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Ljubljana 
 

V številkah: 

Število prebivalcev 1. 1. 2012: 280.607 

(vir: SURS) 

Površina MOL*: 275 km
2
 (170.8 sq mi)  

Geo lokacija: 46°03'20'' N / 14°30'30'' E 

Nadmorska višina: 298 m (623 ft) 

Povprečna letna temperatura 2011: 

11,8°C (vir: ARSO) 

Povprečna temperatura - januar 

2011:  1,5°C (vir: ARSO) 

Povprečna temperatura - julij 2011: 
21,1°C (vir: ARSO) 

Višina letnih padavin: 998 mm (vir: 

ARSO) 

Število gostov 2011: 425.163 (vir: SURS) 

Število nočitev 2011: 794.646 (vir: SURS) 

 

 

 

 

 

Ljubljana je politično, znanstveno in kulturno središče slovenskega naroda ter z nekaj več kot 

280.000 prebivalci hkrati največje mesto v Sloveniji in njen najpomembnejši gospodarski 

center. 

Mesto po meri človeka 

Prebivalci, pa tudi številni obiskovalci pravijo, da je Ljubljana mesto po človekovi meri. 

Čeprav se po svoji velikosti uvršča med srednje velika evropska mesta in ohranja privlačno 

prijaznost manjšega kraja, ima vse, kar premorejo velike prestolnice - je politično in kulturno 

srce slovenskega naroda, pomembno evropsko trgovsko, poslovno, kongresno in sejemsko 

središče, pa tudi prometno, znanstveno in izobraževalno središče Slovenije. 

Lega med severom in jugom je Ljubljano naravno določila za kraj, kjer so se srečevali trgovci 

in vojaki, pa tudi pogajalci, ki so tu večkrat sklepali mir. Zmagovalcem v napoleonskih 

vojnah se je zdelo primerno, da v tem mirnem mestu, kjer se križajo poti in srečujejo ljudje že 

od nekdaj, skličejo kongres Svete alianse, ki je 1821. leta za nekaj časa zapečatil usodo 

evropske politične geografije. 

Ljubeznivo prepletanje starega z novim 

V Ljubljani se staro ljubeznivo prepleta z novim in zdi se, da je zgodovina vseh petih 

tisočletij, kolikor je stara naselbina na tem mestu, mesto pripravljala za to, da postane državna 

prestolnica. Posrečilo se ji je ohraniti sledove vseh obdobij bogate zgodovine; zapuščino 

rimske Emone, nekdanje mestno jedro z renesančnimi, baročnimi in secesijskimi pročelji, 

okrašenimi portali, romantičnimi mostovi, ki krasijo reko Ljubljanico, vegastimi strehami in s 

parkom, ki sega globoko v naročje mesta. 

 



  

Tu so se srečevale kulture vzhoda in zahoda, a tudi umetnostna pojmovanja Italije z estetiko 

kiparjev srednjeevropskih katedral. Mestu današnjo podobo deloma daje italijanski barok, 

deloma pa dobrih dvesto let mlajša secesija, ki se odraža v slogu številnih zgradb, 

postavljenih takoj po potresu leta 1895. 

Sodobni Ljubljani pa je v prvi polovici 20. stoletja vtisnil močan osebni arhitektonski pečat 

Ljubljančan, veliki evropski arhitekt Jože Plečnik. Mestno podobo so dopolnili njegovi, tudi 

na modernejše tokove prisegajoči učenci, obenem pa tudi stvaritve 'novega vala' priznanih 

mladih arhitektov. Vsi različni obrazi Ljubljane se ubrano združujejo v eno samo podobo. 

Mesto kulture 

Ljubljana je mesto kulture, je dom številnih gledališč, muzejev in galerij, ponaša pa se tudi z 

eno najstarejših filharmonij na svetu. Že na samem začetku 18. stoletja, leta 1701, je bila 

ustanovljena Academia philharmonicorum. Gre za prvo glasbeno združenje na Slovenskem, 

ki je načrtno razvijalo glasbeno produkcijo in bilo nosilec glasbenega baroka pri nas. 

