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POVZETEK 

Plečnikovemu delu v našem prostoru danes priznavamo izjemno kakovost in pomen. Temu 

pa ni bilo vedno tako, med drugim gotovo tudi zaradi pomanjkljivega poznavanja 

zgodovinskih ozadij in nerazumevanja simbolne sporočilnosti njegovega dela. V pričujočem 

diplomskem delu se zato sprva seznanimo z razlogi za razvoj moderne arhitekture, z glavnimi 

značilnostmi mednarodnega sloga in njegovimi pomembnejšimi predstavniki. Tudi v 

slovenskem prostoru je v tem prelomnem času ustvarjalo nekaj pomembnih arhitektov. 

Življenje in delo nekaterih med njimi, še posebej življenje in delo Jožeta Plečnika bomo 

predstavili na naslednjih straneh. Največji poudarek je na njegovem ljubljanskem opusu, 

obširnem urbanističnem načrtu in t.i. Plečnikovi Ljubljani. Podrobno sta obravnavani 

Plečnikovi ureditvi Tromostovja in Tržnic. Predstavljen je zgodovinski razvoj območja 

Adamič-Lundrovega nabrežja, Vodnikovega in Pogačarjevega trga ter zgodovinske 

premostitve Ljubljanice na najožjem delu njene struge. Seznanimo se s terminom 

antična/klasična arhitektura in pogosto njegovo napačno rabo v povezavi s Plečnikom, 

posebnostmi Plečnikove arhitekture, uporabo klasičnih arhitekturnih elementov in 

modernističnimi materiali. Podporno gradivo za spoznavanje Tromostovja in Tržnic je 

zasnovano na podlagi združevanja dveh metod (Ways In in Discipline Based Art Education), ki 

zagovarjata spoznavanje umetnostnega dela preko različnih perspektiv in aktivnosti. 

Izjemnega pomena za razumevanje umetnostnega dela je dialog, ki pa ni mogoč brez 

poznavanja arhitekturne terminologije, zato je temu namenjena kratka predstavitev stavbnih 

elementov in enot ter arhitekturni terminološki slovar. Predlagane aktivnosti so 

predstavljene na delovnih listih, dopolnjujemo jih s sklopi vprašanj, ki so namenjena 

poglobljenemu odkrivanju širšega konteksta umetniškega dela. 
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terminologija, Ljubljana, Tromostovje, Tržnice, Ways In, Discipline Based Art Education.  



ABSTRACT 

Plečnik's work is recognised with exeptional quality and meaning in slovenian area. It had 

not always been so due to the lack of knowledge in historical backgrounds and inability to 

understand symbolic meaning of his work. Therefore the reasons for developement of 

modern architecture, main features of international style and it's significant representatives 

are introduced in the following bachelor thesis. During this turning point period important 

architects were creating in slovenian area as well. Life and work of Jože Plečnik are especially 

introduced with highlights on his Ljubljana opus, extensive urban planning and so-called 

Plečnik's Ljubljana. Plečnik's rearrangement of Triple Bridge and Central Market is discussed 

in detail. Historical developement of Adamič-Lunder embankment area, Vodnik square, 

Pogačar square and also historical bridging of Ljubljanica at it's narrowest section are 

introduced. Described is the term classical architecture and it's common misuse in relation 

to Plečnik as well as features of his architecture, usage of classical architectural elements 

and modernistic materials. Supporting material to learn about Three Bridges and Central 

Market is based on merging two methods (Ways in and Discipline Based Art Education) that 

urges getting familiar with artistic work through different perspectives and activities. 

Significant meaning to understaning artistic work has a dialog which is not possible without 

knowledge of architectural terminology. For that reason a short presentation of building 

elements and units as well as an architectural terminology dictionary is contained. Suggested 

activities are presented as worksheets with added sets of questions designed for in-depth 

exploration of artistic work's wider meaning. 
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Architecture, Jože Plečnik, modern architecture, classical architecture, building elements, 
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2 UVOD 

Gradnja je aktivnost, ki človeka spremlja in se z njim razvija že od prazgodovine. Prva 

človeška bivališča so bila izredno preprosta, narejena iz materialov, ki so bili lahko dostopni, 

njihova glavna naloga je bila, da so človeka ščitila pred vremenskimi vplivi in drugimi 

nevarnostmi. Sčasoma so se načini gradnje razvili, človek je spoznaval nove materiale, jih 

predeloval in izboljševal. Kmalu se je osnovni funkciji bivališča (varovanje) pridružila še želja 

po njegovem estetskem oblikovanju. Razvila se je panoga, ki jo danes imenujemo 

arhitektura. V sodelovanju z gradbeno stroko se ukvarja z izzivi oblikovanja umetnih 

prostorov in prostorskih ureditev. Razvoj arhitekture je bil že od nekdaj neposredno povezan 

z razvojem in odkrivanjem novih gradbenih materialov. Velike spremembe na področju 

arhitekture je prinesla iznajdba železobetona, ki je močno vplivala tudi na enega največjih 

slovenskih arhitektov, Jožeta Plečnika. Na naslednjih straneh bomo predstavili razvoj 

arhitekture v devetnajstem in začetku dvajsetega stoletja, situacijo v slovenskem prostoru in 

pomembne slovenske arhitekte. Podrobneje bomo predstavili Plečnikovo življenje in delo, 

osredotočili se bomo na del njegovega ljubljanskega opusa (Tržnice in Tromostovje). 

Predstavili bomo pomen poznavanja grške in etruščanske arhitekture za razumevanje 

Plečnikovih del in dve metodi za spoznavanje umetnine in situ. Teoretična spoznanja smo 

praktično uporabili pri snovanju podpornega gradiva za spoznavanje Tržnic in Tromostovja. 
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3 MODERNA ARHITEKTURA 

3.1 Razvoj moderne arhitekture v Ameriki in Evropi 

Moderni slog arhitekture je posledica novih spoznanj dveh glavnih umetnostnih tokov v 19. 

Stoletju, gibanji Arts and Crafts in Art Nouveau ter novih inženirskih dognanj in dosežkov. 

(Pevsner, 1965, str. 73) Tekom 19. stoletja se je izkazalo, da arhitektura, ki je temeljila na 

zgodovinskih stilih in načinu gradnje, ni bila več kos zahtevam in potrebam novega 

industrijskega časa. Na področju arhitekture so vse pomembne evropske države sledile 

enakim smernicam. Glavni arhitekturni stil v začetku 19. stoletja je bila neogotika. Na veljavi 

je pridobila predvsem po letu 1800, ko so Angleži, Francozi ter Nemci v njej prepoznali 

potencial za utrditev svojega nacionalnega arhitekturnega izraza. Arhitekti so gotske motive 

sprva uporabljali predvsem v dekorativne namene, kombinirali so jih še z drugimi 

historičnimi slogi in nekaterimi motivi iz »eksotičnih« kultur (Kitajska, Indija). To se še 

posebej vidi v kapeli Henrika VII. v Westminsterski opatiji (arhitekt Horace Walpole) in 

Nashovem Kraljevem paviljonu v Brightonu. Zanimiv primer je tudi Baltimore Cathedral 

arhitekta Benjamina Latroba. Katedrala je mešanica različnih »obujenih« slogov: 

neoklasicizma, neogotike, deloma tudi neobaroka. Najpomembnejše delo angleške 

neogotike so začeli graditi leta 1836 po načrtih Sira Charlesa Barrya in A. N. Welby Pugina. To 

je londonski parlament (Palace of Westminster). (Janson, 1997, str. 708–710) Nekoliko manj 

priljubljen je bil neorenesančni slog, ki ga je sčasoma nasledil slog severne renesanse, v 

Angliji elizabetinski stil (1830), v Nemčiji pa se uveljavi nova nemška renesansa (od 1870) in 

potem še novi barok, ki je zamenjal neoklasicizem in se obdržal do začetkov novega stoletja. 

(Peusner, 1965, str. 40) Po letu 1800 so se začeli pojavljati novi materiali in tehnike, ki so 

močno vplivale na način gradnje ob koncu 19. stoletja. Najpomembnejša novost je bilo 

železo, ki je postopoma postalo najpomembnejši material pri izgradnji velikih stavb 

(železniške postaje, razstavne hale, javne knjižnice). (Janson, 1997, str. 738) Industrijska 

revolucija je povzročila zelo hitro širitev meščanskega sloja prebivalstva, posledica tega pa je 

bilo vedno večje povpraševanje po dekorativnih obrtniških izdelkih. Leta 1851 so na prvi 

Svetovni razstavi v londonski Kristalni palači razstavljali izdelke in surovine iz celega sveta. 

Zaradi prehoda iz srednjeveškega manufakturno cehovskega sistema v industrializacijo, je 
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prišlo do opaznega padca ravni obrtniškega oblikovanja. Izkušeni obrtniki so izgubili svoj 

ugled, cenovno niso mogli konkurirati industrijskim izdelkom, umetniki pa se niso želeli 

ukvarjati z oblikovanjem vsakodnevnih predmetov. Na razstavi je bilo torej moč opaziti 

oblikovalsko zelo nedovršene izdelke. (Peusner, 1965, str. 30) William Moriss, angleški 

oblikovalec, mislec in ustanovitelj društva Arts and Crafts, je v času porasti industrijskih 

izdelkov zagovarjal ročno delo in kvalitetno oblikovanje. Do sprememb, ki jih je prinesla 

industrializacija, je bil že pred Morrisom kritičen Gottfried Semper. (Frampton, 1992, str. 

109)  

Po razstavi 1851 je angleški inovator Henry Cole začel izdajati časopis Journal of Design and 

Manufactures. V svojem pisanju se je opiral na Pugina in njegovo razmišljanje iz knjige The 

True Principles of Pointed or Christian Architecture, »da bi vsak okras moral predvsem 

obogatiti bistveno zgradbo stavbe«. (Pugin, 1841 v Peusner, 1965, str. 35) Morris pa se tudi z 

reformami Colovega kroga ni zadovoljil, zagovarjal je transformacijo umetnika v oblikovalca. 

(Peusner, 1965, str. 36) Poleg svojega prispevka k razvoju dekorativne umetnosti je Morris 

posredno vplival tudi na razvoj angleške arhitekture. Leta 1858 je prosil Philipa Webba, da 

mu izdela načrt za družinsko hišo. Ker je Morris v zvezi z arhitekturo (tako kot tudi na drugih 

umetnostnih področjih) odklanjal povezave z Italijo in barokom, je moral Webb poiskati 

navdih za naročnikovo hišo v srednjeveški in lokalni podeželski arhitekturi. (Peusner, 1965, 

str. 41) Na nek način so na razvoj arhitekture tistega časa vplivali tudi drugi umetniki, 

predvsem slikarji. Pretrgali so vez s historizmom, kar je pripeljalo do nadaljnjega razvoja tudi 

v stavbarstvu in okrasju. (Peusner, 1965, str. 46) 

Druga pomembna veja za razvoj moderne arhitekture je bilo gibanje Art Nouveau. To je bil 

predvsem oblikovalski slog, ki je temeljil na organskih oblikah (npr. oblike cvetlic, vejic). 

(Peusner, 1965, str. 59, 60) Prvič se je pojavil v Franciji leta 1895, ime pa je gibanje dobilo po 

pariški trgovini, kjer so prodajali izdelke – za tisti čas – novih oblik. Njen lastnik je bil Siegfried 

Bing, ki je zaposloval najboljše oblikovalce in jim pomagal širiti njihovo delo po Evropi. 

(Janson, 1997, str. 768) Najpomembnejša začetna ustvarjalca na področju arhitekture Art 

Nouveaua sta bila Victor Horta (Bruselj) in Louis Sullivan (Chicago). Medtem ko je Sullivanovo 

delo ostalo bolj kot ne osamljeno, je Horta v Evropi zanetil pravo navdušenje nad novim 

arhitekturnim slogom. (Peusner, 1965, str. 60) V ospredje je prišlo novo razumevanje 
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prostora, luči, barv, arhitekte je začel zanimati bivalni prostor. Razvojno je francoski Art 

Nouveau zelo povezan z belgijskim, medtem ko je nemški vseskozi ostal precej samostojen. 

Najpomembnejši imeni nemškega gibanja sta bili Otto Eckmann in Herman Obrist. (Peusner, 

1965, str. 65) Ko je Art Nouveau postal moderen v celinski Evropi, se je angleški oblikovalski 

prispevek močno zmanjšal. Angleži so bili do Art Nouveauja zelo kritični, čeprav se je gibanje 

v svojem bistvu zavzemalo za zelo podobne funkcije umetnosti kot gibanje Arts and Crafts. 

(Peusner, 1965, str. 66) Glavna razlika med Art Nouveau in Arts and Crafts je bila predvsem v 

tem, da so imeli pripadniki gibanja Arts and Crafts močnega vodjo, Morrisa, ki se je boril za 

položaj umetnika in odnos do oblikovanja. Na drugi strani pristaši Art Nouveau niso imeli 

idejnega vodje, njihovo glavno vodilo in namen je bilo »ustvarjanje umetnosti zavoljo 

umetnosti«. (Peusner, 1965, str. 69) Art Nouveau je dosegel svoj višek in s tem tudi konec v 

Španiji, natančneje v Barceloni. Arhitekt Antoni Gaudí je avtor mnogih nenavadnih, že celo 

ekspresivnih stavb, polnih okrasa, zavitih organskih oblik in barvnih poudarkov. Arhitektovi 

rojaki so njegovo arhitekturo kljub tej ekstremnosti vzeli za svojo in jo nenavadno dobro 

sprejeli. (Peusner, 1965, str. 71) Medtem pa so se v Angliji že snovali zametki novega, 

popolnoma drugačnega sloga, ki je – v nasprotju z Art Nouveau – omogočal razvoj, kakršnega 

je zahtevala vedno hitreje razvijajoča se sodobna industrijska družba. (Peusner, 1965, str. 70) 

Minljivi les so nadomestili novi materiali: železo, lito železo, valjano železo, jeklo in kasneje 

železobeton. To je bilo dobrodošlo predvsem iz inženirskih razlogov, ne toliko 

umetniških/estetskih. (Peusner, 1965, str. 74) V prvih fazah razvoja novega gradbenega sloga 

so torej stavbe gradili iz novih, zgoraj omenjenih materialov, vendar so jih želeli skriti. Železo 

je služilo kot ogrodje, na katerega je bil pritrjen fasadni plašč. Primer takšne uporabe je 

Bibliotheque Sainte-Genevieve v Parizu. Arhitekt Henri Labrouste je fasado zasnoval v slogu 

italijanske renesanse, medtem ko je v notranjosti na visoke kamnite podstavke postavil sloke 

železne jonske stebre. Tudi loki oboka so železni, vendar je njihov »preveč moderen izgled 

omilil« z uporabo ornamenta. Lahkoten notranji skelet zgradbe predstavlja velik kontrast še 

vedno masivni neorenesančni fasadi. (Janson, 1997, str. 740) Samo eno leto kasneje, leta 

1851, je sir Joseph Paxton naredi velik korak naprej. Za prvo Svetovno razstavo v Londonu je 

postavil Kristalno palačo, ki je po svoji strukturi zelo podobna ogromnemu rastlinjaku. Ker je 

prepričanje, »naj forma sledi funkciji«, zelo počasi dobivalo privržence, so v tistem času 

večino stavb še vedno močno dekorirali. (Janson, 1997, str. 741) Značilnosti tega prehodnega 
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obdobja med historizmom in moderno arhitekturo so lepo razvidne na stavbi Marshall Field 

Wholsale Store iz leta 1885. Njen arhitekt je bil Henry Hobson Richardson. Pri gradnji je še 

vedno upošteval pravila simetrije in zgodnje renesančna arhitekturna vodila. Kar je 

napovedovalo začetek nove arhitekture, je fasadni plašč brez ornamentov in zelo jasna 

strukturiranost stavbe. Prvi moderni arhitekt, ki je na nek način razkril konstrukcijo stavbe, je 

bil Luis Sullivan. Leta 1890 je bila po njegovih načrtih zgrajena Wainwright Building. Ogrodje 

Wainwright Building so jekleni nosilci, ki tvorijo mrežnato strukturo. Fasadni plašč sestavljajo 

zaprti ter odprti deli, ki se pojavljajo v ponavljajočem se ritmu, ki ga narekuje ogrodje stavbe. 

Tako je Sullivan tudi v praksi prikazal svojo misel o tem, da mora forma slediti funkciji. 

(Peusner, 1965, str. 86) Da je bila arhitektura v tistem času zelo raznolika, priča delo 

arhitekta Charlesa Rennie Mackintosha. Njegovo najpomembnejše delo je Glasgow School of 

Art (1896–1910). Stavba je kot osvobojena vseh historičnih stilov. Fasado sestavljajo velika 

okna, ki skoraj nadomestijo stene, ter neokrašene kamnite površine. V notranjosti 

obiskovalca preseneti izčiščena dvonadstropna knjižnica. Tako Gaudí kot Mackintosh sta 

stremela k oblikovanju sodobnega, od preteklosti neodvisnega stila, vendar pa so njuna dela 

popolno nasprotje. Na prvi pogled bi Glasgow School of Art celo težko umestili v Art 

Nouveau, saj je tako blizu funkcionalističnemu slogu, ki ga je trideset let kasneje uvedel De 

Stjil. (Janson, 1997, str. 770, in Peusner, 1965, str. 104) Mackintoshevo delo je bilo kmalu 

poznano po celem svetu, zelo močan vtis pa je njegova arhitektura naredila tudi na enega od 

vodilnih predstavnikov belgijskega Art Noveauja, Henrya Van de Velde, kasneje ravnatelja 

šole Bauhaus. (Janson, 1997, str. 770)  

Medtem je v Ameriki postajal glavni simbol napredka nebotičnik. V Chicagu je leta 1871 

močan požar uničil velik del mesta, pogorišče pa je sčasoma postalo optimalna lokacija za 

preizkušanje novih načinov gradnje. Cene parcel v Chicagu so v letih po požaru zaradi 

množičnega priseljevanja in ekonomskega priliva začele naraščati z veliko hitrostjo. Tako so 

arhitekti in gradbeniki snovali vedno višje stavbe s čim večjim prostorskim izkoristkom. 

(Trachtenberg, 2003, str. 473) Sullivanov učenec, Frank Lloyd Wright, je bil prvi nedvoumno 

moderni arhitekt. Arhitekture se je loteval celostno, poleg oblikovanja stavbe je načrtoval 

tudi njihovo notranjost in okolico. V začetni fazi je Wright oblikoval predvsem podeželske 

hiše, ki so jih poimenovali kar Praire School Houses. Njihova skupna značilnost je zlitje z 

okoljem, kar je posledica nizke gradnje, množice odprtih prostorov ter poudarjene 
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horizontalne osi. Notranjščino je Wright oblikoval kot skupek prostorskih enot, ki jih je 

nanizal okrog centralne enote, dimnika. Wright je bil prepričan, da imajo stavbe ter bivalni 

prostori močan vpliv na ljudi, ki tam živijo, zato po njegovem mnenju arhitekt posredno in 

neposredno vpliva na njihova življenja. (Janson, 1997, str. 872)  

V evropskem prostoru se je moderna arhitektura uveljavljala nekoliko počasneje kot v 

Ameriki. Razlog je bilo predvsem divjanje prve svetovne vojne, ki je razvoj zavirala skoraj celo 

desetletje. Prvi znaki prebujajočega se modernizma so se pokazali leta 1907, ko se je v 

Münchnu oblikovalo gibanje Deutscher Werkbund, ki ga je ustanovil Hermann Muthesius. 

Njegov cilj je bila transformacija gibanja Arts and Crafts v gibanje, katerega privrženci bi za 

oblikovanje in proizvodnjo uporabljali najnaprednejšo tehnologijo. Za eno izmed prvih 

modernih arhitekturnih del na evropskih tleh velja dunajska hiša Stiner (1910) arhitekta 

Adolfa Loosa. Loos je arhitekturo študiral v Dresdnu, nato je tri leta preživel v Ameriki, leta 

1896 pa se je vrnil na Dunaj. Zavračal je Art Noveau in secesijo, ki sta bila takrat vodilna sloga 

na Dunaju. Njegova hiša Steiner je rezultat t.i. internacionalnega sloga in je ena izmed prvih 

železobetonskih privatnih hiš na Dunaju. Enotne velike površine, členjene s horizontalnimi 

linijami brez vsakršnega okrasja, še danes delujejo izredno moderno. (Janson, 1997, str. 873, 

874, in Arnason, 1986, str. 210) Za razvoj evropske arhitekture je bila zelo pomembna 

postavitev tovarne A.E.G. Turbine Factory (1909−1910) arhitekta Petra Behrensa (tudi člana 

gibanja Deutscher Werkbund). Ta stavba je poosebljala pogum in napredek inženirske stroke 

ter moč in pomembnost takratne industrije. (Frampton, 1992, str. 111) Vpliv stavbe tovarne 

A.E.G. je še posebej viden na delu Walterja Gropiusa in Adolfa Meyerja na stavbi Faguss Shoe 

Factory, zgrajeni leta 1911. Najpomembnejša lastnost te tovarne je zid, ki ga sestavljajo 

predvsem okna. S to potezo je Gropius steni popolnoma odvzel njeno vlogo nosilnega 

elementa. Stena/zid v moderni arhitekturi dobi novo nalogo; velike steklene površine naj 

predvsem zagotavljajo dnevno svetlobo, obiskovalce/prebivalce naj ščitijo pred vremenskimi 

vplivi ter temperaturnim nihanjem. S tem pristopom k oblikovanju fasadnega plašča je 

Gropius, in z njim evropska arhitektura, naredil velik korak naprej. (Janson, 1997, str. 874)  

Kot smo že navedli, je prva svetovna vojna v Evropi popolnoma zavrla raziskovanja na 

področju arhitekture. Po vojni pa sta se med letoma 1920 in 1925 kot odgovor umetnosti na 

vojne dogodke ter frustracije oblikovala še dva druga sloga: ekspresionizem in futurizem. 
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Futurizem se je uveljavil v Italiji med slikarji in kiparji že pred prvo svetovno vojno, med 

arhitekti pa je izstopal Sant´Elia. Njegovi načrti za industrijsko mesto prihodnosti Citta Nuova 

(1914) namreč izražajo dinamičnost in nove potrebe človeštva. (Arnason, 1986, str. 214) 

Ekspresionizem se je najbolj razvil v nemški arhitekturi, slikarstvu in kiparstvu med letoma 

1910 in 1925. Ekspresionizma so se posluževali tudi pionirji predvojnega sloga, Gropius, Mies 

van der Rohe in Le Corbusier. (Peusner, 1966, str. 360) Za ekspresionizem v arhitekturi je 

najbolj značilno stremenje k monumentalnosti in dinamičnosti. Ekspresionistične stavbe so 

povzemale različne historične sloge, najpomembnejša pa je bila njihova impresivnost. 

Sčasoma je ekspresionizem zamenjal novi »internacionalni stil«. (Arnason, 1986, str. 214) K 

njegovemu razvoju je zelo pripomoglo gibanje De Stjil. Najpomembnejše arhitekturno delo 

De Stjila je hiša Schröder, arhitekta Gerrita Rietveda. Ta je bila zgrajena leta 1924 na podlagi 

Mondrianovih kompozicijskih načel (iskanje popolne geometrizacije in stilizacije). Smernice 

de Stjila so močno vplivale na arhitekta Walterja Gropiusa, ustanovitelja ene 

najpomembnejših umetnostnih šol v Evropi. Gropius je leta 1919 v nemškem mestu Weimar 

ustanovil šolo Bauhaus. Bauhaus je stremel k izpolnitvi cilja gibanja Arts and Crafts, zbližati 

umetnost in industrijo. Sicer v celoti to nikoli ni bilo izpolnjeno, je pa šola nudila mladim 

umetnikom zelo dobro osnovo za nadgradnjo obstoječih stilov v arhitekturi, slikarstvu in 

oblikovanju. Ravnatelja Bauhausa sta bili po odhodu Gropiusa še Hannes Meyer in Ludwig 

Mies van der Rohe, med drugim pa so tam poučevali tudi Johannes Itten, Paul Klee in Vasily 

Kandinsky. (Janson, 1997, str. 878) 

Poleg že omenjene hiše Schröder je v času modernizma nastalo še nekaj arhitekturno 

izredno dovršenih del. Miels Van der Rohejev Nemški paviljon, ki je bil postavljen leta 1929 

za svetovno razstavo v Barceloni, je gotovo eden od njih. S tem delom je Van der Rohe 

dokazal, da je veličastnost stavbe mogoče ustvariti tudi brez stebrov, masivnih portalov ipd. 

Ta efekt mu je uspelo doseči z uporabo žlahtnih materialov ter dovršeno kompozicijo. 

(Peusner, 1966, str. 371) Čiste linije in oblike, odprtost, pretočnost, svetloba, uporaba 

marmorja, oniksa, stekla, travertina itd. so gotovo pokazatelji novega modernega 

arhitekturnega sloga. (Janson, 1997, str. 878) Če je bila funkcija Nemškega paviljona 

predvsem razstavna, pa sta Francoz Charles-Édouard Jeanneret-Gris, ki je bil bolj poznan pod 

psevdonimom Le Corbusier, in Finec Alvar Henrik Hugo Aalto dokazala, da je moderna 

arhitektura zmožna ustvariti tudi bivalni prostor. Arhitekta sta pri načrtovanju Vile Savoye iz 
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let 1929−1930 in Vile Mairea iz let 1937−1939 ohranila preprostost internacionalnega sloga, 

hkrati pa sta upoštevala človekove bivalne potrebe. Predvsem Aalto je z uporabo lesa ter 

opeke pri načrtovanju Vile Mairea v ta slog vnesel še nekaj mehkobe in topline. (Janson, 

1997, str. 882) Aaltov pristop je nekoliko omehčal kritike »sloga škatel za cigare«, ki naj bi bil 

sicer uporaben, vendar pa popolnoma hladen, mehaniziran, prazen in nečloveški. (Peusner, 

1966, str. 380) 

Še toliko bolj kot stanovanjski kompleksi je bila z vidika uniformiranosti občutljiva sakralna 

arhitektura. Cerkev Notre Dame v francoskem mestu Le Raincy je delo pionirja betonske 

gradnje, Augusta Perreta. Zgrajena je bila leta 1922 in je ena izmed najbolj znanih modernih 

sakralnih zgradb. Kljub uporabi novih materialov (beton, armirani beton) in novih 

arhitekturnih elementov, je arhitekt ustvaril primeren tradicionalno spiritualen prostor. 

Kasneje se je gradnje sakralnega objekta lotil tudi Le Corbusier. Med letoma 1950 in 1955 je 

zgradil romarsko cerkev v Ronchampu. (Peusner, 1966, str. 384) 

Po zelo obetavnih začetkih v 70. letih, se je arhitekturni razvoj v Združenih državah Amerike 

nekoliko upočasnil. Prevladovala je gradnja nebotičnikov, ki pa pravzaprav niso bili nič 

posebnega glede na smernice, ki jih je v že začetku 20. stoletja postavil Wright. Omeniti gre 

morda le Philadelphia Saving Fund Society Building (1931−1932) arhitektov Georga Howea in 

Willama E. Lascazeja. Stolpnica je bila zgrajena v internacionalnem slogu, za gradnjo so 

uporabili najkvalitetnejše materiale, njena struktura in videz pa ostajata moderna še danes. 

