
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

KATJA ŽUGIČ 

 

SPOZNAVANJE ARHITEKTURE V 
PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA 2014



 



 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

 

 

 

 

SPOZNAVANJE ARHITEKTURE V 
PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

Mentorica: izr. prof. dr. METODA KEMPERL           Kandidatka: Katja Žugič 

 

 

 

LJUBLJANA 2014 



 

ZAHVALE 

Najprej se zahvaljujem svoji družini, ki mi je ves čas študija stala ob strani in me spodbujala, še 

posebej svoji mami Tatjani, ki je verjela vame, mi dajala moč in energijo, da sem se lahko 

spopadla z vsemi ovirami, ki so mi med študijem prekrižale pot. 

Prijazno se zahvaljujem svoji mentorici izr. prof. dr. Metodi Kemperl za vso strokovno pomoč, 

spodbudo, ažurnost in nasvete, ki so mi bili pri izdelavi diplomske naloge zelo v pomoč.  

Za vso tehnično pomoč med študijem in pri pripravi diplomske naloge se zahvaljujem Cengizu 

Altıntaşu.  

Hvaležna sem tudi sodelavkam Heleni Cvetežar, Andreji Lange in Marjeti Košir, ki so mi stale 

ob strani in mi omogočale opravljanje vseh obveznosti, povezanih s študijem. Zahvaljujem se 

tudi sodelavkama Bojani Dolščak in Sonji Škrabec, ki sta me velikodušno sprejeli v svojo 

skupino in mi v njej omogočili opravljanje raziskovalnega projekta . 

Hvala tud otrokom iz skupine Pingvinčki za njihovo aktivno sodelovanje, saj brez njih mojega 

diplomskega dela ne bi bilo.  

Zahvaljujem se tudi lektorici dr. Nini Novak Kerbler za ekspeditivnost in dobro sodelovanje.  

 



POVZETEK 

 

V diplomski nalogi sem se osredotočila na približanje arhitekture prek estetske vzgoje. Pojem 

estetske vzgoje sem na kratko opisala in ga razčlenila na metode, opredelila pa sem tudi naloge 

in cilje za njegovo uresničevanje.  

Temo sem izbrala zato, ker menim, da v predšolskem obdobju namenjamo premalo pozornosti 

arhitekturi, ki nas obdajajo na vsakem koraku, saj jo imamo za samoumevno. Zdi se mi, da se ne 

zavedamo dovolj, da prav prostor in arhitektura močno vplivata na naša življenja, saj se lahko 

prek njiju s pomočjo estetske vzgoje otroci naučijo opažanja, doživljanja in vrednotenja estetike.  

Pri predstavitvi arhitekturnih del sem se osredotočila na dela našega največjega arhitekta Jožeta 

Plečnika, saj so prav ta s svojim estetskim videzom pritegnila mojo pozornost. Morda tudi zato, 

ker imam zelo rada antično arhitekturo, katere elemente zelo pogosto najdemo v Plečnikovih 

delih. Poleg tega se mi zdi prav, da otroke že v zgodnjem obdobju spoznamo s Plečnikom in jim 

ga približamo kot »velikana« na področju arhitekture v Sloveniji, še posebej v Ljubljani. 

Otrokom sem sicer predstavila Plečnikova dela, vendar pa poudarek ni bil na vseh njegovih 

objektih, ki jih najdemo v Ljubljani, temveč le na treh mostovih, in sicer na Tromostovju, 

Čevljarskem oz. Šuštarskem mostu in Trnovskem mostu. 

Zakaj sem se odločila prav za te mostove? Zato ker so vsi trije v centru Ljubljane, ker so njihove 

postavitve dokaj blizu druga drugi, ker je vsak od njih nekaj posebnega in ker se med seboj zelo 

razlikujejo, kljub temu pa vključujejo tudi podobne elemente.  

Namen moje diplomske naloge je bil otrokom arhitekturo približati z estetskega vidika, jih z njo 

seznaniti, njihovo pozornost pogosteje usmerjati nanjo in jim zasnovati neko osnovo, na kateri 

bodo lahko skozi življenje gradili naprej. Če sem arhitekturo in njen estetski vidik uspešno 

približala vsaj enemu od otrok ter bo to vplivalo na njegov nadaljni estetski vidik in odnos do 

arhitekture, mi je cilj uspelo doseči.  

 

 

Ključne besede: estetska vzgoja, arhitektura, arhitekt, umetnost, Jože Plečnik, most, arhitekturni 

elementi (baluster, lok, steber, kapitel).  



ABSTRACT 

 

The diploma thesis focuses on how to make the architecture more accessible through aesthetic education. 

The concept of aesthetic education is briefly described and divided into methods; additionally, tasks and 

goals for its realization are defined. 

I have chosen this topic because I think that in preschool time not enough attention is paid to the objects 

that surround us as they are taken for granted. In my opinion, we are not aware enough of how strongly 

space and architecture influence our lives, as they teach children with the help of aesthetic education how 

to observe, experience and evaluate the aesthetics. 

I have focused on the architectural works of our greatest architect Jože Plečnik, since they attracted my 

attention because of the aesthetic appearance. Maybe one of the reasons is that I am very fond of ancient 

architecture, the features of which are often found in the works of Plečnik. In addition, I reckon that the 

right thing to do is to introduce the children to Plečnik as a "giant" in the field of architecture in Slovenia, 

especially in Ljubljana. I introduced the work of Plečnik to the children; however, the emphasis was not 

on all his buildings found in Ljubljana but only on three bridges, namely Triple Bridge (Tromostovje), 

Cobblers' Bridge and Trnovo Bridge. 

I have chosen these bridges because all three are in the centre of Ljubljana and fairly close to each other, 

because each of them is something special and very different, although they include similar elements. 

The aim of the diploma thesis was to bring an aesthetic point of view of architecture closer to children, 

introduce it to them, direct their attention more often to it, and give them a basis on which they can build 

on later in life. If I successfully introduce the architecture and its aesthetic aspect to at least one child and 

it affects his aesthetic aspect and relationship to architecture in the future, I reach the goal. 

 

 

Keywords: aesthetic education, architecture, architect, art, Jože Plečnik, bridge, architectural elements 

(baluster, arc, column, capital). 
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1 UVOD 

Gradnja arhitekture mora temeljiti na treh načelih – na trdnosti, lepoti in uporabnosti, in to je že 

leta 15. pr. n. št. zapisal Mark Vitruvij Pollion, rimski vojaški arhitekt, ki se je že v tistem času 

zavedal, kako močno na naše življenje vplivata prostor in arhitektura (Filipič, Kavčič, 2014, 

str. 9 in 63).  

Ker se tega dobro zavedam tudi sama in ker pri delu s predšolskimi otroki premalokrat v svoje 

dejavnosti vključujemo prostor in arhitekturo, sem se odločila to spremeniti. Otroke sem želela 

seznaniti z našim največjim arhitektom Jožetom Plečnikom in jim omogočiti, da se z arhitekturo 

srečajo in spoznajo z estetskega vidika.  

Mostove Jožeta Plečnika kot del estetske umetnosti sem izbrala predvsem zato, ker njegova 

arhitekturna dela predstavljajo objekte, vredne besede arhitektura. Ta vrednost je zelo dobro 

ponazorjena z izjavo Nikolausa Pevsnerja iz leta 1943: »Kolesarnica je stavba, Lincolnova 

katedrala je arhitektura.« (Filipič, Kavčič, 2014: 62) 

Prek svojega projekta želim otroke ozavestiti in jim omogočiti neposredno izkušnjo, ki bo vsaj 

malo vplivala na njihovo nadaljnje estetsko doživljanje ter razumevanje prostora in arhitekture, 

ki jih spremljata na vsakem koraku.  

V svojem diplomskem delu se bom osredotočila na delo in življenje Jožeta Plečnika ter kako 

njegovo delo vpliva na naše življenje, na pomen mostov in zgodovino njihovega razvoja ter na 

estetski pomen, ki ga ne moremo ločiti od del Jožeta Plečnika in mostov.  
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2 MOSTOVI 

2.1 POMEN MOSTU 

Mostovi so stari toliko kot človeštvo. Najprej so ljudje uporabljali mostove, ki jih je ustvarila 

narava, kajti padlo drevo čez potok, lijano, razpeto med drevesoma na nasprotnih straneh reke, 

ali kamniti lok, ki ga je ustvarila erozija, lahko že imamo za naravni most. Take naravne prehode 

so ljudje uporabljali od nekdaj, z razvojem pa so s pomočjo človeškega uma in različnih 

materialov začeli nastajati umetni mostovi. Od takrat naprej se je začel neskončen boj, kajti 

vsaka postavitev mostu je izziv, ki nam ga naloži narava. (Sassi Perino, Faraggiana, 2004, 

str. 12–13). 

V določenih zgodovinskih obdobjih so bili mostovi tudi simbol okultnih sil, saj so se te 

maščevale z uničevanjem človeškega dela. V zvezi s tem se je razvilo veliko legend, v katerih 

nastopa hudič ali rečni duh, ki ponoči uničuje tisto, kar so ljudje podnevi naredili. Ljudje so 

pozneje ugotovili, da gradnji ne nasprotuje hudič oz. rečni duh, temveč je za to kriv zakon fizike. 

Ko so se bolje poučili o fizikalnih zakonih, so mostove, za katere je veljalo, da jih ni mogoče 

zgraditi, lahko postavili. (Sassi Perino, Faraggiana, 2004, str. 12–13). 

Pri gradnji mostov je bilo vedno treba misliti na to, kako se bo arhitektura prilagodila oz. zlila z 

naravo, kako bo vplivala na okolico in kako se bo s postavitvijo spremenila značilnost pokrajine. 

Vendar pa se lahko mostovi zelo dobro harmonično zlijejo z okoljem in postanejo značilnost 

njene panorame. Arhitekti so do danes oblikovali mostove vseh vrst, pri tem pa so le redki 

zanemarili njihov estetski vidik. Vendar pa zaradi pretiravanja pri oblikovanju ti mostovi niso 

bili vedno privlačni. Seveda pa estetsko mnenje vedno subjektivno, kljub temu pa se pri njem 

upoštevajo tudi določeni splošni kriteriji. Poudarek ni le na njihovi prisotnosti v prostoru, temveč 

tudi na prisotnosti v času. Mostovi so dobili svoje mesto tudi v srcih ljudi, saj so v njihovi 

prisotnosti rastli, jih vzljubili in vzeli za svoje. Tako kot ljudje, ki živijo na podeželju, vzljubijo 

gore, ravnino, gozdove in vodovje, ki jih obdajajo. (Sassi Perino, Faraggiana, 2004, str. 12–13). 

Prvotna naloga mostov je bila seveda spodbujanje razvoja urbanega naselja oz. območja. (Sassi 

Perino, Faraggiana, 2004, str. 12–13). 

 

2.2 MOSTOVI NA SLOVENSKEM 

Tako kot drugje smo tudi v Sloveniji v stoletjih zgradili veliko mostov, ki predstavljajo pravo 

bogastvo kulturne dediščine. Vsak od njih na svoj način prikazuje razmere časa, v katerih je 
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nastal, in gradbeniško znanje. Mostove so v zgodovini postavljali in podirali, mnogi so bili 

opuščeni oz. so izgubili svojo funkcijo. Nekatere od njih zaradi svoje zgodovinske vloge in 

umetniške vrednosti uvrščamo med najpomembnejše spomenike arhitekturne dediščine (Humar, 

Kladnik, 2002, str. 14). 

Prve mostove so najverjetneje gradili mostiščarji, vendar pa ti niso služili prečkanju rek ali 

potokov, temveč so povezovali kolišča med seboj in s kopnim. Prvi pravi mostovi naj bi se 

pojavili v 1. tisočletju pr. n. št. na območju Jantarske poti. Ker so bili leseni, se zaradi kratke 

življenjske dobe niso ohranili do danes. Rimljani so prvi gradili obstojnejše mostove iz kamna in 

veziva, saj je v njihovem času mostogradnja doživela največji razcvet, žal pa se tudi ti mostovi 

pogosto niso ohranili (Humar, Kladnik, 2002, str. 14). 

Po razpadu rimskega imperija se je mostogradnja ustavila vse do srednjega veka, ko je ponovno 

oživela. V 12. in 13. stoletju so se namreč razvile trgovske poti in rokodelstvo v mestih se je 

ponovno začelo razvijati. Ob mostove ali pa celo nanje so postavljali mitnice in stražarnice, ki so 

služile za pobiranje mitnine in carinjenje trgovskega blaga. Mostovi so predstavljali tudi vstopne 

poti v utrjena mesta, ki so bila na eni strani zaščitena z obzidjem, na drugi pa z reko oz. vodno 

oviro. Poleg slovenskih mest Maribor, Celje, Ptuj in Koper je bila Ljubljana eno tistih mest, ki je 

bilo dostopno le prek dveh lesenih mostov, in sicer prek Starega oz. Spodnjega mostu (na mestu 

današnjega Tromostovja) in Mesarskega oz. Zgornjega mostu (na mestu današnjega 

Čevljarskega mostu). Tako je mostovi niso omogočali samo lažjega dostopa do naselij, temveč 

so lahko bili tudi del obrambnega sistema mesta in gradov (Humar, Kladnik, 2002, str. 15). 

Najstarejši ohranjeni kamniti most v Sloveniji se nahaja v Škofji loki in se imenuje Kamniti ali 

Kapucinski most. Zanimivo je, da druga slovenska mesta v tistem času niso imela kamnitih 

mostov, saj so se ljudje zadovoljili že z lesenimi, ki pa jih je bilo treba stalno obnavljati (Humar, 

Kladnik, 2002, str. 20). 

Gradnja boljših kamnitih mostov je oživela v 17. stoletju. Seveda pa so take mostove gradili 

predvsem tam, kjer je bil ta gradbeni material na voljo, torej predvsem na Primorskem in 

Notranjskem. Ker so bili ti mostovi zgrajeni iz trajnejše kamnite konstrukcije, se jih je iz tega 

časa ohranilo kar nekaj. Število mostov pa se je začelo večati v 18. stoletju. Natančno sliko o 

obstoju in natančni legi mostov ponazarja Jožefinski vojaški zemljevid (1763–1787), ki je bil 

izdelan za vojaške potrebe. Konec 18. stoletja in v začetku 19. stoletja je bilo na Primorskem 
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zgrajeno veliko kamnitih mostov, ki so jih poimenovali Napoleonovi mostovi. (Humar, Kladnik, 

2002, str. 21) 

Leta 1842 je bil v centru Ljubljane zgrajen prvi večji in pomembnejši kamniti most, ki je 

nadomestil precej prometni Spodnji ali Špitalski leseni most. Most, ki je bil posvečen nadvojvodi 

Francu Karlu, stoji še danes kot osrednji most Tromostovja. Temu je leta 1932 arhitekt Jože 

Plečnik dodal še stranski brvi ter tako mostu dal njegovo končno obliko in podobo (Humar, 

Kladnik, 2002, str. 21–24). 

Sredi 19. stoletja je Slovenijo prečkala prva železnica, imenovana Južna železnica, ki je v 

mostogradnjo na Slovenskem vnesla korenite spremembe, saj je železniška proga potekala prek 

številnih viaduktov. Najpomembnejši med njimi je dvonadstropni Borovniški viadukt, ki je 

leta 1856 veljal za največji zidani železniški viadukt na svetu. Žal je njegovo usodo zapečatila 

druga svetovna vojna, v kateri je bil močno poškodovan (Humar, Kladnik, 2002, str. 24–25). 

Razvoj mostogradnje je svoj vrh doživelo v drugi polovici 19. stoletja, ko je bilo avstrijsko 

cesarstvo, pod katero je takrat spadalo tudi ozemlje naše države, najbolj razvita dežela. Prvo 

mesto med materiali, s katerimi so gradili mostove, je prevzel armirani beton, ki je v prvem 

desetletju 20. stoletja iz gradbeništva skoraj popolnoma izrinil kamnite mostove. Beton je bil kot 

cenejši material bolj dobrodošel v času rasti železniškega in cestnega omrežja. Takrat so začeli 

graditi jeklene in viseče mostove, ki so veliko bolje premagovali vodne ovire in doline. Tako je 

leta 1867 Ljubljana dobila litoželezni most, ki je bil pravi tehnični dragulj, saj je bil eden prvih 

mostov na svetu, ki je imel v svoji konstrukciji členke, ki so omogočali določeno gibanje. Most, 

za katerega je naredil načrt inženir Johan Herman, je prvotno stal na mestu današnjega 

Čevljarskega mostu (Humar, Kladnik, 2002, str. 25 in 28). Po zaslugi Jožeta Plečnika so most 

leta 1931 prestavili ob Zaloško cesto, natančneje ob takratno ljubljansko mrtvašnico in tako je 

dobil novo ime – Mrtvaški most. Leta 2010 so ga odstranili s takratne lokacije, saj je dotrajanost 

njegovega materiala zahtevala obnovo. Leta 2011 so obnovljeni most ponovno postavil na novo 

lokacijo. Danes most s prvotnim imenom Hradeckega most, stoji na sotočju Ljubljanice in 

Gradaščice v Trnovem in je namenjen pešcem. 

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Mrtva%C5%A1ki_most,_Ljubljana, pridobljeno 27. 5. 2014)  

V začetku 20. stoletja je pomemben predvsem nastanek štirih mostov, ki so pomembni tudi v 

svetovnem merilu, in sicer Zmajski most (1901), cestni most čez Idrijco pred železniško postajo 
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v Mostu na Soči (1905), kamniti železniški most v Ajbi pri Kanalu (1905) in najimenitnejši med 

njimi – kamniti železniški most čez Sočo v Solkanu (1905) (Humar, Kladnik, 2002, str. 25–28). 

Med drugo svetovno vojno in po njej so mostovi po vsej Sloveniji padali kot za stavo. Veliko 

mostov je bilo uničeno v napadu Nemčije na takratno Jugoslavijo. Vendar pa Nemci takrat z 

rušenjem niso končali, temveč so ga nadaljevali tudi med umikom. Po končani drugi svetovni 

vojni je bilo stanje na Slovenskem resnično tragično. Takrat se je začela obnova porušenih 

objektov, ki je trajala skoraj 10 let. Sredi petdesetih let 20. stoletja, ko si je Slovenija opomogla, 

je gradnja mostov ponovno oživela, pri tem pa so bili uporabljeni novi tehnološki postopki 

(Humar, Kladnik, 2002, str. 34–38). 