Med častnimi člani so bili tudi skladatelji takšnega slovesa, kot so Joseph Haydn, Ludwig van 

Beethoven in Johannes Brahms, pomembni interpreti kot violinist Nicolo Paganini, v letih 

1881 in1882 pa je v njej kot dirigent, na samem začetku svoje glasbene kariere, deloval 

Gustav Mahler. 

Kultura je za Ljubljančane način življenja in mišljenja ter del vsakdana. V prestolnici se vsako 

leto zvrsti več kot 10.000 kulturnih prireditev, med katerimi posebej omenjamo 10 

mednarodnih festivalov. Prebivalce Ljubljane in obiskovalce navdušujejo umetniki vseh smeri 

- od vrhunskih glasbenih, gledaliških in likovnih ustvarjalcev do alternativnih in avantgardnih 

umetnikov. 

Sodobno in živahno mesto 

V toplejših mesecih številne kavarniške mizice in stoli napolnijo obrežje Ljubljanice ter trge 

starega mestnega jedra. Tu se Ljubljančani srečujemo ob jutranji kavi, po skoraj obveznem 

sobotnem obisku ljubljanske tržnice ali nedeljskega bolšjega trga, ali pa na večernem klepetu 

s prijatelji. Prvi vtis, ki ga obiskovalec običajno dobi o Ljubljani je, da je to izredno mlado 

mesto, saj mu daje poseben utrip več kot 50.000 študentov. 

Mesto je nastalo na stičišču štirih slovenskih pokrajin, zato je v številnih mestnih gostilnah z 

raznoliko ponudbo mogoče najti krajevne kulinarične posebnosti, da o izvrstnih vinih sploh ne 

govorimo. Ljubljana si ni kar tako prislužila mednarodnega naziva 'mesto vina in trte', saj je 

bila v preteklih stoletjih tudi središče vinskega trgovanja v naših deželah, že v času Emone pa 

so njeni prebivalci posadili trto na pobočju sedanjega grajskega hriba. 

Danes je to mesto, kamor zahajajo znanstveniki zaradi njegove univerze ter inštitutov z 

mednarodnim slovesom, umetniki zaradi svetovno znanega grafičnega bienala, likovne 

akademije in neštetih likovnih galerij, gospodarstveniki zaradi številnih poslovnih srečanj in 

sejmov in mednarodni strokovnjaki zaradi kongresov - skratka: Ljubljana je mesto, kamor se 

ljudje pogosto vračajo, bodisi zato, ker jih tja zanese delo, bodisi zato, ker jim tja usmerijo 

korak lepi spomini s prejšnjega obiska. 

Ljubljana je mesto, ki je številnim prijetnim evropskim prestolnicam podobno - nobeni pa 

enako. In če želite trdno zagotovilo, da je Ljubljana zanimiva, lepa in prijazna, vas bo verjetno 

prepričalo dejstvo, da so vanjo 'zaljubljeni' prav vsi Ljubljančani in, da je njeno ime, če 

upoštevamo eno od etimoloških razlag, "ljubljena". 

Viri: 1. http://www.ljubljana.si/si/ljubljana/ 

2. http://gidegroup.wordpress.com/gide-ljubljana-2013/ 

http://www.ljubljana.si/si/ljubljana/
http://gidegroup.wordpress.com/gide-ljubljana-2013/


  

 

Uvodna misel in predstavitev GIMB:  

 
Gimnazijo Bežigrad najlažje opišemo z besedami našega direktorja g. Janeza Šušteršiča: 

