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barocna
ljubljana

Brošura oz. kratek vodič po 
baročnem delu Ljubljane.
Ogled 5. zgradb, ki so bile 
narejene v baročnem času 
in stilu. Napisano je 5 
postankov, ki jim 
zaporedno sledite.
1. Cerkev svete Trojice
2. Turjaška palača
3. Križanke
4. Gruberjeva palača
5. Stolnica svetega Nikolaja
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Cerkev svete Trojice
Uršulinska cerkev svete trojice ali 
Nunska cerkev je bila dokončana leta 
1726. Cerkev je del uršulinskega 
samostana (nun oz. sester), ki je 
obsegal velike vrtove z nasadi dreves 
dokler niso tam zgradili trgovske hiše 
in Trga republike.
V cerkvi je glavni marmornati oltar 
svete Trojice, ki ima zelo značilne in 
opazne baroške poteze (raznobarvni 
materiali, pozlačen material, vtis 
nestalnosti…). S simbolnim figuram 
vere prikazuje upanje in ljubezen. 
Izdelal ga je Francesco Robba, ki je 
tudi zgradil Vodnjak treh kranjskih rek.
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Turjaška palača
Turjaška palača ali Auerspergov dvorec 
je baročna palača, ki sodi med 
pomembnejšo zgradbo v Lj, zgrajena je 
bila leta 1658. Na mestu te palače je 
bilo zaščiteno arheološko najdišče – 
arheologi so tam odkrili prazgodovinske 
grobove iz 10. – 8. st. BC. Poleg tega 
so tudi najdli ostanke rimske ceste, ki je 
Emono povezovala z različnimi 
državami, ki je bila široka skoraj 8m. 
Zgrajena je na osi nekdanje Emone oz. 
rimskih vzhodnih vrat.
Palača je bila tudi prenovljena med 
letom 2003 in 2004. Danes je 
zavarovan arhitekturni spomenik. Stoji 
na Trgu francoske revolucije, v njeni 
okolici pa je NUK.
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Križanke
Križanke so bile originalno v 13. 
stsamostan cerkvenega viteškega reda 
Križarjev, od tod tudi današnji ime 
Križank. V 18. st. je samostan že skoraj 
propadel nato je beneški arhitekt 
Domenic Rossij naredil načrte za 
obnovitev v baročnem stilu. Po 2. 
svetovni vojni so jo morali zopet 
obnoviti, tokrat po načrtih znanega 
Ljubljanskega arhitekta Jožea Plečnika, 
ki je skupaj s svojim učencem uredil 
dvorišče, ki je bilo primerno za 
prireditve, gledališče in lokal. So zelo 
zanimivo prizorišče še posebej za 
prireditve na prostem, ki jih lahko 
izvajajo lkub slabemu vremenu 
(pokrijejo s platneno streho).
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Gruberjeva palača
Zgrajena je bila leta 1777, postaviti pa 
jo je dal dunajski arhitekt Gabriel 
Gruber. Leži v starem delu Ljubljane na 
vogalu Levstikovega trga in Zvezdarske 
ulice. V njej se je nekoč nahajala šola, 
knjižnica in astronomska opazovalnica, 
danes pa Arhivi Republike Slovenije. V 
palači je ovalno stopnišče. Palača je 
bila zgrajena v poznem baroku zato 
ima tudi sledi rokokoja, kot so zidni 
venci, kitasti obeski (kitasti slog) in 
školjčne volute. 
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Stolnica sv. Nikolaja
Je stolnica Nadškofije Ljubljana in 
župnijska cerkev. Stoji, kjer so bile 
predhodne cerkve ima pogled iz 
Čopove ulice na Prešernov spomenik. 
To cerkev so zgradili leta 1707 začeli 
pa 1701. Prva cerkev tam je bila 
zgrajena leta 1262, ki je leta 1361 
pogorela, po tej so jo še 1x obnovili in 
2x na novo zgradili. Cerkev je zelo lepo 
okrašena ima lepe freske, kipe, 
poslikave na kuplo in seeda 2 oltarja 
(glavni, stranski). Okrasilo jo je veliko 
uspešnih umetnikov kot so: Tone 
Demšar, Giuseppe Groppelli, Giulio 
Quaglio, …
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