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Ljubljanica je bila pomembna vodna pot od 
prazgodovine dalje, odigrala je tudi pomembno 
vlogo pri rimskem vojaškem osvajanju ozemelj 
proti vzhodu in izgradnji rimske Emone. Sred
njeveški pisni viri že v 11. stoletju prvič omenjajo 
ljubljanske čolnarje, podrobnejši opis in najsta
rejšo podobo Vrhnike pa poznamo iz Valva
sorjeve Slave vojvodine Kranjske. Ljubljanica 
je bila vedno polna ladij in čolnov, ki so preva
žali les, žito, sladkor, volno, čaj, dišave, začimbe, 
sol in drugo. V pristanišču na Vrhniki so tovor 
preložili na težke vozove in ga po cesti odpeljali 
proti Trstu, Reki in Idriji. Hitro pokvarljive stvari 
so odpeljali takoj, za vse ostalo pa sta bili ob Lju
bljanici dve skladišči. Eno od skladišč so zgradili 
za potrebe idrijskega rudnika živega srebra. V 
17. stoletju so speljali pot čez Dole na Vrhniko 
in nastavili nadzornika za odvoz živega srebra 
ter dovoz žita in drugih potrebščin. Žito je bilo 
namenjeno rudniškim delavcem. Med rudar
je so vsake štiri tedne razdelili 575 mernikov 
pšenice, 247 mernikov rži, 479 mernikov ajde 
in 213 mernikov prosa.

Na mestu pretovarjanja tovora je bila že zelo 
zgodaj ustanovljena mitnica. Mitničarji so v 
imenu fevdalca terjali davščino od beneških, 
kranjskih in tržaških trgovcev. Habsburžanom 
je vedno trda predla za denar. Da so ga dobili, 
so zastavljali svoje vladarske pravice in svoja 
posestva. Tako je cesar Maksimilijan večkrat 
zastavil mitnico na Vrhniki, dokler je ni leta 
1593 vicedomski urad oddal v najem Janezu 
Flaohu, trškemu sodniku in prvemu poštnemu 
odpravniku na Vrhniki. Od tedaj dalje je preha

»Leta 1564. se je prigodila velikim čolnarjem prav 

neprijetna stvar. Ker se namreč niso držali predpi

sov, izdanih za vožnjo po Ljubljanici, preklical je cesar 

Ferdinand dne 24. aprila l. 1564. vse njih pravice ter 

prodal ljubljanskemu magistratu vseh devet ladij. 

Magistrat jih je kupil v popolno last z vsemi tistimi 

pravicami, kakršne je imel do njih cesar sam. Štel 

pa je zanje mnogo mnogo denarja, celih devet tisoč 

goldinarjev, za katere bi bil takrat kupil lahko nekaj 

graščin. Bile so torej ladije nenavadno velike. O priliki 

je magistrat tožil, da ga je stalo mnogo truda, predno 

je to svoto spravil skupaj. (Ž njo je kupil ladije pa vozno 

pravico po Ljubljanici, nikakor pa se ni z imenovano 

svoto odkupil tudi od mitnine; to so morale ladije pla

čevati tudi sedaj ravno tako, kakor so jo plačevale 

poprej.) Da so bile te ladije res nenavadno velike, sledi 

tudi iz besedi paznika, ki ga je imel magistrat na Vrh

niki v svoji službi. Magistratu se je pripetila namreč 

kmalu potem, ko je kupil ladije, leta 1567., majhna 

sitnost. Cesarski vozni red po Ljubljanici je ukazoval, 

da mora biti na Vrhniki pripravljenih vedno dovelj 

ladij, zato da morejo ob vsaki priliki vzprejeti blago, 

ki prihaja tjekaj. Magistrat je skrbel za to, da sta na 

Vrhniki vedno čakali po jedna ali dve veliki ladiji; bili 

sta toliki, da sta zadostovali vsak čas. Nekega dne pa 

so prinesli Čiči toliko soli, da so obložili ž njo štiri velike 

ladije, Čiči pa so še vedno prihajali. Ker ni bilo dru

gih ladij, dogovoril se je Perčun, trgovec iz Planine, 

z nekim malim čolnarjem, Lovretom Gabrinom, naj 

mu odpelje sol v Ljubljano. Obljubil mu je prav dobro 

plačilo! Gabrin se je polakomnil ter naložil v mali svoj 

čolnič 15 tovorov, čez 40 centov soli, več kakor jo je 

mogel njegov čoln nositi. In res se mu je začel skoraj 

topiti; zato je moral jeden tovor izložiti; ljudje na bre

gu so mu dejali, da je za njegov čoln tudi 14 tovorov 

še preveč. Obetali so mu, da je ne bo srečno pri vozil 

do Ljubljane. A Lovre Gabrin jih ni poslušal ter z ladi

jo odrinil po noči z Vrhnike (mali čolnarji so brodarili 

jala od sorodnika na sorodnika in je bila 200 let 
v rokah iste družine.

