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»Najimenitnejša vodna cesta na Kranjskem« je 
po izgradnji južne železnice v sredini 19. stoletja 
dokončno izgubila primat nad prometno in trgo-
vsko povezavo. Vloga reke se je v urbanih oko-
ljih omejila na oddih, zabavo, šport in rekreacijo, 
pri tovornem prometu pa zgolj na lokalne pot-
rebe. Po potresu leta 1895 v Ljubljani je pot med 
Vrhniko in Ljubljano ponovno oživela, po reki so 
prevažali opeko in les za popotresno obnovo 
mesta. Prevažanje opek iz vrhniških opekarn v 
Ljubljano se je ohranilo vse do petdesetih let 20. 
stoletja. Po letu 1972 je bila plovba po Ljubljanici 
strogo omejena. Reka je vsled industrializaci-
je in brezbrižnosti lokalnih in državnih oblasti 
postajala vse bolj podobna odpadnemu kanalu, 
degradirano območje pa prepuščeno stihijske-
mu delovanju posameznih interesnih skupin. 
Šele od preloma tisočletja dalje Ljubljanica spet 
pridobiva svojo reprezentativno veljavo in varo-
vanje (kulturni spomenik državnega pomena, 
Natura 2000, Krajinski park Ljubljansko barje). 
Z razvojem turizma ponovno vznikajo tudi ideje 
o plovnosti. Danes po Ljubljanici plujejo številni 
objekti različnih oblik, pogosto z bučno zvočno 
spremljavo, ki bi jih težko poimenovali ladje ali 
čolni. Ureditev plovbe po Ljubljanici ima že (pre)
dolgo zgodovino. Pomanjkanje politične volje za 
celovito načrtovanje in vzpostavitev trajnostne 
oblike plovbe v sobivanju z zavarovanimi obmo-
čji kulturne dediščine in narave vodi k parcial-
nim rešitvam vsakokratnih aktualnih potreb. K 
temu prispeva tudi umanjkanje strokovnih pod-
lag in znanstvenih raziskav, brez katerih razu-
mevanje dejanskega stanja barjanske reke in 
njenih geoloških značilnosti ter človekovih vpli-
vov preoblikovanja struge ni možno. Dosedanje 
delovanje strokovnih služb je bilo usmerjeno 
predvsem v poplavno varnost, medtem ko so 
bila področja raziskav in varovanja narave ter 
kulturne dediščine omejena zgolj na posamične 
nepovezane projekte, običajno financirane iz 

OHRANjANjE TRADICIjE čOLNARjENjA NA LjUbLjANICI

evropskih sredstev in brez dolgoročnih učinkov. 
Tudi projekti ohranjanja tradicije večtisočletne 
plovbe pripomorejo k razumevanju temeljnih 
danosti reke, ki po zaslugi državnih varstvenih 
ukrepov zaenkrat še ohranja svojo prvobitno 
podobo.

PROjEKT NAVIs

Številne arheološke najdbe plovil iz Ljubljanice 
in Ljubljanskega barja so vzpodbudile idejne za-
četke projekta izdelave historičnih plovil, prve 
dejavnosti pa so prijatelji in kolegi, zbrani okoli 
Skupine STIK, Zavoda za podvodno arheologijo 
in zavoda Škrateljc skupaj z drugimi sodelujo-
čimi pričeli leta 2016, ko so zgradili prvo plovilo 
– deblak. Temeljno poslanstvo projekta, gradnjo 
rekonstrukcij historičnih plovil iz Ljubljanice na 
javnem mestu in v sodelovanju z obiskovalci 
ter predajo plovil v trajno rabo reki, vsako leto 
nadgrajujejo. Hkrati z izvedbo delavnic javnosti 
predstavljajo širši zgodovinski kontekst upo-
rabe plovil in življenja njihovih graditeljev, upo-
rabnikov in drugih sodobnikov. Plovila v celoti 
izdelujejo z zgodovinsko izpričanimi orodji in 
tehnikami gradnje, ki sovpadajo z izbranim ob-
dobjem. Z izdelanimi plovili se udeležujejo doma-
čih in mednarodnih regat ter tudi na ta način 
širijo dostopnost do bogate dediščine plovil. 
Več: www.projektnavis.com

CERKNIšKI DREVAK

V ruralnih okoljih je vsaj do začetka 20. stoletja 
reka ohranila tudi transportni pomen. Tako na 
primer na Cerkniškem jezeru, kjer so bili pre-
bivalci do izgradnje ceste na nasipu iz Dolenjega 
Jezera do Gorice ob vsakokratni visoki vodi po-
polnoma odvisni od čolnov. Z njimi so prevažali 
ljudi, živino in vozove, uporabljali pa so jih tudi za 
ribolov. Vsaka domačija je imela vsaj dva dre-

PROgRAm

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.

10. 10. 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 

26. 9. – 31. 10. 2020
DNEVI EVROPsKE KULTURNE 
DEDIščINE IN mEsEC PROsTORA 
NA VRHNIKI
V mesecu oktobru vas vljudno vabimo v 
razstavišče moja Ljubljanica, ki je v sodelovanju 
mgmL, zavoda NaNovo, TV slovenije, DobiaLab, 
ZVKDs in ministrstva za okolje in prostor za vas 
pripravilo zanimive programe s področij kulturne 
dediščine, prostora in umetnosti. Več o programih 
si lahko preberete na www.mojaljubljanica.si. 

vaka, enega za prevoz ljudi, dolgega okoli 7 me-
trov, in drugega za prevoz tovora, dolgega do 
12 metrov. Veščina izdelave avtohtonega lese-
nega plovila – drevaka se je do danes ohranila 
le na Cerkniškem jezeru, čeprav je bila že vsaj 
v 17. stoletju znana na območju celotnega po-
rečja reke Ljubljanice. Na pogosto poplavljenih 
notranjskih kraških poljih si ob Cerkniškem jeze-
ru dediči tradicionalne izdelave drevaka priza-
devajo ohraniti to znanje tako za potrebe ribolo-
va in turistično-rekreativnih dejavnosti kot tudi 
zaradi kulturne identitete območja. Poznavanje 
prave izbire drevesa, ki je bila na Notranjskem 
predvsem avtohtono drevo jelka, njegove rasti 
in prave lune za sečnjo kot tudi uporabo starega 
orodja in načina izdelave je ohranil Tone Lovko 
iz Dolenjega Jezera. Z ohranjanjem in preučeva-
njem izdelave in rabe drevaka se ukvarjata Hiša 
izročila in Muzej Cerkniškega jezera – Jezerski 
hram. Izdelovanje drevakov je od leta 2015 v Re-
gistru nesnovne kulturne dediščine.
Več: www.hisaizrocila.si/ 
in www.jezerski-hram.si
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