(Janson, 1997, str. 882) 

Inženirska stroka je torej od začetka 19. stoletja do začetka 20. stoletja doživela najverjetneje 

najhitrejši razvoj v zgodovini človeštva. Ker sta arhitektura in inženirstvo dve neločljivo 

povezani stroki, je do izrednega napredka prišlo tudi na področju arhitekturnega snovanja, ki 

se je dejansko začelo z nekajletnim zamikom. Arhitekti so namreč že leta 1850 imeli na voljo 

skoraj vse sodobne gradbene materiale, katerih največje prednosti pa so v polni meri 

izkoristili šele petdeset let kasneje. Kaj je arhitekturni razvoj zadrževalo ves ta čas? Gotovo je 

močan pečat pustila prve svetovna vojna, dejstvo pa je, da je bilo za prehod iz dobro 

poznanih, uveljavljenih in preverjenih historičnih načinov gradnje potrebnega veliko poguma 

in zaupanja v inženirsko stroko. Ko je bil storjen ta prvi, najtežji korak, se je tudi arhitekturna 

stroka začela razvijati zelo hitro. Arhitekti so bili osvobojeni starih miselnih vzorcev, 
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oblikovali so se različni arhitekturni tokovi. Nekateri izmed njih so kaj hitro zamrli, drugi so 

imeli mnogo posnemovalcev, obstajalo je tudi nekaj posameznikov, ki so oblikovali povsem 

svoje arhitekturne sloge … Nedvomno pa je vsak na svoj način prispeval k bogatitvi 

arhitekturne zgodovine in s tem posredno sooblikoval današnji pogled nanjo. 

3.2 Moderna arhitektura na Slovenskem 

Okrog leta 1900 je bil v nemško-avstrijskem prostoru absolutno prevladujoč slog Art 

Nouveau, iz katerega je le malo arhitektov in ustvarjalcev uspelo prestopiti v nov, moderni 

arhitekturni slog. Eden takih je bil August Endell, ki je v letih 1897 in 1898 sezidal Atelier 

Elvira v Münchnu. Na arhitekturni razvoj na Slovenskem pa je gotovo najbolj vplival dunajski 

arhitekt in urbanist Otto Wagner ter njegovi učenci. Wagner je svojo kariero začel kot 

neobarokist, nato pa nadaljeval v neoklasicističnem slogu. Okrog leta 1894 se je njegov slog 

ponovno popolnoma spremenil, gotovo tudi pod vplivom njegovih dveh učencev, Josepha 

Marie Olbrichta in Josefa Hoffmana. To lahko sklepamo na podlagi Wagnerjeve dunajske 

Poštne hranilnice iz leta 1905, ki s svojo stekleno obokano dvorano deluje sveže ter 

ponazarja avtorjeve misli iz govora leta 1894. (Peuser, 1965, str. 116) Že Olbrichtovo 

paradno delo, stavba Secesije iz leta 1899 pa se v svoji preprosti trodelni zasnovi nekoliko 

odmika od Art Noveauja, čeprav kupola ostaja izrazito jungendstilska. (Peusner, 1965, str. 

114) 

Drugi pomemben Wagnerjev učenec je bil Josef Hoffman, čigar najmodernejše delo je bil 

rekonvalescentski dom v Purkersdorfu (1903−1904), izredno pomembno pa še Stocletpaleis 

v Bruslju. Najbolj arhitekturno izčiščen slog med Avstrijci je imel Adolf Loos, njegovo delo 

Steinerjeva hiša iz leta 1910 dosega že slog, ki se je uveljavil šele leta 1930. (Peusner, 1965, 

str. 115) 

Enoten arhitekturni slog Avstro-Ogrske monarhije je prevladoval tudi v slovenskem prostoru. 

Arhitektura se je enačila z inženirstvom, tipi stavb so bili standardizirani, gradnja pa 

racionalizirana. V prestolnicah so bile stavbe sezidane z nekaj več okrasja, vendar so si tudi te 

med seboj stilno zelo podobne. Okus naročnikov se je oblikoval na podlagi arhitekturnih 

časnikov, ki so bili široko dostopni. Tako se je nadaljevala gradnja v enotnem historičnem 

slogu. Večinoma so uporabljali slogovne značilnosti italijanske renesanse. Tik pred začetkom 

20. stoletja pa je postala zelo priljubljena neobaročna arhitektura, ki je bila sprejeta kot 
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avstrijski nacionalni slog. (Prelovšek, 1998b, str. 116) Do premikov je na Dunaju prišlo šele ob 

gradnji dunajskega Ringa, v Ljubljano pa je spremembe prinesel predvsem potres leta 1895. 

Takrat je Ljubljana postala živahno gradbišče, mesto so obnavljali po regulacijskih načrtih 

Maksa Fabianija. Med letoma 1895 in 1910 so zgradili kar 436 novih stavb, 980 pa so jih 

obnovili. (Kajzer, 1995, str. 157) Nove stavbe so gradili v slogu secesije, na ljubljansko 

arhitekturo pa je poleg Dunaja, Gradca in ostalih avstrijskih mest vpliva tudi bližina Italije, 

konkretno Trsta. (Prelovšek, 1998a, str. 246) Na splošno pa je bila slovenska družba za 

novosti v arhitekturi in likovni umetnosti precej zaprta in jim je sledila z zamudo. Ko so se 

pojavili naši impresionisti (razstava v dunajskem salonu Miethke leta 1904), v tujini 

impresionizem sploh ni bil več aktualen. (Prelovšek, 1998a, str. 254) Leta 1903 je nastala 

skupina Vesna, njeni pripadniki pa so upodabljali slovenske literarne teme in iskali slovensko 

nacionalno motiviko. Vedno pogosteje so se pojavljali etnografski motivi, s tem v zvezi pa 

lahko omenimo opremo Narodne kavarne (1898) Janeza Jagra. Jager se je trudil za 

združevanje obče slovanskih prvin z novodobnimi oblikovalskimi prijemi, kasneje je tem 

vodilom sledil tudi arhitekt Ivan Vurnik. Z Vurnikom se je v začetku 20. let začel preporod 

narodnostne motivike, njegova Zadružna gospodarska banka (1922) predstavlja vrhunec t.i. 

nacionalnega sloga, v katerem sta se združili dunajska secesija in slovenska motivika. 

Slovenski arhitekturni prostor je bil v tistem času tesno povezan s češkim in nemškim. Na 

splošno pa je bil to tudi v evropskem merilu čas iskanja nacionalnih identitet in slogov. 

(Prelovšek, 1998a, str. 255)  

Konec 19. stoletja sta na Dunaju ustvarjala dva zelo pomembna slovenska arhitekta, Maks 

Fabiani in Jože Plečnik. Odgovore na vprašanja o nacionalnih slogih in identiteti v arhitekturi 

iščeta na drugačen način kot Vurnik in Jager. (Prelovšek, 1998a, str. 256) Izogibata se 

povzemanju oblik iz ljudskega izročila, predvsem Plečnik je iskal in se trudil ohranjati domače 

občutje, ki izhaja iz genius loci (duh prostora). (Mušič, 1986, str. 111) Prepričan je bil, da je 

vsem slovanskim narodom skupen karakter trpke liričnosti, upoštevanje te lastnosti pa bi mu 

prineslo odobravanje tudi v češkem prostoru. (Hrausky, 2007, str. 16). 

 V prvih letih 20. stoletja je na Dunaju in v Ljubljani Fabiani postavil nekaj svojih najboljših 

stavb: Portois&Fix (1899−1900), Urania in Artaria (1900−1901), Krisperjeva hiša (1901), 

Hribarjeva hiša (1904) in Bambergova hiša (1907). Plečnik je istočasno načrtoval Zacherlovo 
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hišo (1903−1905), nekoliko kasneje pa še eno prvih železobetonskih cerkva v 

srednjevropskem prostoru, cerkev Sv. Duha. (Dešman, 2001, str. 26) 

MAKS FABIANI  

Maks Fabiani je bil rojen 25. aprila 1865 v Kobdilju v veliki družini. Kljub temu mu je bilo 

omogočeno zelo kvalitetno šolanje, najprej doma, potem na realki v Ljubljani in kasneje na 

Tehniški visoki šoli na Dunaju. Študij je končal leta 1892, nato pa tri leta potoval po državah 

zahodne ter južne Evrope. To mu je omogočila štipendija Carlo de Ghegha. Leta 1897 je s 

Klimtom, Olbrichtom in Mollo ustanovil dunajsko društvo Secesija, sodeloval pa je tudi z 

arhitektom Ottom Wagnerjem. Med drugim mu je pomagal tudi pri poučevanju, kjer se je 

srečal s Plečnikom. Leta 1895 je izdelal regulacijski načrt Ljubljane, ki ga je kasneje za osnovo 

uporabil Plečnik. Leta 1896 je ustanovil svoj arhitekturni atelje. Sprva je bil njegov slog 

izrazito funkcionalen (Portois&Fix, Urania), nato pa se je preusmeril v svobodno 

interpretacijo historičnih slogov in lokalnih posebnosti. (Hrausky, 2010, str. 13) Leta 1896 je 

postal asistent na Visoki tehnični šoli na Dunaju pri profesorju Köningu, 1902 pa je dobil 

doktorski naziv za urbanistične načrte Ljubljane in Bielskega. Uspehi so se v teh letih kar 

vrstili, bil je osebni svetovalec Franca Ferdinanda, leta 1900 je prejel Grand Prix za ureditev 

avstrijskega paviljona na svetovni razstavi v Parizu, bil je vodja mnogih velikih razstav v 

Avstro-Ogrski monarhiji, prejel pa je tudi mnogo pomembnih odlikovanj. (Hrausky, 2010, str. 

15) 

Po atentatu na Franca Ferdinanda in začetku prve svetovne vojne, je bil Fabiani kratek čas v 

zaporu, nato je bil vpoklican v vojsko, vendar je v resnici ostal na Dunaju, kjer je končeval 

začeta dela. Leta 1917 je bil imenovan za rednega profesorja na dunajski Tehniški visoki šoli, 

vendar pa je decembra 1917 odšel v Gorico in se zaposlil v Uradu za obnovo Gorice in 

Goriške. Leta 1920 je zavrnil povabilo na Dunaj, prav tako se ni odzval vabilu Ivana Vurnika 

na mesto profesorja na novo ustanovljenem arhitekturnem oddelku Univerze v Ljubljani. Do 

leta 1922 mu je uspelo izpeljati večino obnovitvenih del v Posočju, čeprav pod veliko večino 

ni njegovega podpisa, saj mu je bil takratni režim izrazito nenaklonjen. Leta 1935 je postal 

župan Štanjela, prenova tega mesteca je eno njegovih najpomembnejših prispevkov 

slovenskemu Krasu. (Hrausky, 2010, str. 20) Proti koncu življenja se je posvetil svojemu 

filozofskemu delu in dokončal svoj spis Acma. Leta 1952 mu je Tehnična univerza na Dunaju 
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podelila zlati doktorat, 1960 pa je bil nagrajen za delo na področju urbanizma ter arhitekture 

v začetku 20. stoletja v Ljubljani. Umrl je 12. avgusta 1962 v Gorici. (Hrausky, 2010, str. 24) 

Če v grobem še povzamemo Fabianijev osebni arhitekturni razvoj, ugotovimo, da je sicer bil 

pobudnik ustanovitve dunajske Secesije, vendar je secesijski slog opustil precej hitro in tudi 

na splošno se ni navduševal nad menjajočimi se modnimi težnjami v arhitekturi. Skliceval se 

je na svoj mediteranski izvor in se opiral na tradicionalno, bolj klasično arhitekturo. 

Nacionalni izraz različnih ljudstev skozi zgodovino je skušal razumeti na podlagi Semperjeve 

teorije genius loci, ki temelji na geografskih, klimatskih in drugih z »lokacijo« povezanih 

pogojih. Le-te je pri svojih snovanjih stavb vedno poskušal upoštevati. 

JANEZ JAGER 

Ivan Jager je bil rojen 16. maja 1871 v bližini Bistre pri Vrhniki. Realko je obiskoval v Ljubljani, 

nanj je močno vplival profesor Fran Levec. Levec mu je privzgojil ljubezen do slovanskih 

korenin, še posebej pa do slovenske kulture. Na Dunaju je študiral tehniko, tam je spoznal 

tudi Plečnika in Fabianija. Že od mladih nog se je zanimal za narodno ornamentiko, kar je 

jasno vidno v njegovih poskusih iskanja nacionalnega arhitekturnega stila. Obiskoval je 

različne konce Slovenije in skiciral ljudske ornamentalne motive. Še posebej se je zanimal za 

pisanice in različne postopke okraševanja. Osnove za svoje povratke k ljudski umetnosti je 

med drugim našel tudi v Semperjevih teorijah o neskaljenih virih umetnosti. Eno njegovih 

najbolj odmevnih del na Slovenskem je bila ureditev Narodne kavarne leta 1898 v Ljubljani. 

Okrasje za kavarno je povzel po motivih s pisanic in z usnjenih našitkov na kmečkih kožuhih. 

Sicer pa je bila kavarna arhitekturno opremljena dokaj neizvirno, »staronemško«. Jager je bil 

prepričan, da je s svojo opremo Narodne kavarne začrtal pot slovenskemu nacionalnemu 

slogu, vendar je v resnici imel zelo šibek vpliv na mlajše ustvarjalce. Z uporabo značilnega 

lesenega alpskega opaža je Jagrov stil nasledil le Ciril Metod Koch pri izvedbi hotela Tivoli. 

(Prelovšek, 1998, str. 119) Poleg tega, da se je ukvarjal z arhitekturo, se je Jager na domačih 

tleh ukvarjal še s knjižno opremo. Leta 1910 je odšel na Kitajsko, kjer je vodil gradnjo 

avstrijskega veleposlaništva v Pekingu. Od leta 1904 je živel v ZDA. Tam je deloval predvsem 

kot urbanist, znan je tudi kot »graditelj Minneapolisa«. (Messenel, 2009, str. 184−187) Leta 

1915 je napisal razpravo What the Engineer Thinks, svoje urbanistične ideje pa je preizkušal 

na svojem otoku v Lake Vermilion v Minnesoti. Med prvo svetovno vojno se je vrnil v Evropo, 
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po vojni pa je nameraval pomagati pri obnovi ozemlja po solunski fronti. Leta 1919 se je vrnil 

v ZDA, kjer je med drugim pisal tudi o Plečniku. Bil je velik pristaš njegovega dela, s svojim 

odnosom je vzbudil zanimanje za našega arhitekta tudi med ameriškimi strokovnjaki. Jagrov 

učitelj Purcell je leta 1925 v pismu Jožetu Plečniku zapisal: "John Jager je posvetil 

Minneapolisu okrog dvajset let dela, na katero bi bili Vi ponosni … ". (Kambič, 1999, str. 

247−265) Jager je umrl leta 1959 v Minneapolisu. 

IVAN VURNIK 

Ivan Vurnik se je rodil 1. junija 1884 v Radovljici v družini, v kateri je bila umetnostna obrt 

prisotna že dve generaciji. To ga je zaznamovalo, zato je po klasični gimnaziji v Kranju odšel 

na Tehniško visoko šolo na Dunaj. V akademskem letu 1911/1912 se je izpopolnjeval tudi pri 

Wagnerju, nato pa postal Fabianijev sodelavec. Leta 1912 je prejel potovalno štipendijo, 

odšel v Rim, potem pa se je zaposlil v ateljeju Ludwiga Baumanna. Leta 1913 se je poročil s 

slikarko Heleno Kottler ter uredil notranjščino škofovske kapele v Trstu, ki je lep primer 

secesijske sakralne umetnosti in eno najboljših Vurnikovih del. (Blagajne, 1994, str. 12) 

Drugo zelo pomembno Vurnikovo delo je palača Zadružne gospodarske banke v Ljubljani 

(1921−1922), katere posebnost so geometrične poslikave v »nacionalnih barvah«: rdeči, beli, 

modri in zlati. Vzorec je abstrahiran cvet nageljna, priljubljenega slovenskega ljudskega 

motiva. To stavbo so kritiki označili za vrhunec dobe t.i. nacionalne romantike. Poslikave v 

notranjosti so delo arhitektove žene, Helene Vurnik. (Blagajne, 1994, str. 21)  

Vurnik je, za razliko od Plečnika, pri svojem zgodovinskem iskanju nacionalnega izraza 

odklanjal klasicizem ter iskal historično neobremenjen, nov slog. Podobni nagibi so se 

pojavljali tudi med češkimi, slovaškimi in madžarskimi arhitekti ter tudi arhitekti v severni 

Evropi. Nanje so vplivali gibanje Arts and Crafts, Goethejevo navdušenje nad gotiko ter razvoj 

secesije. Na Vurnika je vplivala predvsem slednja. Vzporedno se je na Češkem pojavil še 

kubizem, ki je zagovarjal spremembo ornamenta v strukturno dekoracijo. Arhitektura je bila 

razumljena kot celostna umetnina in ne zgolj kot tehnični dosežek, objekt. K temu je stremel 

tudi Vurnik. Že nekaj let kasneje, leta 1927, je arhitekt zapisal: »Mi vemo, da ne pride do 

»našega sloga« na ta način, da zbiramo različne nacionalne motive in si jih potem 

sestavljamo v nove priložnostne oblike – to delo moremo prepustiti modistkam. Mi se temu 
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nasprotno zavedamo, da more ustvariti naš slog le enotno hotenje na podlagi zdravih, za vse 

veke veljavnih spoznanj.« (Vurnik, 1927 v Blagajne, 1994, str.23)  

Logično nadaljevanje njegovega opusa torej predstavlja Sokolski dom na trgu Tabor v 

Ljubljani, kjer se približa funkcionalizmu, opusti fasadno poslikavo in jo zamenja s 

profiliranimi stavbnimi členi ter štukaturo. Od arhitekturnega dekorativizma ga je odvrnil 

tudi obisk svetovne razstave v Parizu leta 1925. Tam je spoznal, da se je ta slog izčrpal. Temu 

spoznanju navkljub pa je v njegovih načrtih še nekaj let prevladovala dekorativa ter morda 

iskanje nacionalnega sloga. V akademskem letu 1925/1926 se je na šoli za arhitekturo 

zgodila velika sprememba, poleg Vurnikove je začela delovati tudi Plečnikova šola. Obdobju 

načrtovanja vojnih spomenikov (1922–1928) je sledila zasnova delavskega naselja v 

Mariboru in regulacijski načrt Bleda (začetek ukvarjanja z urbanizmom). Leta 1934 je izdelal 

načrt za Narodno in univerzitetno knjižnico, 1935 regulacijski načrt Ljubljane, sledili so še 

funkcionalistični načrti za kopališča (Radovljica, Kranj, Ptuj). (Blagajne, 1994, str. 36)  

Sprva je bil za Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK) izbran Vurnikov načrt, saj naj bi bila 

njegova zasnova mnogo primernejša kot Plečnikova. Zato je odbor sklenil, da notranji del 

uredi Vurnik, zunanjega pa Plečnik. S tem se Plečnik seveda ni strinjal. Istega leta decembra 

pa je za gradnjo postala odgovorna banovina (namesto univerze). Odgovorni za gradnjo NUK 

so se odločili za realizacijo Plečnikovega predloga v celoti. (Blagajne, 1994, str. 38) 

 Ta in še mnogi drugi spodrsljaji na arhitektovi profesionalni ter osebni poti so ga močno 

zaznamovali. V času po drugi svetovni vojni ga je prizadela smrt sina Nika, upad naročil ter 

neskladja na oddelku za arhitekturo. Leta 1957 je priredil razstavo svojih del, istega leta pa se 

je po osemintridesetih letih pedagoškega dela upokojil. Preselil se je v Radovljico, kjer je 

nadaljeval s svojim arhitekturnim delom, 1961 mu je dunajska Tehniška visoka šola podelila 

Prechtlovo medaljo, 1966 pa je prejel še Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Svoje 

ustvarjalno obdobje je zaključil z več projekti za frančiškane na Brezjah. Umrl je 9. aprila 

1971 v Radovljici. (Blagajne, 1994, str. 44) 
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4 ŽIVLJENJE JOŽETA PLEČNIKA 

Jože Plečnik se je rodil 23. januarja 1872 kot tretji otrok materi Heleni in očetu Andreju. O 

Plečnikovih mladih letih ni veliko napisanega, saj o tem obdobju ni posebno veliko govoril. 

Največ izvemo iz njegovih kasnejših pisem materi ter bratu Andreju, nekajkrat pa je o svojem 

otroštvu ter odraščanju pripovedoval tudi svojim študentom. Zapise teh pripovedovanj 

najdemo v monografiji Jožeta Plečnika avtorja Marjana Mušiča. Družina Plečnik je živela v 

majhnem stanovanju na takratnem obrobju Ljubljane, v Gradišču. Plečnikov oče je bil po 

poklicu mizar, v bližini doma je imel tudi majhno mizarsko delavnico, kjer je v kasnejših letih 

pridobival izkušnje tudi njegov sin Jože. Vsi Plečnikovi fantje so bili poslani v gimnazijo, da bi 

kasneje lahko nadaljevali šolanje na univerzi, sestra Marija pa se je že kmalu poročila. Starejši 

brat Andrej je študiral teologijo, mlajši Janez medicino. Družina je bila zelo verna, zanimivo 

pa je, da so kljub življenju v duhu katoliških vrednot, kupovali liberalni časnik Slovenski narod 

in gojili kritičen odnos do cerkvenih dogem. (Krečič, 1992, str. 21) Odnosi med staršema in 

otroki so bili zelo globoki ter ljubeči, Jože je bil še posebej navezan na svojo mater. Iz 

Ravnikarjevih zapisov lahko razberemo, da ga je mati zelo razvajala ter dopuščala njegovo 

sanjarjenje. To naj bi bil, poleg ostalih osebnostnih lastnosti, tudi razlog za Plečnikove 

začetne šolske neuspehe. V gimnaziji mu ni šlo dobro, zato ga je leta 1883 oče vzel k sebi v 

uk v mizarsko delavnico. Ker pa je bil prepričan v sinove sposobnosti, ga je ponovno poslal v 

šolo. Do leta 1888 je obiskoval obrtno nadaljevalno šolo v Ljubljani, nato pa Državno obrtno 

šolo v Gradcu. Oče je umrl leta 1890, leto kasneje je Plečnik zaključil šolanje za poklicnega 

oblikovalca pohištva. (Krečič, 1992, str. 22) Že v otroštvu se je zanimal za risanje ter slikanje, 

obiskoval je Veselovo slikarsko šolo, za slikanje pa se je navdušil ob opazovanju slikarja 

Janeza Šubica med slikanjem stropa v šentjakobski cerkvi. Veselovo šolo je sicer obiskoval le 

kratek čas, vendar pa ga je tovrstno ustvarjanje še vedno veselilo. Pridno je polnil svojo 

beležnico ter skušal najti način za svoj preboj. Pritisk je čutil tudi s strani družine, saj so vsi 

pričakovali, da bo nadaljeval šolanje, njega pa je težil gimnazijski neuspeh. (Krečič, 1992, str. 

22) Leta 1893 je odšel na Dunaj, kjer se je zaposli kot oblikovalec pohištva v cesarsko-kraljevi 

umetnostno mizarski delavnici J. W. Müller. Mladi Plečnik se je sčasoma naveličal službe pri 

Müllerju, ni pa vedel, kako bi delavnico zapustil brez negativnih posledic. Ključen dogodek, ki 

je spremenil to zagonetno situacijo, je bil obisk Kunstlerhausa, kjer si je ogledal razstavo 
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arhitekta Otta Wagnerja. Kar nekaj časa je minilo, preden se je Plečnik opogumil in obiskal 

Wagnerja (s posredovanjem profesorja Luntza ter potem še Wagnerjevega sina). Profesorju 

je pokazal nekaj svojih risb, ki so nastale v Müllerjevi delavnici. (Mušič, 1986, str. 23) Wagner 

je v njem prepoznal dobrega risarja, zato ga je za eno leto vzel v svoj atelje, kjer je uspešno 

nadoknadil teoretični zaostanek. Leta 1895 je torej začel svoje šolanje na dunajski akademiji. 

Tekom študija je zelo dobro sodeloval z Wagnerjem, diplomiral je leta 1898. Leta 1899 se je 

zanj začelo »novo življenje«, zapustil je Wagnerjev atelje in se pridruži Wagnerjevemu sinu. 

To partnerstvo je zaradi neetičnih ravnanj mladega Wagnerja Plečnik zelo hitro prekinil. Po 

»osamosvojitvi« mladi Plečnik dobiva naročila za manjša dela: vilo Langer, vilo družine Loos, 

Langerjevo najemno hišo in Weidermanovo hišo v Hietzingu. V tem času se je močno 

spreminjal njegov odnos do oblikovanja fasade, vrhunec procesa raziskovanja in 

preoblikovanja pa predstavlja fasadni plašč enega Plečnikovih najpomembnejših dunajskih 

del, Zacherlove hiše (1905). (Krečič, 1992, str. 62) Ko je zaključil načrtovanje omenjene 

stavbe, se je lotil oblikovanja vodnjaka Karla Boromejskega ter nekaterih manjših naročil. 

Večkrat je bil močno razočaran nad izborom arhitektov za določene projekte, ki bi bili kot 

nalašč zanj. Leta 1906 je svoje nezadovoljstvo tudi javno izrazil z močno kritiko Wagnerjevih 

načrtov za cerkev v dunajskem predmestju. Na tej točki so se odnosi med bivšim učiteljem in 

učencem nekoliko ohladili. (Krečič, 1992, str. 68) Plečnik se je v prihodnjih nekaj letih 

ukvarjal predvsem s sakralno arhitekturo in manjšimi zasebnimi naročili. Izdeloval je načrte 

za povečavo cerkve na Trsatu. Leta 1908 je spoznal bodočega župnika pri cerkvi sv. Duha na 

Ottakringu. Zelo se je zagrel za izdelavo načrtov te nove cerkve. Prve različice so nastale 

aprila 1910. (Krečič, 1992, str. 71) Sledilo je še pet drugih variant, saj je imel arhitekt velike 

probleme z izvajalci gradbenih del, pa tudi z gradbenim odborom, ki je ves čas omahoval in 

želel spremembe. Končna izvedba obiskovalca preseneti s pročeljem iz grobega betona, 

betonskimi stebri, ostro zalomljenimi oblikami kapitelov, jasnimi črtami gred, ravnim 

stropom … (Krečič, 1992, str. 81) Javnost Plečnikovi cerkvi ni bila posebej naklonjena, 

najhujše pa je na arhitekta vplivala negativna sodba nadvojvode Franca Ferdinanda, ki je 

cerkev sv. Duha označil za mešanico Venerinega templja, ruskega kopališča, hleva in senika. 

(Hrausky, 2010, str. 21) Plečnik je njegove besede vzel kot namig, da na Dunaju ni več 

zaželen in potrdil sprejetje profesorskega mesta na Visoki šoli za umetno obrt v Pragi, ki mu 

ga je že pred časom ponudil prijatelj, Jan Koteřa. (Krečič, 1992, str. 81) 
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Leta 1910 je torej zapustil Dunaj in se tja v prihodnjih letih vračal s težkim srcem, saj ga je 

»poraz« pri gradnji cerkve Sv. Duha zelo potrl. V Pragi ga je čakalo mesto učitelja na oddelku 

za arhitekturo. Pri pedagoškem delu v Pragi ga je nekoliko omejevalo slabo znanje češčine in 

posledično otežena komunikacija, vendar je s svojimi študenti komuniciral preko risb, z 

vsakim posebej. Sčasoma so se ujeli in iz kasnejših korespondenc med Plečnikom in bivšimi 

študenti lahko sklepamo, da so se tudi precej povezali. (Krečič, 1992, str. 87) Plečnik je svoje 

študente vodil k spoznavanju klasičnih arhitekturnih elementov, različnih gradiv, razmerij, 

ritmov, in sicer vse preko študija klasične arhitekture. Študente je spodbujal, želel je objaviti 

njihova dela v revijah, vendar mu tega vojni čas ni dopuščal. Zato je po koncu vojne izdal 

knjigo, v kateri je predstavil njihova najboljša dela. (Krečič, 1992, str. 86, 87) Zdi pa se, da mu 

je pedagoško delo vzelo veliko časa in energije, saj je v tem obdobju ustvaril zelo malo. 

