
Ljudje, prižgimo luč
3.12., 17.00, Prešernov trg
Kulturna prireditev »Ljudje, prižgimo luč« je posvečena 
spominu na dva slovenska klasična literarna ustvarjalca: 
Franceta Prešerna, največjega slovenskega pesnika, ki 
se je na ta dan rodil, in Frana Milčinskega - Ježka, najbolj 
priljubljenega slovenskega humorista vseh časov. Slednji je 
bil tudi avtor pesmi, po kateri je prireditev dobila svoje ime. 
Pomen imena je simboličen, saj se ob zaključku prireditve 
hkrati prižgejo vse lučke praznične osvetlitve našega mesta. 
Tudi letos bo Ljubljano krasila osvetlitev z naslovom »Rojstvo 
oblik«, delo umetnika Zmaga Modica, ki pa bo še dopolnjena. 
Pričetek osvetlitve bo s slovesnim nagovorom pospremil 
župan Mestne občine Ljubljana, Zoran Janković.

Praznični sejem 
3.12. - 2.1., 10.00 - 22.00/24.00, 31. 12.: 10.00 - 14.00 
Breg,Cankarjevo nabrežje, Prešernov trg

Praznični sejem na Pogačarjevem trgu
1. 2. - 31.12., 10.00 - 22.00/24.00, Pogačarjev trg
Na praznično okrašenih stojnicah bo naprodaj ponudba izbranih 
izdelkov, primernih za praznično obdarovanje. Praznični sejem 
je seveda tudi družaben dogodek, zato ne bo manjkalo stojnic 
z gostinsko ponudbo, kjer bo dišalo po aromatičnem čaju, 
kuhanem vinu in drugih dobrotah, ki sodijo v decembrski čas.  

Moč želje – video vizualizacija
3. -5.12. in 23.12. – 2.1., Novi trg
Na Novem trgu bo postavljena video vizualizacija. Preslikava 
notranjih dogajanj – tistih za fasado se bo zrcalila navzven 
kot eksplozija videa in zvoka.

Zoetrope – film na ročni pogon
3.12. – 6.1., Breg 22
Pred hišo na Bregu 22 bo postavljen Zoetrope, ki od daleč 
zgleda, kot velik klobuk v katerem so slike, ko pa ga zavrtite, 
pa slike oživijo.

Miklavžev sejem
3. - 6.12., 10.00 - 20.00, Prešernov trg 
Na praznično okrašenih stojnicah bodo naprodaj različna 
darila, primerna za tradicionalno obdarovanje ob Sv. 
Miklavžu. Tradicija Sv. Miklavža oziroma Nikolaja, tudi 
zavetnika Ljubljane, ki na večer pred svojim godom prinaša 
otrokom darove, je priljubljen del slovenskega ljudskega 
izročila in je bila v pisnih virih prvič omenjena leta 1839. 

Miklavžev sprevod
5.12., 17.00, Krekov trg, Ciril Metodov trg, Stritarjeva ulica, 
Prešernov trg 
Miklavža bodo na poti skozi del mestnega jedra spremljali 
parklji, vragi in zbor angelčkov, ki bodo otrokom delili 
pecivo, sadje in bombone. V skladu s tradicijo angelčki 
obdarujejo pridne otroke, parklji in vragi pa strašijo poredne. 
Miklavž bo, preden se bo s spremstvom napotil v notranjost 
Frančiškanske cerkve, nagovoril obiskovalce prireditve.

Praznični knjižni sejem  
18. - 31.12., 11.00 - 21.00, Mestni trg
Knjiga je najlepše darilo, zato bodo na prazničnem knjižnem 
sejmu na voljo raznovrstne knjige različnih slovenskih založb. 
V letu, ko je Ljubljana Svetovna prestolnica knjige, bo sejem 
gotovo pogost cilj obiskovalcev. 

Jaslice v Mestni hiši
18.12. - 8.1., 17.00 - 21.00, Mestna hiša
Božično zgodbo si boste lahko ogledali tudi v atriju Mestne 
hiše. Posebej za to priložnost izdelane jaslice so avtorsko 
delo umetnika Zmaga Modica.

