
Prireditve v Ljubljani

26. 5. - 9. 6. 2023

26
maj
2023

10:00 Odprta kuhna
Pogačarjev trg
10:00 - 21:00

Kulinarična tržnica v središču mesta, ki vsak sončni petek med marcem in novembrom med
svoje stojnice privablja gurmane in kulinarične (avan)turiste. 

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/odprta-
kuhna/

17:00 Virtualna igra- Atlantova skrivnost
Muzej Banke Slovenije

Vstop prost

Vas zanima, kaj je v svoj trezor skril Atlant?

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/virtualna-
igra-atlantova-skrivnost/

18:00 Plečnikova Lectarija
Slovenski etnografski muzej
18:00 - 00:00

Načrte za Lectarijo, prodajalno domače in umetne obrti na Kongresnem trgu v
Ljubljani, ki sta jo vodila Robert Freyer in Henrieta Krbavčič – Freyer, je izdelal arhitekt Jože
Plečnik leta 1938. Z izbranim pohištvom, svetili in miniaturami je z njemu prepoznano
govorico ustvaril poseben prostor in poklon rokodelskim izdelkom.

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-
obisk/prireditve/plecnikova-lectarija/

22:00 Mednarodni festival Druga godba
Cankarjev dom; Metelkova; Kino Šiška
22:00 - 00:00

Druga godba, festival etno in "world music" glasbe ter, v manjšem obsegu, sodobnega jazza,
sodi med najboljše evropske festivale nekoliko drugačne glasbe, ki jo je težko docela umestiti v
ustaljene kategorije.

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-
obisk/prireditve/mednarodni-festival-druga-godba/

27
maj
2023

07:30 17. dm tek za ženske
Park Tivoli

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/17-dm-
tek-za-zenske/
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10:00 ARTish
Galusovo nabrežje
10:00 - 18:00

Vstop prost

ARTish je enkratna priložnost za ogled in nakup zanimivih umetniških del različnih ustvarjalcev
ter preživljanje časa v krasni družbi kreativnih ljudi! 

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/artish-
fest/

10:45 Vsak korak šteje
Gorenjska banka na Dalmatinovi ulici 4
10:45 - 12:00

Vstop prost

Gorenjska banka v sodelovanju z Ekologi brez meja, eno vodilnih organizacij na področju
varovanja in zaščite okolja v Sloveniji, organizira brezplačen trajnostni sprehod po mestu.

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/vsak-
korak-steje/

18:00 Plečnikova Lectarija
Slovenski etnografski muzej
18:00 - 00:00

Načrte za Lectarijo, prodajalno domače in umetne obrti na Kongresnem trgu v
Ljubljani, ki sta jo vodila Robert Freyer in Henrieta Krbavčič – Freyer, je izdelal arhitekt Jože
Plečnik leta 1938. Z izbranim pohištvom, svetili in miniaturami je z njemu prepoznano
govorico ustvaril poseben prostor in poklon rokodelskim izdelkom.

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-
obisk/prireditve/plecnikova-lectarija/

19:00 Mi2, Before Time & Echoes ob 60-letnici kamniških
tabornikov

Samostan Mekinje Kamnik

Koncert ob 60-letnici kamniških tabornikov

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/mi2-
before-time-and-echoes-ob-60-letnici-kamniskih-tabornikov/

21:00 British Lion s predskupino Dark Tribe
Cvetličarna

Zelo pomembna novica za vse ljubitelje skupine Iron Maiden in oboževalce heavy metal glasbe:
v Sloveniji se maja letos obeta res veličasten metal vikend z dvema vrhunskima britanskima
zasedbama! 

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/british-
lion-s-predskupino-dark-tribe/

22:00 Mednarodni festival Druga godba
Cankarjev dom; Metelkova; Kino Šiška
22:00 - 00:00

Druga godba, festival etno in "world music" glasbe ter, v manjšem obsegu, sodobnega jazza,
sodi med najboljše evropske festivale nekoliko drugačne glasbe, ki jo je težko docela umestiti v
ustaljene kategorije.

