
Miklavžev sejem
3. - 6. 12., 10.00–20.00, Prešernov trg pri Frančiškanski cerkvi   
Na stojnicah razporejenih pred Frančiškansko cerkvijo 
na Prešernovem trgu,  so naprodaj darila, primerna za 
tradicionalno obdarovanje ob sv. Miklavžu oziroma Nikolaju, 
tudi zavetniku Ljubljane, ki na večer pred svojim godom 
prinaša otrokom darove.      

Miklavžev sprevod
5. 12., 17.00, Krekov trg, Mestni trg, Prešernov trg          
Miklavž se z vzpenjačo spusti na Krekov trg, kjer ga 
pričaka spremstvo. Skupaj s parklji in zborom angelčkov, ki 
otrokom delijo pecivo, sadje in bombone, se odpravi  vse do 
Prešernovega trga.  V skladu s tradicijo angelčki obdarujejo 
pridne otroke, parklji pa strašijo poredne. Obljubili so, da 
letos ne bodo prehudi. Preden se Miklavž s spremstvom 
napoti v notranjost Frančiškanske cerkve, nagovori tudi 
obiskovalce prireditve.  

Otroci otrokom – nastopi pevskih zborčkov
18.–21. 12., 17.00-19.00, Mestni trg
Praznično vzdušje v starem delu mesta, pred Mestno hišo, 
popestrijo tudi otroci iz ljubljanskih osnovnih šol. Prisrčnih 
nastopov otroških pevskih zborčkov ne smete zamuditi.      

Praznični sejem
• 1. 12.–2. 1. 2018: sejemske hišice 10.00–22.00, petki, 

sobote do 23.00, Breg
• 1. 12.–31. 12.: sejemske hišice 10.00–22.00, petki, sobote 

do 23.00; gostinske hišice 10.00–24.00, Pogačarjev trg
• 1. 12. –7. 1. 2018: gostinske hišice 10.00–24.00, Breg, 

Gallusovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Prešernov trg, 
Kongresni trg

V okrašenih sejemskih hišicah so naprodaj izbrani izdelki, 
primerni za praznično obdarovanje. Praznični sejem je tudi 
družaben dogodek, zato ne manjka stojnic z gostinsko 
ponudbo, kjer diši po aromatičnem čaju, kuhanem vinu in 
drugih dobrotah, ki sodijo v decembrski čas.   

Jaslice iz slame
1. 12. - 7. 1., Breg pred Zoisovo palačo  
Na prostem so postavljene jaslice iz slame v naravni velikosti.  

Čarobni gozd, program za otroke
3.–23. 12., 16.30–19.00, Paviljon v Parku Zvezda    
Ustvarjalne delavnice za otroke, bodo v decembru 
razveseljevale tiste najmlajše, kot tudi starejše. V čarobnem 
vzdušju pod zvezdnatim nebom lahko ustvarjate izdelke, ki 
polepšajo dan. Ob petkih, sobotah in nedeljah pa se bodo 
poleg delavnic zvrstile tudi pravljične gledališke predstave. 

Dobra vila
15.–30. 12., 17.00–21.00, razen 24. in 25. 12., Mestni trg        
Če imate kakšno skrito željo, pridite na Mestni trg. Pred Mestno hišo 
vas pričakuje dobra vila avtorja Zmaga Modica, mističen dodatek 
vsakdanu, ki uresničuje samo lepe in drobne želje. Le verjeti morate.

Ulično gledališče na Špici 
26.–30. 12., 18.00-20.00
V letošnjem letu so se nastopi uličnih gledališč preselili 
na Prule, na Špico. Občudujete lahko nastope klovnov, 
žonglerjev, artistov in cirkusantov, ki so zanimivi tako odraslim 
kot otrokom.  

Glasbeni program na Novem trgu
16.–25. 12., 19.00, razen 24. 12.
Program na Novem trgu smo namenili vsem obiskovalcem 
prazničnega sejma na Bregu in tudi ljubiteljem glasbenih izvajalcev:   

Začetek prešernosti / Prižig prazničnih luči
1. 12., 17.15, Prešernov trg
Praznični sejmi
• 1. 12.–2. 1. 2018, - sejemske hišice 10.00–22.00, petki, sobote do 

