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1.4. - 30. 9.

Vsak dan ob 10.00

1.10. - 31. 3.

Vsak dan ob 11.00

Kulinarični ogled Okusi Ljubljane

1.1.-31. 12.

Srede in sobote ob 12.00

Odkrivajte Ljubljano s kolesom

1.4.-31.10.

Četrtki ob 16.00 in nedelje ob 10.00.

1.4.- 30.9.

Vsak dan ob 14.00

Ljubljansko vinsko doživetje

1.1.-31. 12.
Torki in sobote ob 17.00

Sprehod po Plečnikovi Ljubljani

1.1.-31. 12.

Srede in sobote ob 12.00

1.4. - 30.9.

Vsak dan ob 17.00

Pivovsko doživetje Ljubljane

1.1.-31.12.
Ponedeljki in petki ob 18.00

S kolesom po Plečnikovi Ljubljani

1.4. - 31. 10.

Torki in petki ob 10.00

Informacije:
Turistični informacijski center Ljubljana – TIC
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, tel. 01/ 306 12 15
Slovenski informacijski center – STIC
Krekov trg 10, tel. 01/ 301 45 75

www.visitljubljana.com
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Dobrodošli

Prebivalci in tudi številni obiskovalci
pravijo, da je Ljubljana mesto po meri
človeka. Kljub temu da se uvršča med
srednje velika evropska mesta, ohranja
prijaznost manjšega kraja, hkrati pa
premore vse, kar imajo velike prestolnice.
Medtem ko pozimi pride na plan njen
zasanjani srednjeevropski značaj, jo
poleti odlikuje sredozemska sproščenost.
Značaj Ljubljane zaznamujeta dve zelo
različni potezi, ki se med seboj posrečeno
dopolnjujeta: čeprav najbolj slovi po
svoji zgodovinski dediščini in tradiciji,
je – po starosti prebivalcev razmeroma
mlado mesto s sodobnim življenjskim
utripom. V Ljubljano danes zahajajo
znanstveniki in akademiki zaradi njene
univerze in inštitutov z mednarodnim
slovesom, svetovno znani umetniki
zaradi živahnega ustvarjalnega duha,
podjetniki in gospodarstveniki zaradi
številnih poslovnih srečanj in sejmov
ter mednarodni strokovnjaki zaradi
kongresov.

Osnovni podatki o Ljubljani:
— Glavno mesto Republike Slovenije
(Slovenija je članica Evropske unije od
leta 2004)
— Površina: 275 km2
— Število prebivalcev: 280.000
— Podnebje: celinsko, povprečna januarska
temperatura: –1,5 °C, povprečna junijska
temperatura: 21,7 °C
— Nadmorska višina: 298 m
— Simbol: ljubljanski zmaj
— Gostota naseljenosti: 1.014 prebivalcev/km2
— Koordinate GPS: 14,5057 (V),
46,0518 (S)
— Število študentov: okoli 60.000
— Na lestvici varnih držav The Global Peace
Index 2016 se Slovenija in Ljubljana uvršča
na deseto mesto med najbolj varnimi
državami.

Legenda o nastanku
Ljubljane
Ljubljano je, kot pravi legenda,
ustanovil mitološki grški junak
Jazon, ki je kralju Ajetu ukradel
zlato runo, nato pa na begu s
tovariši argonavti na ladji Argo
priplul s Črnega morja po Donavi
in Savi vse do izvira Ljubljanice.
Tam so argonavti razstavili ladjo, jo
prenesli do Jadranskega morja, jo
spet sestavili in se vrnili v Grčijo. Na
poti k morju so se ustavili na barju,
kjer je živela pošast. Jazon se je z
njo spoprijel in jo ubil. Ta pošast
je bila ljubljanski zmaj, ki danes
domuje v ljubljanskem mestnem
grbu.
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Dobrodošli

Avtobusna
postaja
Informacije in vozni redi:
Avtobusna postaja Ljubljana
Trg Osvobodilne fronte 4, F2
T: 1991, 234 46 00
E: avtobusna.postaja@ap-ljubljana.si
W: www.ap-ljubljana.si

Železniška postaja
Železniške povezave Ljubljane z drugimi kraji po
Sloveniji so dobre. Vlak je priporočljiv način za
potovanje po Sloveniji, saj so razdalje večinoma
kratke, stroški prevoza pa manjši. Glavna
železniška postaja, se nahaja v samem središču
mesta.
Informacije in vozni redi:
Železniška postaja
Trg Osvobodilne fronte 6, F2
T: 1999
E: potnik.info@slo-zeleznice.si
W: www.slo-zeleznice.si



Prometne povezave

Ljubljana je z avtobusi dobro povezana
z drugimi kraji po Sloveniji. Glavna
avtobusna postaja je, skupaj z železniško
postajo, v samem središču mesta.

Bled,
Salzburg

AUT

Maribor,
Graz, Vienna AUT ,
Budapest H

Ljubljana

Postojna, Koper,
Triest, Venice ITA

Novo mesto,
Zagreb CRO
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Prometne povezave

Letališče Jožeta Pučnika
Osrednje letališče v državi, Aerodrom Jožeta
Pučnika Ljubljana, je od Ljubljane oddaljeno 26
km oz. 30 minut vožnje. Letališče je z letalskimi
linijami povezano z večino pomembnejših
evropskih letališč.
Informacije in vozni redi:
Letališče Jožeta Pučnika
Zgornji Brnik 130a
T: 04 206 19 81
E: info@fraport-slovenija.si
W: www.fraport-slovenija.si
Povezave med letališčem in mestom:
Letališče je povezano z glavno avtobusno
postajo z mestnim avtobusom, ki odpelje s
postajališča številka 28 (4,10 EUR/ena smer),
vožnja traja 50 minut. Natančen urnik na
www.ap-ljubljana.si.
Vožnja je možna še z neposrednim mini busom
(t.i. shuttlom) (5–19 EUR) ali taksijem (30–45
EUR). Več informacij na spletni strani letališča
www.fraport-slovenija.si/potniki-in-obiskovalci/
kako-do-nas.
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Druga najbližja letališča
Letališča v bližini so dostopna z vrsto
nizkocenovnih letalskih prevoznikov. Redni
prevoz od Aeorodroma Ljubljana ali drugih
najbližjih letališč lahko rezervirate po ugodnih
cenah na spletni strani GoOpti.com.
Podjetje GoOpti izvaja redne vsakodnevne
prevoze do Ljubljane z letališč Ljubljana,
Benetke, Treviso, Trst, Bergamo, Graz, Zagreb idr.
po zelo ugodnih cenah, že od 10 € na osebo.
Prevoz je mogoče rezervirati prek njihove
spletne strani, točno uro odhoda pa vam
sporočijo en dan pred njim.
• Celovec, 85 km
• Trst, 130 km
• Zagreb, 140 km
• Gradec, 187 km
• Benetke, 230 km
• Treviso, 238 km
Razdalje do drugih najbližjih letališč

Zemljevid mesta

Oznake za iskanje po zemljevidu
Številke ob nazivih znamenitosti v besedilu (npr. Plečnikova hiša 48) označujejo njihovo točno
lokacijo na zemljevidu. Oznake ob nazivih objektov v seznamih (npr. Kinodvor Mestni kino F3)
označujejo njihovo lokacijo v izbranem območju na zemljevidu.
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Zemljevid mesta
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Zemljevid mesta

Po mestu

Parkiranje
V središču mesta je več
plačljivih parkirišč in
parkirnih garaž. Za krajši
čas je mogoče parkirati
tudi na ulicah v območju
kratkotrajnega parkiranja,
kjer je obvezen parkirni listek.
Nepravilno parkiranje
se denarno kaznuje. Na
obrobju mesta so parkirišča
P+R: Dolgi most, Barje,
Ježica, Stožice športni
park ter Chengdujska,
kjer pustite avto in se do
središča mesta zapeljete
z avtobusom. Parkirnino
za tekoči dan plačate na
Urbanomatu. S plačilom
parkirnine pridobite pravico
do dveh voženj z mestnim
avtobusom, ki velja do 23:59
ure tistega dne. Ob sobotah
in nedeljah je parkiranje
brezplačno.

Ljubljanski
kavalir
Svojo pot po
mestnem jedru si
lahko skrajšate s
kavalirjem, malim
električnim vozilom,
ki vozi brezplačno
po površinah za
pešce. V poletnem
času vozijo štiri
vozila, v zimskem
času pa dva zaprta
Kavalirja.
T: 031 666 331 ali
031 666 332 in 031
666 299 (zaprt in
ogrevan kavalir).

Turistična kartica Ljubljane
Turistična kartica Ljubljane je najboljši
pripomoček za odkrivanje Ljubljane. Z
njo imate poleg možnosti brezplačnega
javnega prevoza še vrsto ugodnosti, kot
so en brezplačen redni ogled mesta, prost
vstop v galerije, muzeje, Ljubljanski grad
in druge znamenitosti, brezplačen najem
kolesa, uporabo interneta in še mnogo več.
Izbirate lahko med dnevno, dvodnevno in
tridnevno kartico po cenah 27 EUR, 34 EUR
in 39 EUR (otroci 6-14 let 16 EUR, 20 EUR in
23 EUR). Priskrbite si jo lahko v turističnih
informacijskih centrih in v hotelskih recepcijah
ter preko interneta na www.visitljubljana.com.

Mestni avtobus
Mestni avtobus je poleg kolesa najboljše
prevozno sredstvo za potovanje po Ljubljani.
Omrežje Ljubljanskega potniškega prometa
(LPP) pokriva praktično vse mesto z
okolico. Za potovanje z mestnim avtobusom
potrebujete mestno kartico Urbana, ki jo lahko
kupite na urbanomatih, na avtobusni postaji, v
večini trafik, v turističnih informacijskih centrih
itd. Kartice ni mogoče kupiti na avtobusu.
Cena same kartice je 2 EUR, napolnite pa
jo lahko s poljubno vrednostjo. Ena vožnja
stane 1,20 EUR, omogočeno pa je brezplačno
prestopanje v roku 90 minut od plačila prve
vožnje. Natančne urnike posameznih linij
preverite na www.lpp.si.

Taksi
V središču Ljubljane boste brez težav našli
prost taksi. Vožnja vas bo stala manj, če taksi
naročite po telefonu. Startnina se giblje od
0,80 do 1,50 EUR, cena za kilometer pa od
0,70 do 1,70 EUR. Vseeno je pametno, da se
pred začetkom vožnje pozanimate o ceni.

17

Po mestu

Izposoja koles
Potep s kolesom je v poletnih mesecih eden
najprijetnejših načinov za gibanje po središču
Ljubljane. Ljubljansko kolo je projekt zavoda
Turizem Ljubljana, v okviru katerega si v
središču mesta od aprila do oktobra lahko
izposodite kolo.
Cena: najem do dve uri 2,00 EUR,
dnevni najem (več kot dve uri, najkasneje
do zaprtja Slovenskega turističnega
informacijskega centra – STIC) 8,00 EUR.
Mesto izposoje: STIC. T: 306 45 75,
www.visitljubljana.com

Bicike(LJ) - samopostrežna
izposoja koles
Sistem izposoje koles Bicike(LJ) vključuje
50 avtomatskih postaj za izposojo koles v
širšem območju središča Ljubljane.
Na postajah je na voljo skupaj več kot
500 koles, ki so na voljo predvsem za krajše
vožnje, saj je prva ura izposoje brezplačna,
poleg tega pa si je mogoče že po petih
minutah od vrnitve kolesa izposoditi
novega.
Postaje so opremljene s terminali. Na
njih so na voljo informacije o prostih kolesih
za izposojo in o lokacijah ostalih terminalov.
Tedenska uporaba:
Tedenska uporaba sistema, namenjena
obiskovalcem Ljubljane, je mogoča s prijavo
prek spletne strani sistema Bicike(LJ).
Cena prijave je 1,00 €.
Letna uporaba (namenjena predvsem
meščanom):
Letna uporaba sistema je mogoča prek
spletne strani ali po pošti, izposoja pa
se izvaja s pomočjo kartice Urbana.
Podrobnejše informacije o letni uporabi so
na voljo na www.bicikelj.si.
Cena prijave je 3,00 €.

Levo: Kolesarji v Ljubljani

Turistične informacije

V Ljubljani delujeta dva
informacijska centra, v
enem od njih pa prejmete
informacije za celotno
Slovenijo. Poleg turističnih
informacij lahko na centrih
dobite turistične brošure,
kupite vstopnice za različne
prireditve, rezervirate
prenočišče, kupite karto za
vodene oglede, rezervirate
izlete po Sloveniji, kupite
kakšen spominek (tisti
avtentični nosijo zaščitni
znak Ljubljanski spominek),
uporabite internet (STIC) ali si
izposodite kolo (STIC).

Turistične
informacije
Turistični informacijski center
– TIC
Stritarjeva ulica, E5
T: 306 12 15, 306 12 35
E: tic@visitljubljana.si
Urnik: 1. 6.– 30. 9.: 8.00–21.00,
vsak dan, 1. 10.–31. 5.: 8.00–19.00,
vsak dan.
Slovenski turistični
informacijski center – STIC
Krekov trg 10, F5
T: 306 45 76, 306 45 75
E: stic@visitljubljana.si
Urnik: 1. 6.–30. 9.: 8.00–21.00,
vsak dan, 1. 10.–31. 5.: 8.00–19.00,
sobote, nedelje in prazniki
9.00-17.00.

My Visit planner
Planer obiska My Visit na
spletnem mestu
www.visitljubljana.com je
namenjen učinkovitemu
načrtovanju obiska Ljubljane. Na
podlagi vsega, kar nameravate
početi in si ogledati v Ljubljani,
si lahko v svojem planerju
izdelate urnik interesov in
aktivnosti. V načrt obiska
Ljubljane lahko s pomočjo
My Visit vključite nastanitev,
prireditve, znamenitosti,
organizirane oglede in izlete,
trgovine, restavracije, šport in
rekreacijo, praktične informacije
in še marsikaj. Prijavite se na:
wwww.visitljubljana.com/
myvisit.

Spletno mesto
www.visitljubljana.com

Na spletnem mestu
www.visitljubljana.com je
združena vsa turistična ponudba
Ljubljane in okolice. Obenem
so na njem objavljene tudi
številne praktične informacije,
ki omogočajo gostu Ljubljane,
da se v mestu znajde in počuti
dobro. Glavno vsebino za
obiskovalce dopolnjujeta dva
zavihka za strokovno javnost
– prvi namenjen novinarjem in
organizatorjem potovanj, drugi
pa organizatorjem srečanj.
Vse vsebine spletnega mesta
so prilagojene za tiskanje, kar
pomeni, da jih lahko obiskovalec
vzame s seboj v Ljubljano kot
vodič po mestu. Za vse tiste,
ki imajo mobilne telefone s
povezavo do interneta, je na
voljo mobilna različica spletnega
mesta, m.visitljubljana.com.
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Ljubljana na
družabnih omrežjih
Povežite se z nami!
Spremljajte kaj se dogaja v
Ljubljani s pomočjo naših
strani na naslednjih spletnih
družabnih omrežjih:

Levo: Slovenski turistični informcijski center - STIC

Ogledi mesta

Ljubljana je mesto, ki
obiskovalcem ponuja veliko
ne glede na vreme ali letni
čas. Ponaša se s številnimi
znamenitostmi, slikovitimi
predeli in prijetnimi kotički.
Prepolno je zanimivih zgodb
in legend. Pridružite se
izkušenim vodnikom, ki vam
znajo Ljubljano predstaviti z
najlepše perspektive.