Naša dolžnost je omogočiti mladim, navkljub velikokrat neprijazni stvarnosti in prav zaradi 

tega še toliko bolj, da se oborožijo z ustvarjalnim in uporabnim znanjem, jim nuditi čim širše 

možnosti, da uveljavijo svoje interese in sposobnosti na vseh področjih dela in življenja; jim 

humanizirati okolje, v katerem živijo in delajo; jih vzgojiti v pokončni drži in jim hkrati 

pokazati, da v tem malem okolju ne živijo sami; jim dopovedati, da ne morejo ostati 

neobčutljivi za tuje stiske in bolečine; da je strpnost ena izmed vrednot; da je spoštovanje 

bližnjega, njegovega ustvarjanja in svobode, spoštovanje kulturne dediščine in spoštovanje 

prostora, tako domačega kot tujega, v katerem se učijo življenja, tisti drobec osebnostnega 

bogastva vsakega posameznika, ki ga ni smiselno zlahka in neprizadeto umazati ali celo 

zavreči, saj se to spoštovanje seli iz roda v rod in na poti, na kateri presenetljivo hitro učenci 

odraščajo v učitelje, predstavlja kontinuiranost civilizacije in napredka. 

To je vodilo, ki se ga v šoli vseskozi držimo. Dopolnjujemo ga še s hotenjem in udejanjanjem 

novih in novih aktivnosti, ki nam omogočajo poglabljati našo razvojno filozofijo in odpirati 

obzorja tudi v mednarodnem prostoru. Tako izvajamo in razvijamo naslednje programe:  

 program gimnazije, v katerem dijaki v času, odkar je bila uvedena eksterna matura, 

dosegajo za več kot 30 % boljše rezultate od slovenskega poprečja,  

 program mednarodne mature, kjer dijaki dosegajo rezultate, ki jih med več kot 1000 

šolami širom sveta postavljajo v sam vrh,  

 program raziskovalnega dela, pa kulturnega in športnega življenja, v katerega je vsako 

leto vključena množica učiteljev in dijakov šole,  

 program mednarodne šole za tujce in še…  

 

…pa naj bo dovolj naštevanja.  

Poudarim naj le, da je rezultatov dela, pa tudi načrtov, hotenj in energije še veliko, kar je prav 

gotovo porok za to, da bo šola tudi v prihodnje kvalitetno opravljala svoje poslanstvo v 

slovenskem prostoru.  

Tudi na športnem področju je Gimnazija Bežigrad dejavna in uspešna. Sodelujemo na šolskih 

tekmovanjih v košarki, nogometu, rokometu, odbojki, atletiki, smučanju, tenisu, streljanju, 

plavanju, orientaciji in še mnogih drugih. 



  

SODELUJOČE EKIPE: 
1. GIMNAZIJA RAVNE NA KOROŠKEM 
2. GSŠRM KAMNIK 
3. GIMNAZIJA BEŽIGRAD LJUBLJANA 

 
Urnik tekmovanja: 
 

9.30 – Gimnazija Bežigrad : GSŠRM Kamnik 

10.30 – otvoritev turnirja 

10.45 – GSŠRM Kamnik : Gimnazija Ravne  

12.00 – Gimnazija Bežigrad : Gimnazija Ravne 

13.15 – zaključna podelitev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SODELUJOČE EKIPE: 
 

GIMNAZIJA RAVNE NA KOROŠKEM 
 

 
 

IGRALCI: 
 

4 Matevž Kavtičnik 

5 Mihael Rek 

6 Jan Kupljen 

7 Luka Jernejc 

8 Rok Verčko 

10 Mitja Ban 

11 Nik Lampret 

12 Jaka Pažek 

13 Jošt Mrdavšič 

14 Jure Doberšek 

15 Žan Ribič 

 

Trener in vodja ekipe: Robi Brezovnik, prof. švz 
 

 



  

GSŠRM KAMNIK 
 

 
 

 

IGRALCI:  
0 Gašper Janežič 

4 Luka Humar 

6 Tim Špehonja 

7 Aljoša Zorman 

9 Drejc Kregar 

10 Grega Klobčar 

11 Gregor Klar 

12  Aleksander Balažic 

13 Lovro Cigič 

 

