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Zadeva: Odgovori na vpra5anja mestnega svetnika g. SiSt e

L KakSen je promocijski nairt mesta Ljubljane v luii tega velikega dogodka, kako potekajo
aktivnosti na podroiju promocije v sodelovanju z ostalimi mesti gostitelji in driavo?

Prilagamo komunikacijsko strategijo, ki jo je Turizem Ljubljana izdelal pred 11 meseci in v kateri boste
na3li odgovor na zastavlleno vpra5anje.

2. Kako bo MOL pristopila k mednarodni in politiini dejavnosti ob evropskem prvenstvu, saj
bodo na tekmah prisotni tudi zelo ugledni driavniki in funkcionarji tujih dfi,av?

Zupan Mestne obdine Ljubljana je Ze pred dasom vsem Zupanom prestolnic drLav,ki sodelujejo na EURO
2013 poslal prijazno pismo, v katerem jih je povabil, da si v Ljubljani ogledajo tekme svojih
reprezentanc. Kot vedno, bomo k mednarodni dejavnosti pristopili predvsem v ludi promocije in
sodelovanja med prestolnicami in drZavami, ocenjujemo pa, da je prav Sport eno od podrodij, ki za
sodelovanj e ponuj aj o veliko priloZnosti.

3. Kak5en je terminski nairt predstavitev in sreianj poslovnih subjektov iz Slovenije in
morebitnih novih poslovnih partnerjev iz tujine? Bo MOL odigrala vlogo mediatorja v prid
razvoju lokalnega gospodarstvao odprtju novih delovnih mesto iskanju novih poslovnih
priloZnosti in krepitvi ugleda v Evropi in svetu?

MOL je z izgradnjo Sportne dvorane StoZice omogodila, da se evropsko prvenstvo v ko5arki organizira v
Sloveniji. S tem je odigrala kljudno vlogo, da se lahko v okviru evropskega prvenstva organizira vrsto
formalnih in neformalnih poslovnih sredanj. To pa bo zagotovo doprineslo k pospeSitvi razxoja tako
lokalnega kot nacionalnega gospodarstva. Celoten dogodek, pa bo pri ved kot 200 milijonski TV
gledanosti dogodka v Evropi in po svetu doprinesel k ugledu Ljubljane in Slovenije. Pred vsako tekmo v
Ljubljani se bo predvajal skoraj pol minute dolg TV spot o Ljubljani.

4. Kateri deleZniki se dobivajo in usklajujejo nairt turistiine promocije drZave? So zraven
povabljeni tudi ljudje, ki dnevno skrbijo za ohranitev in promocijo naravne in kulturne
dedi5iine?

S promocijo Ljubljane kot gostiteljice prvenstva smo za(,eli Le lani na svetovni turistidni borzi v
Londonu, sledile so predstavitve v Utrechtu, Helsinkih, Madridu, Pragi, Milanu, Beogradu, Berlinu,
Moskvi, Zagrebu, na Dunaju, v Bruslju, Miinchnu, Budimpe5ti, Bakuju, Veroni, Leobnu in v Beogradu.



V vsaki od naitetih drZav smo v jeziku drLave, kjer smo se predstavljali, izdelali posebne tiskovine z

vabilom na EuroBasket 2013 in v Ljubljano nasploh. Vedino predstavitev so spremljale tudi novinarske

konference, kjer smo celovoti predstavili turistidno ponudbo mesta. Predstavitve so potekale v
sodelovanju z STO/SPIRIT.

5. Kdaj bo postavljena enotna spletna stran MOL v luii prvenstva (trenutno najdemo droben
zavihek na spletni strani MOL pod Zavihkov Sport na dalei podcenjenem mestu) s

kakovostnimi informacijami o vseh vidikiho ki so kljuinega pomena za goste in gospodarsko
pobudo tujih podjetij?

Na spletnem mestu www.visitljubliana.si, ki je prvenstveno namenjeno tujim obiskovalcem in
kjer poleg sloven5dine lahko najdete besedila 5e v Sestih tujih jezikih, imamo tako imenovan
>landing page( zaEuroBasket Ze od marca 2013.

6. Kako bo potekala promocija in obveSianje o prvenstvu samem in spremljajoiih dogodkih v
Ljubljani preko neobhodnih modernih tehnologij (Facebooko Twitter, Flickro Youtube
kanal ipd.)

Na sedmih druZabnih omreZjih Ze dlje dasa poteka Livahna aktivnost promocije in informiranja. Naslovi

druZabnih omreZij so razvidni iz zadnje strani posebne publikacije, ki jo prav tako pripenjamo.

7. Je pripravljen medijski nairt predstavitve Ljubljane in na sploSno opredeljena vloga MOL,
ki naj bi jo v luii evropskega prvenstva imela v tiskanih in elektronskih medijih?

Evropsko prvenstvo v ko5arki je izjemnega pomena, saj gre za dogodek, ki je velika priloZnost za

promocijo mesta. Zelimo si, da bi se obiskovalcem prvenstva Ljubljana l.tisnila v spomin kot gostoljubno
in prrjazno mesto, v katerem so se dobro podutili, si ogledali tekme, se ob tem zabavali, ter se vanj vrnili.
TV prenosi so imenitna priloZnost, da preko 170 TV hi5, ki bodo spremljale prvenstvo, opozorimo na

Ljubljano v turistidnem smislu.

Zato je MOL Ze v zadetku leta2013 izvedla potrebne postopke zaizbor izvajalca - za produkcijo TV
spota v trajanju 30 sekund, ki bo objavljen pred TV prenosi vsake tekme, ki bo potekala v Ljubljani. Na
ta nadin bomo dobili 1.350 sekund promocije na celotnem evropskem trgu in 5e dez. StroSkov distribucije
ne bomo imeli.

8. Kako bo mesto pristopilo k viSji podpori in aktivnosti javnosti glede tega velikega Sportnega
dogodka?

Ker se v Ljubljani zavedarno, da je podpora prebivalcev pomembna in da hkrati ne bo dovolj vstopnic za

ogled tekem v okviru prvenstva, smo za domado javnost, pa tudi za obiskovalce predvideli tako
imenovano >>mestno navija5ko cono( z zanimivim programom, ki bo potekala na Kongresnem trgu in se

dopolnjevala s programi na Novem trgu in Bregu. Ved o tem v posebni publikaciji (priponka).

9. Kako vidite priloZnost za razvoj rekreativnega, kakovostnega in vrhunskega Sporta v
povezavi z evropskim prvenstvom?

Tako kot vsak velik Sportni dogodek bo tudi evropsko ko5arkarsko prvenstvo zagotovo imelo neposreden

in posreden vpliv na razstoj rekreativnega, kakovostnega in vrhunskega Sporta.



10. Bo v luii evropskega prvenstva izdana bro5urao ki bo celostno zajela vse segmente
evropskega prvenstva? Bo morda izdan vodnik po Ljubljani z relevantnimi informacijami o
turistiini, Sportni in promocijski ponudbi liziinih in pravnih oseb, ki bodo ponudili svoje
izdelke, storitve in znanje domaiim in tujim gostom?

Publikacijo, ki jo pripenjamo v slovenskem jeziku, smo pripravili tudi v osmih drugih tujih jezikih v
skupni nakladi 36.000 izvodov. V zavihku (3. stran ovitka) je zglban zemljevid mesta kot priloga.

11. Kako se mesto pripravlja na podroiju prometne ureditve, Se posebej ob skoraj sigurni
uvrstitvi Slovenije v zakljuini del prvenstva in nastopu v Stoiicah, kar bo privabilo
mnoZice obiskovalcev iz vse Slovenije?

V omenjeni publikaciji boste naili tudi te odgovore.

Marko Kolenc



LJUBLJANA
TURISTIČNI VODIČ

EuroBasket
2013

www.visitljubljana.com
www.ljubljana.si
Informacije, napotki, navdih. Spletno mesto www.visitljubljana.com je prilagojeno za vse vrste mobilnih naprav. Na 
pametnem telefonu ali tabličnem računalniku vam omogoča tudi prikaz vaše trenutne lokacije, informacije o zanimivih 
točkah v bližini ter uporabo storitve MyVisit z vašim lastnim izletom.
 
Mobilna aplikacija Visit Ljubljana and More
Naložite si najboljši mobilni vodnik po Ljubljani in Osrednji Sloveniji! Na voljo sta vam različici za operacijska 
sistema Android in iOS. Aplikacija ponuja najboljši izbor znamenitosti in aktivnosti ter uporabnih informacij, navigacijo s 
pomočjo zemljevida in možnost brezplačne uporabe avdio vodiča. MyVisit vam omogoča, da si izdelate svoj lasten načrt izleta.
 
Ljubljana na družabnih omrežjih
Facebook: www.facebook.com/visitljubljana, www.facebook.com/MOLjubljana
Twitter: https://twitter.com/visitljubljana
YouTube:  www.youtube.com/TourismLjubljana
Instagram: www.instagram.com/visitljubljana   
Foursquare: https://foursquare.com/visitljubljana
Pinterest: www.pinterest.com/visitljubljana
Google +: https://plus.google.com/+ljubljana
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Spoštovani obiskovalci,  
dragi ljubitelji košarke!