 

2.3 LJUBLJANSKI MOSTOVI 20. STOLETJA 

V začetku 20. stoletja so se v Ljubljani pri mostogradnji začele spremembe, saj so prav 

ljubljanski mostovi neke vrste slovenska posebnost. Poudarek je bil na gradnji železnice in 

cestnem prometu, kajti ta se je iz dneva v dan večal. Zaradi tega je bil leta 1901 zgrajen Zmajski 

most, ki je bil prvi in največji železobetonski most v Sloveniji in Evropi. Vendar pa most ni 

zanimiv samo zaradi tehnične plati, temveč tudi zaradi štirih kipov zmajev, ki stojijo na vseh 

štirih vogalih mostu. Ker je zmaj simbol Ljubljane ima most za mesto še toliko večjo vrednost. 

Pomemben pa je tudi v svetovnem merilu zaradi svoje tehnične zasnove in arhitektonskega 

videza (Humar, Kladnik, 2002, str. 29). 

Leta 1915 je inovativni mladi inženir Alojz Kral leseni most zamenjal z današnjim 

Šentjakobskim mostom, ki predstavlja pomembno razvojno stopnjo na področju gradnje 

slovenskih mostov (Humar, Kladnik, 2002 str. 29 in 34). 

Jože Plečnik je bil tisti, ki je Ljubljani in ljubljanskim mostovom dal edinstveno podobo. Že 

obstoječemu mostu je dodal še dodatna mostova in tako je most dobil ime Tromostovje. Temu 

mostu, ki je v Ljubljano prinesel pridih Sredozemlja, je dodal še dva zanimiva ljubljanska 

mostova, in sicer Čevljarski in Trnovski most, ki je eden najmanjših, vendar najlepših mostov v 

Ljubljani. Tem trem mostovom bi upravičeno lahko dodali tudi gradbeno konstrukcijo, ki je 

edinstvena in bogato arhitekturno obdelana, to je vodna zapornica v Mostah (Humar, Kladnik, 

2002, str. 34). 
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2.4 TROMOSTOVJE 

 

Na mestu današnjega Tromostovja je v srednjem veku 

stal leseni Špitalski ali Spodnji most, ki je predstavljal 

tudi vhod v obzidano mesto (Kuhar, Potokar, 2008, 

str. 34–35). Most je ime dobil po Špitalu, po njem pa so 

se imenovala tudi mestna vrata. Na mostu, ki velja za 

najstarejši srednjeveški most v Ljubljani, so svoje mesto  

Slika 1: Tromostovje        most našle trgovine, v katerih so delali in prodajali svoje 

izdelke mesarji, strugarji, glavnikarji in slaščičarji. Kolibe oz. trgovine so imele svoje mesto na 

mostu skoraj dvesto let (Melik, Jeraj, 2005, str. 41). Nato pa so jih leta 1842 zaradi gradnje 

novega kamnitega mostu, ki je bil posvečen nadvojvodi Francu Karlu, prenesli na Čopovo ulico 

(Kuhar, Potokar, 2008, str. 34–35).  

Most je bil v tistem času pomembna mestna točka, ki je vključevala Marijin trg (današnji 

Prešernov trg) in srednjeveška vrata (Krečič, 1997, str. 114–116). Ker je most postal premajhen 

oz. pretesen, so njegovo razširitev zaupali arhitektu Jožetu Plečniku (Kuhar, Potokar, 2008, 

str. 34–35), ki je rešitev videl v postavitvi dodatnih dveh brvi oz. mostov, ki bi bili namenjeni 

pešcem. Novi brvi bi bili postavljeni ob levo in desno stan Karlovega srednjeveškega mostu in bi 

ga tako razbremenili. Tako je leta 1928 predstavil svoj načrt za pahljačasto postavljeni dodatni 

brvi, ki bi bili postavljeni na najkrajši liniji reke (Adamič, 2008, str. 79) in bi lijakasto usmerili 

prostor Prešernovega trga čez reko proti Mestnemu trgu. Most so zgradili leta 1932 (Kuhar, 

Potokar, 2008, str. 34–35) in s tem je Plečniku uspelo bregova povezati v enotno kompozicijo. 

Ker je želel reko približati mestu in oživiti rečne bregove, je brvema dodal stopnišča, ki se 

spuščajo na spodnjo rečno teraso. S tem pa je želel tudi poustvariti sredozemski značaj Ljubljane, 

saj most s svojim značilnim rečnim portalom (Harusky, Koželj, 2002, str. 137) ter s svojimi 

balustri in preklado spominja na mostove v Benetkah. Plečnik je namreč Ljubljanico enačil z 

beneškim Velikim kanalom. Da pa so vsi trije mostovi predstavljali celoto, je vse mostne ograje 

opremil s polnoplastičnimi hruškastimi balustri, ki jih je 624, na preklade pa je postavil 

stilizirane betonske glave in na delilne pilone zgodnjerenesančne balustre kot svetila (Krečič, 

1997, str. 114–116, in Kuhar, Potokar, 2008, str. 34–35). Na spodnjo teraso levega brega 
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Ljubljanice, torej na strani Prešernovega trga, je Plečnik dal zasaditi piramidaste topole, ki naj bi 

tvorili nekakšen slavolok pred vstopom v staro mesto, njihove krošnje pa naj bi zastirale pogled 

v preveč ravno Stritarjevo ulico (Krečič, 1997, str. 116). 

Za Plečnika je bilo Tromostovje eno od središčnih urbanističnih vozlišč Ljubljane, saj so tu 

nekoč stala Špitalska vrata, na Prešernov trg (takratni Marijin trg) pa se stekajo Čopova in 

Miklošičeva ulica ter Trubarjeva cesta. S Čopovo in Cankarjevo ulico se s trgom poveže tudi 

Tivoli (Krečič, 1992, str. 203–204).  

 

2.5 TRNOVSKI MOST 

 

Most je bil zgrajen na mestu starega mostu leta 1932, kot 

del Plečnikove ureditve ljubljanskega nabrežja. 

Predstavlja zaključek mestne monumentalne osi Vegove 

ulice (Krečič, 1991), Plečnikov učenec pa je glede 

njegove gradnje podal tezo, da je Plečnik gradil Ljubljano 

od svoje hiše v Trnovem, saj se je, ko je stopil iz svoje 

Slika 2: Trnovski most         hiše, kmalu znašel pred Trnovsko cerkvijo, pred 

preddverjem katere je zgradil Trnovski most, ki je bil precej širši od drugih (Krečič, 1999, str. 

57–58). Na mostu je pet kamnitih piramid in kip sv. Janeza Krstnika, ki stoji na sredini masivne 

ograje, ki jo sestavljajo masivni vazasti balustri. Vogale mostu krasijo štiri piramide na širokih 

podstavkih. Peta vitka piramida stoji sredi ograje nasproti kipa sv. Janeza Krstnika, ki ga je 

izdelal Nikolaj Pirnat. Optično povezavo z dvostolpno Trnovsko cerkvijo pa tvorijo piramide s 

svojimi konicami. Plečnik je most še dodatno podkrepil z vrstami konfinov, ki obrobljajo 

pločnik. Posebnost Trnovskega mostu so breze, ki so zasejane na mostu in mu dajejo osrednji 

estetski motiv (Krečič, 1992, str. 203–204). Ker Gradaščica predstavlja mejo med Trnovim in 

Krakovim, je to označeno tudi na mostu. Vsaka stran mostnega loka z napisom označuje svojo 

stran, in sicer KRAKOVU na eni strani in TRNOVU na drugi strani. Kadar pa je voda v 

Gradaščici nizka, se je mogoče spustiti do obrežja po ohranjenih stopnicah, ki so jih nekoč 

uporabljale perice, ki so tukaj prale perilo. Tukaj je treba omeniti tudi ribiče ter male in velike 

čolnarje, ki so živeli v Krakovem in Trnovem ter po Ljubljanici prevažali tovor in ljudi, kot tudi 
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solatarice, ki še danes vsako jutro peljejo svoje vrtnine na glavno mestno tržnico (Kuhar, 

Potokar, 2008, str. 130–131) . 

Monumentalna linija razkriva modernega Plečnika, ki je pri gradnji Trnovskega mostu upošteval 

dediščino, ki mu je omogočila stik s preteklostjo. Pomembna je predvsem linija mostne ograje, 

katere plastika piramid na masivnih kvadrih se razvije na rečno stran, medtem ko notranja 

mostna linija ostane skoraj ravna (Krečič, 1992, str. 203–204).  

 

2.6 ČEVLJARSKI MOST 

 

Na mestu današnjega Čevljarskega mostu je lesen most 

stal že v 13. stoletju, na njem pa so stale lope za 

mesarje (Jamnik, Ilich, 2008, str. 11–12). Prav zaradi 

tega se je takratni srednjeveški most imenoval 

Mesarski oz. Zgornji most, ki je že takrat pomenil 

podaljšek Jurčičevega trga in je povezoval Novi trg na 

Slika 3: Čevljarski oz. Šuštarski most        eni strani ter Mestni in Stari trg na drugi. Most stoji na 

najožjem delu rečne struge, ki se na tej točki tudi najbolj približa grajskemu griču (Adamič, 

2008, str. 52–54). Tukaj pa je nekoč med Mestnim in Starim trgom stala mestna ječa, ki se je 

imenovala Tranča. Ime Pod Trančo se je ohranilo vse do danes (Kuhar, Potokar, 2008, str. 48). 

Lope za mesarje so na mostu stale do leta 1618, ko so jih od tam odstranili in jih postavili ob 

obeh straneh mostu. Ker je v tem predelu živelo in delalo veliko čevljarjev, so novopostavljene 

lope dali v najem različnim obrtnikom, med katerimi je bilo največ čevljarjev, in tako je most 

dobil novo ime Čevljarski oz. Šuštarski most. (Adamič, 2008, str. 52) 

Kolibe, ki so stale ob strani mostu, so v 19. stoletju odstranili, most pa preuredili. Ker je bil most 

že precej dotrajan, so ga leta 1847 želeli nadomestiti z novim kamnitim mostom, vendar tega 

nikoli niso izvedli. Zato pa so ga leta 1867 zamenjali z novim litoželeznim mostom, ki je bil 

postavljen visoko nad ravnjo nabrežja, zaradi česar so na desnem bregu postavili stopnišče 

(Adamič, 2008, str. 52). Most je spet dobil novo ime – Hradeckega most –, in sicer po 

priljubljenem županu, vendar pa ni na tem mestu stal niti sto let (Melik, Jeraj, 2005, str. 43). Ker 

je postal preozek, si je Plečnik zamislil novega, pri čemer je upošteval zgodovino mostu, ki je 

predstavljala ključno vez med Mestnim in Novim trgom, na katerem so nekoč stale lesene kolibe, 
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ki so bile dobro prikazane in ohranjene na sliki iz bakroreza, ki jo je v 17. stoletju ustvaril Janez 

Vajkard Valvasor. Litoželezni most, ki so ga izdelali v livarni v Dvoru pri Žužemberku je bil 

tehnični in oblikovni dosežek, vendar pa ni ustrezal Plečnikovi zamisli o slovenskih Atenah, zato 

je bil na njegovo pobudo prestavljen in še danes stoji ob Zaloški cesti (Krečič, 1992, str. 203–

204).  

Zamisel za novi Čevljarski most je vsebovala betonsko konstrukcijo z vitkim nosilcem sredi 

struge, na katerega je želel Plečnik ponovno postaviti trg nad reko. Načrt je vseboval pergolo, ki 

bi v poletni pripeki prekrivala most, vendar pa to zaradi prometa, ki je potekal čez most, ni bilo 

mogoče izvesti. Kljub temu so zgradili širok most, ki je bil urejen v robna dela za pešce in 

srednji pas s konfini za vozila. Pozneje so promet čez most ukinili (Adamič, 2008, str. 52).  

Današnji most vsebuje različne polnoplastične izraznosti, ki so razdeljene v tri kompozicijske 

strukture. Prva plastična struktura prikazuje renesančni konzolni venec, ki se nahaja tik pod 

balustrado. Druga plastična struktura vsebuje balustrado s stebrički, ki so razdeljeni v pet polj ter 

ločeni z masivnejšimi kvadrastimi piloni in s stebri, ki se nahajajo na balustradi in imajo kapitel, 

ki je plitvo grafično obdelan in ima na vrhnji plošči kroglo. Tretjo plastično strukturo tvori 

betonska plošča, ki je postavljena pravokotno na mostno os. Na njej je kvadrasti profilirani pilon, 

na obeh straneh mostu, na njem pa steber z jonskim kapitelom in s triglavo lučjo, ki je obdana z 

bronastimi konicami. To poleg dinamike osamosvojenih plastičnih prvih stebrov ustvarja novo 

razsežnost, ki jo dodatno dinamizira (Krečič, 1992, str. 203–204).  

Jože Plečnik se je pri oblikovanju stebrov in balustrov poigral in tako vanj vključil vse tri stebrne 

rede: dorski v balustradi ograje, jonski pri stebru z lučjo in korintski pri stebrih, ki so na 

balustradi. Letnico nastanka mostu je dal Plečnik vrezati v zadnji steber na severozahodnem 

vogalu mostu. Po ukinitvi prometa je most postal zbirališče meščanov in tako funkcijo je ohranil 

vse do danes (Adamič, 2008, str. 53). 
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2.7 ARHITEKTURNI ELEMENTI, PRISOTNI V PLEČNIKOVI ARHITEKTURI 

• Baluster � podpira ograjo in je lahko okrogel ali mnogokoten profiliran stebriček (Bernik, 

Hudoklin-Šimaga, Štular, 1979, str. 29). 

• Balustrada � je doprsna ograja, ki jo sestavljajo močno stisnjeni 

balustri oz. profilirani stebrički, ki podpirajo ograjo (Bernik, Hudoklin-

Šimaga, Štular, 1979, str. 29).        

Slika 4: Baluster in balustrada  

•  Kapitel � predstavlja zaključek stebra, slopa in pilastra ter je element med oporo 

in težo oboka. Je umetniško bogato oblikovan element, ki prikazuje stil ali 

obdobje (dorski, jonski, korintski, kompozicijski in toskanski) (Bernik, Hudoklin-

Šimaga, Štular, 1979, str. 119, in Marinko, 1997, str. 354).  

Slika 5: Kapitel  

• Konzola � predstavlja izstopajočo podporo, lahko kot podstavek za figuro, ki 

se v Rimu uveljavi pri oblikovanju vencev, kot težnja po dekoraciji. Podpira 

močno previsne dele venca v ritmičnih razmikih (Bernik, Hudoklin-Šimaga, 

Štular, 1979, str. 135, in Marinko, 1997, str. 256).  

Slika 6: Konzola 

• Lok � je obokani nosilni del, ki je lahko sestavljen iz krožnih, elipsastih, parabolnih in drugih 

krivin in prek podporne črte na oporo prenaša breme (Bernik, Hudoklin-Šimaga, Štular, 1979, 

str. 156–157). Je stavbeni člen, ki omogoča premostitev odprtin v zidu oz. razdalje med 

podporama. Gradnja loka temelji na simetričnosti obeh podpor, ki rasteta proti temenu. Na 

koncu se lok zaključi s sklepnim kamnom, ki mu omogoča končno stabilnost in nosilnost. 

Grška arhitektura loka ne pozna, zato pa se ta pogosto uporablja v rimski antiki, ki ga vključuje 

v arhitekturo na različne načine. Lok s svojo obliko določa tudi ritem, še posebej kadar se ta 

pojavlja v nizih (Marinko, Debevec, 2008, str. 84). Rimljani so pri gradnji mostov dobro 

izkoristili znanje o obokih oz. loku. Mostovi so imeli največkrat spodnji obok iz kamna ali 

opeke, ki so ga nato zalili z betonom, na vrhu pa so ga tlakovali. Manjši mostovi so imeli en 

obok, večji pa so jih imeli več, pri čemer so imeli opornike 

sredi rečne struge (Marinko, 1997, str. 299).  

 

       Slika 7: Lok 
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• Pergola � je leseno ogrodje, ki predstavlja odprto senčno uto ali 

hodnik, ki vključuje latnik, okoli katerega se ovijajo rastlinske vitice 

(Bernik, Hudoklin-Šimaga, Štular, 1979, str. 197).  

 Slika 8: Pergola  

• Piramida � je geometrijsko telo, katere osnovna ploskev je kvadrat ali trikotnik, obdaja pa jo 

plašč, sestavljen iz trikotnikov, ki se stikajo v vrhu. V arhitekturi je lahko samostojni objekt ali 

del kompozicije. Asociacije, ki jih dobimo ob besedi piramida, so Egipt, faraoni in grobnica, 

saj prav ta predstavlja pomembno egipčansko arhitekturo. V zgodovini se je njihova vloga v 

arhitekturi menjavala. Piramida je predstavljala sakralno ali spominsko arhitekturo (romanske 

katedrale s piramidnimi strehami na zvonikih) in moderno arhitekturo 

(poslovne stavbe, različni objekti, ki vključujejo lahko jekleno 

konstrukcijo in zasteklitev). V Ljubljani pa najdemo Plečnikove 

piramide, ki predstavljajo ključne točke v mestu. Pet piramid je tudi na 

Trnovskem mostu (Marinko, Debevec, 2008, str. 32).  

Slika 9: Piramida  

• Preklada � je konstrukcijski mehanizem, ki premošča razpon med 

podporama (steber, baluster). Čeprav je bil kamen smiselna zamenjava lesa, 

saj je tega v Grčiji na pretek, je imel tudi slabosti, in sicer omejenost 

razpona, s čimer so se spopadli tako, da so težavo rešili z zgoščevanjem 

podpore (Marinko, Debevec, 2008, str. 126).  

Slika 10: Preklada 

• Podstavek, podnožje oz. piedestal � je kvader z razširjeno spodnjo in zgornjo ploskvijo, na 

kateri stoji steber in pilaster. Podstavek oz. piedestal se začne uvajati kot posebnost v Rimu, 

kot del sestave stebrnih redov, pri tem pa je bilo natančno 

določeno razmerje med višino podstavka in premerom stebra 

(Marinko, 1997, str. 256).  

Slika 11: Podstavek 

• Steber � je osrednji stavbni člen in predstavlja vertikalno podporo. Steber, ki je okrogel, 

pogosto profiliran prerez trupa, ima tri glavne sestavne dele: bazo, trup in kapitel. Pojavi se 

lahko samostojno (del bifore), v nizu (arkade oz. kolonade) ali prosto v prostoru (častni steber, 

podpora skulpturi ali kot del svetilnika). Steber kot arhitekturni člen obstaja že v najstarejši 

arhitekturi, vendar pa ima odločilen vpliv šele v obdobju grške in rimske antike ter zaznamuje 
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poznejša obdobja. V Grčiji so se oblikovali trije stebri: dorski, 

jonski in korintski. Dorski steber ima čokato in strogo obliko ter je 

enoličen, saj je iz vseh strani enak. Jonski steber je eleganten in 

dinamičen, kar je še posebej vidno v kapitelu, ter dvoličen, saj se 

pogled nanj zaradi značilno volutasto oblikovanega kapitela 

razlikuje od spredaj in od strani. Korintski steber predstavlja 

estetski razmislek in ne toliko sad konstrukcijskih izhodišč.   