Največ časa je namenil načrtom za kelihe in za prizidek bratove hiše v Trnovem. Šolske 

počitnice so mu omogočile, da se je bolj pogosto in za dlje časa vračal domov, v pismih je 

večkrat izrazil željo, da bi se domov vrnil tudi za stalno. V tem obdobju je Plečnik na Češkem 

postal zelo priljubljen in priznan. Ko se je razvedelo, da je bil trikrat nominiran za profesorja 

na dunajski akademiji in so mu imenovanje onemogočili »določeni krogi«, mu je 

priljubljenosti zrasla tudi doma. Dobival je vedno več povabil za poučevanje na univerzah, 

med drugim tudi na novoustanovljeni ljubljanski univerzi. Leta 1919 se je srečal z Ivanom 

Vurnikom. Vurnik ga je želel prepričati, da bi prišel poučevat na ljubljansko Tehniško 

fakulteto. Ideja o vrnitvi v Ljubljano je bila Plečniku precej blizu, to pa se je spremenilo, ko je 

izvedel, da je bil na isto mesto povabljen tudi Fabiani. Plečnik je mesto učitelja sprejel šele, 

ko je bilo nedvoumno, da ga je Fabiani odklonil. Leta 1921 se je torej preselil v Ljubljano in 

kaj hitro začel z iskanjem urbanističnih rešitev za svoje domače mesto. (Hrausky, 2007, str. 

22)  

Novembra 1920 (leto pred vrnitvijo v Ljubljano) ga je češki predsednik Tomáš Gariggue 

Masaryk imenoval za glavnega arhitekta pri prenovi praškega gradu, Hradčanov. (Krečič, 

1992, str. 96, 97) To prestižno naročilo mu je prinesla neenotnost domačih (čeških) 

arhitektov in pa osebni slog, ki je temeljil na antičnih vzorcih, na katerih je bila »zgrajena« 

demokracija, kakršne si je za svojo deželo želel tudi predsednik Masaryk. (Hrausky, 2007, str. 

19) Delo na Hradčanih si je organiziral tako, da je bival v Ljubljani in se po potrebi vračal v 

Prago. Na gradu ga je v času odsotnosti nadomeščal njegov bivši študent, Otto Rothmayer. 
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Prenova je potekala postopoma. Začeli so s preureditvami uradnih in stanovanjskih 

predsedniških prostorov (1920−1924), sledil je Rajski vrt in Vrt na okopih ter Jelenov jarek 

(1921−1925), sočasno je potekala tudi prenova letnega dvorca Lány. (Hrausky, 2007, str. 19)  

Plečnik se je lotil urbanistične prenove Ljubljane z mislijo na Wagnerjeva ter Sittejeva 

urbanistična načela, pomagal pa si je tudi s Fabianijevim načrtom, ki je nastal po potresu leta 

1895. Najprej se je lotil ureditve parka Tivoli in grajskega hriba, načrtoval je tudi obvoznico 

okrog mesta. Namesto obvoznice je po prvi svetovni vojni dokončal ureditev grajskega hriba 

in regulacijo Ljubljanice, nenehno pa se je trudil oplemenititi mesto z majhnimi in finančno 

relativno skromnimi posegi. Verjel je, da ima slovenski narod etruščanske korenine, Ljubljano 

pa je videl kot mediteransko mesto. S svojimi »klasičnimi« posegi je poskušal izbrisati pečat, 

ki so ga pustila stoletja habsburške oblasti. (Hrausky, 2007, str. 24) Kljub slavi na Češkem in 

tudi doma Plečnik dolgo ni bil deležen nobenega naročila na slovenskem ozemlju. Njegov 

prvi večji objekt pri nas je cerkev Sv. Frančiška Asiškega v Šiški. Cerkev so gradili med letoma 

1925 in 1931, arhitekt si jo je zamislil kot veličastni sakralni objekt. Z razvijanjem cerkvene 

arhitekture je nadaljeval v Bogojini, kjer so v letih od 1925 do 1927 postavili cerkev 

Gospodovega vnebohoda. (Urek, 2007, str. 25) Obenem je v Ljubljani preuredil hišo, v kateri 

je prostore dobila Zbornica za trgovino in obrt in industrijo. Leta 1928 je dobi naročilo za 

načrt Ljudske posojilnice v Celju in Vzajemne zavarovalnice v Ljubljani. Med letoma 1928 in 

1932 se je posvečal novi cerkvi v praškem okrožju Vinohrady, nadaljeval pa je tudi z 

urbanističnimi ureditvami Ljubljane (Tromostovje in Čevljarski most, 1927−1931, Palača 

Miklošičeva, 1928−1930, Narodna in univerzitetna knjižnica, 1930–1940/1936–1941). 

(Prelovšek, 2007, str. 52, 59, 64, 79) Po letu 1937 je število naročil precej upadlo, eden večjih 

projektov, za katerega je bil izbran, je bila ureditev mestnega pokopališča Žale (1938–1940). 

Kompleks, pri katerem se je močno naslonil na antične vzore, je nedvomno eno najboljših del 

moderne arhitekture, ki ga je zasnoval popolnoma drugače od takrat vedno bolj uveljavljenih 

funkcionalističnih načel. (Hrausky, 2007, str. 30) 

V povojnem protiverskem vzdušju in prevladi funkcionalistične arhitekture se je Plečnik 

polagoma umikal iz javnosti, tudi njegova vloga in delo na univerzi sta se spremenil. Leta 

1938 je postal član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 1949 je prejel Prešernovo 

nagrado za projekt monumentalne palače Ljudske skupščine LRS ter za vrsto spomenikov 

http://sl.wikipedia.org/wiki/1938
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_akademija_znanosti_in_umetnosti
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NOB pri nas, v Splitu in Kraljevu, sicer pa je njegovo zadnje veliko delo prenova križevniškega 

samostana v Ljubljani. Umrl je 7. januarja 1957 na svojem domu v Trnovem v Ljubljani. 

(Krečič, 1997, str. 408) 
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5 ŠOLANJE IN POMEMBNEJŠI UČITELJI 

Velemestni utrip Dunaja je na Plečnika naredil velik vtis. Dunaj je bil v tistem času zelo 

bogato mesto s hitrim razvojem industrije, razcvetom kulturnega življenja, arhitekturnim 

preporodom … Plečnik je sicer spremljal ta razvoj in novosti, ki mu jih je nudila prestolnica, 

kljub temu pa je ostajal previden ter ohranjal kritično distanco. To je razvidno predvsem iz 

njegovih beležnic, v katerih selitev na Dunaj ne povzroči kakšnih bistvenih slogovnih 

sprememb. Gotovo pa se je v njem samem odvijalo mnogo samospraševanja ter notranjih 

bojev. (Krečič, 1992, str. 24) S službo pri Müllerju namreč ni bil preveč zadovoljen, obenem 

pa ni imel dovolj poguma, da bi ponovno tvegal ter naredil korak naprej. Mojster Herdtle ga 

je namreč enkrat že odklonil, ko je želel šolanje nadaljevati na umetnoobrtni šoli. (Mušič, 

1986) Ko je Plečnik obiskal razstavo arhitekta Otta Wagnerja v Kunstlerhausu, ga je 

navdušila. Wagnerjev slog ter delo sta se namreč Plečniku zdela skoraj idealna, želja približati 

se mu, pa mu je dala pogum, da je mojstra Rudolfa Berndta zaprosil za priporočilo ter 

naposled le prišel do slavnega arhitekta. (Krečič, 1992, str. 24) Wagner je v mladem Plečniku 

prepoznal velik risarski talent, kmalu pa je uvidel tudi njegove velike primanjkljaje na 

področju konstrukcijskega risanja ter statike. V obrtni šoli se namreč s statiko ter 

konstrukcijo niso ukvarjali, tudi gimnazijskega znanja fizike ter matematike Plečnik ni imel. 

Zaradi njegovega izvrstnega risanja ga je mojster vključil v svoj atelje in ga kmalu vzljubil. Učil 

ga je osnove statike ter uporabe novih materialov, ki so jih uporabljali pri gradnji dunajske 

mestne železnice. (Mušič, 1986, str. 25) V enem letu je Plečnik uspel nadgraditi svoje 

pomanjkljivo znanje in z novim akademskim letom 1895 vstopiti v Wagnerjev seminar. 

Izkazal se je za enega izmed najbolj zavzetih ter marljivih študentov. Na koncu šolskega leta 

je materi z velikim veseljem sporočil, da je postal najboljši akademik v svojem letniku. 

(Krečič, 1992)  

Plečnik je že od vsega začetka globoko spoštoval delo Otta Wagnerja, v njegovi delavnici pa 

se je šolal ravno v času velikih sprememb v arhitekturi. Wagnerjev slavni rek: »Novi materiali 

in novi načini niso izolirana dejstva, ampak peljejo k novim oblikam in morajo biti v skladu z 

življenjskimi potrebami.« nakazuje prihod novih arhitekturnih pristopov, ki so bili v osnovi še 

vedno zgodovinska (renesančni kánoni pri Wagnerju), geometrijsko jasna kubična gmota. 

Tisto, kar se je spremenilo, so bile funkcije arhitekture ter način okraševanja. S tem načinom 
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dela se je poistovetil tudi Plečnik in v njegovi bogati domišljiji so se že kmalu začele porajati 

izrazito secesijske zamisli ter rešitve. (Mušič, 1986)  

Svoje načrte je Plečnik postopoma nadgrajeval. Tekmovalno vzdušje v Wagnerjevem ateljeju 

ter natečaji, ki so razpisovali finančno precej privlačne nagrade, so nanj delovali spodbudno. 

V letu 1896 je načrtoval najemno hišo, 1897 in 1898 družinsko hišo, 1898 katoliško cerkev, 

istega leta pa se je ukvarjal tudi z diplomskim delom in urbanistično-arhitekturno ureditvijo 

kopališča Scheveningen pri Haagu. S slednjim je leta 1898 zmagal na razpisu za najboljše 

diplomsko delo in si prisluži štipendijo Rompreis (3000 kron). Ta denar mu je omogočil 

enoletno potovanje po Italiji ter Franciji. (Krečič, 1992) Istega leta je sodeloval tudi na 

natečaju za Gutenbergov spomenik na Dunaju. Kiparski del je oblikoval Othmar Schimkowitz, 

na natečaju pa sta si prvo mesto delila z že uveljavljenim Maksom Fabianijem. Na koncu so 

sicer postavili Fabianijevo različico spomenika, Plečnikova naj bi namreč bila preveč moderno 

secesijska in se naj ne bi dobro uglasila s starim dunajskih ambientom. (Mušič, 1986) Plečnik 

je bil istega leta je zadolžen še za oblikovanje jubilejne razstave spodnjeavstrijskega umetno 

obrtnega združenja v dunajski Rotundi (delo mu je zaupal Wagner). (Krečič, 1992) 

Diplomiral je 20. 9. 1898, potem pa se je odpravil na pot po Italiji. Njegova dolžnost do 

akademije (podeljevalke štipendije) je bila, da na potovanju beleži svoje vtise, saj je moral ob 

vrnitvi na Dunaj le-te razstaviti. O svojih izkušnjah ter vtisih je pisal predvsem bratu Andreju. 

Iz pisem lahko razberemo, da je bil ob prihodu v Benetke samozavesten, kasneje pa se je 

začenjal počutiti zelo majhnega in nevrednega naziva arhitekt. Tudi do sedaj tako zelo 

občudovan učitelj Wagner je v Plečnikovih očeh na račun antičnih mojstrov izgubil nekaj 

veličine (iz pisma Andreju: »Staro tu – čez vse lepo, kar je novo tam vse poprečno!«) (cit. v 

Krečič, 1992). V Italiji se je v njem prebudil »južnjaški« del značaja. Zdelo se mu je, da bi 

morda lahko prav v Ljubljani iskal ravnotežje med severnim (modernim) ter južnim 

(tradicionalnim) slogom. Na potovanju ga je še posebej prevzelo povišanje kupole bazilike sv. 

Marka v Benetkah, Michelangelov preoblikovani steber, lesena ostrešja ter kasetirani stropi 

cerkva (bazilika v Pistoji), uporaba kamna ter opeke, mogočni monolitni kosi (Teodorikov 

mavzolej v Ravenni), Peruzzijeva palača Massimo alle Colone, vila Federiga Zuccarija 

(abstraktni neobdelani kamni), Cestiuseva piramida … (Krečič, 1992) Vpliv teh fascinacij je 

viden pozneje v njegovih praških in ljubljanskih rešitvah. Nekaj kartic in pisem je Plečnik 
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poslal tudi svojim arhitekturnim kolegom v Wagnerjevem ateljeju. Seveda so novice hitro 

prišle do Wagnerja, ki je v Plečnikovih besedah zaznal rahlo izgubljenost mladega arhitekta. 

Svetoval mu je, naj sede k delu in videno zabeleži ter čim več skic pošlje na Dunaj. Plečnik je 

zunanjemu opazovalcu res lahko deloval izgubljen, tudi skice, ki jih je prinesel s potovanja, 

niso bile nič posebnega. Večinoma je risal manieristične in baročne motive ter detajle, 

naredil je tudi nekaj študij ljudske francoske arhitekture. Na videz so to nepovezani koščki, ki 

pa so se skozi desetletja arhitektovega dela pokazali v njegovih klasičnih, a vendar naprednih 

rešitvah. (Krečič, 1992) 

Na Plečnika je sprva preko profesorja Wagnerja, nato pa tudi povsem neodvisno, vplivala 

teorija Gottfrieda Semperja. Semper je bil zelo pomembna oseba v dunajskih arhitekturnih 

krogih druge polovice 19. stoletja. Njegova teza, da je ornament temeljnega pomena za 

arhitekturo, je dvignila veliko prahu verjetno tudi na račun prebujajočega se sloga Art 

Noveau. Sicer pa je Semper v svojem enciklopedičnem delu Der Stil in den tehnischen und 

tektonischen Künst oder practische Aestethik (1860) pisal predvsem o razvoju klasične 

umetnosti, sistematizira arhitekturne materiale ter poda navodila za njihovo uporabo. 

Priljubljenost Semperjevih teorij je močno upadla, ko je A. Riegel objavil svojo teorijo o 

»umetniški volji« (Kunstwollen). V zadnjih letih 19. stoletja je torej Semperjevo 

revolucionarno razkritje »barvne antike«, teorije štirih antičnih materialov, štirih antičnih 

tehnik in štirih antičnih elementov izgubilo na veljavi. Na tej točki je prišlo do izraza 

vprašanje o bipolarnem odnosu med konstrukcijsko ter izraznostno vlogo arhitekture 

(Werkform in Kunstform). Semper je na to vprašanje odgovoril s svojo teorijo o oblačenju 

stavb »Bekleidunngsprinzip«. Teorija izhaja iz prepričanja, da se je arhitektura začela prav z 

oblačenjem. Iz tega razloga bi morali arhitekti v svoja dela vpeljevati tehnične in 

ornamentalne lastnosti tekstila.  

Drugi Semperjev princip, ki je zelo vplival na Plečnika, je t.i. »Stoffwechsel« ali princip 

zamenjave materiala. Semperjeva prepričanja so izhajala izključno iz umetne obrti in po 

njegovem mnenju, bi motiv iz antičnega tekstila ali keramike morali prenesti v 

monumentalno arhitekturo ter tako vnesti antično duhovno dimenzijo v arhitekturo. V 

procesu spreminjanja naj bi nas vsaka stopnja spominjala na original, sledovom prejšnjih faz 

navkljub. Če je Wagner na Semperjevo teorijo gledal precej kritično in se po njej ravnal 
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predvsem pri iskanju vprašanj o odnosu med konstrukcijo/funkcijo ter obliko, je Plečnik 

Semperjeve teorije razumel kot neko univerzalno vodilo. (Prelovšek, 1997, str. 210) V času 

poučevanja na Praški šoli za dekorativno umetnost, se je Plečnik le še bolj poistovetil s 

Semperjevimi nauki. Semper je bil tudi sicer dobro sprejet med Čehi, a le do prihoda 

funkcionalizma. Plečnika pa se sodobni manifesti novih in novih umetnostnih smeri niso 

dotaknili. Bil je namreč prepričan, da je spoznal nesmrtna kompozicijska pravila, ki so mu 

odprla vsa vrata za umetniško izražanje. Semperjev vpliv na Plečnika je izjemno močno viden 

v načinu oblikovanja številnih elementov in prostorov na Hradčanih in pri cerkvi na 

Vinohradyh. Semperjev nauk o tekstilu mu je odprl skoraj neomejene možnosti kombinacij. 

Teorija namreč uči, da je vsa antična arhitektura nekako izšla iz »tekstila«. Šivanje, pletenje, 

vezenje se da aplicirati tudi na gradbene materiale ter s tem doseči izjemno raznolikost 

tekstur in ornamentov. (Prelovšek, 1997, str. 212) Poleg zanimanja za narodno keramiko ter 

tekstil (vezenine) je bilo arhitektu blizu tudi oblikovanje kovine. V tem oziru se je nekoliko 

oddaljil od Semperja, ki kovine ni priznaval za enega od primarnih materialov. (Prelovšek, 

1997, str. 211) Semper je verjel, da se sodobna arhitektura lahko izogne nepotrebnim 

napakam samo tako, da se vrne k svojim koreninam. Po njegovem mnenju je recept za dobro 

arhitekturo pravilna transformacija antičnih elementov in njihova postavitev v nov kontekst. 

(Prelovšek, 1997, str. 213) Na podlagi poznavanja Plečnikovih del lahko torej zaključimo, da 

so Semperjeve teorije na arhitekta imele močan vpliv, v njih je videl potrditev svojih idej in 

prepričanj. 

  



31 

 

6 OBDOBJA 

6.1 Dunajsko obdobje (1898–1911) 

Med letoma 1899 in 1903 je bil Plečnik risarsko zelo aktiven, predvsem se je ukvarjal s 

fantazijskimi skicami spomenikov ter arhitektur, ki so mnogokrat presegale meje izvedljivega. 

Leta 1899 je kratek čas sodeloval z Wagnerjevim sinom, vendar je to partnerstvo kmalu 

razdrl. Mladi Wagner se je namreč lotil prenove nekega varšavskega hotela, s prenovo pa se 

je želel predvsem denarno okoristiti. Etično izredno občutljivemu Plečniku tak način dela ni 

odgovarjal, zadovoljstvo naročnika ter harmonično sodelovanje z njim je namreč postavljal 

na prvo mesto. Zaradi takega razmišljanja je bil kasneje ob marsikatero naročilo, zaradi trenj 

z izvajalci in javnih kritik ter politične nenaklonjenosti se je celo odpovedal dokončanju dolgo 

načrtovane cerkve sv. Duha na Ottakringu. Po drugi strani pa je z nekaterimi svojimi 

naročniki vzpostavil zelo oseben odnos, eden izmed njih je bil tovarnar in katoliški 

intelektualec Johann Evangelist Zacherl. Zanj je zgradil eno izmed svojih najpomembnejših 

dunajskih del, Zacherlovo palačo v središču Dunaja. (Krečič, 1992, str. 59) 

Fasada je eden najpomembnejših elementov Zacherlove palače, njeno oblikovanje pa se je 

začelo z naročili za ureditev vile Langer, vile družine Loos, Langerjeve najemne hiše in 

Weidermanove hiše v Hietzingu. Plečnikov odnos do oblikovanja fasade se je v času od 

začetka načrtovanja vile Langer (1900) do začetka dela za Zacherlovo palačo (1903) preko 

naštetih naročil temeljito spremenil. Temelji vile Langer so bili že pozidani, ko je Plečnik 

prevzel načrtovanje te hiše. Zato je le malo spremenil tloris, predvsem pa se je posvetil 

oblikovanju fasadnega plašča. Fasado sestavljajo enakomerne tritračne vijuge v ometu, ki se 

dvigajo vse do strešnega venca, in po površini prosto posejani sploščeni cvetovi. Plašč 

predirajo okna različnih širin, stena postane masivna gmota, kar nakazuje velik arhitekturni 

premik. Na tej fasadi Plečnik izživi svojo željo po dekorativnosti, ki mu je bila blizu že od 

nekdaj. V svojih kasnejših delih se ji namreč skuša ogniti in ohranjati čim bolj čiste forme ter 

slediti wagnerianskemu konceptu arhitekture čiste vizualnosti (ko arhitekturno formo 

opraviči forma sama). Tudi fasada hiše v Meleku vsebuje pomembne rešitve. Enonadstropno 

kubično stavbo z mansardno hišo odlikuje stavbni plašč s stopničastim štukatiranim 

okrasjem, ki se ne konča z robom hiše, ampak se nadaljuje čez vogal in tako ustvarja bolj 
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kontinuiran fasadni plašč. To rešitev Plečenik še nadgradi pri Langerjevi najemni hiši, ko čez 

vogale v dveh nadstropjih namesti balkone v obliki črke L. Zadnje delo, preden se je lotil 

Zacherlove palače, pa je bila Waidermannova hiša v Hietzingu. Tam je Plečnik kombiniral dva 

arhitekturna sloga: klasicizem, ki ga je spoznal na svojem študijskem potovanju po Italiji 

(rustika, kartuše, pilastri s putti), ter modernizem, ki ga je takrat obkrožal (secesijski balkon, 

terasa, stopnišče). (Krečič, 1992, str. 55) Zacherl in Plečnik sta se spoznala leta 1902. Vplivni 

tovarnar je na arhitekta takoj naredil velik vtis. Hitro sta se dogovorila za sodelovanje. 

Zacherl je Plečniku zaupal izdelavo načrtov za (že omenjeno) mogočno večnamensko stavbo 

v centru Dunaja. Stavba naj bi bila odsev naročnikove uspešnosti in čuta za umetnost. 

Zacherlove jasno izražene želje ter zaupanje v Plečnika so omogočile odlično sodelovanje 

med tema dvema možema. Plečnik je pripravil mnogo različic izvedbe fasade, kmalu pa je 

doumel, da je naročnik pripravljen financirati tudi dražjo in nekoliko bolj tvegano različico 

fasade (način vpenjanja granitnih plošč za vertikalna kamnita rebra). Pri tej ideji je ostalo, 

stavba s svojo racionalno zasnovo je napovedovala prihod funkcionalizma, gladkost in 

enotnost fasadnega plašča pa še danes deluje moderno. (Krečič, 1992, str. 60) Zacherlova 

palača je v primerjavi z večino takrat aktualnih secesijskih stavb delovala izjemno težko in 

mogočno. Dunajska javnost in kritiki so se razdelili na dva pola: na tiste, ki so v Plečnikovem 

delu videli izjemno moderno in mogočno stavbo, in tiste, ki so prisegali na takrat uveljavljen 

secesijski slog. Tem je Zacherlova palača s svojo resno, izčiščeno in temno fasado delovala 

tuje. (Krečič, 1992, str. 62) Zacherlova hiša se namreč zelo razlikuje od Wagnerjevih stavb, ki 

so bile zgrajene v istem obdobju. Oba, tako Plečnik kot Wagner, sta sicer zagovarjala načelo 

arhitekture čiste vizualnosti, vendar sta temu načelu sledila na dva popolnoma različna 

načina. (Krečič, 1992, 63) Wagner je pri oblikovanju fasade poštne hranilnice ostajal pri 

tradicionalni secesijski zasnovi, v notranjosti pa se je izognil vsem ornamentom in ustvaril 

zračen, svetel in izčiščen prostor, ki je odgovarjal funkcionalističnim arhitekturnim načelom. 

Pri Plečniku se je zgodilo ravno obratno: fasadni del je izvedel v modernem slogu, 

notranjščino pa je zasnoval izredno poetično ter polno simbolike (vpliv secesije). 
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6.2 Praško obdobje (1911−1920) 

Po zapletih v zvezi s cerkvijo sv. Duha je Plečnik razočaran zapustil Dunaj in na povabilo Jana 

Kotěre sprejel mesto učitelja na Šoli za umetno obrt v Pragi. Tisti čas je bilo na Dunaju tudi 

precej težko biti Jud ali Slovan, saj so se odnosi do negermanskih narodnosti zaradi političnih 

razmer vedno bolj zaostrovali. Na Prago se je Plečnik nekoliko težko privadil, je pa nanj 

naredila pozitiven vtis razvitost kulturnega dogajanja na Češkem. V času učiteljevanja v Pragi 

se je Plečnik posvečal predvsem samemu delu s študenti. S sodelavci ni imel posebno tesnih 

odnosov, probleme je imel tudi pri sporazumevanju, saj se mu je zdel češki jezik izredno 

težak. Sčasoma je ugotovil, da ga poučevanje veseli, s študenti je delal individualno, 

poučevanje je temeljilo na podlagi zakonitosti klasične arhitekture. Do študentov naj bi bil 

precej zahteven in strog, pogosto jih je do avtorskih rešitev pripeljal preko svojih idej. 

Najboljša dela svojih učencev je hranil in jih po vojni, leta 1927, objavil v knjižni obliki. 

(Krečič, 1992, 86 in 87) Že leta 1919 pa je zaslutil potrebo po cerkvi v četrti Vinohrady, kjer je 

nekaj časa živel tudi sam. S študenti so oblikovali načrte, vendar do realizacije ni prišlo še 

nekaj let. Leta 1922, ko so preklicali razpis in načrtovanje zaupali Plečniku, so nastali trije 

načrti za cerkev in še eden za cerkev Ecce homo na Barju. (Krečič, 1992, str. 126) 

V času po koncu prve svetovne vojne si je, kot je razvidno iz Plečnikovih pisem bratu, želel 

vrniti v domovino. Vendar pa se ni želel vsiljevati in je čakal na kakšno povabilo, ki bi mu 

omogočalo vsaj približno finančno stabilnost. Priljubljenost na Češkem in trikratna 

nominacija za učitelja na Dunajski akademiji so pripomogli k vedno večji popularnosti 

arhitekta tudi v takratni Kraljevini SHS, kjer so se močno trudili za ustanovitev univerze v 

Ljubljani. Leta 1919 je Plečnik dobil ponudbe za mesto profesorja na ljubljanski univerzi in na 

češki akademiji za likovno umetnost v Pragi, 1920 pa še vabilo na Kraljevo akademijo za 

umjetnost i umjetni obrt v Zagrebu. Poleg vseh teh profesorskih ponudb mu je na priporočilo 

Jana Kotěre leta 1920 češki predsednik Masaryk ponudi mesto glavnega arhitekta pri prenovi 

Hradčanov. (Krečič, 1992, str. 96) Plečnik je sprejel vlogo grajskega arhitekta ter učitelja v 

Ljubljani. Preden je sprejel profesuro se je o tem posvetoval tudi z Masarykom, s katerim se 

je dogovoril, da ga bo v času odsotnosti nadomeščal njegov učenec Otto Rothmayer. 

Plečnikovo imenovanje za glavnega arhitekta pri prenovi praškega gradu je bilo predvsem 

posledica neustreznih rešitev domačih strokovnjakov ter na drugi strani odličnost Plečnikovih 
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predlogov in idej. Leta 1920 je izšla tudi monografija Koste Stranića o Plečniku, ki je na 

Slovenskem vzbudila veliko zanimanja in je povzročila, da so se Slovenci začeli zavedati 

njegove pomembnosti in nadarjenosti. Pa vendar je pomembnejša urbanistična naročila v 

domovini dobil šele nekaj let kasneje. (Krečič, 1992, str. 98) Dela na Hradčanih in dvorcu Lany 

so se začela leta 1921. Sprva so prenovili uradne in zasebne predsednikove prostore ter 

vrtove in dvorišča (Rajski vrt, Vrt na Okopih, prvo dvorišče), ki so obkrožali ta poslopja. Pri 

oblikovanju idej za prenovo je, preko mnogih pisem Plečniku, sodelovala tudi predsednikova 

hčerka, Alice Masaryk. (Krečič, 1992, str. 99) Pri prenovi je Plečnik uporabljal monolitne 

arhitekturne elemente, lokalne dragocene materiale (marmor, granit, les) in kompozicije z 

zgodovinskimi ter simbolnimi motivi. Dela na gradu so se bolj ali manj zaključila leta 1932, 

Plečnik je želel le še povezati grad z mestom in reko. V ta namen bi porušil nekaj hiš, dogradil 

most, glorieto itd. Vendar pa so njegovi načrti naleteli na silovit odpor Kluba za ohranitev 

stare Prage ter mnogih drugih. Masaryk je bil takrat že precej v letih in je leta 1935 odstopil z 

mesta predsednika. Tako je Plečnik izgubil svojega velikega zaveznika. To je pomenilo, da se 

njegovi načrti za ureditev dela Prage pod Hradčani ne bodo uresničili. Tako je leta 1935 tudi 

sam odstopil od svoje funkcije grajskega arhitekta. (Krečič, 1992, str. 126) 

Kot je bilo že omenjeno, se je Plečnik vzporedno z delom na Hradčanih ukvarjal s sakralno 

arhitekturo na Vinohradih, leta 1924 pa je dobil še naročilo ljubljanskih frančiškanov za 

cerkev sv. Frančiška v Šiški. Zanimiva je primerjava načrtov za eno in drugo cerkev. 

