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V doživljajskem razstavišču Moja
Ljubljanica je vsak mesec bolj
živahno. Še posebej slovesno je
bilo ob odprtju občasne razstave
najstarejšega kolesa z osjo na
svetu, veselo pa na »Ta veseli dan
kulture«, 3. decembra, ko nas je
obiskalo kar 452 obiskovalcev.
Prepoznavnost razstavišča je na
lokalni in nacionalni ravni vsak
dan večja tudi po vaši zaslugi.
Zahvaljujemo se za številne
pozitivne odzive, ki so odlična
motivacija za naše nadaljnje delo!

Foto: Matevž Paternoster, MGML

Razvojne ideje za Vrhniko
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Avtorica: Petra Garin
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Kolo z osjo, ki je razstavljeno v posebni mikro
klimatski komori, sta z uvodnim nago
vorom
sprejela župan Vrhnike Stojan Jakin in pred
sednik KS Verd Tomaž Gorišek, odkritje in
pomen te izjemne najdbe je predstavila Irena
Šinkovec, avtorica razstave in kustosinja
MGML, z glasbeno-vizualno predstavo pa ga je
pospremil Lado Jakša. Kolo z osjo je na ogled
samo do konca februarja 2017.
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Slovensko konservatorsko društvo je letošnje
letno srečanje organiziralo na Vrhniki. Po do
poldanskih predavanjih in skupščini v Cankar
jevem domu, so konservatorji obiskali še nekaj
vrhniških zanimivosti ter obisk zaključili z ogle
dom razstave Moja Ljubljanica.

V doživljajskem razstavišču Moja Ljubljanica se
je 15. 11. 2016 odvijala t.i. Proaktivna kavarna,
skupinski proces sodelovalnega razmišljanja,
ki je bila organizirana s pomočjo moderatorjev
Društva moderatorjev Slovenije v sodelovanju
z Zavodom Ivana Cankarja Vrhnika. Petnajst
udeležencev različnih generacij se je zbralo z
namenom, da poiščejo in razvijejo ideje, ki lah
ko izboljšajo kakovost življenja na Vrhniki. Ideje
so razvijali s podporo zanimivega, kreativnega
moderiranega procesa. Izmed udeležencev so
nosilci pobud predlagali 4 ideje: mostiščarsko
vas, idejo lesenih hišk na Barju je pobudnik
Robert Grom z udeleženci razvijal v smer, kako
uresničiti pobudo, uporabno tudi za t.i. glam
ping turizem. Idejo prenove športnega parka,
na lokaciji trenutnega stadiona, ki bi pokrit
in urejen lahko omogočal izvedbo celoletnih
športno pedagoških programov šol, vrtcev in
športnih društev ter športnega turizma, je raz
vijal Polde Torkar, ki je bil usmerjen predvsem
v iskanje načinov za realizacijo že zasnovanega
projekta, saj je celoten načrt že narejen in pri
pravljen. Start-up, podjetniški center je ideja, ki
se je skozi proces pobudnici Anji Sluga glede
na odziv ostalih udeležencev pokazala kot zelo
zaželena in toplo pozdravljena. Skozi proces
so ji udeleženci pomagali jasneje orisati poti
za realizacijo. Tadeja Potrebuješ je predlagala
idejo, da se znane turistične točke na Vrhniki
poveže tudi v obliki povezav za rekreacijo, da
bi bilo možno do točk bodisi teči ali kolesariti.
Na samih turističnih točkah bi bili na postankih

s turističnimi informacijami zaželeni tudi zu
nanji pripomočki za rekreacijo in telovadbo za
vse generacije. Razvoj idej je potekal v kon
struktivnem, sodelovalnem, sproščenem in
produktivnem vzdušju. Pokazalo se je, da je
med Vrhničani precej dobrih idej in dobre volje
za njihovo uresničitev. Nekateri vtisi, ki so jih
delili udeleženci po triurnem procesu, ki so ga
moderirali dr. Peter Tancig, Magdalena Fabčič
in Petra Garin, so bili: »presenetilo me je, da je
bilo toliko dobrih idej, ki pokrivajo veliko področij
življenja na Vrhniki«, »minilo je strašno hitro«,
»namen je bil dosežen, zbrane so bile dobre
in zanimive pobude, »morali bi ponoviti tako
srečanje, bil je odličen občutek sodelovanja in
skupinskega razmišljanja«. Želja vseh je, da bi
se ideje čimprej realizirale. Izvedba bo odvisna

tudi od sodelovanja z zavodi in občinskimi or
gani, razvojnimi agencijami in drugimi deležniki.
Pobudniki idej so iz prve proaktivne kavarne
odšli polni optimizma.
Doživljajsko razstavišče Moja Ljubljanica je bilo
navdihujoče okolje skupinskega kreativnega
snovanja. Razstavišče je poleg izobraževanja
o zgodovinskem in svetovnem arheološkem
pomenu reke Ljubljanice, namenjeno tudi pove
zovanju, dialogu in snovanju proaktivnega delo
vanja med Vrhničani. Udeležence in pobudo je
s svojo soudeležbo podprl tudi župan Vrhnike
g. Stojan Jakin. Za uspešno premierno izvedbo
gre zahvala vsem udeležencem, ki so pokazali,
da Vrhničanom ni vseeno in da imajo veliko
dobrih idej.
Foto: Petra Garin

Razveselite svoje najbližje ali poslovne partnerje in jim
za praznike podarite edinstveno doživetje:

OGLED RAZSTAVE MOJA LJUBLJANICA
Foto: Helena Šneberger Mandelj

Z obiskom so nas razveselili tudi predstavniki
Ministrstva za kulturo. Predstavili smo jim re
zultate raziskav in zaščito rimske ladje v strugi
Ljubljanice ter rezultate petletnih monitoringov
v državnem depozitoriju za moker les v enem
od ribnikov v Verdu. Z velikim zanimanjem so
si ogledali tudi novo razstavišče.

www.mojaljubljanica.si
Informacije: ljubljanica@zavod-cankar.si, tel.: 041 354 203
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20% POPUST ZA NAKUP DARILNEGA BONA
DO KONCA LETA 2016
Darilne bone lahko kupite na blagajni razstavišča.
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Projekt Doživljajsko razstavišče Ljubljanica je delno financiran s strani Finančnega mehanizma EGP 2009-2014.
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