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POVZETEK 

 

V diplomskem delu sem se posvetila proučevanju secesijske arhitekture, ki je v Ljubljani ena 

najbolj prepoznavnih. Odlikujejo jo bogato okrašene fasade in ji dajejo prav poseben značaj. 

Nad polno ornamentiko se navdušujejo tudi današnji prebivalci mesta, naključni obiskovalci in 

turisti. 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge se najprej seznanimo z razvojem arhitekture v 

devetnajstem stoletju v avstrijskem prostoru in njenim vplivom na arhitekturo pri nas. 

Predstavljene so tedanje družbene razmere na Slovenskem in njihov vpliv na secesijsko 

arhitekturo. V tem sklopu sta zajeta tudi opis in vloga Ivana Hribarja pri oblikovanju secesijske 

Ljubljane, z največjim poudarkom na čas njegovega županovanja, ki je prikazano skozi pregled 

poglavitnih pridobitev Ljubljane v tem obdobju. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj 

pomembnih arhitektov, ki so ustvarjali v tem prelomnem času, in njihovih pomembnih del v 

secesijski Ljubljani. Posebej je izpostavljena arhitekturna ornamentika, ki sem jo vgradila kot 

motiv v kiparsko nalogo pri oblikovanju reliefa v učnem procesu likovnega snovanja. 

 

Praktični del diplomskega dela je sestavljen iz analize ur, izvedenih na osnovni šoli pri 

predmetu likovno snovanje. Z učenci 9. razreda sem izvedla oblikovanje reliefa z motivom 

secesijskega ornamenta. Nastala likovna dela so bila osnova za analizo, ki je pokazala, če so 

učenci razumeli secesijski ornament in posebnosti oblikovanja reliefa. 

 

KLJUČNE BESEDE: arhitektura, secesijska arhitektura, 19./20. stoletje, Ljubljana, Ivan 

Hribar, Maks Fabiani, Ciril Metod Koch, Ivan Vurnik, ornament, relief. 

  



ABSTRACT 

 

In my thesis I have focused on studying the Secession architecture movement of architecture in 

Ljubljana, which is one of the most recognisable architectural styles in which richly decorated 

facades give it special character. Even today the full ornamental style is admired among 

townsfolk, visitors and tourists alike. 

 

In the theoretical part of my thesis we are first introduced to the development of architecture in 

the 19th century in Austria and its influence on Slovene architecture. We explore the social 

circumstances in Slovenia and the architectural consequences of them. In this part we also have 

the summary and role Ivan Hribar had in shaping the Secession Ljubljana, with the greatest 

emphasis on his time as mayor. Later on we are introduced to some of the more important 

architects of the time and their works in Secession Ljubljana. There is a special emphasis on 

architectural ornaments, which i made the center of my sculpting assigment in arts learnig 

process class. 

 

The practial part of the thesis is comprised of class analysis, done in primary school in arts 

formation class. The students assigment for 9th grade was comprised of shaping a relief mould 

in the Secession. The finished art projects were the basis of analysis, of the students 

understanding the Secession ornaments and the demands of relief creation.  

 

KEYWORDS: architecture, secession architecture, 19th/20th century, Ljubljana, Ivan Hribar, 

Maks Fabiani, Ciril Metod Koch, Ivan Vurnik, ornament, relief. 
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1 UVOD 
         

               » Kar ne izhaja iz narave, ni umetnost.«   

                                                                                                        (Antonio Gaudi) 

  

Za pisanje tega diplomskega dela sem se odločila zaradi želje izvedeti več o arhitekturi, ki je 

nastajala v Ljubljani na prelomu devetnajstega v dvajseto stoletje pod vplivom dunajske 

secesije. 

 

Pri obravnavanju teme izhajam iz opredelitve nove umetnosti, ki je nastala v Evropi. Še posebno 

me zanima, kako se je razvijala na območju Avstro-Ogrske, predvsem na Dunaju, ki je postalo 

v obravnavanem obdobju eno njenih kulturnih in umetniških središč. Razumevanje razvoja 

arhitekture na Avstrijskem, predvsem v obdobju dunajske secesije, mi je bilo pomembno zaradi 

njenega vpliva na razvoj arhitekture na prelomu 19. v 20. stoletje v Ljubljani.  

