


Sprva je bila stavba, poznana tudi kot Baragovo semenišče, ki so jo gradili med leti 1936 in 1941, 
namenjena nastanitvi semeniščnikov, leta 1956 pa je arhitekt Anton Bitenc osrednji del stavbe 
preuredil za potrebe Festivalne dvorane. V dvorano vodi monumentalno stopnišče s stebri in 
okrasnimi skulpturami. Razkošni stebri pa krasijo tudi preddverje in veliko dvorano.

Festivalna dvorana je tehnično opremljena za izvedbo tako zahtevnih kot manj zahtevnih dogodkov. 
Postavitev miz, odra, stolov ter ostalih scenskih in vizualnih elementov lahko prilagodimo glede na 
število obiskovalcev in vrsto prireditve. 
Razpolagamo z vrhunsko tehnično opremo in osebjem, ki potencial dvorane in njeno vsestranskost še 
podkrepi s svojim znanjem in izkušnjami. Festivalna dvorana je primerna za manjše število obiskovalcev 
in za večje število udeležencev, saj se v primeru manjšega števila obiskovalcev, ali želje stranke, lahko 
prostor razdeli na dva dela, z ločitvijo odrskega programa in pogostitve.





V Festivalni dvorani, dvorani z bogato tradicijo in sodobno tehnično opremo, skozi celo leto potekajo 
številne prireditve. Od poslovnih dogodkov, domačih in mednarodnih plesnih prireditev, do gala 
slovesnosti, koncertov, kongresov, modnih revij, valet, maturantskih plesov, porok, gledaliških predstav 
in prireditev za mladostnike. V letu 2018 nam je bilo v čast gostit številna nepozabna srečanja, med njimi 
dogodke Veleposlaništva LR Kitajske in Irskega veleposlaništva, SILA GALA diplomatski ples, dogodek 
Femme fatale, poročni dogodek Bridal fever, prireditev Zlata nit, konferenco Zlati kamen, dogodek  
ONA 365, zaključno prireditev evropske naravoslovne olimpijade, številne koncerte, med njimi koncert 
Anike Horvat, Praznik partizanske pesmi in Marka Škugorja, dobrodelne dogodke, kot so Pesem zate 
in dogodek ustanove Mali vitez, dobrodelne dogodke Lions klubov in druge tovrstne tematske večere, 
gledališke predstave, šole in vrtce ter mnoge druge zaključne slovesnosti domačih in tujih podjetij kot 
so Banka Slovenije, Mercator, Zavarovalnica Triglav, Danfoss, Novartis in drugi.

Festivalna dvorana je primerna za:

• gala prireditve,
• kongresni turizem,
• tematski večeri za poslovne stranke,
• enodnevne in večdnevne poslovne dogodke,
• poslovne dogodke, ki se obogatijo tudi s kulturno-
umetniškim programom,
• izobraževanja in predstavitve ter okrogle mize,
• humanitarne prireditve,
• poroke in poročne sejme,
• praznična srečanja in praznovanja, 
• modne revije,
• valete in maturantske plese, ki se lahko v dvorani 
nadaljujejo tudi z neformalnim delom,
• slovesnosti ob jubilejih šol in zavodov ter 
slovesnosti ob osebnih praznikih,
• poroke,
• koncerte,
• plesne večere,
• gledališke predstave.



Pionirski dom – Center za kulturo mladih je zavod, ki na področju 
kulture in izobraževanja prostor s svojimi programi bogati že več 
kot 55 let. Aktivnosti zavoda so vse več kot le način preživljanja 
prostega časa, so stičišče generacij, stičišče programskih vsebin, 
interdisciplinarnosti in spodbujevalci avtorskega dela otrok 
in mladostnikov. Številne kulturno – umetniške in jezikovne 
vsebine vsako leto navdušujejo več kot tisoč mladih in odraslih, 
ki obiskujejo celoletne dejavnosti zavoda. Dejavnosti izvajamo 
na več lokacijah, tako v Plečnikovi Festivalni dvorani, kot tudi v 
obnovljenih prostorih Pionirskega doma na Komenskega 9, kjer 
se v čudovitem ambientu ustvarjajo vsebinsko bogate zgodbe 
za mladostnike in odrasle. Festivalna dvorana je že desetletja 
sinonim za družabno življenje v Ljubljani in je dvorana, ki v svoji več namenskosti združuje tradicijo, 
arhitekturno odličnost s prostorom namenjenim izvedbi široke palete različnih prireditev. 
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