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-
obisk/prireditve/mednarodni-festival-druga-godba/
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28
maj
2023

18:00 Plečnikova Lectarija
Slovenski etnografski muzej
18:00 - 00:00

Načrte za Lectarijo, prodajalno domače in umetne obrti na Kongresnem trgu v
Ljubljani, ki sta jo vodila Robert Freyer in Henrieta Krbavčič – Freyer, je izdelal arhitekt Jože
Plečnik leta 1938. Z izbranim pohištvom, svetili in miniaturami je z njemu prepoznano
govorico ustvaril poseben prostor in poklon rokodelskim izdelkom.

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-
obisk/prireditve/plecnikova-lectarija/

22:00 Mednarodni festival Druga godba
Cankarjev dom; Metelkova; Kino Šiška
22:00 - 00:00

Druga godba, festival etno in "world music" glasbe ter, v manjšem obsegu, sodobnega jazza,
sodi med najboljše evropske festivale nekoliko drugačne glasbe, ki jo je težko docela umestiti v
ustaljene kategorije.

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-
obisk/prireditve/mednarodni-festival-druga-godba/

29
maj
2023

18:00 Plečnikova Lectarija
Slovenski etnografski muzej
18:00 - 00:00

Načrte za Lectarijo, prodajalno domače in umetne obrti na Kongresnem trgu v
Ljubljani, ki sta jo vodila Robert Freyer in Henrieta Krbavčič – Freyer, je izdelal arhitekt Jože
Plečnik leta 1938. Z izbranim pohištvom, svetili in miniaturami je z njemu prepoznano
govorico ustvaril poseben prostor in poklon rokodelskim izdelkom.

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-
obisk/prireditve/plecnikova-lectarija/

22:00 Mednarodni festival Druga godba
Cankarjev dom; Metelkova; Kino Šiška
22:00 - 00:00

Druga godba, festival etno in "world music" glasbe ter, v manjšem obsegu, sodobnega jazza,
sodi med najboljše evropske festivale nekoliko drugačne glasbe, ki jo je težko docela umestiti v
ustaljene kategorije.

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-
obisk/prireditve/mednarodni-festival-druga-godba/

30
maj
2023

18:00 Plečnikova Lectarija
Slovenski etnografski muzej
18:00 - 00:00

Načrte za Lectarijo, prodajalno domače in umetne obrti na Kongresnem trgu v
Ljubljani, ki sta jo vodila Robert Freyer in Henrieta Krbavčič – Freyer, je izdelal arhitekt Jože
Plečnik leta 1938. Z izbranim pohištvom, svetili in miniaturami je z njemu prepoznano
govorico ustvaril poseben prostor in poklon rokodelskim izdelkom.

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-
obisk/prireditve/plecnikova-lectarija/

19:00 Razstava nominirancev Nagrade skupine OHO 2023
Galerija P74
19:00 - 00:00

Vstop prost
Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/razstava-
nominirancev-nagrade-skupine-oho-2023/
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22:00 Mednarodni festival Druga godba
Cankarjev dom; Metelkova; Kino Šiška
22:00 - 00:00

Druga godba, festival etno in "world music" glasbe ter, v manjšem obsegu, sodobnega jazza,
sodi med najboljše evropske festivale nekoliko drugačne glasbe, ki jo je težko docela umestiti v
ustaljene kategorije.

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-
obisk/prireditve/mednarodni-festival-druga-godba/

31
maj
2023

18:00 Plečnikova Lectarija
Slovenski etnografski muzej
18:00 - 00:00

Načrte za Lectarijo, prodajalno domače in umetne obrti na Kongresnem trgu v
Ljubljani, ki sta jo vodila Robert Freyer in Henrieta Krbavčič – Freyer, je izdelal arhitekt Jože
Plečnik leta 1938. Z izbranim pohištvom, svetili in miniaturami je z njemu prepoznano
govorico ustvaril poseben prostor in poklon rokodelskim izdelkom.