 

Prvi vzori nove umetnosti so prišli iz Anglije, ki se je prva srečala z industrializacijo in njenimi 

posledicami na družbenem, ekološkem in estetskem področju. Hkrati z naraščujočo 

industrializacijo se je razširilo tudi socialistično gibanje, ki je spodbujalo željo po izboljšanju 

življenjskih razmer. (Semenzato, 1979, str. 527) Na nastanek novega sloga je močno vplivalo 

zgodovinsko gibanje Arts & Craft, idejni oče je bil William Morris, ki se je zavzemal za 

ponovno vrednotenje obrtniških izdelkov za množično porabo. (Semenzato, 1979, str. 525, 526) 

Njegove ideje so v začetku devetdesetih let 19. stoletja dosegle tudi evropsko celino in 

navdihnile številna nova gibanja po vsej Evropi. Novosti so najprej zaživele v Franciji, Belgiji 

in Nemčiji, Habsburška monarhija pa se je umetnostnemu preporodu pridružila med zadnjimi 

zaradi gospodarske zaostalosti. (Prelovšek, 1984, str. 18) 

 

Mladi slikarji in arhitekti so se v zadnjih letih devetnajstega stoletja uprli posnemanju 

historičnih slogov, gotike, renesanse, baroka in klasicizma ter povsod po Evropi razvili svoje 

sloge, ki so se zaradi popolne svobode pri ustvarjanju med seboj zelo razlikovali. Navdih so 

iskali v rastlinskem in živalskem svetu, v folklornih motivih, nacionalni zgodovini, eksotičnih 

kulturah in religijah in tudi v geometrijskih oblikah. Poznamo jih pod različnimi imeni: art 

nouveau v Franciji in Belgiji, liberty v Italiji, Jugendstil v Nemčiji, secesija v Avstriji in 

modernisto v Barceloni. Umetnost na prelomu stoletja imenujemo secesija tudi v Sloveniji, kar 

kaže njeno tesno navezanost na dunajske vzore. (Prelovšek, 1984, str. 18)  
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Tehnični napredek je povzročil živahen razvoj industrije, ki je omogočil uporabo novih 

materialov (železo, jeklo, steklo, železobeton) in nove tehnike. Razvila se je serijska 

proizvodnja izdelkov, ki so tako postali dostopnejši tudi širšim množicam.  

 

V zgodovini umetnosti je secesija ena najbolj izvirnih in svežih slogov, v katerem so bili 

enakovredno zastopani in povezani arhitektura, kiparstvo, slikarstvo in uporabna umetnost.  

 

V diplomskem delu poskušam predstaviti razvoj arhitekture na prelomu devetnajstega v 

dvajseto stoletje na avstrijskem področju in kakšno vlogo je imela na razvoj secesijske 

arhitekture v Ljubljani. Opisujem vpliv družbenega dogajanja v devetnajstem stoletju na njen 

razvoj. Podrobneje predstavljam izbrane predstavnike in pomembne arhitekturne spomenike 

tega obdobja v Ljubljani ter arhitekturno dekoracijo na pročeljih predstavljenih stavb.  

 

Diplomsko delo zaključujem z analizo ur likovnega snovanja, ki sem jih opravila na osnovni 

šoli pri učencih 9. razreda, jim predstavila ornament in na osnovi njihovih izdelkov ugotavljala, 

ali so razumeli obravnavano tematiko.  
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2 RAZVOJ ARHITEKTURE NA AVSTRIJSKEM OB 

PRELOMU IZ 19. V 20. STOLETJE  
 

Čeprav je bila Avstro-Ogrska monarhija med evropskimi državami gospodarsko najbolj 

zaostala, je bil Dunaj v obdobju Gründerzeita eno najpomembnejših središč arhitekturne in 

urbanistične kulture ter poglavitno kulturno žarišče za slovensko nacionalno ozemlje. 

Gradbeništvo tega obdobja je doseglo svoj vrh pri pozidavi novega bulvarja Ringstrasse (1857-

1890), zgrajenega na mestu nekdanjega srednjeveškega obzidja, z namenom, da brez večjih 

rušenj preoblikujejo staro ulično omrežje v nov pravokotni sistem zunaj obzidja. (Mihelič, 

1983, str. 8) Projekt za bulvar je bil zelo ambiciozen in je zajemal vse oblike vizualne umetnosti. 