Dobra vila
18. – 30.12, 17.00 – 21.00, Mestni trg
Dobra vila, ki vas bo vsak večer pričakala pred Mestno hišo,  
bo izpolnjevala male in dobre želje prav vsem, ki jo boste 
obiskali. 
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Program prireditev

December je mesec, v katerem Ljubljana še posebej zažari. Ne le zaradi izvirne svetlobne okrasitve mesta, ki že sama po sebi 
privablja številne obiskovalce, tudi zaradi pestrega, zanimivega in vsako leto malo drugačnega programa, ki poteka na ljubljanskih 

ulicah in trgih. Številni prebivalci Ljubljane in obiskovalci iz drugih delov Slovenje in iz tujine pa so tisti, ki Ljubljano naredijo tako zelo 
posebno. Nasmejani obrazi, stiski rok in lepe želje, vonj po kuhanem vinu in praženih mandeljnih, nostalgični lajnarji na ulicah, iskrice 

pričakovanj v očeh naših najmlajših… vse to je december v Ljubljani. 
Za letošnji december smo pripravili privlačne novosti, zaradi katerih bo obisk mestnega središča še posebej lepo doživetje. Del 
prazničnega sejma se seli na Breg in tako je  vzpostavljena prava »praznična promenada« od osrednje ljubljanske tržnice, preko 

Prešernovega trga, Cankarjevega nabrežja do Brega. Tradicionalno sejemsko ponudbo bo dopolnil praznični knjižni sejem na 
Mestnem trgu, posebno zanimivo pa bo tudi na novem Mesarskem mostu, kjer smo predvideli nastope uličnih gledališč. Vse to in še 

več boste našli v nadaljevanju, kjer je program letošnjih decembrskih prireditev podrobnejše predstavljen.

Skratka, december v Ljubljani bo čaroben. Nikar ga ne zamudite!

Dobrodošli v praznični Ljubljani



Pevski zbori ljubljanskih osnovnih šol
22.12., 16.30, Mestni trg
K prazničnemu vzdušju v starem delu mesta bodo z 
nastopom prispevali tudi otroški glasovi osnovnošolskih 
pevskih zborčkov. 

Božični koncert
24.12., 17.00, Mestni trg
Tradicionalni božični koncert, bo posebno doživetje v srcu 
praznično okrašene Ljubljane, ki ga ne smete zamuditi.
Nastopajo: Vokalna skupina BIT s solistko Nuško Drašček ter 
pianistom Rokom Golobom

Sprevodi Dedka Mraza 
26. - 30.12., 17.00, Breg, Čevljarski most, Stari trg, Mestni 
trg, Stritarjeva ulica, Prešernov trg
V zadnjih dneh letošnjega leta se bo z daljnega severa v 
svoji kočiji v Ljubljano pripeljal Dedek Mraz. Obiskal nas bo 
v spremstvu konjenikov na lipicancih, snežakov, medvedov, 
zajcev ter drugih bitij iz ljudskih pripovedk in pravljic. 

Otroške prireditve na Prešernovem trgu
26. - 30.12., 11.00 - 13.00, Prešernov trg
Otroci, pa tudi njihovi starši, bodo prišli na svoj račun na 
Prešernovem trgu, kjer se bodo na odru zvrstile lutkovne, 
cirkuške in plesne predstave ter nastopi  čarodejev.
26.12. – Igrano lutkovna predstava Mizica pogrni se, Čarovnik 
Grega, 27.12. – Igrano lutkovna predstava Rdeča kapica, 
Čarovnik Grega, 28.12. – Igrano lutkovna predstava Trije 
prašički, Čarovnik Grega, 29.12. – Igrano lutkovna predstava 
Sneguljčica, Čarovnik Grega, 30.12. – Igrano lutkovna 
predstava Obuti maček, Čarovnik Grega

Glasbeni program na Novem trgu 
26.12. - 1.1., 19.00, Novi trg
Po opravljenih nakupih na prazničnem sejmu si boste lahko privoščili srečanje 
s prijatelji in znanci ter uživanje ob zabavnem glasbenem programu, ki bo 
letos na odru na Novem trgu. 
26.12. – Victory in Manca Špik, 27.12. – Orlek, 28.12. – D.J. Fidži, Omar Naber, 
29.12. – Tanja Žagar, 30.12. – Rock n Band, 31.12. – Silvestrski program, 1.1. – Jinx 

Ulično gledališče na Mesarskem mostu 
26. - 30.12., 19.00 - 21.00, Mesarski most
Mesarski most bo prizorišče živahnega in pisanega sporeda uličnih dogodkov. 
V uličnem varieteju se bodo vrstili nastopi klovnov, lutkarjev, artistov in 
cirkusantov, ki si jih bomo z veseljem ogledali tako odrasli, kot otroci. V 
drugem delu sporeda bodo sledile predstave uličnih gledališč.

