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O vodi kot bogastvu Ljubljane na razstavi v Mestnem muzeju 
 

Danes zvečer se v Mestnem muzeju Ljubljana odpira 
razstava Voda. Vloga vode v preteklosti, upravljanje 
z vodnimi viri danes ter pomen ohranjanja vode  za 
prihodnost so teme sodobne muzejske razstave, ki 
bo v muzeju na ogled eno leto. Razstavo bosta 
odprla župan mesta Ljubljana, gospod Zoran 
Janković, in predsednik Vlade RS, gospod dr. Miro 
Cerar. Ob razstavi je bila izdelana posebna 
steklenica Muzejska voda, s katero se Ljubljana 
pravkar predstavlja na milanskem EXPU. Projekt 

Voda pomeni most do praznovanja Ljubljane kot Zelene prestolnice Evrope 2016. 
 
Živimo na vodnem planetu. V 70 odstotkih ga prekriva voda, pri čemer je 97 odstotkov slane vode, 2 
odstotka sladke vode, ki se nahaja v ledu, in le 1 odstotek pitne vode. Ljubljana je ena redkih 
evropskih prestolnic, kjer iz pip priteče naravna pitna voda, ki ni obdelana s tehnološkimi postopki. 
Naša prestolnica z zaledjem se lahko pohvali z bogatimi vodnimi viri, ki so omogočili več kot 5000-
letno kontinuirano poselitev in so še danes dostopni vsem. Prav zavedanje o obdarjenosti z vodo, 
skrb za naravno pitno vodo in javni dostop do nje so glavna sporočila razstave. 
 
Voda, razstava v Mestnem muzeju Ljubljana, 24. 6. 2015−8. 5. 2016 
Razstava, ki se s svojo vsebino vključuje v teme praznovanja Ljubljane kot Zelene prestolnice Evrope 
2016, skozi štiri glavne zgodbe v različnih časovnih kontekstih predstavlja pomen vode za preživetje, 
za mobilnost ljudi in blaga ter idej in znanj, za mitologijo in verovanja ter za umetnost in jezik. 
Naštete teme so obiskovalcem predstavljene v domiselni postavitvi skoraj 250 najrazličnejših 
predmetov iz muzejskih zbirk Muzeja in galerij mesta Ljubljane. O pomenu vode v naravnem vodnem 
krogu in ekologiji ter skrbi za pitno vodo pa bodo obiskovalci največ izvedeli v muzejski 
eksperimentalni sobi, ki bo namenjena tudi izvajanju raznovrstnih pedagoških programov za vrtce, 
osnovne in srednje šole ter programov za družine.  
 
Osrednjo razstavo Voda bodo tekom leta spremljale tri priložnostne razstave: prvo v vrsti se bo z 
razstavo 125 let ljubljanskega vodovoda predstavilo javno podjetje Vodovod–Kanalizacija, sledila bo 
razstava H2OLLAND veleposlaništva Kraljevine Nizozemske, z razstavo Ljubljana, Zelena prestolnica 
Evrope 2016  pa bomo od druge polovice januarja do začetka maja 2016 obeležili praznovanje 
glavnega mesta. 
 



 

 

Dve manjši razstavi bosta popestrili tudi klet Mestnega muzeja Ljubljana: z razstavo Tok življenja se 
bodo obiskovalcem predstavili dijaki in dijakinje Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, 
spoznavali pa bomo tudi Komunalno infrastrukturo rimske Emone (8. 2.–8. 5. 2016). 
 
Voda v muzeju – voda v mestu 
Ker je voda v naši prestolnici vseprisotna, se bo razstava Voda z različnimi projekti 'razlila' tudi po 
Ljubljani. Na Trgu francoske revolucije bo od odprtja razstave do 20. 9. 2015 na ogled projekt Naliv 
umetnika Mateja Andraža Vogrinčiča. Na razstavnem prostoru v Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju 
bo čez poletje na ogled razstava na temo vode, ki nastaja pod kuratorsko taktirko Maje Bahar in Irene 
Šinkovec. Spomladi 2016 pa bodo Krakovski nasip popestrile fotografije na temo Ljubljanica. 
 
Muzejska voda – voda za prihodnost 

Razstavo Voda spremlja projekt Muzejska voda – voda za prihodnost. Projekt temelji na načelu, da 
smo Ljubljančani lahko ponosni na svojo odlično vodo, ki nam dnevno teče iz vodovodnih pip in 
pitnikov! S projektom Muzejska voda – voda za prihodnost se Ljubljana prav zdaj predstavlja na 
milanskem sejmu EXPO. Obiskovalci EXPA v steklenici najdejo posebno sporočilo, s katerim jih 
vabimo v Ljubljano, na požirek naravne pitne vode. 
Muzejska voda je v osnovi steklenica, oblikovana tako, da je v njej odtisnjen prijem roke, ki ga je 
prispeval prebivalec majhne vasice v Nubskih gorah, kjer ljudje v izjemno oteženih razmerah le stežka 
pridejo do vsakdanje pitne vode. Odtis roke na steklenici nosi simbolni pomen – pitna voda je simbol 
življenja in bistvo človekove prihodnosti, zato se moramo ves čas zavedati njene dragocenosti in 
dejstva, da je na našem planetu ni na voljo v izobilju.  
Steklenica Muzejska voda bo na voljo v trgovini Mestnega muzeja Ljubljana in na izbranih lokacijah 
po Ljubljani.  
 
125 let ljubljanskega vodovoda 
Ljubljana letos praznuje 125 let oskrbe s pitno vodo, saj je leta 1890 z obratovanjem pričel  javni 
vodovodni sistem. Voda je takrat po ceveh pritekla do 606 hiš. Danes oskrbni sistem JP vodovod- 
kanalizacija poleg številnih objektov (vodarn, čistilnih naprav itd.) obsega tudi 1.117 km vodovodnega 
omrežja in 1.172 km kanalizacijskega omrežja. Glavno vodilo je nemotena in zanesljiva oskrba 
uporabnikov, ki so vsakodnevno oskrbovani z naravno pitno vodo, ki si jo uporabniki lahko natočijo iz 
pipe ali od pomladi do jeseni tudi iz številnih pitnikov. V okviru projekta VODA bo Ljubljana dobila še 
8 novih pitnikov na Poti spominov in tovarištva, tako, da jih bo skupaj 29. 
 
 
Dodatne informacije v gradivu za medije ter na naslovih: 
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