Po Ljubljanici je vozilo več velikih ladij, ki so bile 
cesarska lastnina, upravljali pa so jih veliki čol
narji. Vsaka ladja je imela enega čolnarskega 
mojstra in po pet čolnarskih hlapcev. Poleg 
velikih čolnarjev so po Ljubljanici brodarili 
tudi mali čolnarji, ki so prevažali lažje tovore 
in potnike. Živahen promet po reki je omogočil 
razvoj cele vrste obrtnih dejavnosti, ki so pri
spevale h gospodarskemu razcvetu Vrhnike. 
Za izdelavo in popravilo čolnov so potrebovali 
tesarje, za tovorništvo in prevozništvo po kop
nem pa kovače, sedlarje in kolarje. Ob vodi so 
zrasli številni mlini, ki so mleli ogrsko žito. To je 
bilo že od nekdaj najpomembnejše blago, ki je 
potovalo skozi Vrhniko. Do Vrhnike je prispelo 
po vodni poti, zmleto v moko pa je pot nadalje
valo prek klancev v Trst in Idrijo. Najpomemb
nejšo vlogo v takratnem življenju Vrhnike so 
imeli trgovci, imenovani kar trška gospoda, ki 
so posredovali tudi vsa ostala dela. Takoj za 
njimi so bili krčmarji, saj je gost promet skozi 
Vrhniko dajal bogat zaslužek. Število gostiln je 
močno naraslo, imeli so jih tudi župnik, sodnik 
in župan.

Čolnarjenje na Ljubljanici je začelo izgubljati 
pomen že po letu 1720, ob gradnji nove cesar
ske ceste z Dunaja v Trst. Za razvoj Vrhnike je 
bila še usodnejša gradnja južne železnice, ki je 
povezala Dunaj in Trst, Vrhničane pa je pustila 
ob strani. Čolnarjenje in z njim povezano preto
varjanje in obrti ter furmanstvo so zamrli.

J. V. Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain (Slava vojvodine Kranjske), 1689

ČOLNARjENjE NA LjUbLjANICI V sREDNjEm IN NOVEm VEKU
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27. 9. 2019 - 31. 12. 2020
TOR.-NED.  10.00-18.00
ObČAsNA RAZsTAVA
Podvodna kulturna dediščina 
slovenskega morja
Na območju notranjih morskih voda in 
teritorialnega morja Republike slovenije 
se nahaja devetinštirideset registriranih 
arheoloških najdišč. Dosedanje raziskave 
so opozorile na velik potencial potopljenih 
arheoloških najdišč za poznavanje sprememb 
okolja in klime v holocenu, plovnih sredstev, 
pristanišč in drugih pomorskih objektov ter 
medkulturnih povezav in stikov v prazgodovini, 
antiki in mlajših obdobjih.

12. 9. 2020 ob 11. uri
sPLOŠNO jAVNO VODENjE PO 
RAZsTAVI mOjA LjUbLjANICA
spoznajte reko Ljubljanico, njeno skrivnostno 
kraško zaledje, številne arheološke 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, dan pred vodenjem: 
info@mojaljubljanica.si ali 041 354 203 

samo po noči, toda zakaj, ne vem povedati). Noč pa je 

bila temna in deževna. Ko je Gabrin priveslal do Pod

peči, do prve postaje od Vrhnike, ustavil je čolnič ter 

ga privezal h kraju; privezal pa ga je tako nerodno, da 

je molel, ker je bil nekoliko daljši kakor navadni čolni, 

s svojim zadnjim koncem celo do srede Ljubljanice. 

Tega bi sicer Gabrin ne smel storiti, ampak bi ga bil 

moral poriniti prav h kraju in z bregom vštric. A pod

peški paznik je takrat že spal, in Gabrin si je mislil: kaj 

bi se po nepotrebnem mučil. Kar se pripelje po Ljub

ljanici gori velika ladija, polna trgovskega blaga. Ker 

je bila tema, zadela je v Gabrinov čoln s tako silo, da 

se je jel topiti, in ker je Gabrin, videč nesrečo, zbežal; 

se je tudi res potopil. Perčun je tožil mestne očete, 

lastnike ladij, za odškodnino, češ, da so oni krivi nes

reče, ker niso imeli na Vrhniki nobene velike ladije, 

pripravljene za vzprejem soli. Magistrat je ugovarjal 

in trdil, da je storil več kakor svojo dolžnost; saj so 

se odpeljale tisti dan vendar štiri velike ladije, polne 

soli, z Vrhnike. Da pa se bo prineslo na jed enkrat to

liko blaga, ni pričakoval nihče in je bilo tudi res nekaj 

nenavadnega. Že več kot deset let se ni prigodilo, da 

bi se bilo na Vrhniko pritovorilo kak dan toliko blaga, 

da bi ga ne bilo spraviti na dve ladiji, razven če je bil 

semenj v Ljubljani. Na dan nesreče pa so se odpeljale 

celo štiri ladije z Vrhnike. Magistrata torej ne zadeva 

nikaka krivda. Temu je pritrdil tudi magistratov pa

znik na Vrhniki; ta je služil poprej precejšnjo vrsto 

(deset) let pri dacarskem uradu na Vrhniki, pa ni še 

doživel, da bi bilo kak dan štirih ladij treba. Če pomisli

mo, da takrat še ni bilo tržaške ceste, da se je iz Trsta 

in Reke na Vrhniko pritovorjeno blago vozilo jedino 

le po Ljubljanici v Ljubljano, če pomislimo dalje, da ga 

vkljub temu jeden in tisti dan celih deset let ni prišlo 

toliko, da bi dve ladiji ne zadostovali, potem si mora

mo te ladije misliti pač vsekako nenavadno velike.«

Ivan Vrhovec, Čolnarji na Ljubljanici, 1895