Slika 12: Steber            Prepoznamo ga po kapitelu, na katerem so akantovi listi, in po 

njegovi vitkosti. Rimljani so grško arhitekturo nadgradili in ji dodali še dva stebra: 

kompozitnega in tuskijskega oz. toskanskega. Tako se je tukaj izoblikovalo pet stebrnih redov, 

ki so temelj klasične arhitekture. Postavitev stebra na podstavek oz. piedestal je najvidnejša 

sprememba, saj še dodatno poudarja višino stebra (Marinko, Debevec, 2008, str. 106–108).   

   

3 JOŽE PLEČNIK 

3.1 JOŽE PLEČNIK IN NJEGOVI ZAČETKI 

Jože Plečnik se je rodil 23. januarja 1872 v Ljubljani, očetu Andreju, 

ki je bil mizar, in materi Heleni kot tretji otrok od štirih. Jože je imel 

starejšo sestro Marijo, ki so jo klicali tudi Maca, starejšega brata 

Andreja, ki je študiral teologijo in bil posvečen za duhovnika, in 

mlajšega brata Janeza, ki je študiral medicino na dunajski univerzi. 

(Krečič, 1997, str. 13) 

Plečnik je že kot otrok veliko risal in bil pri risanju zelo spreten, prav 

Slika 13: Jože Plečnik        tako pa je v tem času tudi pomagal očetu v delavnici. Ker mu šolanje 

ni šlo ravno najbolje, ga je oče po neuspešni nižji gimnaziji vzel v delavnico, kjer si je Jože 

nabral ročnih spretnosti pri oblikovanju lesa. Največ izkušenj je pridobil, ko je spremljal očeta 

med njegovim delom v uglednih ljubljanskih hišah, kjer je vase vpijal detajle, ki so vsebovali 

baročne elemente. Nad slikanjem se je še bolj kot v otroštvu navdušil pri štirinajstih letih, med 

opazovanjem slikarja Janeza Šubica pri slikanju stropa v Šentjakobski cerkvi v Ljubljani. Začel 

je ure slikanja, vendar pa jih je kmalu končal, s tem pa je opustil tudi misel na poklic slikarja. To 

pa ni pomenilo konca njegovemu risanju. Pozneje je študij s pomočjo deželne štipendije 

nadaljeval na državni obrtni šoli v Gradcu. Šolanje je uspešno končal leta 1892 in dobil naziv 
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načrtovalec pohištva. Med šolanjem je njegov izjemni talent za risanje opazil učitelj arhitekt 

Leopold Theyer. (Adamič, 2008, str. 6; Perat, 2009, str. 6; Krečič, 1992, str. 22 in 24; Krečič, 

1997, str. 13–14).  

Leta 1892 je Plečniku umrl oče, vendar je bil takrat še premlad, da bi prevzel njegovo obrt. Tako 

ga je življenjska pot vodila naprej na Dunaj. Tja ga je odpeljal tovarnar Leopold Müller, še 

preden se je Plečnik tega sploh zavedel, in ga tam zaposlil v načrtovalskem biroju tovarne 

pohištva J. W. Müller. Plečnik je pri Müllerju prebil dve leti, medtem pa se je večkrat poskusil 

vpisati na umetnoobrtno šolo, vendar mu nikoli ni uspelo. V njegove sposobnosti sta bila zelo 

prepričana tudi njegova brata Andrej in Janez, ki sta ga prepričevala, naj se vpiše na umetnostno 

akademijo na Dunaju. Leta 1894, prav ko je na akademijo prišel Otto Wagner, je Plečnik doživel 

zase usoden trenutek, ko je v Künstlerhausu videl razstavljene prav njegove načrte. Med vsemi 

razstavljenimi načrti ga je najbolj prevzel Wagnerjev načrt za Berlinsko katedralo, ki je 

prikazoval veliko detajlov. To pa je bilo Plečniku že od nekdaj blizu. O tem predvsem pričajo 

njegove beležke oz. albumi, ki so vsebovali njegove risbe ter nalepljene vzorce slik in arhitektur. 

Tako je prav razstava načrtov Otta Wagnerja na Plečnika delovala kot razodetje, saj je v njem 

videl svoj ideal, ki se mu je želel približati. Kljub svojemu omahovanju in strahu je Plečnik 

vendarle zmogel oditi do Wagnerja in mu pokazati mapo s svojimi risbami (Adamič, 2008, str. 6; 

Perat, 2009, str. 6; Krečič, 1992, str. 22 in 24; Krečič, 1997, str. 13–14).  

Ker je bilo na prelomu stoletja risarsko znanje ena najbolj cenjenih sposobnosti arhitekta, ni bilo 

nič čudnega, da je Wagner Plečnika sprejel samo na podlagi predstavljenih risb (Perat, 2009, str. 

6).  

 

3.2 WAGNERJEVO OBDOBJE 

Plečnikov razgovor z Wagnerjem je potekal uspešno, vendar pa Plečnik kljub temu ni bil 

primeren kandidat za nadaljevanje študija na akademiji, saj je imel za to premalo znanja. Zato sta 

se Wagner in Plečnik dogovorila, da bo slednji leto dni delal v Wagnerjevem ateljeju in se nato 

ponovno prijavil za sprejem na akademijo. Zato je Plečnik pustil službo pri Müllerju in šel delat 

v Wagnerjev atelje. V tem času je prišel na Dunaj njegov mlajši brat Janez, ki se je vpisal na 

medicino, in tako sta brata Plečnik v tem času stanovala skupaj (Krečič, 1992, str. 25). 

Plečnik si je kljub trdemu delu vzel tudi čas za priložnostno skiciranje, katerega namen je bila 

priprava na ponovni jesenski poskus, in tako je bil leta 1895 brez težav sprejet na akademijo. 
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Svojemu delu na akademiji je bil popolnoma predan in vloženi trud je prinesel želene rezultate, 

ki so se pokazali že ob koncu prvega letnika, ko je bil imenovan za najboljšega študenta v 

letniku. Plečnik je v treh letih napredoval od izdelave načrta pročelja za najemno hišo, preko 

načrta za družinsko hišo in župnijsko cerkev vse do diplomskega dela (Krečič, 1997, str. 16). Pri 

vsem tem pa je Wagner svoje učence usmerjal tudi k tekmovalnosti. Za dano nalogo je oblikoval 

interni natečaj, ki je študentom omogočil, da se z dobro izvedenim programom oz. diplomsko 

nalogo potegujejo za številne nagrade. To je pritegnilo tudi Plečnika, ki je po treh letih trdega 

dela za diplomsko delo, ki je vključevalo zahteven urbanistično-arhitekturni načrt za kopališče 

Scheveningen pri Haagu, leta 1898 prejel najuglednejšo državno potovalno štipendijo – Rimsko 

štipendijo (Krečič, 1992, str. 27). 

 

3.3 POTOVANJE PO ITALIJI IN FRANCIJI 

Istega leta, v katerem je končal diplomsko delo in prejel Rimsko štipendijo, se je Plečnik v 

novembru prvič odpravil na potovanje v deželo, o kateri je med študijem veliko slišal in prebral 

ter si o njej ogledoval reprodukcije. V Italiji, natančneje v Benetkah, je prišel do velikega 

odkritja, pri čemer pa je Wagner v njegovih očeh izgubil sijaj. Svojo zgroženost je ubesedil kot: 

»Staro tu – čez vse lepo, kar je novo tam, vse poprečno!« Kajti po dolgem učenju pri Wagnerju, 

ki je bilo usmerjeno k fantastiki in mistiki, ki jima je bil naklonjen tudi Plečnik, je Italija v njem 

prebudila južnjaški pol njegove umetniške narave. Preko tega spoznanja Plečnik za svojo pravo 

umetniško domovino spozna Ljubljano, saj ta v sebi nosi obe umetnostni značilnosti: 

srednjeveške značilnosti (nemško mestno strukturo) ter renesanso in barok s svojim sijajem. 

Potovanje po Italiji mu je razkrilo urbanistični, arhitekturni in likovni pomen Ljubljane, ki je zdaj 

popolnoma ustrezal novopridobljenemu ravnotežju med severnim (modernim) in južnim 

(tradicionalnim). Italija mu je omogočila, da si je nabral novih arhitekturnih in oblikovnih 

domislic, saj ga je zanimalo vse razen sodobnega Od tega trenutka naprej je Plečnik Ljubljani 

posvečal veliko pozornosti in razmišljal tudi o njeni ureditvi. Pri vsem tem je spoznal, da sta 

kamen in opeka edina prava materiala (Krečič, 1992, str. 31; Krečič, 1997, str. 17–18). 

Med potovanjem po Franciji, natančneje po Parizu, je prejel žalostno novico o smrti matere, zato 

je takoj končal svoje potovanje in se vrnil v Ljubljano. Po poletju leta 1899 se je vrnil k 

Wagnerju na Dunaj in tam ostal skoraj eno leto. Svojo pot je želel nadaljevati samostojno v 

sodelovanju z Wagnerjevim sinom Ottom, vendar se je njuno sodelovanje hitro končalo. Pot je 



Katja Žugič: Spoznavanje arhitekture v predšolskem obdobju  2014 

 

 
25 

 

nadaljeval sam, pri čemer se je odločno uprl modernemu in v ospredje postavil umetnostno 

popolnost (Krečič, 1997, str. 19). 

 

3.4 DUNAJSKO OBDOBJE 

Čeprav je Plečnik Dunaj zasovražil, ga ni želel zapustiti, saj se je dobro zavedal, da bo svojo pot 

lahko našel le tam. Ker se je odločil, da bo pot nadaljeval sam, se je leta 1901 vključil v 

umetniško združenje Secesija, v katerem je našel spodbudno umetniško okolje, saj je društvo 

vključevalo najboljše umetniške moči tedanjega Dunaja in Avstrije. V društvu je bil zelo aktiven 

vse do leta 1909 (Krečič, 1997, str. 21; Mušič, 1980, str. 53). 

Na njegovo pot samostojnega arhitekta je odločilno vplivalo poznanstvo s tovarnarjem 

Johannom Ev. Zacherlom, pri katerem je Plečnik našel svoj drugi dom (Mušič, 1980, str. 63). 

Tako se je leta 1903 lotil načrta za Zacherlovo hišo, ki je Plečnikovo najbolj umetniška moderna 

arhitektura (Mušič, 1980, str. 77 in 80). V Zacherlovo palačo oz. hišo, ki je bila ena 

najmodernejših stavb takratnega Dunaja, je vključil tudi krščansko simboliko, in sicer je na 

pročelje hiše postavil kip angela z mečem (Krebelj, 2007, str. 79). V moderno arhitekturo je želel 

vpeljati zgodovinske oblike. To je poskusil narediti z vpeljavo stebra, poleg tega pa je v moderno 

želel vključiti tudi cerkveno umetnost, zato je leta 1905 v Secesiji naredil razstavo cerkvene 

umetnosti (Krečič, 1997, str. 42).  

Ker je v svoja dela zelo rad vnašal versko simboliko, je v delu cerkve sv. Duha našel tisto, k 

čemur je bil usmerjen vse življenje, torej sakralno umetnost. Cerkev sv. Duha stoji v dunajskem 

okraju Ottakring in naj bi predstavljala osrednji del župnijskega centra (Mušič, 1980, str. 133 in 

Krečič, 1997, str. 28). Vendar pa Dunajčani Plečnikovemu delu niso bili naklonjeni, zato se je 

leta 1911 odločil zapustiti Dunaj. Še istega leta je odšel v Prago, kamor ga je povabil prijatelj Jan 

Kotera in kjer naj bi na umetnoobrni šoli prevzel mesto profesorja. Pri vsem tem pa je zelo 

pomembno, da je bilo dunajsko obdobje nekaj posebnega, saj so v tem času Plečnikovi motivi v 

risbah vsebovali veliko domišljije, napetosti in zagona. Zaradi domišljijskega sveta, ki so ga 

vsebovale risbe, pa te, razen redkih izjem, niso bile nikoli realizirane (Krečič, 1997, str. 22 

in 28). 
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3.5 PRAŠKO OBDOBJE 

Na umetnoobrtni šoli je Plečnik poučeval deset let (1911–1921). Vendar pa je to obdobje v 

njegovi karieri predstavljalo neproduktivnost, saj v tem času ni veliko gradil. Prav zaradi tega pa 

se je lahko bolj posvetil svoji arhitekturni ustvarjalnosti, predvsem se je poglabljal v antično 

umetnost, branju in premišljevanju o Ljubljani (Adamič, 2008, str. 11; Krečič, 1997, str. 49–51; 

Perat, 2009, str. 6). 

Leta 1919 so mu na praški umetnostni akademiji ponudili mesto profesorja, istega leta pa se je v 

Ljubljani sestal tudi z arhitektom Ivanom Vurnikom, ki je želel, da bi se Plečnik vrnil v 

domovino, in mu je zato ponudil mesto rednega profesorja na komaj nastajajočem arhitekturnem 

oddelku tehniške fakultete (Adamič, 2008, str. 12; Krečič, 1997, str. 55). 

Leta 1920 je Plečnik od češkoslovaškega predsednika Tomaša G. Masaryka dobil pomembno 

zadolžitev, in sicer prenovo praškega gradu Hradčani. Za zaupano nalogo pa so bili zaslužni 

predvsem češki arhitekti, ki glede prenove niso bili enotni in so zato raje predlagali tujega 

arhitekta. Istega leta je izšla tudi monografija o Plečniku, ki jo je napisal Kosta Strajnić in je 

odločilno vplivala na prepoznavnost Plečnika v domovini in željo, da bi se ta vrnil domov. 

Vsemu temu je leta 1922 sledilo imenovanje za profesorja na kraljevi akademiji za umetnost in 

umetno obrt v Zagrebu. Vendar pa se je Plečnik kljub temu odločil za prenovo praškega gradu 

Hradčani in za profesorsko mesto na ljubljanski univerzi (Adamič, 2008, str. 11 in 55; Krečič, 

1997, str. 55–57). 

Obnovo gradu Hradčani so torej začeli leta 1920, da pa je dobil to prestižno nalogo med tujimi 

arhitekti prav Plečnik, ni bilo naključje. K temu je močno pripomogla njegova naklonjenost 

antični umetnosti, ki je sovpadala z Masarykovo zamislijo o demokratični državi. Pri obnovi 

gradu je poskušal iz grajske stavbe izbrisati spomin na habsburško vladavino, v ospredje pa je 

prišla tudi njegova zamisel o večni luči, ki jo je izrazil v obliki visokega obeliska iz enega kosa 

granita kot spomin na padle češkoslovaške vojake (Adamič, 2008, str. 12; Krebelj, 2007, str. 92). 

Vzporedno z obnovo gradu Hradčani je potekala tudi prenova predsednikove rezidence v dvorcu 

Lani in gradnja cerkve sv. Srca Jezusovega na Vinohradih, za katero so temelje postavili 

leta 1928. Cerkev z zidnimi pilastri razčlenjuje obod ladje, z ravnim kasetiranim stropom, s 

simetričnimi okni ob temenu loka ter z zunanjim videzom masivnega kubičnega telesa in 

velikansko rozeto pa ponazarja močno občutenje sakralnega svetišča. Plečnik je cerkev načrtoval 

sedem let in pri tem izdelal številne načrte. Cerkev sv. Srca Jezusovega na Vinohradih skupaj z 
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beograjsko cerkvijo sv. Anteja pomeni vrh Plečnikove sakralne arhitekture (Krečič, 1997, str. 57, 

74–75; Mušič, 1980, str. 193). Plečnikova prenova gradu Hradčani se je končala leta 1935, ko je 

predsednik Masaryk odstopil, s tem pa se je Plečnik tudi dokončno poslovil od Prage (Adamič, 

2008, str. 15; Krečič, 1997, str. 74). 

 

3.6 DELO DOMA 

Obdobje med letoma 1920 in 1935 je bilo za Plečnika zelo naporno, saj je bil razpet med Prago 

in Ljubljano (Krečič, 1997, str. 55; Adamič, 2008, str. 15; Krečič, 1992, str. 153). Njegova 

vrnitev pa je za slovensko umetnost in kulturo pomenila prelom, saj se je Slovenija prav v tem 

času pridružila novi državni tvorbi – kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. (Krečič, 1997, str. 

77 in 85; Mušič, 1980, str. 168, Krečič, 1992, str. 160). 

S Plečnikovim prihodom se je začela oblikovati moderna slovenska arhitektura, ki je temeljila na 

ustvarjalni etiki in popolni predanosti. Vse to pa se je zelo dobro zlilo v 20. letih, ki so 

predstavljala eksplozivno ustvarjalnost ekspresionizma, futurizma in celo konstruktivizma. 

Plečnikovo prvi projekt ob vrnitvi v domovino je bil stavba Stare tehnike (1920–1921), ki pa je 

bil v primerjavi s poznejšimi projekti zelo skromen (Krečič, 1997, str. 77 in 85; Mušič, 1980, 

str. 168, Krečič, 1992, str. 160). 

Leta 1920 se je Plečnik od sestre preselil v hišo v Trnovem, ki so jo bratje Plečnik kupili 

leta 1915, da bi v njej živeli skupaj. Selitev v Trnovo je bila zaradi pomanjkanja prostora pri 

sestri in potrebi po prostoru, ki ga je potreboval za delavnico, nujna. Leta 1923 se je Plečnik lotil 

preurejanja in obnavljanja hiše, pri tem pa je zaradi pomanjkanja denarja uporabljal podarjene 

gradbene elemente, ki so mu ostali od drugih projektov. Hiši je dodal okrogel stolp z nenavadno 

dvokapno streho, uredil je dostop do prizidka, pri katerem je uporabil plošče, ki so ostale pri 

gradnji stadiona, oblikoval je vhodno verando, pri kateri je uporabil podarjena okna, in dozidal 

zimski vrt, v katerega je vključil stebre iz Celjske posojilnice. Poleg hiše je Plečnik uredil tudi 

vrt, na katerega je postavil čebelnjak, stebre s Čevljarskega mostu in skalnjak. V hiši, ki je bila 

namenjena skupnemu življenju družine Plečnik, je Jože Plečnik ostal sam, to pa mu je na neki 

način tudi ustrezalo (Krečič, 1997, str. 86; Krečič, 1992, str. 153; Hrausky, Koželj, 2002, 

str. 123; Hrausky, Koželj, 2007, str. 27). 