Redni ogledi
mesta
Sprehod po mestu in vožnja
z vzpenjačo na grad
Dvourni sprehod mimo
znamenitosti, ki vključuje vožnjo
s tirno vzpenjačo na Ljubljanski
grad. Vsak dan ob 10.00
(1. 4.–30. 9.) oz. 11.00 (1. 10.–31. 3.).
Začetna točka izpred Mestne hiše.
Sprehod po mestu in vožnja
z ladjico
Oglejte si Ljubljano še z drugačne
perspektive. Po 1,5-urnem
sprehodu skozi staro mestno
jedro sledi še polurna vožnja s
turistično ladjico. Vsak dan ob
14.00 (1. 4.–30. 9.). Začetna točka
izpred Mestne hiše.
Znamenitosti in umetnost
Ljubljane
Sprehodite se po starem
mestnem jedru in spoznajte vse
najpomembnejše znamenitosti.
Ogled vključuje obisk Narodne
galerije.
Vsak dan ob 17.00 (1. 4. - 30. 9.).
Začetna točka izpred Mestne hiše.

Vsi redni ogledi mesta so
vodeni v slovenščini in
angleščini. Možni so tudi
ogledi v številnih drugih
jezikih, vendar le ob
predhodni najavi.

Informacije in naročila
vodenih ogledov:
Turistični informacijski
centri in pisarna za
vodniško službo,
T: 306 12 30.

Ogled Mestne hiše
Na enourni ogled po prostorih
Mestne hiše vas popeljeta vodnik
ali vodnica v tradicionalni ljubljanski
noši. Vsako soboto ob 13.00.
Začetna točka pred Mestno hišo.
Odkrivajte Ljubljano s kolesom
Ogled mesta s kolesom vas
popelje tudi izven ožjega
mestnega središča in vključuje
piknik v Parku Tivoli.
Tri urni ogled se prične pred STIC,
Krekov trg 10, četrtki ob 16.00 in
nedelje ob 10.00 (1. 4. - 31. 10.)
Kulinarični ogled Okusi
Ljubljane
Na vodenem ogledu mesta,
ki vključuje degustacije
tradicionalnih ljubljanskih jedi,
spoznate kulinarično ponudbo
mesta in njeno zgodovinsko
izročilo.
Vsako sredo in soboto ob 12.00.
Začetna točka: TIC Ljubljana,
poleg Tromostovja
Ljubljansko vinsko doživetje
Vas zanima zakaj je Slovenija ena
najboljših neodkritih vinskih dežel
na svetu? Privoščite si pokušino
devetih vin iz treh vinorodnih
dežel in dodobra spoznajte njeno
bogastvo. Vsak torek in soboto
ob 17.00.
Začetna točka: STIC
Pivovsko doživetje Ljubljane
Na vodenem kulinaričnem ogledu
boste poskusili različne vrste
lokalnih piv in hkrati spoznavali
bogato zgodovino pivovarstva
v Ljubljani. Vsak ponedeljek in
petek ob 18.00.
Začetna točka: STIC

E: alenka.stular@visitljubljana.si
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Levo: Redni ogled mesta

Sprehod po Plečnikovi
Ljubljani
Spoznajte ustvarjalni opus in
življenje največjega slovenskega
arhitekta Jožeta Plečnika. Na
vodenem ogledu se boste
sprehodili po poti, ki jo je
neštetokrat prehodil tudi sam
mojster. Vsako sredo in soboto
ob 12.00
Začetna točka: TIC Ljubljana,
poleg Tromostovja
S kolesom po Plečnikovi
Ljubljani
Spoznajte ustvarjalni opus in
življenje največjega slovenskega
arhitekta Jožeta Plečnika. Na
vodenem ogledu s kolesom si
ogledate njegova dela izven
mestnega središča. Vsak torek in
petek ob 10.00 (1.4. - 31. 10.)
Začetna točka: STIC
Ogled pokopališča Žale
Pokopališče Žale, ki mu je vtisnil
svoj pečat arhitekt Jože Plečnik,
je pomemben spomenik kulturne
dediščine in sodi med najbolj
znamenita evropska pokopališča.
V okviru vodenega ogleda si
ogledate znameniti Plečnikov
kompleks mrliških vežic,
pokopališče in grobove
znanih Slovencev ter novi
del pokopališča, zgrajen v
monumentalnem slogu kot
"mesto mrtvih", ki ga je leta 1982
zasnoval arhitekt Marko Mušič. Od
marca do septembra vsako prvo
soboto v mesecu ob 10.00.

Ogledi po
predhodnem
naročilu
Sprehod po mestu
Dvourni sprehod z vodnikom
poteka peš, vključuje pa ogled
starega mestnega jedra z
vsemi večjimi znamenitostmi;
začetna točka ogleda in jezik po
dogovoru z naročnikom. Možen
je tudi daljši program.
Tematski ogledi mesta
Poleg rednih ogledov mesta
lahko izbirate še med celo paleto
različnih vodenih ogledov po
tematskih poteh: Sprehod po
Plečnikovi Ljubljani, Sprehod
po baročni Ljubljani, Sprehod
po secesijski Ljubljani, Po
Prešernovih stopinjah, Ogled
ljubljanskih cerkva, Zgodbe
in legende Ljubljane, Ogledi
mesta za seniorje, Celodnevni
oz. poldnevni ogledi Ljubljane in
Literarne poti Ljubljane. Na željo
naročnika lahko izbrani program
nadgradimo z vožnjo z ladjico,
turističnim vlakcem, vzpenjačo
z dodanim ogledom gradu, ali
drugimi vsebinami.

Podarite nepozabno
doživetje svojim bližnjim,
prijateljem ali poslovnim
partnerjem!
V turističnih informacijskih
centrih lahko kupite
darilni bon za redni vodeni
ogled mesta in za vožnje
z ladjico.
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Posebna doživetja
Vožnja s turistično ladjico
Z ladjico si lahko ogledate
številna znamenita pročelja
stavb in mostove z druge
perspektive. Z vodnikom ali
brez.
Spoznavanje mesta z
digitalnim vodičem
Najpomembnejše znamenitosti
Ljubljane si lahko ogledate tudi
sami, opremljeni z digitalnim
vodičem, ki si ga lahko
izposodite za 5 ur v turističnih
informacijskih centrih.
S tirno vzpenjačo na grad
Staro mestno jedro je z gradom
povezano s tirno vzpenjačo.
Spodnja postaja se nahaja na
Krekovem trgu, nasproti glavne
tržnice. Trasa poteka zunaj
obzidja srednjeveškega mesta.
Vzpenjača vozi na 10 minut,
ponuja čudovit razgled na
mesto in vas v 1 minuti popelje
na grad.

Informacije, prodaja kart
in rezervacije: Turistični
informacijski centri
T: 306 12 15, 306 45 75
E: info@visitljubljana.si
W: www.visitljubljana.com

Znamenitosti
Ljubljane

Stara Ljubljana
Trije trgi, Mestni, Stari in Gornji, sestavljajo
zgodovinsko jedro najstarejšega,
srednjeveškega dela Ljubljane.
Na Mestnem trgu stoji Mestna hiša
1 (Magistrat, Rotovž), stavba iz 15. stol.,
danes sedež Mestne občine Ljubljana,
ki hrani številne spomine na ljubljansko
preteklost. Trg pred njo krasi znameniti
baročni Vodnjak treh kranjskih rek 2 , delo
Francesca Robbe (original je hranjen v
Narodni galeriji). Na trgu je tudi doprsni kip
dirigentu Gustavu Mahlerju (hiša št. 17), ki je
v letih 1881–1882 deloval v Filharmoničnem
društvu, predhodniku današnje Slovenske
filharmonije. Izstopa še Souvanova hiša (št.
24) s tipično bidermajersko fasado, katere
reliefi simbolično ponazarjajo poljedelstvo,
umetnost in trgovino. Arhitekturno
zanimiva je vsekakor tudi secesijska
Drofenigova hiša – črna vdova , katere prvo
moderno montažno pročelje v Ljubljani
velja danes za enega uspešnejših primerov
vključitve modernega sloga v zgodovinsko
podobo mesta.
Na prehodu z Mestnega na Stari trg
stopite še na Čevljarski most 3 , ki je ime
dobil po nekdanjih čevljarskih delavnicah na
mostu in si ga je avtor, arhitekt Jože Plečnik,
zamislil kot trg na vodi.
Stari trg je najstarejši del
srednjeveškega mesta. Hiše so skoraj
vse baročne, posebej vredna ogleda je
trinadstropna Schweigerjeva hiša 4 (št.
11a) z eno najlepših poznobaročnih fasad
v Ljubljani. Na koncu trga stoji Herkulov
vodnjak 5 .
Na Gornjem trgu so nekoč stala ena od
vrat v srednjeveško Ljubljano. Le tu se je
ohranilo nekaj hiš, ki so s svojimi, proti ulici
obrnjenimi slemeni še ohranile srednjeveško
zasnovo. Središče trga obvladuje cerkev sv.
Florijana 6.
Levstikov trg je uredil Jože Plečnik. Pred
cerkvijo sv. Jakoba 7 stoji Marijin steber,
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ki so ga l. 1681 postavili v zahvalo, ker so se
Turki ognili dežele. Na drugi strani ceste je
poznobaročna Gruberjeva palača 8 , danes
osrednji Državni arhiv Slovenije. Postaviti
jo je dal jezuitski arhitekt Gabriel Gruber.
Po njegovih načrtih je bil izkopan prekop
(Gruberjev prekop) za odtok odvečne vode
iz Ljubljanice.
Pot nadaljujte čez Šentjakobski
most in se sprehodite po Bregu 9 .
Najpomembnejša stavba na Bregu je
Zoisova palača 10 , dom znanega mecena
barona Žige Zoisa, osrednje osebe
slovenskega razsvetljenstva. Na koncu
se vam bo odprl Novi trg, na katerem
prevladuje stavba SAZU – sedež Slovenske
akademije znanosti in umetnosti 11 .
V neposredni bližini stoji čudovita
stavba Narodne in univerzitetne knjižnice
(NUK) 12 , zgrajena v letih 1935–1940 po
načrtih Jožeta Plečnika. Knjižnica danes
hrani številne zgodovinske rokopise in tiske
ter vzorčne izvode vseh v Sloveniji izdanih
publikacij.

Trg Francoske revolucije in
Vegova ulica
Najpomembnejši kompleks na trgu so
Križanke 13 , nekdaj posest nemškega
viteškega reda ali križnikov iz sredine
13.stoletja. Ves samostanski kompleks
je v petdesetih letih prejšnjega stoletja
prezidal Jože Plečnik, danes pa je namenjen
predvsem prireditvam Festivala Ljubljana.
Na spodnjem delu trga stoji Turjaška
palača oz. palača deželnih knezov
Auerspergov. V njej je danes sedež Mestnega
muzeja. V središču trga stoji spomenik 14 ,
postavljen v spomin Napoleonovim Ilirskim
provincam (1809–1813).
Po Vegovi ulici 15 se boste sprehajali
po poti nekdanjega srednjeveškega obzidja
(na koncu ulice je še ohranjen srednjeveški
stolp) in obzidja nekdanje rimske Emone.
Ulico je prav tako uredil Plečnik.
Levo: Prešernov trg

Kongresni trg
Trg je dobil ime po kongresu Svete alianse
leta 1821, ki pomeni politični zaključek
napoleonskih vojn. Na robu trga stoji stavba
Univerze v Ljubljani 16 , nekoč stavba
Deželnega dvorca. Poleg je Slovenska
filharmonija 17 , naslednica ene od
najstarejših glasbenih ustanov v Evropi in na
svetu, Academie Philharmonicorum, nastale
leta 1701. Med častnimi člani Filharmonične
družbe so bili skladatelji Joseph Haydn,
Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms,
violinist Niccolò Paganini, v njej pa je
služboval tudi dirigent Gustav Mahler.
V parku, imenovanem Zvezda 18 , stoji
kopija rimskega kipa Emonca, ki je bil odkrit
leta 1836 ob gradnji klasicistične stavbe
Kazine 19 .
Uršulinski samostan in cerkev svete
Trojice 20 sodita med najlepše spomenike
ljubljanskega baroka. Notranjost krasi
ogromen glavni oltar, delo Francesca
Robbe. Pred cerkvijo stoji steber sv. Trojice,
postavljen leta 1693 v zahvalo, ker je bilo
mesto obvarovano kuge.
V neposredni bližini se nahaja stavba
SNG Drama Ljubljana 21 , včasih je bilo v njej
nemško gledališče, danes pa v njej domuje
ena osrednjih slovenskih gledaliških hiš.

Trg republike
Največji ljubljanski trg je zasnoval arhitekt
Edvard Ravnikar. Tu stoji spomenik upora
proti okupatorju 22 , na severu trga pa
zgradba Parlamenta 23 , ob kateri je v
parku grobnica narodnih herojev. V središču
trga je obsežna ploščad, na njej je bila 25.
junija leta 1991 razglašena osamosvojitev
Slovenije. Nad trgom se dvigujejo stavba
Cankarjevega doma 24 , kulturnega in
kongresnega centra (z največjim avditorijem
v Sloveniji, 2.000 sedežev), ter stolpnici
Ljubljanske banke in TR3.
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Park Tivoli
Park Tivoli je največji ljubljanski park, ki
sega v samo središče mesta. Jakopičevo
sprehajališče 25 , danes priljubljeno tudi
kot največje ljubljansko razstavišče na
prostem, vodi do Tivolskega gradu, kjer je
sedež Mednarodnega grafičnega likovnega
centra. Na desno stran se sprehodite do
Cekinovega gradu, kjer domuje Muzej
novejše zgodovine. Ob robu parka stoji še
športno rekreacijski center Tivoli. Na levi
strani Jakopičevega sprehajališča se ob
ribniku razprostira Tivolski rastlinjak 26 .
Pot lahko nadaljujete še naprej do
živalskega vrta 27 (15 min peš).
Na poti iz parka proti secesijskemu
delu Ljubljane obiščite še katere od
galerij ali muzejev: Moderno galerijo 18,

Rimska Emona
V današnji Ljubljani je še vedno
ohranjena vrsta ostankov rimske
Emone, predhodnice Ljubljane,
katere temeljni kamen naj bi bil
leta 14 n. št. položil sam cesar
Avgust. Najbolje je ohranjeno južno
obzidje 44 , ki ga je med vojnama
obnovil Jože Plečnik; restavriral je
glavna južna mestna vrata in dvoje
stranskih vrat. Ohranjena so tudi
glavna severna vrata Emone 53 .
Eden imenitnejših rimskih ostankov
je pozlačeni bronasti kipec
(imenovan Emonček), katerega
kopija stoji v parku Zvezda, nedaleč
od kraja, kjer je bil izkopan.
Ostanke Emone je mogoče videti
v Narodnem muzeju in Mestnem
muzeju, ki upravlja tudi lokacije
na prostem: Arheološki park
zgodnjekrščansko središče 54 in
Arheološki park Emonska hiša 45 .

Narodno galerijo 17 , Narodni muzej 1
ali Prirodoslovni muzej 8 (v isti stavbi)
ter stavbo SNG Opera in balet 28 . Pot
nadaljujte mimo dvanajstnadstropnega
Nebotičnika 29 , postavljenega leta 1933.
S svojimi 70 metri je v času gradnje veljal
za najvišjo stavbo na Balkanu ter deveto
najvišjo v Evropi. Na vrhu Nebotičnika je
kavarna s panoramskim razgledom.