Z njim so v javnosti želeli poudariti veličastnost avstrijske monarhije, razkošne zgradbe pa so 

bile zgrajene v zgodovinskih stilih vseh vrst. (Waissenberger, 1984, str. 109) Slog tega 

dunajskega krožnega bulvarja je bil dolga desetletja zgled, ki so ga posnemala druga mesta 

monarhije. (Pirkovič, Mihelič, 1997, str. 17) 

 

Proti koncu 19. stoletja so se v arhitekturi začele pojavljati novosti, sicer ne več na tako 

obsežnih projektih, ampak na posameznih območjih, ki so bila enakomerno razporejena po 

celem mestu. Spremembo so omogočili tudi materiali, kot so železo, steklo in armirani beton. 

Za dekorativne elemente pa so uporabljali fajanso, terakoto, metale in mozaike. 

(Waissenberger, 1984, str. 171, 172) Medtem, ko so britanski, belgijski in francoski arhitekti 

že uveljavljali nove smeri arhitekture z novimi tlorisnimi, funkcionalnimi in konstruktivnimi 

rešitvami, je bila na Dunaju najpomembnejša skrb za fasado in njeno dekoracijo. (Pirkovič, 

Mihelič, 1997, str. 28, 29) 

 

Dunajska arhitektura se v obravnavanem obdobju deli na dve smeri. Pri prvi so stavbe, s 

sorazmerno veliko prostornino, sestavljene iz kubičnih blokov in cilindrov, zunanje površine 

pa so prepredene z razgibanimi krivuljastimi in rastlinskimi motivi, ki so izpeljani iz 

novobaročnih in drugih poznohistoričnih motivov. Vtis gibanja dajejo stavbam zaokroženi 

vogali, stolpiči s kupolami, plastično oblikovane fasade, balkoni, pomoli in niše. Vsi našteti 

elementi so značilni tako za secesijo kot za pozni historizem. Druga smer se pojavi malo pred 

letom 1900 in zavrača vse nepomembne prvine, vsako pretiravanje v korist funkcionalnega 

pojmovanja stavbne naloge. Ornamenti so izpeljani v jasnih, ustvarjalnih in geometričnih 

oblikah. Konstrukcija stavb pa je odvisna od materiala, namena, časa in potrebe tedanje družbe. 

(Rovšnik, 1980, str. 31, 32) 

 

Najpomembnejši in najvplivnejši arhitekt tega obdobja je bil Otto Wagner (1841-1918). 

Razvil je svojo teorijo o arhitekturi, o njeni funkcionalnosti, materialih in konstrukciji. V svoj 

program je med drugim zapisal, da naj moderno stavbarstvo oblike in motive izpelje na osnovi 

namena, konstrukcije in materialov. Vse to naj bo čimbolj enostavno, medsebojno usklajeno, 

da se dosežejo lepa razmerja. (Obal, 2002, str. 9) Poudaril je, da se morajo vse sodobne oblike 
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ujemati z novimi zahtevami tega časa in v svojem teoretičnem delu je zapisal: »To kar ni 

uporabno, nikakor ne more biti lepo.« (Pevsner, 1965, str. 20) 

 

Leta 1893 so ga izbrali za umetniškega svetovalca programa za mestno železnico. Da bi 

pospešil delo za projekt, je Wagner okoli sebe zbral mnoge nadarjene in ustvarjalne arhitekte. 

Med njimi so bili Olbrich, Hoffman, Plečnik in Fabiani, ki so oblikovali okoli 30 postaj mestne 

železnice, številne mostove in viadukte. Vsaka linija mestne železnice je pridobila svoj značaj, 

ki je bil odvisen od različnosti in značilnosti kraja, vsak detajl na stavbah mestne železnice pa 

je bil preprost in praktičen. Novi materiali, nova razmerja, izpostavljeni nosilci in drugi 

strukturni elementi ter poudarki ravnih zidnih površin, prekinjenih z vezmi ali pa 

neenakomernimi okni, so izključevali historizem. Leta 1898 je pri postavitvi dveh postaj mestne 

železnice prvič uporabil jekleni skelet, zidovi pa so bili zgrajeni iz kamnitih plošč. Stavbi je 

bogato okrasil z ornamentom valovitih oblik. Uporabil je tudi motiv sončnice. (Waissenberger, 

1984, str. 172, 173) Wagner je, po Semperjevem načelu o oblačenju stavbne strukture, fasado 

pojmoval kot pisano preprogo, vpeto med stranska slopa in strešni napušč, narejeno iz različnih 

materialov, z lastnimi oblikovnimi in tehnološkimi zakonitostmi. (Prelovšek, 1998, str. 156)  