Leta 1922 so Plečnika prosili, da bi Redovno hišo, ki so jo jezuiti postavili leta 1897, povečal s 

prizidkom, ki so ga sezidali med letoma 1924 in 1925 in ga poimenovali Dom duhovnih vaj. Še 
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preden se je to delo dobro končalo, so se nanj obrnili ljubljanski frančiškani, da bi zanje naredil 

načrt za novo cerkev sv. Frančiška v Šiški. Svoje načrtovanje cerkve je povezal z načrti praške 

cerkve sv. Srca Jezusovega, ki je vključevala obliko klasičnega templja. Vendar pa je svoje 

načrte spremenil. Iz načrta je odstranil zunanje stebrišče, notranji prostor pa je oblikoval v 

kvadrat, ki brez izražene osi deluje strogo in enotno. Kljub temu je načrt še vedno temeljil na 

kombinaciji grškega templja in starokrščanske bazilike. Glede na začetni načrt, ki je izhajal iz 

praške cerkve, se je ta predvsem razlikoval po valjastem zvoniku. Končni načrt za cerkev je 

Plečnik naredil leta 1925 in istega leta so cerkev začeli tudi graditi. Čez dobro leto je bila cerkev 

zgrajena in leta 1927 so jo sicer brez zvonika in z zasilnimi oltarji posvetili. Frančiškanska 

cerkev je bila torej prva opaznejša stavba v Ljubljani (Hrausky, Koželj, 2007, str. 46 in 55; 

Krečič, 1992, str. 161, 166–167; Krečič, 1997, str. 88–89 in 90; Prelovšek, 1999, str. 77 in 95).  

Načrt za stadion Orlov, ki je bil najzahtevnejši objekt, namenjen telovadnim nastopom, je začel 

nastajati leta 1923 in je potekal v dveh fazah. Prva faza (1925–1926) je vključevala ograjevanje 

parcele in postavitev zahodne stranice s stebri. V drugi fazi (1935–1940) so zgradili osrednjo 

tribuno – znamenito glorieto, dopolnili stopničaste tribune s sedeži ter zgradili mali tribuni in 

stranišča (Krečič, 1992, str. 191; Adamič, 2008, str. 75–76; Krečič, 1991, str. 23–24). 

Plečnik je pri svojem delu zelo rad uporabljal domač material, kamen in les, ki pa sta bila za 

tedanje razmere velikokrat predraga. Vendar pa je na svoj račun prišel pri svojem prvem velikem 

delu, pri katerem mu ni bilo treba gledati na denar. Delo, ki ga je dobil prek svojega študenta, je 

vključevalo vogalno novorenesančno palačo Zbornice za trgovino, obrt in industrijo. Ker je v 

tistem času Plečnik veliko hodil v Prago, si je za sodelavca izbral Franceta Tomažiča. Čeprav je 

večji del prepustil Tomažiču, pa ni dvoma, da je delo od začetka do konca zasnoval Plečnik. Pri 

palači je šlo za ureditev reprezentančnih prostorov, pri čemer jo je Plečnik dvignil za eno 

nadstropje, več pozornosti pa je posvetil oblikovanju notranjosti. V njej najbolj izstopa stopnišče, 

ki pomeni izvirno in moderno rešitev, prav tako pa se prepletajo različni slogi arhitekture: 

egipčanska, arhaično grška in etruščanska. Gradnja se je začela leta 1925 in končala leta 1927 

(Krečič, 1997, str. 95 in 97; Krečič, 1992, str. 179; Mušič, 1980, str. 203–204; Krečič, 1991, 

str. 21). 

Skoraj sočasno se mu je v drugi polovici 20. let ponudila priložnost načrtovanja zgradbe 

Vzajemne zavarovalnice v Ljubljani in Ljudske posojilnice v Celju. Ne samo da sta naročili za 

načrt sovpadali, tudi lokaciji za zgradbi sta bili zelo podobni – obe sta bili vogalni. S tako 
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gradnjo se je Plečnik srečal že na Dunaju pri Zacherlovi hiši. Oba načrta za stavbi sta bila 

naročena leta 1928, in ker je Plečnik takrat še vedno delal na praškem gradu Hradčani, je nalogo 

za Vzajemno zavarovalnico v Ljubljani prepustil Tomažiču, Ljudsko posojilnico v Celju pa je 

zaupal Suhadolcu. Čeprav je nalogi zaupal sodelavcema, je sam izdelal načrt od začetka do 

konca in nadzoroval potek izvedbe. V tem obdobju je ponovno prišlo v ospredje postavljanje 

prvin v nadstropje, in to se je pri Vzajemni zavarovalnici pokazalo v nadstropni stebrni ureditvi, 

ki je urejena kot dvojni pročelni plašč in izvira iz antičnih nadstropnih stebrišč iz italijanske 

renesanse. Pri Ljudski posojilnici v Celju je na vogal stavbe v pritličju postavil valj, nato pa si v 

nadstropjih sledijo stebri in balustrade. Gradnja obeh stavb se je končala leta 1930 (Adamič, 

2008, str. 18 in 28; Krečič, 1997, str. 100; Krečič, 1992, str. 182–183; Hrausky, Koželj, 2007, 

str. 60 in 108). 

Z začetnimi deli, ki jih je Plečnik dobil ob vrnitvi v domovino, se je že počasi začela oblikovati 

Plečnikova Ljubljana, ki se je dobro prilegala takratni ideologiji slovenske moderne. Začetna 

dela, med katera spadajo že zgoraj navedena, je Plečnik postavil na različne lokacije. Prav ta dela 

so močno prispevala k oblikovanju zamisli o Plečnikovi Ljubljani kot novih Atenah, ki je v svoje 

načrte vključevala nove palače, stebrišča, parke in spomenike. Na ta način je Plečnik želel 

dvigniti kulturo in lepoto naše prestolnice. (Krečič, pridobljeno 10. 6. 2014; Krečič, 1992, str. 

197). 

Kot rezultat te zamisli je nastal opus mestnih ureditev, pri katerem sta v ospredju predvsem 

kopna in vodna os, na kateri je Plečnik priključil še nekaj prečnih osi. Tak opus mestnih ureditev, 

kot je uspel Plečniku v dobrih desetih letih, za časa življenja ne doživi prav veliko arhitektov  

(Krečič, pridobljeno 10. 6. 2014; Krečič, 1992, str. 197). 

 

3.7 PLEČNIKOVA REGULACIJA LJUBLJANE 

3.7.1 Prvi urbanistični načrt 

3.7.1.1 Kopna os 

Plečnik je Ljubljano oblikoval od svojega doma v Trnovem, in sicer na podlagi svoje 

vsakodnevne poti do sestre, ki je potekala mimo Rimskega zidu do Stare tehnike, nato po 

Emonski cesti na Vegovo in naprej do Kongresnega trga; pot je nadaljeval po Wolfovi, nato pa 

čez Ljubljanico do škofije k sestri. Njegov vsakdanji pohod skozi mesto se je počasi spremenil v 

zaokroženo predstavo o novem urbanističnem načrtu Ljubljane (Krečič, 1992, str. 199). 
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Kopna os se začne pri njegovi hiši v Trnovem in se nadaljuje do Trnovske cerkve, kjer je prostor 

pred cerkvijo razširil z novim širokim Trnovskim mostom čez Gradaščico, ki so ga na mestu 

starega mostu zgradili leta 1932. Most je med vsemi Plečnikovimi mostovi nekaj posebnega, saj 

so na njem zasajene breze. Na vseh štirih vogalih mostu stojijo piramide, ki se oblikovno 

povezujejo z zvonikoma Trnovske cerkve. Na sredini balustrade, ki je sestavljena iz balustrov v 

obliki arhaičnih grških posod, na eni strani stoji vitka piramida, na drugi pa kamniti kip 

sv. Janeza Krstnika, ki je zaščitnik Trnovske cerkve (Krečič, 1992, str. 199; Jamnik, Ilich, 2008, 

str. 51; Kuhar, Potokar, 2008, str. 130; Krečič, 1991, str. 29; Hrausky, Koželj, 2007, str. 26).  

Na Emonski cesti je Plečnik leta 1936 začel preurejati in dopolnjevati ostanke izkopanega 

rimskega zidu na Mirju. Skozi obzidje je naredil nova prehoda, ki ju je dopolnil z arheološkimi 

ostanki. Enega od prehodov je dopolnil s piramido, ki predstavlja Cestijevo piramido v Rimu. 

Preurejanje in dopolnjevanje je končal leta 1938. Emonsko cesto je sklenil z Napoleonovim 

spomenikom (1929) na današnjem Trgu francoske revolucije. Plečnik je spomenik postavil kot 

središčno točko, ki pot usmeri naprej po Vegovi ulici (Krečič, 1997, str. 110; Krečič, 1992, str. 

199; Hrausky, Koželj, 2007, str. 25), ki se začne s spomenikom pesnika Simona Gregorčiča iz 

leta 1937. Pot nas pelje po Vegovi ulici mimo Glasbene matice, pred katero na nizkem zidu na 

visokih kamnitih podstavkih stojijo glave različnih glasbenikov. Plečnik je pred vhod v Glasbeno 

matico postavil kandelabre s Tromostovja brez podstavkov. (Jamnik, Ilich, 2008, str. 45; 

Adamič, 2008, str. 59 in 61; Hrausky, Koželj, 2007, str. 18–21; Kuhar, Potokar, 2008, str. 68–

69). 

Eno od Plečnikovih najpomembnejših del je Narodna in univerzitetna knjižnica, na mestu katere 

je v preteklosti stal Deželni dvorec, ki je bil leta 1895 zaradi potresa uničen. Plečnik je tukaj 

leta 1936 postavil NUK, ki obsega štiri nadstropja in notranje dvorišče. Najpomembnejši prostor 

knjižnice je čitalnica, ki zavzema svetel dvonadstropni prostor z velikima navpičnima oknoma. 

Stavba s svojim zanimivim pročeljem, sestavljenim iz rustikalnih kamnitih vložkov in rdečih 

opek, izstopa med drugimi zgradbami. Plečnikov stil je najbolj viden pri stopnišču, ki kot pri 

njegovi sakralni arhitekturi predstavlja obredno pot, ki na neki način simbolizira prehod od 

neznanja k znanju, saj se iz temnega pritličja po stopnicah vzpneš proti svetlobi. Po drugi 

svetovni vojni je bila knjižnica pod vodstvom Plečnika obnovljena, saj je leta 1944 nanjo 

strmoglavilo italijansko letalo. (Jamnik, Ilich, 2008, str. 45; Adamič, 2008, str. 59 in 61; 

Hrausky, Koželj, 2007, str. 18–21; Kuhar, Potokar, 2008, str. 68–69). 
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Vegova ulica se od NUK-a lijakasto izteče na Kongresni trg (Prav tam). Na mestu današnjega 

trga, ki je ime dobil po kongresu Svete alianse leta 1821, je bilo v emonskem času pokopališče. 

Leta 1824 je bil na mestu porušenega kapucinskega samostana zasilno urejen park Zvezda, ki so 

ga poimenovali po zvezdasti obliki trga, nato pa je Plečnik trg leta 1927 tlakoval z belimi 

betonskimi kvadrati, obrobljenimi s temnim betonom, in nanje po sredini postavil več svetilk, 

preko katerih se Uršulinska cerkev s spomenikom sv. Trojice poveže s stavbo filharmonije. 

Poleg tega, da je Plečnik v parku Zvezda kostanjeva drevesa zamenjal s topoli, v sam park ni 

veliko posegal. Dodal je le betonske stebričke, zamenjal samostanski vodnjak z vodnjakom 

Borisa Kobeta, v park postavil vremensko hišico in spomenik na demonstracije iz leta 1943. H 

Kongresnemu trgu in parku Zvezda spada tudi ozka ulica ob stavbi filharmonije, na vrhu katere 

je postavljena Stolba (1932). To je steber, ki se konča s psevdojonskim kapitelom, ki ima na 

vsaki strani visečo svetilko. Malo naprej se s parkom Zvezda povezuje tudi Šubičeva ulica z 

Gerberjevim stopniščem, na katerem na spodnjem robu stopnišča na kvadrastem podstavku stoji 

vitka svetilka. Z njima je Plečnik želel ponovno povezati mesto in reko (Krečič, 1992, str. 200; 

Krečič, 1991, str. 41–42; Hrausky, Koželj, 2007, str. 14–15; Kuhar, Potokar, 2008, str. 70; 

Jamnik, Ilich, 2008, str. 21). 

S temi ureditvami se je Plečnikova kopenska os sklenila, čeprav je imel glede ureditve 

Kongresnega trga še nekaj drastičnih zamisli. Kongresni trg je namreč želel podaljšati čez most 

do Mestnega trga, zaradi česar bi bil pripravljen podreti stavbo filharmonije (Krečič, 1992, 

str. 198 in 200–201). 

Veliko pozneje, leta 1952, je Plečnik v kopensko os na Vegovi ulici dodal še Križanke, ko so mu 

zaradi povojne izselitve nemških križnikov iz križevniškega samostana zaupali prenovo vsega 

kompleksa. Delo predstavlja njegovo zadnje obsežnejše delo, saj ga je prevzel in izvedel v 

starosti 80 let. Ker je zgodovina križevniškega samostana dolga, sega namreč v 13. stoletje, 

izraža različna obdobja. V del zahodne strani samostana je vpeto tudi antično emonsko obzidje. 

Po drugi svetovni vojni, ko so prenovo zaupali Plečniku, se je v zanemarjeni objekt naselila Šola 

za umetno obrt, ki se je pozneje preimenovala v Šolo za oblikovanje in fotografijo. Plečnik je v 

ospredje postavil vsa tri dvorišča, ki jim je namenil vlogo javnega prostora. Pri prenovi je 

uporabil kipe in portale iz porušenih ljubljanskih stavb, s tlakovanjem in z dodajanjem novih 

elementov pa je v velikem dvorišču Križank ustvaril mediteranski značaj. Že obstoječim stavbam 

je dodal arkade, mrežo stenskih svetilk, dvorišču je dodal pas kandelabrov, stopnišče in pergolo 
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na terasi, v samostanskem objektu pa je uredil gostinski lokal. Ureditev Križank predstavlja pravi 

labodji spev ostarelega arhitekta (Adamič, 2008, str. 55–57; Hrausky, Koželj, 2007, str. 22–23; 

Krečič, 1991, str. 34–35). 

 

3.7.1.2 Vodna os 

Druga pomembna Plečnikova os se nanaša na Ljubljanico, na njene mostove in nabrežja. Ker so 

se v 19. stoletju odločili, da bodo strugo Ljubljanice poglobili, je nemški arhitekt Alfred Keller 

leta 1913 izdelal načrt za obzidavo korita, ki so ga delno izvedli med prvo svetovno vojno. 

Plečniku tako pri oblikovanju vodne osi ni preostalo drugega, kot da nadaljuje betoniranje korita, 

ki pa ga je poskušal na vsakem mogočem koraku izboljšati z različnimi manjšimi in večjimi 

pozidavami na reki in ob njej, ter vključevanje zelenja: drevorede različnih oblik in vrst, žive 

meje, brežine, porastle s travo (Krečič, 1992, str. 201). 

Plečnikova vodna os se začne na Špici oz. pri Trnovskem pristanu, in sicer pri ločitvi 

Gruberjevega prekopa in Ljubljanice. Predel, ki ima ob reki dolgo terasasto stopnišče in tvori 

vzporedno linijo z Ljubljanico, je obdal z vrbami žalujkami in s klopmi. Os se nadaljuje mimo 

Prulskega mostu, pri katerem se dolge in široke stopnice, nad katerimi je peščena pot, počasi 

spustijo vse do Ljubljanice in se končajo tam, kjer se vanjo izlije Gradaščica. Na vrhu stopnic so 

zasajene vrbe žalujke, mimo pa vodi peščena pot, ki se pri starem transformatorju, pri katerem se 

konča Eipprova ulica, ponovno združi s cesto in tukaj se Trnovski pristan tudi konča. Ljubljanica 

je od tod naprej ujeta v visoko betonsko korito, ki ga obdaja veliko zelenja. Kot taka najprej 

doseže Čevljarski most, na mestu katerega je v srednjem veku stal leseni most, pozneje pa še 

litoželezni. Leta 1931 je Plečnik dal na tem mestu zgraditi nov most, ki so ga zaradi čevljarjev, ki 

so delali na mostu, poimenovali Čevljarski oz. Šuštarski most. Most izstopa predvsem zaradi 

visokih stebrov, ki se vzpenjajo v nebo in dajejo mostu estetski poudarek. Pot Ljubljanice se 

nadaljuje do Tromostovja, ki kompozicijsko ¸pomeni vrhunec vodne osi. Na tem mestu je v 

srednjem veku stal leseni most, na katerem so bile postavljene prodajalne, tega pa je nadomestil 

kamniti most, ki mu je Plečnik med letoma 1930 in 1932 zaradi utesnjenosti na vsaki strani dodal 

še po eno brv za pešce. Da bi poudaril mediteransko vzdušje, je Plečnik brvema dodal še 

stopnice z balustrado, ki se spustijo na spodnjo teraso nabrežja (Krečič, 1991, str 45–49; Krečič, 

1992, str. 202–203; Hrausky, Koželj, 2007, str. 32). Takoj za Tromostovjem je Plečnik naredil 

načrt za tržnice, ki so bile sezidane med letoma 1940 in 1944. Ves niz tržnice se začne s 
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cvetličarno (paviljonom), ki je oblikovana kot tempelj v templju, nadaljuje se z odprto stebrno 

lopo, ki ji sledijo tržnice s kolonado, ki se delijo na zgornje nadstropje, ki je namenjeno 

prodajalnam, in na spodnje nadstropje, v katerem je ribarnica. Na sredini tržnic bi moral stati 

pokriti Mesarski most, ki pa ni bil realiziran. Niz tržnic se razteza od Tromostovja vse do 

Zmajskega mostu, ki je naslednja točka vodne osi in s svojimi štirimi zmaji tudi simbol 

Ljubljane. Most je bil zgrajen leta 1901 kot prvi z železobetonsko konstrukcijo v Evropi. 

Ljubljanica kmalu doseže Zapornice, ki služijo za uravnavanje višine in pretoka reke. Plečnik je 

načrt za Zapornice, ki je vključeval poleg treh stolpov tudi brv za pešce, ki jo podpirajo jonski 

stebri, oblikoval leta 1939 za sklenitev promenade, ki bi se tukaj obrnila nazaj proti mestu. 