Arhitekturne rešitve iz prvotnih načrtov za praško cerkev je Plečnik prenesel v načrte za 

šišensko, jih nekoliko preoblikoval … Proces je potekal tudi v obratni smeri. V končni fazi 

načrtovanja cerkve sv. Srca Jezusovega na Vinohradih je Plečnik radikalno spremenil prvotne 

načrte, povsem poenostavil ladijski prostor, dodal masiven zvonik z veliko uro in zanimiv 

fasadni plašč. (Krečič, 1992, str. 129) 
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6.3 Ljubljansko obdobje (1920−1957) 

Plečnikovo družabno življenje v Ljubljani je bilo precej podobno tistemu v Pragi. Živel je 

nekoliko odmaknjen od mestnega središča, v bratovi hiši v Trnovem, ki jo je tudi ves čas 

obnavljal, jo urejal za bivanje celotne družine Plečnik (sestre in vseh treh bratov). Do tega 

sicer ni nikoli prišlo, saj je Andrej leta 1931 umrl, brat Janez pa tudi ni dolgo zdržal v 

Trnovem. Razen družinskih članov Plečnik ni poznal veliko ljudi. Tudi na fakulteti ni 

prijateljeval s kolegi učitelji, najbolje se je razumel s »sosedom«, župnikom v Trnovem in 

pisateljem, Franom Saleškim Finžgarjem. Preko njega je prišel tudi do mnogih naročil iz 

cerkvenih krogov. Eden pomembnejših ljudi v njegovem življenju je bil Anton Suhadolc, 

gradbenik in vodja del na trnovski hiši Plečnikovih. Z njim je prijateljeval in tudi tesno 

poslovno sodeloval celih 14 let. (Krečič, 1992, str. 155) Nekoliko lažje je ohranjal stike z 

ljudmi preko pisem. Dopisoval si je z Alice Masaryk, s patrom Ferdinandom Kobijem, Emilijo 

Fon in patrom Josipom Markušićem, po prihodu v Ljubljano pa je po dolgih letih obnovil stike 

tudi z Janezom Jagrom. (Mušič, 1986, str. 201 in Krečič, 1992, str. 155) Poleg izdelovanja 

novih in novih načrtov za zaupana dela se je arhitekt posvečal pedagoškemu delu na Univerzi 

v Ljubljani. Za ustanovitev Plečnikove šole ima velike zasluge nekaj let mlajši arhitekt, Ivan 

Vurnik, ki je vodil oddelek Tehniške fakultete in kljub kasnejšim razhajanjem s Plečnikom 

skrbel tudi za njegov oddelek ter tehnično podporo le-tega. (Krečič, 1992, str. 134) 

6.3.1 Plečnikova šola 

O Plečniku kot učitelju je bilo napisanega kar veliko, se pa ti zapisi med seboj precej 

razlikujejo. Dejstvo je, da je bil kot učitelj zelo zahteven in je od svojih učencev zahteval 

popolno zaupanje, poslušnost ter predanost delu, vendar pa je po drugi strani spodbujal 

njihove lastne ideje. Do svojih študentov je gojil tesen osebni odnos. Iz njegove šole je izšla 

cela vrsta pomembnih slovenskih arhitektov: Emil Navinšek, Nikolaj Bežek, Danilo Fürst, 

Marjan Mušič, Tone Bitenc ml., Jože Kregar, Edo Ravnikar … Ravnikar še posebno omenja 

Plečnikov pedagoški pristop, ki je spodbujal učenje z delom, ter podobnost tega pristopa z 

gibanjem Arts and Crafts ter Ruskinom. Svoje študente se je tudi trudil vzgajati v poštene 

ljudi ter zrele osebnosti. Vendar pa je s svojo karizmo in načinom dela mnogo študentov tako 

zelo priklenil nase, da se tudi po končanemu študiju še dolgo niso bili zmožni osamosvojiti in 

poiskati svoj ustvarjalni slog. (Krečič, 1992, str. 140) 
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25. 2. 1922 so učitelj Plečnik in njegovi študentje ustanovili klub Ognjišče arhitektov 

akademikov, katerega glavno poslanstvo je bila skrb za arhitekturno izobraževanje in 

umetnost. Plečnik je v okviru Ognjišča arhitektov objavljal predvsem publikacije, s katerimi je 

želel doseči prepoznavnost svoje šole ter učencev, samopromocija mu ni bila tako 

pomembna. Kljub temu pa je Plečnik kmalu zatem postal ena izmed osrednjih slovenskih 

kulturnih osebnosti. Leta 1925 je dekanu in Vurniku predlagal, da bi arhitekturni oddelek 

razdelili na pol. Nehvaležno opravilo – katere študente ohraniti pri sebi in katere poslati k 

Vurniku – pa je prepustil svojemu asistentu Tomažiču. Tako so tudi študenti lahko izbirali 

med Vurnikovo nekoliko bolj sproščeno šolo in Plečnikovo, ki je zahtevala popolno 

predanost. Plečnikovi študenti so se po končanem študiju soočali še z enim, precej 

specifičnim problemom. Za svojo nadaljnjo umetniško pot so imeli samo tri možnosti: ali so 

slogovno prestopili v modernizem (Le Courbusiejeva šola je bila edina, ki se je takrat lahko 

kosala s Plečnikovo) ali so ostali zvesti svojemu učitelju ali pa so izbrali drug poklic. (Krečič, 

1992, str. 145) Tisti, ki so vztrajali na »Plečnikovi poti«, so (p)ostali njegovi pomočniki ali pa 

posnemovalci. Ker Plečnik ni dobro prenašal konkurence, se je od študentov, ki so začeli 

razmišljati samostojno, a v podobni smeri kot on, zelo hitro ločil oz. je z njimi prekinil stike. 

Do dilem je prihajalo tudi na področju odnosov profesor/študent v povezavi z avtorstvom 

študentskih del, ki so nastala med Plečnikovimi vajami. Plečnik je sicer res temeljito spremljal 

in usmerjal potek načrtovanja vseh del, pod večino pa se je potem tudi podpisal. (Krečič, 

1992, str. 149) 
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6.3.2 Plečnikov ljubljanski urbanistični načrt  

Tako kot že v Pragi in na Dunaju je tudi v Ljubljani Plečnik vedno želel najprej spoznati 

naročnika dela, njegove želje in ideje. Ni ga zanimal zaslužek, niti odmevnost dela, raje je 

izdeloval načrte za individualne naročnike, kadar pa se je bilo potrebno ukvarjati z birokracijo 

in raznoraznimi odbori, je na sestanke pošiljal svoje pomočnike. Zato je bilo njegovo 

poznanstvo z Matkom Prelovškom in Francetom Steletom ključnega pomena pri izvedbi 

večine ljubljanskih del. Umetnostni zgodovinar in vodja spomeniškega urada za Slovenijo, 

France Stele, je globoko spoštoval arhitektovo delo in mu je, kadar je le bilo možno, pomagal 

pri realizaciji njegovih arhitekturnih vizij. (Krečič, 1992, str. 157) Matka Prelovška pa je 

arhitekt spoznal že kot študent na Dunaju. V času Plečnikovega povratka v Ljubljano je bil 

Prelovšek ravnatelj na mestnem gradbenem uradu. Mestni stavbeniki in ravnatelj Prelovšek 

so se med letoma 1923 in 1928 soočali z velikimi problemi v zvezi s prenovo mesta. 

Regulacijski predlogi Sitteja, Fabianija in Kocha niso bili več aktualni. Njihovi načrti, ki so 

nastali v času pred prvo svetovno vojno, niso upoštevali vključevanja primestnih občin (Vič, 

Šiška, Dravlje, Stožice, Ježica, Nove Jarše …) v mestni areal. Sedaj pa se je to spremenilo, 

primestna območja so urbanisti želeli povezati s centrom z uvedbo novih tramvajskih prog, 

želeli pa so izboljšati tudi električno omrežje, cestno razsvetljavo ter vodovodno in 

kanalizacijsko omrežje. Za vse te posege so potrebovali strokovno pretehtane urbanistične 

rešitve. Zato se je Matko Prelovšek z naročilom za oblikovanje novega regulacijskega načrta 

obrnil na Plečnika. (Korošec, 1991, str. 159) 

Svoje urbanistično snovanje (Načrt velike Ljubljane in Regulacijski načrt za Svetokriški okraj) 

je Plečnik javnosti predstavil leta 1929. V enem izmed pisem bratu Andreju je napisal, da si je 

ogledal Kochov načrt Ljubljane ter Fabianijevo regulacijo. Sam pa si je prenovo zamislil 

nekoliko drugače, oblikoval bi »vrtno mesto« ali garden city. (Mušič, 1986, str. 206) Mesto, ki 

je razporejeno geometrično, radialno in ki ni gosto naseljeno. Mesto bi se po njegovih 

načrtih širilo iz starega historičnega jedra radialno navzven. Poleg ringa okrog mestnega 

jedra, ki ga je predlagal že Fabiani, je Plečnik predlagal gradnjo še večjega cestnega obroča, ki 

bi potekal od Zelene jame skozi Bežigrad (Svetokriški okraj), do nove cerkve v Šiški, okrog 

Rožnika na Vič, potem pa skozi Mestni log proti Trnovem, preko Ljubljanice do Grubarjevega 

kanala na Dolenjsko cesto. S tem bi povezal najbližja naselja in jih z radialnimi cestami 
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povezal z mestnimi vpadnicami. V regulacijskem načrtu za Svetokriški okraj je Plečnik 

predlagal gradnjo vrtnega naselja z meščanskimi vilami na dolgih parcelah in stanovanjskimi 

bloki ob glavni cesti. Poleg stanovanjskih objektov je predvidel prostor tudi za gledališče, 

cerkev, pokopališče, šolske objekte, parke, okrajni magistrat … Idejo za takšno ureditev je 

dobil pri Wagnerjevem Groszstadtu. (Mihelič, 1983, str. 12) Plečnikovi urbanistični načrti t.i. 

velike Ljubljane (npr. dva cestna obroča, izven nivojsko križanje Celovške ceste in železnice, 

enakomerno razporejeni parki po celem mestu itd.) niso bili nikoli v celoti realizirani. 

Nekoliko bolj upoštevani so bili njegovi načrti za preureditve historičnega dela mesta. 

Zanimiva je primerjava Fabianijevega, Vurnikovega in Plečnikovega pristopa k urbanizmu. 

Medtem ko Fabijani in Vurnik razmišljata o funkcionalnosti mesta, o mestu kot organizmu, ki 

se nenehno razvija, spreminja, raste, Plečnik mesto načrtuje kot simbol, zaključeno 

umetniško enoto, kjer ima vsaka stavba točno določeno lokacijo. (Muratovič, 2006) V mesto 

naj bi po Plečnikovo vodilo pet glavnih osi, ki jih je arhitekt osnoval med svojimi sprehodi po 

mestu, med obiskovanjem gradbišč, kjer so gradili njegove stavbe, pa tudi na podlagi 

spoznanj, ki jih je dobil v mladosti na sprehodih z očetom in bratom Andrejem. Ena izmed 

teh osi je pot, ki jo je arhitekt opravil skoraj vsak dan. Začne se na njegovem domu in vodi 

mimo Trnovske cerkve, čez Trnovski most, po Emonski cesti, mimo Mirja, na Aškerčevo in 

ponovno na Emonsko cesto, na Trg francoske revolucije, po Vegovi ulici, mimo prostora, kjer 

danes stoji Narodna in univerzitetna knjižnica, do Kongresnega trga. Vendar pa se je urejanja 

te osi lotil šele leta 1928. Leta 1936 je naredil načrte za mogočni Južni trg in Aleksandrove 

propileje, s katerimi bi zaključil to monumentalno mestno povezavo. Propileje bi stale na 

predelu med današnjo Čopovo, Wolfovo in Šubičevo ulico. Ljubljana bi s tako mogočnim 

objektom dobila dodatno veličino, tako kot Elizejske poljane prispevajo k mogočnosti Pariza. 

Do ureditve Južnega trga ni prišlo, vseeno pa je na tej osi uspel izvesti bolj ali manj vse 

predvidene posege. (Mihelič, 1983, str. 14) 

Druga pomembna kopenska os je bila zamišljena kot povezava Rožnika in Ljubljanskega 

gradu. Za ureditev parka Tivoli je imel Plečnik veliko idej. Sprva je v tivolskem gradu 

predvidel Narodno galerijo, nato je načrte korenito spremenil in v parku začrtal univerzitetno 

središče. Od vseh predlogov je bilo izvedeno samo široko Jakopičevo sprehajališče. 

Zamišljeno je bilo kot podaljšek nekdanje mestne promenade, ki se nadaljuje s Cankarjevo 

cesto, križiščem pri Pošti, s Čopovo cesto in se izteče na Marijin (Prešernov trg) čez 
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Tromostovje na Stritarjevo ulico in nato na Mestni trg. (Hrausky, 1996, str. 156, in Krečič, 

1992, str. 198) Nekateri Plečnikovi kasnejši načrti so predvidevali rušenje srednjeveških hiš 

ob grajskem griču, ki so preprečevale direkten dostop do gradu. Grad si je namreč leta 1931 

zamislil kot slovensko Akropolo. Tam bi uredil mogočen parlament in s tem okronal 

Ljubljano. Porušil bi srednjeveške ostanke gradu in tam uredil reprezentativno 

večnadstropno stavbo s stolpi. Njegovi načrti pa so močno presegali finančne in izvedbene 

zmožnosti mestnih oblasti. Morda je ravno na primeru Ljubljanskega gradu najlepše razvidna 

razlika med načeli konzervatorske stroke v Plečnikovem in današnjem času. Franc Stele, 

vodja spomeniškega varstva, je bil namreč mnenja, da je Plečnikov načrt tako dovršen, da je 

za izpolnitev njegove zamisli vredno žrtvovati tudi srednjeveške ostanke gradu. (Krečič, 1992, 

str. 217) O kulturni dediščini, kot jo poznamo danes, se je začelo govoriti šele po prvi 

svetovni vojni, med katero je bilo uničenih veliko zgodovinsko pomembnih stavb, 

spomenikov itd. Prvič so kulturno dediščino definirali šele leta 1983, opredelili so jo kot 

nekaj, kar je bilo podedovano in je zaradi svoje pomembnosti izbrano iz celotnega 

zgodovinskega opusa, da se ohrani. (Koželj, 2005, str. 7) Plečnik se pri ravnanju s historičnimi 

ostanki ni oziral na mnenje javnosti, kakovost arhitekturnih del je določal na podlagi lastnih 

meril in jih je na podlagi svoje presoje vključeval v svoje (urbanistične) načrte ali pa jih je 

izločil. (Gruden, 2012, str. 7) V svojem zanosu je bil torej izjemno radikalen in nepopustljiv, 

kar je dobro razvidno iz drugega urbanističnega načrta, ki je nastal leta 1944. Načrtovanja se 

je lotil tako, da je stavbe vrisoval v vnaprej zamišljeno shemo, pri tem pa se ni oziral na že 

obstoječe objekte, odstraniti je bil pripravljen celo nekatere svoje zgradbe, ki niso bile v 

skladu z zamišljeno strukturo. (Krečič, 1992, str. 224)  

Struga reke Ljubljanice ter njena nabrežja in mostovi so bili sestavni deli tretje pomembne 

t.i. osi mesta. Preurejanje je začel s Trnovskim mostom, nekaj let kasneje nadaljeval s 

Tromostovjem, sledil je Čevljarski most in zapornice na Ljubljanici na Poljanskem nasipu. 

Neposredno s tokom Ljubljanice je povezan tudi njegov kompleks tržnic, ki pa je ostal 

nedokončan. Arhitekt je namreč načrtoval zaokrožitev nabrežij Ljubljanice z Mesarskim 

mostom, za katerega je pustil prazno vrzel med enotama tržnic. Kot nadaljevanje 

Mesarskega mosta in njegovo povezavo z severnim delom mesta je načrtoval podrtje 

nekaterih hiš na Petkovškovem nabrežju in sklenitev območja tržnic s Trubarjevo cesto. 

(Krečič, 2003, str. 83) 
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Četrta in peta os sta nekoliko manj izraziti. Ena poteka po Zoisovi cesti čez Šentjakobski most 

do Šentjakobskega trga mimo cerkve svetega Florjana in se vzpne na grad. Druga pa poteka 

po nabrežju reke Gradaščice, katere nabrežja je uredil. Gradaščica se v območju Trnovega 

izlije v Ljubljanico in se tako združi z »vodno« osjo mesta. (Krečič, 2003, str. 83) 

6.3.3 Plečnikova Ljubljana 

Hišo v Trnovem so leta 1915 kupili z bratoma Andrejem in Janezom. Plečnik je z delom pričel 

leta 1924, ko je hiši prizidal okrogel stolp pokrit z dvokapnico. Leta 1927 je uredil vhodno 

verando, opremil jo je z velikimi okni, v letih 1929−1930 pa je k hiši prizidal še zimski vrt. 

Navdušenje nad etruščansko arhitekturo je videti v nenavadni ureditvi tramov in vhodnega 

podboja v njegovi spalnici. Nekatere prostore v hiši so za risalnice med vojno uporabljali tudi 

Plečnikovi študentje, tam pa so se ohranile tudi mnoge makete Plečnikovih izvedenih in 

neizvedenih del. Že leta 1922 se je arhitekt začel ukvarjati s cerkvijo sv. Jožefa, leta 1938 je 

izrisal ureditev celotne glavne cerkvene dvorane. Od njegovih predlogov je bila realizirana 

samo preureditev glavnega oltarja, ki je eden njegovih največjih. (Hrausky, 2007, str. 100) 

Leta 1923 je dobil naročilo katoliškega telovadnega društva Orli. Želeli so, da jim izdela 

načrte za gradnjo večnamenskega športnega stadiona. Plečnik je za osnovo tokrat vzel 

antični stadion, ki je bil obenem tudi neke vrste amfiteater s častno tribuno. Idej za 

obogatitev stadiona je imel še veliko (bazen, telovadnice …), vendar do izvedbe ni prišlo. Tudi 

gradnjo cerkve sv. Frančiška Asiškega v Šiški je spremljalo precej problemov. Plečnik je 

frančiškanom sprva ponudil načrt, ki ga je prvotno nameraval uresničiti v Pragi, leta 1924 pa 

ga je vseeno nekoliko predelal. Cerkveno ladjo si je zamislil kot centralni prostor kvadratne 

oblike brez poudarjene osi. Okrog cerkvene ladje je razporedil mogočne opečnate stebre, 

oltar pa je pomaknil proti središču ladje. Pri oblikovanju okenskih niš in kasetiranega stropa 

se je opiral na dediščino starokrščanskih bazilik. Za tlak je uporabil kar asfalt, nenavadni so 

tudi nizko spuščeni lestenci z barvnimi lampijoni. Fasada je precej enostavna, nekoliko bolj 

razdelan je le glavni vhod. Zanimiv je še valjast zvonik, ki spominja na renesančne tempiette. 

(Hrausky, 2007, 106−110) Eno izmed redkih del za katerega je imel Plečnik na voljo dovolj 

denarja je bila Zbornica za trgovino, obrt in industrijo. Poslopje je moral predvsem prenoviti, 

dozidali so le novo stopnišče. Tema, ki jo je na različne načine ponavljal tokrat, je bil klasični 

steber. Pri prenovi je uporabljal kakovostne materiale slovenskega izvora (siv podpeški in 
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rdeč hotaveljski kamen). Z naročanjem zahtevnih obrtniških izdelkov pri slovenskih obrtnikih, 

je želel dvigniti kakovost domačega umetnega obrtništva. (Hrausky, 2007, str. 114) Cerkev 

svetega Mihaela stoji v Črni vasi, v bližini Ljubljane. Začetek gradnje datira v leto 1925. Ta 

sakralni objekt je poln izredno inovativnih rešitev. Celoten liturgični prostor je dvignjen od tal 

zaradi poplavnosti območja, dostop do prvega nadstropja je urejen preko dolgega 

vzpenjajočega se stopnišča, zvonik je ločen od osrednje stavbe zaradi statike … Za notranjo 

opremo je arhitekt uporabil predvsem les, kar ustvarja vtis domačnosti. Zanimive so barvne 

poslikave stebrov in gredi, ki naj bi se nanašale na izvorne grške ter etruščanske spomenike. 

Če se ponovno vrnemo v centralni del Ljubljane in Plečnikove arhitekturne ter urbanistične 

rešitve, ne moremo mimo ureditve Šentjakobskega trga (1926−1938) in Rimskega zidu 

(1926−1938). Šentjakobski trg, danes Levstikov, je arhitekt ločil od ceste z vencem krogel, ki 

asociirajo na molitveni rožni venec. Na visok steber je postavil baročni kip Marije, okrog nje 

pa štiri svetnike. Rimski zid so mestne oblasti sprva želele odstraniti, saj je predstavljal oviro 

za širitev mesta. Vendar so se leta 1926 vendarle odločili za izvedbo Plečnikovega predloga. 

Arhitekt je v zidu ustvaril dva nova prehoda, ju okronal z rimskim obokom ter najdenimi 

arheološkimi ostanki. Kjer so bila arheološka najdišča zgodovinsko izpovedna, jih ni preurejal. 

Sicer pa je v več delih obzidja dodal motive rimske arhitekture. Plečnik je z izvirnim dvojnim 

fasadnim plaščem opremil Vzajemno zavarovalnico (sedaj Zavarovalnico Triglav), prispeval 

pa je tudi nekaj notranje opreme in kapelo za turiste. Leta 1928 se je lotil urejanja že prej 

omenjene osi, ki je potekala od njegove trnovske hiše do centra mesta. Prvi v seriji 

Plečnikovih mostov je bil Trnovski most (1928). Arhitekt ga je zasnoval kot preddverje 

Trnovske cerkve, nekakšen trg na vodi. Balustrada ograje mostu spominja na antične grške 

vaze, štiri piramide pa obeležujejo pomembnost prostora in optično poudarjajo trdnost 

mostu. (Hrausky, 2007, str. 132) Z urejanjem kopenske osi je nadaljeval na Vegovi ulici in 

Trgu francoske revolucije. Vegovo ulico je urejal postopoma, po Fabianijevem dunajskem 

vzoru je na kamnite podstavke postavil herme pomembnih slovenskih glasbenikov, obenem 

je urejal tudi fasado Glasbene matice. Ulica se konča (ali začne) z omenjenim trgom, sredi 

katerega je Plečnik postavil spomenik Ilirskim provincam. Kulturno zaznamovano ulico (leta 

1930 tam začnejo graditi še Narodno in univerzitetno knjižnico) je v zadnji fazi zaključil s 

preureditvijo Križevniškega samostana v letno gledališče. Ideja o ureditvi mogočnega 

Južnega trga, ki bi zaključil monumentalno mestno povezavo ni bila izvedena, bolj uspešen je 

bil pri preureditvi Jakopičevega sprehajališča v Tivoliju. To je tudi ena izmed redkih izvedenih 
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in ohranjenih Plečnikovih ureditev v parku Tivoli. Sprehajališče je bilo zamišljeno kot 

podaljšek nekdanje mestne promenade. (Hrausky, 1996, str. 156) Eno Plečnikovih 

najpomembnejših ljubljanskih del je stavba Narodne in univerzitetne knjižnice. Načrte zanjo 

je začel delati že leta 1930, knjižnico pa so postavili na mestu nekdanjega Deželnega dvorca, 

po čigar zasnovi se je Plečnik zgledoval ob pripravi načrtov. Gradnja je bila zaključena šele 

leta 1941. Stavba vidno izstopa iz okolice s svojo velikostjo in izredno razgibanim fasadnim 

plaščem, ki je sestavljen iz reliefnih kamnitih vložkov, opeke in izstopajočih oken (bay 

windows). Po svoji velikosti izstopata še dve navpični okni čitalnice ter vhodna portala. 

(Hrausky, 2007, str. 159) Zanimiva je primerjava Plečnikove fasadne rešitve NUK in 

Fabianijeve fasade cerkve sv. Srca v Gorici (načrti 1928−1934, izvedba 1934−1937). Fabiani in 

Plečnik namreč uporabita zelo podobne materiale ter jih kombinirata na podoben način. 

(Hrausky, 2010, str. 175) Plečnik je uredil tudi notranjost knjižnice. Še posebej omembe 

vredno je stopnišče, ki oblikovalca popelje iz temačnega »nevednega« pritličja proti svetlobi 

učenosti; veliki čitalnici. Celotna oprema čitalnice je Plečnikovo delo, slog opreme nekoliko 

spominja na industrijsko estetiko 19. stol. (jeklene plinske cevi, mostički …) Kot smo že 

omenili, kulturno os mesta Plečnik zaključi leta 1956, ko je končana prenova Križevniškega 

samostana, ki je bil dolgo opuščen, nato je arhitekt predlagal ureditev odprtega gledališča na 

samostanskem dvorišču. Šele ko so bila dela končana, so ugotovili, da dvoriščni prostor ni 

primeren za gledališko dejavnost. Zato so novo gledališče uredili v samostanskem vrtu, 

dvorišče pa je postalo preddverje. Za Križanke je značilna predvsem velika dekorativnost, ki 

je v delih iz obdobja poznih let ponovno postajala vedno bolj prisotna. (Hrausky, 2007, str. 

203) Še eno veliko arhitektovo delo je poslovilni kompleks Žale, ki je nastajal med letoma 

1937 in 1940. Kompleks je sestavljen iz vhodnega stebrišča, poslovilne dvorane in 

posameznih kapel ter znamenj, ki so razporejene naključno po prostoru. Kapele so zgrajene v 

različnih slogih, od grških in rimskih svetišč, etruščanskih grobov, bizantinske cerkvene 

arhitekture … (Hrausky, 2007, str. 184) 

Že v poglavju o Plečnikovem urbanističnem načrtu Ljubljane smo omenili, da je struga reke 

Ljubljanice s svojimi nabrežji in mostovi sestavni del druge pomembne t.i. osi mesta. Tej osi, 

predvsem osrednjemu delu − Tromostovju ter Tržnicam − bomo v naslednjem poglavju 

posvetili nekoliko več pozornosti, saj se didaktični del pričujočega diplomskega dela nanaša 
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prav na ta del Plečnikove zapuščine. Na tem mestu pa omenimo še Čevljarski most 

(1931−1932) in Zapornice na Ljubljanici (1933−1939).  

Poleg vseh opisanih del, ki jih je Plečnik uresničil v Ljubljani, bi se na kratko dotaknili še 

njegove cerkve Gospodovega vnebohoda v Bogojini in stavbe Celjske posojilnice v Celju. 

Cerkev v Bogojini je Plečnik osnoval za podeželske razmere. Sprva je želel zgraditi popolnoma 

novo cerkev, nato pa se je odločil, da bo staro cerkev ohranil in jo vključil v novo 

kompozicijo. Zaradi te odločitve je moral izhajati iz razmerij, v katerih je bila zgrajena stara 

cerkev. Za podporo je izbral nižje stebre, ki jih je povezal z loki. Motiv loka je pri Plečniku 

dokaj redek, izvira namreč iz antične rimske arhitekture, ki mu ni bila tako blizu kot grška. 

