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Spoštovani!
 
Četrtna skupnost Trnovo ponovno praznuje in pripravlja tradicionalno pester program dogodkov in prireditev. Vabimo 
vas, da se v počastitev arhitekta Jožeta Plečnika udeležite kulturnih, športnih in zabavnih dogodkov, ki se bodo odvijali na 
različnih  trnovskih lokacijah.  Praznovanje bomo pričeli z vodenimi ogledi po Trnovem in Karakovu, v dneh praznovanja, 
pa si boste lahko ogledali tudi Plečnikovo domačijo, se z ladjico popeljali po Ljubljanici, si ogledali monokomedijo z 
Bojanom Emeršičem  in še mnogo drugega.
 
V zgibanki so predstavljeni dogodki in prireditve, vsi dogodki so brezplačni, zato vas vabimo, da se jih udeležite v čim 
večjem številu!

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

PRAZNUJE
23.09 – 07.10.2017



SOBOTA, 23.09. ob 14.00 in 16.00
Kulturno-zgodovinsko vodenje po Krakovem in Trnovem, s 

posebnim poudarkom na ogledu obnovljene Plečnikove hiše. 
Vodil bo dr. Tadej Jakopič.

 Zbirno mesto: most Hradetskega

NEDELJA, 24.09. ob 11.15, 15.15, 17.15
Vodeni ogled po Plečnikovi hiši in vrtu. Strokovno vodenje 
po prenovljeni Plečnikovi domačiji. 
Plečnikova hiša, Karunova 4. Predhodna najava na tel. 
01 24 12 506 oz. e-pošto: prijava@mgml.si. 
Prijave se sprejemajo od 19.9.2017 dalje

TOREK, 26.09. ob 17.00
Urbanistični Inštitut: Scenarist, režiser in montažer: 

Amir Muratović - Fabiani : Plečnik.  
Urbanistični inštitut RS, knjižnica,Trnovski pristan 2

ČETRTEK, 28.09. ob 19.30
Otvoritev fotografske razstave o Plečniku – Avtor Ciril 
Velkovrh. Ljubljansko jutro, Benečanski večer; filmski večer 
z režiserjem amirjem Muratovičem, posvečen Izidorju 
Cankarju. Glasbeni uvod v prireditev bo pripravil MePZ 
Župnije J. Krstnika Trnovo. 
Finžgarjeva galerija v trnovskem župnišču, Kolezijska ul. 1

PETEK, 29.09. ob 16.00
Dan odprtih vrat PGD Ljubljana Trnovo. Ogled opreme 
društva ter poteka gašenja in reševanja človeških življenj in 
imetja. 
Gasilski dom, Cesta v Mestni log 31

PETEK, 29.09. ob 19.30
“PLEČNIKOVA MISEL” multivizijski večer Lada Jakša, 

glasbenika, skladatelja in umetniškega fotografa. Projekt 
predstavlja sintezo fotografsko-likovnega sporočila avtorsko 

odslikanih ambientov Plečnikovih arhitekturnih stvaritev 
v dialogu z njegovimi slikovitimi, inspirativnimi in pogosto 

vizionarskimi zapisi ter razmišljanji, kar avtor nadgradi z 
glasbo tako, da si njegove ambiente, detajle in načrte jemlje 

za zvočne partiture.  
Finžgarjeva galerija v trnovskem župnišču, Kolezijska ul. 1

SOBOTA, 30.09. ob 11.15, 15.15, 17.15
Vodeni ogled po Plečnikovi hiši in vrtu. Strokovno vodenje 
po prenovljeni Plečnikovi domačiji. 
Plečnikova hiša, Karunova 4. Predhodna najava na tel. 
01 24 12 506 oz. e-pošto: prijava@mgml.si. 
Prijave se sprejemajo od 19.9.2017 dalje

SOBOTA, 30.09. ob 10:00
Veslaški klub Ljubljanica bo organiziral in izvedel 26. 