Zaradi tega se je pri načrtovanju posvetil tudi Ambrožičevemu trgu in parku ob Vrazovem trgu 

na drugi strani Ljubljanice. Ko ta prečka objekt Zapornic, se z njimi konča tudi visoko zidano 

korito in Ljubljanica osvobojena nadaljuje svojo pot (Krečič, 1992, str. 203–204; Krečič, 1991, 

str. 51–53; Hrausky, Koželj, 2007, str. 42–43 in 46–47; Kuhar, Potokar, 2008, str. 42; Jamnik, 

Ilich, 2008, str. 2–3). 

Tako kot pri kopenski osi je imel Plečnik tudi pri vodni osi nekaj zelo nenavadnih zamisli, s 

katerimi je jezil umetnostnega zgodovinarja in konservatorja Franceta Steleta. Predstavljal si je, 

da bi ves del Ljubljanice, ki poteka skozi mesto, prekril in tako dobil sijajno mestno avenijo nad 

vodo (Krečič, 1992, str. 198). 

 

Kopenska in vodna os sta Plečnikovi osrednji osi, ki potekata skozi mesto. Nanju je priključil še 

tri pomembnejše prečne osi, in sicer: 

• Tivolsko, ki se prične pri Tivolskem gradu in se po široki sprehajalni poti, imenovani 

Jakopičevo sprehajališče, nadaljuje proti mestu. Plečnika je park Tivoli, ki je nastal že 

leta 1813, že dolgo privlačil, in ko se je razpravljalo o prostoru za postavitev nove univerze, 

je Plečnik predlagal Tivoli (Univerza v Tivoliju, 1927–1928). Do uresničitve tega ni prišlo, 

kljub temu pa so Plečniku zaupali nalogo ureditve parka Tivoli in tako je oblikoval načrt za 

najznamenitejšo in najopaznejšo promenado, ki pa med Ljubljančani v začetku ni bila dobro 

sprejeta. Izvedba promenade, ki poteka po peščeni aleji, po sredini katere se vrstijo svetilke 

na profiliranih podstavkih in z jonskim kapitelom, povezuje Tivolski grad s Cankarjevo 

cesto, ki se naprej čez Slovensko cesto po Čopovi ulici poveže z današnjim Prešernovim 

trgom. Promenado na obeh straneh obkrožajo visoka drevesa in klopi. Že takrat, ko je 
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Plečnik uredil Jakopičevo sprehajališče, pa je bil pogled z vznožja sprehajališča ali pa z 

njegovega vrha prečudovit. Še posebej je Ljubljančane prevzel pogled v smeri Ljubljanskega 

gradu. Plečnik je leta 1933 za gradom Tivoli uredil tudi gledališče na prostem, ki pa danes 

skoraj ni več vidno (Krečič, 1992, str. 205 in 211–213; Adamič, 2008, str. 72; Hrausky, 

Koželj, 2007, str. 53). 

• Zoisovo, ki se preko Šentjakobskega mostu poveže s Šentjakobskim trgom (danes 

Levstikovim). Ureditev Zoisove ceste iz leta 1927 in Šentjakobskega trga iz leta 1926 spada 

med Plečnikove najstarejše poteze ureditve Ljubljane. Na Zoisovo cesto je postavil piramido 

v spomin na Žiga barona Zoisa, ki je imel ob tej cesti svojo mestno palačo. Šentjakobski trg 

pa je obdal z okroglimi konfini, na sredini samostanskega dvorišča pa je stari vodnjak 

zamenjal z novim. Od tu naprej je želel os nadaljevati mimo cerkve sv. Florijana (1933) na 

Grad – po Poti na grad. Vendar pa to ni bilo izvedeno (Krečič, 1992, str. 205 in 209–211; 

Hrausky, Koželj, 2007, str. 33). Plečnik je želel z gradom povezati tudi Tivolsko os, ki bi se s 

Prešernovega trga preko Tromostovja povezala z Ljubljanskim gradom, saj mu je ta od 

nekdaj predstavljal mestno krono (Krečič, 1992, str. 216). 

• Kot tretja Tivolsko in Zoisovo os na južnem delu dopolnjuje še regulacija Gradaščice z 

vzporedno Eipprovo cesto. Regulacija se začne na Vrhovcih, teče čez Vič vse do izliva 

Gradaščice v Ljubljanico (1930–1932) (Krečič, 1992, str. 205). 

 

Čeprav Plečniku Gradu ni uspelo povezati z nobeno od svojih osi, je bil ta v njegovem življenju 

in delu zelo pomemben. Zanj je je bil krona mesta, zato ga je, ko so mu zaupali preureditev 

Ljubljanskega gradu v nacionalni muzej, poimenoval kar slovenska akropola. Za preureditev 

Gradu je Plečnik oblikoval dva načrta. Prvi je nastal med letoma 1931 in 1932, drugega pa je 

izdelal leta 1947. V drugem načrtu je želel srednjeveški grad porušiti in na njegovo mesto 

postaviti novo zgradbo slovenskega parlamenta. Vendar pa so od vseh njegovih načrtov izvedli 

le prenovo Šanc s sprehajališči in z razglednimi terasami. Najbolj pa se je Plečnik posvečal 

dostopu do Gradu. Prvo zamisel za terasast dostop je leta 1924 dobil iz diplomske naloge 

Tomažica, nato pa je leta 1947 načrtoval postavitev vzpenjače, ki bi se z magistrata povzpela do 

novega slovenskega parlamenta (Krečič, 1992, str. 216; Krečič, 1991, str. 71). 
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3.7.2 Drugi urbanistični načrt 

Poleg že omenjenega dostopa do Gradu se je Plečnik v tem času ukvarjal tudi z načrti za Odeon, 

območjem Bežigrada, Baragovo semenišče in Žale (Krečič, pridobljeno 10. 6. 2014). 

 

Odločila sem se, da bom pri II. urbanističnem načrtu poudarila in predstavila predvsem Žale, to 

pa ne pomeni, da so druga našteta dela manj pomembna.  

Način tradicionalnega pokopavanja umrlih se je iz preteklosti nadaljeval vse do leta 1932, ko so 

mestne oblasti ugotovili, da je ta način za svojce pokojnika iz različnih razlogov preveliko breme 

(promet, dolga pot do pokopališča). Rešitev za to so začeli iskati v zgledih večjih evropskih 

mest. Kmalu so nalogo zaupali Plečniku, ki mu je bila arhitektura simbolov blizu že od 

dunajskega obdobja. Zanimal se je za antična pokopališča, grobove starih kultur in nagrobnike.  

Že leta 1936 je predstavil svojo zamisel o »vrtu vseh svetnikov«, ki ga je zasnoval kot park s 

kapelicami, v katerih bi se svojci lahko poslovili od pokojnika, preden bi ga odpeljali na 

pokopališče sv. Križa. Pri načrtu je Plečnik izhajal iz človeka, ki se sooča z izgubo ljubljene 

osebe in tako na edinstven način združil tradicionalen način slovesa s sodobno mrtvašnico 

(Krečič, 1992, str. 256–266; Prelovšek, 1999, str. 202). 

Plečnikova zamisel za poslovitveni kompleks, ki je temeljila na enem najpomembnejših 

klasičnih spomenikov, na atenski Akropoli s Propilejami, Partenonom in templji, je bila 

zasnovana in sprejeta leta 1937. Kompleks je oblikoval kot ograjen park sakralnih zgradb, ki z 

vključitvijo vhodnega stebriščnega objekta, različnih kapelic, osrednjo molilnico z baldahinom, 

vodnjakom, s svetili, klopmi in z drevesi, v mesto mrtvih vnesel svojo refleksijo o narodu, 

tradiciji in kulturi Slovencev (Krečič, 1992, str. 266 in 268; Prelovšek, 1999, str. 202; Prelovšek, 

Kopač, 1992, str. 46). 

Vhodni stebriščni objekt je tisti, ki predstavlja mejo med svetom živih in mrtvih. Vendar 

Plečnikov objekt zaradi tega ne povečuje turobnosti kraja, temveč predstavlja s svojo belino kraj 

zadnjega slovesa od umrlih. Na vsaki strani stebriščnega vhoda so prostori namenjeni upravi, ki 

pa zaradi slovesnostnega portala, ki zajema kompozicijo nadstropnih stebrišč (trikrat po šest 

stebrov na vsaki strani), ne pridejo do izraza. Plečnik je v vhodni objekt vključil dvojni 

renesančni motiv, in sicer je s stebri oblikoval vboklo prostornino. Na vrhu objekta, natanko nad 

vhodnim lokom, pa je postavil dvojni kip Kristusa in Marije (Adamič, 2008, str. 83; Krečič, 

str. 270; 1992, str. 267; Krečič, 1991, str. 64). Po vstopu skozi propileje, zagledamo osrednjo 
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molilnico, ki je glavni portal, sestavljen iz štirih korintskih stebrov, nad katerimi je arhitravi 

okvir z baldahinom in navidezno neurejene vežice, ki so razporejene po parku mrtvih in med 

seboj ločene z ograjo iz žive meje. Vse kapelice se med seboj razlikujejo po velikosti in 

oblikovnem slogu. Plečnik jih je oblikoval glede na različne zgodovinske oblike. Uporabil je 

prazgodovinski tumul, antični tempelj, srbsko srednjeveško arhitekturo in sodobno arhitekturo, 

ki ji je dodal dekoracijo različnih stavbnih tipov (Krečič, 1992, str. 271–272; Krečič, 1991, 

str. 65; Prelovšek, Kopač, 1992, str. 56).  

Zunaj mesta mrtvih je Plečnik zasnoval še klasično hišo za delavnico, ki ima med okenskimi 

odprtinami pročelno preprogo, nad njimi pa so balkoni s podobami. Ves Plečnikov kompleks Žal 

so slovesno odprli leta 1940. Uvrstili so jih na seznam Evropske kulture in pomenijo neizčrpno 

zakladnico zamisli o arhitekturi in biser slovenske kulture (Krečič, 1992, str. 280; Hrausky, 

Koželj, 2007, str. 69; Adamič, 2008, str. 86; Prelovšek, Kopač, 1992, str. 78). 

 

3.8 ZADNJA LETA PLEČNIKOVEGA DELA 

To je obdobje po drugi svetovni vojni, v katerem se je Plečnik ukvarjal predvsem s spomeniki, ki 

so bili za tisto obdobje aktualni, in cerkvami. Osrednja naloga njegove šole je postal spomenik 

narodnoosvobodilnemu boju, med letoma 1950 in 1954 pa so mu sledili še mnogi drugi. 

Leta 1950 steber v Vipavi in mavzolej na Ptuju; leta 1951 spomenik narodnoosvobodilnega boja 

v Litiji, kamniti slop za Veliko bučno vas blizu Novega mesta, nagrobnik padlim v Štepanji vasi, 

spomenik v Laškem; leta 1952 spomenik narodnoosvobodilnega boja v Mežici in plošča 

Osvobodilne fronte na Večni poti v Ljubljani; leta 1953 spomenik narodnoosvobodilnega boja v 

Radečah in v Črni na Koroškem in leta 1954 spomenik v Trnovem (Krečič, 1997, str. 183–185).  

Njegovo zadnje veliko delo, ki ga je leta 1953 sprejel pri svojih 80 letih, so bile Križanke, ki pa 

jih ni dokončal, saj je decembra leta 1956 umrl v svoji postelji (Krečič, 1997, str. 198). 

 

4 ESTETIKA IN ESTETSKA VZGOJA 

Beseda estetika izhaja iz grške besede aisthesis in predstavlja občutek ali zaznavo. Pri nas jo 

obravnavamo predvsem kot vedo o umetnosti v najširšem smislu in o njenih učinkih. To pomeni, 

da gre pri estetiki za filozofijo umetnosti in za znanost o umetnosti, ki je bila prvič poimenovana 

v 18. stoletju, čeprav njen obstoj sega v obdobje antike ter ta združuje zgodovinski in kulturni 

pomen (Erjavec, 1984, str. 7, 20 in 38). 
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Estetska vzgoja temelji na razvoju estetike in se prav tako pojavi že v antiki. Predstavlja 

posamezna področja umetnostne vzgoje (likovne, glasbene, gibalno-plesne …) in poleg tega 

proučuje tudi lepoto v naravi, medčloveške odnose in družbeno stvarnost. Vse to pa je sestavni 

del razprav o oblikovanju človeka in njegove osebnosti na podlagi umetnosti in lepega (Denac, 

2010, str. 16 in 26). Ker je estetska vzgoja osnova za razvoj človeških kakovosti, mora biti 

vključena v vzgojno-izobraževalni program, ki prek estetske vzgoje spodbuja doživljanje 

umetnosti (Denac, 2010, str. 21 in 25). 

 

To je mogoče doseči z uporabo metod estetske vzgoje, ki so v procesu učenja predšolskega 

otroka zelo pomembne, saj prav te najbolj vplivajo na učenje in napredek posameznika v 

poznejših letih. Otrok namreč kot opazovalec oz. poslušalec v stiku s poezijo, z muzejem, s 

koncertom, z gledališko predstavo ali med obiskom nekega predela mesta ali pokrajine občuti 

potrebo po raziskovanju in iskanju novih informacij v povezavi z doživetim. Na ta način si 

pridobi veliko novega znanja, pri čemer razmišlja in pridobiva nove izkušnje ter si nove 

informacije dobro zapomni. Zato je treba otrokom omogočiti, da različne metode estetske vzgoje 

uporabijo in izkusijo v različnih okoliščinah ter tako podkrepijo svoj estetski in izobraževalni 

razvoj, ki jim omogoča oblikovanje njihovega estetskega okusa (Popović, 1972, str. 8–9). 

 

4.1 Metode estetske vzgoje 

Najpogostejše metode estetske vzgoje so:  

– metoda demonstracije, 

– metoda razgovora, 

– metoda estetskega doživljanja, 

– eksperimentalno-praktična metoda. 

 

4.1.1 Metoda demonstracije 

To je metoda prikazovanja, ki temelji na načelu nazornosti. Poleg prikazovanja lepih objektov in 

pojavov ter lepega obnašanja vključuje tudi seznanjanje otroka s svetom, ki ga obdaja, na njemu 

razumljiv način. Pri tem je pomembno, da pri otroku ne razvijamo le občutljivosti za vidne 

informacije, temveč da ga na opazovanje umetniških del pripravimo tudi psihološko. Metoda 
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demonstracije se po navadi izvaja v nekem prostoru, ki omogoča demonstracijo prinesenih 

objektov, pri tem pa se opazovalce spodbuja in motivira, da se pozorno osredotočajo na predmet 

oz. neki prikaz prek različnih vzgojnih sredstev (televizija, projektor, knjiga). Opazovalce 

usmerjamo in spodbujamo, da opazujejo in doživljajo lepe objekte in pojave, da so pozorni na 

njihove posebnosti, kot so skulpture, stavbe, slike … ter pri tem odgovarjajo na vprašanja, ki se 

nanašajo na opazovanje, in sicer kaj predmet oz. pojav upodablja – osredotočimo se na motiv, 

vsebino, snov; kako je predmet ali pojav izražen – doživljanje; iz česa (material) je predmet, ki 

ga opazujemo. Pri vsem tem je zelo pomembno, da pri demonstraciji uporabljamo predmete in 

pojave, ki so neposredno povezani z življenjem otroka, saj le taki predmeti izvabljajo estetski 

interes. Tako se posameznik obogati na področju estetskega doživljanja, vidnih slik in spomina, 

poveča pa se tudi njegova potreba po novem znanju, ustvarjanju lepega in razmišljanju o takih 

stvaritvah (Popović, 1972, str. 39 in 44; Tavčar, 2001, str. 26; Duh, Zupančič, 2009, str. 7). 

 

4.1.2 Metoda razgovora 

Metoda estetskega razgovora je metoda, ki s predvidenimi vprašanji pri posamezniku ali več teh 

izzove odgovore oz. izjave, ki jih spodbudijo k pridobivanju novih informacij in spoznanj s 

pomočjo posnemanja, poslušanja, opazovanja, branja, razmišljanja, raziskovanja in doživljanja 

ali pa le pripomorejo k temu, da se prek njih potrdi in utrdi že pridobljeno znanje. Pri tej metodi 

je pomembno načelo aktivnosti, ki posamezniku omogoča, da se aktivno vključi v razgovor in 

prek svobodnega govora izrazi svoja opažanja, interese, doživljanje, misli in vtise ter tako razvija 

svoj estetski vidik. Zato mora razgovor potekati dvosmerno, saj lahko posameznik le tako 

postavlja vprašanja ali nanje odgovarja ter pri tem izraža svoje mnenje o tem, kaj mu je bilo 

všeč, kaj je pritegnilo njegovo pozornost, kaj mu je najbolj ostalo v spominu. Ker je dvosmerni 

razgovor dinamičen in omogoča dopolnjevanje govornika in poslušalca, pri posamezniku 

spodbuja tudi nova estetska opazovanja, razmišljanje in preverjanje dobljenih sklepov. K 

postavljanju novih vprašanj, ki v posamezniku vzbujajo interes za samostojno raziskovanje, pa 

govornik spodbudi z zanimivimi in duhovitimi odgovori (Popović, 1972, str. 75–76; Tavčar, 

2001, str. 27; Duh, Zupančič, 2009, str. 7). 
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4.1.3 Metoda estetskega doživljanja 

Gre za metodo, ki temelji na načelu zanimanja posameznika. Ko izhajamo iz njegovih interesov, 

ga lahko seznanimo z lepim, ga spodbujamo k opazovanju, pridobivanju znanja, mu omogočimo 

lastno mišljenje, čustveno doživljanje in razmišljanje o lepem. Prvi stik z estetsko vzgojo je 

lahko pri otroku vzpostavljen že med kratkimi in dolgimi sprehodi v parku, po pokrajini, mestu, 

vasi. Pri tem otroka spodbujamo k opazovanju predmetov, ki jih srečujemo na poti, k njihovemu 

doživljanju in razmišljanju o njih, po končanem sprehodu pa ga spodbujamo k obnavljanju 

njihovih predstav. Estetska vzgoja bo najučinkovitejša, če bo vzgojitelj te predmete otrokom 

približal tako, da jih bodo doživeli kot lepe in jih prek čustvene izkušnje ohranili v spominu. Ker 

je razvoj estetskega čuta dolgotrajen proces, je pri tem treba upoštevati načelo kakovosti in 

otroku za razvijanje estetskega doživljanja predstavljati le najboljše vzorce likovnih, glasbenih in 

literarnih del. Zato otrokovo pozornost usmerjamo na opazovanje objektov različnih stilov in 

tako okrepimo njegovo znanje o arhitekturi, na ta način pa izzovemo estetsko doživljanje. Vloga 

vzgojitelja ni le ta, da pri otroku spodbuja samo estetsko doživljanje, temveč ga mora tudi 

motivirati, da začne druge spodbujati k opazovanju, doživljanju in ustvarjanju lepega (Popović, 

1972, str. 11–12 in 15; Duh, Zupančič, 2009, str. 7). 