Veseli smo, da boste pri nas spremljali tekme 
najboljših košarkarjev stare celine, ob tem pa 
odkrivali lepote našega mesta. Ljubljana 
je zeleno, varno, čisto in prijazno mesto, ki 
preprosto navdušuje! Kot se boste prepričali 
tudi sami, ni slučaj, da smo bili ponosni finalisti 
naziva Zelena prestolnica Evrope 2015, saj pri 
razvoju mesta sledimo načelom trajnosti.   
  
V središču mesta smo med prvenstvom pripravili 
pester spremljevalni program, ki bo 
svoj vrhunec doživel 22. septembra, ko bomo 
slavili zmagovalca. V tej publikaciji boste, poleg 
podrobnejšega programa prireditev, našli vrsto 
koristnih in uporabnih informacij, ki vam bodo 
bivanje v mestu naredili še lepše. Spoznali boste, 
katere znamenitosti si je vredno ogledati, katere 
kulturno-družabne dogodke ponujamo in še 
marsikaj drugega ... Skratka vse, kar potrebujete, 
da vam bosta Ljubljana in evropsko prvenstvo v 
košarki ostala v najlepšem spominu! 
 
Ljubljana je tudi športno mesto, kjer cenimo zdrav 

duh v zdravem telesu. Znamo glasno, vendar športno navijati in spodbujati prav vse tekmovalce, zato sem prepričan, da 
bo na vseh tekmah, ki bodo potekale v Hali Tivoli in Dvorani Stožice, polno zdravega navijaškega vzdušja ob 
odličnih športnih predstavah.
Spoštovani gostje, prepričan sem, da vas bo Ljubljana navdušila in se boste k nam še vrnili, saj se boste na lastne oči 
prepričali, da je Ljubljana res najlepše mesto na svetu.
Čakamo vas z odprtimi rokami in veselimo se vašega ponovnega obiska!

Dobrodošli!

Zoran Janković 
Župan Mestne občine Ljubljana

DOBRODOŠLI
V LJUBLJANI, GOSTITELJICI 

EVROPSKEGA PRVENSTVA V KOŠARKI 2013

www.visitljubljana.com

Izdajatelj: Mestna občina 
Ljubljana, Mestni trg 1, SI-1000 
Ljubljana, Slovenija

Fotografije: Stane Jeršič, Tomo 
Jeseničnik, Andrej Učakar, Dunja 
Wedam, arhiv Turizma Ljubljana

Oblikovanje in priprava za 
tisk: Studio DTS

Tisk: Rolgraf d.o.o.

Naklada: 5.000

Ljubljana, avgust 2013
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Ljubljana je mesto, kjer se 
srečujejo ljudje z vseh koncev 
Evrope, različne kulture, narodi, 
vere in arhitekturni slogi. 

Obenem je tudi glavno mesto Slovenije, s sproščenim temperamentom 
Sredozemlja in baročno dušo srednjeevropskega mesta. Leži 
med Dunajem in Benetkami, med Alpami ter Jadranskim morjem in je odlično 
izhodišče za odkrivanje različnih obrazov ter lepot Slovenije.

Ljubljana je moderno, kompaktno in očarljivo mesto z bogato 
zgodovino. Njeni prebivalci, pa tudi številni obiskovalci pravijo, da je ustvarjena 
»po meri človeka«, saj ima vse ugodnosti in prednosti večjih prestolnic, hkrati 
pa je obvladljiva in ohranja sproščeno vzdušje manjšega mesta.

Svojemu rojstnemu kraju je neizbrisen pečat pustil arhitekt Jože 
Plečnik. Celotno podobo starega mestnega jedra dopolnjuje reka Ljubljanica, 
ki se vije skozi središče mesta, bregova pa povezujejo številni slikoviti mostovi. 
Tujci so navdušeni nad visoko kakovostjo bivanja v Ljubljani ter nad bogato 
kulturno in turistično ponudbo. Kljub stalni rasti turističnega obiska Ljubljana 
ostaja zelena, varna, čista in prijazna do obiskovalcev.

Ljubljana se ponaša z največjim spomenikom na prostem –  
Pot spominov in tovarištva (Zeleni prstan), ki je edinstven v 
svetovnem formatu. Sprehajalna in rekreacijska pot, ki je dolga 34 km, 
sklenjena obseže celotno mesto. Teče po območju, kjer je med 2. svetovno 
vojno mesto obdajala bodeča žica. Vsako leto pa je tudi bolj prepoznavna njena 
skrb za promocijo aktivnega in zdravega življenja, saj vztrajno raste število 
udeležencev na največjih športnorekreacijskih dogodkih.

KAJ 
SE DA 
V LJUBLJANI 

POČETI?
Ponujamo vam 
nekaj možnosti, 
da se približate 
mestu in uživate  
v tem, kar ponuja:
• Povzpnite se na vrh grajskega 

stolpa in uživajte v čudovitem 
razgledu na mesto ter okolico

• Sprehodite se po nabrežjih 
reke Ljubljanice in raziščite 
številne lokale, ki se vrstijo 
vzdolž reke, po kateri se lahko 
zapeljete tudi z ladjico

• Začutite njen utrip, ko 
raziskujete ulice starega 
mesta

• Sprehodite se po Jakopičevem 
sprehajališču v parku Tivoli  
in si oglejte fotografsko razstavo 
na prostem

• Podajte se na slikovito 
osrednjo tržnico in si 
privoščite malico ali spominek

• Privoščite si vrhunsko 
kulturno doživetje in 
obiščite koncert klasične glasbe, 
opero, plesno ali gledališko 
predstavo; preverite pestro 
ponudbo festivalov

• Spoznajte bogato zgodovino 
mesta - sprehodite se skozi 
sodobne in privlačne muzeje ter 
galerije

• Odkrijte živahno kavarniško 
in klubsko sceno

LJUBLJANA
KJER SE SREČUJE VSA EVROPA
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Pomembne informacije  
o Ljubljani
Nad. višina: 298 m
Prebivalci: 283.000 prebivalcev
Področje: 272,39 km2

Podnebje: Kontinentalno, povprečna januarska temperatura 
 1,5 °C, julijska pa 21,1 °C
Čas: srednjeevropski čas + 1 ura
Telefon: mednarodna klicna št. za Slovenijo +386,  
 klicna št. za Ljubljano (0)1
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RAZPORED TEKEM
EuroBasketa 2013 V LJUBLJANI

EuroBasket 2013 je največji športni dogodek v 
zgodovini Slovenije in kot tak bo v Ljubljano privabil 
vrsto košarkarskih navdušencev ter njihovih 
spremljevalcev. Za naslov prvaka stare celine se bo 

pomerilo 24 ekip iz evropskih držav, med njimi seveda tudi 
slovenska. Košarka je najpopularnejši moštveni šport v 
Sloveniji in Ljubljana bo dihala s prvenstvom.

Največji športni dogodek v samostojni Sloveniji bo prvo veliko mednarodno košarkarsko prvenstvo pri nas po svetovnem 
prvenstvu leta 1970 (ki je potekalo v bivši državi Jugoslaviji), ko je v ljubljanski Hali Tivoli Jugoslavija, s slovenskim 
kapetanom Ivom Daneuom, prvič postala najboljša ekipa na svetu.

Skupina A (Ljubljana):

Skupina C (Celje):

Skupina B (Jesenice):

Skupina D (Koper):

Bosna in Hercegovina

Litva

Makedonija

Črna gora

Srbija

Latvija

Finska

Grčija

Rusija

Italija

Švedska

Turčija

Ukrajina

Velika Britanija

Francija

Nemčija

Izrael

Belgija

Poljska

Slovenija

Španija

Hrvaška

Češka

Gruzija

Sreda, 4.9.2013

14.30 Izrael V. Britanija A2

17.45 Belgija Ukrajina A1

21.00 Francija Nemčija A3

Četrtek, 5.9.2013

14.30 Ukrajina Izrael A4

17.45 Nemčija Belgija A5

21.00 V. Britanija Francija A6

Petek, 6.9.2013

14.30 Nemčija Ukrajina A7

17.45 Belgija V. Britanija A9

21.00 Francija Izrael A8

Nedelja, 8.9.2013

14.30 V. Britanija Nemčija A11

17.45 Ukrajina Francija A10

21.00 Izrael Belgija A12

Ponedeljek, 9.9.2013

14.30 V. Britanija Ukrajina A13

17.45 Nemčija Izrael A15

21.00 Belgija Francija A14

HALA TIVOLI
TEKMOVANJA SKUPINE A

DVORANA STOžICE
TEKMOVANJA 2. IN 3. DELA

Sreda, 18.9.
Tekmi četrtine finala

17.30 (E/1) - (F/4) 79A

21.00 (F/2) - (E/3) 82A

Četrtek, 19.9.
Tekma od 5. do 8. mesta

14.30 L (79) - L (82) 83A
Tekmi četrtine finala

17.45 (F/1) - (E/4) 81A

21.00 (E/2) - (F/3) 80A

Petek, 20.9.
Tekma od 5. do 8. mesta 

14.30 L (80) - L (81) 84A

Polfinalni tekmi
17.45 W (80) - W (81) 86A

21.00 W (79) - W (82) 85A

Sobota, 21.9.2013

12.00 All-Stars Game U18

Tekmi za sedmo in  
peto mesto

17.30 L (83) - L (84) 87A

21.00 W (83) - W (84) 88A

Nedelja, 22.9.2013
Tekma za tretje mesto 

in finalna tekma
17.30 L (85) - L (86) 89A

21.00 W (85) - W (86) 90A

Sreda, 11.9.