Secesijska Ljubljana
Glavnina secesijskih stavb je bila zgrajena
v prvem desetletju 20. stoletja med starim
mestnim jedrom in železniško postajo ob
Miklošičevi ulici in okrog Miklošičevega
parka 30 . Med najznamenitejše spada
pisana stavba Zadružne gospodarske
banke 31 , poznana tudi kot Vurnikova hiša.

Prešernov trg
Trg je dobil ime po največjem slovenskem
pesniku, Francetu Prešernu, čigar spomenik
32 krasi središče trga. Pogled pesnikovega
kipa je usmerjen proti reliefu njegove
velike ljubezni Julije Primic na pročelju
hiše na Wolfovi ulici. France Prešeren
(1800–1849) se je v spomin zapisal tudi
s svojimi prizadevanji za posodobitev
slovenskega jezika. Verzi njegove pesmi
Zdravljica so danes besedilo slovenske
himne. Najmogočnejša stavba na trgu
je frančiškanska cerkev Marijinega
oznanjenja 33 s samostanom, ki je čudovit
primerek zgodnjega baroka.
Na trgu sta še dva primera
secesijske arhitekture: Urbančeva 34 in
Hauptmanova hiša 35 .
Tromostovje 36 je nastalo med letoma
1929 in 1932, ko je Jože Plečnik osrednjemu
mostu dodal še dva mostova, namenjena
pešcem, in tako ustvaril edinstveno
arhitekturno posebnost Ljubljane.
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Vodnikov trg
Večji del trga zajema slikovita osrednja
tržnica 37 , ki jo je v 30-ih letih prejšnjega
stoletja zasnoval Jože Plečnik. Tu lahko
poleg sadja, zelenjave, rib, začimb in rož
kupite skoraj vse vrste hrane, tudi slovenske
specialitete, kakršni sta pršut ali potica.
Številni lokali na tržnici ponujajo sveže in
slastne prigrizke, vključno z ribicami.
Kolonade tržnice prekinja najmlajši
izmed mostov v središču mesta, Mesarski
most 38 . Most je na tem mestu načrtoval že
Jože Plečnik.
Trg na eni strani zaključuje baročna
stolnica sv. Nikolaja 39 . Notranjosti
dajejo poseben čar freske Giulia Quaglia.
Posebnost so bronasta glavna vrata,
na katerih je upodobljena zgodovina
krščanstva na Slovenskem, in stranska
vrata z uprizoritvijo portretov ljubljanskih
škofov v 20. stoletju. V sosednjem
Semenišču 40 je edinstvena baročna
semeniška knjižnica.
Na drugi strani trg zaključuje Zmajski
most 41 , zgrajen leta 1901 kot prva
pomembna secesijska stvaritev v Ljubljani.
Vodnikov trg se nadaljuje v Krekov
trg 42 , ki slovi po zanimivi uri na stavbi
Lutkovnega gledališča. Vsako polno uro se
namreč tu zasliši glasba in iz urnega stolpa
stopi Martin Krpan, slavni junak slovenske
pravljice, s svojo kobilico.
Na Krekovem trgu je tudi postaja tirne
vzpenjače, ki povezuje grad in mestno jedro.

Muzejska ploščad
Muzejska ploščad na Metelkovi je stična
točka tam delujočih kulturnih institucij
Muzeja sodobne umetnosti Metelkova
(MSUM) 25 , enote Narodnega muzeja
Slovenije 2 , Slovenskega etnografskega
muzeja 6 .

Ljubljanski grad
Ljubljanski grad 43 je najopaznejša
znamenitost Ljubljane; je privlačna
turistična točka in prizorišče številnih
prireditev, ki v slikovitem okolju gradu
dajejo poseben pečat utripu mesta
Ljubljanski grad in Vzpenjača sta odprta:
• januar, februar, marec, november: 10.00-20.00,
• april, maj, oktober: 9.00-21.00,
• od junija do septembra: 9.00-23.00,
• december: 10.00-22.00
Del gradu si lahko ogledate sami:
Info center, Virtualni grad, stalna razstava
Slovenska zgodovina, Razgledni stolp in
Lutkovni muzej so odprti vsak dan:
• januar, februar, marec, november: 10.00-18.00,
• april, maj, oktober: 9.00-20.00,
• od junija do septembra: 9.00-21.00,
• december: 10.00-19.00, razgledni stolp do 21.00
Celoten grad pa si lahko ogledate na
organiziranem sprehodu z vodnikom.
V delu gradu je na ogled tudi zanimiva
stalna razstava Slovenska zgodovina, ki
predstavlja razgibano zgodovino Slovenije
in Ljubljane. Do gradu se lahko povzpnete
s tirno vzpenjačo, se zapeljete s turističnim
vlakcem ali pa se sprehodite peš po eni od
urejenih stez.

Krakovo in Trnovo
Krakovo in Trnovo sta bili najstarejši
predmestji Ljubljane. Predela, ki sta bila
zgrajena zunaj srednjeveškega obzidja,
sta ohranila svoj deloma vaški značaj do
današnjih dni. Prebivalci so nekdaj bili v
glavnem ribiči, danes pa Krakovo in Trnovo
slovita predvsem po vrtovih in vrtnarkah,
t. i. Trnovčankah, ki nadaljujejo tradicijo
prodaje pridelkov na glavni mestni tržnici.
To področje je znano tudi po številnih
prijetnih lokalih, predvsem ob Gradaščici, in
kulturnih prireditvah.
Na sprehodu po tem delu mesta si je
vredno ogledati ostanke rimske Emone,
denimo rimsko obzidje 44 in Arheološki
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park Emonska hiša 45 (del Mestnega
muzeja).
Posebna zgodba je spletena okrog
Trnovske cerkve 46 iz 18. stoletja, kjer naj bi
bil France Prešeren, največji slovenski pesnik,
prvič ugledal svojo ljubezen, Primičevo
Julijo, ki ji je namenil najlepše sonete. Pred
cerkvijo stoji Trnovski most
47 , delo Jožeta Plečnika, na katerem rastejo
breze. Ob cerkvi je Plečnikova hiša 48 , kjer
je arhitekt živel in ustvarjal od leta 1921 do
konca življenja (1957). Hiša je sedaj muzej.
Za počitek na prostem ali lep sprehod
ob reki Ljubljanici svetujemo Krakovski
nasip 49 in Trnovski pristan 50 . Pot ob
Ljubljanici nadaljujte do Botaničnega vrta,
ki ga s Špico povezuje sodobna brv.

Botanični vrt
Botanični vrt 51 v Ljubljani deluje že od
leta 1810 (čas Ilirskih provinc in Napoleona)
in je najstarejša kulturna, znanstvena in
izobraževalna ustanova z nepretrganim
delovanjem na Slovenskem. V njem je preko
4500 vrst, podvrst in oblik rastlin, od katerih
je več kot tretjina domačih, preostale pa so iz
različnih predelov Evrope in drugih celin.

Metelkova mesto
Metelkova mesto 52 je v Sloveniji
in tudi že v svetu znano središče
umetniškega ustvarjanja,
političnega delovanja in neodvisne
kulturne produkcije s področij
glasbe, gledališča, slikarstva, videa,
stripa, kiparstva in drugih umetnosti.
Metelkova mesto se je razvila v
pomembno središče alternativnega
dogajanja, kjer se vsak dan vrstijo
koncerti, predavanja, nastopi
didžejev in druge prireditve, na
katerih nastopajo izvajalci z vsega
sveta. Spletna stran:
www.metelkovamesto.org.
Desno: Metelkova mesto
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City walk

Left: Ljubljana museum

Jože Plečnik

Vodeni ogledi
Plečnikove Ljubljane
Vodeni ogled ponuja
podrobni vpogled v
večino Plečnikovih del v
širšem središču mesta.
Informacije in
rezervacije:
Turistični informacijski
center
T: 306 12 30
e-pošta: alenka.stular@
visitljubljana.si
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Arhitekt Jože Plečnik
Delo arhitekta Jožeta Plečnika (1872-1957) zaznamuje tri srednjeevropska
mesta: Dunaj, Prago in Ljubljano. Na Dunaju, kjer se je šolal pri arhitektu
Ottu Wagnerju, se je odlikoval s postavitvijo Zacherlove palače (1903-1905),
ki po splošnem mnenju stroke sodi med pionirska dela evropske moderne
arhitekture.
Poleg nekaterih družinskih hiš, notranjih ureditev in vodnjaka Karla
Boromejskega (1906-1909) je svoje delo na Dunaju sklenil s cerkvijo sv. Duha
v Ottakringu (1910-1912), ki je bila ena prvih sakralnih stavb, izvedenih v
železobetonu v vsem avstro-ogrskem cesarstvu. Njegov praški opus obsega
obsežne preureditve praškega gradu in vrtov (1920-1933) ter cerkev presv.
Srca Jezusovega na Vinohradih (1928-1932). Na povabilo češkoslovaškega
predsednika Tomaša G. Masaryka je na praškem gradu, ki si ga je predsednik
izbral za svojo rezidenco, preuredil številne grajske notranjščine, I. in III. dvorišče, Rajski vrt, Vrt na Okopih in Vrt na Bastiji, v katerih naj bi se na izrecno
predsednikovo željo zrcalile ideje svobode in demokracije.
Po prihodu v Ljubljano leta 1921, kjer so mu ponudili mesto profesorja na
novo ustanovljeni ljubljanski univerzi, je vse ustvarjalne moči posvetil urbanističnemu oblikovanju mesta. Pred očmi je imel Ljubljano, novo nastajajočo
prestolnico Slovencev, in ji namenil vsebino in vizijo novih Aten. Ne le da je
v mestu zasnoval opus ključnih stavb, ki so zaznamovale antične Atene, tudi
celotni videz Ljubljane naj bi bil po njegovem mnenju spet sredozemski.
Veličastnosti zamisli je pridružil še povsem svojevrsten način oblikovanja
mesta. Od svoje hiše v Trnovem je oblikoval kopno os, ki pelje po Emonski
in Vegovi cesti naravnost v osrčje mesta na Kongresni trg in park Zvezda.
Nedaleč stran od njegovega doma, kjer se reka Ljubljanica cepi na Ljubljanico
in Gruberjev kanal, je nastala tako imenovana Špica. Oblikoval je tudi vodno
os, celotno porečje Ljubljanice skozi mesto, od Špice mimo sprehajališča z
vrbami ob Trnovskem pristanu in izliva Gradaščice do Šentjakobskega mostu,
dalje mimo svojega Čevljarskega mostu do Tromostovja, ki pomeni vrh v
nastali kompoziciji. Ob slednjem mostu je oblikoval dolgo potezo Tržnic in
jo sklenil z Zapornico, slavolokom, kjer reka Ljubljanica zapušča mesto. Na ti
dve osi je položil nekaj pravokotnic: oblikovano porečje Gradaščice, Zoisovo
cesto z iztekom na Šentjakobski trg in nadaljevanje s Potjo na grad ter
ambiciozno zasnovano os od Rožnika mimo Tromostovja na Ljubljanski grad,
od katere mu je uspelo uresničiti le veliko sprehajališče v Tivoliju, na gradu pa
preureditev obzidne trdnjave Šance. V nastalo mrežo je postavljal svoje stavbe, ki dajejo osnovni mreži temeljne poudarke in jo logično nadgrajujejo, tako
Križanke, Narodno in univerzitetno knjižnico, Uršulinsko gimnazijo, Vzajemno
zavarovalnico. Številne druge so ostale zgolj v načrtih. Zunaj ožjega središča,
vendar domala vse v kontekstu repertorija novih Aten so nastali cerkev
sv. Frančiška v Šiški, Stadion, Baragovo semenišče, pokopališki kompleks
poslovilnih vežic Žale in na južnem obrobju Ljubljane v Črni vasi še cerkev sv.
Mihaela na Barju.
Razen Križank so vsa ta dela z urbanističnimi potezami vred nastala v
manj kot dvajsetih letih (1925-1944). Tako je lahko arhitekt še sam opazoval
kako mesto, zlasti v starem delu, polno učinkuje. In tu so še nekatere njegove
oblikovne posebnosti. Plečnik je praviloma uporabljal klasične oblikovne prvine, kot so stebri, preklade, balustri, stebriči ipd., vendar je vse te oblike predeloval na oseben in zelo izviren način. Njegove oblike so duhovite, humorne,
včasih opremljene celo z erotičnimi namigi, z drugo besedo: subverzivne. Z
njimi je razkrojil klasični red in njegov v zgodovini utrjeni pomen, da bi bile
lahko nekoč kot ključne prvine javnih prostorov, trgov, mostov, stopnišč, kolonad ipd. na voljo dobesedno vsem meščanom brez razlike.
Po vseh teh lastnostih se Plečnikova Ljubljana uvršča med najpomembnejše celostne umetnine 20. stoletja in je tako svetovni urbanistični fenomen.
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Levo: Plečnikov studio

Ljubljana skozi
zgodovino

Ljubljani se je posrečilo
ohraniti sledove vseh
obdobij bogate zgodovine:
zapuščino rimske Emone,
nekdanje mestno jedro z
baročnimi in secesijskimi
pročelji, okrašenimi
portali, romantičnimi
mostovi, ki krasijo reko
Ljubljanico, vegastimi
strehami, s parkom, ki
sega globoko v naročje
mesta, in z deli pionirja
sodobne arhitekture
Jožeta Plečnika.

Arheologi so na Ljubljanskem barju našli ostanke
najstarejšega kolesa na svetu, ki je bilo izdelano med letoma
3350 in 3100 pr. n. št. (hrani ga Mestni muzej Ljubljana).
Okrog leta 3900 pr. n. št. so na Ljubljanskem barju prebivali
mostiščarji. Živeli so v mostiščih oziroma koliščih, lesenih
naselbinah, postavljenih na kole, zabite v dno močvirja ali
jezera.
Skozi Ljubljanska vrata, katerih zemljepisna lega je bila od
nekdaj izjemno pomembna, so se že zgodaj selili številni
narodi in ljudstva, kot so Iliri in Kelti.
Od leta 14 n. št. je na ozemlju današnje Ljubljane stala rimska
Emona, antična prednica Ljubljane, strateška postojanka, ki
je štela 5000 do 6000 prebivalcev, večinoma trgovcev in
rokodelcev. Leta 452 so jo porušili Huni.
Slovanski predniki so v te kraje prišli ob koncu 6. stoletja.
Postopoma je začelo nastajati srednjeveško mesto.
Ime mesta Ljubljana je prvič omenjeno v dokumentu iz
obdobja 1112–1125.
Skokovit vzpon Ljubljane se je začel v 13. stoletju (takrat se
je imenovala Laibach), ko je mesto tudi pridobilo mestne
pravice.
Leta 1270 je mesto zavzel češki kralj Otokar Přemisl, leta
1278 pa je Ljubljana v okviru Kranjske prišla pod habsburško
oblast.
Po potresu leta 1511 so mesto obnovili v renesančnem slogu
in ga na novo obzidali.
Ljubljana je v 16. stoletju štela 5000 prebivalcev, postala pa
je središče slovenskega protestantizma in slovenske kulture
nasploh. Primož Trubar je leta 1550 izdal prvi slovenski
knjigi Abecednik in Katekizem, Jurij Dalmatin pa je leta 1584
prevedel Biblijo.
Konec 17. stoletja je bila ustanovljena Academia operosorum,
družba učenjakov po italijanskem vzoru, ki so v mesto med
drugim vabili tuje stavbarje in kiparje. Tako je renesančno
podobo mesta prekril barok, zlasti izstopajo dela kiparja
Francesca Robbe.
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Levo: Spomenik Janeza Vajkarda Valvazorja

Koliščarji in najdbe
Ljubljansko barje je
naravno področje močvirij
in šotišč, znano po redkih
živalskih in rastlinskih
vrstah ter po ostankih
prazgodovinske kulture
Koliščarjev, ki so vpisani
v Unescov Seznam
svetovne dediščine.
Koliščarji so se preživljali s
poljedelstvom, živinorejo
in lovom. Živeli so v
bivališčih, zgrajenih na
lesenih kolih, zabitih v
jezersko dno. V bližini
Iga (10 kilometrov od
Ljubljane) so bili odkriti
ostanki najstarejših kolišč
na Barju. Med najdbami
je najbolj znan ženski idol
iz žgane gline iz obdobja
okrog leta 2000 pr. n. št.,
ki ga danes hrani Narodni
muzej Slovenije. Ostanke
kolišč so našli tudi v
samem središču mesta, na
Špici.