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-
obisk/prireditve/plecnikova-lectarija/

19:00 Razstava nominirancev Nagrade skupine OHO 2023
Galerija P74
19:00 - 00:00

Vstop prost
Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/razstava-
nominirancev-nagrade-skupine-oho-2023/

01
jun
2023

18:00 Plečnikova Lectarija
Slovenski etnografski muzej
18:00 - 00:00

Načrte za Lectarijo, prodajalno domače in umetne obrti na Kongresnem trgu v
Ljubljani, ki sta jo vodila Robert Freyer in Henrieta Krbavčič – Freyer, je izdelal arhitekt Jože
Plečnik leta 1938. Z izbranim pohištvom, svetili in miniaturami je z njemu prepoznano
govorico ustvaril poseben prostor in poklon rokodelskim izdelkom.

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-
obisk/prireditve/plecnikova-lectarija/

19:00 Razstava nominirancev Nagrade skupine OHO 2023
Galerija P74
19:00 - 00:00

Vstop prost
Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/razstava-
nominirancev-nagrade-skupine-oho-2023/

02
jun
2023

10:00 Odprta kuhna
Pogačarjev trg
10:00 - 21:00

Kulinarična tržnica v središču mesta, ki vsak sončni petek med marcem in novembrom med
svoje stojnice privablja gurmane in kulinarične (avan)turiste. 

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/odprta-
kuhna/
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18:00 Plečnikova Lectarija
Slovenski etnografski muzej
18:00 - 00:00

Načrte za Lectarijo, prodajalno domače in umetne obrti na Kongresnem trgu v
Ljubljani, ki sta jo vodila Robert Freyer in Henrieta Krbavčič – Freyer, je izdelal arhitekt Jože
Plečnik leta 1938. Z izbranim pohištvom, svetili in miniaturami je z njemu prepoznano
govorico ustvaril poseben prostor in poklon rokodelskim izdelkom.

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-
obisk/prireditve/plecnikova-lectarija/

19:00 Razstava nominirancev Nagrade skupine OHO 2023
Galerija P74
19:00 - 00:00

Vstop prost
Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/razstava-
nominirancev-nagrade-skupine-oho-2023/

03
jun
2023

09:00 Borovnica kolesari
P+R pri Železniški postaji Borovnica
09:00 - 14:30

Vabljeni na kolesarski dogodek z bogatim spremljevalnim programom. 

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/borovnica-
kolesari/

10:00 ARTish
Galusovo nabrežje
10:00 - 18:00

Vstop prost

ARTish je enkratna priložnost za ogled in nakup zanimivih umetniških del različnih ustvarjalcev
ter preživljanje časa v krasni družbi kreativnih ljudi! 

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/artish-
fest/

17:00 Brina, festival koktejlov in miksologije
Brina, festival koktejlov in miksologije

Križanke
17:00 - 23:59

Vstop prost

Brina, koketna gospodična, ki je s pisanim naborom napitkov iz najboljših džinov očarala več
tisoč obiskovalk in obiskovalcev, se znova vrača v čudovito preddverje ljubljanskih Križank -
tokrat v novi preobleki.

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/brina-
ljubljanski-festival-dzina/

18:00 Plečnikova Lectarija
Slovenski etnografski muzej
18:00 - 00:00

Načrte za Lectarijo, prodajalno domače in umetne obrti na Kongresnem trgu v
Ljubljani, ki sta jo vodila Robert Freyer in Henrieta Krbavčič – Freyer, je izdelal arhitekt Jože
Plečnik leta 1938. Z izbranim pohištvom, svetili in miniaturami je z njemu prepoznano
govorico ustvaril poseben prostor in poklon rokodelskim izdelkom.

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-
obisk/prireditve/plecnikova-lectarija/
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19:00 Razstava nominirancev Nagrade skupine OHO 2023
Galerija P74
19:00 - 00:00

Vstop prost
Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/razstava-
nominirancev-nagrade-skupine-oho-2023/

04
jun
2023

18:00 Plečnikova Lectarija
Slovenski etnografski muzej
18:00 - 00:00

Načrte za Lectarijo, prodajalno domače in umetne obrti na Kongresnem trgu v
Ljubljani, ki sta jo vodila Robert Freyer in Henrieta Krbavčič – Freyer, je izdelal arhitekt Jože
Plečnik leta 1938. Z izbranim pohištvom, svetili in miniaturami je z njemu prepoznano
govorico ustvaril poseben prostor in poklon rokodelskim izdelkom.