Glasbeni program na Pogačarjevem trgu
28. - 30.12., 16.00, Pogačarjev trg
Na odru na Pogačarjevem trgu se bodo zvrstili slovenski glasbeniki 
popularne in narodno zabavne glasbe. Nastopajo:
28.12. – Veseli Begunjčani, Ansambel Javor, Claudia, Rusko Richie, 29.12. – 
Folk idoli, Frenk Nova, Manca Špik, Zapeljivke, 30.12. – Ansambel Zakapane, 
Korado, Brendi, Dolores, Žana, 31.12. – Silvestrski program

Silvestrovanje na Mestnem trgu
31.12., 21.00, Mestni trg
Silvestrovanje na Mestnem trgu je tradicionalno namenjeno 
generaciji srednjih let, ki jo bodo izbrani izvajalci zagotovo 
navdušili tudi letos.
Nastopajo: Stari Mački, Alenka Godec, Oto Pestner

Silvestrovanje na Pogačarjevem trgu
31.12., 21.00, Pogačarjev trg
Silvestrovanje na Pogačarjevem bo namenjeno ljubiteljem 
slovenskih izvajalcev popularne in narodno zabavne glasbe.
Nastopajo: Pop’n’dekl, Ansambel Stanka Petriča, Krila, 
Brigita Šuler

Silvestrovanje na Trgu francoske revolucije
31.12., 20.00, Trg francoske revolucije
Silvestrovanje na Trgu francoske revolucije je pravi naslov za 
ljubitelje alternativne rock glasbe.
Nastopajo: Abbeys Road, Sweet Sorrow, Carina, Melodrom, 
New York-Ska-Jazz Enseble (New York, ZDA), We Cant 
Sleep At Night

Otroške prireditve na Novem trgu
26. - 30.12., 16.00 - 18.00, Novi trg
Predpraznični popoldnevi na Novem trgu bodo namenjeni najmlajšim, ki si 
bodo lahko  ogledali poseben program, namenjen prav njim. Vsak večer pa 
bo otroške prireditve obiskal tudi Dedek Mraz s spremstvom.
26.12. – Igrano lutkovna predstava Mizica pogrni se, Čarovnik Grega, 27.12. 
– Gledališka predstava Janko in Metka, Romana Kranjčan in bend, 28.12. – 
Igrano lutkovna predstava Trije prašički, Romana Kranjčan in bend, 29.12. 
– Lutkovna predstava Volk in kozlički, Plesna šola Kazina, 30.12. – Igrano 
lutkovna predstava Rdeča kapica, vrhunski slovenski igralci za otroke: Polde 
Bibič, Štefka Drolc, Ivanka Mežan, Iva Zupančič, Aleksander Valič 

Glasbeni program na Prešernovem trgu 
26.12. - 2.1., 20.00, Prešernov trg
Praznični spored na Prešernovem trgu tradicionalno zaznamujejo nastopi 
pevcev in skupin popularne glasbe. Koncerti so dobra priložnost za srečanje 
s prijatelji in znanci ter uživanje ob zabavnem programu, ki bo letos 
raznovrsten:
26.12. – Eva Černe, Marko Vozelj, 27.12. – Modrijani, Čuki, 28.12. – Kisha, 
Hari Mata Hari, 29.12. – Nina Pušlar, Kingston, 30.12. – Samuel Lucas, Nina 
Badrič, 31.12. – Silvestrski program, 1.1. – Saša Lendero, Šank Rock, 2.1. – 
presenečenje

Silvestrovanje na Prešernovem trgu
31.12., 20.00, Prešernov trg
Spored silvestrovanja na Prešernovem trgu je namenjen 
najširšemu krogu obiskovalcev in je zasnovan tako, da 
se bodo zabavale vse generacije. S Prešernovega trga se 
ponuja tudi najlepši pogled na ognjemet, ki bo ob polnoči z 
Ljubljanskega gradu razsvetlil nebo nad Ljubljano in oznanil 
vstop v novo leto.
Nastopajo: Helena Blagne, Magnifico, Hazard, Nuša Derenda

Silvestrovanje na Novem trgu
31.12., 21.00, Novi trg
Silvestrovanje na Novem trgu je novo prizorišče letošnjega 
decembra. Namenjeno je vsem, ki ob dobri glasbi kljub gneči 
radi tudi zaplešejo
Nastopajo: Mambo Kings, Ritmo Loco in Davor Radolfi, Big 
Foot Mama

Ognjemet
1.1., 00.01,  
Ljubljanski grad
Ognjemet bo minuto po 
polnoči z Ljubljanskega 
gradu razsvetlil nebo nad 
Ljubljano in oznanil vstop v 
novo leto.

Dodatne informacije
TIC, Stritarjeva ulica,  
tel. +386 (0)1 306 12 15
STIC, Krekov trg,  
tel. +386 (0)1 306 45 75
www.visitljubljana.si

Opombe 
Vstop na vse prireditve je brezplačen. 

Poleg brezplačnega parkiranja, ki 
je ob nedeljah in praznikih že sicer 
zagotovljeno na Vodnikovem trgu, bo 
za obiskovalce decembrskih prireditev 
omogočeno dodatno parkiranje na 
Vodnikovem trgu vsak dan v decembru 
od 18.00 do 5.00 ure, zadnji teden v letu 
pa od 17.00 do 5.00 ure.

Organizator si pridržuje pravico do 
spremembe programa.
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