Leta 1701 je bila ustanovljena Academia philharmonicorum,
eno prvih tovrstnih glasbenih združenj izven Italije. Častni
člani Filharmonične družbe, ki jo je nasledila, so bili tudi
skladatelji Josef Haydn, Ludwig van Beethoven, Johannes
Brahms in violinist Niccolò Paganini, v njej pa je deloval tudi
dirigent Gustav Mahler.
Pod francosko okupacijo (1809–1813) je bila Ljubljana
prestolnica Ilirskih provinc, ki so segale po delu notranjosti
sosednje Hrvaške in njeni obali vse do Dubrovnika. Eden od
uradnih jezikov je postala slovenščina. Leta 1821 je Ljubljana
(znova pod avstrijsko oblastjo) gostila politično pomemben
kongres Svete alianse, ki se ga je udeležilo več evropskih
vladarjev.
Leta 1849 je z Dunaja v Ljubljano pripeljal prvi vlak, osem let
pozneje pa je bila dokončana železniška povezava s Trstom.
Leta 1895 je mesto doživelo katastrofalen potres. Po potresu
je Ljubljana dobila sodobnejšo podobo, ki jo je med drugim
zaznamovala secesijska arhitektura v območju med starim
mestnim jedrom in železniško postajo ob Miklošičevi ulici.
Prva svetovna vojna je vplivala na mesto le od daleč. Leta
1918, po razpadu Avstro-Ogrske, je Ljubljana postala
upravno, politično in kulturno središče Slovenije v okviru
Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev.
Sredi 30. let 20. stoletja je Ljubljana štela že več kot 80.000
prebivalcev. V času med vojnama je podobo mesta oblikoval
arhitekt Jože Plečnik. Njegov pečat je tako močan, da se je
arhitektonskega obdobja, ki ga je zaznamoval sam, prijelo
kar ime Plečnikova Ljubljana.
Med drugo svetovno vojno je mesto zasedla najprej
italijanska in nato še nemška vojska; 3 leta je bila Ljubljana
obdana z bodečo žico. Po vojni je Ljubljana postala glavno
mesto Slovenije, ene šestih republik socialistične Jugoslavije.
Na plebiscitu 23. decembra 1990 so se prebivalci Slovenije
odločili za lastno, samostojno in neodvisno državo, ki je bila
razglašena 25. junija 1991 in katere prestolnica je (p)ostala
Ljubljana.
Maja 2004 je Slovenija vstopila v Evropsko unijo (EU), leta
2007 pa je sprejela evro za svojo valuto.
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Desno: Ljubljanski grad

Muzeji in
galerije

Ljubljana je kot prestolnica
Slovenije sedež številnih
muzejev, ki pričajo o razgibani
zgodovini mesta in ozemlja
naše države, je pa tudi sedež
večine osrednjih slovenskih
muzejev. Osrednji umetniški
ustanovi sta Narodna in
Moderna galerija, poleg tega
pa se Ljubljana ponaša še
z velikim številom manjših
umetniških in prodajnih
galerij.

Muzeji
1 Narodni muzej Slovenije
Muzejska ulica 1, C4
T: 241 44 00
W: www.nms.si
Osrednji slovenski zgodovinski
muzej hrani številne predmete
z območja Slovenije, med
katerimi posebej izstopa
55.000 let stara neandertalčeva
piščal.
PO–N 10.00–18.00, Č 10.00–
20.00, vsako prvo N v mesecu
vstop prost.
1. 1. , 1. 5., 1. 11., 25. 12. zaprto
2 Narodni muzej Slovenije –
Metelkova
Maistrova ulica 1, G3
T: 230 70 30
W: www.nms.si
Narodni muzej Slovenije v
svojem oddelku na Metelkovi
ponuja na ogled stalno
razstavo uporabne umetnosti
na Slovenskem s študijskimi
zbirkami in občasne razstave
s področja uporabne umetnosti.
T–N 10.00–18.00. PO in prazniki
zaprto, vsako prvo N v mesecu
vstop prost
3 Mestni muzej
Ljubljana-MGML
Gosposka ulica 15, D6
T: 24 12 500
W: www.mgml.si
Stalna razstava Obrazi
Ljubljane je posvečena življenju
v Ljubljani in zgodovini mesta.
Mogoče se je celo sprehoditi
po rimski cesti iz 1. stoletja ali
srečati povodnega moža.
T–N 10.00–18.00, Č 10.00-21.00
24. in 31. 12. 10.00–14.00
PO in 1. 1. , 1. 11., 25. 12. zaprto
4 Plečnikova hiša - MGML
Karunova ulica 4-6, D8
T: 241 25 06
W: www.mgml.si
V hiši, v kateri je Plečnik živel po
vrnitvi v domovino leta 1921, so
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na ogled avtentični mojstrovi
ambienti in izvirno gradivo iz
njegove zapuščine.
T-N 10.00–18.00, PO in 1. 1., 1. 11..,
25. 12. zaprto
5 Muzej za arhitekturo in
oblikovanje
Grad Fužine
Pot na Fužine 2
T: 548 42 70
W: www.mao.si
Muzej za arhitekturo in
oblikovanje je osrednja
slovenska muzejska ustanova
za področje arhitekture,
urbanizma, industrijskega in
grafičnega oblikovanja ter
fotografije.
T–N 10.00–18.00,
24. in 31. 12. 10.00–15.00
PO in 1. 1. , 1. 11., 25. 12. zaprto
6 Slovenski etnografski
muzej
Metelkova ulica 2, G3
T: 300 87 00
300 87 45 (SO in N)
W: www.etno-muzej.si
Stalna razstava predstavlja
zakladnico slovenske in
neevropske etnološke
dediščine z več kot 3000
razstavljenimi predmeti.
T–N 10.00–18.00, PO in 1. 1.,
velika noč, 1. 5., 1. 11., 25. 12.
zaprto, vsako prvo N v mesecu
vstop prost
7 Muzej novejše zgodovine
Slovenije
Celovška cesta 23, B2
T: 300 96 11
W: www.muzej-nz.si
Muzej, posvečen dediščini
novejše zgodovine od začetka
20. stoletja dalje. Zbirke
združujejo muzejske predmete,
arhivsko in knjižnično gradivo,
likovna dela ter fotografije.
T–N 10.00–18.00, PO in prazniki
(razen 8. 2) zaprto, vsako prvo
N v mesecu vstop prost

Levo: Narodna galerija

8 Prirodoslovni muzej
Slovenije
Muzejska ulica 1, C4
T: 241 09 40
W: www.pms-lj.si
Muzej hrani obsežne zoološke,
botanične in geološke zbirke,
v katerih so na ogled praktično
vse rastlinske in živalske vrste
ter kamnine v Sloveniji.
PO–N 10.00–18.00, Č 10.00–
20.00, 1. 1. , 1. 5., 1. 11., 25. 12.
zaprto, vsako prvo N v mesecu
vstop prost
9 Virtualni grad/Stalna
razstava na Ljubljanskem
gradu
Grajska planota 1, E5
T: 232 99 94
W: www.ljubljanskigrad.si
Virtualni sprehod po grajski zgodovini vam predstavi
arheološke najdbe in dognanja,
arhitekturni razvoj Ljubljanskega gradu skozi obdobja ter grajske prostore. Projekcija traja 12
minut in je na voljo v slovenskem, angleškem, nemškem,
italijanskem, hrvaškem, ruskem,
francoskem ali španskem jeziku.
Stalna razstava Slovenska zgodovina na Ljubljanskem gradu
prikazuje zgodovino ozemlja
današnje Slovenije od prazgodovine do danes.
• januar, februar, marec,
november: 10.00-18.00,
• april, maj, oktober: 9.0020.00,
• od junija do septembra: 9.0021.00,
• december: 10.00-19.00
10 Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, D5
T: 251 30 24
W: www.ssolski-muzej.si
Muzej hrani obsežno zbirko
predmetov in gradiv o zgodovini šolstva in pedagogike
na Slovenskem. Zanimiva je
predvsem ponazoritev Učne
ure naših babic in dedkov.
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PO–PE 8.00–16.00, vsako 1. SO
v mesecu 10.00–14.00, N, SO in
prazniki zaprto
11 Železniški muzej
Parmova ulica 35, D1
T: 291 26 41, 291 26 43
W: www.slo-zeleznice.si/sl/
skupina-slovenske-zeleznice/
predstavitev/zelezniski-muzej
Stalno zbirko predstavlja več
kot šestdeset lokomotiv in več
kot petdeset drugih vozil, pa
še več tisoč muzealij iz drugih
železniških področij.
T–N 10.00–18.00, PO zaprto
12 Pivovarski muzej
Celovška 22, C1
T: 041 30 30 50
W: www.pivo-union.si/muzej
Muzejska zbirka ponuja celoten
pregled zgodovine Pivovarne
Union, prikaz proizvodnje piva
in predstavitev dejavnosti,
povezanih s pivovarstvom.
Vsak delovni dan ob 13:30,
15:00 in 17:00;
SOB ob 15:00 in 17:00
13 Tobačni muzej
Tobačna ulica 1, B5
T: 241 25 06
W: www.mgml.si/mestnimuzej-ljubljana/tobacnimuzej-960
Muzej prikazuje proizvodne
postopke različnih tobačnih
izdelkov, njihovo uporabo
in življenjski slog tobačnih
delavcev, zlasti tobačnih delavk
»cigararic«.
TO - PE 11:00 - 17:00
14 Muzej športa
Kopitarjeva ulica 4, F5
T: 431 83 40
W: www.muzejsporta.si
Muzej je posvečen zgodovini
slovenskega športa.
PO–PE 9.00–14.00,
SO, N, prazniki zaprto
Vstop prost

15 Slovenski gledališki
inštitut
Mestni trg 17, E5
T: 241 58 00
Občasne razstave s področja
gledališke umetnosti.
PO-PE 9:00 - 17:00
SO 10:00 - 17:00
N in prazniki zaprto
16. a Tehniški muzej Slovenije
Bistra 6
1353 Borovnica
T: 750 66 70
W: www.tms.si
Muzej, ki se nahaja v
starodavnem gradu Bistra hrani
zbirke s področja kmetijstva,
tekstila, prometa, gozdarstva,
lesarstva, elektrotehnike,
lovstva, ribištva in tiskarstva.
T–PE 8.00–16.00 (jul., avg.
10.00–17.00), SO 9.00–17.00,
N in dela prosti dnevi 10.00–
18.00. Po, 1. 11 in 4. 12–28.2
zaprto.
16. b Tehniški muzej
Slovenije/Muzej pošte
in telekomunikacij
Polhov Gradec 61
1355 Polhov Gradec
T: 364 00 83
W: www.tms.si
Na ogled je več muzejskih zbirk,
med katerimi je posebej vredna
ogleda razstava Telegrafistike
in telefonistike.
TO–PE, NE 10.00–17.00
Prazniki zaprto

Galerije
17 Narodna galerija
Prešernova cesta 24, C4
T: 241 54 18
W: www.ng-slo.si
Galerija postavlja na ogled
stalno zbirko Evropski slikarji.
T–N 10.00–18.00, ČE 10.00–
20.00, 24. 12. in 31. 12. 10:00
- 15:00. PO in 1. 1., 1. 5.,1. 11., 25. 12.
zaprto. Vsako prvo N v mesecu
vstop prost.
18 Moderna galerija
Cankarjeva 15, C4
T: 241 68 34
W: www.mg-lj.si
Moderna galerija Ljubljana
je muzej slovenske moderne
umetnosti. Na ogled ponuja
stalno zbirko slovenske
umetnosti 20. stoletja, poleg
tega pa v njej potekajo tudi
občasne razstave.
Vsako liho leto galerija gosti
razstavo Mednarodnega
grafičnega bienala.
T–N 10.00–18.00,
24. 12. in 31. 12. 10:00 - 15:00
PO in 1. 1. , 1. 5., 1. 11., 25. 12.
zaprto, vsako prvo N v mesecu
vstop prost
19 Mednarodni grafični
likovni center
Pod Turnom 3, B3
T: 241 38 00
W: www.mglc-lj.si
Zbirka grafičnih del od 20.
stoletja naprej, razstave
sodobne likovne umetnosti
domačih in tujih avtorjev.
Mednarodni grafični likovni
center je producent in osrednje
prizorišče Mednarodnega
grafičnega bienala, ki poteka v
Ljubljani vsako liho leto.
T–N 10.00–18.00,
PO in 1. 1., 25. 12. zaprto
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20 Mestna galerija –
MGML
Mestni trg 5, E5
T: 241 17 70
W: www.mgml.si
Gostujoče razstave slovenskih
in tujih likovnih umetnikov vseh
zvrsti.
T–N 11.00–19.00, ČE 11.00–21.00,
24. in 31. 12. 11.00-14.00
PO in 1. 1. ,1. 11., 25. 12 zaprto
Vstop prost
21 Galerija na prostem
Jakopičevo sprehajališče v
parku Tivoli, B4
W: www.visitljubljana.com
22 Galerija ŠKUC
Stari trg 21, E6
T: 251 65 40
W: www.galerijaskuc.si
T–N 12.00–19.00, PO in prazniki
zaprto
Vstop prost
23 Galerija Cankarjevega
doma
Prešernova 10, C5
T: 241 71 00
W: www.cd-cc.si
PO - SO 10.00–19.00,
NE 10.00–14.00
Prazniki zaprto

Verjetno so poznavalcem
sodobne umetnosti
po svetu danes najbolj
znana dela umetnikov
t. i. Ljubljanske grafične
šole ali pa dela skupine
Irwin, ki je s svojim
avantgardnim konceptom
Neue Slowenische Kunst v
80. letih pričela ustvarjati
enega najzanimivejših, pa
tudi najbolj provokativnih
opusov v novejši
umetnostni zgodovini.