 

4.1.4 Eksperimentalno-praktična metoda 

Gre za metodo, ki vključuje načelo življenjske in psihične bližine, kar pomeni, da pri delu 

upoštevamo in vanj vključujemo motive, ki izhajajo iz otrokovega neposrednega življenja. Tako 

mu omogočimo, da do njih vzpostavi neki čustven odnos. Kajti to je metoda, ki jo lahko 

izvajamo šele takrat, ko posameznik že obišče umetniško razstavo, se seznani z risbo, s sliko, 

skulpturo ali obišče koncert, na katerem pride v stik z umetniško kompozicijo. To omogoča, da 

posameznik v svojem prostem času doživlja in razvija svoj estetski čut, mišljenje, izražanje in 

domišljijo. Šele izražanje in ustvarjanje v sklopu kulturnih delavnic bo imelo po pristnem stiku z 

umetnostjo in njenim doživljanjem moč, da posameznika spodbudi k opazovanju in doživljanju 

javnih skulptur v mestih, vaseh in pokrajinah. Vzgojiteljeva vloga pri tem je, da otroku omogoči, 

da svoje zamisli, ki jih začuti zaradi stika z lepim objektom, izrazi tako, da samostojno iz 

različnih materialov izdela objekt na podlagi svoje domišljije (Popović, 1972, str. 163, 167–177, 

180; Tavčar, 2001, str. 28; Duh, Zupančič, 2009, str. 7). 
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Munro navaja, da je estetska vzgoja proces širjenja človeškega izkustva, pri tem pa je umetnost 

le sredstvo, s katerim človek dobiva nove izkušnje in odkriva nove oblike v življenju. Poleg tega 

razvija ustvarjalne sposobnosti, ki so sredstvo za dosego sreče in individualnih sposobnosti, ki so 

nujne za uspešen osebnostni razvoj (Denac, 2010, str. 27–28). 

 

4.2 Naloge estetske vzgoje 

Sistematična estetska vzgoja je v predšolskem obdobju zelo pomembna, saj je človek skozi vse 

življenje izpostavljen estetskim vplivom. Prav zato je treba pri otroku že v tem obdobju, v 

katerem je najdojemljivejši za okoljske vplive, začeti razvijati različne estetske kakovosti. 

Naloge estetske vzgoje so tako naslednje: 

– sposobnosti zaznavanja estetskih kakovosti, 

– sposobnosti doživljanja estetskih kakovosti, 

– ustvarjalne sposobnosti, 

– sposobnosti presojanja ali vrednotenja estetskih kakovosti (Denac, 2010, str. 29–30). 

 

4.2.1 Sposobnosti zaznavanja estetskih kakovosti 

Ker je lepota povsod okoli nas, mora otrok najprej razviti sposobnost opazovanja predmetov in 

pojavov okoli sebe, saj se estetski odnos začne prav z zaznavanjem estetskih kakovosti. 

Sposobnost zaznavanja pa ne temelji le na čustvenem zaznavanju, temveč vključuje tudi miselne 

sposobnosti in določeno znanje. V Kurikulumu za vrtce je ta naloga zajeta v globalnem cilju 

razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti, iz katerega izhaja, da če te 

sposobnosti niso razvite, otrok estetike tudi ne more doživljati. Da bi otrok to lažje razvil, je 

treba uporabljati dejavnosti, ki vključujejo naloge opazovanja, komentiranja, primerjanja in 

izražanja v povezavi z naravo, mestom, vasjo (Denac, 2010, str. 29; Kurikulum za vrtce, 1999, 

str. 38–39). 

 

4.2.2 Sposobnosti doživljanja estetskih kakovosti 

»Bistvo te naloge je, da s pomočjo estetskih posebnosti bogatimo emocionalno življenje otroka 

in razvijamo smisel za estetske vrednote.« (Denac 2010: 30) Ta naloga namreč temelji predvsem 

na čustvenih elementih, kot so navdušenje, radost in vedrina, in le tako bo otrok doživel estetsko 

kakovost. V Kurikulumu za vrtce je ta naloga zajeta v globalnem cilju doživljanje, spoznavanje 
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in uživanje v umetnosti, iz katerega izhaja, da je to mogoče doseči le na podlagi čutnega 

doživljanja. Pri razvoju estetskega doživljanja pa je poleg razvoja pomembno tudi njegovo 

negovanje. Otrokom je treba omogočati tudi dejavnosti, prek katerih bo doživljal umetniške 

zvrsti tako, da bo lahko te izražal tudi v drugih umetniških zvrsteh, npr. glasbo v risbi, 

arhitekturo v gibu ipd. (Denac, 2010, str. 29–30; Kurikulum za vrtce, 1999, str. 38–39). 

 

4.2.3 Ustvarjalne sposobnosti 

Ta naloga temelji na ustvarjalnem področju, ki je v Kurikulumu za vrtce zajeto v globalnem cilju 

razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti. Pri tem je zelo pomembno, da je 

otrok med dejavnosti aktiven, zato za razvoj ustvarjalnih sposobnosti uporabljamo dejavnosti, ki 

mu omogočajo, da sodeluje v procesu ustvarjanja, npr. pri načrtovanju, pogovoru, procesu 

oblikovanja zamisli, pri podajanju in vključevanju svojih izkušenj in pri sami izvedbi. Kajti le 

tako in s svojo dejavnostjo pri nalogi bo otrok lahko enakomerno razvijal čutila, čustva, občutke, 

mišljenje in sposobnost analize (Denac, 2010, str. 30; Kurikulum za vrtce, 1999, str. 38–39). 

 

4.2.4 Sposobnosti presojanja ali vrednotenja estetskih kakovosti 

Ta naloga temelji na globalnem cilju razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške 

predstavljivosti, saj bo otrok lahko neko delo presojal ali ga vrednotil, le če bo poznal posebnosti 

in govorico tega dela. Zato je pri tej nalogi še posebej pomembno vzgojiteljevo znanje. 

Vzgojitelj mora namreč, da bi to nalogo lahko približal otroku, najprej imeti sam sposobnosti, ki 

mu omogočajo, da loči lepo od nelepega, estetsko vredno od nevrednega. Otrokom je treba 

omogočati dejavnosti, ki vključujejo primerjanje umetniških del in njihovih značilnosti, npr. slik, 

pesmi, zgradb, elementov na mostovih (Denac, 2010, str. 30–31; Kurikulum za vrtce, 1999, 

str. 38 in 40). 

 

Vse te metode, naloge in cilji usmerjajo v to, da naj ima otrok čim več stika z umetnostjo, saj se 

je treba zavedati, da estetska občutljivost pri posamezniku ne pride na dan pri določeni starosti, 

temveč se razvija dolgotrajno ob srečevanju s kakovostnimi umetniškimi deli. Le z neposrednim 

stikom z estetiko, ki ga lahko doživi v različnih muzejih, med obiskom umetniških razstav ali pri 

ogledu različnih arhitekturnih del, bo otrok lahko razvil občutek za lepo. Tako estetsko doživetje, 

ki je intenzivno čutno, bo otrok nato lahko izrazil z estetskimi pojmi, kot so smešno, lepo, 
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grdo … Pri tem pa ne smemo pozabiti, da je za razvoj estetske zaznave zelo pomembno aktivno 

ustvarjanje, saj se bo le prek aktivnosti pri otroku sprožil estetski doživljaj (Denac, 2010, str. 28; 

Tavčar, 2001, str. 8; Duh, Zupančič, 2009, str. 6 in 8; Kurikulum za vrtce, 1999, str. 38). 
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5 EMPIRIČNI DEL 

5.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V vrtcih se arhitekturi in prostoru kljub opozarjanju številnih strokovnjakov posveča premalo 

pozornosti. Arhitektura namreč zelo močno vpliva na naše življenje, zdravje, počutje, uspešnost, 

varnost in zadovoljstvo. Prostor oblikujemo vsi ljudje, po drugi strani pa ta tudi oblikuje nas. 

Prav zaradi tega je z vzgojo in izobraževanjem o arhitekturi in prostoru treba začeti že v 

predšolskem obdobju, saj bo nadaljnji razvoj otroka odvisen prav od tega (Filipič, Kavčič, 2014). 

 

Razvoj znanja in spretnosti, ki se ne navezujejo le na preživetje, ampak tudi osmišljajo življenje, 

je mogoče najbolje pridobiti z izobraževanjem o umetnosti, z umetnostjo in prek umetnosti. Pri 

kulturni vzgoji je v ospredju predvsem estetska vzgoja, ki pri otrocih razvija sposobnosti, kot so: 

opažanje, ustvarjalnost, doživljanje lepega ter presojanje in vrednotenje estetskih kakovosti. 

Občutljivost za kulturne vrednote se razvije s pomočjo združevanja izkušenj in znanj z različnih 

umetnostnih področij. Razvijanje likovne umetnosti temelji na razumevanju prostora, ki je 

podprto s teorijami likovnih spoznanj, umetnostne zgodovine, likovne tehnologije in drugih ved. 

Na ta način se želi otroka vpeljati v aktivno doživljanje umetniških del, vrednotenje dediščine 

likovne umetnosti ter likovno izražanje idej, občutij in spoznanj, saj mu je s tem omogočeno 

razvijanje njegovih ustvarjalnih potencialov. Ti se kažejo v igrivem raziskovanju in spoznavanju 

sveta (Bucik, Požar Matijašič, Pirc, 2011). 

 

Kurikulum za vrtce priporoča, naj otroci poleg obiskovanja različnih razstav umetnost 

spoznavajo tudi v avtentičnem okolju, v katerem lahko delo opazujejo, poustvarjajo in se 

seznanijo z umetnikom, ki je delo ustvaril. L. Tavčar je večkrat poudarila, da se bo estetska 

občutljivost razvila le s srečevanjem z umetniškimi deli že v predšolskem obdobju. Pri tem pa so 

zelo pomembni tudi izbira umetniškega dela in njegova predstavitev ter kako bomo otroka znali 

spodbuditi v opazovanje in povezovanje (Bračun Sova, Strnad, 2012). 

 

Otrok se v svojem okolju večkrat sreča z različnimi umetniškimi deli, kot sta slikarstvo in 

kiparstvo, medtem ko je področje arhitekture pogosto zanemarjeno. Prav zaradi tega sem se 

odločila, da bom otroke seznanila z arhitekturo in jim jo poskusila približati ter predstaviti kot 

pomemben del umetnosti. Arhitekturna dela nas v življenju spremljajo na vsakem koraku, vendar 
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pa jih ne razumemo kot umetnost, temveč kot del svojega bivalnega okolja. Zato želim, da bi 

otroci razumeli, da so tudi pročelja stavb, zgradbe in mostovi del umetnosti.  

 

5.2 CILJI RAZISKOVANJA 

– Razvijanje in doživljanje umetniške predstavljivosti kot del našega okolja. 

– Raziskati otrokove predstave o pojmih umetnost, arhitektura, arhitekt. 

– Predstaviti otrokom arhitekturo kot del umetnosti in da jo bodo sami na koncu sposobni 

tudi prepoznati. 

 

5.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

– Kaj otroci razumejo kot umetnost in kaj vse je del umetnosti? 

– Ali otroci vedo, kaj je kakovostna arhitektura in kdo je Jože Plečnik? 

– Katera nova znanja so otroci pridobili pri raziskovalnem projektu na temo arhitekture? 

– Ali otroci razumejo, da so mostovi prav tako lahko umetniško delo? 

 

5.4 HIPOTEZE 

– Otroci ne poznajo Jožeta Plečnika. 

– Otroci se še niso srečali s pojmoma arhitektura in arhitekt. 

– Otroci pojem umetnost najpogosteje povežejo s sliko oz. slikarstvom, s kiparstvom in z 

arhitekturo pa manj pogosto oz. nikoli.  

– Otroci vedo, kaj je most kot sredstvo za prehod vodne ovire, vendar v njem ne vidijo 

estetskega vidika.  

 

5.5 RAZISKOVALNA METODA 

Raziskovalni projekt za diplomsko nalogo sem izvajala v šolskem letu 2013/2014 v vrtcu Viški 

gaj, Enota Kozarje. V njem je sodelovalo 20 otrok (10 deklic in 10 dečkov), starih od 5 do 6 let. 

Informacije o predhodnem znanju otrok sem zbrala s pomočjo intervjuja, ki sem ga prav tako 

uporabila za preverjanje končnega znanja. Informacije sem med projektom zbirala s pomočjo 

slik, glasovnih posnetkov in prek otroških izdelkov. Uporabila sem različno literaturo, zgodbice, 

povezane z arhitekturo in mostovi, ter fotografije, povezane z Jožetom Plečnikom in njegovimi 

deli. Vsebino projekta sem povezala tudi z drugimi področji dejavnosti. Ob koncu 
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raziskovalnega projekta sem preverila pridobljeno znanje tako, da sem odgovore primerjala z 

intervjujem, opravljenim pred izvajanjem raziskovalnega projekta na temo arhitekture.  

 

5.6 IZVAJANJE PROJEKTA 

5.6.1 Ugotavljanje predznanja 

Za ugotavljanje predznanja sem sestavila vprašanja, ki so zajela vsebino dejavnosti, ki sem jih z 

otroki izvajala pozneje. Vprašanja sem sestavila kot del intervjuja, ki sem ga izvedla z vsakim 

otrokom posebej. Intervju je zajemal pet vprašanj, in sicer:  

– Kdo je arhitekt? 

– Kdo je Jože Plečnik? 

– Kaj je umetnost? 

– Kaj je arhitektura?  

– Kaj je most, iz česa je narejen in kje se po navadi nahaja? 

 

Iz dobljenih odgovorov sem ugotovila, da se otroci z besedama arhitektura in arhitekt še nikoli 

niso srečali, saj nihče od njih ni vedel, kakšen je njun pomen. Eden od otrok je besedo povezal z 

uro, ker je ta zajeta v besedi arhitektura. Prav tako še nihče ni slišal za Jožeta Plečnika. Besedo 

umetnost je le nekaj otrok povezalo s kipi in slikami, drugače pa so pomen besede predvsem 

povezovali s tem, da nekaj narediš, npr. nekaj narišeš, naslikaš, ustvariš. Zanimivo pa je bilo 

predvsem to, da je besedo umetnost kar nekaj otrok zamenjalo z besedo umetno.  

Most so otroci poznali in so tudi vedeli, čemu je namenjen, kje se nahaja in iz česa je narejen. Pri 

odgovorih je bilo zelo zanimivo, da so vsi otroci most povezali z lesom, le redki so od materialov 

navedli tudi kovino in beton.  

 

5.6.2 Dejavnost: seznanitev otrok z različnimi umetniškimi deli (slike, kipi, hiše, mostovi) 

Glede na predhodno znanje sem se odločila, da bom otrokom najprej približala pojem umetnost 

in jim predstavila nekaj umetniških del. Pri dejavnosti sem se osredotočila na slike, kipe in 

arhitekturo kot del umetnosti. Kajti čeprav so otroci v prejšnjem letu obiskali ljubljansko 

narodno galerijo ter se tam srečali s slikami in kipi, pojma umetnost z njimi niso znali povezati. 

Otrokom sem pripravila predstavitev PowerPoint, ki sem jim jo predvajala na steno. Za tak način 

prikaza sem se odločila, ker so si tako lahko vsi otroci hkrati ogledov ali prikazano delo in ga 
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komentirali ter pri tem ni prihajalo do prerivanja, nestrpnosti in slabe volje. V projecirano 

predstavitev sem vključila štiri različne slike različnih slikarjev in različnih tehnik, nadaljevali 

smo s tremi kipi, pri čemer smo se osredotočili predvsem na material, nato pa so sledile štiri slike 

arhitekturnih objektov, pri katerih je bilo največ pozornosti posvečeno detajlom in arhitekturnim 

elementom. Ko smo se seznanili z vsemi tremi umetniškimi zvrstmi, sem na koncu z drugimi 

umetniškimi deli (s sliko, kipom in z arhitekturo) otrokom omogočila, da so obnovili pravkar 

pridobljeno znanje. Tako sem preverila, koliko so razumeli razlike med posameznimi 

umetniškimi zvrstmi.  

Slike, ki sem jih uporabila pri predstavitvi, so bile: 

– Matevž Langus: Julija Primic z bratom Janezom, 1820, Narodna galerija, 

– Vincent Van Gogh: Sončnice, 1889, Muzej umetnosti, Philadelphia, 

– Claude Monet: Rbiška čolna na morju, 1868, muzej Hill-Stead, Farmington CT. 

 

Z otroki smo vsako od slik pokomentirali, iskali njen pomen in različne detajle, ki so bili na sliki 

še posebej poudarjeni. Otroci so se v opazovanje in komentiranje slik zelo vživeli, opazili so 

veliko majhnih detajlov in podali ugotovitev, da je slikar sliko narisal s čopičem. Za prikazane 

slike sem se odločila predvsem zato, ker prikazujejo različne motive, s katerimi se lahko otroci 

srečajo v vsakdanjem življenju. Z delom M. Langusa sem otrokom želela priklicati v spomin 

obisk Narodne galerije, da bi tako lažje povezali umetnost s predstavljenimi umetniškimi deli, 

vendar pa slike nihče od njih ni prepoznal. Med vsemi predstavljenimi deli jim je bila najbolj 

všeč Monetova slika. Prevzela jih je barva morja in valovi, narisani s temnimi lisami.  

 

V nadaljevanju sem predstavila kipe iz različnih materialov, in sicer: 

– Ivan Zajec: Prešernov spomenik, 1905, Ljubljana (bron), 

– Francesco Robba, Robbov vodnjak, 1751, Ljubljana (kamen), 

– Ivan Napotnik, Mačka, 1920, Narodna galerija (les).  