14.30 (B/3) - (A/1) E1

17.45 (B/2) - (A/2) E2

21.00 (A/3) - (B/1) E3

Četrtek, 12.9.

14.30 (D/3) - (C/1) F1

17.45 (C/3) - (D/1) F3

21.00 (D/2) - (C/2) F2

Petek, 13.9.

14.30 (A/1) - (B/2) E4

17.45 (B/3) - (A/3) E5

21.00 (A/2) - (B/1) E6

Sobota, 14.9.

14.30 (C/1) - (D/2) F4

17.45 (D/3) - (C/3) F5

21.00 (C/2) - (D/1) F6

Nedelja, 15.9.

14.30 (B/1) - (A/1) E7

17.45 (A/2) - (B/3) E8

21.00 (B/2) - (A/3) E9

Ponedeljek, 16.9.

14.30 (D/1) - (C/1) F7

17.45 (D/2) - (C/3) F9

21.00 (C/2) - (D/3) F8
Legenda:
L - poraženci; W - zmagovalci
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Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, www.sport-ljubljana.si/park-tivoli 

Leto odprtja: marec 1965,  površina 4.500 m2

Število sedišč: 5.600 velika dvorana in 3.700 mala dvorana 

Lokacija: Stoji poleg osrednjega in največjega mestnega parka Tivoli ter je od 
središča mesta oddaljena 1,5 km oziroma dobrih 15 minut hoje. Na voljo so parki-
rišča za osebna vozila in avtobuse. Do dvorane vozijo linije mestnih avtobusov LPP 
1, 3, 3B, 5, 7, 7L, 8 in 25, ob dvorani pa je tudi postajališče Bicikelj (glej str. 17). 

Namen: Večnamenska velika ledena dvorana je namenjena predvsem drsalnim 
športom, gosti pa tudi druge športne dogodke in kulturno-zabavne prireditve. 

Poleg športnih, je Hala Tivoli gostila glasbene zvezde svetovnega kova, kot so: 
Louis Armstrong, Frank Zappa, Queen, Motörhead, Iron Maiden, Dire Straits, Nir-
vana, Bob Dylan, R.E.M…

Dostop za gibalno ovirane 
Dostop do objekta, tribun, sanitarij, garderob in prh.

Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana, www.sport-ljubljana.si/center-stozice

Leto odprtja: avgust 2010, površina 14.164 m2 
Število sedišč: 12.500 

Lokacija: Od središča mesta je oddaljena 4 km oziroma dobrih 45 minut hoje. 
Na voljo so pokrita parkirišča za osebna vozila in avtobuse. Do dvorane vozita 
liniji mestnih avtobusov LPP 13 in 20, ob dvorani pa je tudi postajališče Bicikelj 
(glej str. 17).

Namen: Večnamenska dvorana, ki je namenjena predvsem dvoranskim špor-
tom z žogo, gosti pa tudi številne druge športne, kulturne in zabavne dogodke, 
kongrese, ipd. 

Dvorana je poleg velikih športnih dogodkov gostila tudi svetovno znane glasbe-
nike, kot so: José Carreras, Elton John, Leonard Cohen, David Guetta, Joe Cocker, 
Sting,… Poleg dvorane je nogometni stadion, ki je namenjen tudi koncertom in 
različnim kulturnim ter zabavnim prireditvam. Tribune na stadionu imajo 16.000 
sedežev, površina pa je 24.614 m2. Stadion je bil s strani strokovnjakov UEFA leta 
2010 razglašen za najlepši mali stadion.

Dostop za gibalno ovirane
Dostop do objekta, tribun, sanitarij, garderob in prh.

HALA TIVOLI
TEKMOVANJA SKUPINE A DVORANA STOžICE

TEKMOVANJA 2. IN 3. DELA

Večji športni 
dogodki: 

• Marec 1966: SP v hokeju na 
ledu skupine A

• Marec 1970: SP v 
umetnostnem drsanju

• Maj 1970: VI. SP v košarki
• Oktober 1970: XVII. SP v 

gimnastiki
• Marec 1974: SP v hokeju na 

ledu skupine B
• September 1982: XXXVI. SP v 

dvigovanju uteži
• Maj 1984: XV. SP v kegljanju
• Marec-april 1991: SP v hokeju 

na ledu skupine B
• Marec 1993: SP v hokeju na 

ledu skupine C
• April 1998: SP v hokeju na 

ledu skupine B
• Januar 2004: EP v rokometu

Večji športni 
dogodki: 

• Evropsko košarkarsko 
prvenstvo za mlajše 
člane (U20) 2012

• Tekme Eurolige (Union 
Olimpija)

Euroliga



Turistične informacije  
na Kongresnem trgu

Na Kongresnem trgu vam bo na voljo turistična informacijsko -  
prodajna točka pred nadstropnim panoramskim avtobusom. Tam 
boste navijači in drugi obiskovalci mestne navijaške cone vsak dan med 13. in 20. 
uro dobili vse potrebne turistične in splošne informacije ter informacije, povezane 
z EuroBasketom. Poleg tega boste lahko kupili tudi vstopnico za ogled mesta, 
vožnjo po Ljubljanici ali ogled z nadstropnim panoramskim avtobusom…

Osrednji ljubljanski trg se 
bo septembra spremenil v 
privlačno mestno točko za 
ljubitelje košarke. 

Ves čas prvenstva, med 4. in 22. septembrom, bo na Kongresnem trgu  
nadvse živahno, saj bo trg spremenjen v pravo mestno navijaško cono.  
Obiskovalci in navijači brez vstopnic si boste lahko vsak dan ogledali tekme 
na velikem zaslonu. Tam bo tudi oder z  bogatim  glasbenim in 
zabavnim programom, veliko aktivnosti pa bo potekalo tudi na ploščadi 
trga: za prijetno vzdušje bodo poskrbela dekleta plesne skupina Kazina, v dobro 
voljo vas bodo spravili nastopajoči uličnega Gledališča Ana Monro, pa tudi 
harmonikarski ansambel Pustotnik in drugi. Obiskovalce bo večkrat presenetila 
tudi posebna predstava atraktivne laserske projekcije na stavbo 
Filharmonije.

Seveda bo na Kongresnem trgu tudi košarka »v  živo« - na koš bodo »zabijali« 
člani akrobatske košarkarske skupine Dunking Devils. V prostih dneh na prven-
stvu bo program še dodatno obogaten. S ponudbo iz svojih držav bodo sodelo-
vala tudi veleposlaništva nastopajočih držav na prvenstvu. Pestra gostinska 
ponudba pijač in prigrizkov bo obiskovalcem mestne navijaške cone v 
sedmih gostinskih hišicah na Kongresnem trgu na voljo vse dni, od jutra do 
noči…

Dogajanje na Kongresnem trgu bo Ljubljani dajalo prav posebno vzdušje in 
držalo v napetosti ne samo ljubitelje košarke, temveč tudi vse druge obiskovalce 
in prebivalce mesta. Tik ob trgu je park Zvezda, kjer je lepo posedati v senci 
dreves in ki bo prav tako povezan z dogajanji v tem delu mesta: za posebno ok-
rasitev parka na temo košarke in prvenstva so poskrbeli ljubljanski osnovnošolci.

KONGRESNI TRG
MESTNA NAVIJAŠKA CONA
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Dunking Devils

Laserska projekcija

Navijači
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Genij - da Vinci
Največja svetovna potujoča razstava o Leonardu da 
Vinciju. Prikazuje več kot 200 fascinantnih, interaktivnih in poučnih 
eksponatov.
Gospodarsko razstavišče

do 30.9. Gospodarsko razstavišče
www.davinci.si

»Košarka 1970 – Luna vaša, zlata naša«
Izbor fotografij tekem jugoslovanskih košarkarjev, filmsko gradivo, 
audio-video pričevanja.
Muzej novejše zgodovine Slovenije

do 30.9.
Muzej novejše zgodovine 
Slovenije
www.muzej-nz.si

U3 – trienale sodobne umetnosti v Sloveniji
Presek aktualnega dogajanja na področju vizualnih umetnosti v Sloveniji.
Muzej sodobne umetnosti Metelkova

do 29.9.
Muzej sodobne umetnosti 
Metelkova
www.mg-lj.si

Ex Ponto  
20. mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti 
Različna prizorišča

1. - 8.9. Kulturno društvo B-51
www.exponto.net

BREG
ZA LJUBITELJE KULINARIKE

Hiša športa na Bregu
Na Bregu 2 je pred pričetkom EuroBasketa svoja vrata odprla tudi Hiša športa, središče informacij vsega športnega doga-
janja v Ljubljani. V njej se na enem mestu predstavlja celoten ljubljanski šport, tam so na voljo promocij-
ska gradiva, vstopnice, letne karte za športne dogodke v organizaciji posameznih ljubljanskih klubov, rezervacijski sistem 
rekreativnih športnih površin, napovednik aktualnih športnih dogodkov. To je mesto zbiranja in povezovanja vseh, ki 
delujejo na različnih ravneh ljubljanskega športa, tako športnikov, navijačev, sponzorjev, turistov kot rekreativcev. 