24 Galerija Jakopič – MGML
Slovenska cesta 9, C6
T: 425 40 96
W:www.mgml.si
Galerija je namenjena
razstavam sodobne likovne
umetnosti in oblikovanja
domačih in tujih avtorjev.
Razstavni program je
osredotočen na vlogo
sodobne umetnosti v okolju,
v katerem deluje. Razstave, ki
trajajo približno dva meseca,
dopolnjuje spored dogodkov,
ki želijo pritegniti obiskovalce
galerije k spoznavanju sodobne
umetnosti.
T-N 10.00-18.00, 24. in 31. 12
10.00–14.00
PO in 1. 1. ,1. 11., 25. 12 zaprto
25 Muzej sodobne umetnosti
– MSUM
Maistrova 3, G3
T: 241 68 00
W: www.mg-lj.si
V Muzeju sodobne umetnosti
(MSUM) so na ogled izbrana
dela iz zbirke sodobne
umetnosti, ki združuje dela iz
mednarodne zbirke Arteast
2000+ ter nacionalne zbirke
MG+MSUM.
Stalna postavitev z naslovom
Sedanjost in prisotnost z deli
slovenskih in drugih umetnikov
iz širšega prostora Balkana in
vzhodne Evrope, ki so nastajala
od 60-tih let prejšnjega stoletja
do danes, tematizira koncept
sodobnosti in se ukvarja z
različnimi oblikami časa.
TO-NE 10.00-18.00
24. 12. in 31. 12. od 10:00 - 15:00
PO in 1. 1, 1.5., 1.11., 25. 12. zaprto.
Vsako 1. nedeljo v mesecu prost
vstop.

Kultura

Ljubljana je mesto kulture,
ki se med drugim ponaša z
eno najstarejših filharmonij
na svetu ter najstarejšim jazz
festivalom v Evropi. Preko leta
se v Ljubljani zvrsti več kot
14.000 kulturnih prireditev
– tako vrhunskih glasbenih,
gledaliških in likovnih kot tudi
alternativnih in avantgardnih
dogodkov. Glasbeno
dogajanje v Ljubljani kaže
značilni potezi mesta – bogato
tradicijo, hkrati pa mladosten
utrip. Ugledni ansambel
ljubljanske operne hiše
uspešno deluje že več kot 110
let in se ponaša z obširnim
repertoarjem klasičnih in
sodobnih del. Ljubljana je tudi
eno pomembnejših središč
gledališke ustvarjalnosti v
tem delu Evrope, v zadnjem
času zlasti tiste sodobno
naravnane, ekstravagantne in
izzivalne. Zanimivi avtorski
pristopi pogosto premostijo
celo jezikovne pregrade.

Festivali
Poletje

Pomlad
Slovenski glasbeni dnevi
Marec
Spored festivala zaznamuje vrsta
koncertov klasične glasbe, na
katerih se s svojimi deli v izvedbi
priznanih slovenskih orkestrov in
solistov predstavljajo predvsem
sodobni slovenski skladatelji.
W: www.sigic.si
Druga godba
Maj
Festival Druga godba je svojo
30-letno zgodovino eden
najpomembnejših festivalov
osrednje Evrope, ki predstavlja
glasbe sveta. S svojim
konceptom, novimi pristopi
in "odkrivanjem" neznanih
glasbenih vsebin in geografskih
teritorijev je edinstven v tem
kulurnem prostoru.
W: www.drugagodba.si
Festival svetlobna gverila
Maj, Junij
Festival predstavlja in
popularizira del sodobne
umetnosti, kjer je glavni nosilec
izraza svetloba – svetlobne
instalacije, objekti in projekcije v
mestnem središču.
www.svetlobnagverila.net

Izberite pravo
prireditev!
V turističnih informacijskih
centrih, hotelih in
nekaterih kulturnih centrih
je na voljo publikacija
mesečnih prireditev
v slovenščini KAM v
Ljubljani? in angleščini
EVENTS. Priskrbite si
svoj brezplačni izvod!
Publikaciji sta kot pdf
dokumenta objavljeni tudi
na www.visitljubljana.com
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Mednarodni grafični bienale
Maj - september
Ljubljanski bienale je največja,
hkrati pa ena najodmevnejših
grafičnih prireditev na svetu, ki se
ponaša že z več kot polstoletno
tradicijo.
W: www.mglc-lj.si

Junij v Ljubljani
Junij
Junijsko dogajanje v Ljubljani
popestrijo brezplačne
prireditve na Kongresnem trgu.
Dopoldanskim dogodkom,
namenjenim predvsem otrokom,
popoldne sledijo lahkotnejše
plesne in glasbene točke, večeri
pa so namenjeni vrhunskim
plesnim in glasbenim stvaritvam.
Jazz festival Ljubljana
Julij
Jazz festival Ljubljana je
najstarejši džezovski festival v
Evropi, z nastopi vrhunskih imen
vsako leto v Ljubljano privabi
domače in tuje ljubitelje te
glasbene zvrsti.
W: www.ljubljanajazz.si
Ana Desetnica – mednarodni
festival pouličnih gledališč
Julij
Festival predstavlja sodobne
ustvarjalne tokove na področju
uličnega gledališča. Na različnih
prizoriščih se predstavijo poulični
artisti, glasbeniki, plesalci in
igralci iz Slovenije in od drugod.
W: www.anamonro.org
Film pod zvezdami
julij
Film pod zvezdami je letni kino na
čarobnem prizorišču Grajskega
dvorišča. V najbolj zvezdnatem
kinu v mestu je na ogled izbor
najbolj odmevnih filmov pretekle
kinematografske sezone.

BIO – bienale oblikovanja
Maj - september
BIO je ugledna mednarodna
razstava oblikovanja, vizualnih
komunikacij, celostnih grafičnih
podob in oblikovalskih zasnov.
W: www.bio.si
Levo: Festival Ljubljana

Festival Ljubljana
Julij-september
Festival Ljubljana, ustanovljen
leta 1953, pomeni vrhunec
kulturne in umetniške ponudbe
v slovenski prestolnici. S svojo
dolgoletno tradicijo, sporedom
vrhunskih umetniških dogodkov
in svetovno znanimi gosti izrazito
zaznamuje kulturno dogajanje v
Ljubljani.
W: www.ljubljanafestival.si
Exodos – festival sodobnih
odrskih umetnosti
Avgust
Exodos vsako leto povezuje
sodobne gledališke in plesne
ustvarjalce z vsega sveta.
W: www.exodosljubljana.si
Poletje v Stari Ljubljani
Junij, julij, avgust
Tradicionalni festival vsako
leto popestri dogajanje v
mestu s sporedom koncertov
klasične glasbe, na katere je
vstop večinoma prost. Festival
tradicionalno sklenejo Noči v Stari
Ljubljani, ki simbolično označujejo
tudi zaključek poletnega utripa
mesta.
W: www.imagosloveniae.net
Letni kino na Kongresnem trgu
avgust
Ljubljana svoje prebivalce in
obiskovalce vsako leto obdari s
tremi brezplačnimi projekcijami
vrhuncev sedme umetnosti.
Predstave, ki se odvijejo na enem
osrednjih Ljubljanskih trgov,
so posvečene pomembnim
obletnicam in dogodkom v mestu
in filmu.
Mladi levi – mednarodni festival
gledališča in plesa
Avgust
V okviru festivala se vsako leto
predstavljajo skupine in umetniki,
ki jih odlikujejo samosvoji pristopi
k sodobni gledališki in plesni
ustvarjalnosti.
W: www.bunker.si
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Ex Ponto – mednarodni festival
sodobne gledališke produkcije
September
Festival predstavlja sodobno
gledališko produkcijo s posebnim
poudarkom na družbeno
angažirani vsebini. Festival
spremljajo razstave, plesne
uprizoritve, multimedijski projekti,
filmske projekcije, koncerti idr.
W: www.exponto.net
Jesen
Mesto žensk
oktober
Mednarodni festival sodobnih
umetnosti Mesto žensk je prejel
naziv EFFE Label 2017-2018, ki ga
European Festivals Association
vsako leto podeljuje evropskim
festivalom, ki izstopajo v svoji
umetniški kvaliteti ter vplivu na
lokalni, nacionalni in mednarodni
ravni.
Ljubljanski maraton
zadnja nedelja v oktobru
Ljubljanski maraton je pravi
slovenski tekaški praznik, ki se ga
vsako leto udeleži okoli 18.000
tekačev iz okrog 40 držav. Proga
poteka po širšem mestnem
središču.
LIFFe – ljubljanski mednarodni
filmski festival
November
Festival LIFFe ponuja vpogled v
svet kakovostnih filmov evropske
in svetovne produkcije.
W: www.liffe.si
Ljubljanska vinska pot
November
Ob martinovanju, ko se mošt
spreminja v vino, se obiskovalci
udeležujejo pokušin različnih
vin in kulinarike na stojnicah
pred gostinskimi lokali v starem
mestnem jedru.
W: www.ljubljanskavinskapot.si

Zima
November Gourmet
November
Kulinarični in zabavnim program
v mestnem središču.
Festival gejevskega in
lezbičnega filma
November, december
Ljubljanski festival gejevskega
in lezbičnega filma je bil prvič
organiziran leta 1984 in velja za
najstarejši tovrstni festival filma
v Evropi.
www.ljudmila.org/siqrd/fglf
December v Ljubljani
December
V praznično okrašenem starem
mestnem jedru v decembru
potekajo raznovrstne prireditve,
namenjene ljudem vseh starosti
in različnih okusov. Praznično
vzdušje vsako leto doseže
vrhunec s silvestrovanji na
osrednjih ljubljanskih trgih.
Animateka – mednarodni
festival animiranega filma
December
V osrednjem, tekmovalnem
sporedu festivala se predstavljajo
kratki animirani filmi s prostora
vzhodne in srednje Evrope.
W: www.animateka.si
MENT Ljubljana
konec januarja
Več kot 60 svežih drznih
izvajalcev z vseh koncev Evrope
se bo predstavilo na treh zimskih
festivalskih večerih, trendi in
dileme glasbene industrije
pa bodo v ospredju MENT
konference.
Pustni karneval
Februar
Tradicionalni pustni karneval
obsega veliko pustno povorko
po ljubljanskih ulicah in zabavni
program za otroke in odrasle.
V sprevodu sodelujejo skupine
značilnih tradicionalnih in tematskih
mask iz Slovenije in tujine.

Koncertna
prizorišča in
kulturni centri
AKC Metelkova mesto
Masarykova 24, G3
W: www.metelkovamesto.org
Cankarjev dom
Prešernova cesta 10, C5
T: 241 72 99
W: www.cd-cc.si
Hiša branja, pisanja in
pripovedovanja
Vodnikova domačija
Vodnikova cesta 65
T: 0590 37 510
W: www.vodnikovadomacija.si
Cvetličarna
Kranjčeva ulica 20
T: 040 689 559
W: www.cvetlicarna.info
Hala Tivoli
Celovška 25, B2
T: 431 50 60
W: www.sport-ljubljana.si/parktivoli/
Gospodarsko razstavišče
Dunajska cesta 18, E1
T: 300 26 00
W: www.gr-sejem.si
Ljubljanski grad
Grajska planota 1, E5
T: 306 42 93
W: www.ljubljanskigrad.si
Center urbane kulture
Kino Šiška
Trg prekomorskih brigad 3,
T: 500 30 00
W: www.kinosiska.si
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Križanke
Trg francoske revolucije 1, D6
T: 241 60 26
W: www.ljubljanafestival.si

Gledališče in
opera

Slovenska filharmonija
Kongresni trg 10, D5
T: 241 08 00
W: www.filharmonija.si

SNG Opera in balet
Ljubljana
Župančičeva ulica 1, C4
T: 241 59 59, 241 59 60
W: www.opera.si

Stara mestna elektrarna
Slomškova ulica 18, F3
T: 051 269 906
W: www.bunker.si/slo/staraelektrarna

SNG Drama Ljubljana
Erjavčeva cesta 1, D5
T: 252 14 62, 252 15 11
W: www.drama.si

Center kulture Španski borci
Zaloška cesta 61
T: 620 87 90
W: www.spanskiborci.si

Mestno gledališče
ljubljansko
Čopova ulica 14, D4
T: 251 08 52
W: www.mgl.si

Športni park Stožice
Vojkova ulica 100
T: 08 387 60 86
W:www.sport-ljubljana.si/center_
stozice
Trubarjeva hiša literature
Stritarjeva 7, E5
T: 308 51 30
W:www.trubarjevahisaliterature.si

Slovensko mladinsko
gledališče
Viharjeva 11, F1
T: 300 49 00
W: www.mladinsko.com
Šentjakobsko gledališče
Krekov trg 2, F5
T: 433 30 12
W: www.sentjakobsko-gledalisce.si
SiTi Teater BTC
Šmartinska cesta 152
T: 070 940 940
W: www.sititeater.si
Gledališče Glej
Gregorčičeva ulica 3, D6
T: 421 92 40
W: www.glej.si
Plesni teater Ljubljana
Prijateljeva ulica 2, F8
T: 430 83 44
W: www.ptl.si

Namestitev

Pestra ponudba Ljubljane
se kaže tudi v raznolikosti
namestitvenih kapacitet. Gost
lahko izbira med različnimi
vrstami namestitev vseh
kategorij. In ker je Ljubljana
mesto po meri človeka, je
večina namestitev v centru
mesta, do bolj oddaljenih
pa so urejene povezave z
mestnimi avtobusi.

Hoteli
Ljubljana ponuja hotele vseh
cenovnih razredov. Večinoma
so v samem središču, tisti
zunaj centra pa so dobro
povezani z mestnimi avtobusi
ali hotelskimi minibusi (t.i.
shuttli). Za središče so značilni
butični hoteli ter hoteli z bogato
tradicijo, medtem ko se malo
izven središča na novo odpira
tudi vedno več modernih
poslovnih hotelov.

Mladinski hoteli –
hostli
V Ljubljani je na voljo vrsta
lepo in originalno urejenih
mladinskih hotelov in
specializiranih prenočišč za
mlade. Številni med njimi so v
središču mesta.
Poleti je mogoče poceni
prenočevati tudi v nekaterih
študentskih in dijaških domovih.

Penzioni
Pravo domačnost gost občuti
v penzionih, ki ponujajo tudi
odlično slovensko kuhinjo.

Zasebne
namestitve in
apartmaji
Ljubljana premore vedno
več zasebnih namestitev in
apartmajev, kjer si gost lahko za
nekaj dni ustvari svoj dom.
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Kamp
V Ljubljani deluje kamp z
velikim zunanjim kopališčem
(Laguna). Več kampov je
na voljo v okolici Ljubljane.
Za obiskovalce z avtodomi
je obvezno, da prenočijo v
kampih.

Informacije in
rezervacije
Spletna stran
www.visitljubljana.com vam
olajša iskanje namestitev
v Ljubljani in okolici. Baza
podatkov vključuje tako hotele
kot tudi hostle, penzione,
apartmaje in kampe. Z uporabo
interaktivnega zemljevida
mesta izbrano namestitev
z lahkoto najdete. Spletna
stran omogoča tudi hitro in
zanesljivo rezervacijo hotelov
v Ljubljani in celotni Sloveniji z
rezervacijskim sistemom Hotels
Combined.
Za pomoč pri rezervacijah se
lahko osebno oglasite tudi v vseh
turističnih informacijskih centrih.

