
Lep pozdrav, 
ime mi je Violeta. Stripe 
sem pospremila z nasveti  

za gibalno ovirane. 

Anna Sangawa Hmeljak,  Ela Bogataj Stopar,  

Emilija Meserko,  Natalija Premk Jenič,  

Nina Tome Škarja, Tina Dernovšek,  Lana Janežič,  

Dejan Kotnik in Violeta Bilek

KRATKE STRIPOVSKE ZGODBE



Poleg mestne hiše stoji imenitna replika 
visoke italijanske umetnosti. Urbana legenda 

pravi, da če si čistega, iskrenega srca, vodnjak 
oživi in ti uresniči vse skrite želje ali pa vsaj 

vrne tisto ... izgubljeno.

Nina 
Tome
Škarja

Robbov vodnjak si lahko 
ogledam z vseh strani, povrhu pa 

obiščem še mestno hišo!

ROBBOV VODNJAK









Največji slovenski pesnik, po domače Prešernov France, 
samski in neporočen. Po poklicu pravnik z uspešno 

samostojno prakso. Je izreden ljubitelj fig, lepih deklet  
in koles. Ne nujno v tem zaporedju.

Natalija 
Premk
Jenič

Ko grem od ‘Prešerca’ 
do Zmajskega mostu, vmes 
skočim še na tržnico. Tam so 

tudi urejene sanitarije.

PREŠERNOV SPOMENIK













Nepremično, celodnevno sedenje je 
utrujajoč in naporen posel, ki zlakoti 
sleherno bitje. Izognite se nošnji večje 

količine hrane preko mostu, posebno ob 
poznih popoldanskih urah.

Emilija  
Meserko

Čeprav je star več kot 
sto let, je Zmajski most 
dostopen tudi zame.  

ZMAJSKI MOST













Martin Krpan – legendarni slovenski mož, 
o katerem je napisana prenekatera beseda, se je moral 

po zlomu solne borze prestrukturirati. Plača ni ravno 
bajna, je pa vsaj redna.

Anna 
Sangawa 
Hmeljak

LUTKOVNO GLEDALIŠČE



Lutkovno gledališče ima pri vhodu  
klančino. V neposredni bližini je  

vzpenjača, ki me pripelje na grad.













Po Ljubljani se lahko 
vozim s tistimi avtobusi, ki imajo 
ploščad ter znak dostopnosti za 

gibalno ovirane.



Na gradu ljubljanskem je skozi stoletja vzniknila 
marsikatera ljubezenska zgodba. Nobena tako 
lepa, nobena tako žalostna kot tista iz časov 

turških vdorov.

Ela
Bogataj 
Stopar

LJUBLJANSKI GRAD



Na gradu imam dostop do sanitarij. Le 
poklicati moram in prinesejo mi ključ. 

Na stolp žal ne morem, povsod drugod 
pa me pripeljejo dvigala.















Vrbe s svojimi dolgimi vejami poskrbijo za 
senco in reševanje preveč razposajenih hišnih 

ljubljenčkov iz vode.

Tina 
Dernovšek

Ker so dostopi urejeni, se lahko 
peljem ob Ljubljanici. S pomočjo 
asistentov grem tudi na barko.

TRNOVSKI PRISTAN









Trnovo, kraj nesrečnega imena, kjer kot 
strele z jasnega padajo veje, se lomijo srca in 
vzplamtevajo iskre ljubezni, ki jih ne pogasne 

nobena sila.

Dejan
Kotnik

Če si zaželim duševnega miru, 
ga najdem v trnovski cerkvi. Dostop 

do sanitarij mi lahko omogočijo  
v bližnjem domu starejših občanov 

Janeza Krstnika.

TRNOVSKI PRISTAN
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