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LJUBLJANA IN LJUBLJANČANI 
Življenje v nekdanji Ljubljani in pomembni Ljubljančani 

 

Mentor: Dr. Boštjan Plut, univ. dipl. zgodovinar in filozof, doktor zgodovinskih znanosti. Najprej je 
predaval na Oddelku za arheologijo in Oddelku za azijske študije Filozofske fakultete Univerze 
v Ljubljani, kasneje delal kot asistent na Oddelku za zgodovino na Univerzi na Primorskem. Na 
Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani je dolgoletni mentor za več študijskih 
programov: Zgodovina, Svetovne religije in verstva, Znamenite zgodovinske osebnosti, 
Ljubljana in znani Ljubljančani, Tradicionalna ljudstva sveta, Vpliv klime na zgodovino, 

Človeška zgodovina morij in oceanov. 
 

Kdaj in kje: PONEDELJEK, 14:30 do 16:00  

Izobraževanje na daljavo (Zoom) 

Prvo srečanje: ponedeljek, 3. oktober 2022 
 

 
OKVIRNA VSEBINA 
 
Prestolnico naše države so skozi zgodovino zaznamovali številni prebivalci, ki so mestu pustili svoj pečat. Na 
izobraževalnih srečanjih bomo spoznavali in obujali njihov prispevek k razvoju Ljubljane. 
 
Študijsko leto bomo začeli z obravnavanjem 19. stoletja, v katerem se je mesto popolnoma spremenilo. Iz 
malega zaspanega mesteca je zraslo v center slovenskega naroda. Podrobneje bomo spoznali nekaj 
ljubljanskih županov (denimo Ivana Hribarja, Ivana Tavčarja itd.), prve pivovarje, tiskarja Blaznika, publicista 
in politika Janeza Bleiweisa, pa Ivana Adamiča in Rudolfa Lundra, ki sta bila leta 1908 žrtvi nemškega 
vojaškega nasilja ob spopadih zaradi nestrpnosti med slovenskim in nemškim prebivalstvom (po njiju se danes 
imenuje Adamič-Lundrovo nabrežje) in druge znane in manj znane Ljubljančane.  
 
S spoznavanjem življenja in dela navedenih in drugih posameznikov bomo spremljali rast Ljubljane, gradnjo 
kanalov, železnice in elektrifikacijo. Spoznali bomo, zakaj so bili pomembni svinjski mehurji, zakaj so pametni 
pili alkohol in kdaj so odprli prvi bordel v mestu. 
 
Program ne bo namenjen spoznavanju in obravnavanju zgolj najbolj znanih Ljubljančanov, marveč tudi tistih 
manj znanih in pozabljenih, ki pa niso nič manj pomembni ali zanimivi za spoznavanje zgodovine našega 
mesta.  
 
V okviru možnosti bomo izobraževanja prek spleta prepletali s študijskimi ogledi po ulicah našega mesta. 
 
CILJI 
 
Spoznavati zgodovino našega mesta v širšem družbenem kontekstu. 
Spoznavati življenje in delo znanih in manj znanih Ljubljančanov, ki so pustili sledi v zgodovini mesta. 
 
METODE DELA 
 
Predavanje s prikazom slikovnega gradiva, diskusija, študijski ogledi po Ljubljani. 
 
UPORABLJENA LITERATURA IN VIRI ZA PRIPRAVO PROGRAMA 
 
Kajzer, Janez: S tramovi podprto mesto. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983. 

 