Kulinarika

Ljubljana ponuja pester
izbor priznanih gostiln in
restavracij s širokim razponom
kulinaričnih specialitet,
tako v središču mesta kot v
predmestju. Izbirate lahko
med slovensko in različnimi
mednarodnimi kuhinjami.
Ponudba vključuje vse
cenovne razrede, od cenejših
okrepčevalnic do vrhunskih
restavracij. Nekatere
restavracije višjega cenovnega
razreda v času kosila ponujajo
tudi dnevne menije po
dostopnejših cenah.
Izbor ljubljanske
kakovosti
(Ljubljana
Quality Selection) je blagovna
znamka, ki označuje najbolj
kakovostne storitve gostinskih
obratov in prodajaln v
Ljubljani. Gostilne in
restavracije se ocenjujejo po
načelu »skritega gost«. Znak
kakovosti in priznanja razglasi
strokovna komisija.
Ljubljana
Quality
Selection

Okusi Ljubljane
Izberite domače
okuse. V okviru projekta
Okusi Ljubljane so vam v
izbranih restavracijah na voljo
tradicionalne ljubljanske jedi
iz sestavin lokalnega izvora,
pripravljene na sodobne
načine.

Restavracije
Vrhunske restavracije
Restavracija Strelec
Grajska planota 1, Ljubljana
T: 031 687 648
W: www.kaval-group.si/strelec.asp
Restavracija Atelje
Nazorjeva ulica 2, Ljubljana
T: 308 1907
W: www.facebook.com/
RestavracijaAtelje
Nedelja in prazniki: zaprto
Restavracija JB
Miklošičeva cesta 17, Ljubljana
T: 430 70 70
W: jb-slo.com
Nedelja in prazniki: zaprto
Restavracija Slon 1552
Nazorjeva 5, Ljubljana
T: 470 11 81
W: www.hotelslon.com/sl-si/
slon1552
Nedelja in prazniki: zaprto
Restavracija Maxim
Trg Republike 1, Ljubljana
T: 051 285 335
W: www.maxi.si/si/restavracijamaxim
Sobota, nedelja in prazniki :
zaprto
Restavracija CUBO
Šmartinska cesta 55, Ljubljana
T: 521 15 15
W: www.cubo-ljubljana.com
Nedelja in prazniki: zaprto

Restavracije in gostilne
Gostilna Kovač
Pot k Savi 9, Ljubljana
T: 5371 244
W: www.gostilnakovac.eu/home.php
Sobota in nedelja zaprto
Restavracija Harfa
Koprska ulica 98, Ljubljana
T: 423 24 11
W: www.harfa-restavracija.si
Restavracija Kult316
Prušnikova 74, Ljubljana
T: 235 52 60
W: www.kult316.si
Sobota, nedelja in prazniki :
zaprto
Vander
Krojaška ulica 6-8, Ljubljana
T: 200 9000
W: www.vanderhotel.com/hrana_
in_pijaca/zajtrk
Restavracija Pri levu
Vošnjakova 1, Ljubljana
T: 308 77 00
W: www.union-hotels.eu/sl/
hotel-lev/gostinska-ponudba/
restavracija-pri-levu/
Restavracija Most
Petkovškovo nabrežje 21,
Ljubljana
T: 232 81 83
W: www.restavracija-most.si
Gostilna na gradu
Grajska planota 1, Ljubljana
T: 08 205 19 30 ; 031 301 777
W: www.nagradu.si
Gostilnica 5-6 kg
Gornji trg 33, Ljubljana
T: 040 501 372 ; 320 08 04
W: www.facebook.com/pg/
gostilnica56kg
Restavracija Separe
Koprska ulica 92, Ljubljana
T: 040 55 11 55
W: www.separe.si
Nedelja in prazniki: zaprto
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Hiša kulinarike Manna
Eipprova ulica 1a, Ljubljana
T: 0599 22 308
W: www.restavracija-manna.si

Ošterija Pr' Noni
Cesta v Gorice 1, Ljubljana
T: 242 58 20
W: www.prnoni.si

Čompa
Trubarjeva 40, Ljubljana
T: 040 799 334
Nedelje in prazniki : zaprto

Le Petit Cafe & Restaurant
Trg francoske revolucije 4,
Ljubljana
T: 251 25 75
W: www.lepetit.si

Gujžina
Mestni trg 19, Ljubljana
T: 083 806 446
W: www.prekmurska-gostilna.si
Gostilna Gorjanc
Tržaška cesta 330, Ljubljana
T: 423 11 11
W: www.gorjanc.eu
Bistro Monstera
Gospodska 9, Ljubljana
T: 040 431 123
W: www.monsterabistro.si
Nedelja in prazniki: Zaprto
Bistro Zvezda
Kongresni trg 3, Ljubljana
T: 421 90 91
W: www.zvezdaljubljana.si
Nedelja in prazniki: Zaprto
Gostilna AS
Čopova ulica 5a, Ljubljana
T: 425 88 22
W: www.gostilnaas.si
Restavracija Julija
Stari trg 9, Ljubljana
T: 425 64 63
W: www.julijarestaurant.com
Restavracija Špajza
Gornji trg 28, Ljubljana
T: 425 30 94
W: www.spajza-restaurant.si
Sushimama
(Japonska restavracija)
Wolfova ulica 12, Ljubljana
T: 040 70 20 70
W: www.sushimama.si
Nedelja in prazniki: Zaprto
TaBar
Ribji trg 6, Ljubljana
T: 031 764 063
W: www.tabar.si
Nedelja in prazniki: Zaprto
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Japonska restavracija Maru
Vodnikova 155, Ljubljana
T: 030 200 222
W: www.maru.si
Nedelja in prazniki: Zaprto
Marley & Me
Stari trg 9, Ljubljana
T: 08 380 66 10 ; 041 885 601
W: www.marleyandme.si
Bar pr’Mrtinet (Osrednja
Slovenija)
Luče 45, 1290 Grosuplje
T: 041 414 200
W: www.prmrtinet.si
Gostilna pri Kuklju (Osrednja
Slovenija)
Trubarjeva cesta 31, Velike Lašče
T: 788 90 98
W: www.prikuklju.si
Ponedeljek in torek: Zaprto
Gostilna Skaručna ( Osrednja
Slovenija)
Skaručna 20, Vodice
T: 832 30 80 ; 040 799 810
W: www.skarucna.si
Ponedeljek, nedelja in prazniki:
Zaprto

Vegansko
Ajdovo zrno
Trubarjeva cesta 7, Ljubljana
T: 040 832 446
W: www.facebook.com/pg/
ajdovozrno/
Sobota, nedelja in prazniki:
Zaprto
Barbarella Arkade Bistro
Adamič- Lundrovo nabrežje 3,
Ljubljana
T: 620 88 40
W: www.barbarella-arkade.si
Nedelja in prazniki: Zaprto
Organic Garden
Ciril-Metodov trg 11, Ljubljana
T: 08 205 40 50
W: www.facebook.com/pg/
organicgarden.eu/
Loving Hut
Trg osvobodilne fronte 14,
Ljubljana
T: 06 812 69 70
W: www.facebook.com/pg/
lovinghutljubljanacenter
Zaživ Vegan Bistro
Rimska cesta 23, Ljubljana
T: 05 908 08 02
W: www.facebook.com/pg/
ZazivVeganBistro/
Taman Organic
Nazorjeva 3, Ljubljana
T: 031 884 844
W: www.taman-organic.si
Nedelja in prazniki: Zaprto

Zajtrkovalnice
Učilna okusov
Adamič-Lundrovo nabrežje 1-7
T: 041 386 178
W: www.ucilnaokusov.si
Zmajček FLO
Adamič Lundrovo nabrežje 1,
Ljubljana
T: 051 392 592
W: www.facebook.com/
ZmajcekFloo/
Bazilika Shop & Cafe
Miklošičeva cesta 22, Ljubljana
T: 031 261 785
W: www.bazilika.si/cafe
Sobota, nedelja in prazniki:
Zaprto
Bazilika bistro
Prešernova 15, Ljubljana
T: 041 883 488 ; 244 62 75
W: www.bazilika.si/bistro
Sobota, nedelja in prazniki:
Zaprto
Bazilika Križanke
Trg francoske revolucije 5,
Ljubljana
T: 051 666 065
W: www.bazilika.si/krizanke
Čajna hiša Cha
Stari trg 3, Ljubljana
T: 421 24 40
W: www.cha.si
Nedelja in prazniki: Zaprto
Le petit cafe
Trg francoske revolucije 4,
Ljubljana
T: 251 25 75
W: www.lepetit.si
EK bistro
Petkovškovo nabrežje 65,
Ljubljana
T: 070 146 107
W: www.facebook.com/pg/
ekljubljana
Vander Urbani Resort
Krojaška ulica 6-8, Ljubljana
T: 200 90 00
W: www.vanderhotel.com/hrana_
in_pijaca/
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Slovenska hiša
Cankarjevo nabrežje 13, Ljubljana
T: 08 389 98 11
W: www.facebook.com/
slovenskahisa/
Paninoteka
Jurčičev trg 3, Ljubljana
T: 040 349 329
W: www.facebook.com/pg/
Paninoteka.Restaurant
Dvorni bar
Dvorni trg 2, Ljubljana
T: 251 12 57
W: www.dvornibar.net
Kavarna Rog
Petkovškovo nabrežje 67,
Ljubljana
T: 070 170 282
W: www.facebook.com/pg/
kavarnarog.si
Kavarna Mango
Mesarska cesta 10, Ljubljana
T: 06 815 95 09
W: www.facebook.com/pg/
KavarnaMango
FLO Bistro
Gornji trg 25, Ljubljana
T: 051 392 592
W: www.facebook.com/
FLObistro/

Slaščičarne in
kavarne
VIGO Ice Cream
Stritarjeva ulica 4, Ljubljana
W: www.vigo-icecream.com
Slaščičarna Lolita
Cankarjevo nabrežje 1, Ljubljana
T: 041 344 189
W: www.kaval-group.si/lolita,,.htm
Fetiche Patisserie
Cankarjevo nabrežje 25, Ljubljana
T: 040 700 370
W: www.fetichepatisserie.com
Kavarna Zvezda
Wolfova ulica 14, Ljubljana
T: 421 90 90
W: www.zvezdaljubljana.si
Kavarna Cacao
Petkovškovo nabrežje 3, Ljubljana
T: 430 17 71
W: www.cacao.si
Čokoladni atelje Dobnik
Trg republike 1, Ljubljana
T: 425 31 41
W: www.cokoladniatelje.si
Nedelja: Zaprto
Kavarna Zvezda Slon
Nazorjeva ulica 5, Ljubljana
T:470 11 46
W: www.zvezdaljubljana.si
Kavarna in slaščičarna Maxi
Trg republike 1, Ljubljana
T: 051 285 342
W: www.maxi.si/si/maxijevakavarna-in-slascicarna/
Nedelja in prazniki: Zaprto

Vinoteke

Pivnice

Balthazar The wine storeSlowly Park
Dunajska cesta 20, Ljubljana
T: 041 393 412
W: www.facebook.com/pg/
balthazarthewinestore/
Nedelja: Zaprto
Dvorni bar
Dvorni trg 2, Ljubljana
T: 251 12 57
W: www.dvornibar.net
eVino BAR
Šmartinska cesta 53, Ljubljana
T: 040 384 664 ; 401 80 08
W: www.evino.si/bar-vinoteka
Nedelja: Zaprto

Kavarna in pivnica Paviljon
Dunajska cesta 18, Ljubljana
T: 051 261 118
W: www.kaval-group.si/
paviljon,,pivnica.htm
Pivnica Union
Celovška cesta 22, Ljubljana
T: 471 73 35
W: www.pivnica-union.si
Nedelja in prazniki: Zaprto
Pivoteka Za popen't
Stari trg 5, Ljubljana
T: 256 59 16 ; 031 268 313
W: www.zapopent.si
Nedelja in prazniki: Zaprto

Vineria Del Ponte
Stari trg 2, Ljubljana
T: 070 805 175
W: www.vineriadelponte.com
Vinoteka Dvor
Dvorni trg 2, Ljubljana
T: 251 36 44
W: www.kozelj.si/vinoteka-dvor
Nedelja in prazniki: Zaprto
Vinoteka Movia
Mestni trg 2, Ljubljana
T: 051 304 590
W: www.movia.si/vinotekaljubljana
Sobota,nedelja in prazniki: Zaprto
Vinoteka Dekanter
Gornji trg 10, Ljubljana
T: 068 675 445
W: www.facebook.com/dekanter.
wineboutique.ljubljana/
Vinoteka Štorija
Trubarjeva cesta 17, Ljubljana
T: 040 690 096
W: www.facebook.com/vino.
storija/
Nedelja in prazniki: Zaprto
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53

City walk

Left: Ljubljana museum

Zabava in
nočno življenje

Dogajanje v Ljubljani se
ne sklene z večernimi
kulturnimi prireditvami,
ampak se za tiste, ki iščejo
zabavo, lahko nadaljuje vse
do jutra. Ponudba je seveda
prilagojena različnim okusom.
Zabavo lahko pričnete v
katerem od številnih pubov,
nadaljujete pa v katerem
od klubov ali pa obiščete
eno od igralnic. V Ljubljani
deluje tudi nekaj rokovskih in
džezovskih klubov, zvečer pa
se začno tudi številne zabave
s plesno elektronsko glasbo.
Najživahneje je vedno proti
koncu tedna.

Klubi
Arena
Šmartinska cesta 152
T: 810 71 36
W: www.arena.si
Cirkus
Trg mladinskih delovnih
brigad 7, B6
T: 051 631 631
W: www.cirkusklub.si
Cvetličarna
Kranjčeva ulica 20
T: 064 118 655
W: www.cvetlicarna.info
Emonska klet
Plečnikov trg 1, D5
T: 421 93 00
W: www.emonskaklet.com
Etno klub Zlati Zob
Zaloška 69
T: 040 563 100
W: www.zlatizob.si
Zaprto ob ponedeljkih
En Pub
Celovška cesta 150
T: 514 11 27
Goodlife – Castle Lounge
Club
Grajska planota 1, E5
T: 439 41 40
W: www.goodlife-loungeclub.si
Jazz klub Gajo – letni vrt
Društva slovenskih
pisateljev
Tomšičeva ulica 12, C4
T: 425 32 06
Le poleti
Klub K4
Kersnikova ulica 4, D3
T: 031 424 111
E:info@klub-k4.si
W: www.klub-k4.si
Metelkova mesto – alternativni
kulturni center
Masarykova 24, G3
W: www.metelkovamesto.org
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Klub Nebotičnik
Štefanova ulica 1, D1
T : 040 233 078
W : www.neboticnik.si
Orto bar
Grablovičeva ulica 1
T: 232 16 74
W: www.orto-bar.com
Pr'Skelet disco bar
Kongresni trg 3, D5
T: 040 852 366
W: www.prskelet.com
TOP Eat&Party
Tomšičeva ulica 2, D4
T: 040 66 88 44
W: www.topsixclub.si

Nočni klubi
Escape
Grablovičeva 1
Hard Core Cafe
Dolgi most 2
T: 031 693 693
W: www.hcc.si
Latino Night Club
Šmartinska cesta 152
Hala 18, klet
T: 059 952 121
Tango bar
Plemljeva 6
T: 041 324 828
W: www.tangoslovenija.si

Igralnica in igralni
saloni
Casino Lev (igralni salon)
Vošnjakova ulica 1, D3
T: 430 42 23
W: www.casinolev.com
Casino Rio (Arena)
(igralni salon)
Šmartinska cesta 152
T: 810 71 66
W: www.casino-rio.si
Casino Kongo (igralni salon)
Ljubljanska cesta 65,
1290 Grosuplje
T: 781 02 00
W: www.kongo.si
Rio Central (igralni salon)
Miklošičeva 9, E3
T: 430 74 00
W: www.casino-rio.si

Gejem in
lezbijkam prijazno
Monokel
Masarykova 24, G3
Metelkova mesto,
W: www.klubmonokel.com
Tiffany
Masarykova 24, G3
Metelkova mesto,
W: www.kulturnicenterq.org

Kinematografi
Cankarjev Dom
Prešernova cesta 10, C5
T: 241 72 99, 241 73 00
W: www.cd-cc.si
Kinocenter Kolosej
Šmartinska cesta 152
T: 520 55 02
W: www.kolosej.si
Kinodvor Mestni kino
Kolodvorska ulica 13, F3
T: 239 22 17
W: www.kinodvor.org
Komuna
Cankarjeva 1, D4
T: 810 71 74
W: www.kolosej.si
Slovenska Kinoteka
Miklošičeva cesta 28, E3
T: 434 25 10
W: www.kinoteka.si
XpanD
Šmartinska cesta 152
T: 810 71 37
W: www.arena.si/3d-kino
Kino gledališče Bežigrad
Linhartova 11
T: 083 807 068
W: www.kino-bezigrad.si

Q Cultural Centre
Masarykova 24, Metelkova
mesto, G3
W: www.kulturnicenterq.org/en
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Nakupovanje

Središče Ljubljane je umirjeno
nakupovalno središče. Tu
najdete trgovine s priznanimi
svetovnimi blagovnimi
znamkami in trgovine z deli
domačih oblikovalcev, ki
pogosto presenečajo s svojo
izvirnostjo. Vrsta prodajnih
galerij, ateljejev in starinarnic
priča o bogatem umetniškem
utripu Ljubljane. Priporočamo
postanek na slikoviti osrednji
mestni tržnici, ki jo je zasnoval
sloviti arhitekt Jože Plečnik.
Zunaj mestnega jedra
obratujejo večja nakupovalna
središča. Skratka, v Ljubljani je
izbire veliko za vsak žep.

