NOVICE

Borovnica, Die k. k. Staats Eisenbahn von Laibach nach Triest, 1857, hrani MGML

JUŽNA ŽELEZNICA, 160 LET
Na občinski praznik, 27. 7. 2017, je v počastitev
160. obletnice otvoritve proge Dunaj – Trst v Bo
rovnico pripeljal muzejski vlak Slovenskih železnic.
Dogodek je v središče postavil občino Borovni
ca, katere občani so še vedno močno vezani na
železniško infrastrukturo. Poleg razstave študen
tov Fakultete za arhitekturo »Stara proga – nove
zgodbe«, je otvoritev bogatila razstava Humani
stičnega in umetniškega društva Karel Barjanski
fotografij Johanna Boscha in neznanega avtorja
ter razstava MGML Moje Ljubljanice reproduk
cij barvnih litografij avtorjev Johanna Varonija,
Gottfa Seelosa in Jana Novopackyja, ki jih hrani
Muzej in galerije mesta Ljubljana. Skupna raz
stava je bila v septembru na ogled v borovniški
Galeriji Barje, kjer si je bilo mogoče ogledati tudi
dokumentarni film RTV Slovenije Nevidni spome
niki, scenarista dr. Tadeja Brateta in režiserja in
scenarista Igorja Vrtačnika.
Razstava ozavešča o impresivnem inženirskem
podvigu gradnje 145 km dolge kraške proge
Južne železnice, med leti 1850 in 1857, z nasi
pi čez močvirnato barje, vrsto viaduktov, vklju
čno z monumentalnim borovniškim mostom,
in vodovodnih sistemov preko sušnega krasa,
ki je trasirala pot do morja. Zanimivo je, da so
prve železniške odseke v avstrijskem cesarstvu
gradila in z njimi upravljala zasebna podjetja.
Že v drugi fazi gradnje Južne železnice, pa se
je cesar odločil, da gradnjo tako pomembnih
infrastrukturnih projektov prevzame država in
nalogo zaupal inženirju Carlu Ritterju von Ghegi.
Tudi že zgrajene odseke, sicer investicije zaseb
nih podjetij, je cesar podržavil in tako zagotovil,
da je železniška infrastruktura bila v celoti v
državni lasti. Tako nam zgodovina avstrijskega
cesarstva sporoča, da je na podlagi strateškega
cilja izgradnje najpomembnejše infrastrukture
v prihajajočem obdobju industrializacije, država
sprejela politično odločitev in zagotovila finan

ciranje, pri čemer pa je načrtovanje in izvedbo
gradnje železniške proge zaupala inženirjem in
strokovnjakom. V času »krampa in lopate« so
tako 145 km dolg odsek Ljubljana – Trst zgradili
v sedmih letih. Drugačna je zgodba izgradnje 11
km dolge lokalne proge med Brezovico in Vrh
niko, za izgradnjo katere so se, v pol stoletja dolgi
razpravi, odločili šele v tretje. Lokalni gospodar
stveniki so upravičevali izgradnjo proge z razvo
jem gospodarstva na tem območju ter pripravili
izračune o rentabilnosti proge in projekcije virov
financiranja z naslova tovornega in potniškega
prometa. Državni zbor na Dunaju je sprejel pose
ben zakon glede gradnje več lokalni prog, ki je
vključeval tudi odsek Brezovica – Vrhnika in za
katere je država izdala poroštvo. Za gradnjo vrh
niškega odseka proge je bila ustanovljena del
niška družba in podeljena koncesijska pogodba,
pod pogojem, da delež denarja zagotovi kranjska
dežela in udeleženci (lokalno gospodarstvo),
posojilo za gradnjo proge pa je bilo dano za dobo
76 let. Po izgradnji je bila proga, zaradi njenega
lokalnega značaja, večino časa nerentabilna, pri
hodki pa niso krili niti obratovalnih stroškov. Tako
je že po desetih letih višina obresti dosegla višino
glavnice in poslednja rešitev je bila podržavljenje
proge. Odsek proge Brezovica – Vrhnika je bil
ukinjen leta 1966.
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Avtor: Žiga Gruden
Kakor vlak, bo tudi razstava iz borovniške
Galerije Barje potovala vzdolž kraške proge,
in gostovala po krajih, ki jih je zaznamovala
kraška proga Južne železnice. Prvo gostovanje razstave je bilo med 11. in 17. septembrom v Parku vojaške zgodovine Pivka. Med
30. septembrom in 13. oktobrom si jo lahko
ogledate v Mali mestni galeriji na Vrhniki,
do konca leta 2017 pa še v kakšnem izmed
krajev, kjer vlak postoji.

Foto: Helena Šneberger Mandelj
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KULTURNI CENTER VRHNIKA
Tržaška cesta 32
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JAVNA VODSTVA PO RAZSTAVI
Vsako soboto ob 11:00

MOJA LJUBLJANICA
MGML
HUMANISTIČNO – UMETNIŠKO DRUŠTVO KAREL
BARJANSKI
RTV SLOVENIJA

Južna železnica

Razstava ob 160. obletnici

30. 9. – 13. 10. 2017 VRHNIKA
Mala mestna galerija, Jelovškova ulica 1
Več informacij: www.mojaljubljanica.si

SKUPINA MAM SONČNICE
MOJA LJUBLJANICA
CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA

Izmenjevalnica PODARIM - DOBIM

14. 10. 2017, 9.00-12.00
Kulturni center Vrhnika, Tržaška 32
Več informacij: www.mojaljubljanica.si

