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Ljubljana je ljubko srednjeevropsko 
mesto z manj kot 300.000 prebivalci. 
Popotnik, ki se sprehodi skozi njeno 
slikovito staro jedro ob vznožju 
grajskega griča, komajda lahko 
verjame, da je prišel v glavno 
mesto Slovenije. Na ulicah ni 
gneče, mesto ni hrupno in kamor koli 
se obrneš, naletiš na park, drevje ali 

zelenico. In vendar ima Ljubljana vse, 
kar potrebuje kot sodobna evropska 
prestolnica. Še več. V svoji majhnosti 
vidi veliko prednost – prednost 
za ljudi, ki v njej živijo, in tiste, ki 
pridejo na obisk. Eni in drugi se v 
mestu počutijo varno in prijetno in 
skupaj ustvarjajo vzdušje sproščene 
prijaznosti.

Zgoraj: Ljubljanski grad, prvotno 
srednjeveški grad iz 9. stoletja, in mestno 
središče pod njim.



Ljubljana je mesto ob reki in življenje 
v njej je povezano z neprestanim 
prečkanjem mostov. Samo v mestnem 
središču jih je več kot deset in nekateri 
izmed njih so pravi arhitekturni biseri – 
nekakšni trgi nad vodo. Tradicija 
ljubljanskih mostov sega 
v čas, ko je na mestu današnje 
Ljubljane stalo rimsko mesto Emona. 
V srednjem veku, ko se je Ljubljana 
iz zavetja grajskega griča razširila 
čez reko, je imela dva mostova, 
polna trgovinic, ki so privabljale 
meščane. Današnji ljubljanski mostovi, 
gosto posejani vzdolž starega dela 
mesta, so slikovita sprehajališča 
nad reko in eden od razlogov, da so 
se Ljubljančani navadili prihajati v 
mestno središče ne le po opravkih in 
nakupih, ampak preprosto na ležeren 
sprehod.

Desno: Nenavadno Tromostovje, eno izmed 
bolj prepoznavnih del arhitekta Jožeta 
Plečnika v Ljubljani.







Velika zasluga za to, da Ljubljana 
jemlje dih obiskovalcem in lepša 
vsakdanje življenje prebivalcem, 
gre arhitektu Jožetu Plečniku (1872-
1957), ki je zaslovel na Dunaju in v 
Pragi, nato pa v svoji rojstni Ljubljani 
ustvaril eno najpomembnejših 
celostnih umetnin 20. stoletja, t.i. 
Plečnikovo Ljubljano.  
V duhu svoje s simboliko nabite 

architecture perennis, večne 
arhitekture za bodoče generacije, je s 
svojimi posegi v mestne ulice, parke, 
mostove in nabrežja ustvaril enkraten 
spoj starega in novega, urbanega in 
naravnega. Ustvaril je celoto, ki zrcali 
dvatisočletno zgodovino mesta, 
obenem pa ponuja prijetno bivanje 
tukaj in zdaj.

Levo: Delovna miza arhitekta Jožeta 
Plečnika.

Zgoraj: Stopnišče Plečnikove Narodne 
in univerzitetne knjižnice. Odeto v 
črn marmor ponazarja vzpon iz teme 
nevednosti v svetlobo učenosti.



Ljubljana je nenavadno zeleno mesto, 
polno drevja, zelenic in 
parkov. Arhitekt Plečnik, ki se je v 
prvi polovici prejšnjega stoletja lotil 
ozelenitve ljubljanskih nabrežij, je 
našel celo način, kako drevesa saditi 
na mostove. Posegel je tudi v največji 
mestni park, že tedaj več kot sto let 
stari Tivoli. Z ureditvijo znamenitega 

Jakopičevega sprehajališča, kjer je 
danes velika galerija na prostem, 
ga je spojil z mestnim jedrom in 
meščanom približal neskončne 
kilometre sprehajalnih poti, ki jih Tivoli 
ponuja skupaj z Rožnikom, enim od 
treh gozdnatih ljubljanskih gričev. 
Ne, v Ljubljani res ni treba daleč po 
sprostitev v naravi.