 

Wagnerjeva zgodnja dela so bila klasicistična in omejena na stanovanjske hiše, na katerih je 

izoblikoval svoj umetniški koncept. (Waissenberger, 1984, str. 171) Nato se je preusmeril v 

historizem. Po datumih nastanka posameznih stavb pa lahko sklepamo, da je pod vplivom 

svojih učencev svoj slog po letu 1894 popolnoma spremenil. (Pevsner, 1965, str. 113) To nam 

zanesljivo kaže dunajska Poštna hranilnica, ki je njegovo najbolj presenetljivo delo in prav tako 

svobodno kot katero koli svobodno poslopje Hoffmana in Loosa. (Pevsner, 1965, str. 116) Na 

njej je lahko izvedel svoj koncept funkcionalne stavbe v velikem merilu. (Waissenberger, 1984, 

str. 178) Pri poznejših delih je v oblikovanju svojo ekonomičnost še razširil, nasplošno pa so se 

značilnosti kot so: preprostost, geometrizacija in skromna uporaba ornamenta v arhitekturi vse 

bolj uveljavljale. (Waissenberger, 1984, str. 180)  

 

V zadnjih letih 19. stoletja se je Wagner ukvarjal s problemom načrtovanja mest. 

(Waissenberger, 1984, str. 180) V že pozidanih delih mesta in njegovi okolici je zagovarjal 

diferenciran odnos do ulične mreže. Pozival je k celovitemu urejanju funkcionalnih in 

oblikovalskih urbanističnih nalog ter poudarjal pomen trgov, mostov, cestne železnice in drugih 

komunalno tehničnih naprav. (Mihelič, 1998, str. 243) 

 

Wagner je bil eden največjih mojstrov svojega časa. Pomemben ni bil le zaradi teoretskega dela 

svojega opusa, temveč tudi zaradi boja za še neznan nov način, s katerim naj se lotevamo večnih 

in vedno novih problemov arhitekture. (Pozzetto, 1972, str. 23) Na mlajše sodobnike je imel 

tako močan vpliv, da so zapustili šole starih mojstrov in se priključili njegovi, ki mu jo je uspelo 

poosebiti, saj se je uradno imenovala Wagnerschule. (Šumi, 1954, str. 28 in Pozzetto, 1972, str. 

21) 
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Poleg Wagnerja je za to obdobje predvsem pomemben še Joseph M. Olbrich (1867-1908), 

njegov učenec, ki je z njim nekaj let delal na projektu za mestno železnico. (Waissenberger, 

1984, str. 184) Ime si je ustvaril s stavbo Sezession, kjer so mladi umetniki razstavljali in imeli 

svoje ateljeje. Osnoval jo je skupaj s Klimtom in je kasneje kazala pot od linearnega okrasja k 

bolj arhitektonskemu. (Pevsner, 1965, str. 113) Olbrich je stavbo omejil na preproste kubične 

oblike s prevladujočimi ravnimi zidnimi površinami. Celota je iz belega štuka s pozlačenimi 

vgraviranimi dekoracijami. Dekoracija je skoncentrirana na glavnem vhodu in na kupoli. Gradil 

je tudi podeželske vile, ki predstavljajo simbiozo secesije in narodnega stila. Za Olbricha je 

značilno, da je dopolnil valovitost in pestrost dunajskega stila z bolj strogimi elementi. 

Dunajsko okolje je imelo odpor do Olbrichove poetike, vendar so njegova dela kljub temu 

pomembno vplivala na sočasno arhitekturo. Kot je bilo že omenjeno se je od njega pustil 

vplivati celo Otto Wagner. Velik vpliv je imel tudi na Hoffmanna in Fabianija ter še na nekatere 

druge arhitekte Wagnerjeve šole. Posebno močan je bil njegov vpliv pri gradnji podeželskih 

vil. (Waissenberger, 1984, str. 184) Olbrich je sodeloval tudi na natečaju za gradnjo nove stavbe 

deželnega zbora v Ljubljani. Njegov načrt je bil zasnovan na umirjeni in prostorsko premišljeni 

arhitekturi. Za dekoracijo zunanjščine je uporabil secesijsko predelano historično okrasje. 