Cerkvi je dodal nov okrogel zvonik, starega pa je ohranil in mu dodal streho. Strop je arhitekt 

okrasil s keramiko domačih lončarjev, ostalo opremo so dodajali počasi, cerkev so po 

arhitektovih načrtih opremljali še celo po njegovi smrti. Idejo za stavbo Celjske posojilnice je 

Plečnik dobil pri Wagnerjevi vogalni hiši Wienzeile in Köstlergasse na Dunaju, ki mu jo je v 

študentskih letih pomagal načrtovati. V Celje je s to stavbo vnesel nekaj sredozemskega 

duha, zgrajena je v slogu klasičnega rimskega baroka. Stavba je od časa nastanka ostala 

skoraj nespremenjena, spreminjala se je samo njena namembnost. (Hrausky, 2007, str. 125) 
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7 TRŽNICE IN TROMOSTOVJE 

7.1 Pregled zgodovine prostora 

Za boljše razumevanje urbanistične umestitve Plečnikovih Tržnic in Tromostovja je dobro 

poznati zgodovinski razvoj prostora, kjer objekta stojita. Ker viri po navadi ne omenjajo 

izključno nabrežja Ljubljanice (v primeru Tržnic), bomo opisali urbanistično zgodovinski 

razvoj nekoliko širšega območja današnjega Pogačarjevega trga, stolnice in Adamič-

Lundrovega nabrežja. V primeru Tromostovja nas zanima predvsem zgodovina mostov, ki so 

premoščali Ljubljanico na tem mestu pred Tromostovjem. Prvi zgodovinski zapisi o tvorbi 

mesta Ljubljana datirajo v srednji vek, ko se je v zavetju grajske utrdbe na vzpetini začelo 

oblikovati srednjeveško naselbinsko jedro Luwigana. Bilo je ločeno od območja nekdanje 

rimske Emone in pražupnije sv. Petra. Njegovi naravni meji sta bili tok reke Ljubljanice in 

grajska vzpetina. Naselje se je sčasoma razširilo tudi na drugo stran rečnega brega in se 

združilo z drugima dvema naselbinama. Podatki o obzidju, ki je potekalo po grajskem griču 

od levega brega Ljubljanice do Špitalskega mostu, datirajo v leto 1243 (slika 1). (Korošec, 

1991, str. 26) Najstarejši danes ohranjeni del mesta je jedro gradu in cerkev sv. Petra (ki je 

bila kasneje seveda večkrat prezidana in dozidana), na mestu današnjega Vodnikovega trga 

pa so okrog leta 1269 postavili frančiškanski samostan in cerkvico ter kasneje še pokopališče. 

(Suhadolnik, 1994, str. 14) Na mestu današnjega Tromostovja se že leta 1280 omenja Stari 

most, pozneje Spodnji/Špitalski most. Na njem so bile postavljene stojnice za prodajo mesa. 

(Suhadolnik, 1994, str. 7–9) V drugi polovici 15. stoletja so dotrajane lesene stavbe začeli 

zamenjevati z zidanimi, srednjeveška zasnova starega dela mesta pa se je ohranila do danes. 

V 16. in 17. stoletju so gradbene preureditve potekale večinoma znotraj mestnega obzidja. 

Stilno so bile prenove renesančne, kasneje tudi baročne. Leta 1511 je Ljubljano prizadel 

potres. Za obravnavani del Ljubljane je pomembna tudi škofijska palača, ki jo je po potresu 

leta 1511 pozidal knezoškof Krištof Ravbar. Med škofijsko palačo in reko naj bi bil ob tej 

prezidavi urejen tudi okrasni vrt. (Unetič, Kemperl, 2011, str. 178) Ob koncu 16. stoletja se je 

začelo obdobje gradnje plemiških palač, najpomembnejše stavbe pa so nastale tudi po 

zaslugi akademije operozov v začetku 18. stoletju. Med letoma 1701 in 1706 je bila po 

načrtih vodilnega rimskega arhitekta, Andrea Pozza, zgrajena nova stolnica. Leta 1708 pa so 
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začeli graditi še semenišče po načrtih Carla Martiuzzija (slika 2). (Suhadolnik, 1994, str. 14) 

Današnji Pogačarjev trg ima zelo dolgo tržno tradicijo. Vrt ob škofijski palači so namreč 

najkasneje v drugi polovici 17. stoletja spremenili v tržni prostor, v dokumentih iz leta 1775 

pa je ohranjena obrazložitev mestnih svetnikov, zakaj ni bilo mogoče opustiti trgovanja na 

tem območju. Pojasnili so, da je to edini dovolj širok prostor za trgovanje itd. (Unetič, 

Kemperl, 2011, str. 178) Leta 1786 so podrli Špitalska mestna vrata in odstranili kolibe na 

Špitalskem mostu, nadomestili so jih z zidanimi ob frančiškanski cerkvi. (Suhadolnik, 1997, 

str. 8) Med letoma 1787 in 1789 so frančiškanski samostan spremenili v licej. (Suhadolnik, 

1994, str. 16) Iz različnih dokumentov je razvidno, da so si škofje tudi leta 1790 želeli 

odstraniti tržne lope na sedanjem Pogačarjevem trgu, vendar do tega ni prišlo, saj so bile 

mestne oblasti prepričane, da morajo tovrstne površine ostati v lasti mesta in uporabi 

prebivalcev. (Unetič, Kemperl, 2011, str. 179) Ohranjen je načrt arhitekta Andreja Meninija iz 

leta 1795, ki prikazuje obstoječe lope (na bregu Ljubljanice) in predvideva postavitev novih 

ob škofijski palači (slika 3). Barokizacija je močno spremenila izgled mesta, čeprav je 

srednjeveško jedro ohranilo svojo značilno urbanistično zasnovo. Nove monumentalne in 

višje stavbe ter dekorirane fasade so dale mestu nov videz. Konec 18. stoletja so podrli 

obzidje in mesto se je širilo naprej. Ljubljana je postala pomembno središče Ilirskih provinc. 

Kot urbanistični ideal se je uveljavilo parkovno mesto, zato so mestni arhitekti skoraj vse 

nepozidane parcele spremenili v zelene površine. Tako je del ljubljanskega nabrežja za 

licejem (nekdanjim samostanom) in stolnico postal kostanjev drevored (šolski drevored) in 

urejen vrt (slika 4). (Suhadolnik, 1994, str. 18 in Suhadolnik, 1997, str. 15) V drevored so 

postavili lope za prodajo mesa, zasaditev vrta pa so zaupali vrtnarju Franzu Michaelu Riedu, 

najverjetneje leta 1812. Vrt je obdajal zid, ki so ga kasneje porušili. Tako je leta 1812 po 

guvernerjevem odloku vrt prešel v javno uporabo. Leta 1816 so morali zaradi varnosti urediti 

živico pred brežino ter ograditi drevesa. Sčasoma je skrb za vrt nekoliko upadla, ohranili so le 

travnato površino, nekaj dreves in grmovja. (Unetič, Kemperl, 2010, str. 180 in 181) Iz leta 

1831 so ohranjeni načrti za novo ureditev območja današnjega Pogačarjevega trga. Tržne 

lope naj bi razširili v dve vrsti, do tega pa ni prišlo (slika 5). (Unetič, Kemperl, 2011, str. 179) V 

60. letih so na prostoru med škofijo in semeniščem podrli hleve in druga gospodarska 

poslopja, na njihovem mestu je nastal Pogačarjev trg. Leta 1889 so pred licejskim poslopjem 

postavili kip Valentinu Vodniku, ki je bil sprva duhovnik v nekdanjem frančiškanskem 

samostanu, kasneje pa profesor v liceju. Leta 1892 so tudi trg poimenovali po Vodniku (prej 
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se je imenoval Valvasorjev). Leta 1895 je Ljubljano prizadel močan potres. Najhuje je bilo na 

levem bregu Ljubljanice, skoraj povsem pa se je porušil tudi licej na Vodnikovem trgu. Od 

približno 1400 hiš v mestu jih je potres brez hujših preneslo posledic le okrog 30. Mestni 

svetniki so izdali natečaj za izdelavo novega regulacijskega načrta. Izbran je bil načrt 

domačega arhitekta, Maksa Fabianija. Načrt je predvideval tudi uvedbo tramvaja. Leta 1901 

so zgradili progo, ki je vozila mimo mestne hiše. Zaradi nove proge so morali osrednji živilski 

trg z Mestnega trga premestiti na Pogačarjev trg. Trgovanje je v tistem času potekalo tudi na 

Krekovem, Prešernovem in Levstikovem trgu. (Židov, 1994, str. 11) Med letoma 1902 in 1903 

so licej podrli, na njegovem mestu pa uredili živilsko tržnico, ki ni nadomestila drugih tržnih 

mest. Potrebe rastočega mesta po hrani so bile namreč iz leta v leto večje. Župan Ivan Hribar 

se je zavzemal za ureditev pokrite tržnice, ki bi bila primerljiva s tržnicami v drugih večjih 

evropskih mestih. (Židov, 1994, str. 13) Vendar pa so vse do leta 1940 na Pogačarjevem in 

Vodnikovem trgu postavljali zgolj lesene lope in stojnice za prodajo. V začetku avgusta 1940 

se je začela gradnja Plečnikovih Tržnic.  

Ljubljanica je že od nekdaj močno vplivala na razvoj Ljubljane. Za plovbo so reko začeli prvi 

uporabljali že Rimljani, ki so naseljevali ta del v prvem stoletju našega štetja, ponovno pa so 

jo začeli uporabljati v srednjem veku. Zaradi pogostih poplav so se sčasoma začeli ukvarjati 

tudi z regulacijami vodnega toka. Že v srednjem veku je na zavoju Ljubljanice, kjer je reka 

najožja, stal most. Imenovali so ga Špitalski most, ime pa je dobil po bližnji bolnišnici. 

Povezoval je novi del mesta s starim in po seznamih mostnin iz let 1620 ter 1730 lahko 

sklepamo, da je bil most zelo prometen. (Kladnik, 2004, str. 50) Na podlagi Valvasorjeve slike 

iz leta 1660 lahko razberemo, da so pred mostom postavili kramarske kolibe, ki so bile v 

uporabi do leta 1786, ko so porušili Špitalska vrata. Leta 1833 je enaka usoda doletela tudi 

Špitalski in Mesarski most. V času baroka so ponovno postavili Špitalski most, na njem so 

imeli prodajalne kramarji, strugarji, glavnikarji in slaščičarji. Stale so delno na mostu, delno 

na pilotih. Med letoma 1658 in 1763 je bilo postavljenih dvanajst lop, kasneje se je njihovo 

število podvojilo. (Kladnik, 1991, str. 58) Okrog leta 1770 se je začelo izsuševanje Barja, 1772 

pa so začeli s prvimi sanacijami po načrtih Gabriela Gruberja. Gruberjev prekop, ki je 

preusmerjal del vode v staro rečno strugo, je bil končan leta 1782, posledica poglabljanja 

struge pa so bili zelo strmi bregovi in nizka vodna gladina. (Jančar, 2001, str. 175) Nov most 

je na mestu dotrajanega Špitalskega zgradil Italijan Giovanni Picco. Slavnostno so ga odprli 
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25. 9. 1842. Most so poimenovali po nadvojvodi Francu Karlu. Po prvi svetovni vojni pa tudi 

novi most ni več zadoščal prometni situaciji. (Kladnik, 2004, str. 51) Sprva so ga hoteli 

podreti, Plečnik pa je leta 1929 s pomočjo Cirila Tavčarja našel drugo rešitev. (Krečič, 1992, 

str. 203) V Pragi je videl, kako so podoben problem rešili, ko so poleg starega mosta postavili 

novega, železobetonskega. (Hrausky, 1996, str. 95)  

   

Slika 2: Janez Dizma Florjančič, Ljubljana, 1744 (Korošec, 1991) Slika 1: Srednjeveška Ljubljana (Korošec, 1991) 

Slika 3: Andreas Menini, Tržnice in mesnice na nabrežju Ljubljanice med škofijsko palačo in 
semeniščem, ok. 1795 (Suhadolnik, 1994) 
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Slika 4: J. H. Seykotta, Načrt glavnega mesta Ilirskega kraljestva Ljubljane, detajl, 1820 (Korošec, 1991) 

Slika 5: Benedikt Müller, Situacijski načrt mestnega trga za moko za škofijskim 
dvorcem v Ljubljani, 1831 (Korošec, 1991) 
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7.2 Tromostovje 

Mesto Ljubljana je torej z regulacijami na nek način izgubilo stik z reko, kar je Plečnik poskusil 

spremeniti s svojimi mostovi in ostalimi ureditvami. Taki ureditvi sta Trnovski pristan in 

Tromostovje. (Jančar, 2001, str. 177) Urejanje Tromostovja se je začelo leta 1929. Plečnikova 

ideja je bila izjemno praktična in ekonomična. Povezava med obema bregovoma je namreč 

ostala v uporabi tudi med gradnjo, saj je Plečnik v svojem načrtu predvidel zgolj razširitev 

starega Karlovega mostu z dvema dodatnima brvema. Rešitev je bila tudi cenovno ugodna, 

za gradnjo so uporabili materiale, ki niso bili dragi (beton, umetni kamen, nekaj dreves). 

Bregova je arhitekt s premišljenimi posegi preoblikoval v zaključeno celoto, Prešernov trg pa 

je dobil vlogo središča mesta. Dela na Tromostovju so se zaključila leta 1932, vendar pa je 

Plečnik svoje delo na tem območju nadaljeval z urejanjem kompleksa tržnic, ki je s 

Tromostovjem neposredno povezan. 

Tromostovje Ljubljanico preči na njenem najožjem delu in povezuje Prešernov trg s 

Stritarjevo ulico. Most je sestavljen iz treh delov, glavne brvi in dveh stranskih, ki se žarkasto 

razširita iz desnega brega na levega. Sredinski most je najširši in je bil v preteklosti namenjen 

dvosmernemu motornemu prometu. Stranski brvi sta nekoliko ožji in sta namenjeni 

predvsem pešcem ter kolesarjem. Sredinski kamniti most sloni na dveh masivnih lokih, 

stranska pa se pneta čez reko v enem položnejšem loku. Na sredini sta stranski brvi razširjeni 

v balkona, s katerih se na bregova spuščajo stopnišča, ki vodijo na spodnjo rečno teraso. 

Stopnišča s svojo obliko tvorijo značilen mediteranski rečni portal, ki spominja na beneške 

mostove. Na spodnji rečni terasi so urejene rečne galerije, iz katerih bi lahko uredili dostop 

do obrečnih promenad. Danes je v niši rečne galerije urejeno javno stranišče. Omeniti velja 

likovno zanimivost mostu, ki jo je arhitekt ustvaril z ritmičnim nizanjem balustrov, krogel in 

svetilk na prekladah. (Krečič, 1991, str. 49) Ograje mostu, stranskih brvi in stopnišč 

sestavljajo enote šestih ali osmih balustrov med dvema nizkima slopoma. Nad ograjo so slopi 

podaljšani v kroglast nastavek. Rečne galerije na levem bregu se začnejo pod objektom 

trafike na Prešernovem trgu. Na štiri široke in precej nizke betonske slope je postavljena 

preprosta betonska preklada, na njej pa nekoliko debelejša kamnita osnova balustradne 

ograje, kjer se ponovi enak ritem kot pri ograjah na mostu. Začetek in zaključek vseh treh 

brvi, razširjena dela stranskih brvi in sredino sredinske, označujejo svetilke na visokih dvojnih 
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balustrih. Stara rečna struga je bila nekoliko ožja, zato je arhitekt na tem razširjenem 

betonskem delu nabrežja zasadil visoke piramidaste topole. Njihove krošnje naj bi tvorile 

nekakšen »zeleni« slavolok pred vstopom v stari del mesta. 

7.3 Tržnice 

Načrti za tržnice so nastajali bolj ali manj vzporedno z mnogimi Plečnikovimi projekti (Žale, 

nov Magistrat, Mesarski most). Tržnice so bile tudi že dolgo načeta tematika mestne oblasti, 

ki se je trudila zvišati življenjsko raven prebivalstva. Tako je o novi tržnici že leta 1899 

razmišljal in pisal Maks Fabiani, nato je župan Ivan Hribar dal izdelati načrte praškemu 

podjetju Kohler in Raynal, vendar je še pred realizacijo zapustil župansko mesto. (Kladnik, 

2004, str. 163) Problematika tržnic se je ponovno načela s Plečnikovimi načrti novega 

magistrata (1932), ki je obsegal tudi pokrit prostor za tržnice. Leta 1939 pa se je odločil za 

monumentalni poseg na obeh bregovih, ki bi skupaj s Tromostovjem in Zmajskim ter 

Mesarskim mostom tvoril zaključeno celoto. Kljub svoji odločenosti pa se je tokrat znašel v 

precepu; po eni strani je želel obuditi spomin na srednjeveško ljubljansko obzidje, ki je 

potekalo v liniji ob Ljubljanici, po drugi strani pa ga je močno mikal motiv vrta edikul. Odločil 

se je za monumentalni stebrni kompleks, vključil pa je tudi tempeljski detajl (cvetličarna na 

začetku Tržnic). Tržnice so bile dokončane leta 1942. 

Ljubljanska osrednja tržnica se razteza ob desnem bregu reke Ljubljanice, med 

Tromostovjem in Zmajskim mostom. Objekt je sestavljen iz štirih enot. Kljub njihovi 

raznolikosti vsi deli delujejo kot celota in jih moramo tako tudi opazovati in razumeti. Z 

opisom Tržnic začenjam na stiku Tromostovja in Adamič – Lundrovega nabrežja.  

Začetek Tržnic označuje majhen tempelj oz. edikula, ki je bila zamišljena kot prodajalna rož 

(cvetličarna). Sezidan je iz opeke, dvokapnica je krita z betonskimi strešniki. Vhodna stran je 

obrnjena proti Tromostovju in je najbolj razčlenjena. Vhod v edikulo je nekoliko pomaknjen v 

notranjost templja, portal je sestavljen iz dveh delov. Spodnji del zapirajo dvokrilna lesena 

vrata, zgornji je oblikovan kot nadsvetloba. Portalni okvir je narejen iz dveh nečlenjenih 

enostavnih betonskih enot, ki sta postavljeni ena na drugo in segata od tal do začetka 

arhitrava notranjega templja. Nad vhodom v cvetličarno visi preprost steklen lestenec. 

Tempelj je oblikovan po Palladijevem vzoru kot tempelj v templju. Zgornji del notranjega 
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templja sloni na dveh, rahlo v prostor pred paviljon pomaknjenih jonskih stebrih na nizkih 

kvadratnih podstavkih, zadnji del je vpet v stavbo. Arhitrav se zaključi z izstopajočim 

preprostim zidnim vencem, nanj je položen preprost timpanon. Streha je pokrita z bakreno 

pločevino. Zunanji tempelj se tesno prilega notranjemu, vzorec zidnega venca se ponovi tik 

pod strešnim delom in teče okrog celotnega zunanjega templja. Timpanon zunanjega 

templja je nekoliko bolj razgiban kot notranji. Še enkrat se pojavi zelo podoben motiv 

zidnega venca, le da je tokrat prilagojen obliki timpanona (poševni liniji zunanjih stranic 

enakokrakega trikotnika). Sleme dvokapne strehe notranjega templja se dotika arhitrava 

zunanjega templja. Arhitrav zunanjega templja sloni na dveh slopih s stiliziranim kapitelom. 

Slopa zunanjega templja sta z jedrom stavbe povezana s podolžno opečnato steno, ki je 

vertikalno členjena v tri pasove. V sredinskem pasu je veliko okno, ki je na sredini predeljeno 

z betonsko preklado, na vsaki strani ga okvirjata dva betonska pilastra, ki se zaključita tik pod 

arhitravom zunanjega templja. Na kapitelih pilastrov se ponovi enak motiv kot na kapitelih 

podpornih slopov. Na enak način je členjena nasprotna podolžna stena, ki gleda proti 

Adamič-Lundrovemu nabrežju. 

Druga enota je t.i. stebrna lopa, ki je na eni strani neposredno vezana na edikulo, na drugi pa 

na višje poslopje mesarskih tržnic. Sestavlja jo trinajst betonskih travej, ki so oprte na 

preproste stebre brez baz in podstavkov. Stebri so narejeni iz umetnega kamna in nosijo 

enokapno streho, ki je pokrita s salonitnimi strešniki. Na vodni strani lopo zamejuje 

balustradna ograja. Zid pod lopo (in tudi že pod edikulo) malo nad rečno gladino sestavlja 

devetih ločnih odprtin in tri pravokotna okna (začetek ribarnice). Objekt mesarske tržnice naj 

bi se po prvotnem načrtu začel šele na tem stiku, ki ga na vodni strani označuje polkrožni 

pomol (spominja na srednjeveški stražni stolp). Stik lope s precej višjim objektom mesarske 

tržnice je izveden s povišanim pravokotnim zidcem, kritim z betonskimi strešniki. Morda 

nenavadno, a ravno izrazito poudarjena ločnica ustvari občutek organskega nadaljevanja 

kompleksa v novo enoto. Na tem mestu se namreč stavba razširi, arhitekt je streho podaljšal 

in jo podprl z monumentalnim stebriščem (stoa). Zgornji del fasade je gladko ometan, 

spodnja dva pasova pa sta zidana, delujeta bolj polnoplastično. Deli fasad so ločeni z 

enostavnimi betonskimi zidnimi venci. Streha je enokapna, pokrita z betonskimi strešniki, ki 

so položeni na visoko čelo, pod katerim je preklada in venčni zidec kolonade. Glavno 

poslopje sestavlja devet celic, ki so zunaj in znotraj povsem enake. Arhitekta je pri 
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načrtovanju vodila ideja, da bi bila lahko v vsaki celici samostojna prodajalna. Vhod v 

prodajalno je del velikega polkrožnega okna, ki je v višini pozidanega dela fasade predeljeno 

z betonskim zidcem, ki je obenem preklada vratnega okvirja in dveh stranskih oken. Z vodne 

strani je stena po višini razdeljena na dva pasova; spodnji del je močno reliefno razgiban in 

ima vgrajena manjša polkrožna okna, zgoraj pa je fasada gladko ometana, okna so velika, 

prav tako polkrožna. V notranjosti je vsaka celica križno obokana, med oboki so kovinske vezi 

s kovanimi ornamenti. Enakomeren ritem nanizanih celic je arhitekt prekinil z dvema ložama 

(loggia). Streha lože je dvokapna in pokrita z bakreno pločevino, na ulični strani dvokapnico 

zakriva povišani zidec nad arhitravom. V loži je postavil kamnit vodnjak, skozi stebrišče pa 

odprl pogled na reko. V spodnjem delu, ki ga vidimo z rečne strani, je arhitekt ponovil motiv 

stebrišča s štirimi betonskimi slopi malo nad rečno gladino. Od spodaj navzgor si plasti 

sledijo po naslednjem vrstnem redu: nad slopi je preprosta betonska preklada, ki ji sledita 

stiliziran konzolni venec in masivna pet delna balustrada. Balustrada je pomaknjena nekoliko 

navzven proti reki. Štirje toskanski stebri na visokih podstavkih so postavljeni v linijo s steno 

in podpirajo izredno položen timpanon. Loži sledi niz sedmih enakih celičnih enot. 

Kombinacija sedmih prodajnih enot, loža in še sedmih enot se ponovi na drugi strani 

cenzure, ki jo je Plečnik namenil za dostop na Mesarski most. Že loži nekoliko prekineta 

kontinuiteto kolonade in ustvarita neke vrste nasprotno smer, še bolj izrazito pa je Plečnik to 

nameraval storiti z mostom, ki bi potekal pravokotno na tržnice. Mesarski most je bil 

načrtovan kot monumentalni zaključek Tržnic. Arhitektova zamisel se je zgledovala po 

Palladijevi ideji za beneški most Rialto. (Hrausky, 2007, str. 140) Speljan bi bil višje od 

kompleksa tržnic, stal bi na ločni konstrukciji, zgornji del bi sestavljali oboki, slopi (ki bi nosili 

konstrukcijo) ter vitki stebri in železne vezi (okrasna funkcija). (Bassin, 1996, str. 31) Mesarski 

most po Plečnikovih načrtih nikoli ni bil zgrajen, leta 2008 pa je Mestna občina Ljubljana 

razpisala javni anonimni arhitekturni natečaj za ureditev širšega območja ljubljanskih tržnic. 

(Parkirna hiša pod mestno tržnico. (7. 4. 2008). MOL. Pridobljeno 22. 9. 2012 iz 

http://ljubljanski.projekti.si/parkirna-hisa-pod-mestno-trznico.aspx) Na natečaju je bila 

izbrana rešitev arhitekturnega biroja ATELJERarhitekti. (Mesarski most v Ljubljani. 

Pridobljeno 22. 9. 2012 iz http://www.atelierarhitekti.si/.)  

http://ljubljanski.projekti.si/parkirna-hisa-pod-mestno-trznico.aspx
http://www.atelierarhitekti.si/.)
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8 POSEBNOSTI PLEČNIKOVE ARHITEKTURE 

Kakor smo že spoznali v prejšnjih poglavjih, je Plečnik v svojih delih izražal prav poseben 

odnos do antične umetnosti, še posebej grške in etruščanske. Medtem ko so si njegovi 

sodobniki prizadevali za čim bolj funkcionalno arhitekturo, ki bi bila osvobojena preteklosti, 

se je Plečnik vedno vračal nazaj h klasičnemu izročilu. To je delal na edinstven način, ki je 

omogočil nastanek njegovega osebnega izraznega sloga. Njegov izraz je danes poznan kot 

ena redkih, a zelo kvalitetnih alternativ takratnemu mednarodnemu stilu.  

8.1 Načini uporabe klasičnih elementov v arhitekturi 

Po Marinku in Debevcu (Marinko, Debevec, 2008, str. 14) lahko arhitekti klasične elemente v 

svojo arhitekturo vključujejo na več načinov. Lahko jih le posnemajo, a to je proces, ki se 

pogosto izkaže kot posledica slabega razumevanja antičnih izhodišč. Posnemanje rezultira v 

arhitekturnih rešitvah, ki zavestno kopirajo izraz izvirnika na novo nastalo gradnjo. Kljub 

odstopanjem v materialu, okrasju ali konstrukcijskih sistemih se takšno opiranje na klasično 

arhitekturo ne vrednoti kot kvalitetno in izvirno. Drug način vključevanja je proces 

preoblikovanja, pri katerem arhitekt s poudarjeno reinterpretacijo inovativno vključuje 

arhitekturne prvine antike v novo celoto. Po navadi je tak pristop rezultat dobrega 

poznavanja principov antične arhitekture ter želje po njenem kvalitetnem preoblikovanju in 

vključitvi v sodobno snovanje. Lahko pa opazovalci ob klasičnih elementih dobimo asociacije, 

ki so rezultat arhitekturnega ustvarjanja, pri katerem je vez z antiko minimalna, morda celo 

nenačrtovana. Asociacija je bolj kot ne posledica opazovalčeve občutljivosti za tovrstne 

povezave. 

Pri Plečnikovi arhitekturi torej ugotavljamo, da se njena moč in kvaliteta skrivata ravno v 

izvirno preoblikovanem antičnem izhodišču oz., kot bomo pokazali v nadaljevanju, v 

etruščanskem in grškem izročilu. V času postmodernizma so Plečnika uvrščali v 

postmodernistični klasicizem, vendar pa francoski zgodovinar Pierr Saddy zavrne to 

klasifikacijo, saj naj bi pri Plečniku šlo za »polnokrvno arhitekturo, nabito s prvinsko slo po 

ustvarjanju, ki je daleč od vsakršnega, danes spet modnega spogledovanja z zgodovinskimi 

slogi.« (Gajšek, 1983 v Marinko, Debevec, 2008, str. 52) 
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Glede na to, da smo v prejšnjem odstavku izpostavili Plečnikovo povezanost z antičnim 

izhodiščem, je prav, da to izhodišče nekoliko bolj natančno opredelimo. Antično umetnost v 

grobem razdelimo na grško in rimsko. Na njun nastanek sta močno vplivali tudi egejska in 

etruščanska kultura. Vse te kulture so med seboj zelo povezane, saj so se ljudstva stalno 

selila, zavzemala nova ozemlja in tako vplivala drug na drugega. Egejska kultura se je razvila 

na področju Krete in celinske Grčije vzporedno z egipčansko v severovzhodni Afriki (3. in 2. 

tisočletje pr. n. š.). V 2. tisočletju pr. n. š. je prišlo do t.i. dorske selitve grških plemen, ki so 

poselila južni del grškega polotoka in se organizirala v skupnosti (kasneje imenovane polisi). 