23.00, Breg
• 1. 12.–31. 12., - sejemske hišice 10.00–22.00, petki, sobote do 

23.00, Pogačarjev trg
• 1. 12. –7. 1. 2018, - gostinske hišice 10.00–24.00, Breg, Gallusovo 

nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Prešernov trg, Kongresni trg
• 1. 12.–31. 12., - gostinske hišice 10.00–24.00, Pogačarjev trg
Jaslice iz slame
1. 12.–7. 1. 2018, Breg pred Zoisovo palačo
Čarobni gozd, program za otroke
3.–23. 12., 16.30–19.00, Paviljon v Parku Zvezda
Miklavžev sejem
3.–6. 12., 10.00–20.00, Prešernov trg ob Frančiškanski cerkvi
Miklavžev sprevod
5. 12., 17.00, Krekov trg, Ciril Metodov trg, Stritarjeva ulica, 
Prešernov trg
Glasbeni program na Novem trgu
15.–25. 12., 19.00-21.00, razen 24. 12.
Dobra vila
15.–30. 12., 17.00–21.00, razen 24. in 25. 12., Mestni trg

Program prireditev

Nasmejani obrazi, stiski rok in lepe želje, vonj po kuhanem vinu in praženih mandljih, nostalgični lajnarji na ulicah, iskrice 
pričakovanja v očeh naših najmlajših …, vse to je december v Ljubljani. Mesto se odene v čarobno svetlobno okrasitev, ki 

privablja številne obiskovalce, k posebnemu razpoloženju pa pripomore tudi zanimiv in vsako leto malo drugačen program 
na mestnihulicah in trgih. Poleg pestrega programa prireditev, ki bodo potekale na prostem, so svoje praznične programe 
pripravili tudi mestni zavodi: Kinodvor, Festival Ljubljana, Ljubljanski grad, Lutkovno gledališče Ljubljana, Mladi zmaji, ki 

bodo decembra ponudili veliko zanimivih brezplačnih prireditev. Vse to in še več boste našli v nadaljevanju, kjer je program 
predstavljen podrobneje.

December v Ljubljani bo čaroben. Nikar ga ne zamudite!

Dobrodošli v praznični Ljubljani

Začetek prešernosti/ Prižig prazničnih luči
1. 12., 17.15, Prešernov trg
Uvodna prireditev je po prepričanju obiskovalcev tudi 
najprisrčnejša. V letošnjem letu praznične prireditve začenjamo 
1. decembra. Kratkemu kulturnemu programu sledi nagovor 
župana, nato pa se hkrati prižgejo vse lučke praznične 
osvetlitve v mestu, ki vas bo razveseljevala vse do 7. 1. 2018.

Letošnja okrasitev avtorja Zmaga Modica predstavlja neke 
možnosti vpogleda v različnost časa, tako v preteklost kot v 
prihodnost.Abstraktne, realistične podobe prikazujejo tudi 
izseke iz žive in nežive narave in v posameznih sklopih tvorijo 
omenjene situacije. Okrasitev vsebuje pretekle dopolnjene 
elemente, nekaj svetlobnih teles je v celoti novih, dosedanja 
pa so dopolnjena in lokacijsko logično razporejena po smislih 
življenja.   

Otroci ljubljanskih osnovnih šol in njihovi mentorji so letos 
svoj »pravljični gozd« zasnovali ob Ljubljanici na Prulah. Po 
ideji arhitekta Andreja Erjavca je tokrat vodilni motiv božično 
novoletni okrasek. Na lampijonih, ki so že v osnovi enotne 
praznično rdečkaste barve, se bodo tako pojavile variacije 
motiva snežink in slovenske čipke. Za veliko smreko v atriju 
Mestne hiše so okraske iz odpadnih materialov domiselno  
izdelali učenci osnovne šole Mirana Šuštaršiča.

Otroci otrokom – nastopi pevskih zborčkov
18.–21. 12., 17.00-19.00, Mestni trg
Božični koncert
24. 12., 17.00, Mestni trg
Glasbeni program na Pogačarjevem trgu
25.–30. 12., 17.00-19.00
Ulično gledališče na Špici
26.–30. 12., 18.00-20.00, Prule
Sprevodi dedka Mraza
26.–30. 12., 17.00, Breg, Čevljarski most, Mestni trg, Stritarjeva 
ulica, Prešernov trg, Wolfova ulica, Kongresni trg
Glasbeni program na Kongresnem trgu
26. 12.–30. 12., 20.00; 1. 1. 2018, 20.00
Glasbeni program na Trgu francoske revolucije
30. 12., 20.00
Silvestrovanje za otroke
31. 12., 16.00, Kongresni trg
Silvestrovanja na Mestnem, Kongresnem, Pogačarjevem trgu in 
Trgu francoske revolucije
31. 12., 21.00
Ognjemet
1. 1., 00.00, Ljubljanski grad

15.12. Manouche
16.12. Neisha
17.12. Ars Groova 
18.12. Big Band Theory
19.12. Cubanama’ Latin Band

20.12. The Dreams
21.12. Mjav
22.12. Cherry wine
23.12. Orlek 
25.12. Mia Žnidarič kvartet

December
v Ljubljani 2017



Silvestrovanje za otroke na Kongresnem trgu
31. 12., 16.00 Nepozabno otroško praznovanje novega leta, z njihovimi 
najljubšimi prazničnimi junaki, nastopi otrok in prihodom dedka Mraza.