Zgoraj: Plečnikovo Jakopičevo 
sprehajališče v parku Tivoli.

Desno: Knjižnica pod krošnjami, ki v toplih 
mesecih deluje v več ljubljanskih parkih.







Ljubljančani se radi družijo. Med 
dnevnimi opravki se pogosto srečujejo 
ob kavi, na hitro poklepetajo in že 
gredo naprej. Ob popoldnevih se ob 
vrčku piva in klepetu radi nastavljajo 
sončnim žarkom, najraje kje ob reki 
v živahnem starem delu mesta. Radi 
tudi dobro pojedo in ob dobri hrani, 
naj si bo tradicionalna slovenska 

ali mednarodna, si radi privoščijo 
kozarček izbranega vrhunskega vina 
iz katerega od slovenskih vinorodnih 
okolišev. Poseben ljubljanski fenomen 
je sobotno druženje po nakupih na 
osrednji mestni tržnici, ki na že sicer 
živahna nabrežja ob zeleni 
reki za nekaj ur privabi trume ljudi iz 
celega mesta.

Zgoraj: Kuharski mojster Janez Bratovž, ki 
se je s svojo restavracijo v Ljubljani uvrstil 
na prestižni S.Pellegrinov seznam najboljših 
50 restavracij na svetu.

Levo: Lokalčki s pogledom na reko in 
mesto, posejani vzdolž Cankarjevega 
nabrežja.



Zgoraj: Modna oblikovalca Urška in Tomaž 
Draž, ki sta iz hobija ustvarila prepoznaven 
slog v izdelavi unikatnih pletenin za vse 
priložnosti.

Desno: Notranjost enega od ljubljanskih 
lokalov.

Ljubljana je lepo mesto, zato ni čudno, 
da se Ljubljančani radi lepo oblačijo. V 
mestu že vrsto let deluje več uspešnih 
modnih oblikovalcev, ki s svojim 
prepoznavnim slogom dosegajo 
uspehe doma in po svetu in tudi 
najizbirčnejše Ljubljančane prepričajo, 
da njihove kreacije ponosno 
razkazujejo na mestnih  

ulicah in neštetih družabnih 
prireditvah, ki potekajo v mestu. 
Želja po lepem se kaže tudi v 
notranji opremi ljubljanskih lokalov, 
ki se svoje lepo oblečene goste 
trudijo privabljati z najrazličnejšimi 
slogovnimi rešitvami, zaradi katerih 
kava lepše zadiši in jed bolje tekne.





Le nekaj minut zložne hoje od vrvečih 
nabrežij v središču Ljubljane se je 
mogoče spustiti prav do zelene 
mestne reke, Ljubljanice. Tukaj 
ni restavracij in barov, a nabrežje 
je vendarle živahno. Kamnite 
terase, prenovljene po načrtih 
arhitekta Jožeta Plečnika, ki je 
v povezanosti mesta z 
reko videl pomemben element 
kakovostnega življenja meščanov, 
privabljajo sprehajalce ob vseh letnih 
časih, še posebej v toplem delu leta 
pa so priljubljeno zbirališče mladih in 
zaljubljencev. Voda, ki teče tam mimo 
proti središču Ljubljane, nosi s seboj 
mir, veselje in življenjsko moč.

Desno: Kamnite terase vzdolž Trnovskega 
pristana, kamenček v mozaiku meščanom 
prijazne Plečnikove Ljubljane.







Zgoraj: Arhitekta Vasa J. Perović in Matija 
Bevk, dobitnika ene od dveh prestižnih 
nagrad, ki ju fundacija Mies van der Rohe v 
imenu Evropske unije vsaki dve leti podeli 
za odličnost v evropski arhitekturi.