Trener in vodja ekipe: Žiga Repanšek, prof. švz 
 

 

 

 

 

 



  

GIMNAZIJA BEŽIGRAD LJUBLJANA 
 

 
 

 

IGRALCI: 

4 Jure Špan 

5 Metod Jazbec 

6 Tilen Hojč 

7 Jan Novak 

8 Alek Pikl 

9 Sandi Grubelič 

10 Tine Brežan 

11 Matej Kavaš 

12 Janez Škrjanc 

13 Matevž Rojc 

14 Luka Pirc 

15 Timon Kalagasidis 

 

Trener in vodja ekipe: Matic Vidic, prof. švz 
 

 

 

 

 



  

 

REZULTATI ČETRTFINALNEGA TURNIRJA V KOŠARKI 

ZA DIJAKE – SKUPINA 3 
 

Gimnazija Bežigrad : GSŠRM Kamnik  81:62 (14:16, 23:18, 26:13, 18:15) 

 
GIMB: Špan 17 (2x3, 1:3), Jazbec 4, Hojč, Novak, Pikl, Grubelič 12 (3x3, 1:2), Brežan 3 

(1:2), Kavaš 17 (3x3), Škrjanc, Rojc 11 (1:2), Pirc 15 (1:2), Kalagasidis 2. 
 

GSŠRM Kamnik: Janežič 2, Humar, Špehonja 3 (1:2), Zorman 6, Kregar 2, Klobčar 20 (2x3, 

2:4), Klar 4, Balažic 17 (1x3, 6:10), Cigič 8 (2:2).  

 

Gimnazija Ravne na Kor. : GSŠRM Kamnik  62:70 (16:13, 7:22, 14:16, 25:19) 

 
Gimnazija Ravne: Kavtičnik, Rek, Kupljen, Jernejc, Verčko 14 (2x3, 2:2), Ban 29 (2x3, 3:3), 

Lampret 11 (7:9), Pažek, Mrdavšič 6 (2:2), Doberšek, Ribič 2.  
 

GSŠRM Kamnik: Janežič 2, Humar 2, Špehonja 4, Zorman 15 (1x3, 4:4), Kregar 2, Klobčar 

18 (3x3, 3:4), Klar 4, Balažic 17 (1x3, 0:1), Cigič 6 (2:2).  

  

Gim. Bežigrad : Gimnazija Ravne na Kor. 107:62 (32:20, 17:18, 28:13, 30:9) 

 
GIMB: Špan 9 (1x3), Jazbec 10 (1x3, 1:2), Hojč 8, Novak, Pikl 8 (2x3, 0:2), Grubelič 5 (1x3), 

Brežan 4, Kavaš 19 (1x3, 2:2), Škrjanc 2, Rojc 21 (1:1), Pirc 19 (1x3), Kalagasidis 2. 
 

Gimnazija Ravne: Kavtičnik 12 (3x3, 1:2), Rek 7 (1x3), Kupljen 4, Jernejc 5 (1x3), Verčko 9 

(3x3), Ban 4, Lampret 4 (2:4), Pažek, Mrdavšič 8 (2x3), Doberšek, Ribič 9 (3x3).  

 

NI DOKONČANO 

Lestvica: 

 

1. GIMB  2             2             0             188:124  4  

2. GSŠRM  2             1             1             132:143  3 

3. Gim. Ravne  2             0             2             124:177  2 

 
V polfinale se je uvrstila Gimnazija Bežigrad. 

 

Vse tekme sta sodila sodnika Urban Žnidaršič (Vrhnika) in Karel Stanovnik (Ljubljana). 

 

Pomožni sodniki so bili Lovrenc Rogelj, Tom Mišič in Tom Završnik. 

 

Napovedoval je Jure Zabukovec. 

 

Za ozvočenje je skrbel Jan Gašpar. 

 

 

 

 



  

NEKAJ UTRINKOV S TEKMOVANJA 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 


