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Reka Ljubljanica je z obsežnim kraškim in barjans
kim porečjem ter številnimi arheološkimi najdbami 
spomenik svetovnega slovesa. Eno najbogatejših 
in hkrati najbolj ogroženih arheoloških najdišč, ki je 
poznano že od prvih intenzivnejših regulacij struge 
v 19. stoletju, je od leta 2003 od Vrhnike do razvodja 
Ljubljanice in Gruberjevega kanala na Špici v Ljub
ljani razglašeno za kulturni spomenik državnega 
pomena. Ljubljanica in Bistra ter vsi glavni kraš
ki izviri so zavarovani tudi kot naravne vrednote  
državnega pomena. S ciljem, da se zavarujejo  
naravne vrednote, ohrani biotska raznovrstnost 
ter ohranja in krepi krajinska pestrost, je bilo ob
močje Ljub ljanskega barja razglašeno za krajinski 
park, celoten tok reke Ljubljanice od Vrhnike do 
Ljub ljane pa je tudi del območja Natura 2000. 

Evropska unija je prepoznala velik razvojni poten
cial kulturne in naravne dediščine. Masovni obisk 
svetovnih znamenitosti, ki strmo narašča, s seboj 
prinaša tudi nevarnost slabše kakovosti življenja 
lokalnih prebivalcev ter ponekod že ogroža spo
menike kulturne in naravne dediščine, zato so novi 
projekti usmerjeni v trajnostne oblike razvoja, ki 
vključujejo celovito načrtovanje in povezovanje na 
makroregionalni ravni. Hkrati gradijo na revitaliza

ciji degradiranih območij, ki so posledica razpršene
ga in nesistematičnega prostorskega načrtovanja, 
propada večjih industrijskih obratov, zanemarjanja 
historičnih mestnih in vaških jeder, virov onesna
ževanja okolja ter posledično spremenjene demo
grafske in socialne strukture prebivalcev. Pomanj
kanje celovitih razvojnih programov s področja 
urejanja prostora, vključno z revitalizacijo območij z 
dediščinskimi lastnostmi, vodi k trajni izgubi območij 
dediščine in objektov kulturne dediščine. 

Muzej in galerije mesta Ljubljane je v sodelovanju s 
strokovnimi partnerji in Občino Vrhnika v letu 2014 
zasnoval celovit projekt revitalizacije dediščine šir
šega območja Vrhnike. Temeljni namen je bil soo
čenje izjemnega razvojnega potenciala prostorskih 
danosti ter kulturne in naravne dediščine z gospo
darskim in okoljskim nazadovanjem, ki zmanjšu
jeta kakovost bivanja in prispevata k izključenosti 
lokalnih prebivalcev, predvsem mladih. Projekt je 
gradil na celovitem in povezovalnem pristopu raz
voja regije porečja Ljubljanice, ki poleg Vrhnike 
vključuje tudi potenciale obsežnega območje krasa 
in Ljubljanskega Barja vse od Babnega polja pa do 
Ljubljane. Naglasitev družbenega pomena dediš
čine, potrebe po njenem ohranjanju v javno korist 

»Vrhniški muzej. Lanskoletna uspešna 
arheološka izkopavanja prof. Schmida so 
dala vzpodbudo za ustanovitev Muzejskega 
društva na Vrhniki, čigar naloga je urediti 
krajevni muzej. Društvo si je nadelo 
nalogo, zbrati v arheološki zbirki ostanke 
mostičarske, keltske in rimske kulture, ki 
jih je vrhniška okolica tako bogata, pozneje 
pa priključiti arheološki še umetno-obrtno, 
etnografsko in prirodoslovno zbirko. Slednjo 
bosta uredila botanik dr. Pajnič in jamar 
prof. Habe. Zaenkrat je dobil muzej streho 
v županovi pisarni na občini, kjer sta pred 
nekaj dnevi prof. Schmid in odvetnik Marolt 
uredila zbirko dosedaj najdenih arheoloških 
predmetov. Tako je ustvarjen začetek 
novemu muzeju, ki obeta postati lepa kulturna 
ustanova, ki bo ponos naši okolici. Muzejsko 
društvo prosi vse lastnike izkopanin, pa tudi 
drugih zgodovinskih predmetov, naj mu jih 
odstopijo, bodisi v last ali pa vsaj v razstavo.«

Slovenec, 6. september 1935, str. 8

10. 9. 2022 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 

27. 9. 2019 - 13. 9. 2022
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.

PROgRAM

Projekt Ljubljanica, s katerim smo Vrhniko zarisali na svetovni zemljevid Unesco 
dediščine, bomo v prihodnje nadaljevali v Ljubljani. Strokovne službe Muzeja in galerij 
mesta Ljubljane ter avtorji projekta smo to odločitev sprejeli zaradi neizpolnitve projektnih 
obveznosti Občine Vrhnika za trajno upravljanje razstavišča Moja Ljubljanica. Stalno in 
občasno razstavo si lahko ogledate še do 13. septembra 2022. Iskreno se zahvaljujemo 
obiskovalcem razstavišča in vsem, ki ste s svojim delom pripomogli k odličnim znanstvenim 
in strokovnim rezultatom ter s kakovostnimi vsebinami omogočili širiti dostopnost do 
kulturne in naravne dediščine porečja Ljubljanice. 

ter razvojnih priložnostih na znanstvenem, kultur
nem, izobraževalnem in gospodarskem področju, 
se odraža v zagotavljanju javnega interesa in upoš
tevanju participatornega pristopa pri upravljanju.

Prva faza projekta, ki je bila sofinancirana s po
močjo Finančnega mehanizma EGP in realizirana v 
letih 2015/16, je obsegala zaščito najbolj ogroženih 
delov Ljubljanice – podvodne arheološke raziska
ve rimske ladje in njene zaščite in situ ter mlajše
železnodobnega čolna deblaka, ki je bil dvignjen iz 
rečne struge in bo po konservaciji na ogled javnosti. 
Na širšem območju spomenika je bila izvedena tudi 
sanacija rečne brežine in monitoringi vode. Sočas
no je potekala vzpostavitev razstavišča Moja Ljub
ljanica, ki povezuje naravno in kulturno dediščino 
porečja Ljubljanice in razvoj vrhniškega prostora 
od prazgodovine do danes.    

Nadaljevanje celovitega projekta je poleg program
ske sheme razstavišča vključevalo fazno revita
lizacijo območja. Glavni poudarek je usmerjen k 
primarnemu zadovoljevanju potreb lokalnih prebi
valcev, ki vsled kakovostnega življenja in pripadnosti 
lokalnemu okolju postanejo glavni generator razvo
ja. Dolgoročnih učinkov ne prinaša zgolj obnovljena 
infrastruktura, temveč kakovostne in strokovno 
verodostojne vsebine, ki jih lahko zagotavlja lokalno 
prebivalstvo. Muzej in galerije mesta Ljubljane, ki je 
projekt zasnoval s ciljem ozaveščanja in aktivnega 
delovanja lokalne skupnosti, je v sodelovanju s šte
vilnimi partnerji s strokovnim delom in usposab
ljanji omogočil nadaljnji razvoj projekta. Odločitev 
o prihodnosti po začrtani poti ali v kostumiranem 
zabavljaštvu je v vaših rokah. Srečno Vrhnika.     
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