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Gimnazije Bežigrad 

PRIMOŽ TRUBAR 
Avtor prvih tiskanih knjig v slovenskem 

jeziku in nekdanji protestantski duhovnik 

in prevajalec. Poleg Trubarjeve ceste 

imamo Slovenci kot spomin nanj tudi 

priložnostni kovanec in znamko ter 

bankovec za 10 tolarjev. 

SEBASTIJAN KRELJ 
Protestantski pisatelj. Leta 1566 je izdal 
Otročjo Biblijo, ki so jo uvedli v šolo in s 

tem tudi nov pravopis, ki je bil uporabljen 

v knjigi. To je poznano kot prvi poskus 

zedinjenja Slovencev in Hrvatov v 

skupnem pravopisu na osnovi latinice. V 

Ljubljani se po njem imenuje Kreljeva 

ulica v Podutiku. 

JURIJ DALMATIN 
Slovenski protestantski teolog in pisec. 

Pisal in prevajal je pesmi, njegovo najbolj 

uspešno leto naj bi bilo 1578, saj je takrat 
dokončal svoj prevod Biblije. V spomin 

nanj je poimenovana Dalmatinova ulica. 

ADAM BOHORIČ 
Prvi slovenski slovničar. Njegovo 

najpomembnejše delo je prva slovnica 

slovenskega jezika Zimske urice. V njej 

je opisal novo pisavo, bohoričico, ki jo je 

sestavil skupaj s Kreljem, Dalmatinom in 

Trubarjem. V Ljubljani najdemo po njem 

imenovano Bohoričevo ulico ter njegov 

kip. 
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Sprehod po Ljubljani začnemo na križišču med Karlovško cesto in Levstikovim trgom. Napotimo se proti Staremu 
trgu, kjer je Trubar kupil svojo hišo. Nato našo pot nadaljujemo proti Ljubljanskem nabrežju in zavijemo na Ribji 
trg, kjer je Trubar bival v Polževi hiši. Če svoj korak namerimo proti Kresiji, se bomo znašli na mestu, kjer  je nekdaj 
pridigal tudi Trubar, prav tako pa nam bo moč zapaziti Bohoričev kip. Zemljevid nas zatem popelje čez 
Tromostovje in po Čopovi na Slovensko cesto. Zavijemo na Štefanovo ulico, nato pa še na Žnidaršičevo in  
znajdemo ob Parku slovenske reformacije. Le nekaj korakov naprej lahko vidimo evangeličansko cerkev Primoža 
Trubarja na Gosposvetski ulici 9. Zopet sledimo rdeči črti, dokler ne dospemo do Dalmatinove ulice. Ko se 
sprehodimo vse do konca le te, se vrnemo nazaj na Ljubljansko nabrežje ter zakorakamo po Trubarjevi ulici. Ko nas 
pot pripelje do Roške ceste, zavijemo na levo, čemur pri ljubljanskem UKC-ju sledi obrat  na desno, ki nas napoti 
proti Bohoričevi ulici. 
 
 1 – Stari trg  4 – Park slovenske reformacije      7 – Trubarjeva  ulica 

2 – Ribji trg   5 – evangeličanska cerkev Primoža Trubarja    8 – Bohoričeva ulica 
3 – Kresija   6 –  Dalmatinova ulica  

 