Levo: Leta 2010 zgrajeni stadion Športnega 
parka Stožice, delo arhitektov Jurija 
Sadarja in Boštjana Vuge.

Ljubljana se v zadnjih dveh 
desetletjih, odkar je prestolnica 
samostojne države, še posebej zaveda 
pomembnosti vlaganja naporov v 
urejenost mesta in ohranjanje njegove 
bogate arhitekturne dediščine. Mestne 
oblasti načrtno podpirajo projekte za 
olepšavo mesta. Intenzivno 
urejajo javne površine, obnavljajo 

stare zgradbe in restavrirajo kulturne 
spomenike. Obenem si prizadevajo 
pomembne projekte novogradenj v 
mestu predajati v roke arhitektom, ki 
s svojim delom izkazujejo senzibilnost 
za urbani kontekst, smisel za trajno 
lepoto, občutek za materiale in skrb za 
detajl. Naj Ljubljana ostane lepo mesto 
tudi v prihodnje!



Ljubljana je spričo svoje lege na 
stičišču germanskega, mediteranskega 
in južnoslovanskega sveta od nekdaj 
na prepihu različnih kultur. 
V mestu so vselej delovali senzibilni 
posamezniki, ki so bili njihove vplive 
sposobni zaznavati in sprejemati ter 
porajati umetniška dela, ki so odražala 
stanje evropskega duha svojega časa. 
Ljubljančani so še posebej ponosni 

na pesnika Franceta Prešerna (1800-
1849), ki je bil v svojem času sicer 
nepriznan, a so se njegova dela lahko 
kosala z vrhunskimi deli evropske 
romantike. Zelo ponosni so tudi na 
beneškega kiparja Francesca Robbo 
(1698-1757), ki je večino svojega 
življenja preživel v Ljubljani in za seboj 
zapustil nekaj najlepših spomenikov 
baročne Ljubljane.

Zgoraj: Spomenik Francetu Prešernu na 
osrednjem ljubljanskem trgu, imenovanem 
po njem.

Desno: Vodnjak treh kranjskih rek 
Francesca Robbe, razstavljen v atriju 
Narodne galerije. Njegova kopija stoji pred 
Mestno hišo.







Ljubljana se v Evropi uveljavlja 
kot privlačna kongresna 
destinacija. V številnih novih 
in prenovljenih prizoriščih se 
odvijajo raznovrstna znanstvena in 
gospodarska srečanja, ki privabljajo 
strokovnjake z vsega sveta. Udeleženci 
in organizatorji radi poudarjajo, da 
je Ljubljana prijetno obvladljiva, saj 

razdalje med ključnimi lokacijami 
zlahka prehodiš. Njen očarljivi stari del 
doživljajo kot eleganten salon, poleg 
dobre ponudbe, prijaznosti ljudi in 
varnosti pa izpostavljajo tudi bližino in 
raznovrstnost znamenitosti Slovenije, 
ki omogočajo izvajanje najrazličnejših 
programov za krepitev skupinskega 
duha in pripadnosti.

Zgoraj: Priprava dogodka v eni od dvoran 
na Ljubljanskem gradu.

Levo: Unionska dvorana v Grand 
Hotelu Union, ki velja za eno najlepših 
konferenčnih dvoran v mestu.



Ljubljana ima živahno kulturno 
življenje in njeno publiko je mogoče 
šteti za zahtevno, tako kar zadeva 
kakovost prireditev kot njihovo 
raznovrstnost in količino. Majhnost 
mesta v tem primeru pač ne šteje. 
Ljubljana je še posebej znana po 
svojih festivalih glasbe, odrskih 
umetnosti in filma. Zdi se, da prerašča 

v festivalsko mesto, ki ne 
privablja le mednarodno uveljavljenih 
umetnikov, ampak tudi mednarodno 
publiko. Veliko kulturnih prireditev 
na najvišjem nivoju se iz hramov 
umetnosti seli na slikovite mestne 
ulice, trge in mostove, kjer dosegajo 
najširšo publiko in postajajo način 
življenja in druženja v mestu.

