
PO SLEDEH RIMLJANOV NA SLOVENSKEM
Od Ljubljane/Emone  preko Hrušice/Ad Piruma do Mrzle reke/Flavius Frigidusa)

sobota, 06.06.2015

Glotta Nova, center za novo znanje

Popotnik, dobrodošel v trdnjavi Ad Pirum!
Piše se leto 291. Naše ozemlje je že tri stoletja pod oblastjo Rimskega imperija. 
Moč imperija, ki se razteza čez tri celine, peša. 
In�acija, politične spletke in boji za oblast! 
Zato je rimska vojska na tem ozemlju postavila vojno krajino, zapore v treh linijah, 
zaradi nevarnosti, ki je pretila z vzhoda. 
Ad Pirum so pred pol stoletja spremenili iz poštne postaje v vojaško trdnjavo. 
Poštna in policijska postaja sta sedaj ograjeni s šest in več metrov visokim obzidjem 
in še višjimi razglednimi stolpi. Tukaj, poleg nas, živijo vojaki s svojimi družinami. 
Ko se je gradil zaporni sistem, vse od Jadranskega moja do Alp, smo pričakovali hude boje. 
A že desetletja živimo v miru (iz Muzeja v gostilni Stara pošta na Hrušici).

VSEŽIVLJENJSKASTROKOVNA EKSKURZIJA
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Odhod avtobusa izpred Glotta Nove, Poljanska cesta 95 v Ljubljani. 
Železne konjičke lahko pustite na parkirišču pred Glotta Novo.

Prihod v Lanišče in ogled rimske utrdbe.
Prihod na Hrušico in ogled muzeja utrdbe in njenega obzidja. 
Malica (štrudel ali štrukelj po izbiri!) v gostilni Stara pošta. Pijačo si plačate sami.

Prihod v Škraplje pod Sinjim vrhom in ogled naravnega spomenika 
(kraške škraplje in žlebiči)

Prihod v Otlico in ogled Polža in Naravnega okna. Sprehod!

Prihod na Predmejo in spoznavanje s tem posebnim krajem in ljudmi.

Prihod v Hubelj in spoznavanje bitke pri Rio Fredo.

Prihod na Turistično kmetijo Arkade - Cigoj, spoznavanje kmetije in produktov. 
Kosilo.

Prihod nazaj v Ljubljano

PROGRAM

Otlica: Naravno okno                                    Otlica: Polž



ORGANIZATORJI IN IZVAJALCI:                                                                                                                   
Avtor programa in strokovna vodja poti: Marjan Jarnjak, univ. dipl. geogr. 
BOTRI: Botrca1: Olga Paulič, mag. umetnostne zgodovine; 
 Boter2: Valter Paulič, univ.dipl.gozdar in strokovnjak za urejanje voda; 
 Botrca3: Jelica Pegan Stemberger, prof. slovenskega, italijanskega jezika 
 in književnosti ter »deklica za podporo in razpoloženje«.

Drugi botri: Vabljeni vsi, ki bi radi skupini predali znanje, ki ga o poti, ki jo bomo »prerajžali«, imate.

CENA NA POSAMEZNIKA: 39,00€ 
(prevoz: 19€; malica in vstopnina v muzej: 2,5€, kosilo: 15€, rezerva: 2,5€) 

POTREBNO JE UPOŠTEVATI:
 
1. Kalkulacija je narejena za 35 oseb.

2. Organizacija in izvedba ekskurzije potekata v okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU 2015). 
     Udeleženci plačajo samo neposredne stroške ekskurzije. 
     Vsi nastopajoči se vključujemo v ekskurzijo brez materialnega interesa kot prostovoljci.
                                                                                                 
3. Ob prijavi sporočite, če ste vegetarjanci, da poskrbimo za ustrezno prehrano. 
    Hrana bo tipično lokalna in dobra.

4. Ekskurzija bo izpeljana v kakršnemkoli vremenu. Oblecite in obujte se vremenu primerno! 

IN NE POZABITE OBVEZNO VZETI S SEBOJ DOBRE VOLJE!

Prijavo sporočite po e-pošti jelica@glottanova.si do 25. maja 2015.