Turistična ponudba mesta bo dodatno kulinarično obogatena
Nedaleč od Kongresnega trga, tik ob reki Ljubljanici, je Breg, kjer smo za obiskovalce našega mesta v času 
EuroBasketa poskrbeli tudi malo drugače. Promenada ob Ljubljanici se bo spremenila v pravo 
kulinarično pot: na številnih stojnicah bo predstavljena izbrana kulinarična ponudba z možnostjo degustacije in 
nakupa zaščitenih slovenskih izdelkov, domače hrane ter slovenskih vin. Na Breg ste vabljeni vsak dan, od 
14. septembra pa vse do konca prvenstva. Spremljevalni progam bo vključeval glasbene in plesne nastope, 
predstave uličnega gledališča, sobotne umetniške tržnice, nedeljske sejme starin ter nepričakovane umetniške 
intervencije. S ponudbo iz svojih držav bodo sodelovala tudi veleposlaništva nastopajočih držav na prvenstvu. 
Skratka - če se boste želeli vsaj malo odpočiti od ogledov tekem, pridite na Breg!

Kolo, 5200 let
do aprila 2014, Mestni muzej Ljubljana, www.kolo5200.si, www.mgml.si
Izum kolesa je temelj človeške civilizacije in kulture. Tisočletja izumljanja niso iznašla ničesar, kar bi ga lahko nadomestilo. 
Kolo spodbuja napredek in ustvarjalnost. Najstarejše leseno kolo z osjo, staro 5200 let, je bilo odkrito v Sloveniji, na Lju-
bljanskem barju. Ogledate si ga lahko na razstavi v Mestnem muzeju Ljubljana, ki izvirno poveže starodavno dediščino, 
tehnološki in znanstveni razvoj s kulturo in umetnostjo.
V času prvenstva smo pripravili še:
	ogled razstave z vodstvom v angleškem jeziku,  5.9. ob 11.00,
	ogled razstave z vodstvom v slovenskem jeziku, 5.9. ob 16.00,
	ogled razstave z nekdanjim slovenskim košarkarskim reprezentantom Goranom Jagodnikom, 8.9. ob 11.00.
Z vstopnico EuroBasket vam na blagajni priznajo 30 % popusta pri nakupu karte za razstavo.
Razstavo o najstarešem kolesu boste od 9.9. naprej srečali tudi ob sprehodu po Krakovskem nasipu.

30. grafični bienale: Prekinitev
14.9.-24.11., Mednarodni grafični likovni center  in druga prizorišča, www.mglc-lj.si
30 grafičnih bienalov, 58 let v središču grafičnega ustvarjanja, 6000 umetnikov z vsega sveta, 103 države, transnacionalno 
srečevališče, sveži pristopi k tradiciji, navdihujoč komentar sedanjega sveta, izziv za razmislek in dejanja. 10 prizorišč čaka na 
vas. Kuratorka je dr. Deborah Cullen.
7.8.-30.11., razstava na Jakopičevem sprehajališču. Charles Juhász-Alvarado bo ustvaril delo iz 120 plakatnih mest. 
Raziskoval bo arhitekturno dediščino mesta.

PRIREDITVE
V ČASU EuroBasketa 2013



Za vse navdušence košarke smo v času EuroBasketa pripravili t.i. »EuroBasket vstopnico«  
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Odprto: 9.00 - 23.00, www.ljubljanskigrad.si, FB: Ljubljana Castle, twitter: @Ljubljanskigrad

LJUBLJANSKI
GRAD

Tirna vzpenjača
Staro mestno jedro je z Ljubljanskim 
gradom povezano s tirno vzpenjačo. 
Spodnja postaja je na Krekovem trgu, 
nasproti glavne tržnice. Vzpenjača 
vozi vsakih 10 minut in ponuja čudovit 
pogled na mesto. 
Obratovalni čas: prva vožnja ob 9.00, 
zadnja vožnja ob 23.00. 
Informacije: tel. 01 306 42 00. 
Vstopnina

Razgledni stolp
Odprto: 9.00 - 21.00. 
Informacije: tel. 01 232 99 94. 
Vstopnina

Vodeni ogledi 
Ljubljanskega gradu
Redni vodeni ogledi v septembru vsak 
dan ob 10.30, 12.00, 15.00 in ob 18.00 

s postrežbo penine na Razglednem 
stolpu, vse leto po predhodnem naročilu. 
Zbirno mesto: pred Info centrom na 
Ljubljanskem gradu. 
Informacije:  
info-center@ljubljanskigrad.si,  
tel. 01 306 42 93 ali 051 381 690. 
Vstopnina

Virtualni grad - 
Ljubljanski grad  
skozi čas
Dvanajstminutna projekcija  
zgodovine Ljubljanskega gradu, 
njegovega arhitekturnega razvoja, 
arheoloških spoznanj - vse do 
današnje podobe! 
Odprto: 9.00 - 21.00. Informacije:  
virtualni-grad@ljubljanskigrad.si,  
tel. 01 232 99 94. Vstopnina

Slovenska zgodovina
Sodobna in interaktivna razstava od 
prazgodovine do danes.
Odprto: 9.00 - 21.00. Vstopnina

Kaznilnica
Obnovljeni prostori grajskih zaporov 
s konca 19. in začetka 20. stoletja. 
Interaktivni prikaz kaznilniškega 
življenja, združen z avtentično prenovo 
zaporniških celic.
Odprto: 9.00 - 21.00. Vstop prost

Kolo, 5200 let
Fascinantna svetlobna instalacija vrtečih 
krogov, do 15.9.
Kazamete: 9.00 - 21.00

Grajski piskači, fanfare 
Razgledni stolp, sobote ob 11.30   
(samo v lepem vremenu)

R. Wagner: Rensko zlato, opera 
Mariinsko gledališče iz Sankt Peterburga 
Valerij Gergijev, dirigent 
61. Ljubljana Festival 
Cankarjev dom

2.9. ob 
18.00

Festival Ljubljana
www.ljubljanafestival.si

R. Wagner: Valkira, opera 
Mariinsko gledališče iz Sankt Peterburga 
Valerij Gergijev, dirigent 
61. Ljubljana Festival 
Cankarjev dom

3.9. ob 
18.00

Festival Ljubljana
www.ljubljanafestival.si

»Luna vaša – zlata naša« Pot brezkončnega vzpona do 
košarkarskega zlata leta 1970 in naprej.
Na razstavi bo v nekaj slikovnih potezah predstavljena pot jugoslovanske 
košarkarske reprezentance od prvih nastopov na velikih tekmovanjih do 
osvojitve zlate medalje na svetovnem prvenstvu v Ljubljani leta 1970.
Stekleni in Desni atrij Mestne hiše

3. - 22.9.
MOL, Oddelek za kulturo in 
Oddelek za šport, MGML
www.ljubljana.si

Odprta kuhna - tržnica hrane
Na tržnici svoje jedi ponujajo različne restavracije, gostilne, turistične 
kmetije in kuharski mojstri.  
Osrednja tržnica

vsak petek, 
8.00 - 19.00 www.odprtakuhna.si

Športni vikend Ljubljanica 
Triatlon Ljubljanica, Teki povodnega moža, dvoboj tekač-kolesar, 
rekreativni in družinski tek na 5 km, nočni tek Ljubljanica na 10 in 21 
km, Kolesarski maraton Ljubljanica.
Prešernov trg, središče Ljubljane

6. - 8.9. www.ljubljanica.net

Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine
Prireditev velja za eno največjih etnoloških prireditev v Sloveniji.
Staro mestno jedro Kamnika

6. - 8.9. Turizem Kamnik
www.kamnik-tourism.si

Po F. M. Dostojevskem: Bratje Karamazovi, balet 
Akademski državni balet Borisa Eifmana iz Sankt 
Peterburga 
Boris Eifman, koreograf, režiser 
Zaključek 61. Ljubljana Festivala, Cankarjev dom