Glavna tržnica
Vodnikov trg,
Pogačarjev trg, E5
T: 300 12 30
W: www.lpt.si/trznice
Zaprto ob nedeljah in praznikih.
Art Market/Umetniška tržnica
Breg E6
W: www.artmarket.si
Sobote 9.00–16.00
(od maja do oktobra)
Bolšji trg starin
Breg, E6
Nedelje 8.00–14.00
Stara Ljubljana
Ciril-Metodov trg, Mestni trg,
Stari trg, Gornji trg, E5,6
Stara Ljubljana je svoje štiri trge
povezala v pravo nakupovalno
ulico, polno slovenskih
unikatnih stvaritev: kristal,
čipka, slovenska kulinarika, dela
slovenskih modnih oblikovalcev
ipd.
Središče Ljubljane

Trgovina TIC
Ljubljana
Adamič-Lundrovo
nabrežje 2, T: 306 12 15,
W: www.visitljubljana.com
Vzemite s seboj delček
Ljubljane! V trgovini TIC
Ljubljana je na prodaj
pestra izbira spominkov
in manjših umetniških
izdelkov. Najbolj pristni
med spominki nosijo
zaščitni znak »Ljubljanski
spominek« in »Plečnikova
Makalonca« .
Vsak dan 10.00–19.00.
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Po pestri izbiri trgovin so
najbolj znane, Miklošičeva,
Čopova, Nazorjeva, Tavčarjeva,
Trubarjeva, Slovenska ulica in
Stara Ljubljana.

Odpiralni čas
trgovin
Ljubljanske trgovine so
večinoma odprte med
9.00 in 19.00 med tednom
in ob sobotah med 8.00
in 13.00, kar pa ne velja
za večino nakupovalnih
centrov zunaj središča
mesta, ki delajo do 21.00
in to tudi ob sobotah, ob
nedeljah pa navadno do
15.00.

Veleblagovnice
Galerija Emporium
Prešernov trg 4B, E4
T: 041 377 500
W: www.galerijaemporium.si
Maximarket
Trg republike 1, D5
T: 476 68 12
W: www.maxi.si
Zaprto ob nedeljah in praznikih.
Nama
Tomšičeva ulica 2, D4
T: 425 83 00
W: www.nama.si
Zaprto ob nedeljah in praznikih.

Nakupovalna
središča
BTC City
Šmartinska cesta 152,
T: 585 22 22
W: www.btc-city.com
Zaprto ob nedeljah in praznikih.
City Park
Šmartinska cesta 152g,
T: 587 30 50
W: www.citypark.si
Supernova
Jurčkova cesta 223,
T: 08 200 8000
W: www.supernova.si/ljubljana

Šport in
sprostitev

Ljubljana je mesto s številnimi
zelenimi površinami, ki
ponujajo veliko možnosti
za šport in rekreacijo.
Športno dogajanje vseh vrst
je nasploh pomemben del
utripa Ljubljane, ki gosti
številna mednarodna in
domača športna tekmovanja.
Slovenija sicer ponuja
raznovrstne možnosti za šport
in rekreacijo, vsa prizorišča pa
so razmeroma lahko dostopna
iz prestolnice. Za tiste, ki
želijo uživati v naravi, so na
voljo številne pohodniške
in kolesarske poti, pozimi
je mogoče hitro priti do
katerega od gorskih smučišč,
kar zadeva poletno sprostitev,
pa od Ljubljane niti do morja
ni daleč.

Športna središča
Stožice Centre
Vojkova cesta 100
T: 08 387 60 86, 051 653 563
W: www.sport-ljubljana.si/
center-stozice
Bit Center Hotel
Litijska cesta 57
T: 548 00 55
W: www.bit-center.net
Rekreacijski center Tivoli
Celovška cesta 25, B2
T: 430 66 68, 031 259 244
W: www.sport-ljubljana.si
Športni park Ljubljana
Milčinskega ulica 2
T: 432 50 50, 031 716 335
W: www.sport-ljubljana.si
Športni park Kodeljevo
Gortanova ulica 21
T: 059 942 416, 031 622 492
W: www.sport-ljubljana.si

Golf

Pot spominov in
tovarištva (Zeleni
prstan)
Pot spominov in tovarištva
(PST) je urejena peščena
sprehajalna in rekreacijska
pot, ki sklenjena obseže
celotno mesto. Dolga je 33
km in vodi skozi različne
dele mesta, deloma pa
po okoliških travnikih in
gozdovih. Pot teče po
področju, kjer je med
drugo svetovno vojno
od leta 1942 naprej, pod
italijansko in kasneje
nemško okupacijo, mesto
obdajala bodeča žica,
ki naj bi odpornikom
prekinila stik med mestom
in zaledjem.

Golf Arboretum
Volčji potok 43 G
T: 831 80 80
W: www.golfarboretum.si
Diners Golf & Country Club
Smlednik 200
T: 051 623 883
W: www.golf-ljubljana.si
Golf igrišče Trnovo
T: 051 366 690
W: www.golftrnovo.com
Javno igrišče.
Golf Center
Stanežiče, Lj-Šentvid
T: 08 384 12 76
W: www.sport-ljubljana.si/golf
_center

Vodni parki
Laguna Mestna plaža
Dunajska cesta 270
T: 589 01 41
W: www.laguna.si
Od jun. do sep. vsak dan
9.00–20.00
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Vodno mesto Atlantis
Šmartinska cesta 152
T: 585 21 00
W: www.atlantis-vodnomesto.si
NE - ČE 9.00 - 21.00
PE, SO in prazniki do 22.00

Vodni športi
Kajak kanu klub Tacen
Marinovševa cesta 8a
T: 513 65 30
W: www.kajakklubtacen.si
Skok Sport
Marinovševa cesta 8
T: 512 44 02, 040 217 000
W: www.skok-sport.si
Veslaški klub Ljubljanica
Velika čolnarska ulica 20
T: 283 87 12
W: www.vesl-klub-ljubljanica.si
SUP Bananaway
Podmilščakova 46
T: 040 238 756
W: www.bananaway.si

Bike parks
BMX Park Ljubljana
Stopniška 1
T: 031 807 335
W: www.kd-rajd.si
Bike Park (mountain bikes)
Podutiška 238
T: 031 807 335
W. www.kd-rajd.si
KoloPark (pump track)
Celovška 43
T: 432 31 09

Smučanje
RTC Krvavec
Grad 76, Cerklje na Gorenjskem
T: 04 252 59 11
W: www.rtc-krvavec.si

Wellness
Atlantis vodno mesto
Šmartinska 152
T: 585 21 00
W: www.atlantis-vodnomesto.si

Rekreacija in sprostitev

Breza savna klub
Lepodvorska 13
T: 231 97 13
W: www.savnabreza.com
Fanči kozmetika & savna
Golouhova 28
T: 428 70 10
W: www.fanci.si
Sense Wellness Club
Dunajska cesta 154
T: 588 26 00
W: www.sense-club.com
Sunny Studio
Regentova cesta 37
T: 513 44 44
W: www.sunny.si
Thai center
Šišenska 131
T: 514 15 60
W: www.thai.si

Množične športne
prireditve
Pohod po Poti ob žici in Tek trojk
Maj
Rekreativni pohod vseh generacij
po 35-kilometrski Poti ob žici
in tek trojk. Pohod in tek se
zaključita s prireditvijo v središču
Ljubljane.
W:www.pohod.si
Maraton Franja
Junij
Maraton, ki je že vrsto let vpisan v
koledar mednarodne kolesarske
zveze UCI, je odmeven tudi v
mednarodnem merilu.
W: www.franja.org
Ljubljanski maraton
Oktober
Ljubljanski maraton je pravi
slovenski tekaški praznik, ki se ga
vsako leto udeleži okoli 18.000
tekačev iz vsega sveta. Proge
potekajo po širšem mestnem
središču.
W:www.ljubljanskimaraton.si.

Levo: Pot spominov in tovarištva

Ljubljana za
družine

Ljubljana je prijazno mesto
tudi za najmlajše obiskovalce.
Predvsem poleti se po
nabrežjih reke Ljubljanice
vrstijo različne ustvarjalne
delavnice, knjižnice se
preselijo pod krošnje dreves,
lutkovne in gledališke
predstave pa na ulice in trge.
Številne zelene površine, ki
segajo v samo jedro mesta, so
pravi kraj za družinski oddih in
rekreacijo. S širjenjem površin
za pešce pa je Ljubljana
postala še varnejše mesto.

Doživetja
Živalski vrt Ljubljana
Večna pot 70
T: 244 21 88
W: www.zoo.si
V živalskem vrtu si obiskovalci,
predvsem otroci, v okviru
dogodivščin, ki so namenjene
družinam, lahko privoščijo
zelo neposreden stik z živalmi:
organizirano hranjenje živali,
predstavitev živali ipd.
Vsak dan apr., sep. in okt.
9.00–18.00, jan., feb. in dec.
9.00–16.30, mar. in nov. 9.00–
17.00, maj - avg. 9.00–19.00.
Zaprto 25.12.
Hiša eksperimentov
Trubarjeva cesta 39, F4
T: 300 68 88
W: www.he.si
Hiša eksperimentov je prvi
slovenski center znanosti v
slogu »izvedi sam«. Namenjen
je odraslim in otrokom. V Hiši
eksperimentov popularizirajo
znanost in dokazujejo, da je
učenje lahko tudi zabava.
SO, NE 11.00–19.00, SR 16.00 20.00; ob 17.00 so na sporedu
dogodivščine oz. interaktivna
predavanja.
Park Tivoli
Največji ljubljanski park je
idealen za sprehod v naravo
in zabavo na prostem. Poleg
tivolskega ribnika, kjer je tudi
slaščičarna, je urejeno večje
otroško igrišče. Blizu je tudi
rastlinjak, v katerem si lahko
ogledate tropske rastline; en
trakt je posvečen mesojedim
rastlinam, ki so prava atrakcija
za otroke.
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Botanični vrt
Ižanska cesta 15, G9
T: 427 12 80
W: www.botanicni-vrt.si
Spoznavanje rastlin je lahko
prav zabavno. Da je tako, se
prepričajte v Botaničnem vrtu,
ki na tem mestu vzgaja rastline
že 200 let. V letu 2011 je bil odprt
tudi tropski rastlinjak. Lahko se
udeležite tudi vodenega ogleda
vrta.
Odprto vsak dan 7.00–19.00
(1. 4.–31. 10.), 7.00–20.00 (1. 6.–
31. 8.) in 7.00–17.00 (1. 11.–31. 3.)
Knjižnica pod krošnjami
Različne lokacije, v poletnih
mesecih
Branje knjige je še toliko
zabavnejše, če jo beremo zunaj.
Popolne za to so knjižnice
pod krošnjami, kjer se v miru
v naravnem okolju prepustite
pisani besedi.
Sezamov otroški bolšji sejem
Tržnica Moste
Zaloška 55
T: 544 24 05, 041 918 153
W: www.zdruzenje-sezam.si
Sejem ponuja izmenjavo in
prodajo rabljene otroške
opreme, oblačil in igrač. Sejem
spremljajo ustvarjalne delavnice
za otroke in glasbeni program.
Vstopnina: 1 EUR
Vsako tretjo nedeljo v mesecu
(poleti sejmov ni) 9.30 – 13.00
Hiša otrok in umetnosti
Miklošičeva 28, D4
T: 041 663 904
W: www.hisaotrok.si
Hiša otrok in umetnosti
organizira ustvarjalnice,
delavnice in igralnice, na
katerih otroci spoznavajo
lutke, gledališče, glasbo,
slikanje, kiparstvo, pesništvo,
pravljičarstvo in še mnogo
več. Občasno organizirajo tudi
lutkovne predstave.

Levo: Prireditev za otroke

Vodno mesto Atlantis
Šmartinska cesta 152
T: 585 21 00
W: www.atlantis-vodnomesto.si
NE, ČE 9.00 - 21.00
PE, SO in prazniki 9.00 - 22.00
Laguna Mestna plaža
Dunajska cesta 270
T: 568 01 41, W: www.laguna.si
Od jun. do sep. vsak dan
9.00–20.00
Lumpi park
Celovška cesta 25, B2
T: 080 7330
W: www.lumpipark.si
Pon. - pet. 16:00 - 21:00,
Sob., ned. in prazniki 10:00 21:00.
Minicity
Minicity je tematski program
zabave, ki uporablja metodo
didaktične igre, namenjen
otrokom od 2. do 12. leta
starosti. V njem otroci skozi
didaktične igre pod vodstvom
izkušenih animatorjev
spoznavajo različne poklice in
osvajajo uporabna znanja za
vsakodnevno življenje.
Pon - sob 10.00 - 20.00, ned
10.00 - 18.00

Tradicionalne
otroške prireditve
Sprevod dedka Mraza
V zadnjih dneh pred novim
letom se s severa v svoji kočiji
pripelje dedek Mraz. Otroke
obišče v spremstvu konjenikov
na lipicancih, snežakov,
medvedov, zajcev in drugih
pravljičnih bitij.
W: www.visitljubljana.com
Mini poletje
Mednarodni lutkovni festival.
Junij–avgust
W: www.mini-teater.si
Festival Bobri
W: www.mladinsko.com/
predstavitve/festival-bobri

Otroška igrišča
Družinski center Mala ulica
Igrišče Osoje pod Gradom
Igrišče Prule ob Špici
Igrišče pri Etnografskem
muzeju

Gledališča za
otroke
Kino Dvor-Kino Balon
Kolodvorska 13, F3
T: 239 22 20
W: www.kinodvor.org
Lutkovno gledališče
Ljubljana
Krekov trg 2, F5
T: 300 09 82, 080 2004
W: www.lgl.si
Lutkovno gledališče
Ljubljana – Kulturnica
Židovska steza 1, D5
T: 300 09 74
W: www.lgl.si
Mladinsko gledališče
Vilharjeva 11
T: 300 49 00
W: www.mladinsko.com
Mini teater Ljubljana –
stavba gledališča na
Križevniški ulici
Križevniška ulica 1, D6
T: 425 60 60
W: www.mini-teater.si

Igrišče v Parku slovenske
reformacije
Park Tivoli
Severni mestni park Navje
Živalski vrt Ljubljana
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Desno: Sprevod Dedka Mraza

Previjalnice in
dojilnice
Centralna lekarna
(previjalnica)
Prešernov trg 5, E4
Čajna hiša Cha
(previjalnica)
Stari trg 3, E6
Javno stranišče Kresija,
(previjalnica)
Stritarjeva 6, E5
Lekarna Barsos-h
(previjalnica in dojilnica)
Gregorčičeva 9a, C6
Mesarski most
(previjalnica), E4
Plečnikov podhod
(previjalnica), D5
Sezam
(previjalnica in dojilnica)
Novi trg 1 D6
Slaščičarna Čolnarna
(previjalnica)
Park Tivoli, B4
Tromostovje
(previjalnica) E5
Veleblagovnica
Maximarket
(previjalnica)
Trg republike 1, D5
oddelek za otroke
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Slovenija je država
raznolikosti. Na tako majhni
površini boste težko še kje
drugje našli toliko različnih
naravnih in kulturnih
znamenitosti. Ljubljana
leži v središču Slovenije
in je odlično izhodišče za
raziskovanje njenih lepot.
Razdalje v državi so majhne in
omogočajo obisk morja, gora
ali jam že v eni uri. Izbrati
morate le smer neba.