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-
obisk/prireditve/plecnikova-lectarija/

19:00 Razstava nominirancev Nagrade skupine OHO 2023
Galerija P74
19:00 - 00:00

Vstop prost
Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/razstava-
nominirancev-nagrade-skupine-oho-2023/

05
jun
2023

18:00 Plečnikova Lectarija
Slovenski etnografski muzej
18:00 - 00:00

Načrte za Lectarijo, prodajalno domače in umetne obrti na Kongresnem trgu v
Ljubljani, ki sta jo vodila Robert Freyer in Henrieta Krbavčič – Freyer, je izdelal arhitekt Jože
Plečnik leta 1938. Z izbranim pohištvom, svetili in miniaturami je z njemu prepoznano
govorico ustvaril poseben prostor in poklon rokodelskim izdelkom.

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-
obisk/prireditve/plecnikova-lectarija/

19:00 Razstava nominirancev Nagrade skupine OHO 2023
Galerija P74
19:00 - 00:00

Vstop prost
Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/razstava-
nominirancev-nagrade-skupine-oho-2023/

06
jun
2023

18:00 Plečnikova Lectarija
Slovenski etnografski muzej
18:00 - 00:00

Načrte za Lectarijo, prodajalno domače in umetne obrti na Kongresnem trgu v
Ljubljani, ki sta jo vodila Robert Freyer in Henrieta Krbavčič – Freyer, je izdelal arhitekt Jože
Plečnik leta 1938. Z izbranim pohištvom, svetili in miniaturami je z njemu prepoznano
govorico ustvaril poseben prostor in poklon rokodelskim izdelkom.

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-
obisk/prireditve/plecnikova-lectarija/
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19:00 Razstava nominirancev Nagrade skupine OHO 2023
Galerija P74
19:00 - 00:00

Vstop prost
Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/razstava-
nominirancev-nagrade-skupine-oho-2023/

07
jun
2023

18:00 Plečnikova Lectarija
Slovenski etnografski muzej
18:00 - 00:00

Načrte za Lectarijo, prodajalno domače in umetne obrti na Kongresnem trgu v
Ljubljani, ki sta jo vodila Robert Freyer in Henrieta Krbavčič – Freyer, je izdelal arhitekt Jože
Plečnik leta 1938. Z izbranim pohištvom, svetili in miniaturami je z njemu prepoznano
govorico ustvaril poseben prostor in poklon rokodelskim izdelkom.

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-
obisk/prireditve/plecnikova-lectarija/

19:00 Razstava nominirancev Nagrade skupine OHO 2023
Galerija P74
19:00 - 00:00

Vstop prost
Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/razstava-
nominirancev-nagrade-skupine-oho-2023/

21:00 Junij v Ljubljani
Kongresni trg
21:00 - 23:59

Vstop prost

Festival JUNIJ V LJUBLJANI vas ponovno vabi v središče Ljubljane, na Kongresni trg, kjer
boste lahko uživali v vrhunskih umetniških stvaritvah s področij plesa, gledališča in glasbe. 

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/junij-v-
ljubljani-2/

21:00 Big band orkester Slovenske vojske
Junij v Ljubljani

Kongresni trg
Vstop prost
Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/big-band-
orkester-slovenske-vojske/

08
jun
2023

09:30 Zaobljuba reki
Junij v Ljubljani

Kongresni trg
Vstop prost
Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/zaobljuba-
reki/
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18:00 Plečnikova Lectarija
Slovenski etnografski muzej
18:00 - 00:00

Načrte za Lectarijo, prodajalno domače in umetne obrti na Kongresnem trgu v
Ljubljani, ki sta jo vodila Robert Freyer in Henrieta Krbavčič – Freyer, je izdelal arhitekt Jože
Plečnik leta 1938. Z izbranim pohištvom, svetili in miniaturami je z njemu prepoznano
govorico ustvaril poseben prostor in poklon rokodelskim izdelkom.