 

Kipe za predstavitev sem izbrala zaradi različnih materialov, ki so iz kipov dobro razvidni, ter 

zaradi različnih tehnik in motivov, ki jih prikazujejo. Pri ogledu kiparskih del je bil otrokom 

najbližje Prešernov spomenik, saj se o našem največjem pesniku vsako leto pogovarjamo ob 

kulturnem prazniku. Otroci so Prešerna takoj prepoznali, znali so tudi povedati, kje se kip nahaja. 
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Pri predstavitvi kipa sem poudarila njegov material, skupaj pa smo ugotovili še, da kip stoji na 

kamnitem podstavku. Kot delo, s katerim so se otroci pri obisku mesta že lahko srečali, sem 

izbrala še Robbov vodnjak. Otrokom je bil vodnjak znan, niso pa ga znali poimenovati. Skupaj 

smo si ogledali elemente in ugotovili, da so na vodnjaku trije moški, ki držijo v rokah posodo, iz 

katere teče voda, in da stojijo na nekakšnih morskih bitjih. Razložila sem jim, da moški 

predstavljajo tri slovenske reke, in sicer Ljubljanico, Savo in Krko, medtem ko vodnjak povezuje 

tri mestne lokacije: Stritarjevo ulico, Mestni trg in Ciril-Metodov trg (Klemenčič, 2010, str. 40, 

43 in 48). Otroci so opozorili tudi na njegov material, in sicer kamen. Tretji kip, ki sem ga 

izbrala, je iz lesa in je po motivu otrokom najbližje. Otroci so kip mačke različno dojemali in 

sprejemali, nekateri so jo opisali kot mačko, ki se igra na žogi, medtem ko so ji drugi pripisali 

jezo in strah zaradi usločenega hrbta. Na vprašanje »Iz katerega materiala je narejen kip 

mačke?«, so odgovorili: »Iz lesa.«  

 

Sledila je arhitektura, pri kateri sem jim predstavila: 

– stavbo Opere in baleta v Ljubljani,  

– leseni kozolec, 

– Plečnikovo Tromostovje, 

– Plečnikove Žale. 

Ker je bil pojem arhitektura otrokom popolnoma neznan, sem jim ga želela približati prek stavb 

in objektov, s katerimi so se v svoji okolici že lahko srečali. Izbrala sem objekte, ki se med seboj 

razlikujejo po materialu, obliki in funkciji. Za vsak objekt smo si vzeli kar nekaj časa in si ga 

najprej dobro ogledali. Nato smo ugotavljali, kaj vse vidimo, katere detajle opazimo, iz katerega 

materiala je stavba itd. Otroci so bili pri opisovanju detajlov zelo natančni in so opozarjali na 

detajle, ki sem jih spregledala.  

 

Ko smo se z vsemi tremi umetniškimi zvrstmi pobliže spoznali, sem otrokom na koncu pripravila 

še hitro obnovitev, tako da sem jim pokazala še enkrat vse tri umetniške zvrsti, vendar z 

drugačnimi umetninami, in sicer: 

– slika: Pablo Picasso: Violina in grozdje, 1912, Muzej moderne umetnosti, New York, 

– kip: Anton Dominik Fernkorn: Tivolski pes, 1864, Ljubljana – Tivoli, 

– stavba: Uršulinska cerkev svete Trojice, Ljubljana, 
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– objekt: Jože Plečnik: Čevljarski most, Ljubljana. 

 

Otroci so ob koncu dejavnosti razlikovali med sliko, kipom in arhitekturo. Njihovo pozornost pa 

je pritegnila slika Violina in grozdje, saj z nje niso dobro znali razbrati, kaj slika predstavlja. 

Ugotovili so, da gre za neko glasbilo, vendar niso vedeli, za katero. Ko sem jih vprašala: 

»Kakšna se vam zdi slika?«, so bili precej zmedeni in se glede slike niso znali opredeliti. Njihov 

odziv pa lahko razložimo s trditvijo M. Duha in T. Zupančiča (2009, str. 13), da otroci bolje 

sprejemajo slike, ki prikazujejo realistični motiv, kot pa abstraktnega.  

 

5.6.3 Dejavnost: kaj je arhitektura, kdo je arhitekt in kaj počne arhitekt? 

Za uvod dejavnosti sem uporabila zgodbo Mala arhitekta (Klenovšek Musil, 2011). Knjigo sem 

izbrala, ker sem lahko z njeno vsebino otrokom na pregleden in zanimiv način predstavila 

različne pojme, povezane z arhitekturo, poleg tega pa je bil v knjigi na koncu vsakega 

obravnavanega pojma tudi krajši kviz, s katerim sem otroke zlahka motivirala, da so poleg 

poslušanja tudi aktivno sodelovali. S knjigo sem si pomagala, da sem otrokom približala pojma 

arhitektura in arhitekt in jim razložila, kako pride do gradnje nekega objekta. Z otroki smo 

skupaj ugotovili, da je za nastanek objektov/zgradb zaslužen arhitekt, ki mora za to najprej 

narisati načrt, ki ga nato pokaže nekomu drugemu,ki nato po načrtu objekt zgradi. Otroci so se v 

zgodbo popolnoma vživeli ter so se vanjo vključevali z različnimi vprašanji in ugotovitvami.  

Po prebrani zgodbi sem otrokom pokazala še knjigo Neverjetne zgradbe (Pollard, 1997), v kateri 

smo si ogledali še nekaj svetovno znanih zgradb, kot so piramide, Eifflov stolp, sydneyjski 

most … Ob knjigi sem jim razložila, da so v preteklosti stavbe gradili brez strojev ter da je bil to 

zelo dolgotrajen in težek proces. Z razvojem tehnologije se je gradnja poenostavila, saj lahko s 

stroji gradijo hitreje ter višje in večje stavbe, kot so jih gradili v preteklosti. Ko smo prišli do 

Eifflovega stolpa je eden od otrok povedal, da je že bil tam, nekdo drug pa, da se je pravkar vrnil 

s potovanja, na katerem si je s starši ogledal poševni stolp v Pisi.  

Po prebrani zgodbi Mala arhitekta in knjigi Neverjetne zgradbe sem otroke še dodatno motivirala 

in jih aktivno vključila v dejavnost z nalogo, v okviru katere sem jim naročila, naj postanejo 

arhitekti in s pomočjo predmetov, ki jih najdejo v sobi, nekaj zgradijo. Vsak otrok je najprej 

dobro premislil, kaj želi zgraditi, mi to povedal in nato poiskal ustrezne predmete, s katerimi je 

zgradil želeni objekt. Pri realizaciji naloge so uporabili lesene gradnike, legokocke, magnetne 
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ploščice in magnetne palčke. Nastali objekti so bili zelo izvirni in zanimivi. Dejavnost jim je bila 

tako zelo všeč, da so me po koncu prosili, ali lahko dejavnost naslednjič ponovimo.  

 
Slika 14: Hiša – Anže 

 
Slika 15: Hiša – Nika  

 
Slika 16: Nebotičnik – Anja 

 

 

 
Slika 17: Most – Blaž 

 
Slika 18: Most – Jakob P 
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5.6.4 Dejavnost: kdo je Jože Plečnik in kakšno je njegovo delo? 

Dejavnost sem začela tako, da sem otrokom najprej pokazala sliko Jožeta Plečnika, nato pa sem 

jim ga predstavila. Poudarila sem, da je Plečnik naš največji in najpomembnejši arhitekt, ki je v 

Ljubljani in tudi drugod ustvaril veliko pomembnih in zanimivih objektov. Pripravila sem jim 

predstavitev PowerPoint, ki sem jim jo predvajala 

na zid iz istega razloga kot pri prvi dejavnosti. 

Predstavitev del Jožeta Plečnika sem začela z 

njegovo hišo v Trnovem. Otroci so videz hiše 

komentirali: »Uporabljal je star kamen.« Pri hiši 

oz. njenem zimskem vrtu sem njihovo pozornost 

usmerila na stebre z jonskim kapitelom in jih tako 

seznanila z novima pojmoma steber in kapitel. Z 

otroki smo skupaj ugotavljali, kakšne oblike je 

steber, na čem stoji in s čim se konča. 

Slika 19: Hiša Jožeta Plečnika – Jakob P. 

Spoznavanje Plečnika smo nadaljevali prek 

njegovih treh mostov: Čevljarski most, Trnovski 

most in Tromostovje. Preden sem otrokom 

povedala imena mostov, sem jih vprašala, ali 

mogoče kdo ve, kako se posamezen most 

imenuje? Otroci so navajali odgovore, kot sta 

»Ljubljanski mostovi« in »Trimostovje«, 

poimenovanja Čevljarskega in Trnovskega 

mostu pa ni poznal nihče. Pri vseh treh mostovih 

 Slika 20: Trnovski most – Nika        smo bili pozorni na različne elemente, ki so se 

pojavljali na njih. Pri tem pa sem jih seznanila z novim pojmom baluster. Sliki Tromostovja sem 

dodala njegov načrt in otrokom tako omogočila, da so videli in načrt pravega arhitekta in se 

seznanili z njim. Ugotavljali smo, ali se narisani načrt ujema s sliko Tromostovja, in ugotovili, da 

se popolnoma ujemata. Pri Plečnikovih mostovih sem poudarila tudi njihove loke in opore. Pri 

Tromostovju so otroci dodali: »Spodaj je stranišče in do tja se spustiš po stopnicah.«  
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Nadaljevala sem s Plečnikovimi Žalami, saj sem želela, da otroci ugotovijo, kako zelo pomembni 

so bili stebri za Plečnika in njegovo arhitekturo. Otroci so stebre med seboj primerjali ter 

ugotovili, da so nekateri višji kot drugi, da so nekateri tanjši kot drugi ter da se vsi končajo s 

kapitelom. Poudarili so še lok na sredini in me opozorili na kip, ki stoji nad njim. Pri cerkvi 

sv. Mihaela so takoj opazili, da je ta iz drugačnega materiala, kot so bili prej mostovi, prav tako 

so to opazili pri narodni univerzitetni knjižnici. Opazili so, da ima samo en steber, ki je na vrhu 

ožji kot spodaj. K tej sliki sem dodala še Plečnikov načrt, ki smo ga prav tako primerjali s 

stavbo. Ugotovili so, da je načrt sicer enak kot zgradba, vendar so otroci opazili tudi, da se steber 

na zgradbi konča drugače kot steber, narisan na načrtu, in sicer da nad njim ni kipa. Pri 

Križankah smo se poleg stebrov posvetili tudi lokom med njimi in otroci so ugotovili, da so 

nekateri loki bolj okrogli kot drugi in da so stebri pri lokih z manjšo krivino štirioglati. Pri 

opazovanju sem jih opozorila še na ograjo v prvem nadstropju in na balustre, ki so v ograji. Z 

Ljubljanico smo povezali še Plečnikove Zapornice. Otroci so jih primerjali z bobri, ki na vodi 

ustvarijo prav tako prepreko kot zapornica. 

Opazili so, da ima zapornica tri stebre s 

kapitelom in tri štirioglate stolpe. Tudi 

tukaj smo objekt primerjali z načrtom, oba 

pa smo primerjali še pri ljubljanskih 

tržnicah. Slednji načrt je poleg zunanjega 

videza vključeval še notranji del stavbe, ki 

ga otroci na sliki niso mogli prepoznati, 

Slika 21: Zapornice – Anže      zato so imeli pri primerjanju nekaj več 

težav, ker so morali med narisanimi deli stavb prepoznati tisto, ki jo vidijo na sliki.  

Na koncu sem jim pokazala še sliko Ljubljanskega gradu. Razložila sem jim, da tega sicer ni 

oblikoval Plečnik, vendar pa ga je želel podreti in na njegovem mestu postaviti nov parlament s 

stožčasto streho. Otrokom je bila zgradba zelo všeč in so jo primerjali s »kornetom«. Razložila 

sem jim, da je bila stavba parlamenta sicer enkratna in unikatna, vendar je niso zgradili, so jo pa 

zato odtisnili na hrbtno stran kovanca za deset centov. Tak kovanec sem jim pokazala in otroci 

so si ga lahko ogledali ter sliko na kovancu primerjali z maketo na sliki. Otroke sem vprašala 

tudi, kaj bi jim bilo ljubše, da bi danes stalo na vrhu Grajskega griča. Polovica otrok se je 

odločila za grad in druga polovica za parlament.  
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Po ogledu izbranih Plečnikovih del sem otroke vprašala, ali mi lahko povedo, kaj je bilo skupno 

vsem Plečnikovim objektom, in skoraj v en glas so odgovorili: »Stebri!«  

Dejavnost smo nadaljevali z risanjem Plečnikovih objektov. Vsak od otrok je narisal tisto, kar 

mu je bilo najbolj všeč. Zanimivo je bilo, da jim je bila najbolj všeč prav zgradba Plečnikovega 

parlamenta. Pri risanju so bili zelo natančni in v svoje risbe so vključili veliko detajlov in 

elementov objektov.  

 
Slika 22: Plečnikov parlament – Nastja 

 
Slika 23: Plečnikov parlament – Valentin 

 

5.6.5 Dejavnost: seznanitev z mostovi (material, oblika, elementi) 

Za uvod sem uporabila knjigo Igi Špic, arhitekt, ki govori o dečku, ki že od rojstva nenehno 

nekaj gradi iz vseh mogočih stvari. Na koncu knjige Igi Špic zgradi most, ki se podre, ko so z 

razredom na izletu. Igi Špic most zgradi iz stvari in materialov, ki so mu na voljo, pri tem pa mu 

pomagajo njegovi sošolci (Beaty, 2010). To knjigo sem izbrala z namenom, saj je bila dobra 

iztočnica za poznejšo predstavitev mostov prek projicirane predstavitve. Za predstavitev sem 

izbrala mostove, ki so prikazovali različne materiale, oblike, dolžine in uporabnosti, dodala pa 

sem tudi nekaj narisanih načrtov. Otroci so mostove pozorno opazovali, jih opisovali in 

poimenovali elemente, ki smo jih že večkrat omenili (lok, steber, kip, baluster, kapitel …). 

Ugotavljali so, da so nekateri mostovi ravni, medtem ko imajo drugi lok ali celo več lokov; da so 

lahko iz kovine, kamna, opeke, lesa; da nekateri prečkajo reko, drugi prepad in spet tretji morje; 

da imajo nekateri opornike, predvsem tisti daljši, medtem ko jih drugi nimajo, ter da nekateri 

celo visijo; da so nekateri mostovi dvižni in lahko mimo spustijo večje ladje; da so nekateri zelo 

veliki in dolgi, medtem ko so drugi majhni in kratki. Otrokom so bili mostovi zelo všeč, še 

posebej tisti, ki so bili malo bolj neobičajni ali so stali na nenavadnih mestih. Pri dejavnosti sem 
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se osredotočila na estetski vidik mostu in na estetsko doživljanje otrok. Nad večino pokazanih 

mostov so bili navdušeni, zato mislim, da mi je s to dejavnostjo uspelo most približati kot 

estetski objekt in ne le kot objekt, katerega funkcija je omogočanje prečkanja vode ali prepada.  

 

5.6.6 Dejavnost: arhitektura v gibanju in arhitektura kot družabna igra 

Ker je igra najbolj naravna oblika učenja, sem jo vključila v svojo dejavnost. Kajti zavedati se 

moramo, da imajo otroci v tem obdobju veliko energije, ki jo morajo porabiti, in to lahko 

naredijo le z igro in gibanjem. Zato sem dejavnost prek igre povezala z gibanjem, saj je to za 

otroka v predšolskem obdobju zelo pomembno. Ker smo se do zdaj že dobro seznanili s pojmi 

umetnost, arhitektura, arhitekt in most, sem želela, da otroci novopridobljeno znanje pokažejo še 

na bolj igriv in izviren način. Usmerila sem jih v prikazovanje mostu s telesom, pri čemer so 

lahko uporabljali le svoje telo. Pri samostojnem uprizarjanju mostov niso imeli težav. Nato so jih 

izvajali v dvojicah, pri čemer so se morali o izvedbi mostu že dogovarjati, vendar tudi pri tem 

niso imeli težav. Težavnost uprizarjanja se je večala s številom udeležencev, saj sem skupine 

povečevala postopoma. Ko so bili v skupini šitrje otroci, so se pri usklajevanju zamisli in 

dogovarjanju že začele pojavljati manjše težave, saj niso vedeli, kako bi se med seboj dogovorili, 

katero zamisel bi uresničili in kako bi kot skupina uprizorili most. Opazila sem, da so se otroci 

individualno postavili, nato pa čakali, kaj bodo naredili drugi, ki svoje pozicije še niso zasedli. 

Vendar pa so hitro ugotovili, kaj pričakujem od njih, in začeli med seboj komunicirati. Če 

komunikacija v skupini ni stekla, kot bi morala, so se v postavitev skupine vmešali drugi otroci 

in jim pomagali. Najtežja je bila zanje uprizoritev mostu, pri kateri so bili razdeljeni v dve veliki 

skupini, in na koncu, ko so morali most uprizoriti vsi skupaj. Vendar jim je po malo daljšem 

usklajevanju in dogovarjanju tudi to uspelo. Dejavnost arhitekture v gibanju je bila enkratna 

izkušnja za otroke in tudi zame. Otroci so v dejavnosti 

uživali, pokazali so veliko domišljije in kreativnosti, prav 

tako pa so se odlično odrezali v dogovarjanju, ki ga glede 

na začetno stanje niso preveč dobro obvladali. Tudi sama 

sem bila navdušena nad uprizorjenimi mostovi, saj so me 

otroci s svojo kreativnostjo in domišljijo popolnoma 

očarali. 

Slika 24: Samostojno uprizarjanje mostov 
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Slika 25: Uprizarjanje v dvojicah 

 
Slika 26: Uprizarjanje mostov po skupinah 

 

 
Slika 27: Uprizarjanje mostov po skupinah 

 
Slika 28: Uprizarjanje mostov po skupinah 

 

Po končani dejavnosti uprizarjanja mostov smo se iz igralnice preselili na prosto, kjer smo 

dejavnost nadaljevali z igro Ali je kaj trden most? Otrokom sem razložila pravila igre, dva od 

njih sta se javila za most, preostali pa so v četici odkorakali po dvorišču, da sta si otroka, ki sta 

tvorila most, lahko izbrala svoj simbol. Na začetku je bila igra kar precej neorganizirana, saj 

otroci niso hodili v koloni, kot bi morali, po nekaj ponovitvah besedila in prehodih skozi most pa 

so pravila igre usvojili. Igra jim je bila tako všeč, da smo jo kar nekajkrat ponovili, pri tem pa so 

se vloge seveda zamenjale.  

