniki;

- nekoč tu tudi obrtniška delavnica;

- prvotno je pripadala monumentalni rimski zgradbi iz 2.-3. stol.;

- okras: relief palice z bršljanovimi listi - nedvomno ostanek zelo pomembne
zgradbe;

- zlizanost nakazuje, da je bila preklada kasneje uporabljena kot prag 
hiše/stavbe.



• 5. RIMSKA ŠIVANA LADJA:

- ostanek so našli zapičen v brežino, ki ločuje ribnik od Ljubljanice.



rimska tovorna 
ladja iz Barja



• 6. POKOPALIŠČE:

- Ob rimski cesti proti Gradišču se je pod sv. Trojico širilo pokopališče z žganimi 
in skeletnimi pokopi, s katerega morda izvira tudi sarkofag z Lenassijeve hiše in 
nagrobniki, ki so bili v srednjem veku vzidani v cerkev sv. Pavla.

- Posamični rimski grobovi so znani tudi iz Mirk in Verda.



• 7. CLAUSTRA ALPIUM 
IULIARUM:

- poznorimsko obdobje (okoli 3. 
stol.);

- dobesedni prevod = zapore 
Julijskih Alp;

- gre za sistem zapornih zidov, 
utrdb, stražarnic in opazovalnih 
stolpov;

- zid so postavili za obrambo pred 
vdori vzhodnih ljudstev;



- pri Vrhniki je glavna rimska cesta 
od Emone proti Akvileji prečkala 
prvi in najbolj izpostavljen niz 
osrednjega dela alpskih zapor, 
vstop v branjen prostor pa sta 
zapirali utrdba na Gradišču (Hrib) 
in stolp Turnovšče;

- sistem prvega niza zidov, ki zapira 
prehod iz Ljubljanskega barja na 
Logaško planoto imenujemo 
AJDOVSKI ZID (po pričevanju 
domačinov naj bi ga zgradili ajdi –
velikani), ki podkvasto oklepa 
Vrhniko v dolžini skoraj 8 km;

- zid je bil visok 2m in dober meter 
širok;



- na zidu je vsakih 100 m sledil kvadratni stolp z okoli 5 m dolgimi stranicami;

- ostankom je mogoče slediti od Tisovca nad železniško postajo Verd prek 
pobočij Ljubljanskega vrha, Bukovega vrha, Raskovca in Strmice ter prek 
Zaplane do vrha Špika;

- upoštevali so geografijo – zidu ni na najvišjih vrhovih, saj vojske niso 
pričakovali na težje dostopnih delih prehodov.





• 8. UTRDBA NA HRIBU:

- 4. stol. n. št.;

- 5-koten tloris z 
okroglimi vogalnimi 
stolpi (eden ohranjen 
na današnjem 
pokopališču) in 
pravokotnimi stolpi na 
ravnih delih obzidja, 
debelega 2,3 m.



5-KOTNA UTRDBA 
NA HRIBU



• 9. OPAZOVALNICA/STOLP TURNOVŠČE:

- 4. stol. n. št.

- z opazovalnega stolpa so rimski vojaki nadzirali cesto.



• 10. PREMIK STRUGE REKE LJUBLJANICE V PODPEČI:

- Rimljani so v Podpeči celo preuredili strugo Ljubljanice bliže kamnolomu, zato 
da so kamen lažje natovarjali na ladje.

današnja struga Ljubljanice/po Rimljanih

nekdanja struga Ljubljanice/pred Rimljani

kamnolom v Podpeči



- Deblak iz Črne vasi in ladja iz Lip dajejo slutiti, da plovba ni bila omejena le na 
strugo Ljubljanice in njene pritoke, temveč je bila izvedljiva tudi čez občasno 
poplavljeno ravnino.













• V 5. stol. tako 
Emono kot 
Nauportus 

uničijo Huni.



Sedaj ko Rimljane obvladaš, ti (po končanih strogih ukrepih države) predlagam 
poučen sprehod na svežem zraku skozi gozd. V naši neposredni bližini (na 
Zaplani) je postavljena nova tematska pot „Smaragdna dogodivščina ob 
Ajdovskem zidu“. 





Med Vrhniko in Logatcem se proti Zaplani vije najdaljši rimski spomenik v 
Sloveniji, imenovan Ajdovski zid. Je del obsežnega obrambno-zapornega 
sistema, ki so ga Rimljani zgradili med Reko na Hrvaškem in Oglejem v Italiji in se 
imenuje CLAUSTRA ALPIUM IULIARUM. Ajdovski zid je dolg okoli 7 km, ob njem 
pa je nekoč stalo kar 35 obrambnih stolpov. Dva med njimi sta delno 
rekonstruirana zato na poti začutiš velikopoteznost rimskih graditeljev.



Ajdovski zid je že dolga stoletja 
zapuščen. Toda življenje ob 
njem ni nikoli izginilo. Gozd 
okrog njega je dom številnih 
rastlin in živali ter zelo zanimiva 
in raznolika pokrajina. Po poti te 
bosta vodila mali Rimljan Julijan 
in pa zelo zanimiv prebivalec teh 
gozdov, smaragdni deževnik. 



Na poti si lahko ogledaš opremo rimskih 
vojakov in poskusiš težo le-te.





ZAPIŠI V ZV.

• Rimljani so uporabljali rimske številke in 
govorili latinski jezik. Rimske številke 
sestavimo iz črk, ki imajo številsko vrednost:

1= I
5= V

10 = X
50 = L

100 = C
500 = D

1000 = M

Znaka za število 0 niso imeli.
Primer: VIII je številka 8.
V zvezek z rimskimi številkami zapiši svojo 
starost.