9. in 10.9. ob 
20.00

Festival Ljubljana
www.ljubljanafestival.si

Jesenske serenade 
Koncerti klasične glasbe v izvedbi mladih glasbenikov, vstop prost. 
Atrij Trubarjevega antikvariata (v primeru slabega vremena v 
Mestni hiši)

9. - 12.9. ob 
20.00

Glasbena mladina ljubljanska
www.gml-drustvo.si

Slovenski plesi ob Ljubljanici
Akademska folklorna skupina France Marolt
Dvorni trg

12.9. ob 18.00 www.visitljubljana.com 
www.marolt.si

Evropski teden mobilnosti, 22.9. - dan brez avtomobila 16. - 22.9. www.ljubljana.si

Artish
Ustvarjalni festival s prodajno razstavo avtorskih del.
Gornji trg

21.9.  
9.00 - 19.00 www.artish.si

Srednjeveška tržnica
Živi muzej na prostem, ki pričara vzdušje srednjega veka.
Gornji trg

22.9. 
10.00 - 15.00 www.visitljubljana.com
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PROMETNA UREDITEV

V ČASU EuroBasketa 2013

Dodatne brezplačne linije LPP in parkirišča v bližini prizorišč tekem

Hipodrom

Hipodrom
avtodom

Dunajski 
kristali
(plačljivo)

WTC 
(plačljivo)

ŠRC Stožice
rezervacija EB

Dvorana 
Stožice

Nove Žale

Nove Žale
avtodom

Žale I

Žale II

Žale III
avtodom

Žale IV

Krajnčeva

Modri
kvadrat
(plačljivo)

Gospodarsko
razstavišče

Slovenske
železnice
(plačljivo)

Parmova
(plačljivo)

Parmova
(plačljivo)

Tivoli I
rezervacija EB

Center mesta

Tivoli II
rezervacija EB

Fakulteta za
družbene vede
(plačljivo)

Ekonomska 
fakulteta
(plačljivo)

krožna linija, ki povezuje parkirišča  
v območju ŠRC Stožice v času tekem  
v Dvorani Stožice (11.9. - 22. 9.)

po končani tekmi  
v Dvorani Stožice  
dodatno obratujejo  
LPP linije: 1-Vižmarje,  
3-Rudnik, 6 - Dolgi  
most, 11- Zalog

krožna linija 
Hala Tivoli - ŠRC Stožice 
(11.9. - 22. 9.)

krožna linija v času  
tekem v Hali Tivoli  
(4.9. - 9. 9.)

po končani tekmi v Hali 
Tivoli dodatno obratujeta  
LPP liniji: 6 – Dolgi most, 
11 – Zalog

Hala 
Tivoli
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Med prvenstvom bo veljala posebna prometna 
ureditev. Po Vojkovi cesti bo promet vsak dan med 
12.00 in 24.00 potekal enosmerno proti severu. 
Postajališča za taksiste bodo urejena na južni 

servisni cesti. Na Dunajski cesti, na odseku od Samove ceste 
do Bavarskega dvora, ter na Celovški cesti, na odseku med 
Drenikovo in Tivolsko cesto, bosta urejena posebna pasova za 
mestne avtobuse in vozila EuroBasketa.

PROMETNA UREDITEV

V ČASU EuroBasketa 2013

Mestni potniški promet 
- LPP
Med evropskim prvenstvom v košarki 
bodo v Ljubljani organizirane po-
sebne brezplačne linije avtobusov 
mestnega potniškega prometa med 
obema prizoriščema. 
Od 4. do 9. septembra, ko bodo 
tekme potekale v Hali Tivoli, bodo 
avtobusi vozili po posebni krožni liniji, 
ki bo povezovala parkirišča 
v okolici Dvorane Stožice s 
Tivolijem, v nadaljevanju, od 11. 
do 22. septembra, ko bodo tekme 
potekale v Dvorani Stožice, pa bodo 
avtobusi vozili na dveh posebnih 
linijah: prva bo med Halo Tivoli 
in Stožicami, druga pa bo pove-
zovala parkirišča v okolici z 
Dvorano Stožice. 

Avtobusi na posebnih linijah bodo 
začeli voziti dve uri pred prvo tekmo 

in bodo vozili še eno uro po končani 
zadnji tekmi. Ti avtobusi bodo 
opremljeni z grafično podobo 
EuroBasket 2013. Z enako gra-
fično podobo bodo opremljeni tudi 
nekateri avtobusi (skupaj 20 avtobu-
sov), ki bodo vozili na rednih linijah, 
zato morate biti potniki pozorni tudi 
na ime in smer linije.
Poleg avtobusov na posebnih in 
rednih linijah, bodo po končanih 
tekmah odpeljali še posebni avto-
busi, in sicer v naslednje smeri:
	Vižmarje (št.1),
	Rudnik (št.3),
	Dolgi most (št.6), 
	Zalog (št.11).
Ves čas EuroBasketa 2013 bodo 
avtobusi na vseh linijah vozili od 5.00 
do 22.30 po običajnem voznem redu.  
Poleg tega pa bodo celo noč vozili 
avtobusi na t.i. nočnih linijah:
	N1 (Bavarski dvor - Vižmarje),

	2 (Zelena jama - Nove Jarše),
	N3 (Bavarski dvor - Rudnik),
	N5 (Podutik - Bavarski dvor - 

Štepanjsko naselje),
	6 (Črnuče - Dolgi most) in
	11 (Bežigrad - Zalog). 

Vsa območja in shemo linij 
z voznimi redi avtobusov si 
lahko ogledate na www.lpp.si. 
Za informacije o prihodih avtobusov 
in izris poti uporabite Google Transit 
»Načrtuj pot z Google zemljevidi«. 
Osebe s posebnimi potrebami lahko 
24  ur na dan pokličete številki 051 
44 99 92 in 01 58 22 425, kjer dobite 
informacije glede prevoza z avtobusi.
Brezplačen prevoz z 
mestnimi avtobusi za 
obiskovalce tekem
Obiskovalci tekem se lahko z vsto-
pnico za ogled tekme, ki velja 
na dan vožnje, vozite z mestnimi 

avtobusi brezplačno tri ure pred 
tekmo in tri ure po njej. Vozniku 
morate ob vstopu na avtobus pokazati 
vstopnico za tekmo. Prav tako se lahko 
s to vstopnico peljete tisti obiskovalci 
tekem, ki se pripeljete z avtobusi LPP 
iz občin Škofljica, Brezovica, Dobrova-
-Polhov Gradec, Medvode in Dol pri 
Ljubljani, v katerih obratujejo podaljša-
ne mestne in integrirane linije.

Enotna mestna kartica 
Urbana
Potniki za vožnjo z mestnimi avtobusi 
potrebujete enotno mestno kartico 
Urbana. Kupite in napolnite jo lahko 
z gotovino ali kreditnimi karticami na 
naslednjih prodajnih mestih: Potniški 
center LPP (Slovenska 56, Bavarski dvor, 
tel. 01 430 51 74 in 01 430 51 75), večji 
trgovski centri Mercator in Spar, večji 
bencinski servisi Petrol in Urbanomati, ki 
stojijo večinoma ob avtobusnih postaja-
liščih. Z gotovino lahko polnite Urbano 
tudi v časopisnih kioskih in trafikah, 
centrih TIC v Ljubljani ter na Avtobusni 
postaji Ljubljana. Ena vožnja stane 1.20 
€ in vključuje neomejeno prestopanje v 
roku 90 minut.

Parkiranje
Parkiranje na parkiriščih v okolici ŠRC 
Stožice, ki jih upravlja JP LPT d.o.o., 
bo med tekmami EuroBasketa brez-
plačno, na drugih parkiriščih pa bo 
parkiranje plačljivo. 
Parkiranje bo mogoče tudi v ga-
ražni hiši Stožice. Za obiskovalce te-
kem bo na razpolago 766 parkirnih 
mest v spodnji etaži garažne hiše Uvoz 
1 (N 46°04‘45.6‘‘, E 014°31‘22.9‘‘) ali 
Uvoz 5 (N 46°04‘52.0‘‘, E 014°31‘28.8‘‘). 
Ko bodo ta mesta zasedena, bodo 
voznike preusmerjali na ostala parkirišča 
v okolici Centra Stožice. 

V okolici ŠRC Stožice so 
naslednja parkirišča, ki jih 
upravlja JP JPT, d.o.o.:
	Kranjčeva - POP TV 

(N 46°04‘12.9‘‘, E 014°31‘18.2‘‘): 
118 parkirnih mest, 

	Žale I Cerkev (N 46°04‘29.3‘‘, 
E 014°31‘52.3‘‘), Žale II Rondo 
(N 46°04‘01.9‘‘, E 014°31‘45.6‘‘), 
Žale III Soča (N 46°04‘03.9‘‘, 
E 014°31‘33.5‘‘), Žale IV 
Koželjeva (N 46°04‘09.7‘‘, 
E 014°31‘37.1‘‘): 360 parkirnih mest,

	Nove Žale, Tomačevska cesta 
(N 46°04‘29.3‘‘, E 014°31‘52.3‘‘): 
300 parkirnih mest,

	Hipodrom Stožice 
(N 46°05‘12.6‘‘, E 014°31‘18.8‘‘): 
1400 parkirnih mest (začasna 
parkirna ureditev).

