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DECEMBRSKI DAN PREŽIVET V LJUBLJANI 
 

Ogled praznično okrašene Ljubljane je bil glavni motiv članic in članov 
Kluba upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve Maribor, 
za obisk glavnega mesta. Želeli smo doživeti utrip prednovoletnega 
vzdušja in se sprehoditi po ulicah in trgih praznično okrašene prestolnice. 
Zato se nas je 36, v sredo, 28. 12. 2022, z vlakom InterCity odpeljalo v 
Ljubljano.  
 

Iz železniške postaje smo se najprej podali do ljubljanskega Nebotičnika. 
Vožnja z dvigalom v eno izmed najvišje ležečih kavarn pri nas, je bila za 
marsikoga posebno doživetje. Iz terase kavarne smo si mesto ogledali še 
iz ptičje perspektive. 

  
 
V ljubljanski restavraciji Allegria smo okusili kulinarične dobrote. Po kosilu 
smo se sprehodili po mestu zaznamovanem s svojevrstno podobo 
arhitekta Jožeta Plečnika. Šli smo mimo parlamenta, Cankarjevega doma 
in Kongresnega trga do tromostovja.  
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Pred Prešernovim spomenikom in ob zmajskem mostu smo za spomin 
naredili “gasilski” fotografiji.  
 

 
 

 
 
Poleg mestnega jedra se nam je čudovit pogled odpiral tudi na lepo 
okrašen in osvetljen grad. Zato smo se, ko se je stemnilo, s tirno vzpenjačo 
odpeljali na grad. Z razgledne ploščadi smo občudovali okrašeno 
dvoriščno stran gradu ter bogato praznično okrasitev mestnega središča. 
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Od vsepovsod so nas pozdravljale praznične luči s celo paleto 
spreminjajočih barv. 
 

 
 
Po vrnitvi z gradu smo se sprehodili mimo mestne hiše in tromostovja do 
svetlikajočega Prešernovega trga. Petnajst metrov visoka smreka, ki letos 
krasi Prešernov trg je res čarobna in privablja poglede vseh, ki gredo 
mimo. Na nabrežjih Ljubljanice in na tržnici smo obiskali sejemske hiške s 
ponudbo izdelkov, primernih za novoletna obdarovanja. Pestra je bila tudi 
praznična ponudba stojnic z značilnim vonjem po cimetu in 
klinčkih. Potrdimo lahko, da je glavno mesto Slovenije, s svojo 
decembrsko svetlobno in barvno okrasitvijo, res praznično odeto.  
 
Mesto v tem času privablja številne domače in tuje obiskovalce, saj je bila 
gneča nepopisna. S takšno gnečo smo se srečali tudi na vlaku, s katerim 
smo se v večernih urah vračali v Maribor. Sedežev preprosto ni bilo za 
vse, zato so tudi nekatere naše članice in člani morali stati vse do 
Pragerskega. 
 
Ker se leto bliža h koncu, smo se spomnili vseh naših izletov, druženj in 
športnih udejstvovanj. Ugotovili smo, da so vsa srečanja, ki smo jih 
doživeli, dobra popotnica za nove poti v letu, ki je pred nami.  
 
Zato smo si v letu 2023 zaželeli veliko zdravja ter še mnogo lepih, skupnih 
poti. In, da ne pozabimo, najlepših spominov ne hranimo v foto albumih, 
temveč v srcu. Življenje pa je in ostaja sestavljanka mnogih malih radosti. 
 
 
Zapisal in foto: Mirko Ploj 
 