(Pirkovič. Mihelič, 1997, str. 22)  

 

Pomemben arhitekt v začetku 20. stoletja je bil Joseph Hoffmann (1870-1956). Tudi on je bil 

Wagnerjev učenec in njegov sodelavec, avtor številnih čudovitih objektov. Največ projektov je 

naredil za moderne vile, ki jih je vkomponiral v zelenje, fasade pa so bile odvisne od razdelitve 

notranjih prostorov. (Šumi, 1954, str. 28) Njegov stil se je začel spreminjati, ko je opustil 

zgodnje secesijsko valovitost in začel težiti h klasicizmu pod vplivom glasgowske šole, 

predvsem Machintosha. Njegov prikrit klasicistični slog je postajal čedalje bolj izrazit. Za 

Sanatorij Purkersdorf (1903-1905) je značilna oblikovna strogost. Iz arhitekture je izločil 

vsakršen okras, osredotočil se je samo na funkcionalnost. Hoffmannova najčistejša dela 

napovedujejo purizem Lossa. (Waissenberger, 1984, str. 191,192,196) Če primerjamo Olbricha 

in Hoffmanna vidimo, da je Olbrich uporabljal svoj značilen geometričen lik – krog in težil k 

prekrivanju celotne površine z ornamentom, medtem ko je Hoffmann spoštoval čiste ploskve 

in stroge ornamentalne oblike. Njegova dela združujejo preprostost in funkcionalnost. V reviji 

Ver Sacrum je Hoffmann opisal svoj ornamentalni slog ravnih linij in kvadrata kot prevladujoči 

motiv, po katerem je dobil tudi naziv »Quadrat-Hoffmann«. (Prelovšek, 1980, str. 33) 

 

Ključno vlogo pri razvoju arhitekture na Avstrijskem sta odigrala tudi Maks Fabiani in Jože 

Plečnik. S svojimi ključnimi prispevki sta sooblikovala moderno podobo Dunaja. Njuno delo 

je bilo tesno povezano z Wagnerjem. (Mihelič, 2008, str. 128) Vsestransko razgledani Fabiani 

je novo stavbno umetnost, ki so jo ustvarili Olbrich, Plečnik in drugi Wagnerjevi učenci, 

dopolnil s kozmopolitanskim nadihom. (Prelovšek, 1996, str. 243) Mnogokrat se je zgledoval 

po evropski arhitekturi iz različnih obdobij (antika, barok ...), vendar je elemente prenašal z 

razumevanjem lastne tradicije.   
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3 DRUŽBENO DOGAJANJE NA SLOVENSKEM OB 

PRELOMU IZ 19.V 20. STOLETJE 
 

Ozemlje današnje Slovenije je bilo od nastanka Avstro-Ogrske monarhije (leta 1867), pa do 

njenega razpada (leta 1918), upravno in politično razdeljeno na ogrski in avstrijski del 

monarhije. (Horvat, 1984, str. 9) Ob prelomu v dvajseto stoletje so bili Slovenci razvit narod. 

Večino slovenskega prebivalstva so tvorili kmetje, nenehno je naraščalo in se krepilo delavstvo, 

razvito je bilo tudi meščanstvo, ne le po izobrazbi, ampak tudi meščanstvo po premoženju in 

gospodarsko meščanstvo. Številni izobraženci so si ustvarili precejšnje premoženje, ki so ga 

nato bogatili z nakupi delnic in (so)udeležbo v različnih industrijskih podjetjih. (Horvat, 1984, 

str. 9 in Cvirn, 2010, str. 239) 

 

Poljedelstvo je bilo v prvi polovici devetnajstega stoletja izrazito neučinkovito. Kmetije so bile 

majhne, tehnološko zastarele, vlaganja vanje so bila neznatna. Revolucija 1848/1849 je 

odpravila fevdalizem. Kmetje so postali zemljiški lastniki in odvisni samo od prodaje svojih 

pridelkov. V zadnji tretjini devetnajstega in na začetku dvajsetega stoletja se je agrarna kriza 

pri nas zelo poglobila. Vzroki so največkrat nezmožnost malega kmeta, da bi posodobil 

kmetijsko proizvodnjo in postal bolj konkurenčen. Pestili so ga davki, plačevati je moral 

odškodnino za zemljo, ki mu je pripadala po zemljiški odvezi, kar je pomenilo zanj veliko 

finančno breme. Zato se je zadolževal, zaradi oderuških obresti pa se je njegov položaj še 

slabšal. Pomemben del dohodka mu je vzela tudi izgradnja južne železnice, saj je uničila 

prevozništvo ter pospešila dovoz cenenega industrijskega blaga in kmetijskih pridelkov iz 