Na naštetih parkiriščih je skupaj 3.706 
parkirnih mest, na katerih boste 
obiskovalci tekem lahko dve 
uri pred in uro po prireditvi 
parkirali brezplačno.
Na tem območju so še parkirišča, s 
katerimi upravljajo zasebni lastniki: 
	Ekonomska fakulteta 

(N 46°04‘28‘‘, E 014°31‘06‘‘): 350 
parkirnih mest,

	FDV: (N 46°04‘29.1‘‘, 
E 014°30‘49.7‘‘): 436 parkirnih mest,

	Modri kvadrat: (N 46°03‘53.5‘‘, 
E 014°31‘35.5‘‘): 396 parkirnih mest,

	WTC (N 46°04‘58.3‘‘, 
E 014°30‘54.5‘‘): 750 parkirnih mest,

	Dunajski kristali 
(N 46°05‘01.9‘‘, E 014°31‘01.6‘‘): 
239 parkirnih mest.

Na teh parkiriščih je skupaj 2.171 parkirnih 
mest, ki so plačljiva po veljavnih cenikih.
Parkiranje v okolici Hale Tivoli: 
Desni del parkirišča pod Halo Tivoli bo 
namenjen potrebam prvenstva, na 
levem delu pa bo delno omogočeno 

parkiranje dnevnim uporabnikom.
Parkirna mesta za av-
todome:
Parkiranje avtodomov bo urejeno na 
naslednjih lokacijah:
	Ježica, komunalno opremljeno, 

(N 46°05´54.7˝, E 014°30´53.0˝)
	Žale III, brez komunalne opreme, 

(N 46°04‘03.9‘‘, E 014°31‘33.5‘‘)
	Hipodrom Stožice, 

brez komunalne opreme, 
(N 46°05´12.6˝, E 014°31´18.8˝)

	Avtosejem, brez komunalne 
opreme, (N 46°01´38.0˝, 
E 014°28´26.0˝).

	Stanežiče, komunalno opre-
mljeno, (N 46°06´15.80˝, 
E 014°26´58.83˝),

	Tbilisijska, komunalno opre-
mljeno, (N 46°02´03.37˝, 
E 014°28´38.85˝).

Na naštetih lokacijah bo parkiranje 
avtodomov brezplačno. Parkira-
nje avtodomov je mogoče tudi na 
parkirišču NUK II (N 46°02´48.6˝, 
E 014°30´08.6˝), kjer pa je plačljivo. 

Izposoja koles  
Ljubljansko kolo 
Najem koles za turiste je od aprila 
do konca septembra na voljo v Slo-
venskem turističnem informacijskem 
centru (STIC) po ugodnih cenah. 
Informacije: STIC, Krekov trg 10: tel. 
01 306 45 75.
Bicikelj
Sistem samopostrežne izposoje koles 
Bicikelj vključuje 33 avtomatskih 
postaj za izposojo koles v širšem 
območju središča Ljubljane. Vsaka 
prva ura izposoje je brezplačna.
Za uporabo sistema Bicikelj je obve-
zna prijava v sistem, ki poteka prek 
spleta. Informacije: tel. 080 23 34, 
www.bicikelj.si



Sprehod po mestu

Vožnja z ladjico

Turistični vlakec

Doživetje rimske Emone v soju bakel

Nadstropni panoramski avtobus
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VODENI OGLEDI

MESTATIC
TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTRI

Turistični informacijski  
center TIC 

Stritarjeva ulica, 1000 Ljubljana, tel. 01 306 12 15,  
www.visitljubljana.com

1. 6. - 30. 9: 8.00-21.00

Slovenski turistični 
informacijski center STIC 
Krekov trg 10, 1000 Ljubljana, tel. 01 306 45 75,  

www.visitljubljana.com
1. 6. - 30. 9: 8.00-21.00

Turistične informacije na Kongresnem trgu
Na Kongresnem trgu vam bo na voljo turistična informacijsko -  prodajna  točka pred nadstropnim 
panoramskim avtobusom. Tam boste navijači in drugi obiskovalci mestne navijaške cone vsak dan med 13. in 20. uro 
dobili vse potrebne turistične in splošne informacije ter informacije, povezane z EuroBasketom. Poleg tega boste lahko kupili 
tudi vstopnico za ogled mesta, vožnjo po Ljubljanici ali ogled z nadstropnim panoramskim avtobusom…

Poleg turističnih informacij lahko na centrih dobite brezplačne turistične publikacije (prospekti, načrti, koledar prireditev), 
kupite lahko karte za  redne in naročene oglede mesta, Turistično kartico Ljubljane, kartico Urbana - za vožnjo z mestnimi 
avtobusi, vstopnice za kulturne, zabavne, športne in druge prireditve, kakšen spominek, prav tako pa lahko tudi rezervirate 
prenočišče in izlete po Ljubljani ter Sloveniji in uporabite internet (STIC) ali si izposodite kolo (STIC). 

Sprehod po mestu in 
vožnja z vzpenjačo
Dvourni sprehod mimo znamenitosti, 
ki vključuje vožnjo s tirno vzpenjačo 
na Ljubljanski grad. Vsak dan ob 
10.00. Cena: odrasli 10 €, otroci do 
12. leta 5 €. Izhodišče: Mestna hiša.
Sprehod po Ljubljani in 
vožnja z ladjico
Oglejte si Ljubljano še z drugačne 
perspektive. Po uro in pol dolgem 
sprehodu skozi staro mestno jedro 
sledi še polurna vožnja s turistično 
ladjico. Vsak dan ob 14.00. Cena: 
odrasli 10 €, otroci do 12. leta 5 €. 
Izhodišče: Mestna hiša.
Ogledi z nadstropnim 
panoramskim 
avtobusom
Nadstropni panoramski avtobus z 
odprto streho vas popelje na 2,5 urni 
ogled, mimo ljubljanskih znamenitosti. 
Vsak dan ob 10.00 (4.-22.9.). Cena: 
odrasli 18 €, otroci do 12. leta 10 €, 
družinska vozovnica (dva odrasla in do 
dva otroka) 40 €. Izhodišče: Kongresni 
trg, ob izteku Vegove ulice.

Sprehod po mestu in 
vožnja z vlakcem
Ogledu znamenitosti v starem 
mestnem jedru sledi vožnja s 
turističnim vlakcem na Ljubljanski grad, 
od koder se odpira najlepši razgled na 
mesto. Vsak dan ob 17.00. Cena: 
odrasli 10 €, otroci do 12. leta  
5 €. Izhodišče: Mestna hiša.
Doživetje rimske Emone
Na vodenem ogledu boste odkrivali 
sledi, ki jih je v današnjem mestu 
zapustilo nekdanje rimsko mesto 
Emona, podate se v čas pred 2.000 
leti in se seznanite z življenjem ter 
navadami Emoncev. Sobote ob 
12.00. Cena: odrasli 10 €, otroci do 
12. leta 5 €. Izhodišče: TIC Ljubljana, 
Stritarjeva ulica.
Emona v soju bakel
Na začetku večernega vodenega ogleda 
boste oblekli rimske toge in se seznanili 
z oblačilno kulturo Rimljanov, nato pa 
se boste za dve uri preselili v čas rimske 
Emone. Četrtki ob 20.00. Cena: 
odrasli 10 €, otroci do 12. leta 5 €. 
Izhodišče: TIC Ljubljana, Stritarjeva ulica.

Ljubljana  se ponaša s številnimi 
znamenitostmi, slikovitimi pre-
deli in prijetnimi kotički. 
Prepolno je zanimivih zgodb in legend. Pridružite se izkušenim 

vodnikom, ki vam znajo Ljubljano predstaviti z najlepše perspektive. Vsi redni 
ogledi mesta so vodeni v slovenščini in angleščini. Ob predhodni najavi so 
mogoči tudi ogledi v številnih drugih jezikih.  

V času med 4. in 22.9. lahko v turističnih informacijskih centrih kupite enotno vozovnico za enourno vožnjo z ladjico. Izbirate lahko 
med petimi različnimi ladjicami. Cena: 8 €. Izhodiščna mesta: Mesarski most, Ribji trg, Breg, Dvorni trg, Gallusovo nabrežje. 
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Veslanje po mirni barjanski reki 
Sproščujoč veslaški izlet po reki Ljubljanici od vasi Podpeč 
do središča Ljubljane, med katerim boste preveslali zašči-
teno področje Krajinskega parka Ljubljansko barje, je lahko 
odlična zabava tako za izkušene veslače kot za tiste, ki 
boste prvič sedli v čoln na vesla.
torek in petek, 10.00 - 16.00, cena: 99 € (prevoz, 
vodenje, veslanje, oprema).