Grška umetnost se deli na štiri obdobja, traja pa od leta 900 pr. n. š. do leta 34 p. n š. V 

sredini 8. stoletja pr. n. š. so se na Apeninskem otoku naselili Etruščani. Grki in Etruščani so 

bili v dobrih odnosih, Etruščani so cenili grško umetnost, uvažali njihovo keramiko in 

prevzemali nekatere grške arhitekturne prvine (gradnja templjev, stebrišč … ) Etruščani so 

izumili gradnjo obokov, ki so jo kasneje od njih prevzeli Rimljani. Ob koncu 6. stoletja pr. n. 

št. se začne mestna država Rim širiti in osvajati nova ozemlja. Ob tem so zajeli tudi različna 

ljudstva, katerih kulturo in dosežke so prevzeli in priredili. Lep primer so grški stebrni redi, ki 

so jim dodali še kompozitni red, grško zasnovani tempelj prestavijo iz vzpetin na trge … 

(Golob, 2003, str. 81–101)  

Povezanost grške in etruščanske arhitekture je torej posledica zgodovinskih dogodkov in 

medsebojnega sodelovanja obeh kultur. Na drugi strani so Rimljani to grško-etruščansko 

izročilo precej preoblikovali, prevzeli v prilagojeni obliki, ga tudi nadgradili. Razlika med 

grškim načinom gradnje, ki je usmerjen na zunanjost, in rimskim, ki poudarja notranje 

prostore, je vidna ob primerjavi grškega, s stebriščem obdanega Partenona in rimskega 

Panteona, kjer zid postane pomemben arhitekturni element. Rimljani so veliko večjo 

pozornost namenjali dekoraciji stavbnih členov, steber je imel pogosto zgolj okrasno 

funkcijo, razvijali so bogato dekorirane kapitele, kanelirali so stebrne trupe, razvijali nove 

tehnike za postavljanje zidov, lokov, obokov … Na podlagi spoznanj o razlikah med 

arhitekturnimi značilnostmi antičnih kultur, smo naredili analizo uporabe klasičnih 

elementov v Plečnikovi arhitekturi. Izkazalo se je, da se je Plečnik v svojih delih v veliki meri 

opiral na arhitekturno tradicijo starih Grkov in Etruščanov, zelo redko je navdih črpal iz 

rimske arhitekture. Če naštejemo le nekaj najpomembnejših primerov, ki se konkretno 

odražajo v delih njegovega ljubljanskega opusa; največkrat uporablja tuskijske (toskanske) 
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gladke stebre (stoa Tržnic, Križanke, vhodni del poslovilnega kompleksa Žale, večina stebrov 

v NUK, cerkev sv. Frančiška Asiškega, Stadion, današnje Ustavno sodišče), izjemno redko 

jonske ali korintske stebre (npr. kapela sv. Janeza na Žalah, manjši tempelj v edikuli na 

začetku Tržnic in stebri Čevljarskega mostu). Tudi polstebri so v Plečnikovi arhitekturi zelo 

redki. Polsteber so namreč v dekorativne namene razvili Rimljani, najbolj slaven primer je 

rimski Kolosej, kjer so nadstropja okrašena s polstebri različnih redov (v pritličju dorski, 

sledijo jonski, korintski in na vrhu kompozitni). Pri Plečniku lahko opazimo, da vedno ohranja 

cel radij stebra, tudi kadar ga postavi tik ob steno (Stadion, vhod v cerkev sv. Frančiška 

Asiškega, okno čitalnice NUK …). Tretji primer je raba (kasetiranega) ravnega stropa (čitalnica 

NUK, Tržnice, cerkev sv. Frančiška Asiškega, poslovilna dvorana na Žalah), ki je značilen za 

grško in etruščansko arhitekturo. Rimljani so namreč stavbe prekrivali z obokanimi stropi, 

kupolami, uporabljali so loke itd. Izjema v Plečnikovem opusu je cerkev v Bogojini, kjer se 

pojavi arhitektura ločnih akveduktov. Poleg uporabe etruščanskih in grških stavbnih 

elementov, je tudi navdih za oblikovanje detajlov Plečnik črpal iz tega antičnega vira. Primer 

so balustrade Trnovskega mostu in stranskih stopnišč NUK (balustri spominjajo na arhaične 

grške posode), obrazi vkomponirani v jonske kapitele Zapornice na Ljubljanici ter 

etruščanske posode z grifi, z barvami okrašeno ogrodje cerkve sv. Mihaela (povzeto po 

Choisyjevi rekonstrukciji grških in etruščanskih okrasitev) … Tudi sicer je bil Plečnik zelo 

naklonjen etruščanski kulturi. V svojih pismih je večkrat celo omenil, da je mnenja, da smo 

Slovenci potomci Etruščanov (oz. Venetov), tako zelo blizu so mu namreč bila etruščanska 

kompozicijska razmerja in urbanistična načela. (Mušič, 1986) 

Na podlagi predstavljenih povezav želimo opozoriti na zelo pogosto nedoslednost pri rabi 

termina antična arhitektura v povezavi s Plečnikovim delom. Pogosto je namreč v literaturi 

mogoče prebrati, da Plečnik v svoje delo vključuje prvine antične arhitekture itd. Vendar pa 

je izraz antična arhitektura na tem mestu preširok. SSKJ definira pridevnik antičen kot 

»nanašajoč se na antiko« in samostalnik antika kot »1. obdobje stare grške in rimske kulture: 

pozna antika; ideali antike; navdušenje za antiko (…)« (Bajec idr., 2000, str. 16 in 17) Torej po 

definiciji antika zajema grško in rimsko kulturo, medtem ko gre pri Plečniku predvsem za 

preoblikovanje in rabo grških ter etruščanskih stavbnih elementov in principov. Zato bi 

morali biti pri uporabi tega termina nekoliko bolj previdni oz. bi bil avtor teksta (vkolikor bi 
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se posluževal omenjenega izraza) dolžan opozoriti bralca na prisotnost določene stopnje 

posploševanja. 

V poglavju 8.2.1 so predstavljeni najpomembnejši etruščanski in grški stavbni elementi, ki so 

prisotni v Plečnikovi arhitekturi. Poznavanje terminologije je namreč osnova za razumevanje 

umetnostnega dela, v našem primeru arhitekturnega spomenika.  

8.2 Etruščanski in grški stavbni elementi in principi prisotni v 

Plečnikovi arhitekturi 

Stavbni elementi 

- Steber  

Steber je najpomembnejši nosilni stavbni element. Trup stebra ima okrogel prerez in tri 

glavne sestavne dele: bazo, trup in kapitel. Lahko se pojavi sam (v bifori), v nizih (v kolonadi, 

arkadah) ali pa prostostoječ (kot podpora, podstavek, spomenik). Steber se je prvič pojavil že 

v najstarejših arhitekturnih poskusih, grška in rimska antika pa njegovo vlogo samo še 

nadgradita. Zelo pomembna so razmerja med sestavnimi deli stebra, med ritmom nizanja 

stebrov (interkolumnij) in razmerja ogredja nad stebri. V rimski arhitekturi se pojavijo 

različice stebra: polsteber, četrtinski in tričetrtinski steber. (Bernik, Hudoklin-Šimaga, Štular 

1985, str. 246) 

Stebrni redi 

»Stebrni red je zakoniti red, ki določa razmerje posameznih delov stebra, kot tudi razmerje 

med stebri samimi in med drugimi deli zgradbe. Če ne upoštevamo posebnih oblik, je grška 

arhitektura poznala tri stebrne rede: dorskega, jonskega in korintskega.« (Bernik idr., 1985, 

str. 247) Dorski steber je bolj čokat, z enostavnim kapitelom, jonski pa bolj slok in dinamičen 

– zaradi razgibanega kapitela. Korintski je po strukturi trupa podoben jonskemu stebru, 

kapitel pa sestavljajo poenostavljeni akantovi listi, spiralno zavite konzole in na vrhu 

kvadratna plošča. (Marinko, Debevec, 2008, str. 106) »Rimska arhitektura je razvila še 

kompozitni stebrni red, ki združuje dorski in jonski red z bogatim kompozitnim kapitelom. 
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Četrti stebrni red je tuskijski (etruščanski, v renesansi se imenuje toskanski), ki ima dorski 

steber z gladkim deblom in dorski kapitel.« (Bernik idr, 1985, str. 247)  

Toskanski steber 

Toskanski steber se je razvil iz etruščanskega tuskijskega stebra, ki je bil sprva lesen. 

Prepoznamo ga po njegovi preprostosti, njegova baza je podobna bazi jonskega stebra, trup 

je gladek, rahlo širši v spodnjem delu. Kapitel je sestavljen iz dveh delov: krožne plošče in 

nanjo naložene kvadratne plošče. Kapitel in trup sta ločena s plastično izstopajočim 

prstanom. (Marinko, Debevec, 2008, str. 108) 

Interkolumnij 

»Interkolumnij je razdalja med dvema stebroma v nizu ali stebrnem redu, v antiki običajno 

računana kot notranji premer, v srednjeveški arhitekturi od osi enega do osi drugega 

stebra.« (Bernik idr., 1985, str. 108) 

- Arhitrav 

Arhitrav je eden najbolj osnovnih stavbnih členov. Skupaj z dvema stebroma tvori 

pravokotno odprtino in je tako pomemben predhodnik vrat ter oken, še posebej nepogrešljiv 

pa je kot sestavni del kolonade. Sprva je bil arhitrav preprosta kamnita klada, sčasoma so jo 

graditelji začeli okraševati. Arhitravi v grški umetnosti postanejo nekoliko bolj sofisticirani, še 

posebej v kombinaciji z jonskim ali korintskim stebrnim redom. Arhitrav je tako postal 

členjen v dva ali tri horizontalne pasove. Vsak pas je od spodaj navzgor nekoliko širši in sega 

čez prejšnjega. Tako so arhitekti dosegli nekoliko bolj eleganten in dovršen videz. Še posebej 

se okraševanje arhitravov z reliefi razvije v obdobju romanike in gotike, v času baroka pa ga 

še dodatno členijo in ukrivljajo. (Marinko, Debevec, 2008, str. 82)  

- Lok 

»Lok je iz krožnih, elipsastih, parabolnih in drugih krivin sestavljen obokani nosilni del, ki 

prenaša breme predvsem v obliki pritiskov prek podporne črte na oporo.« (Bernik idr., 1985, 

str. 156 ) Z njim torej premoščamo razdaljo med dvema stebroma/slopoma. Interkolumnij se 

pri rabi loka lahko v primerjavi z arhitravom izrazito poveča. Lok so iznašli Etruščani, 



58 

 

sestavljali pa so ga klinasti ali pravokotni zidaki. (Marinko, Debevec, 2008, str. 84) »Prvikrat 

je lok v mojstrski obliki izoblikovan v rimski umetnosti, zlasti za oblikovanje notranjih 

prostorov z obokavanjem, kot vodoravni ali polkrožni lok iz klinasto oklesanih kamnov za 

razbremenitev okenskih in vratnih odprtin, za akvedukte …« (Bernik idr., 1985, str. 156 ) V 

renesansi so z naprednim poznavanjem ločne sestave dosegli gradnjo v razmerjih, ki delujejo 

bolj lahkotno. Oblike lokov so se tekom zgodovine spreminjale in dopolnjevale. Danes 

poznamo šilaste, hrbtičaste, tudorske, trilistne, podkvaste … loke. (Marinko, Debevec, 2008, 

str. 84) 

- Portal 

»Portal je večinoma arhitekturno in likovno poudarjen reprezentativni vhod v stavbo, zlasti v 

cerkev.« (Bernik idr., 1985, str. 207) Portal je pomemben tako z estetskega vidika kot tudi z 

vidika varnosti, zato je bil vedno deležen velike pozornosti. V grški arhitekturi so prevladovali 

monumentalni portali, ki so bili kompozicijsko proporcionirani glede na celotni fasadni plašč. 

Tako kot so v času romanike in gotike arhitrave okrasili z bogatim plastičnim okrasjem, so 

tudi portale opremljali z reliefnimi skulpturalnimi upodobitvami. (Marinko, Debevec, 2008, 

str. 90) 

- Lizena 

»Izraz lizena izhaja iz francoske besede lisiere, kar pomeni rob, obrobek. To je navpičen, 

rahlo izstopajoč zidni pas, ki je namenjen členitvi stene in je brez baze ter kapitela.« (Bernik 

idr., 1985, str. 156) 

- Pilaster 

Pilaster je plitek, le malo iz stene izstopajoč kanelirani ali gladki stenski slop, ki je organsko 

povezan s steno in bistveno ne vpliva na nosilnost objekta. Tudi njegova sestava je podobna 

stebrni: sestavljajo ga baza, trup in kapitel. Od lizene ga ločimo prav po ohranjeni trodelni 

členitvi. Glavna naloga pilastra je torej ustvarjanje ritma in dodajanje plastičnosti, 

razgibanosti fasadnemu plašču. Grki so pilastre uporabljali redko, Rimljani pa skoraj tako 

pogosto kot ostale stavbne člene. V baroku in renesansi je prišlo do zelo raznolikih 
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preoblikovanj pilastra, zanimiva pa je raba tega arhitekturnega elementa v moderni in 

sodobni arhitekturi. (Bernik idr., 1985, str. 201 in Marinko, Debevec, 2008, str. 100)  

- Tlak 

V antični grški arhitekturi poznamo dva tipa tlaka. Prvi je mozaični tlak, ki je arhitektom 

omogočal slikarski princip oblikovanja talne površine. Tla so bila tlakovana z raznobarvnimi 

kamenčki, motivi so bili pogosto geometrični vzorci. To se je spremenilo v zgodnjekrščanski 

arhitekturi, ki je mozaike začela uporabljati za ikonografsko izražanje. Drug tip tlaka je 

utrjena površina iz masivnih kamnitih plošč. Tak tlak v dorskem templju imenujemo stilobat. 

Sčasoma se je nabor materialov, ki so bili primerni za tlakovanje povečal in omogočil 

oblikovanje tlaka kot arhitekturne prvine, zmožne ustvarjanja prostorske iluzije. Danes 

množica novih materialov arhitektom odpira relativno veliko možnosti pri oblikovanju tega 

stavbnega elementa. (Marinko, Debevec, 2008, str. 92) 

- Strop in obok 

Strop je arhitekturni element, ki prekriva določen prostor. Že v antični arhitekturi poznamo 

več tipov stropov: ravni strop, obok in kupolo. Ravni strop je lahko kasetiran, lesen ali 

kamnit. Obok je usločen kamnit strop. Najbolj osnoven je banjasti obok, križni obok nastane 

s pravokotnim križanjem dveh banjastih obokov z enakim prerezom. Poznamo še 

križnorebrasti, zvezdasti, pahljačasti, mrežasti … obok. (Bernik idr., 1985, str. 184, Marinko, 

Debevec, 2008, str. 96) Kupola je sferičen obok nad okroglim, kvadratnim ali mnogokotnim 

tlorisom. (Bernik idr, 1985, str. 146) Vsaka od teh treh rešitev se je z razvojem arhitekture še 

dodatno preoblikovala v nove in nove tipe stropov. (Marinko, Debevec, 2008, str. 96) 

- Timpanon 

Timpanon je izvorno zatrepno polje antičnega templja. V romaniki in gotiki pa preoblikovan 

postane del portala. V obeh primerih gre za strukturo, ki zaznamuje vhod oz. čelno fasado 

stavbe. Timpanon je značilen za stavbe z dvokapno streho. Timpanoni dorskega tipa so 

bogato kiparsko okrašeni, jonski pa so plitvejši in nimajo okrasa. Grški in rimski timpanoni se 

med seboj razlikujejo še po stopnji profilacije okvirja timpanona in naklonu poševnih stranic 



60 

 

(iskanje kompozicijskega ravnovesja). Kasnejša obdobja pa so timpanon precej preoblikovala. 

(Marinko, Debevec, 2008, str. 88) 

- Zidni venec 

Zidni venec je splošen izraz za pasove, ki izstopajo iz stene in jo členijo v horizontalni smeri. 

Zidni venec pogosto poudarja mejo med dvema nadstropjema ali med timpanonom in 

arhitravom (med zidom in streho). Na steno je včasih pritrjen s konzolami. Sčasoma je zidni 

venec izgubil svojo prvotno vlogo in postal pomemben dekoracijski dodatek. (Marinko, 

Debevec, 2008, str. 86) 

Arhitekturne enote 

- Kolonada 

Osnovno enoto kolonade sestavljata dva stebra in arhitrav. Če se ta enota velikokrat ponovi, 

dobimo kolonado. Kolonade so bile uporabljene pri gradnji velikih prostorov, postavljali so 

jih že v egipčanskih svetiščih, najbolj so kolonade izpopolnili stari Grki. Kolonada je 

najpomembnejša arhitekturna enota grških templjev in stoe, včasih so kolonado za še bolj 

dramatičen učinek podvojili. Če kolonado primerjamo z arkado, lahko opazimo, da kolonada 

ustvarja občutek gibanja v horizontalni smeri, medtem ko je izrazna moč arkad v 

ponavljajočem se ritmu. Zaradi univerzalnosti so kolonado uporabljali tudi v vseh kasnejših 

obdobjih, in sicer vse do današnjega časa. (Marinko, Debevec, 2008, str. 116) 

- Stoa 

Stoa izvira iz stare grške arhitekture. Stoe so postavljali ob trgih, bile so izrazito podolgovate 

stebrne stavbe namenjene javnemu srečevanju ljudi, trgovanju, razstavljanju izdelkov … Za 

stebriščem so bili vhodi v delavnice in trgovine. Oblika stoe je bila torej zelo uporabna za 

urejanje pokritega prostora s stebriščem. Primeri uporabe stoe v kasnejših obdobjih so Stari 

muzej v Berlinu, Trg sv. Petra v Rimu in ljubljanske Tržnice. (Marinko, Debevec, 2008, str. 48) 
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 Tempelj 

Beseda tempelj izhaja iz latinščine in pomeni ograjeni sveti kraj. Grški tempelj se je do 

popolnosti izoblikoval v 7. in 6. stol. pr. n. š., vpliv njegove arhitekturne zasnove pa je še 

danes viden v vseh kulturah, ki imajo svoje korenine v grški antiki. Templje so najpogosteje 

postavljali na glavni trg (agora), na skalnate obale ali pa v gorske gaje. Grki so verjeli, da v 

templjih prebivajo bogovi, ki pa naj bi poleg nadnaravnih sposobnosti imeli tudi človeške 

lastnosti. Zato je osnovna enota templja enaka osnovni enoti človeških bivališč. To je t.i. 

megaron, enoceličen prostor pokrit z dvokapno streho, predprostorom z dvema stebroma in 

kipom boga v notranjosti. Zasnova megarona je torej vedno enaka, razširitve osnovne celice 

pa se razlikujejo glede na število stebrov in glede na način njihove razporeditve okrog 

megarona. Najpogostejši tip je peripter, pri katerem stebri obdajajo celoten objekt. Pročelje 

je poleg megarona najpomembnejši del grškega templja. Sestavljajo ga podstavek, stebrišče, 

ogredje in timpanon. Grški templji in kipi so bili pogosto pobarvani, kadar pa so za gradnjo 

uporabili zelo kvalitetne materiale, so veliko delov ohranili v naravnih barvah. Templje 

delimo na dorske in jonske, glede na to, kateri stebrni red je uporabljen. Kasneje (v rimski 

arhitekturi) se uveljavijo tudi korintski, kompozitni in toskanski stebrni redi. Če primerjamo 

rimski in grški tempelj, opazimo, da se rimski od grških razlikujejo v glavnem v treh stvareh: 

rimski tempelj je dvignjen na višji podstavek, vstop v tempelj je možen samo s sprednje 

strani, stebri svetišča so pomaknjeni v stene. Grški templji so bili zgrajeni v skrbno 

premišljenih merilih in razmerjih, ki temeljijo na antropometričnih merah. Tempeljska 

struktura je pregledna in enostavna, z dodajanjem ali odvzemanjem bi porušili popolno 

ravnovesje, ki so ga Grki iskali več stoletij. To se je tekom zgodovine seveda tudi dogajalo, 

nekateri arhitekti so namreč tempeljsko zasnovo kopirali in aplicirali na nespreten način, kar 

je privedlo do razvrednotenja dovršene antične zasnove. Prvotno so bili templji pravokotne 

oblike, sčasoma pa so se razvili tudi okrogli tipi templjev, imenovani tolos. (Marinko, 

Debevec, 2008, str. 50–56) 

Ena izmed izpeljav tempeljske zasnove je tudi edikula. Izraz edikula izhaja iz latinske besede 

aedicula, kar je pomanjševalnica besede za tempelj, aedes. To je majhen tempelj, v katerem 

naj bi bil prostor za kip. (Bernik idr., 1985, str. 65) 
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- Loggia ali loža 

»Loža je na eni sami strani ali na več straneh odprt, običajno obokan arkadni hodnik ali 

dvorana. Stavbi je dodana v pritličju ali v zgornjemu nadstropju znotraj stavbne linije ali pa je 

prostostoječa.« (Bernik idr., 1985, str. 158) 

Kompozicijski principi 

- Proporci 

Odnos med dvema ali več (arhitekturnimi) elementi imenujemo razmerje. V arhitekturi to 

pomeni odnos med dolžino, širino in višino, pa tudi med različnimi materiali, med polnim in 

praznim, teksturami itd. Ponavljajoče razmerje pa imenujemo proporcija. Tekom zgodovine 

je nastalo več proporcijskih teorij, vse pa stremijo k vzpostavitvi trdne, urejene in 

harmonične kompozicije, ki ni preveč monotona, niti preveč dinamična. V antični Grčiji se je 

oblikovalo posebno razmerje, imenovano zlati rez. (Marinko, Debevec, 2008, str. 164) 

- Zlati rez 

Zlati rez izhaja iz razmerij med deli človeškega telesa. Grafično ga lahko ponazorimo z 

razdelitvijo daljice na dva neenaka dela tako, da je razmerje med dolžino celotne daljice in 

večjega dela daljice enako razmerju med večjim in manjšim delom daljice. To razmerje je 

približno 1,6180 … V zlatem rezu so tudi stranice A4 papirja. (Marinko, Debevec, 2008, str. 

166–168, Bernik idr., 1985, str. 287) 

- Tripartitnost 

Tripartitnost izhaja iz narave, npr. iz sestave drevesa (korenine, deblo, krošnja), osnovne 

družbene celice (mati, oče, otrok), človeškega telesa (noge, trup, glava) ... V arhitekturi je 

tripartitnost vidna v trodelni sestavi stebra (baza, trup, kapitel), templja (podstavek, stebri, 

ostrešje), fasad (horizontalne delitve na tri pasove) … (Marinko, Debevec, 2008, str. 150) 
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8.3 Modernizem 

Kakor smo ugotovili v prvem poglavju, v katerem smo nekoliko bolj podrobno predstavili 

razvoj moderne arhitekture, je ravno odkritje novih materialov povzročilo prehod iz 

historizmov k novim stavbam, ki so izkoriščale nosilne prednosti železa in betona. Zanimivo 

je dejstvo, da so neke vrste beton poznali že Grki v 3. stol. pr. n. št., pravi antični beton pa so 

razvili Rimljani. Narejen je bil iz mešanice peska in vulkanskega peska pucolana. Uporabljali 

so ga za gradnjo akveduktov, kopališč, vlivanje kupol … Vendar pa v antiki beton nikoli ni bil 

viden. Vedno so ga prekrili z grobim kamnom, opeko ali ometom. (Wederunn, str. 68) Železo 

so za gradnjo začeli uporabljati v 19. stoletju (npr. kot ogrodje v Bibliotheque Ste.-Genevieve, 

1851, ali kot glavni gradbeni material za Eifflov stolp, 1889). Beton so večinoma uporabljali 

za fasadne ornamente, obrambne strukture, pristanišča. Joseph Monier pa je združil oba 

materiala (železo in beton) in tako dobil kombinacijo, ki je odporna na tlačne sile in pritisk. 

Konstrukcijske lastnosti železobetona je preučeval in nadgrajeval inženir François 

Hennebique, ki je bil začetnik računskega določevanja trdnosti materiala. Prvi popolnoma 

umetni beton je leta 1824 razvil Anglež Joseph Aspdin. (Wederunn, 2008, str. 69) Pomembna 

lastnost betona je hitro trdenje, obstojnost in preprosta obdelava. Beton se vliva v kalupe, 

kar omogoča relativno veliko produkcijo. Tekstura končnega izdelka je odvisna od barve 

cementa in načina obdelave (brušenje, rezanje, klesanje … ). Z dodajanjem zdrobljenega 

marmorja, peščenjaka, gramoza in drugih tipov kamnin v cementno mešanico, dobimo t.i. 

umetni kamen. (Wederunn, 2008, str. 70)  

Plečnik je za gradnjo svojih stavb pogosto uporabljal umetni kamen in beton. Eden glavnih 

razlogov je gotovo ekonomičnost, precej lažje rešljivi sta tudi vprašanji transporta in 

obdelave materiala. Tako kot vsak material imata tudi umetni kamen in beton določene 

pomanjkljivosti. Eden večjih minusov je gotovo krajši rok trajanja, drugi pa je omejenost pri 

izdelavi detajlov. Medtem ko je obdelava večjih površin precej preprosta, pa material ne 

dopušča izrazite ornamentalike (kot npr. les ali pravi kamen). Modernisti so morali to 

lastnost upoštevati, posledica česar je izčiščena arhitektura brez ornamentov. Ta princip je 

morda najvidnejša povezava med modernizmom in Plečnikom, katerega slog je sicer na prvi 

pogled precej neobičajen za tisti čas (če ga primerjamo z najvidnejšimi modernističnimi 

arhitekti – Le Cobusier, Van de Rohe, Aalto … ). Tudi Plečnikova arhitektura je zelo izčiščena, 
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prevladujejo preproste geometrične oblike in moderni materiali. Zanimiva (modernistična) 

rešitev je uporaba kanalizacijskih cevi v vlogi stebrov (cerkev sv. Mihaela na Barju) in ograja v 

veliki čitalnici NUK iz jeklenih plinskih cevi. Lep primer stilizacije pa so npr. »korintski« 

kapiteli edikule ljubljanskih Tržnic, ki jih je arhitekt oblikoval na podlagi tehničnih zakonitosti 

izbranega materiala. Kljub poenostavitvi motiva v njih prepoznamo grško izročilo in osnovno 

dekorativno idejo. Poleg novih materialov Plečnik pri svojih arhitekturnih rešitvah še vedno 

zelo pogosto uporablja tudi t.i. tradicionalne materiale: pravi kamen, les, keramiko …  
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8 DIDAKTIČNI PRISTOPI 

8.1 Ways In metoda 

Metoda Ways In se je razvila iz Ways of Looking at Tate Liverpool (1990) in je v prvi vrsti 

namenjena poučevanju in učenju v galeriji oz. umetnostnem muzeju, seveda pa je uporaba 

možna tudi v drugih izobraževalnih institucijah, pri nepremični kulturni dediščini ali dediščini 

in situ. Temelji na aktivnem vključevanju učencev v učni proces, ki poteka preko štirih 

perspektiv, ki jim omogočajo poglobljeno spoznavanje in interpretacijo likovnega dela. Če 

želimo, da bi bila likovna 

umetnost mladim pomembna in 

razumljiva, moramo poskrbeti za 

zanimivo izkušnjo obiska galerije, 

umetnostnega muzeja ali druge 

kulturne dediščine. Pripraviti 

moramo aktivnosti, ki jih bodo 

zaposlile in vzbudile zanimanje. 

