
SVETOVNI DAN TURISTIČNIH VODNIKOV 

 Ljubljana - petek, 21.2.2014 

Zbrali se bomo v dopoldanskih urah (od 10.00 naprej)  na začetni lokaciji:  

Vineria del Ponte, Stari trg 2 - pod Trančo  

www.visitljubljana.com/si/imenik/trgovine/51087/detail.html 

Za boljšo vidnost bodo tu  nameščeni tudi napisni panoji Združenja turističnih 

vodnikov Slovenije Zavoda in zavoda Premiki. 

Najprej bomo krenili proti Mestni hiši in že vmes slišali zanimivega zgodbe o starih 

meščanskih hišah, ki stojijo stisnjene pod Grajski grič.  

Ustavili se bomo pri stolnici sv.Nikolaja in si ogledali zanimiva vhodna vrata. Po 

želji bomo pokukali še v notranjost cerkve. 

Na začetku Mesarskega mostu se bomo seznanili s sodobnimi kipi in ključavnicami, 

ki obešene na ograji mostu predstavljajo ljubezen tistih, ki so jih tja obesili. 

Sprehodili se bomo preko Tromostovja, se srečali s Prešernom na njegovem, sedaj 

Prešernovem trgu, pomahali Primičevi Juliji in se po Wolfovi ulici napotili proti 

Kongresnemu trgu.  

Tu bomo obujali spomine na rimsko Emono, ki je Ljubljani dala ime in ki letos 

praznuje častitljivo starost 2000 let. Seznanili se bomo s pomembnimi poslopji ob 

samem trgu, ki je par let nazaj dobil današnjo, pešcem prijazno podobo. 

V bližini si bomo ogledali še Trg francoske revolucije in Križanke, se napotili preko 

Novega trga s palačo Slovenske akademije znanosti in umetnosti do Šuštarskega 

mostu. Ta most prečka reko Ljubljanico na njenem najožjem delu. Nekoč je bil 

znan po čevljarjih (šuštarjih) in zaradi tega tudi nosi takšno ime. 

Ogled bomo zaključili pod Trančo, na naši začetni točki sprehoda. Poslopje je bilo 

nekoč stara mestna hiša, a brez župana in le s sodnikom. 

Na ogledu boste spoznali legende in zgodbe, značilne za Ljubljano (zmaj, Julija, 

povodni mož...). Ogled bo prilagojen vaši skupini in bo trajal približno uro in pol. 

Ljubljana pa je seveda še veliko več, kot to, kar boste spoznali na tem ogledu. 

Upamo, da vam bo videno všeč in da vam bo vzpodbuda za samostojno 

raziskovanje slovenske prestolnice! 

Ekipa ZTVS 


