
TURISTIČNO ARHEOLOŠKO DOŽIVETJE V MOŠĆENIŠKI 

DRAGI 
 

OD GRADINE DO MORJA 

 

Kamniti ostanki na hribu Ozida z 224 metri nadmorske višine govorijo v prid 

prazgodovinskemu izvoru, čeprav namen kamnov ni podrobneje raziskan. Oblika, način 

gradnje in najdeni drobci keramike govorijo v prid pomembne stražarske in komunikacijske 

točke, ki naj bi jo v prazgodovini upravljala Liburniska plemena. Morda se je tu nahajale 

grobnice v obliki tumula, kjer bi bil pokopan pomemben član skupnosti. Na južnem pobočju 

hriba je vidnih več konstrukcij suhih zidov, moderni kamniti zidovi pa se vertikalno spuščajo 

od vrha in ograjujejo parcele. Na celotnem območju vse do Golovika najdemo majhne 

terasaste parcele z rodovitno zemljo, obdano s suhimi kamnitimi zidovi, kar ustvarja poseben 

krajinski element in vabi obiskovalca na sproščen pohod. Tudi zato, ker je iz hriba prelep 

pogled na celoten Kvarner, Mošćenice, Marinov Breg in Brseč. Iz hribu naj bi liburnska 

plemena v primeru napadov z morja signalizirala, s požari in drugimi sredstvi komunicirala s 

okoliškimi kašteliji Veprinac, Kastav, Grobnik, Trsat in Omišalj, da so se pripravila na 

nevarnost. 

 

Vzpona na hrib Vela Ozida (230 m n.v.) tako ponuja potovanje v prazgodovinsko preteklost 

tega območja in razkriva zgodbo o skrivnostnem železnodobnem ljudstvu, ki je dalo ime 

celotni regiji in katerega dediščina je do današnjega dne vtkana v kulturo Kvarnerja in 

Hrvaškega primorja. Ob poti postavljene informacijske table podajajo odgovore na vprašanja, 

kdo so bili Liburni, kdaj so prišli na to območje, kako je bila organizirana njihova družba ter 

od česa so živeli na nerodovitnih na skalnatih kraških tleh. Seznanili se boste z razburljivo 

zgodbo o njihovi pomorski nadvladi na Jadranu, liburnskem kultu in enakopravnosti 

liburnskih žensk, vojskovanju in mirnem vstopu Liburnov v antični rimski svet ter njihovem 

združevanju z današnjo kulturo tega prostora. 

 

Prazgodovinskim ljudstvom je življenje v bližini morja omogočalo pridobivanje surovin iz  

vodnih habitatov. Med pomembnimi jedmi so bile tudi ribe. Pripravljali so jih na različne 

načine, morda tudi v glini.  

 

Turistično doživetje »Od Gradine do morja« ponuja:  

 

1. Sprejem gostov na info točki. Vodnik goste nagovori z zgodbami iz življenja v 

gradiščih, kjer je pomembno vlogo imela preživetje v naravi in prvi začetki 

izkoriščanja in kultiviranja naravne krajine.   

2. Gostje se sprehodijo po krajši ali daljši botanični poti. Ob poti spoznavajo naravne 

značilnosti okolja.   

3. Na vrhu hriba Ozida z 224 metri nadmorske višine vodnik v sodelovanju z zeliščarjem 

izvede Botanično turistično doživetje – Učilnica v naravi.  



4. Vodnik goste popelje v bližnjo gostilno, kjer jim domači kuharji pripravijo okusne jedi 

iz rib, pripravljenih po postopkih, ki so jih poznali v prazgodovini. Po raziskavah 

arheologov so ribe pekli na način, da so jih zavili v glino in nato pekli na ognju.  

 

Več o ponudbi gl:  

 TZ općine Mošćenička Draga, https://www.facebook.com/tzmoscenicka 
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