Vloga mentorja oz. spremljevalca 

pri učenju s pomočjo Ways In 

metode je v tem, da usmerja 

pogovor, spodbuja učence k 

pogovoru in kreativnosti. Rezultat 

dobro pripravljenega obiska 

galerije, umetnostnega muzeja ali druge kulturne dediščine, je obogatena šolska umetnostna 

vzgoja. Pogovor je najosnovnejša metoda pri interpretaciji likovnih del. Učenje interpretacije 

pa je izjemnega pomena za razvoj likovno izraznih spretnosti. Ustvarjanje namreč temelji na 

iskanju, povzemanju in preoblikovanju idej iz najširšega spektra človeških izkušenj. Zato 

moramo učencem omogočiti izgradnjo čim širše baze znanja, iz katere se lahko inspirirajo in 

učijo med lastnim ustvarjanjem. (Charman idr., 2006, str. 54-56)  

 

Slika 1 Grafični prikaz metode Ways In 
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- Osebni pristop (A Personal Approach) – jaz, moj svet, moje izkušnje 

Obisk začnemo s pogledom na osebne in socialne izkušnje vsakega posameznika, saj je to 

osnova, iz katere izvira naš način dojemanja umetniškega dela. Glavna vprašanja se nanašajo 

na učenca, njegov svet in njegove izkušnje. Osebne izkušnje oz. pristop je pomemben del 

tudi ostalih treh pogledov na umetnino (spoznavanje predmetnosti, vsebine in konteksta), 

zato se vprašanja, povezana z osebnim odnosom, pojavljajo tudi tam.  

Kakšna je moja prva reakcija na umetnostno delo? Zakaj se tako počutim, zakaj tako 

razmišljam? Kako na to vpliva moj spol, rasa, starost, socialno ozadje? Kako moj odziv odseva 

moj odnos, vrednote in prepričanja? Kako se moje mnenje spreminja med pogovorom z 

ostalimi? Na kaj me spominja to delo? Zakaj? Kako na moje razumevanje vpliva moj 

geografski izvor, družina, dom? Ali so moji odgovori podobni odgovorom mojih sošolcev? 

Kako na moje dojemanje vplivajo moje izkušnje (prebrane knjige, videni filmi, potovanja …) 

- Spoznavanje predmetnosti (Looking at the Object) – barva, oblika, velikost, 

površina, material, tehnika, kompozicija 

Kljub materialni raznolikosti sodobnih likovnih del se lahko vedno pogovarjamo tudi o 

formalnih lastnostih dela. Analiziramo lahko materiale, njihove lastnosti, procese nastanka, 

lahko se poglobimo v likovne prvine (linija, točka, barva …). Opisovanje sodobne umetnosti 

vzemimo kot izziv, skušajmo povezati uporabo nenavadnih materialov s sporočilnostjo 

likovnega dela (npr. pri instalacijah), razčleniti postopek izdelave umetnine … 

Glavna vprašanja, ki se nanašajo na materialne lastnosti likovnega dela so: Katere barve 

uporabi umetnik? Zakaj? Ali delo stimulira tudi naša ostala čutila? Iz katerih materialov je 

narejeno delo? Ali so to običajni materiali (platno, barva, glina …) ali ne? Kako bi delo 

doživeli, če bi umetnik uporabil drugačen material? Kakšne asociacije vzbuja določen 

material? Kako je to delo nastalo? Ga je izdelal umetnik ali kdo drug? Katere spretnosti 

potrebuješ za delo s tem materialom? Ali lahko vidimo, kako je delo nastajalo? Kako veliko je 

delo? Zakaj? Bi se njegov pomen spremenil, če bi bilo manjše/večje? Ali je umetnik ustvaril 

iluzijo prostora? Od kje mi opazujemo delo? Ali to vpliva na njegov pomen? Kako je delo 

povezano s prostorom, v katerem se nahaja? Ali je točno zamejeno (vemo, kje se začne in kje 
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konča)? Ali je delo povezano s časom? Ali se s časom spreminja? Ali moramo delo opazovati 

določen čas?  

Pogovor o predmetnosti se povezuje tudi z osebnim pristopom do likovnega dela. Zato lahko 

v debato vključimo vprašanja kot so npr.: Kako se počutiš ob likovnem delu (majhnega, 

velikega)? Te privlači ali odbija? Ali te material asociira na kakšno od tvojih izkušenj? Ali zato 

drugače razumeš delo, kot tvoji sošolci?  

- Spoznavanje vsebine (Looking at the Subject) – vsebina, sporočilo, naslov, tema, 

žanr/zvrst 

Pri spoznavanju likovnega dela se sprašujemo o njegovem sporočilu, vsebini, naslovu. Glavna 

vprašanja so torej: O čem govori delo? Kaj se dogaja? Kakšna vprašanja nam postavlja? 

Pripoveduje zgodbo, ukazuje, nas izziva? Nam umetnina sporoča še kaj, razen tega, kar 

vidimo? Morda preko simbolov? Kakšen naslov ima delo? Ali sedaj, ko poznaš naslov, na delo 

gledaš drugače? Ali se tematika povezuje z ostalimi umetnikovimi/razstavljenimi deli? Ali 

lahko delo umestiš med katerega izmed žanrov (akt, pokrajina, tihožitje)?  

Kako (če sploh) se te delo dotakne? Ali spreminja/vpliva na tvoje razumevanje sveta ali 

umetnosti? 

- Spoznavanje konteksta (Looking at the Context) – kje, kdaj, kdo, zgodovina, 

sedanjost, postavitev, muzej, povezava s svetom 

Kot vsaka stvar tako se tudi likovno delo vedno znajde v nekem kontekstu, se povezuje s 

svetom, ki ga obdaja. Ta kontekst pa seveda vpliva tudi na pomen likovnega dela, na njegovo 

sporočilnost. Zato moramo za razumevanje umetnin vedno preučiti tudi okolje, v katerem se 

delo nahaja, v katerem času, kje in kako je nastajalo …  

Glavna vprašanja so: Kje in kdaj je bilo delo narejeno? Ali lahko povežemo kraj in čas 

nastanka z lastnostmi, ki jih ima likovno delo? Kdo je delo ustvaril in za koga? Ali lahko 

povežemo delo s socialnimi in političnimi razmerami časa, v katerem je nastalo? Ali sledi 

glavnemu slogovnemu toku tistega časa ali izstopa? Kako delo vidimo danes in kako so ga 

videli v času njegovega nastanka? Čigavo zgodovino predstavlja? Kako se likovno delo 
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povezuje z dosežki istega časa v drugih panogah (glasba, gledališče, filozofija, matematika, 

geografija, ekologija … )? Kako na tvoje dojemanje umetniškega dela vpliva galerijski prostor 

(velikost sobe, ostala razstavljena dela, barve zidov)? Katere informacije o delu so dostopne 

v galeriji, umetnostnem muzeju, kulturni dediščini (avdio vodnik, napisi, delovni listi)? 

Kakšna so bila tvoja pričakovanja pred obiskom galerije, umetnostnega muzeja, kulturne 

dediščine? Ali se to odraža v tvojih odzivih na razstavljena dela? Kaj bi ti spremenil, če bi bil 

kurator?  

8.2 Discipline Based Art Education metoda 

Discipline Based Art Education ali DBEA metoda je nastala v začetku osemdesetih let v Getty 

Center for Arts Education (kasneje preimenovanem v Getty Education Institute) na oddelku J. 

Paul Getty Trust. To je zasebna fundacija, ki se ukvarja predvsem z vizualno umetnostjo in 

družbenimi vedami. DBAE ni popolnoma »izvirna« teorija, vključuje namreč več drugih 

izobraževalnih teorij (tudi VTS – Visual Thinking Strategies). DBAE temelji na štirih različnih 

pristopih, ki omogočajo obravnavo kateregakoli umetniškega dela. Metoda je bila prvotno 

oblikovana za otroke v starostnem obdobju od vrtca do 12. leta, vendar pa lahko metodo 

prilagodimo tudi starejšim ciljnim skupinam (srednješolsko izobraževanje, izobraževanje 

odraslih, vseživljenjsko učenje …). (Dobbs, 1997, str. 3) 

DBAE je nastala kot odgovor na splošno prepričanje v ZDA, da je umetnostna vzgoja 

predvsem predmet, pri katerem se učenci sproščajo in jim ni treba veliko razmišljati. DBAE 

namreč temelji na izobraževalnih ciljih, ki spodbujajo kognitivni razvoj posameznika. Učence 

izzove na zaznavni in intelektualni ravni, spodbuja učenčevo kreativnost, doživljanje, 

komuniciranje, domišljijo, presojanje in socialni čut. (Dobbs, 1997, str. 8) DBAE usmerja 

posameznika h gledanju umetniškega dela z različnih zornih kotov. Tako postane pozoren na 

določene aspekte umetniškega dela, ki jih sicer najverjetneje ne bi opazil. (Dobbs, 1997, str. 

55) 

Učenci med učnimi urami, ki temeljijo na DBAE, razvijajo sposobnosti reševanja problemov in 

se spopadajo z zahtevnejšimi miselnimi procesi. Psiholog John Dewey je meril kognitivno 

aktivnost med DBAE učnimi urami, ki je bila po njegovih ugotovitvah enaka kot med učnimi 
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urami matematike, ko so učenci reševali kvadratne enačbe. Tudi Howard Gardner in ostali 

kognitivisti poročajo, da med umetniškim udejstvovanjem (ustvarjanje, vrednotenje 

umetnin, razmišljanje o vsebini) potekajo zapleteni miselni procesi. (Dobbs, 1997, str. 9) 

DBAE izkorišča fleksibilnost in širino kurikuluma z ozirom na predznanje in kulturna ozadja 

učencev. Metoda predvideva tudi upoštevanje različnih učnih stilov. Učenje po DBAE metodi 

krepi vizualno pismenost, na kateri temelji današnja družba, neguje samozavest, krepi 

potrpežljivost in natančnost. (Dobbs, 1998, str. 8) 

Štirje pristopi so: 

- Ustvarjanje 

Proces ustvarjanja sestavlja aktivno odzivanje na doživeto, videno, vzbujena čustva, ideje, 

itd. Umetnik (ali učenec »umetnik«) se na doživeto lahko odzove preko ustvarjanja, ki pa 

zahteva premišljeno, spretno in kreativno uporabo različnih umetniških pripomočkov in 

tehnik. Umetniško delo je ideja, izražena skozi oblikovanje materiala. Tako v izdelkih 

uveljavljenih umetnikov kot tudi v izdelkih učencev se srečamo z ustvarjalcem, njegovimi 

kulturnimi in socialnimi okoliščinami ter z materiali, ki jih izbere za svoje izražanje.  

Po DBAE principih je ustvarjalni proces najbolj primeren za uvodne aktivnosti, vendar ni 

nujno, da najprej uporabimo ta pristop. Znanje o ustvarjalnem procesu pri uporabi DBAE 

bogatimo z dialogom že med ustvarjalnim procesom. Postavljamo vprašanja kot npr: Kje in 

kako se začne, oblikuje »umetniška ideja«? Kakšna je vloga naključja med ustvarjalnim 

procesom? Kdaj je umetniško delo končano? Kako na umetniško delo vplivajo zunanji 

dejavniki – prostor ustvarjanja? Kako se v umetniškem delu izraža umetnikov značaj in 

življenjske izkušnje? Za ustvarjanje izbiramo materiale in tehnike, ki omogočajo učinkovito 

transformacijo in izražanje misli, idej in čustev. S tem ko raziskujemo različne poglede na 

proces ustvarjanja, poglabljamo in širimo izkušnjo učencev in jim omogočamo lažje 

razumevanje procesa likovnega ustvarjanja. S pogovorom o povezanosti ponavljanja in 

izvirnosti v umetniškem procesu lahko učenci spoznajo pomembnost poznavanja 

(umetnostne) zgodovine, kritike in filozofije. Mnogi umetniki so namreč v procesu iskanja 

svojega izvirnega izraznega sloga posnemali svoje vzornike, posnemali njihova dela in tako 

spoznavali tehnike, kompozicijo … Učenci preko »raziskovalnega načina ustvarjanja« 
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(inquiry-based art making) odkrivajo, eksperimentirajo in rešujejo tehnične probleme, preko 

teh spoznanj pa širijo možnosti lastnega likovnega izražanja. (Dobbs, 1997, str. 31)  

- Umetnostna kritika 

Umetnostna kritika zaobjema opisovanje, interpretacijo, vrednotenje in postavljanje teorij o 

umetniškem delu z namenom, da bi bolje razumeli umetnost in njeno vlogo v družbi. Kritiki 

opisujejo, interpretirajo, sodijo in teoretizirajo o umetnosti. Umetnostna kritika torej temelji 

na pisanju in pogovoru o umetnosti. Za razliko od umetnostne zgodovine, ki se je razvila kot 

samostojna znanstvena disciplina, je umetnostna kritika izšla iz novinarskih krogov, ki so za 

laično publiko opisovali in interpretirali sodobno umetnost ter jim predstavljali svoje poglede 

na sodobne umetnine. Do konca 19. stoletja se je kvaliteta umetnostnih del določala glede 

na stopnjo realističnosti, s katero je umetnik upodobil določen motiv. S pojavom 

impresionizma, kubizma in abstrakcije pa je umetnostna kritika dobila novo nalogo: 

predstaviti vsebino umetnostnega dela in njene kvalitete širši javnosti. Umetnostna kritika 

torej pomaga povprečnemu gledalcu razumeti umetnostno delo. Pri tem si pomaga z 

raziskovanjem umetnikovega življenja, ozadja nastanka dela, lastnosti likovne tehnike … 

Umetnostni kritiki se ukvarjajo predvsem z novejšo umetnostjo, za razlage sodobnih del pa 

se pogosto vračajo tudi k starejšim umetninam, s katerimi lahko povlečejo vzporednice. V 

okviru DBAE se področje umetnostne kritike tesno povezuje z ostalimi tremi polji. Tudi 

umetnostna zgodovina, ustvarjanje in estetika se namreč vedno znova srečujejo z 

vrednotenjem umetnostnih del. (Dobbs, 1997, str. 36) Učence DBAE usmerja k raziskovanju 

ozadja nastanka dela (umetnikovo sporočilo, socialna ali politična vprašanja, ki jih delo 

vzbuja), vizualnih učinkov, pomena dela v umetnikovem opusu, pomena dela za družbo, 

estetsko izkušnjo itd. Učenci naj bi se torej naučili opisati, interpretirati, vrednotiti in 

ocenjevati lastnosti ter kvalitete likovnega dela. (Dobbs, 1997, str. 38) 

- Umetnostna zgodovina 

Umetnostna zgodovina raziskuje zgodovinski, socialni in kulturni kontekst, v katerem je 

nastalo umetnostno delo. Osredotoča se na aspekt časa, ki vpliva na podobo likovnega dela 

preko tradicije in aktualnega stila. Njen glavni namen je vzpostavitev sistematične (tudi 

kronološke) ureditve umetnostnih del, gibanj in slogov. S tem nam prikazuje tudi potek 
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razvoja civilizacije in kulture. Raziskuje namen in pomen umetnosti in odnos ljudi do 

umetnine v tistem času, ko je nastala, ozadje nastanka umetnine (pisni zapisi umetnikov, 

pisma …), vpliv umetnine na druge umetnike in njihova dela, izvor dela (provenienco). Učenci 

torej preko umetnostne zgodovine spoznavajo umetniške dosežke preteklosti in sedanjosti. 

To jih motivira, preko primerov spoznavajo umetnostne sloge ter tehnike. Preko 

umetnostnih del se odpirajo teme za pogovor, še posebej o kulturnih, socialnih, političnih, 

verskih in ekonomskih vprašanjih. (Dobbs, 1997, str. 38–45) 

- Estetika 

Estetika je veja filozofije, ki raziskuje pomen, naravo ter vrednost umetnosti in drugih stvari z 

estetskega vidika. Spoznavanje estetskih zakonitosti nam pomaga ločevati umetnost od 

drugih pojavov ter pojasnjuje, zakaj lahko to sploh storimo. Pomaga nam pri spoznavanju 

osnov, na podlagi katerih umetniki, umetnostni kritiki, zgodovinarji in drugi strokovnjaki 

interpretirajo in vrednotijo umetnine. Estetika pa je tudi izrazito subjektivno pogojena, zato 

je pomembno, da poudarimo razliko med izražanjem osebnih preferenc in utemeljenim 

vrednotenjem nekega likovnega dela. Estetika uči, kako argumentiramo svoje mnenje, kako 

govorimo o umetnostnem delu na verodostojen način z utemeljenimi razlagami. Z 

raziskovanjem ozadja likovnega dela spoznamo kompleksnost in subtilnost okoliščin, v 

katerih je nastalo umetnostno delo. Pri DBAE poglobljenost estetske vzgoje prilagajamo 

starosti učencev. Najmlajši se ukvarjajo z vprašanji: Kaj je lepo/grdo? Ali je lahko umetnostno 

delo, na katerem je upodobljeno nekaj grdega, lepo? Zakaj je nekomu eno umetnostno delo 

bolj všeč kot drugemu? Ali so definicije grdega in lepega pogojene z našo kulturo? Dejstvo je 

namreč, da oglaševalska industrija s svojimi predstavami o lepotnih idealih močno vpliva na 

otroke, še bolj pa na najstnike. Tako se oblikujejo stereotipi, na podlagi katerih lahko 

govorimo o konceptu lepote v zgodovini, v drugih kulturah … Še druga vprašanja, s katerimi 

se ukvarja estetika, so: V kolikšni meri naj ob vrednotenju likovnega dela upoštevamo 

mnenje stroke in koliko lastno mnenje? Ali moramo upoštevati željo umetnika, ki v oporoki 

zapiše, naj se uniči vsa njegova neprodana dela? Ali obstaja moralni imperativ, ki zavrača 

uničevanje umetnostnih del? Ali bi morala biti tudi umetnostna dela, ki so za neko skupino 

sveta, dostopna vsem ljudem? (Dobbs, 1997, str. 47–51)  
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Če metodi Ways In in Discipline Based Art Education primerjamo med seboj, ugotovimo, da 

je Ways In morda nekoliko širše zastavljena kot DBAE. Spoznavni proces pri Ways In se 

stopnjuje od bolj splošnih vprašanj ter pogledov k vedno bolj specifičnim, DBAE pa se na 

umetnino osredotoči preko precej ozko določenih disciplin, ki pa se seveda v praksi med 

seboj močno prepletajo in odpirajo učencem širok spekter spoznanj. Obe metodi zagovarjata 

ustvarjalno dejavnost, ki temelji na izkušnjah, poznavanju tehnike, konteksta, motiva … Pri 

obeh je zelo pomembno poznavanje umetnostnozgodovinskega okvira oz. konteksta, 

poznavanje terminologije, izvedba stilne analize (pri Ways In preko spoznavanja 

predmetnosti, pri DBAE preko umetnostnozgodovinskega principa) in utemeljeno 

vrednotenje umetnostnih del. Osredotočata se tudi na vpliv osebnih izkušenj (pri Ways In 

prav s samostojnim pristopom, pri DBAE pa preko ustvarjanja, umetnostne kritike in 

estetike). Na nek način se torej metodi dopolnjujeta, saj z različnimi izhodiščnimi točkami 

zaobjameta vse pomembne aspekte umetnostnega dela. V gradivih Tate Moderna in Getty 

Instituta je ta razlika zelo lepo vidna. Poudariti moramo, da sta obe metodi zasnovani za delo 

na mestu samem, za neposredno interakcijo z avtentično umetnino. Gradivo, ki je 

pripravljeno za delo po metodi Ways In, izhaja iz nekega generalnega opisa umetnostnega 

dela, avtorja, konteksta, tehnike …, ki je namenjen učitelju/mentorju. Nato sledi 

sistematično spoznavanje dela glede na opisane principe oz. »poti v umetnino«, ob vsakem 

principu se odpira vprašanje osebnega doprinosa k doživljanju/razumevanju obravnavnane 

umetnine. Gradivo DBAE sestavlja nekoliko bolj sistematičen zapis o avtorju, obdobju, 

obravnavanem delu, učnih ciljih, zahtevanem materialu. Sledijo priporočena vprašanja 

(odpirajo teme umetnoste zgodovine, estetike in umetnostne kritike) in delovni listi/učno 

gradivo za učence. Dejavnost se zaokroži z ustvarjanjem. Pri tem opisu je seveda prišlo do 

posploševanja, saj se gradiva tudi znotraj okvira posamezne metode med seboj razlikujejo 

glede na obravnavano umetnino. Opis je narejen na podlagi gradiv, ki so dostopna na 

spletnih straneh 

http://www.getty.edu/education/teachers/classroom_resources/curricula/art_architecture/

aa_lesson02.html in http://www.tate.org.uk/download/file/fid/6409. 

http://www.getty.edu/education/teachers/classroom_resources/curricula/art_architecture/aa_lesson02.html
http://www.getty.edu/education/teachers/classroom_resources/curricula/art_architecture/aa_lesson02.html
http://www.tate.org.uk/download/file/fid/6409
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9 PODPORNO GRADIVO ZA SPOZNAVANJE 

ARHITEKTURE JOŽETA PLEČNIKA V 

LJUBLJANI  

 

Metodi, ki sta bili predstavljeni v prejšnjem poglavju, sta služili pri pripravi podpornega 

gradiva za spoznavanje Plečnikove arhitekture v Ljubljani, konkretno za Tržnice in 

Tromostovje. Prvi del gradiva je arhitekturni terminološki slovar, ki zajema najpomembnejše 

in najpogosteje uporabljene arhitekturne elemente v Plečnikovi arhitekturi. Slovar smo za 

večjo nazornost in uporabnost opremili tudi s slikovnim gradivom. Drugi del zajema kratek 

Plečnikov življenjepis, predstavitev urbanističnih razmer v Ljubljani v tistem času, glavne 

povezave med modernizmom in Plečnikom in splošen opis dela arhitekta oz. urbanista. Prvi 

in drugi del sta namenjena splošni seznanitvi mentorja ali udeleženca z arhitekturo in 

Plečnikom. Ravno zaradi te generalizacije je uporaba teh dveh gradiv možna tudi pri 

spoznavanju druge Plečnikove arhitekture. V tretjem delu spoznamo zgodovino prostora, v 

katerem se nahajata Tromostovje in Tržnice, njune arhitekturne posebnosti in kontekst 

nastanka. Preko vprašanj in aktivnosti na delovnih listih se udeleženci spoznajo z 

arhitekturno terminologijo, različnimi materiali, delom arhitekta in ustvarjalnimi nalogami, ki 

so večinoma prilagojene spoznavanju spomenika in situ.  

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

  



75 

 

  



76 

 

O ARHITEKTU JOŽETU PLEČNIKU 

Jože Plečnik se je rodil 23. januarja 1872 v Ljubljani. Tam je obiskoval osnovno šolo, 

gimnazijo in obrtno nadaljevalno šolo. Šolanje je nadaljeval v Gradcu, leta 1895 pa je začel 

študij arhitekture na Dunaju. Leta 1899 je diplomiral v razredu slavnega dunajskega arhitekta 

Otta Wagnerja in začel svojo arhitekturno kariero. Njegovi najpomembnejši dunajski deli sta 

Zacherlova hiša, ki jo je načrtoval za pomembnega tovarnarja Zacherla in cerkev sv. Duha na 

Ottakringu. Cerkev je bila ena prvih železobetonskih sakralnih stavb v Evropi in je v javnosti 

vzbudila mešane, predvsem negativne odzive. Arhitekt se zato na Dunaju ni več počutil 

dobrodošlega. Odšel je v Prago, kjer je postal učitelj na Visoki šoli za umetno obrt. Na 

Češkem je sčasoma postal zelo priljubljen in priznan, leta 1920 je bil imenovan za glavnega 

arhitekta pri prenovi praškega gradu Hradčany. V tem času je dobival tudi mnoga vabila iz 

različnih tujih univerz in akademij, ki so ga želele pridobiti za profesorja na svojih 

arhitekturnih oddelkih. Plečnik pa se je odločil za povratek v domovino in poučevanje na 

Tehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Poleg dela s študenti je Plečnik intenzivno preučeval 

arhitekturo Ljubljane, izdeloval načrte za prenove starih mestnih ureditev in objektov ter 

novogradnje. Njegova najpomembnejša dela v Ljubljani so: ureditev struge Ljubljanice, 

Narodna in univerzitetna knjižnica, Tromostovje, Tržnice, Križanke in poslovilni kompleks 

Žale. Izvoljen je bil za častnega meščana mesta Ljubljana, prejel je odlikovanje zasluge za 

narod in Prešernovo nagrado. Umrl je 7. januarja 1957 na svojem domu v Trnovem.  

O LJUBLJANI V PLEČNIKOVEM ČASU 

Ljubljano je leta 1895 prizadel zelo močan potres, ki je porušil velik del mesta. Tako se je 

ljubljanska mestna uprava znašla pred zelo zahtevno nalogo, kako čim hitreje zgraditi 

urbanistično dovršeno in učinkovito mesto, ki bo odgovarjalo potrebam modernega časa. 

Razpisali so natečaj za nov regulacijski načrt, na katerega se je odzvalo mnogo domačih in 

tudi tujih arhitektov. Med njimi je bil tudi znani slovenski arhitekt Maks Fabiani. Župan v tem 

času je bil Ivan Hribar, ki je zaslužen za popotresno obnovo Ljubljane. Obnovo je za nekaj let 

ustavila prva svetovno vojna, po vojni pa se je mesto začelo izredno hitro širiti. Po združitvi v 

Kraljevino SHS (Slovencev, Hrvatov in Srbov) leta 1918, si je ljubljansko vodstvo prizadevalo 

pospešiti razvoj mestne industrije. Kmalu pa so ugotovili, da popotresni razvojni načrti ne 

ustrezajo novim razmeram in urbanističnim ambicijam. Za pomoč pri načrtovanju novega 
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regulacijskega načrta je mestni stavbni urad pod vodstvom Matka Prelovška prosil 

arhitekturni oddelek tehnične fakultete Univerze v Ljubljani. Tam sta poučevala Jože Plečnik 

in Ivan Vurnik. Svoje urbanistično snovanje (Načrt velike Ljubljane in Regulacijski načrt za 

Svetokrižki okraj) je Plečnik javnosti predstavil leta 1929. Njegova ideja je temeljila na 

ureditvi »vrtnega mesta« ali garden city. To je mesto, ki je razporejeno geometrično, 

radialno in ki ni gosto naseljeno. Mesto bi se po njegovih načrtih širilo iz starega historičnega 

jedra radialno navzven. Okrog mestnega jedra bi potekala dva cestna obroča, notranji in 

zunanji, ki bi povezoval industrijske in stanovanjske predele mesta. Urbanistični načrti t.i. 

velike Ljubljane (dva cestna obroča, izven nivojsko križanje Celovške ceste in železnice, 

enakomerno razporejeni parki po celem mestu itd.) niso bili nikoli v celoti realizirani. 

Nekoliko bolj upoštevani so bili njegovi načrti za preureditve historičnega dela mesta. V jedro 

mesta naj bi po Plečnikovo vodilo pet glavnih osi, ki jih je arhitekt zasnoval med svojimi 

sprehodi po mestu, med obiskovanjem gradbišč, kjer so gradili njegove stavbe, pa tudi na 

podlagi sprehodov v mladosti z očetom in bratom Andrejem. Za središče mesta je Plečnik 

določil Tromostovje, tam se namreč sekata dve osi (os reke Ljubljanice in os med Tivolijem in 

Gradom). Če bi uspel uresničiti svojo idejo o mogočnih propilejah Južnega trga na območju 

med današnjo Čopovo, Šubičevo in Wolfovo, pa bi se prvotnima pridružila še tretja os (med 

Trnovim in Kongresnim trgom). Četrta in peta os sta nekoliko manj izraziti (po Zoisovi cesti 

do Šentjakobskega trga na Grad in po nabrežju reke Gradaščice). Plečnik je bil torej v 

obdobju med letoma 1930 in 1945 vodilni arhitekt v Ljubljani. To je razvidno iz velikega 

števila njegovih stavb (cerkev sv. Frančiška Asiškega, Stadion, Obrtna zbornica, cerkev sv. 