Zgoraj: Ljubljanska plesalca in koreografa 
Mojca Uršič in Mitja Popovski, soustvarjalca 
velikega števila plesnih predstav, ki v okviru 
različnih festivalov potekajo na mestnih 
ulicah.

Desno: Prizor iz predstave v okviru 
mednarodnega festivala uličnega 
gledališča Ana Desetnica.







Zgoraj: Tone Pavček, večkrat nagrajen 
pesnik za otroke, mladino in odrasle, 
priznan esejist, mojstrski prevajalec in 
častni meščan Ljubljane.

Levo: Zatopljena v branje.

Ljubljana je glavno mesto države, ki se 
po številu knjižnih izdaj na prebivalca 
uvršča v sam svetovni vrh. Skozi vse 
leto gosti najrazličnejše prireditve, 
povezane s knjigo in kulturo branja, 
od uric pravljic za otroke in literarnih 
večerov do knjižnih sejmov in 
mednarodnih literarnih festivalov. 
Nekaj izmed njih se jih odvija kar 

na mestnih ulicah in v parkih. Mesto 
preprosto diha s knjigo, zato ni 
čudno, da je Ljubljana v letu 2010 kot 
deseto mesto na svetu nosila Unescov 
naziv Svetovna prestolnica 
knjige, zdaj pa se poteguje še za 
laskavi naziv Mesto literature, ki ga je 
Unesco doslej podelil le trem mestom. 



Zgoraj: Mednarodno uveljavljena ljubljanska 
glasbena skupina Laibach, znana po svoji 
alternativni drži in provokativni kritiki 
družbenega sistema.

Desno: Detajl s fasade ene od nekdanjih 
kasarniških zgradb v sklopu Metelkove 
mesta, največjega alternativnega 
kulturnega središča v Ljubljani.

Ljubljana je mesto, ki ga preveva 
svoboden mladosten 
duh in visoki kulturi se ob bok 
postavljajo mladinske subkulture. 
Našle so si svoj prostor v mestu in 
v opuščenih kasarniških oziroma 
tovarniških prostorih je nastalo 
nekaj živahnih alternativnih kulturnih 
centrov. Največji med njimi je v 
manj kot dvajsetih letih od zasedbe 

prostorov prerasel v eno najmočnejših 
kulturnih središč v mestu. S svojim 
vsakodnevnim programom koncertov, 
klubskih večerov, razstav, predavanj 
in delavnic se uvršča med največje 
ljubljanske ponudnike kulturnih 
dogodkov, s svojo vizualno podobo, 
ki je v procesu nenehnega nastajanja, 
pa predstavlja lep detajl v mozaiku 
Ljubljane.







Na ljubljanskih ulicah je vselej mogoče 
videti presenetljivo veliko mladih 
ljudi. Ljubljana je namreč največje 
slovensko univerzitetno 
mesto, kamor prihajajo študirat 
mladi iz vse države. Pripadniki 
najrazličnejših mladinskih kultur in 
subkultur prispevajo k živahnemu 
in sproščenemu mestnemu vzdušju, 

obenem pa odpirajo nove poglede, 
prinašajo sveže ideje in soustvarjajo 
družbo, v kateri so pestrost, možnost 
izbire in strpnost temeljne vrednote. 
Mesto z mladimi raste in se razvija. Z 
mislijo na prihodnost si prizadeva za 
trajnostni razvoj, ki bo omogočil, da 
bo v Ljubljani lepo živeti tudi bodočim 
generacijam.

Zgoraj: Ljubljanska mladina v enem od 
parkov v bližini glavne zgradbe Univerze v 
Ljubljani.

Levo: Kip Deklice z rastočo knjigo, ki vsako 
leto zraste za dva centimetra in simbolizira 
pomen vsestranskega izobraževanja in 
povečevanja znanja.
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