
 

EKSKURZIJA Na pragu glavnega mesta / 23. oktober 2018 

 

 

»Srečna je pot, če je ljubezen vodnik … Treba je samo prijazne besede in prijaznega pogleda 

in ozdravljena je vsaka bolezen in vsaka žalost je pri kraju.« (Ivan Cankar) 

 

Program: NA PRAGU GLAVNEGA MESTA / PLEČNIKOVA CERKEV SV. 

MIHAELA – DOŽIVLJAJSKI CENTER MOJA LJUBLJANICA – CANKARJEVA 

SPOMINSKA HIŠA 
 

Datum ekskurzije: torek, 23. oktober 2018 

Na voljo 29 sedežev 

Vstop vodnice: Ig, Ljubljana 

Prijave do: 10. oktobra 2018 

Zbira jih Anita Jakše osebno, na telefonski številki 07 393 45 66 ali na elektronski 

naslov anita.jakse@ric-nm.si 

 

Vaša prijava bo evidenčna. Zavod Rihtarjeva domačija vam bo po pošti poslal program 

ekskurzije in račun. S plačilom boste dokončno potrdili prijavo na ekskurzijo. 

Rok plačila: 17. oktobra 2018 

Odhod avtobusa: ob 7.00 (PLANET TUŠ Novo mesto) 

Predviden prihod: okrog 18.00  

Zahtevnost ekskurzije: ekskurzija je nezahtevna, priporočamo udobno športno obutev in  

pohodne palice tistim, ki težje hodite ter obleko primerno letnemu času in vremenskim 

razmeram. 

 

Črna vas – Bistra – Vrhnika 

V Črni vasi, ki leži med Ljubljano, Vrhniko, Krimom in Škofljico, bomo prvič pomislili na 

barje ter njegovo daljnosežno in mistično zgodovino. Ob cesti, ki pelje v Črno vas, stoji 

cerkev sv. Mihaela, delo mojstra Jožeta Plečnika. V njej je moč čutiti Plečnikovo izčiščeno 

zamisel in izvedbo načrta, visoko obrtno znanje slovenskih obrtnikov ter danosti prostora in 

domačega okolja. 

Sledila bo vožnja mimo barjanskih vasic in Bistre, ki jo je leta zaznamovala prva kartuzija na 

Kranjskem – Kartuzija Bistra do Cankarjeve Vrhnike. Pred kratkim je tu zaživelo novo 

Doživljajsko razstavišče Ljubljanica. V nekdanjih prostorih industrijske zgradbe šivalnice 

IUV je razstavljenih več kot 400 originalnih predmetov iz Ljubljanice in kolišč na 

Ljubljanskem barju.  

Ogledali si bomo stalno razstavo Moja Ljubljanica, ki je konceptualno razdeljena na svet pod 

reko, gladino in svet zgoraj. Vsebine, vezane na naravno in kulturno dediščino porečja 

Ljubljanice, predstavljajo na treh ravneh. V spodnji etaži, ki se nahaja pod zemljo, so 

predstavljene naravne danosti porečja ter arheološki izsledki in najdbe, zgornja etaža pa 

predstavlja rečni breg oziroma življenjsko okolje človeka. Tega obiskovalec spoznava od 

prazgodovine do danes. Obe ravni povezuje gladina, ki jo predstavljajo tla, po kateri 

obiskovalec po besedah projektanta in soavtorja razstave Damijana Gašpariča »pluje skozi 

razstavo«. V bližnji gostilni bomo okusili Cankarjevo pojedino. Po prijetni vožnji bo sledil še 

ogled mesta Ljubljane.  

Sledil bo še sprehod po Cankarjevi literarni Vrhniki do njegove spominske hiše na Klancu, 

kjer bomo začutili Cankarjev čas. 

 

CENA: 37 EUR / na osebo (pri udeležbi 25 oseb) | CENA STROKOVNE EKSKURZIJE 

VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom po programu z vsemi pripadajočimi stroški: kosilo po 

programu, vstopnine, organizacijo ekskurzije, vodenje in Vrhniki ter nezgodno zavarovanje 

potnikov. 

Zavod Rihtarjeva domačija si pridržuje pravico do spremembe programa. 


