
 

 
 

SREDA, 27. 5. 2020 
 

TEHNIŠKI DAN 
KONČNA EKSKURZIJA: LJUBLJANA 

 
Ker nam trenutne razmere ne omogočajo, da bi odšli na ekskurzijo v Ljubljano, boš 

danes virtualno obiskal naše glavno mesto, Ljubljano. 
 
 
 
 

 
 



Pot od Novega mesta do Ljubljane traja približno eno uro.  
 

 

 
 

 

10 NAJVEČJIH ZNAMENITOSTI LJUBLJANE 
 

Ljubljana je slikovito mesto, katerega podobo so zaznamovala različna zgodovinska 
obdobja. Predstavljenih je deset najbolj priljubljenih znamenitosti Ljubljane. 

1) Ljubljanski grad 

 



Ljubljanski grad, ki na griču nad mestom stoji že okrog 900 let, je osrednja 
znamenitost Ljubljane. Nanj se lahko pripeljete s tirno vzpenjačo ali povzpnete peš. Z 
grajskega Razglednega stolpa in obzidja se ponujajo najlepši razgledi na mesto. Na 
ogled sta dve stalni muzejski postavitvi, na gradu obratujeta tudi dve restavraciji in 
kavarna. 
 
Oglej si posnetek, ki prikazuje pot do Ljubljanskega gradu.  
 https://www.youtube.com/watch?v=0oseKdY6uj4 

 

2) Plečnikova Ljubljana 

 
 

Podobo Ljubljane je najbolj zaznamoval opus svetovno znanega arhitekta Jožeta 
Plečnika, ki je tudi urbanistično uredil osrednji del mesta. Med najbolj znanimi 
Plečnikovimi stvaritvami je znamenito Tromostovje. Zapuščino velikega arhitekta 
lahko pobliže spoznate v Plečnikovi hiši, kjer so na ogled ohranjeni bivalni prostori ter 
arhitektovi osebni predmeti. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0oseKdY6uj4


3) Zmajski most 

 
 

Zmaj je simbol Ljubljane, ki že vse od poznega srednjega veka ponosno kraljuje v 
mestnem grbu. Mojstrsko izdelani kipi zmajev na Zmajskem mostu (zgrajenem leta 
1901) so obenem videti strašni in imenitni. Če se niste fotografirali z enim od njih, 
velja, da niste zares obiskali Ljubljane. 

4) Glavna tržnica 

 



Glavna tržnica, ki jo je oblikoval sloviti arhitekt Jože Plečnik, je kraj, kjer Ljubljančani 
nakupujejo, obenem pa se srečujejo in družijo. Obsega tržnico na prostem in stavbe 
pokritih tržnic. Vsak petek od sredine marca do konca oktobra na tržnici obratuje 
priljubljena Odprta kuhna. 

5) Prešernov trg s Frančiškansko cerkvijo 

 
 

Prešernov trg je srce zgodovinskega mestnega jedra. Na njem se srečajo barok, in 
arhitektura Jožeta Plečnika. Njegovo podobo zaznamujejo rožnata fasada 
Frančiškanske cerkve, ki je verjetno najbolj prepoznavna podoba Ljubljane, spomenik 
pesniku Francetu Prešernu in Plečnikovo Tromostovje. 

 

 

 

 



6) Mestni muzej Ljubljana 

 
 

Stalna razstava Mestnega muzeja Ljubljana prikazuje razvoj mesta Ljubljane od 
prazgodovine do današnjih dni. Zbirka muzeja obsega več deset tisoč enot, med 
katerimi najbolj izstopata najstarejše leseno kolo na svetu ter okoli 40.000 let stara 
lesena puščica. 

 

 

 

 

 



7) Stolna cerkev Sv. Nikolaja 

 
 

Katedrala mesta Ljubljane, v kateri je sedež ljubljanske nadškofije, je 
najpomembnejša baročna cerkev v Ljubljani. Stoji na mestu romanske bazilike iz 13. 
stoletja in je bila zgrajena leta 1701, potem ko so slednjo požgali Turki. Odlikujejo jo 
izjemne stenske poslikave in druga umetniška dediščina. 

8) Narodna galerija 

 



Stalna zbirka Narodne galerije obsega skoraj 600 del slovenske in evropske likovne 
umetnosti. Med njimi posebej izstopajo dela slovenskih impresionistov, priljubljene 
slovenske slikarke Ivane Kobilce ter znamenitega modernističnega slikarja Zorana 
Mušiča. 

9) Mestna hiša 

 
 

Mestna hiša, v kateri je sedež Mestne občine Ljubljana, je izjemna baročna palača z 
beneškimi vplivi. Pred Mestno hišo stoji znameniti Robbov vodnjak, zasnovan v slogu 
najlepših rimskih baročnih fontan. Vsako soboto se lahko udeležite vodenega ogleda 
prostorov mestne oblasti, ki v njej domuje že blizu 500 let. 

 

 

 

 



 

10) Park Tivoli 

 
 

Osrednji ljubljanski park je priljubljena točka za druženje in sprostitev. Na razstavišču 
na prostem na Jakopičevi promenadi so redno na ogled zanimive fotografije velikega 
formata. Park Tivoli prepredajo sprehajalne in rekreativne poti, ki se nadaljujejo v 
pobočja hriba Rožnik in omogočajo pobeg v naravo tako rekoč iz središča mesta. 

 

V zvezek za slovenščino odgovori na naslednja vprašanja in mi svoje odgovore pošlji 
na moj elektronski naslov. 
 

 Ali si že videl katero od teh desetih znamenitosti? Katero? 

 Katere od teh 10 znamenitosti bi si želel še videti? 

 Če si bil že kdaj v Ljubljani, zapiši en dogodek, po katerem se najbolj 
spomniš Ljubljane.  

 

 

 

 

 

 

 

 