1 Ljubljansko barje
Krajinski park z izjemnim
prepletom tisočletnih
poselitvenih in naravnih
posebnosti vabi v Iški Vintgar,
na Podpeško jezero, v
Plečnikovo cerkev sv. Mihaela
in v Muzej tehnične dediščine
v Bistri.
2 Šmarna gora (9 km)
S svojimi 669 metri je Šmarna
gora najbolj priljubljena
izletniška točka Ljubljančanov.
Do vznožja je mogoče priti tudi
z mestnim avtobusom številka 8.
3 Škofja Loka (21 km)
Eno najstarejših slovenskih
mest s številnimi zgodovinskimi
spomeniki in gradom.
4 Krvavec (30 km)
Ljubljani najbližje veliko
smučišče na 1971 m pozimi
ponuja 26 km smučarskih
prog in Eskimsko vas, poleti pa
številne pohodniške poti.
5 Postojna (53 km)
Postojna slovi po vsem svetu
zaradi svoje jame (podzemni
sistem je dolg kar 27 km) in
bližnjega Predjamskega gradu.
Po delu jame se popeljete z
vlakcem.

Organizirane izlete do
največjih znamenitosti
Slovenije lahko
rezervirate v turističnih
informacijskih centrih
ali na spletni strani
www.visitljubljana.com.
Zagotovite si brezplačno
zloženko Izleti iz
Ljubljane in izberite izlet
po svojem okusu.
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6 Bled (54 km)
Bled z Blejskim jezerom je
najbolj znan po otoku sredi
jezera, na katerega se lahko
popeljete v tradicionalnem
čolnu – pletni, po Blejskem
gradu na vrhu stene ob robu
jezera in po odličnih kremnih
rezinah.
7 Dolina Krke (69 km)
Dolino reke Krke poleg
slikovitega naravnega okolja
zaznamuje vrsta gradov in
samostanov. Predlagamo
ogled srednjeveškega mesteca
Kostanjevica na Krki, gradu
Otočec, kartuzijanskega
Levo: Bled

samostana Pleterje, termalnega
zdravilišča Čatež in gradu
Mokrice.
8 Novo Mesto (69 km)
Novo Mesto, središče
Dolenjske regije, je bilo
ustanovljeno leta 1365 v
središču gričevnate vinorodne
pokrajine skozi katero teče
reka Krka. Zgodovinske
in kulturne znamenitosti
mesta dopolnjujeta dve
bližnji zdravilišči Dolenjske in
Šmarješke toplice.
9 Logarska dolina (70 km)
Idilična Logarska dolina je
bila zaradi vrste naravnih
znamenitosti in pokrajinskih
posebnosti zaščitena kot
naravni park. Krasijo jo slapovi,
številna naravna brezna, skalni
previsi in izviri.
10 Bohinj (75 km)
Bohinj, ki slovi po svojem jezeru
in bližnjem slapu Savica, je
odlično izhodišče številnih
pohodnih poti v Julijske Alpe.
Območje je znano tudi po
tradiciji izdelave sira, zato
morate poskusiti tudi slavni
bohinjski sir.
11 Celje (76 km)
Nekoč domovanje Celjskih
grofov, ene od najvplivnejših
srednjeveških družin, danes pa
tretje največje mesto v državi
združuje različne kulturne in
zgodovinske znamenitosti.
Nedaleč od Celja v Šempetru
se nahaja rimska nekropola in
več znanih zdravilišč: Dobrna,
Topolščica, Laško, Rogaška
Slatina in Olimia.
12 Kobilarna Lipica (80 km)
V Kobilarni Lipica so prvi na

svetu vzredili konje pasme
lipicancev. Ponašajo se s
svetovno znano klasično šolo
jahanja. Odprto celo leto.

z enim največjih igralniških
kompleksov v srednji Evropi,
leži v bližini idiličnega
vinorodnega gričevja, Goriška
Brda.

13 Škocjanske jame (80 km)
Škocjanske jame so zaradi
edinstvene naravne in kulturne
dediščine vpisane v seznam
svetovne dediščine pri Unescu
že od leta 1986. Skupaj s
podzemnim tokom reke Reke
so eno od najdaljših kraških
podzemnih mokrišč v Evropi.

16 Slovenska Istra (Koper,
Piran, Portorož, Izola)
(120 km)
Slovenska Istra se ponaša s 47
km obale. Portorož je vodilno
turistično središče, medtem
ko srednjeveška mesta Piran,
Koper in Izola navdušujejo z
bogato kulturno dediščino.
Posebna privlačnost tega
območja so soline, Strunjanske
in večje Sečoveljske, zanimivo
pa je tudi zaledje.

14 Kranjska Gora (84 km)
Kranjska Gora je priljubljeno
športno in turistično središče na
robu Triglavskega narodnega
parka ter prizorišče odmevnih
športnih prireditev; vsako
leto tukaj potekajo tekme
svetovnega pokala v smučanju
za moške za pokal Vitranc, v
bližnji Planici tekme za svetovni
pokal v smučarskih skokih.

17 Maribor (122 km)
Drugo največje slovensko
mesto leži na bregovih reke
Drave pod vrhovi Pohorja, kjer
se vsako leto prireja tekmovanje
svetovnega pokala v smučanju
za ženske Zlata lisica. Maribor je
mesto vina in slovi po najstarejši

15 Nova Gorica z okolico
(108 km)
Nova Gorica, ki se ponaša

vinski trti na svetu, stari več kot
400 let.
18 Dolina Soče (Bovec,
Kobarid, Tolmin) (130 km)
Reka Soča je znana po svoji
zelenkasti barvi, zaradi katere
jo imenujejo smaragdna reka,
in brzicah, ki omogočajo
eno najboljših doživetij
adrenalinskih vodnih športov v
tem delu Evrope. Ne izpustite
obiska svetovno znanega
Muzeja prve svetovne vojne v
Kobaridu.
19 Ptuj (130 km)
Najstarejše mesto v Sloveniji
slovi po bogati kulturni
dediščini, ki jo najbolje
poosebljajo Ptujski grad s
Pokrajinskim muzejem, Ptujska
vinska klet in Kurentovanje,
največji karnevalski festival v
Sloveniji.
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Izleti iz Ljubljane

Desno: Postojnska jama

Praktične
informacije

Banke
Večina bank je v samem
središču mesta in je odprta
med 9.00 in 13.00 ter 15.00 in
17.00, za vikende in praznike so
zaprte.
Čistilnice
Labod
Pražakova 12, E3
T: 232 10 62
Poljanski nasip 8, F4
T: 282 10 11
W: www.cistilnica-labod.si
Chemo Express
Vidovdanska 2
T: 231 07 82
W: www.chemoexpress.com
Tekstilekspres
Cankarjeva 10 b, D4
T: 252 73 54
W: www.tekstilekspres.com
Internet
WiFree Ljubljana
Brezplačen 60-minutni dostop
do interneta v ožjem središču
Ljubljane. Vse spletne strani
javnih zavodov in podjetij
Mestne občine Ljubljana, tudi
turistično spletno mesto Visit
Ljubljana, so prek omrežja
WiFree Ljubljana dostopne
brezplačno in neomejeno.
Dostop do omrežja lahko ob
plačilu poljubno podaljšate.
Večina mesta je pokrita s
signalom za brezžični internet.
Za tiste brez računalnika pa
je na voljo dovolj internetnih
kotičkov:
Drog-Art
Prečna ulica 6
T: 059 047 271, 439 72 70
W: www.drogart.org
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Škuc info center, Galerija Škuc
Stari trg 21, E6
T: 421 31 42
W: www.lmit.org
Slovenski turistični
informacijski center – STIC
Krekov trg 10, F5
T: 306 45 75
W: www.visitljubljana.com
STA Travel Cafe
Ajdovščina 1, D4
T: 080 47 42
W: www.stapotovanja.com
Poleg naštetih internetnih
kotičkov lahko do interneta
dostopate tudi v vseh mestnih
knjižnicah.
Javna stranišča
Tromostovje, E5
(odprto 7.00–24.00)
Zmajski most, E4
jan. - apr. in sep. - nov. odprto
7.00–15.00, nedelje in praznike
zaprto
maj - avg. in dec. 7.00–15.00,
pet. - sob. 7:00 - 2:00
ned. 7:00 - 23:00
Prulski most, E6
mar. - apr. in sep. - nov. odprto
10.00–22.00,
nedelje 10:00-23:00
maj - avg. in dec.
pon. - čet. 10:00 - 22:00
pet. - sob. 10:00 - 2:00
ned. 10:00 - 24:00

Plečnikov podhod, D5
odprto 7.00-23.00
Mesarski most, E5
odprto 7.00-23.00
Lekarne
Centralna lekarna
Prešernov trg 5, E4
T: 230 61 00
W: www.lekarnaljubljana.si
Vsak dan, razen ob nedeljah in
praznikih.
Lekarna Miklošič
Miklošičeva ulica 24, E3
T:230 61 00
Vsak dan, razen ob nedeljah in
praznikih.
Dežurna lekarna
Njegoševa ulica 6k,
T: 230 61 00
24 ur na dan
Najdeni predmeti
Policijska postaja Ljubljana
Center
Trdinova ulica 10, E3
T: 475 06 00
W: www.policija.si
Železniška postaja
Trg Osvobodilne fronte 6, F2
T: 291 25 98
W: www.slo-zeleznice.si

Kongresni trg, D5
odprto 7.00-23.00
Kresija, E5
javno stranišče za gibalno
ovirane osebe (vstopiti je
mogoče z evroključem ali s
pritiskom na zvonec ob vhodu,
odprto 24 ur na dan)

Praktične informacije

Levo: Zmajski most

Nujna pomoč

Prodaja vstopnic

Policija: 113
Prva pomoč: 112
Gasilci: 112
Splošna nujna medicinska
pomoč – Zdravstveni dom
Ljubljana
Bohoričeva ulica 4, Urgentni
blok Kliničnega centra
T: 522 84 08
W: www.zd-lj.si/zdlj
Urgenca – Klinični center
Ljubljana
Zaloška cesta 7
T: 522 50 50
W: www.kclj.si
Nujna zobozdravstvena
pomoč, Zdravstveni dom
Ljubljana Center
Metelkova ulica 9, G3
T: 472 37 18
W: www.zd-lj.si/zdlj
Pralnice
Hostel Celica
Metelkova 8, G3
T: 230 97 00
W: www.souhostel.com
Puhi
Cesta Ljubljanske brigade 23
T: 041 943 984
W: www.puhi.eu

Turistični informacijski center
Ljubljana – TIC
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, E5
T: 306 12 15, 306 12 35
W: www.visitljubljana.com
Slovenski turistični informacijski
center – STIC
Krekov trg 10, F5
T: 306 45 75, 306 45 76
W: www.visitljubljana.com
Blagajna Cankarjevega doma
Prešernova cesta 10, C5
T: 241 72 99
W: www.cd-cc.si
Blagajna Križanke
Trg francoske revolucije 1, D6
T: 241 60 26
W: www.ljubljanafestival.si
Eventim (spletna prodaja)
www.eventim.si
Moje karte (spletna prodaja)
www.mojekarte.si
Rent-a-car
Europcar Slovenia
Dalmatinova ulica 15 (City
Hotel), E4
T: 031382 052
Letališče Jožeta Pučnika
T: 04 23 67 990, 031 382 051
W: www.europcar.si

Atet
Devova ulica 6a
T: 320 82 30
Letališče Jožeta Pučnika
T: 04 201 98 48
W: www.atet.si
Avis Rent a Car
GH Union Miklošičeva 3, E4
T: 421 73 40
Hotel Lev, Vošnjakova 1
T: 08 205 31 15
Letališče Jožeta Pučnika
T: 04 236 50 00
W: www.avis.si

Podarite

ljubljanski spominek

Budget car rental
GH Union Miklošičeva 3, E4
T: 421 73 40
Letališče Jožeta Pučnika
T: 04 201 43 00
W: www.budget.si
Hertz Rent a Car
Trdinova ulica 9; E3
T: 434 01 47
Letališče Jožeta Pučnika
T: 04 201 69 99
W: www.hertz.si
SIXT rent a car & leasing
Trg Osvobodilne fronte 6, F2
T: 234 46 50
Letališče Jožeta Pučnika
T: 04 238 24 14
W: www.si.sixt.com

Agio Rent a Car
Cesta ljubljanske brigade 15
T: 070 727 777
Letališče Brnik
T: 031 727 777
W: www.agio.si
Avantcar
Trdinova 9, E4
T: 589 08 51
Dunajska cesta 140
T: 589 08 50
Letališče Jožeta Pučnika
T: 589 08 68, 041 482 466
W: www.avantcar.si
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Praktične informacije

Informacije in prodaja:
TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER - TIC
Stritarjeva ulica, SI - 1000 Ljubljana
tel. 306 12 15, fax 306 12 04
tic@visitljubljana.si
SLOVENSKI TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER - STIC
Krekov trg 10, SI - 1000 Ljubljana
tel. 306 45 76, fax 306 45 80
stic@visitljubljana.si

FREE

Odkrijte

with

Ljubljano

& si zagotovite brezplačen
obisk
javni prevoz
vodeni
24-urni

19+ znamenitosti
z mestnimi avtobusi
ogled mesta
dostop do interneta
odrasli
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48 ur:
72 ur:

27 €
34.00 €
39.00 €
.00

otroci

(6-14 let)

16 €
20.00 €
23.00 €
.00

Katalog je izdelan iz do okolja prijaznega papirja.
Prispevajte k varovanju okolja – ne zavrzite ga,
dajte ga prijateljem!
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Ljubljana

www.visitljubljana.com
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Kupite kartico
preko spleta 10% ceneje!

www.visitljubljana.com