Mihaela, Šentjakobski trg, Rimski zid, Trnovski most, Vzajemna zavarovalnica, Tromostovje, 

park Zvezda, park Tivoli, Vegova ulica, NUK, Čevljarski most, Peglezen, zapornica na 

Ljubljanici, Žale, tržnice, Uršulinska gimnazija, Križanke). 

MODERNIZEM IN PLEČNIK 

Inženirska stroka je od začetkov 19. stoletja do začetka 20. stoletja doživela najverjetneje 

najhitrejši razvoj v zgodovini človeštva. Ker sta arhitektura in inženirstvo dve neločljivo 

povezani stroki, je do izrednega napredka prišlo tudi na področju arhitekturnega snovanja. 

Arhitekti so po drugi svetovni vojni začeli s pridom uporabljati glavni novosti na področju 

gradbenih materialov: železo in beton. Njuna kombinacija, železobeton je omogočala nov, 
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enostavnejši in bolj ekonomičen način gradnje. Arhitekti so bili osvobojeni starih miselnih 

vzorcev, oblikovali so se različni arhitekturni tokovi. Nekateri izmed njih so kaj hitro zamrli 

(futurizem), drugi so imeli mnogo posnemovalcev (mednarodni slog), spet tretji so bili 

osamljeni primerki (A. Gaudí, J. Plečnik) … Plečnikov slog se precej razlikuje od sloga njegovih 

sodobnikov, kljub temu pa je vpliv modernizma na arhitekta viden v pogosti rabi umetnega 

kamna in železobetona in betona. Eden glavnih razlogov je gotovo ekonomičnost, precej 

lažje rešljivi sta tudi vprašanji transporta in obdelave materiala. Tako kot vsak material imata 

tudi umetni kamen in beton določene pomanjkljivosti. Eden večjih minusov je gotovo krajši 

rok trajanja, drugi pa je omejenost pri izdelavi detajlov. Medtem ko je obdelava večjih 

površin precej preprosta, po drugi strani material ne dopušča fine ornamentike (kot npr. les 

ali pravi kamen). Modernisti so morali to lastnost upoštevati, posledica tega pa je izčiščena 

arhitektura brez ornamentov. Ta princip je morda najvidnejša povezava med modernizmom 

in Plečnikom. Plečnikova arhitektura je zelo izčiščena, prevladujejo preproste geometrične 

oblike in moderni materiali. Lep primer stilizacije pa so npr. »korintski« kapiteli edikule 

ljubljanskih Tržnic, ki jih je arhitekt oblikoval na podlagi tehničnih zakonitosti izbranega 

materiala. Kljub poenostavitvi motiva v njih prepoznamo grško izročilo in osnovno 

dekorativno idejo. 

O ARHITEKTURI IN ARHITEKTU 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je arhitektura definirana kot umetnost oblikovanja 

prostora, stavbarstvo. Vloga arhitekture je bila tekom zgodovine vedno zelo pomembna, 

tako so npr. še danes pomembne monumentalne piramide starih Egipčanov. Način dela 

arhitektov se je seveda od začetkov stavbarstva do danes zelo spremenil, njihov cilj pa je 

ostal nespremenjen: izdelati načrt za ureditev določenega prostora tako, da bo čim bolj 

optimalno služil svojemu namenu. Arhitekt mora pri načrtovanju novega objekta/ureditve 

upoštevati želje naročnika, vpliv novega objekta na prostor in ljudi, zakonska določila, 

tehnične lastnosti materiala, ki je predviden za gradnjo in statiko (v sodelovanju z 

gradbeniki), finančno konstrukcijo projekta … Svoje ideje najprej najpogosteje skicira (s 

prosto roko naredi hitro risbo brez detajlov, imenovano skica), sledi več študij (na podlagi 

meritev, postavitve v prostor …) in načrt (v pomanjšanem merilu narejena tehnična risba 

stavbe oz. prostorske ureditve). Načrti so sestavljeni iz tlorisa (prikaz vodoravnega prereza 
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stavbe oz. pogled na prostorsko ureditev iz zraka), narisa (projekcija stavbe/prostorske 

ureditve na navpično ravnino), stranskega risa (pravokotna projekcija stavbe/prostorske 

ureditve na pomožno projekcijsko ravnino, pravokotno na risalni ravnini) in perspektive 

(prostorska upodobitev stavbe/prostorske ureditve na določeni ravnini). Sledi izdelava 

makete (predmet, izdelan za ponazoritev obravnavanega objekta/prostorske ureditve v 

zmanjšanem merilu), pridobitev gradbenih dovoljenj in izvedba. To je seveda zelo posplošen 

opis poti »od ideje do izvedbe«. Med posameznimi fazami je namreč potrebnega še veliko 

usklajevanja, pogovorov, sprememb … Sodobno načrtovanje v arhitekturi poteka večinoma v 

digitalni obliki s pomočjo različnih programov, ki omogočajo grafične prikaze končnega 

izgleda, olajšan pa je tudi proces povezovanja strok in izmenjave podatkov. Tako je 

usklajevanje med različnimi strokovnjaki, ki sodelujejo pri projektu (geodeti, arhitekti, 

gradbeniki, projektanti) hitrejše in bolj enostavno. 
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OBRAVNAVANO DELO: TROMOSTOVJE 
(Jože Plečnik, 1932) 

 

O TROMOSTOVJU 

Že v srednjem veku je na zavoju Ljubljanice, kjer je reka najožja, stal most. Imenovali so ga 

Špitalski most, ime pa je dobil po bližnji bolnišnici. Povezoval je novi del mesta s staro 

Ljubljano in po seznamih mostnin iz let 1620 ter 1730 lahko sklepamo, da je bil most zelo 

prometen. Na podlagi Valvasorjeve slike iz leta 1660 lahko razberemo, da so pred mostom 

postavili kramarske kolibe, ki so bile v uporabi do leta 1786, ko so porušili Špitalska vrata. 

Leta 1833 je enaka usoda doletela tudi Špitalski in Mesarski most. V času baroka so most 

ponovno postavili. Okrog leta 1770 se je začelo izsuševanje Barja, 1772 pa so začeli s prvimi 

sanacijami po načrtih Gabriela Gruberja. Gruberjev prekop, ki je preusmerjal del vode v staro 

rečno strugo je bil končan leta 1782, posledica poglabljanja struge pa so bili zelo strmi 

bregovi in nizka vodna gladina. Nov most je na mestu dotrajanega Špitalskega leta 1842 

zgradil Italijan Giovanni Picco. Most so poimenovali po nadvojvodi Francu Karlu. Po prvi 
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svetovni vojni tudi novi most ni več zadoščal prometni situaciji. Sprva so ga hoteli podreti, 

Plečnik pa je leta 1929 s pomočjo Cirila Tavčarja našel drugo rešitev. Urejanje Tromostovja se 

je začelo leta 1929. Plečnikova ideja je bila izjemno praktična in ekonomična. Povezava med 

obema bregovoma je namreč ostala v uporabi tudi med gradnjo, saj je Plečnik v svojem 

načrtu predvidel zgolj razširitev starega Karlovega mostu z dvema dodatnima brvema. Za 

gradnjo so uporabili materiale, ki niso bili dragi (beton, umetni kamen, nekaj dreves). 

Bregova je arhitekt s premišljenimi posegi preoblikoval v zaključeno celoto, Prešernov trg pa 

je dobil vlogo središča mesta. Dela na Tromostovju so se zaključila leta 1932.  

Tromostovje Ljubljanico preči na njenem najožjem delu in povezuje Prešernov trg s 

Stritarjevo ulico. Most je sestavljen iz treh delov, glavne brvi in dveh stranskih, ki se žarkasto 

razširita iz desnega brega na levega. Sredinski most je najširši in je bil v preteklosti namenjen 

dvosmernemu motornemu prometu. Stranski brvi sta nekoliko ožji in sta namenjeni 

predvsem pešcem ter kolesarjem. Sredinski kamniti most sloni na dveh masivnih lokih, 

stranska pa se pneta čez reko v enem položnejšem loku. Na sredini sta stranski brvi razširjeni 

v balkona s katerih se na bregova spuščajo stopnišča, ki vodijo na spodnjo rečno teraso. 

Stopnišča s svojo obliko tvorijo značilen mediteranski rečni portal, ki spominja na beneške 

mostove. Na spodnji rečni terasi so urejene rečne galerije, iz katerih bi lahko uredili dostop 

do obrečnih promenad. Na razširjenem betonskem delu nabrežja je arhitekt zasadil visoke 

piramidaste topole, njihove krošnje naj bi tvorile nekakšen »zeleni« slavolok pred vstopom v 

stari del mesta. 

VPRAŠANJA ZA UDELEŽENCE 

Kako se počutiš v tem prostoru, na tem mostu? Te spominja na kakšen drug most, na kakšno 

drugo stavbo? Sprehodi se po vseh treh brveh, stopnicah, spodnjih galerijah. Kakšne občutke 

imaš? Zakaj? 

Kako je sestavljen most? Ali je na kakšen način drugačen od okoliških mostov? Iz katerih 

materialov je narejen? Kako so ti materiali obdelani? Primerjaj materiale, iz katerih je 

narejeno Tromostovje, in materiale, iz katerih je narejen sosednji, Mesarski most. Kakšno 

funkcijo imajo po tvojem mnenju drevesa, ki so zasajena na nabrežju mostu? Se na mostu 

počutiš velikega ali majhnega? Se ti zdi, da je most postavljen na pravi lokaciji? 
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Ali most pripoveduje kakšno zgodbo, nas s čim izziva? Nam sporoča še kaj, razen tega, kar 

vidimo? Morda preko simbolov? Kako se most imenuje? Zakaj? Ali bi lahko na podlagi 

poznavanja arhitekturnega sloga tega dela prepoznal še kakšno umetnikovo delo? 

Komu je most namenjen? Ali veš, kdaj in kako je nastal? Zakaj je sestavljen iz treh delov? Ima 

to kakšne posebne prednosti/slabosti? Zakaj je most postavljen ravno na tem prostoru? 

Kakšen je bil prevladujoč arhitekturni slog časa, ko je most nastal? Kateri umetnostno 

zgodovinski slog je vplival na arhitekta? Ali veš, kako poteka delo arhitektov, s čim se 

ukvarjajo? 

PREDLOGI NALOG (GLEJ DELOVNI LIST TROMOSTOVJE) 

1. Kronološko razporedi sličice (z 1 označi najstarejši prikaz, s 6 najnovejši), ki prikazujejo 

predhodnike Tromostovja, gradnjo Tromostovja in most, kakršnega poznamo danes. 

2. S pomočjo Plečnikovih načrtov (stranski ris leve in desne brvi ter sredinskega mostu), 

fotografije iz zraka in opazovanja poskusi narisati tloris Tromostovja. 

3. Sprehodi se do ograje mostu. Roko položi na enega izmed balustrov, delovni list pa na 

trdno podlago. Pisalo postavi v zgornji levi kot spodnjega okvirčka. Zapri oči in z eno roko 

tipaj baluster od zgoraj navzdol, sočasno pa z drugo roko zarisuj obliko. Nato odpri oči in 

zraven nastale risbe zariši obliko balustra po opazovanju z levo in potem še z desno roko. 

4. Oglej si spodnje sličice, obkroži številke tistih, ki so po tvojem mnenju skice. Primerjaj jih z 

ostalimi načini prikaza in skušaj zapisati glavne lastnosti skice. Nato se sprehodi do 

Mesarskega mostu ali Ribje brvi in naredi skico Tromostovja. 

5. Na fotografijah lahko vidiš nekaj tipičnih beneških mostov. Primerjaj jih med seboj in s 

Tromostovjem, na spodnje črte zapiši svoja opažanja. 
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OBRAVNAVANO DELO: TRŽNICE  
(Jože Plečnik, 1941) 

O TRŽNICAH 

Območje Plečnikovih Tržnic (Adamič-Lundrovo nabrežje), Vodnikov in Pogačarjev trg imajo 

zelo bogato zgodovino. Že v srednjem veku je ob desnem bregu Ljubljanice potekalo 

obrambno obzidje, ki je ločevalo srednjeveško mestno jedro pod grajskim hribom od ostalih 

delov rastoče naselbine. Na mestu današnjega Vodnikovega trga so okrog leta 1269 postavili 

frančiškanski samostan in cerkvico, kasneje pa še pokopališče. Na mestu današnjega 

Tromostovja se že leta 1280 omenja Stari most, pozneje Spodnji/Špitalski most. Na njem so 

bile postavljene stojnice za prodajo mesa. Leta 1511 je Ljubljano prizadel potres. Za 
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obravnavani del Ljubljane je pomembna tudi škofijska palača, ki jo je po potresu leta 1511 

pozidal knezoškof Krištof Ravbar. Med škofijsko palačo in reko naj bi bil ob tej prezidavi 

urejen tudi okrasni vrt. Med letoma 1701 in 1706 je bila po načrtih vodilnega rimskega 

arhitekta Andrea Pozza zgrajena nova stolnica, leta 1708 pa so začeli graditi še semenišče po 

načrtih Carla Martiuzzija. Današnji Pogačarjev trg ima zelo dolgo tržno tradicijo. Vrt ob 

škofijski palači so namreč najkasneje v drugi polovici 17. stoletja spremenili v tržni prostor. 

Leta 1786 so podrli Špitalska mestna vrata in odstranili kolibe na Špitalskem mostu, 

nadomestili so jih z zidanimi ob frančiškanski cerkvi. Iz različnih dokumentov je razvidno, da 

so si škofje leta 1790 želeli odstraniti tržne lope na sedanjem Pogačarjevem trgu. Vendar do 

tega ni prišlo, saj so bile mestne oblasti prepričane, da morajo tovrstne površine ostati v lasti 

mesta in uporabi prebivalcev. Ohranjen je načrt iz leta 1795 arhitekta Andreja Meninija, ki 

prikazuje obstoječe lope (na bregu Ljubljanice) in predvideva postavitev novih ob škofijski 

palači. Konec 18. stoletja so podrli obzidje in mesto se je širilo naprej. Ljubljana je postala 

pomembno središče Ilirskih provinc. Kot urbanistični ideal se je uveljavilo parkovno mesto, 

zato so mestni arhitekti skoraj vse nepozidane parcele spremenili v zelene površine. Tako je 

del ljubljanskega nabrežja za licejem (nekdanjim samostanom) in stolnico postal kostanjev 

drevored (Šolski drevored) in urejen vrt. V drevored so postavili lope za prodajo mesa, iz leta 

1831 pa so ohranjeni načrti za novo ureditev območja današnjega Pogačarjevega trga. Tržne 

lope naj bi razširili v dve vrsti, do tega pa ni prišlo. V 60. letih so na prostoru med škofijo in 

semeniščem podrli hleve in druga gospodarska poslopja, na njihovem mestu je nastal 

Pogačarjev trg. Leta 1895 je Ljubljano prizadel močan potres. Najhuje je bilo na levem bregu 

Ljubljanice, skoraj povsem pa se je porušil tudi licej na Vodnikovem trgu. Med letoma 1902 

in 1903 so licej podrli, na njegovem mestu so uredili živilsko tržnico, ki pa ni nadomestila 

drugih tržnih mest. Potrebe rastočega mesta po hrani so bile namreč iz leta v leto večje. 

Župan Ivan Hribar se je zavzemal za ureditev pokrite tržnice, ki bi bila primerljiva s tržnicami 

v drugih večjih evropskih mestih. Vendar pa so vse do leta 1940 na Pogačarjevem in 

Vodnikovem trgu postavljali zgolj lesene lope in stojnice za prodajo. Leta 1939 je Plečnik 

izdelal načrt, ki je predvideval monumentalni poseg na obeh bregovih Ljubljanice. Skupaj s 

Tromostovjem, Zmajskim ter Mesarskim mostom bi nov objekt Tržnic tvoril zaključeno 

celoto. Kljub svoji odločenosti pa se je tokrat znašel v precepu; po eni strani je želel obuditi 

spomin na srednjeveško ljubljansko obzidje, ki je potekalo v liniji ob bregu Ljubljanice, po 

drugi strani pa ga je močno mikal motiv vrta edikul. Odločil se je za monumentalni stebrni 
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kompleks, vključil pa je tudi tempeljski detajl (cvetličarna na začetku Tržnic). Tržnice so bile 

dokončane leta 1942.  

Ljubljanska osrednja tržnica se razteza ob desnem bregu reke Ljubljanice, med 

Tromostovjem in Zmajskim mostom. Objekt je sestavljen iz štirih enot. Prva enota je majhen 

tempelj oz. edikula, ki označuje začetek Tržnic. Zamišljena je bila kot prodajalna rož 

(cvetličarna). Druga enota je t.i. stebrna lopa, ki je na eni strani neposredno vezana na 

edikulo, na drugi pa na višje poslopje mesarskih tržnic. Sestavlja jo trinajst betonskih travej, 

ki so oprte na preproste stebre brez baz in podstavkov. Stebri so narejeni iz umetnega 

kamna in nosijo enokapno streho, ki je pokrita s salonitnimi strešniki. Stik lope s precej višjim 

objektom mesarskih tržnic je izveden s povišanim pravokotnim zidcem, kritim z betonskimi 

strešniki. Morda nenavadno, a ravno izrazito poudarjena ločnica ustvari občutek organskega 

nadaljevanja kompleksa v novo enoto. Na tem mestu se namreč stavba razširi, arhitekt 

streho podaljša in jo podpre z monumentalnim stebriščem (stoa). Glavno poslopje sestavlja 

devet celic, ki so na zunaj in v notranjščini povsem enake. Arhitekta je pri načrtovanju vodila 

ideja, da bi bila lahko v vsaki celici samostojna prodajalna. Z vodne strani je stena po višini 

razdeljena na dva pasova; spodnji del je močno reliefno razgiban in ima vgrajena manjša 

polkrožna okna, zgoraj pa je fasada gladko ometana, okna so velika, prav tako polkrožna. 

Enakomeren ritem nanizanih celic arhitekt prekine z dvema ložama (loggia). V loži postavi 

kamnit vodnjak, skozi stebrišče pa odpre pogled na reko. Kombinacija sedmih prodajnih 

enot, loža in še sedmih enot se ponovi na drugi strani cenzure, ki jo je Plečnik namenil za 

dostop na Mesarski most, ki bi potekal pravokotno na tržnice. Mesarski most je bil načrtovan 

kot monumentalni zaključek Tržnic. Arhitektova zamisel se je zgledovala po Palladijevi ideji 

za beneški most Rialto. Most po Plečnikovih načrtih nikoli ni bil zgrajen, leta 2008 pa je 

Mestna občina Ljubljana razpisala javni anonimni arhitekturni natečaj za ureditev širšega 

območja ljubljanskih tržnic. Na natečaju je bila izbrana rešitev arhitekturnega biroja 

ATELJERarhitekti.  

VPRAŠANJA ZA UDELEŽENCE 

Kako se počutiš v tem prostoru, med stebri, ob stojnicah, v loži? Te na spominja na kakšen 

drug prostor, ki si ga obiskal kdaj prej? Na kakšno drugo stavbo? Sprehodi se po celotni 
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dolžini Tržnic, med stebri in ob njih, spusti se po zavitih stopnicah v spodnjo etažo, obišči 

katero izmed prodajaln. Kakšne občutke imaš? Zakaj? 

Kako je sestavljen kompleks Tržnic? Katere materiale opaziš? Kako so ti materiali obdelani? 

Lahko med njimi opaziš kontraste? Kakšna je njihova tekstura? Primerjaj materiale, ki 

prevladujejo pri Tržnicah z okoliškimi stavbami. Ali opaziš kakšno razliko oz. podobnost? 

Kakšen občutek vzbujajo uporabljeni materiali? Se v oz. ob tej stavbi počutiš velikega ali 

majhnega? Se ti zdi, da je postavljena na pravi lokaciji? Zakaj? Kakšne barve prevladujejo? Ali 

so prostori svetli ali temni? Opaziš kakšno igro svetlobe? Kako padajo sence? Ustvarjajo 

kakšne vzorce? Ali deluje stavba urejeno, stabilno? Zakaj misliš da je tako?  

Ali lahko celoten kompleks Tržnic razdeliš na različne enote? Če ja, na koliko? Ali vsak del 

pripoveduje svojo zgodbo, nas s čim izziva? Nam sporoča še kaj, razen tega, kar vidimo? 

Morda preko simbolov? Ali bi lahko na podlagi poznavanja arhitekturnega sloga tega dela, 

prepoznal še kakšno umetnikovo delo? 

Komu so Tržnice namenjene? Ali veš kdaj in kako so nastale? Zakaj so sestavljene iz različnih 

delov? Ima to kakšne posebne prednosti/slabosti? Zakaj so Tržnice ravno na tem prostoru? 

Kakšen je bil prevladujoč arhitekturni slog časa, v katerem so nastale? Kateri umetnostno 

zgodovinski slog je vplival na arhitekta? Ali veš kako poteka delo arhitektov, kakšen je 

postopek, katerega končni rezultat je stavba? 

PREDLOGI NALOG (GLEJ DELOVNI LIST TRŽNICE) 

1. Sprehodi se po celotnem kompleksu Tržnic in razmišljaj o tem, kako se pri tem počutiš. 

Opazuj stavbo in morebitne različne enote. Koliko različnih arhitekturnih enot opaziš? 

2. S pomočjo arhitekturnega slovarja v kompleksu Tržnic poišči naslednje stavbne elemente: 

arhitrav, timpanon, steber, kapitel, slop, portal, lok. Označi jih na prikazih na drugi strani 

lista. S pomočjo slovarja poimenuj in označi različne arhitekturne enote Tržnic, ki si jih opazil 

med svojim sprehodom (namig: edikula ...). Zapiši tudi, katere izdelke oz. hrano prodajajo 

tam.  

3. Katere materiale so uporabili pri gradnji Tržnic? Poišči vsaj tri različne in jih potipaj. Na 

vsakega od njih položi papir in spodnji okvirček močno pobarvaj s svinčnikom. Dobil boš 
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različne vzorce, saj ima vsak material specifično teksturo. Na črto pod okvirčkom napiši, 

kateri material si “odtisnil”. 

4. Steber je eden glavnih stavbnih elementov v Plečnikovi arhitekturi. Tržnice niso nobena 

izjema. S pomočjo arhitekturnega slovarja poimenuj tip stebra, ki je uporabljen pri Tržnicah. 

Na delovnem listu boš našel prostor, kamor nariši svoj steber. Bodi inovativen, uporabiti pa 

moraš vse glavne sestavne dele stebra. Če ne veš, kateri so glavni sestavni deli, poišči 

odgovor v arhitekturnem slovarju. 

5. Na delovnem listu sta fotografiji Plečnikovega stebra in stebra iz hiše Batllo, ki jo je 

zasnoval španski arhitekt Antoni Gaudí. Gaudí in Plečnik sta ustvarjala v približno istem času. 

Primerjaj stebra na fotografijah. Ali opaziš kakšne razlike ali podobnosti? Zapiši jih, nato pa 

svoje odgovore primerjaj z odgovori soudeležencev. 

6. Ali si lahko predstavljaš, kako bi bilo, če bi Plečnik pri načrtovanju Tržnic uporabil drug tip 

stebrov? Na primer bolj vitke jonske stebre? Z digitalnim fotoaparatom ali mobilnim 

telefonom fotografiraj stebrno kolonado Tržnic. Nato stebre s pomočjo računalniškega 

programa, ki ga znaš uporabljati, zamenjaj z jonskimi, korintskimi, kompozitnimi, svojimi … 

7. Izberi si predmet/del stavbe in ga čim bolj podrobno opiši, soudeleženci pa naj ugotovijo, 

za kateri predmet/del stavbe gre. 

8. Na sliki vidiš načrt za Mesarski most, kot si ga je zamislil Plečnik. Ali je most, ki ga lahko 

vidiš danes, narejen po Plečnikovih načrtih? Kakšne so podobnosti in razlike med spodnjim 

načrtom in zgrajenim mostom? Iz katerih materialov je zgrajen Mesarski most? Med seboj 

primerjaj spodnje načrte in makete. Označi tisti prikaz, ki je nabolj podoben obstoječemu 

mostu. 

9. Kakšen je pomen Tržnic za mesto? Kaj vse se tam prodaja? Sprehodi se tudi po spodnjem 

delu Tržnic, ves čas bodi pozoren na vonje in barve hrane. Svoje vtise zapiši.  
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10 PRILOGE 

- Delovni listi o Tromostovju  

- Delovni listi o Tržnicah  
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11 SKLEP 

Plečnik in njegovo delo je neke vrste uganka. Tako za domače in tuje arhitekte, umetnostne 

zgodovinarje, za arhitekturne navdušence in likovne pedagoge. Slednje si upam trditi na 

podlagi prebrane literature, ki je je sicer izredno veliko na voljo, vendar pa si pisci niso edini, 

kam točno bi uvrstili Plečnika in njegovo delo. Je modernist? Klasicist? Moderni klasicist? 

Neoklasicist? Ekspresionist? Iracionalist? Morda uvrstitev Plečnika v enega izmed 

arhitekturnih tokov ni bistvenega pomena za razumevanje kvalitete njegovega dela, gotovo 

pa nakazuje na neko neenotnost znotraj umetnostnozgodovinske discipline, čemur –

razumljivo – sledi tudi nepoučenost vseh ostalih. Most med umetnostno zgodovinsko (in v 

tem primeru tudi arhitekturno) disciplino predstavljamo (likovni) pedagogi. Strokovno znanje 

prenašamo na učence oz. udeležence delavnic, aktivnosti itd., kar pa je praktično nemogoče, 

če tega znanja nimamo. Namen pričujočega diplomskega dela je bila torej zgoščena 

predstavitev vseh glavnih aspektov Plečnikovega dela. Na podlagi prebranega bi lahko 

pedagogi bolje spoznali in razumeli Plečnikov arhitekturni izraz, njegove glavne značilnosti, 

posebnosti in kvalitete. Tako bi lahko njegovo delo bolj poglobljeno predstavili udeležencem 

pedagoških aktivnosti. S seznanitvijo o Ljubljani po potresu leta 1895 nam postane jasno, 

kako je prišlo do potrebe po novem urbanističnem načrtu, zakaj je bil ravno Plečnik tako 

pomemben akter pri oblikovanju arhitekturne podobe našega glavnega mesta in kakšna je 

bila miselnost o varovanju kulturne dediščine v tistem času.  

Plečnikovo delo temelji na izredno poglobljenem poznavanju etruščanske in grške 

arhitekture in izvirnem prenosu teh konceptov v nove stvaritve. Njegov način dela je odličen 

dokaz, da je za kvalitetno likovno izražanje pomembno poznavanje umetnostne zgodovine, 

kar zagovarjata tudi metodi Ways In in Discipline Based Art Education. Izkušnje izoblikujejo 

človeka, znanje nas ne omejuje, ampak nam širi obzorja in omogoča tvorbo novih miselnih 

povezav ter uporabo uspešnih rešitev v novih stvaritvah. To velja za vsa področja, med 

drugim tudi za aktivnosti povezane z likovnim izražanjem. Podporno gradivo, ki je bilo 

pripravljeno v okviru pričujočega diplomskega dela, je torej neka osnova, ki pa se lahko 

aplicira na ostala Plečnikova dela. S primerno predelavo lahko pedagogi enak koncept 

uporabijo tudi za spoznavanje druge kulturne dediščine oz. umetniških del.  
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Dejstvo je, da je Plečnikova arhitektura večplastna in odpira mnoga vprašanja, ki se jih v tem 

diplomskem delu sploh nismo dotaknili. Upam pa, da sem uspela njegovo delo predstaviti v 

pravi luči, ter olajšati delo pedagogom, ki bi si želeli delo našega najpomembnejšega 

arhitekta na zanimiv in razumljiv način predstaviti mlajšim rodovom.  
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