Foto: Park vojaške zgodovine Pivka

MOJA LJUBLJANICA NA XI. FESTIVALU V PARKU VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA
Park vojaške zgodovine Pivka je letos že
enajstič zapored organiziral Festival vojaške
zgodovine, eno najbolj obiskanih prireditev s
področja kulturne dediščine v Sloveniji.
Posebno prelomnico v razvoju Parka pred
stavlja pridobitev nemške vojaške lokomotive
52 4936 z dvema vagonoma in njihova obno
va. Slovesnost ob zaključku obnove železniške
kompozicije je potekala 14. septembra. V okviru
festivalskega dogajanja je potekalo tudi odprtje
oglednih muzejskih depojev, ki jih je Ministrstvo
za kulturo za potrebe Narodnega muzeja Slo
venije, Muzeja novejše zgodovine Slovenije in
Tehniškega muzeja Slovenije uredilo v objek
tu D Parka vojaške zgodovine. Cel festivalski
teden sta bili obiskovalcem Parka poleg stalnih
in gostujočih razstav na ogled še dve poseb
ni razstavi, in sicer Južna železnica – 160 let,
v sodelovanju z Muzejem in galerijami mesta
Ljubljane v sklopu programa Moja Ljubljani
ca in Humanističnim - umetniškim društvom
Karel Barjanski iz Borovnice ter 25 let med
narodnega priznanja Republike Slovenije s
strani članic EU.

Festival je vrhunec dosegel v nedeljo, 17. sep
tembra, s ponazoritvijo spopada na Labi leta
1945. Eden zadnjih spopadov med II. svetovno
vojno v Evropi in srečanje ameriške in sov
jetske vojske pri reki Labi je bilo izbrano zaradi
tega, ker so lahko na ta način v Parku v aktivni
vlogi prikazali kar največ vojaške tehnike, pa
tudi zaradi tega, ker je bilo srečanje zaveznikov
na Labi idiličen trenutek, ko je bilo jasno da
je nacistična Nemčija poražena in se je zde
lo, da je zavladalo obdobje miru in svetovnega
sodelovanja.

otroške delavnice. Obiskovalci so zaradi obilja
dogajanja zlahka pozabili na razočaranje, ki ga
je prinesla vest, da zaradi slabih vremenskih
razmer ne bo mogel prileteti napovedan heli
kopter ameriške vojske iz Aviana.

VRHNIKA

MOJA LJUBLJANICA
MGML
HUMANISTIČNO IN UMETNIŠKO DRUŠTVO »O«
OBČANI VRHNIKE
OBČINA PIVKA

Gorenje na Vrhniki, 15. maj 2017

20. 10.-3. 11. 2017
Razstava fotografij in citatov
Krpanov dom, Pivka

PIVKA

oktober - december 2017 VRNIKA
Razstava fotografij in citatov na razglednicah
Več informacij: www.mojaljubljanica.si

Avtor: Janko Boštjančič, PVZ

SKUPINA STIK
ZAVOD ZA PODVODNO ARHEOLOGIJO
MOJA LJUBLJANICA
MGML

Deblak na Vrhniki, projekt Navis

Prijazno jesensko sonce, ki je po dopoldanskem
dežju posijalo nad Parkom vojaške zgodovine
je razveselilo tako organizatorje, kot kakšnih
5.000 obiskovalcev, ki so se udeležili nedelj
skega dogajanja v Pivki. To je bilo res pestro,
saj so se obiskovalcem ponujali na ogled vojaš
ki tabori iz različnih zgodovinskih obdobij, se
jem militarij in domačih izdelkov, vožnje oklep
nih vozil iz muzejske zbirke in predstavitev vozil
Slovenske vojske, postojnski gasilci so pred
stavili novo gasilsko lestev, organizirane so bile

oktober 2017

Več informacij: www.mojaljubljanica.si

Ekipa Moje Ljubljanice je v nedeljo, 17.
septembra, poleg razstave Južna železnica,
160 let, v Komandi prvič predstavila tudi
igro Spoznajmo porečje Ljubljanice. Kolegom
iz Parka vojaške zgodovine Pivka se iskreno
zahvaljujemo za povabilo in čestitamo za
odlično organizacijo festivala!
Foto: Helena Šneberger Mandelj

PROJEKT NAVIS
V letošnjem letu je Skupina STIK in Zavod za pod
vodno arheologijo s partnerji izdelala rekonstruk
cijo deblaka po predlogi deblaka s konca 2 sto
letja pr. n. št. iz Ljubljanice na Vrhniki, ki smo ga
dvignili iz reke leta 2015, in bo po končani kon
servaciji postavljen na ogled v razstavišču Moja
Ljubljanica na Vrhniki. Zaradi slabega vremena
je bila prireditev 3. 9. na Vrhniki odpovedana.
V oktobru pa bo deblak priplul tudi na Vrhniko.
Datum dogodka bomo objavili na spletni strani
www.mojaljubljanica.si, reportažo pa v prihodnji
številki časopisa.

, 15. MAJ 2017
S prostovoljnimi prispevki za razglednice pomagate širiti razstavo
po domovih in drugih prostorih druženja, hkrati pa omogočate
ogled razstave tudi v drugih slovenskih krajih in mestih.

Veseli bomo Vaše podpore in donacij. Iskrena hvala!
Foto: Projekt Navis

Več informacij: www.mojaljubljanica.si | info@mojaljubljanica.si | 041 354 203

Projekt Doživljajsko razstavišče Ljubljanica je delno financiran s strani Finančnega mehanizma EGP 2009-2014.
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