Polet s helikopterjem in streljanje z 
lokom (najmanj 18 oseb)
V neposredni bližini Ljubljane lahko doživite nepozaben 
panoramski polet nad slikovito pokrajino, ki se razprostira 
južno od mesta, obenem pa se prijetno družite ob strelja-
nju z lokom in hrani, postreženi v naravi.
sreda, 10.00 - 16.00, cena: 121 € (prevoz, vodenje, 15 
min. vožnja s helikopterjem, streljanje z lokom, malica, oprema).

Pustolovščina v krošnjah dreves 
Pustolovski park Geoss, ki leži nedaleč od Ljubljane, blizu 
geometričnega središča Slovenije (GEOSS), ponuja pet 
plezalnih poti različnih težavnostnih stopenj, kjer je na 
višini od enega do enajstih metrov od tal razporejenih 72 
plezalnih elementov.
ponedeljek in sobota, 10.00 - 15.00, cena 83 € 
(prevoz, vodenje, triurna vstopnica v Pustolovski park Geoss).

Raziščite bližnjo okolico Ljubljane!
Privoščite si spoznavanje naravne raznovrstnosti, 
rekreacijo in pristno doživetje podeželja.

IZLETI
V OKOLICO LJUBLJANE

Pohod skozi hudourniško sotesko 
V neposredni bližini Ljubljane lahko obiščete eno najbolj 
divjih in neokrnjenih hudourniških sotesk v Sloveniji. Sprej-
mite izziv, ki ga ponuja osupljivo lepa soteska Iški vintgar, 
in se podajte na drzen pohod po kopnem in vodi, na koncu 
katerega vas bo pričakalo zasluženo kosilo.
četrtek in nedelja, 10.00 - 14.00 (od tega 3 ure hoje), 
cena: 72 € (prevoz, vodenje, kosilo, treking po Vintgarju).

Kulinarično doživetje - s 
kolesi po srcu Slovenije
Izlet združuje kolesarjenje po ne-
okrnjeni naravi zaledja Ljubljane in 
pristno kulinarično doživetje z lokalno 
ter ekološko pridelano hrano.
sobota in nedelja, 8.30 - 18.00, 
cena: 56 € (prevoz, vodenje, zajtrk, 
kosilo ter tri degustacije ekološko in 
lokalno pridelane hrane, kolesa ter 
kolesarska oprema). 
S kolesi do izvira 
Kamniške Bistrice
Po kolesarskem izletu od Dolskega do 
izvira Kamniške Bistrice, ogled Plečniko-
vega lovskega dvorca in soteske Predoselj.
sreda in petek, 8.30 - 17.00, 
cena: 45 € (prevoz, vodenje, kosilo, 
kolesa ter kolesarska oprema).
Na čaj z grofom Blagajem
Izlet v Polhov Gradec, slikovito vas sredi 
Polhograjskega hribovja, ki jo je v 19. 
stoletju proslavil grof Ursini Blagaj.
petek, 14.00 - 18.30, cena: 57 €  
(prevoz, vodenje, čajanka z grofom 
Blagajem, vstop v Muzej pošte in teleko-
munikacij).

Pohod po deželi Jurija 
Vege
Pohodniški izlet po slikovitih krajih, v ka-
terih se je rodil in odraščal svetovno znani 
matematik Jurij Vega (1754 - 1802).
petek in nedelja, 8.30 - 15.00, 
cena: 36 € (prevoz, vodenje, kosilo). 
Krajinski park Barje
Izlet s kolesi po krajinskem parku 
Ljubljansko barje je priložnost, da do-
dobra raziščete to edinstveno naravno 
in zgodovinsko območje.
torek in četrtek, 9.00 - 15.00, 
cena: 36 € (prevoz, vodenje, kosilo, 
kolesa ter kolesarska oprema).
Razgled s Šmarne gore
Jutranji pohod na Šmarno goro (667 
metrov nadmorske višine), eno najlep-
ših razglednih točk v Osrednji Sloveniji.
sobota, 6.00 - 10.00, cena: 34 € 
(prevoz, vodenje, prigrizek).
Ljubljansko barje
Ljubljansko barje, močvirno področje 
na pragu Ljubljane, zaznamuje zani-
miv rastlinski in živalski svet. 
nedelje, 8.00 - 12.00, cena: 62 € 
(prevoz, vodenje, vožnja s kočijo, ogled 
parka Kosec, pijača).

županova jama – biser 
kraškega podzemlja
V okviru izleta spoznate podzemni 
svet Županove jame, ene najlepših 
manj znanih in turistično obiskanih 
jam Slovenskega krasa.
nedelja, 14.00 - 18.00, cena: 57 € 
(prevoz, vodenje, vstopnina v Županovo 
jamo, prigrizek).
Pastirjev svet – Velika 
planina
Odkrijte kotiček sveta, kjer ni časovnih 
omejitev in kjer vse teče po ritmu 
narave. Spoznajte življenje na visoko-
gorski planoti Velika planina.
ponedeljek, 8.00 - 13.30, cena: 
64 € (prevoz, vodenje, vožnja s ka-
binsko žičnico, vstopnina v Budnarjev 
muzej, pastirska malica).
Doživetje Osrednje 
Slovenije s konji
Izlet vključuje uro in pol jahanja 
po podeželskih poteh ter v naravi 
pod vodstvom izkušenega vodnika. 
nedelja in ponedeljek, 10.00 - 
13.00, cena: 56 € (prevoz, vodenje, 
jahanje).

Izlete lahko rezervirate v Turističnih informacijskih centrih ali na www.visitljubljana.com.
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December v Ljubljani
Ljubljana vsako leto prav posebej 
zažari v decembru. V praznično 
okrašenem starem mestnem jedru 
potekajo raznovrstne prireditve, 
namenjene ljudem vseh starosti in 
različnih okusov. Praznično vzdušje 
doseže vrhunec s silvestrovanji na 
osrednjih ljubljanskih trgih.
www.visitljubljana.com

Tradicionalne 
prireditve:
Pohod po Poti ob žici in Tek 
trojk / maj 
Rekreativni pohod po 35-kilometrski 
Poti ob žici in tek trojk na progah, 
dolgih 28, 12 in 3 km. / www.pohod.si
Junij v Ljubljani / junij
Pester program brezplačnih prireditev 
na Kongresnem trgu. Dopoldanski 
dogodki so namenjeni otrokom, 
popoldnevi plesnim in glasbenim 
prireditvam, zvečer pa si lahko 
ogledate glasbene in dramske 
predstave. / www.visitljubljana.com 
Maraton Franja / junij
Kolesarski maraton, že vrsto let vpisan 
v koledar mednarodne kolesarske 
zveze UCI, je odmeven tudi v 
mednarodnem merilu. Spremlja ga 
pester razvedrilni in zabavni program.
www.franja.org
Jazz festival Ljubljana / julij
Najstarejši džezovski festival v Evropi, 
z nastopi vrhunskih imen vsako leto 
v Ljubljano privabi domače in tuje 
ljubitelje te glasbene zvrsti.   
www.ljubljanajazz.si
Ana Desetnica – mednarodni 
festival pouličnih gledališč
julij
Predstavlja sodobne ustvarjalne 
tokove na področju uličnega 
gledališča. Na različnih prizoriščih se 

predstavijo slovenski in tuji poulični 
artisti, glasbeniki, plesalci ter igralci.  
www.anadesetnica.org
Festival Ljubljana / junij-september
Ustanovljen leta 1953, pomeni 
vrhunec kulturne in umetniške 
ponudbe v slovenski prestolnici. 
Z dolgoletno tradicijo, 
sporedom vrhunskih 
umetniških dogodkov in 
svetovno znanimi gosti izrazito 
zaznamuje kulturno dogajanje 
v Ljubljani.  
www.ljubljanafestival.si
Mednarodni grafični 
bienale / september-november
Poteka že od leta 1955 vsako liho leto 
in je ena najbolj odmevnih grafičnih 
prireditev na svetu. V svoji dolgoletni 
zgodovini je naletel na izjemen odziv 
tako s strani umetnikov in strokovne 
javnosti kot tudi občinstva.   
www.mglc-lj.si
Ljubljanski maraton / oktober
Slovenski tekaški praznik, ki se ga 
vsako leto udeleži okoli 18.000 
tekačev iz okrog 35 držav. Tekači in 
tekačice se merijo v maratonu (42 km), 
polmaratonu (21 km) in rekreacijskih 
tekih na različnih razdaljah.  
www.ljubljanskimaraton.si
BIO – bienale industrijskega 
oblikovanja / oktober, november
BIO je ugledna mednarodna razstava 
izdelkov industrijskega oblikovanja, 
vizualnih komunikacij, celostnih 
grafičnih podob in oblikovalskih 
zasnov. / www.bio.si

Prepričani smo, da vas bo 
Ljubljana tako navdušila, 
da si boste zaželeli 

priti ponovno v naše mesto. Kot 
pomoč pri načrtovanju vašega 
ponovnega obiska uporabite 
www.visitljubljana.com in 
si s pomočjo MyVisit izdelate načrt 

Ljubljana je mesto kulture, ki se med 
drugim ponaša z eno najstarejših 
filharmonij na svetu ter najstarejšim 
džez 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 
podobi mesta – bogato tradicijo, 
hkrati pa mladosten utrip. Ugleden 
ansambel ljubljanske operne hiše 
uspešno deluje že več kot 110 let in 
se ponaša z obširnim repertoarjem 
klasičnih ter 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. Poleg tega pa 
Ljubljana gosti tudi številne 
množične športne prireditve.