Silvestrovanje na Kongresnem trgu
31. 12., 21.00 Namenjeno je najširšemu krogu obiskovalcev. Izbor 
izvajalcev zagotavlja zabavo vsem generacijam, s trga pa je tudi eden od 
najlepših pogledov na ognjemet. Nastopajo: Klara Jazbec – predskupina, 
CoverLover, Jana Šušteršič in Lea Sirk, po polnoči Grupa Vigor

Silvestrovanje na Mestnem trgu
31.12., 21.00 Prizorišče je tradicionalno namenjeno ljubiteljem popevk, ki 
jih izbrani izvajalci navdušujejo vsako leto.
Nastopajo: Helena Blagne in Nuša Derenda s spremljevalnima skupinama.

Silvestrovanje na Pogačarjevem trgu
31. 12., 21.00 Program je namenjen ljubiteljem slovenskih izvajalcev 
popularne in narodno zabavne glasbe. Nastopajo: Kvintet Danila Lukana 
in FKK Band.

Silvestrovanje na Trgu francoske revolucije
31. 12., 21.00 Oder na tej lokaciji je tudi letos namenjen izvajalcem 
rock glasbe. Nastopajo: Nipke, Trije kralji (Zlatko, Klemen Klemen in 
RecycleMan), Happy Ol’ McWeasel.

Kinodvor 
Zajtrk pri Kinodvoru 
3. 12., 11.00 P. Seliškar: Moj narobe svet, Slovenija/Makedonija/
Hrvaška, 2016
Glasbeni dokumentarec režiserke Petre Seliškar nas skozi 
priredbe znanih slovenskih in svetovnih glasbenikov popelje v 
svet vsestranskega umetnika Franeta Milčinskega – Ježka.

Križanke
Božični koncerti
1.-3. 12., 17.00, Viteška dvorana Križank
Božični koncert učencev glasbene šole Ljubljana Moste-Polje
4.-6. 12., 19.00, Viteška dvorana Križank 
Božični koncert učencev glasbene šole Ljubljana Moste-Polje   
8.-10. 12., 17.00, Viteška dvorana Križank 
Božični koncert učencev glasbene šole Ljubljana Moste-Polje   
11. 12. in 15.-17. 12., 17.00, 
Viteška dvorana Križank, Božični koncert učencev glasbene 
šole Ljubljana Vič-Rudnik 
   

Ledena fantazija - Drsališče v 
parku Zvezda
25. 11. - 7. 1., 9.00 - 24.00
1. 1. 2018 do 3.00
Park Zvezda
Ledena fantazija je več kot 2000 
kvadratnih metrov drsalnih površin, 
namenjenih rekreaciji in zabavi, vsem 
generacijam, družinam, šolam, tistim, 
ki znajo drsati in tistim, ki se bodo tega 
šele naučili. Zagotovljena je izposoja 
drsalk in druga oprema ter strokovna 
pomoč. Zabavni program poteka na in 
ob drsališču, poskrbljeno pa je tudi za 
gostinsko ponudbo. Otroci do 6 let lahko 
drsajo brezplačno.

Mladi virtuozi
7. 12., 19.30, Viteška dvorana Križank
Vitor Fernandes, klarinet, Jelena Boljubaš, klavir
Sara Čano, violončelo, Jelena Boljubaš, klavir
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Božični koncerti
16. 12., 10.00–13.00
Izdelovalnica novoLEDnih dodatkov, otroška ustvarjalnica 
prazničnih dodatkov z ledicami (10 do 12 let) 
21. 12., 12.00–20.00
Izdelovalnica novoletnih okraskov za vse generacije 

Ognjemet
1. 1., 00.00, Ljubljanski grad
Ognjemet bo ob polnoči z 
Ljubljanskega gradu razsvetlil 
nebo nad Ljubljano in oznanil 
vstop v novo leto. 
Izstrelki ognjemeta so v skladu z 
EU zakonodajo (CE certifikat) ter 
so sestavljeni izključno iz papirja 
oz. razgradljivih materialov. 

Informacije
Turistični informacijski cnter 
Ljubljana, Stritarjeva ulica, 
tel. (0)1 306 12 15

Slovenski turistični 
informacijski center, Krekov 
trg, tel. (0)1 306 45 75
www.visitljubljana.com

Božični koncert
24. 12., 17.00, Mestni trg
Tradicionalni božični koncert pred 
Mestno hišo je posebno doživetje. 
Prisluhnili bomo gospelu in božičnim 
pesmim. Nastopajo: Katrinas in Pihalni 
orkester Alpina Žiri, dirigent Branko 
Mrak.