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-
obisk/prireditve/plecnikova-lectarija/

19:00 Razstava nominirancev Nagrade skupine OHO 2023
Galerija P74
19:00 - 00:00

Vstop prost
Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/razstava-
nominirancev-nagrade-skupine-oho-2023/

20:00 Ersatz
Lutkovno gledališče Ljubljana
20:00 - 20:50

Ersatz ali Nadomestek je fantazijska projekcija človeka prihodnosti – človeka kot nenavadnega
produkta alkimije med stroji in ljudmi. 

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/ersatz/

21:00 Junij v Ljubljani
Kongresni trg
21:00 - 23:59

Vstop prost

Festival JUNIJ V LJUBLJANI vas ponovno vabi v središče Ljubljane, na Kongresni trg, kjer
boste lahko uživali v vrhunskih umetniških stvaritvah s področij plesa, gledališča in glasbe. 

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/junij-v-
ljubljani-2/

09
jun
2023

10:00 Odprta kuhna
Pogačarjev trg
10:00 - 21:00

Kulinarična tržnica v središču mesta, ki vsak sončni petek med marcem in novembrom med
svoje stojnice privablja gurmane in kulinarične (avan)turiste. 

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/odprta-
kuhna/

18:00 Plečnikova Lectarija
Slovenski etnografski muzej
18:00 - 00:00

Načrte za Lectarijo, prodajalno domače in umetne obrti na Kongresnem trgu v
Ljubljani, ki sta jo vodila Robert Freyer in Henrieta Krbavčič – Freyer, je izdelal arhitekt Jože
Plečnik leta 1938. Z izbranim pohištvom, svetili in miniaturami je z njemu prepoznano
govorico ustvaril poseben prostor in poklon rokodelskim izdelkom.

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-
obisk/prireditve/plecnikova-lectarija/
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19:00 Razstava nominirancev Nagrade skupine OHO 2023
Galerija P74
19:00 - 00:00

Vstop prost
Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/razstava-
nominirancev-nagrade-skupine-oho-2023/

21:00 Junij v Ljubljani
Kongresni trg
21:00 - 23:59

Vstop prost

Festival JUNIJ V LJUBLJANI vas ponovno vabi v središče Ljubljane, na Kongresni trg, kjer
boste lahko uživali v vrhunskih umetniških stvaritvah s področij plesa, gledališča in glasbe. 

Povezava: https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/junij-v-
ljubljani-2/

Razstave in festivali v izbranem obdobju

O svetlobi
Bistra 6, 1353 (Tehniški muzej Slovenije)
5. 10. 2022 - 31. 12. 2023

Po odmevni razstavi »Skoraj vse o zvoku« smo se v Tehniškem muzeju Slovenije odločili, da se posvetimo še svetlobi, ki
je za večino še pomembnejša od zvoka, saj največ informacij iz okolice prejemamo z njenim posredovanjem.

Dinozavri v Arboretumu
Arboretum Volčji Potok
1. 1. - 31. 12. 2023

Honza Zamojski: Posrednik
MGLC, grad Tivoli, Pod turnom 3, 1000 Ljubljana
10. 3. - 28. 5. 2023

Najnovejša razstava Honze Zamojskega je v bistvu instalacija, ustvarjena posebej za MGLC Grad Tivoli. Pozoren gledalec
lahko opazi, da dlje ko si od središča razstave, svetlejše je in več je na ogled. Lahko bi celo rekli, da pripoved eksplodira,
ponovno pa jo poskuša sestaviti Posrednik, ki drži propadajoči svet z vso svojo močjo.

Brezplačna telovadba ''Ljubljana je šport''
Otoki športa Ljubljana
13. 3. - 31. 8. 2023

Vstop prost

MOL v četrtnih skupnostih na Otokih športa organizira brezplačno vadbo na prostem, ki je namenjena vsem, ki si želijo
organizirano ukvarjati s športom, a jim ne ustreza vadba v vadbenih centrih in športnih dvoranah. 