Tradicionalno regato po Ljubljanici s štartom pod Prulskim 
mostom in ciljem ob izlivu Gradaščice v Ljubljanico. 

Tekmovali bodo veslači vseh slovenskih klubov.
Start regate je pod Prulskim mostom, cilj  ob izlivu Gradaščiče 

v Ljubljanico.

NEDELJA, 01.10 ob 9.15
Sv. maša v spomin Jožeta Plečnika
Cerkev Sv. Janeza Krstnika
 

PONEDELJEK, 02.10 ob 17.00
Za zadovoljitev naših potreb in želja že več kot desetletje 

uporabljamo en planet in pol. To pomeni, da porabljamo kar 
polovico več virov (energija, hrana itd.), kot jih zmore Zemlja 

proizvesti. Naša naloga je vse napore usmeriti v to, da višjo 
gospodarsko vrednost in kakovost življenja ustvarimo z 

manj naravnimi viri. Vabimo vas na srečanje s Snago, kjer 
boste prek primerov dobrih praks v Ljubljani izvedeli kaj 
je krožno gospodarstvo in kako ravnati, da različni viri v 

proizvodnem in potrošniškem ciklu ostanejo čim dlje.
Dvorana ČS Trnovo, Devinska ulica 1b

TOREK, 03.10 ob 19.00
Monokomedija:  Zmago Batina, mesar za vse večne čase 
(r: M. Naberšnik; i.: B. Emeršič) Zmago Batina je po poklicu 
sicer mesar, a je nase opozoril tudi kot voditelj Viktorjev 
in oddaje Vzemi ali pusti. Njegova življenjska pot od 
mesarskega vajenca v Nemčiji do uspešnega lastnika 
mesnice v Mariboru je dovolj zanimiva, da se vam obeta  
zabaven večer, poln humorja in Zmagovih domislic.
Dvorana ČS Trnovo, Devinska ulica 1b
 

SREDA, 04.10. ob 18.00
Koncert glasbene šole Ljubljana Vič-Rudnik. Učenci in 

učenke se bodo v različnih zasedbah predstavili z vokalnimi 
in instrumentalnimi izvedbami
Glasbena šola, Gradaška ul. 24

ČETRTEK, 05.10 ob 16.00
Osrednja proslava ob Dnevu ČS Trnovo, kjer bodo nastopili 

otroci in učenci trnovskih vrtcev in osnovnih šol, učenci 
glasbene šole Vič Rudnik in Mladinskega doma Malči Belič.

OŠ Trnovo, Karunova ul. 14A

PETEK, 06.10. ob 11.15, 15.15, 17.15
Vodeni ogled po Plečnikovi hiši in vrtu. Strokovno vodenje 
po prenovljeni Plečnikovi domačiji. 
Plečnikova hiša, Karunova 4. Predhodna najava na tel. 
01 24 12 506 oz. e-pošto: prijava@mgml.si. 
Prijave se sprejemajo od 19.9.2017 dalje
 
PETEK, 06.10. ob 17.30
Delavnica projekta IMUNO. Cepljenje je tema, ki v zadnjem 
času dviguje precej prahu. V sklopu naše delavnice se 
dotaknemo osnovnega delovanja cepiv in imunskega 
sistema, cepilnega koledarja ter nalezljivih bolezni. Z 
udeleženci tudi debatiramo o najpogostejših mitih, ki se 
širijo o cepljenju, prav tako odgovorimo na vprašanja, ki se 
porajajo publiki.  Vabljeni!  
Dvorana ČS Trnovo, Devinska ulica 1b
 

SOBOTA 07.10. od 10.00 do 19.00
Vožnja z ladjico  Barjanko po Ljubljanici 

Trnovska plaža pri Prulskem mostu
Predhodne prijave na tel : 041 544 060
Prijave se sprejemajo od 5.10.2017 daljeJP145


