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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 monokomedijo z Mojco Partljič, v dneh praznovanja, pa 
si boste lahko ogledali tudi Plečnikovo domačijo, se z ladjico popeljali po Ljubljanici, se udeležili testiranja telesne 
pripravljenosti 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
25.09 – 06.10.2018



TOREK, 25.09. ob 19.00
Mojca Partljič: monokomedija : Čistilka Marija 

(igra: Mojca Partljič, režija: Vito Taufer)
Prostori četrtne skupnosti Trnovo (dvorana ČS), 

Devinska ul. 1B

SREDA, 26.09. ob 11:15, 15:15, 17:15
Vodeni ogled po Plečnikovi hiši in vrtu. Strokovno vodenje 
po prenovljeni Plečnikovi domačiji. V sklopu Dnevov ČS 
Trnovo vabljeni na brezplačni vodeni ogled po Plečnikovi 
hiši in vrtu. Na strokovnem vodenju po hiši, v kateri je 
arhitekt Jože Plečnik živel od leta 1921 pa vse do svoje 
smrti leta 1957 in ki je v letih 2013–2015 doživela temeljito 
prenovo, boste izvedeli, kje je Plečnik najraje ustvarjal, kaj 
mu je večkrat skuhala njegova gospodinja Urška in koga od 
obiskovalcev je sploh spustil skozi vhodna vrata.
Za ogled je obvezna predhodna prijava na 01 24 12 506 
oz. prijava@mgml.si. Prijave se sprejemajo 24. in 25. 9.

SREDA, 26.09. ob 19.30
Trnovo - Prazniki v potezi in besedi avtorjev akad. Janeza 

Bernika, Jožeta Snoja in akad. Milčka Komelja  
Finžgarjeva galerija v trnovskem župnišču, Kolezijska ul. 1

ČETRTEK, 27.09. ob 19.30
Podobe iz sanj, multivizija Lada Jakša 
Finžgarjeva galerija v trnovskem župnišču, Kolezijska ul. 1

PETEK, 28.09. ob 16.00
Dan odprtih vrat Gasilskega društva Trnovo. Ogled opreme 
ter poteka gašenja in reševanja človeških življenj in imetja. 

Gasilski dom, Cesta v Mestni log 31

PETEK, 28.09. ob 19.30
Znameniti Trnovčani - filmski večer z režiserko Almo 

Lapajne - dokumentarno- igrani film o zakoncih Vurnik, 
Iskalca po scenariju Borisa Leskovca

Finžgarjeva galerija v trnovskem župnišču, Kolezijska ul. 1

SOBOTA, 29.09. ob 10.00
Tradicionalna veslaška regata po Ljubljanici. Startali bodo 
veslači in veslačiče vseh slovenskih klubov.
Start regate je pod Prulskim mostom, cilj  ob izlivu Gradaščiče 
v Ljubljanico.

NEDELJA, 30.09. ob 9.15
Maša v spomin arhitekta Jožeta Plečnika

Cerkev Sv. Janeza Krstnika

NEDELJA, 30.09. 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

TOREK, 02.10. ob 17.00
Jutri v Trnovem. Ogled filma in pogovor  o sodelovanju 

in soustvarjanju prostora v katerem živimo. Film: Jutri 
(Demain)  režija Cyril Dion in Melanie Laurent. Popotniški 

dokumentarec, ki se bolj osredotoča na rešitve kot 
na težave, prinaša vpogled v dejavnosti aktivistov, 

organizatorjev in državljanov, ki skušajo izboljšati svet, da bi 
bil bolj prijazen, zelen in vzdržen kraj. (115 min)

Urbanistični inštitut RS, knjižnica,Trnovski pristan 2

SREDA, 03.10. 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 19.9.2018 dalje

SREDA, 03.10. ob 17.00
Kulturni dogodek: Jesenski dan v ČS Trnovo. Nastopili bodo: 
otroci iz vrtca Trnovo, Glasbena šola Trnovo, pevski zbor DU 
Trnovo, pesnica doma upokojencev DEOS, likovna umetnica 
doma upokojencev DEOS in ostali člani DU Trnovo
Prostori četrtne skupnosti Trnovo (dvorana ČS), 
Devinska ul. 1B

ČETRTEK, 04.10. ob 16.00
Osrednja proslava, kjer bodo nastopili otroci in učenci 

trnovskih vtrcev in osnovnih šol ter trnovski pevski zbori.
OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2

PETEK, 05.10. od 10.00 do 15.00
Brezplačno testiranje telesne pripravljenosti European 
Fitness Badge. Sklop testov za oceno splošne telesne 
pripravljenosti posameznika, ki vključuje tako test 
vzdržljivosti, moči kot ravnotežja in gibljivosti. Testiranje 
je primerno tako za odraslo populacijo kot tudi starejše. Po 
testiranju prejmete certifikat.
ŠD Trnovo, Ziherlova ulica 44. Potrebna je predhodna prijava 
na mail: grega.rupar@gmail.com. 
Prijave so mogoče od 20.09. dalje.

PETEK, 05.10. 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 19.9.2018 dalje

SOBOTA, 06.10. od 10.00 do 19.00
Vožnja z ladjico  Barjanko po Ljubljanici.

Vkrcanje na ladjico bo na Trnovskem pristanu pod Prulskim 
mostom. Ogled je potrebno predhodno najaviti na 

tel: 041 544 060. Prijave se sprejemajo od 4.10. dalje