Samoglavih 20
Jakopičevo sprehajališče
18. 4. - 6. 6. 2023

Vstop prost

Samoglavih 20 je fotografska razstava 79 fotografij, s katerimi Samo Vidic obeležuje dvajset let profesionalnega
fotografskega dela. 

https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/prireditve/razstava-nominirancev-nagrade-skupine-oho-2023/
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Rembrandt. Grafike največjega starega mojstra
Narodna galerija
26. 4. - 30. 7. 2023

Slovenski etnografski muzej - 100 let
Krakovski nasip
10. 5. - 15. 6. 2023

Vstop prost

V letu 2023 obeležujemo 100-letnico ustanovitve Slovenskega etnografskega muzeja (SEM), najstarejše etnološke
ustanove v Sloveniji.

Kaj te briga?!
Računalniški muzej
11. 5. - 10. 6. 2023

Razstava na svež in humoren način odkriva in izpostavlja izzive in priložnosti odraščanja v vse bolj digitaliziranem
svetu. 

Meta Krese: Ste prišli, da boste ostali?
Mestna galerija Ljubljana - MGML
18. 5. - 20. 8. 2023

Vstop prost

Razstava fotografinje Mete Krese bo doslej najobsežnejša predstavitev njenih fotografskih serij ali ciklov. 

Od umetniške prakse do tipografije
Mestna galerija Ljubljana (Pritličje)
19. 5. - 20. 8. 2023

Vstop prost

Svetlobna gverila
Različne lokacije po mestu
22. 5. - 17. 6. 2023

Vstop prost

Festival Svetlobna gverila vsako leto predstavlja inovativne umetniške svetlobne postavitve v ljubljanskih ulicah in v
parkih, pa tudi v galerijah. 

Ljubljana Art Weekend
Različne lokacije
25. 5. - 28. 5. 2023

Vstop prost

Vabljeni na drugi Ljubljanski Art Weekend, tridnevni dogodek, ki povezuje najpomembnejša prizorišča sodobne
umetnosti v mestu.

Kulinarični festival KUL petek
Kamnik (park Evropa) in Slovenija Eco Resort
5. 5. - 25. 8. 2023 (Vsak petek)

Vstop prost



Knjižnica pod krošnjami
Različna prizorišča
26. 5. - 30. 9. 2023

Vstop prost

Knjižnica pod krošnjami je projekt za popestritev prostega časa, ki obiskovalcem na prostem ponuja v branje knjige,
stripe, revije in časopise v različnih jezikih. Izposoja v knjižnici je brezplačna.

Poletje v vrtnicah
Arboretum Volčji Potok
27. 5. - 1. 10. 2023

Vrtnica je roža stotih vrst in tisočerih sort, ki vedno znova očara bodisi z obliko cveta ali vonjem. Občudujete jih lahko v
Arboretumu Volčji Potok, kjer od junija do pozne jeseni v Zgornjem in Spodnjem rozariju ter na Kongresnem griču cveti
preko 1000 sort vrtnic.

Pivo & Burger Fest
Glavna tržnica | Pogačarjev trg
27. 5. - 28. 5. 2023

Na festivalu piva in burgerja bodo svojo vse bolj raznovrstno ponudbo predstavljali slovenski pivovarji ter kuharji
specialisti za burgerje.

Festival Bogenšperk
Bogenšperk
28. 5. 2023

Vstop prost

Festival Bogenšperk bo letos ponovno postregel z zanimivimi dogodki, ki se bodo zvrstili skozi celo poletje in v kraje
Osrednjeslovenske regije prinesli veliko kulture, kulinarike in umetnosti.

World Kidz Breaking Champion Ljubljana
Kongresni trg
2. 6. - 3. 6. 2023

Vstop prost

Festival nabiralništva
Različne lokacije po Sloveniji
3. 6. - 4. 6. 2023

Prvi festival nabiralništva bo združil ljubitelje divjih zelišč, gob in varovanja narave.

30. festival Živa književnost
Pred in v galeriji ŠKUC, Stari trg 21
9. 6. - 16. 6. 2023

Vstop prost

Festival Živa književnost povezuje literarna branja v izvedbi pisateljev in pesnikov z glasbo, zanj pa je značilno tudi to,
da se dogaja na ulici. 

Križnikov pravljični festival
Motnik, Kamnik
9. 6. - 10. 6. 2023

Vstop prost
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