 
Slika 29: Začetek igre 

 
Slika 30: Zaključek igre 
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5.6.7 Dejavnost: obisk mesta in ogled Plečnikovih mostov 

Ker se strinjam z L. Tavčar glede tega, da je otroku treba omogočiti stik s skulpturo ali z 

arhitekturo, tako da se je lahko dotaknejo, jo objamejo ter da lahko z roko drsijo po njeni povšini 

in začutijo njeno hrapavost, gladkost, mehkost ali trdost (Tavčar, 2001, str. 31), sem se tudi sama 

odločila, da bom tako izkušnjo omogočila otrokom, ki sodelujejo v mojem projektu. Zato smo se 

takoj po zajtrku odpravili v center Ljubljane, in to kar z mestnim avtobusom, saj smo od centra 

mesta preveč oddaljeni, da bi tja lahko odšli peš. Svoje spoznavanje Plečnikovih mostov smo 

začeli pri Tromostovju, kjer sem otroke seznanila s kratko zgodovino mostu. Nato so si most 

najprej dobro ogledali, potipali balustre in ograjo ter tako z mostom vzpostavili pristen stik. Za 

dejavnosti v mestu sem jim pripravila delovni list, na katerem so bili elementi vseh treh mostov 

(balustri, stebri, piramide, loki …), in ko so se dobro razgledali, je bila njihova naloga ta, da na 

delovnem listu obkrožijo vse elemente, ki jih 

vidijo na Tromostovju. Pri obkroževanju so 

morali biti pozorni na obliko balustrov, saj 

ima vsak most drugačne. Pri označevanju 

elementov Tromostovja so bili zelo uspešni, 

skoraj vsi so označili pravilne elemente, 

seveda pa je prišlo tudi do kakšne pomote ali 

pa so katerega od elementov spregledali 

Slika 31: Dejavnost na Tromostovju  

Pri označevanju elementov je prišlo tudi do nepričakovanega označevanja, na katero sama nisem 

pomislila, vendar so imeli otroci po svoje prav. Obkrožili so namreč lok mostu, ki pripada 

Trnovskemu mostu, saj ko so pogledali s srednjega mostu navzdol proti Ljubljanici, so videli, da 

ima most lok, na katerega sem sama pozabila. Po obkroževanju sem otrokom razdelila voščenke, 

saj je bil na delovnem listu tudi prazen kvadrat, ki je bil namenjen ugotavljanju reliefa površine 

ograje, balustra ali katerega od drugih delov mostu. Pot smo nadaljevali ob Ljubljanici proti 

Čevljarskemu oz. Šuštarskemu mostu. Šli smo mimo lesene brvi in otroke sem opozorila tudi na 

ta most, čeprav ni bil del našega projekta. Most smo si ogledali in otroci so ugotovili, da je most 

raven in lesen ter da so na zunanji strani ograje razstavljene slike. Prišli smo do Čevljarskega 

mostu in si naprej smo si dobro ogledali spodnji del mostu, na katerem se nahaja opora z lokoma, 

nato pa smo opazovanje preusmerili na elemente na mostu. Ponovno sem jim razdelila delovne 
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liste, ki so jih izpolnili enako kot pri Tromostovju. Tudi pri tem so bili precej uspešni, čeprav 

nekoliko manj natančni. Kar nekaj otrok je 

označilo le enega od stebrov, prav tako jih je 

kar nekaj zamenjalo baluster Čevljarskega 

mostu z balustrom s Tromostovja. Ponovili 

smo tudi del z voščenkami in ugotovili, da je 

površina zelo podobna površini Tromostovja. 

Ko smo končali delo na delovnih listih, sem 

jim na kratko predstavila še zgodovino mostu. 

Slika 32: Ogled Čevljarskega mostu 

Pot smo nadaljevali proti Trnovskemu mostu in šli smo mimo litoželeznega mostu, ki je včasih 

stal na mestu današnjega Čevljarskega mostu. Most smo si spotoma ogledali in ga primerjali z 

današnjim Čevljarskim mostom.  

Ko smo prišli do Trnovskega mostu, smo se najprej po peščeni potki spustili proti Gradaščici, da 

so si otroci lahko dobro ogledali lok mostu, in ugotovili smo, da se od prejšnjih dveh mostov 

razlikuje, saj je ta iz kamna. Ko sem otroke vprašala, kako vedo, da je most iz kamna in ne iz 

betona kot prejšnja dva, so mi odgovorili: »Zato ker se vidijo kamni.« Na tem mestu smo se za 

nekaj časa ustavili in otrokom sem povedala kako se most imenuje in kaj se je v preteklosti 

dogajalo tukaj. Povedala sem jim o pericah, ki so nekoč tukaj 

perilo prale na roke in o trnovskih solataricah, ki še danes na 

tržnico prihajajo prodajat svoje pridelke. Pogovor nas je 

odnesel drugam, saj so otroci začeli pripovedovati o tem, da 

njihove mamice ne perejo več na roke, temveč uporabljajo 

pralni stroj in sušilnik. Opazili so tudi most, ki nekoliko 

naprej prečka Gradaščico in po katerem poteka precej gost 

promet. Nato smo se po peščeni poti povzpeli nazaj na most, 

kjer so otroci ponovno izpolnili delovni list. Ker je bil ta 

most drugačen od drugih, pri označevanju elementov niso 

imeli težav, ugotovili so, da nima nobenega stebra, se pa na 

njem nahaja pet piramid: štiri širše na vsakem vogalu in ena 

Slika 33: Dejavnost na Trnovskem mostu 
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visoka na sredini ograje. Tudi tukaj so otroci uporabili voščenke za ugotavljanje reliefa in 

ugotovili, da je ta tukaj veliko bolj grob in neenakomeren, še posebej na piramidah, ki so 

sestavljene iz večjih kamnov. Obliko piramid smo povezali z zvoniki Trnovske cerkve, saj je bil 

tak tudi Plečnikov namen. Na koncu sem otroke vprašala, ali opazijo na mostu še kaj 

nenavadnega, česar na nobenem od mostov do zdaj niso videli. Eden od otrok je takoj odgovoril: 

»Gor so drevesa.« Drugi pa: »Na drugi strani je kip moškega.« Povedala sem jim, da je to Janez 

Krstnik, ki mu je tudi posvečena Trnovska cerkev, s katero se most povezuje.  

Že dokaj utrujeni smo se odpravili do avtobusne postaje. Na poti do tja smo šli mimo trnovskih 

vrtov, na katere sem otroke opozorila, saj od tod solatarice na tržnico nosijo svoje pridelke.  

 

5.6.8 Dejavnost: smo arhitekti kot Jože Plečnik in narišemo načrt za svoj most 

Pod vtisi obiska centra Ljubljane in Plečnikovih mostov sem otrokom naslednji dan dala novo 

nalogo, ki je tokrat od njih zahtevala precej domišljije, kreativnosti in iznajdljivosti. Izzvala sem 

jih, naj sami postanejo arhitekti, kot je bil Jože Plečnik, in narišejo načrt svojega mostu, ki bi ga 

postavili čez Ljubljanico. Pri tem pa sem jih opozorila, da morajo paziti, da bodo narisali tak 

most, ki ga bodo lahko pozneje z različnimi 

materiali tudi zgradili. Otroci so se naloge lotili 

resno in vanjo vložili veliko truda. Nastali načrti 

so bili zelo izvirni in domiselni. Ko so otroci 

načrte narisali do konca, je vsak od njih svoj 

načrt predstavil prijateljem. Razložil jim je, 

kako si ga je zamislil, iz časa naj bi bil in katere 

elemente bo vseboval.  

                            Slika 34: Načrt mostu – Anže  

 

5.6.9 Dejavnost: izdelava mostu po lastnem načrtu 

Otrokom sem v igralnico prinesla različen material za izdelavo mostov, in sicer lesene ploščice, 

slano testo, tulce, žico, zamaške, kamne, lepilo in časopisni papir. Vsak je vzel svoj načrt mostu, 

si ga ponovno ogledal, nato pa si je izbral material, iz katerega bo zgradil most. Dela so se lotili 

resno in med gradnjo so večkrat pogledali v svoje načrte. Zanimivo se mi je zdelo, da so se vsi 

otroci odločili uporabiti slano testo, ki so ga kombinirali s tulci, vendar pa jim je to povzročalo 
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kar precej težav, saj se je slano testno povešalo. Po manjši usmeritvi, 

naj v svojo gradnjo vključijo tudi lesene ploščice, je gradnja mostov 

stekla gladko. Pri tej dejavnosti so ugotovili, da ni lahko izdelati 

tistega, kar narišeš, saj je bilo kar nekaj mostov, ki niso bili niti malo 

podobni prvotnemu načrtu. Bili pa so tudi taki, ki so se svojega načrta 

popolnoma držali, ter pri teh je bila podobnost med načrtom in izvedbo 

mostu zelo vidna. S svojo izvirnostjo gradnje me je presenetil 

predvsem deček, ki je gradil Tromostovje in pri tem za povezavo 

tulcev uporabil žico, ki jo je obdal s slanim testom. Na to žico je 

položil lesene deščice, ki jih je prav tako obdal s slanim testom, rob pa 

je okrasil z zamaški, ki so mu služili kot balustri. Prav tako me je pri 

dejavnosti s svojo izgradnjo mostu očaral deček, ki je ustvaril zelo  

Slika 35: Izdelava mostu    nenavaden most, zraven pa je komentiral: »Katja, jaz sem se čisto držal 

svojega načrta, saj jaz bom arhitekt, ko bom velik.« Otroci so v dejavnosti zelo uživali in vanjo 

so vložili veliko truda, energije in potrpežljivosti. Čeprav niso bili vsi mostovi narejeni po 

načrtu, so bili prav vsi enkratni in izvirni. Mostove smo si skupaj ogledali, nato pa smo jih v 

garderobi razstavili.  

 
Slika 36: Načrt Tromostovja – Valentin 

 
Slika 37: Tromostovje – Valentin 

 
Slika 38: Načrt mostu – Jakob Ž. 

 
Slika 39: Most – Jakob Ž. 
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5.7 Ugotavljanje pridobljenega znanja 

Pred izvedbo dejavnosti sem v povezavi z izvajanim projektom izvedla intervju s petimi 

vprašanji, s pomočjo katerih sem ugotovila predznanje otrok. Intervju z enakimi vprašanji sem 

na koncu ponovila in tako preverila, ali so otroci pridobili novo znanje, kaj so si zapomnili in kaj 

jim je bilo pri projektu najbolj všeč.  

Iz dobljenih odgovorov sem ugotovila, da otrokom pojmi arhitektura, arhitekt in most niso več 

tuji in da zdaj zelo dobro vedo, kdo je Jože Plečnik. Večina otrok je pojem arhitekt takoj 

povezala z Jožetom Plečnikom in risanjem načrtov. Jožeta Plečnika pa so povezali s stavbami in 

z mostovi, predvsem s Čevljarskim mostom in Tromostovjem. Poimenovanje Trnovskega mostu 

jim je še vedno delalo kar precej težav.  

Nekaj več težav se je pojavljalo pri pojmu umetnost. Čeprav smo o tem govorili in sem jim 

predstavila slikarstvo, kiparstvo in arhitekturo, tega pojma še vedno niso dobro usvojili. Pojem 

so najpogosteje povezali s slikarstvom in kiparstvom, medtem ko ga je v zvezi z arhitekturo 

omenilo le nekaj otrok, vendar ne kot pojma arhitektura, temveč kot »hiša« in »most«.  

Z definicijo mostu že na začetku niso imeli težav, tako da je bilo tokrat popolnoma enako.  

K intervjujskim vprašanjem sem dodala še vprašanje »Kaj vam je bilo pri projektu najbolj všeč?« 

in dobila sem te odgovore: 

– »Ko smo gledali slike mostov.« 

– »Obisk mesta in reševanje delovnega lista.« 

– »Ko smo gledali Plečnikovo arhitekturo – najbolj všeč mi je bil parlament.« 

– »Ko smo s telesom delali most skupaj v parih.« 

– »Ko smo izdelovali mostove.« 

– »Ko smo risali načrte.« 

 

To so odgovori različnih otrok, ki pa so se seveda ponavljali. Najpogostejši odgovor med vsemi 

je bil: »Obisk mesta in reševanje delovnega lista.« To pa mi potrdi trditev L. Tavčar, da mora 

imeti otrok pristen stik z umetnostjo, s skulpturo in z arhitekturo ter da mu je treba pri umetnini, 

ki se je lahko dotika, to tudi omogočiti.  
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5.8 Moja izkušnja 

Mislim, da je bil projekt uspešen in da mi je z njim uspelo uresničiti vse zastavljene cilje. Otroci 

so mi projekt omenjali tudi po tem, ko je bil ta že končan, prihajali so do mene in mi govorili: »A 

ne, ti si nas učila o mostovih.« Ko smo si skoraj mesec dni po končanem projektu skupaj ogledali 

fotografije, ki so bile posnete med projektom, so otroci komentirali: »Tukaj smo pa v centru, na 

Tromostovju.« in »Ta most se pa imenuje Čevljarski most.«. Ker sem želela preveriti, koliko so 

od projekta dejansko odnesli, sem jim zastavila še nekaj vprašanj. Na vprašanje »Kaj so nekoč 

delali na Čevljarskem mostu?« so odgovarjali: »Tukaj so bili čevljarji.«, »Pa peke so v kletkah 

namakali v vodo.« itd. Zanimalo me je, ali vedo, zakaj so jih namakali. Odgovorili so: »Ker so 

goljufali.« Ko smo prišli do slik s Trnovskega mostu, sem jih vprašala: »Ali kdo ve, kako se 

imenuje ta most?« Le ena deklica je odgovorila: »Trnovski most,« drugim je ime delalo težave. 

Glede na odzive otrok lahko sklepam, da je bil projekt primeren in dobro izpeljan, saj mi je 

otroke usmelo motivirati. V vseh dejavnostih so aktivno sodelovali, podajali svoje zamisli in 

vključevali svoje predhodno znanje. Glavna točka projekta je bil obisk Ljubljane in doživetje 

Plečnikovih mostov s pristnim stikom, pri katerem so otroci lahko estetsko doživljali.  

Za ta projekt sem se odločila, ker menim, da se pri našem delu premalo pozornosti posveča 

arhitekturi, ki nas obdaja, saj se nam ta zdi samoumevna. Tako mišljenje nato nenamerno 

prenašamo na najmlajše, ki arhitekture ne občutijo in ne vidijo kot nekaj estetskega, temveč ji 

pripisujejo le funkcionalno vrednost. Pri tem se popolnoma izgubi tudi kulturni vidik. Zavedati 

se moramo, da je prav umetnost tista, ki prek doživljanja in ustvarjanja otroku omogoča celosten 

razvoj. Seveda je najboljša kombinacija, če vzgojno-izobraževalna področja med seboj 

povezujemo in prepletamo.  
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6 Analiza rezultatov 

Izbrana tema je bila primerna glede na starost otrok, ustrezno izbrana so bila tudi umetniška dela, 

ki sem jih predstavila otrokom, saj so jih motivirala k aktivnemu sodelovanju. Glede na 

predznanje otrok, ki sem ga preverila na začetku z intervujem, ugotavljam, da so otroci pridobili 

veliko novega znanja, kar mi je potrdil intervju, izveden na koncu. Med dejavnostjo so se otroci 

zelo dobro odrezali tudi pri likovnem izražanju, saj so svoje pridobljeno znanje izrazili pri 

risanju načrta in izdelavi mostu po načrtu. Pri tem so pokazali veliko ustvarjalnosti, 

samostojnosti in vztrajnosti.  

Teze, ki sem jih postavila na začetku, so se skoraj v celoti potrdile, saj otroci še nikoli niso slišali 

za Jožeta Plečnika, niso poznali pojma arhitektura niti arhitekt, mostove so povezovali le z 

njihovo praktično funkcijo, nihče pa ni v njih videl estetike. Le pri pojmu umetnosti se je teza le 

delno potrdila, saj sem zaradi obiska Narodne galerije v prejšnjem letu predvidevala, da bodo 

otroci umetnost povezali s slikarstvom in kiparstvom, z arhitekturo pa ne. Pri tej tezi sem 

ugotovila, da so otroci pojem umetnost zelo slabo povezali s predvidenim; le slaba polovica je to 

povezala s slikami, s kipom pa le dva otroka. Del teze, da otroci umetnosti ne bodo povezali z 

arhitekturo, se je popolnoma potrdila, kar je bilo mogoče tudi pričakovati, saj otroci pred 

pričetkom projekta niso vedeli, kaj je arhitektura niti kdo je arhitekt. S tema pojmoma so se 

seznanili šele med dejavnostmi, ki sem jim jih pripravila.  

Čeprav otroci na začetku niso imeli veliko znanja in izkušenj na temo arhitekture in mostov, so 

predstavljene pojme hitro usvojili (baluster, steber, kapitel, lok …) in jih pri nadaljnjih 

dejavnostih začeli uporabljati. Iz vsega tega sem ugotovila, da so otroci arhitekturo in mostove 

resnično začutili in doživeli kot del umetnosti, s katero se srečujemo vsak dan. 
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7 ZAKLJUČEK 

Čeprav so v sklop umetnosti vključeni obiski muzejev, galerij, razstav ipd., ti otrokom ne 

omogočajo, da bi se umetnin lahko dotaknili, jih občutili in prek neposrednega stika z njimi 

razvili estetski doživljaj. Seveda to ne pomeni, da naj zaradi tega otroci ne bi obiskovali 

kulturnih ustanov, temveč da bi se jim moralo večkrat omogočiti, da se umetnin, kot so kipi, 

skulpture in različna arhitekturna dela, lahko dotaknejo, jih začutijo in se z njimi prek dotika 

povežejo.  

Seveda pri tem ne smemo zanemariti pomena kulturne dediščine, ki iz takih objektov po navadi 

kar sama izhaja.  

Na arhitekturo vpliva predvsem čas, v katerem je bila zgrajena, zato se lahko prek nje povežemo 

tudi z zgodovino. 

Iz projekta v okviru moje diplomske naloge smo se vsi veliko naučili, saj smo spoznali, da je za 

nastanek arhitekturnega objekta potrebno veliko časa in dela, preden ta nastane. Arhitekt, ki je 

oblikovni vodja v procesu gradnje, mora pri načrtu tehtno premisliti, kje bo objekt postavil, o 

njegovi velikosti in obliki, kakšna bo njegova vloga in katere materiale bo pri tem uporabil. 

Odraz dobre arhitekture je tudi preživetje objekta, ki s svojo pojavo in premišljeno umeščenostjo 

v prostor premaga modne smernice trenutnega obdobja (Filipič, Kavčič, 2014, str. 62–63). 

Če mi je s projektom, ki sem ga izvedla v sklopu svoje diplomske naloge, uspelo pri otrocih 

vzbuditi vsaj delno zanimanje za estetiko arhitekture, ki jih bo spremljala v nadaljnjem življenju, 

sem z njim dosegla želeni cilj.  

Pred izvedbo svojega projekta sem izhajala iz prepričanja, da se v predšolskem obdobju otrokom 

premalokrat ponudi dejavnosti, ki bi jim približale arhitekturo kot del estetskega doživljanja. V 

okviru svojega projekta sem spoznala, da je bila tema otrokom zelo všeč in da se jim je zdela 

zanimiva, še posebej ker so imeli možnost neposrednega stika z mostovi. Zato mislim, da bi bilo 

treba otroke večkrat vključiti v take projekte in jim v njih omogočiti aktivno sodelovanje. 

Nazadnje je prav lastna aktivnost pogoj za uspešno učenje in pridobivanje znanja.  
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