
Med vsemi slovenskimi kraji, ki so dediči 
rimskih mest, je le še v Ajdovščini ohranjeno 
skoraj povsem strnjeno rimskodobno obzidje s 
štirinajstimi stolpi. Rimljani so utrjen vojaški tabor, 
ki je bil vključen v obrambni sistem vzhodnih meja 
rimskega cesarstva, začeli graditi okoli leta 270.

ACO. creating
the future of drainage

po meri rimskega koraka
Trg v Ajdovščini 

Zasnova nekdanje rimske trdnjave Castra je skozi čas 
pomembno vplivala na razvoj današnjega zgodovinskega 
središča. Tako geometrijska struktura grajenega tkiva, kot 
tudi ostanki obzidja in stolpov, so globoko vpeti območje 
starega mestnega jedra, ki ga sestavlja kompleksen sistem 
trgov in ulic. 

Osnovno mersko enoto utrdbe Castra je predstavljala 
dolžina dvojnega rimskega koraka - passus (147,87 cm). 
Rimska mreža je zato služila tudi kot osnova za dimenzije 
novega tlaka - posamezni tlakovec meri 74 x 37 cm 
(polovico passusa). Kamniti tlakovci so položeni tako, 
da leži daljša stranica v smeri Carda in krajša v smeri 
Decumanusa. (opp.orientacija ceste S-J in V-Z).

Ostanki rimskih sten in temeljev pod površino tlaka so 
predstavljeni z linijami iz kamnitih elementov manjšega 
formata. Kamniti tlak se zaključi s prezentacijo linije 
rimskega obzidja, okoliške ulice pa so tlakovane s ploščami 
iz litega betona. Uporabljeni materiali so lokalnega izvora: 
kamniti tlakovci so iz lokalnega apnenca (repen), betonski 
del tlakovanja pa vsebuje agregat lokalnega kamna. 

ACO Toptek kanalizacijski pokrov po zamisli arhitekta z 
vstavljenim kamnitim zaključnim tlakom iz lokalnega repena 
74 x 37 cm in pasico z napisom K-M (Kanalizacija – 
Meterona) ter ACO Multiline SlotTop kanaleta z rego za 
odvodnjavanje ob elementih s taktilnimi oznakami.



Linije kanalet za 
odvodnjavanje v celoti 
sledijo shemi tlakovanja v 
dimenzijah in v skladu z 
previdenim tlakovanjem. 
(levo: med gradnjo, 
desno: končen izgled).  
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Vgrajeni 
proizvodi:

ACO Multiline SlotTop kanalete z rego
ACO Multiline kanalete z rešetko
ACO Toptek pokrovi za poljubne vrste tlakov

Pokrov v betonskem tlaku za javno 
razsvetljavo v eni od stranskih ulic.
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