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NOVICE

Reka Ljubljanica z obsežnim kraškim in barjanskim porečjem ter številnimi arheološkimi najdba-
mi predstavlja eno od svetovnih znamenitosti. Reka, ki na svoji dolgi poti po kraškem svetu večkrat 
ponik ne, se šele od izvirov na Vrhniki imenuje Ljubljanica. Svojo pot nadaljuje po Ljubljanskem barju 
in skozi prestolnico do Podgrada, kjer se izliva v Savo.

Babno polje je najmanjše 
in najvišje ležeče kraško 
polje v porečju Ljubljanice. 
Polje je znano po toplotnem 
obratu, v zimskem času tu 
beležijo ene najnižjih tem-
peratur v Sloveniji. 

Po uravnanem dnu Loškega polja se od iz-
virov proti ponorni jami Golobina pretakata 
Mali in Veliki Obrh. Dno polja je le na ponorni 
strani občasno poplavljeno. Ostali deli polja 
so suhi, obdelani in poseljeni.

Cerkniško polje je največje in najbolj znano 
kraško polje v porečju Ljubljanice. Značilno 
zanj je Cerkniško jezero, svetovno znano 
presihajoče jezero, ki se omenja že v sred-
njem veku, prvi pa ga je opisal in poskušal 
razložiti J. V. Valvasor (1689).

Rakov Škocjan je podolgovata kraš-
ka dolina, po kateri teče Rak. Ta izvira 
iz Zelških jam, nad katerimi je poleg več 
udornic nastal tudi Mali naravni most.  
Ob robu doline je več izvirov, ki odtekajo v 
Rak in skupaj ponikajo v Tkalco jamo, kjer 
je nastal Veliki naravni most. Voda skozi 
Tkalco jamo teče v Planinsko jamo, kjer 
se v podzemlju združi s Pivko, ki priteče  
iz Postojnske jame. 

Planinsko polje je tipično kraško polje z 
uravnanim dnom, prek katerega vijuga 
reka Unica, ki izvira iz Planinske jame in 
ponika v ponorih, razporejenih po dnu in 
vzdolž severovzhodnega roba polja. 

Logaško polje je zadnje polje pred izviri 
Ljubljanice. Spada med pritočno-ponorna 
polja, saj površinski pritoki prihajajo iz za 
vodo neprepustnega dolomitnega sveta 
Žibrš ter na polju poniknejo.

Izviri Ljubljanice so kraški izviri med 
Vrhniko in Bistro na južnem robu Ljub-
ljanskega barja. Njihovo zaledje obsega 
Notranjsko podolje z zaledjem, Pivško 
kotlino in Rovte.

Ljubljansko barje je tektonska udorina, ki je 
nastala v začetku ledene dobe. Ugreznine, 
ki so nastajale ob številnih prelomih, so se 
sočasno zapolnjevale z različnimi rečnimi 
in jezerskimi usedlinami. Prek močvirne 
pokrajine teče glavni vodotok Ljubljanica s 
številnimi pritoki.
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sobota, 8. 9. 2018
9:00 - 12:00

IZMENJAVA UČBENIKOV, DELOVNIH 
ZVEZKOV IN KNJIG
Izmenjava je namenjena osnovnošolcem, 
srednješolcem in študentom. Gradivo 
naj bo aktualno, povezano z učnim pro
cesom in na voljo za brezplačno izmen
javo. V kolikor bo vaše gradivo po koncu 
izmenjave ostalo, ga lahko vzamete nazaj. 
Dobrodošle so tudi ostale šolske potreb
ščine, kot so nepopisani zvezki, barvice, 
kalkulatorji, ravnila, šolske torbe ipd. 
saj jih bomo, v sodelovanju z VGC Skup
na točka, zbirali za socialno ogrožene 
otroke. V primeru, da se izmenjave ne 
boste utegnili udeležiti, lahko gradiva 
oddate na blagajni razstavišča Moja Lju
bljanica, kjer bo počakalo do izmenjave.

sobota, 8. 9. 2018
10:00
SPLOŠNO JAVNO VODENJE
Spoznajte reko Ljubljanico, njeno skriv
nostno kraško zaledje, številne ar
heološke najdbe iz njene struge ter 
zgodovino razvoja Vrhnike, na katero je 
imela reka velik vpliv. Obiskovalci se lahko 
javnemu vodenju brezplačno pridružite z 
nakupom vstopnice. Prijave sprejemamo 
do petka, 7. 9. na info@mojaljubljanica.si.

torek, 11. 9. 2018
17:00
DRUŽINSKO VODENJE PO OBČASNI 
RAZSTAVI IN DELAVNICA IZDELO-
VANJA MOZAIKA
Vodenje bo prilagojeno otrokom, s kate
rimi bomo skupaj raziskali obdobje 
rimske Vrhnike in spoznali prav posebno 
najdbo iz tega obdobja, grški skarabej – 
amulet. Vodenje in delavnica izdelovanja 
mozaika bosta potekala približno uro in 
pol v prostorih razstavišča Moja Ljub
ljanica. Otroci se lahko vodenju in delavni
ci pridružite v spremstvu odrasle osebe 
z nakupom vstopnice. Prijave sprejema
mo do ponedeljka, 10. septembra na 
info@mojaljubljanica.si. 

PROGRAM SEPTEMBER

POREČJE LJUBLJANICE

IZRK ZRC SAZU, Zavod NaNovo

LEGENDA
LEGEND

0 1 3 5km

reka
river

podzemne vode
underground watercourse

izvir
spring

kraška jama
karst cave

požiralnik
sinkhole

območje poplave
flood area

kraško polje
karst polje

LEGENDA
LEGEND

0 1 3 5km

reka
river

podzemne vode
underground watercourse

izvir
spring

kraška jama
karst cave

požiralnik
sinkhole

območje poplave
flood area

kraško polje
karst polje

OBČASNA RAZSTAVA – GRŠKI 
SKARABEJ Z VRHNIKE
Na razstavi Moja Ljubljanica je le še v sep
tembru na ogled izjemna najdba, prva 
tovrstna pri nas – amulet v obliki skara
beja. Spoznajte obliko katere živali pos
nema amulet in od kod izvira. Občasno 
razstavo si lahko ogledate v sklopu obis
ka razstave Moja Ljubljanica, od torka do 
nedelje, med 10.00 in 18.00. 
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