Sprevodi dedka Mraza  
26.–30. 12., 17.00, Breg, Čevljarski most, 
Mestni trg, Stritarjeva ulica, Prešernov trg, 
Wolfova ulica, Kongresni trg
V zadnjih dneh leta se izpod Triglava 
v svoji kočiji z vpreženimi lipicanci 
v Ljubljano pripelje dedek Mraz. V 
spremstvu snežakov, medvedov, zajcev 
in drugih bitij iz ljudskih pripovedk 
in pravljic bo po tradicionalni poti 
pozdravil otroke s postanki pred Mestno 
hišo ter na Prešernovem in Kongresnem 
trgu.

Opombe 
Vstop na vse prireditve, razen na drsališče, je brezplačen. 

Obiskovalci decembrskih prireditev lahko od 1. 12. do 2. 1. 
2018 brezplačno parkirajo na Vodnikovem trgu:
• od ponedeljka do sobote: od 18.30 do 5.00, 
• ob nedeljah in praznikih: ves dan, do 5.00 naslednjega 

dne.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe 
programa.

Založnik: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana  
Fotografije: Dunja Wedam, Shutterstock
November 2017

Ljubljanski grad
Grajski praznični sejem
1.–24. 12. 2017: 12.00-19.00, Grajsko dvorišče
25. 12. 2017–2. 1. 2018: 12.00-21.00, Grajsko dvorišče
Jaslice - Lesene skulpture v naravni velikosti
1. 12. 2017–7. 1. 2018, 10.00-22.00, Grajsko dvorišče
Vitez, zmaj in praznični direndaj, predstava za 
otroke
3. 12., 11.00 in 17.00, Grajsko gledališče
Unicefove punčke iz cunj, dobrodelna razstava
7.–21. 12., 10.00-19.00, Peterokotni stolp
Božična sveta maša
24. 12., 22.00, Kapela sv. Jurija
Obudi zmaja
Arhitekturna projekcija/3D mapping
24.–30. 12. ter 1. in 2. 1. 2018, 16.30-21.00, na 15 minut, Grajsko 
dvorišče 

Lutkovno gledališče Ljubljana
Ti loviš!
3. 12., 11.00 Kralj Matevžek I., dramska predstava za otroke od 
9. leta dalje. Ta veseli dan kulture.  

Mladi zmaji Zalog
Pravljični večer
21. 12., 16:00-19:30
Pravljični večer Mladih zmajev s Slonom - druženje ob peki 
piškotov in izdelavi optičnih igrač ter projekciji kratkega filma 
nastalega na jesenskih delavnicah. Večer bomo zaključili s 
projekcijo animiranega filma Medena koža (r. Jung, Laurent 
Boileau, l. 2012, 75 min), po filmu sledi pogovor, 6+, celovečerni 
film primeren za 10+. 

Mednarodni grafični lokovni center - MGLC
Likovna delavnica
29. 12., 11.00-13.00 Praznična delavnica in predstava za 
otroke in starejše
Likovna delavnica na razstavi Borisa Jesiha in Kamišibaj 
gledališče: Fantek na oblaku in druge zgodbe. Zgodbe v sliki in 
besedi pripoveduje Irena Rajh. 

Glasbeni program na Kongresnem trgu 
26. 12.–30. 12. in 1. 1. 2018, 20.00
Praznični spored na velikem odru na Kongresnem trgu 
zaznamujejo nastopi pevcev in skupin popularne glasbe. 

26.12. Joker Out – predskupina, Pero Lovšin in Španski boric, 
Big Foot Mama

27.12. Žan Serčič – predskupina, Samuel Lucas, Halid Bešlić
28.12. Trio Utrip – predskupina, Ansambel Saša Avsenika, Čuki
29.12. Zala Smolnikar – predskupina, Lačni Franz, Prljavo 

kazalište
30.12. Peter Vode & Pop Deluxe - predskupina, Tabu, Ivan Zak

1 .1. Single Ladies - Beyonce Tribute Band 
Glasbeni program na Pogačarjevem trgu
25.–30.12., 17.00 Slovenski glasbeniki popularne in narodno 
zabavne glasbe. Nastopajo slovenski glasbeniki popularne in 
narodno zabavne glasbe. 

Glasbeni program na Trgu francoske revolucije
30. 12., 20.00 Oder na Trgu francoske revolucije gosti izvajalce 
rock glasbe. Nastopajo: 8Bomb, MRFY, Koala Voice, Repetitor

Mestna
Ljubljana