ZAKAJ
PONOVNO V LJUBLJANO?

svojega izleta! 
Prebrskajte naše spletno mesto, 
poiščite zanimive znamenitosti, 
prireditve in aktivnosti ter jih dodajte v 
svoj MyVisit. Do njega lahko dostopate 
s katere koli mobilne naprave ali pa ga 
uvozite v mobilno aplikacijo Visit 
Ljubljana and More.  

 TURISTIČNA

KARTICA
LJUBLJANE

Leta 2014 bo Ljubljana praznovala 2000 let Emone 
Pisalo se je leto 14 n. št., ko je na območju Ljubljane stala rimska kolonija Emona, 
dokončana prav v tem ali naslednjem letu z veliko donacijo cesarjev Avgusta in Tiberija Emoni, 
ovekovečeno z napisom na marmorni plošči.
In pisalo se bo leto 2014, ki bo v Ljubljani zaznamovano s praznovanjem 2.000. obletnice Emone! 
Doživite, začutite in okusite rimsko Ljubljano skozi svoje oči. Za vas pripravljamo prireditve, razstave 
in dogodke, gledališke nastope, uprizoritve emonskega življenja ter še mnogo več, svoje čute pa 
boste lahko razvajali v izbranih ljubljanskih restavracijah z okušanjem pristnih emonskih jedi.

Najboljši način za 
raziskovanje 

Ljubljane!

BREZPLAČNI 
muzeji, 
znamenitosti, 
vodeni ogledi 
mesta, vožnje z mestnimi 
avtobusi in s turistično 
ladjico, 24 ur WiFi in veliko 
več!

Prihrani več  
kot 80,00 €!

odrasli otroci 
24 ur: 23€ 14€
48 ur: 30€ 18€
72 ur: 35€ 21€

*6
-1

4 l
et

Kupi kartico na spletu in 
prihrani 10%!

www.visitljubljana.com

Med 28. in 31. avgustom 2014 
bo Ljubljana gostila Svetovno 
prvenstvo za rekreativne 
in amaterske kolesarje na 
tradicionalni progi Maratona Franja. 
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Turistična agencija 
EuroBasketa 2013 
Agencija Palma, Ljubljana Center, 
Slovenska 51, tel. 01 239 25 80, 
Ljubljana Nama, Tomšičeva 2,  
tel. 01 244 36 90,  
www.palma-travel.eu 
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. 
Pomoč: tel. 041 300 200.
Pitna voda in javni 
pitniki
Ljubljana je ena redkih prestolnic, kjer 
si lahko iz pipe natočite čisto naravno 
pitno vodo. V poletnih mesecih se s 
pitno vodo v središču mesta lahko 
odžejate tudi na javnih pitnikih. 
Več informacij na mobilni apli-
kaciji »Tap Water Ljubljana«. 
Prometne informacije
Letališča
Osrednje slovensko Letališče Jožeta 
Pučnika Ljubljana je od Ljubljane 
oddaljeno 26 km oziroma 20 minut 
vožnje.
Informacije o letih: tel. 04 206 
19 81, www.lju-airport.si

Veleposlaništva in konzulati gostujočih držav na EuroBasketu 2013:

Prevoz iz/do letališča
Letališče je z glavno avtobusno postajo 
Ljubljana povezano z mestnim avtobu-
som, ki odpelje s postajališča številka 28. 
Vozovnica v eno smer stane 4,10 €, vožnja 
traja 50 minut. Do letališča vozijo še 
kombiji in mini busi (www.mnj.si, www.
prevozi-markun.si) (cene: 9-19 €) in 
taksiji (cene: 27-45 €).
Prevoz iz/do drugih najbližjih 
letališč 
Podjetje GoOpti izvaja redne vsako-
dnevne prevoze do Ljubljane z leta-
lišč Ljubljana, Benetke, Treviso, Trst, 
Bergamo, Gradec, Zagreb idr. po zelo 
ugodnih cenah, že od 10 € na osebo.
Klicni center GoOpti: tel. 01 320 45 
30 (8.00-18.00). Rezervacija prevoza: 
www.GoOpti.com.
Vlak in avtobus
Vlak je eden najbolj priporočljivih 
načinov za potovanje po Sloveniji, saj 
so razdalje večinoma kratke, stroški 
prevoza pa nizki.
Železniška postaja Ljubljana:  
Trg osvobodilne fronte 6,  
tel. 01 291 33 32, www.slo-zeleznice.si
Dobre so tudi avtobusne povezave. 
Avtobus je še posebej priporočljiv 
način za odkrivanje bližnje okolice 
Ljubljane in znamenitosti v regiji. 
Avtobusna postaja Ljubljana: 
Trg osvobodilne fronte 4,  
tel. 01 234 46 00, www.ap-ljubljana.si
Prometno-informacijski 
center: tel. 01 518 85 18,  
www. promet.si

Taksi 
Vožnja vas bo stala manj, če taksi 
naročite po telefonu (080 11 90, 080 
11 17, 080 900 900). Pred začetkom 
vožnje se pozanimajte o ceni.
Kulinarika
Ljubljana ponuja pester izbor 
priznanih gostiln in restavracij 
z raznovrstnimi kulinaričnimi 
specialitetami, tako v središču mesta 
kot v predmestju. Izbirate lahko med 
slovensko in različnimi mednarodnimi 
kuhinjami. Restavracije z 
znakom Ljubljanska kakovost 
LQ zagotavljajo najboljšo 
ponudbo. Več na www.
visitljubljana.com/si/aktivnosti/
kulinarika.
Nakupovanje
V centru Ljubljane najdete trgovine s 
priznanimi 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. 
Priporočamo obisk slikovite osrednje 
mestne tržnice, ki jo je zasnoval 
sloviti arhitekt Jože Plečnik. Zunaj 
mestnega jedra obratujejo večja 
nakupovalna središča. BTC City, ki 
obsega več kot 450 trgovin slovenskih 
in tujih blagovnih znamk, je največje 
nakupovalno središče v Sloveniji. 
www.btc.si

UPORABNE INFORMACIJE

Policija: tel. 113
Reševalna postaja: tel. 112
Gasilci: tel. 112

Pomoč na cesti 
Avto moto zveza Slovenije – AMZS: 
tel. 1987, 01 530 53 00

Nujna medicinska pomoč:
Zdravstveni dom Ljubljana, Bohoričeva ulica 
4, Urgentni blok Kliničnega centra, tel. 01 522 84 08
Urgenca – Klinični center Ljubljana, Zaloška 
cesta 2, tel. 01 522 23 61, 522 33 85
Nujna zobozdravstvena pomoč, Zdravstve-
ni dom Ljubljana Center, Metelkova ulica 9, 
tel. 01 472 37 18
Dežurna lekarna – Lekarna pri Polikliniki
Njegoševa cesta 6k, tel. 01 230 61 00, 24 ur na dan

 Belgija, Trg republike 3/IX, tel. 01 200 60 10
 Bosna in Hercegovina, Kolarjeva 26, tel. 01 234 32 50
 Češka, Riharjeva 1, tel. 01 420 24 50
 Črna gora, Njegoševa cesta 14, tel. 01 439 53 64
 Finska, Ajdovščina 4/8, tel. 01 300 21 20
 Francija, Barjanska cesta 1, tel. 01 479 04 00
 Grčija, Trnovski pristan 14, tel. 01 420 14 00
 Gruzija, Cankarjeva cesta 7, tel. 08 382 65 98
 Hrvaška, Grubarjevo nabrežje 6, tel. 01 425 62 20
 Italija, Snežniška 8, tel. 01 426 21 94
 Izrael, Dunajska cesta 119, tel. 01 566 10 20 
 Latvija, Tavčarjeva ulica 10-7, tel. 01 434 16 20

 Litva, Emonska cesta 8, tel. 01 244 56 00
 Makedonija, Rožna dolina, cesta IV/2, tel. 01 421 00 21
 Nemčija, Prešernova cesta 27, tel. 01 479 03 00
 Poljska, Bežigrad 10, tel. 01 436 47 12
 Rusija, Tomšičeva 9, tel. 01 425 68 75 
 Srbija, Slomškova ulica 1, tel. 01 438 01 10
 Španija, Trnovski pristan 24, tel. 01 420 23 30
 Švedska, Kersnikova 6, tel. 01 433 04 70
 Turčija, Livarska 4, tel. 01 236 41 50 
 Ukrajina, Teslova ulica 23, tel. 01 421 06 04
 Velika Britanija, Trg republike 3, tel. 01 200 39 10

SOS