industrijsko razvitejših delov monarhije in tujine. (Vodopivec, 2006, str. 64, 65) Kmetje so 

začeli propadati, prav tako tudi rokodelci, obrtniki in mali podjetniki. Kmečka zemljišča so se 

začela deliti, kar je omogočil zakon. Z delitvijo kmetij in s prodajo njihovih delov, se je na vasi 

povečalo število malih kmetov, dninarjev, kajžarjev, viničarjev in drugih kmečkih delavcev, 

hkrati pa se je oblikoval in krepil sloj velikih in bogatih kmetov, ki so se poleg kmetijstva 

ukvarjali še z drugimi, največkrat trgovskimi posli ter si večali svoje premoženje in vpliv. 

(Vodopivec, 2006, str. 95, 96) Posledica agrarne krize je bilo poleg razslojevanja tudi množično 

izseljevanje, mnogi so se izselili v tujino ali so si poiskali delo in zaslužek v mestu. (Horvat, 

1984, str. 10) Izseljevanje je doseglo višek v devetdesetih letih devetnajstega stoletja, ko naj bi 

naše kraje zapustilo okrog sto tisoč večinoma propadlih kmetov in obrtnikov, kar je zelo 

zmanjšalo učinek siceršnjega naraščanja naravnega prirastka prebivalstva. (Vodopivec, 2006, 

str. 97)  

 

Podoba slovenskega podeželja in slovenskih mest se je v drugi polovici devetnajstega stoletja 

zaradi počasnega gospodarskega razvoja le počasi spreminjala. (Vodopivec, 2006, str. 98) 

Največja gospodarska podjetja so bila v rokah tujih kapitalistov. Premožnejši Slovenci so svoj 

kapital ustvarjali še vedno s trgovskimi posli, posojili kmetom in z zakupi davkov. Ustvarjeni 

kapital pa ni zadoščal za vlaganje in vzdrževanje velikih industrijskih obratov, uspešnejši so 

bili pri razvijanju manjših podjetij. Povečalo se je tudi število obrtnih delavnic, saj je 
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naraščajoče mestno prebivalstvo postavljalo vedno večje zahteve po kakovosti in pestrosti 

izdelkov. Ob industrijski in obrtni proizvodnji se je razvijala tudi trgovina, izvozna in tranzitna, 

ki je bila v rokah tujcev. Uveljavile so se tudi številne trgovske družine, ki so imele svoje lokale 

in se specializirale za posamezna področja. V tem času je Ljubljana dobila svojo prvo trgovsko 

hišo - Urbančevo hišo. (Horvat, 1984, str. 12) 

 

»Mladoslovenci« so v odporu proti tujemu kapitalu, zlasti dunajskemu, začeli ustanavljati 

zadružne hranilnice, ki so se ukvarjale s hranilnimi, kreditnimi in meničnimi posli. Njihov 

glavni namen je bil podpirati rast slovenske industrije, trgovine in obrti. Pomagale so tudi 

obubožanim kmetom in rokodelcem, vendar v manjši meri. Eden najpomembnejših pobudnikov 

in organizatorjev je bil J. E. Krek. (Vodopivec, 2006, str. 100, 101) Leta 1900, ko je bila 

ustanovljena Ljubljanska kreditna banka, se je tudi slovensko ozemlje vključilo v mednarodno 

finančno tržišče. Pri tem je sodeloval češki in slovenski kapital, ki so ga prispevali veliki trgovci 

in podjetniki. (Horvat, 1984, str. 11) 

  

Z rastjo industrije, trgovine in bančništva sta rastla vpliv in moč meščanstva. Vpliv zemljiških 

posestnikov in plemstva pa je bil vse manjši. V obravnavanem obdobju se je slovenski 

meščanski sloj zelo krepil in se postavil na čelo slovenskega narodnega gibanja. Sestavljali so 

ga maloštevilni veletrgovci in industrijski podjetniki, večji obrtniki, mestni trgovci in 

pomeščanjeni bogati kmetje, ki so si svoje premoženje nabrali z oderuškimi obrestmi in 

trgovskimi posli, njegov najštevilčnejši in narodno najdejavnejši del pa so bili še naprej 

izobraženci. Odvetniki, notarji, zdravniki in srednješolski profesorji so po svojih dohodkih, 

položaju in ugledu spadali med družbeno in družabno smetano. Nekateri med njimi so svoje 

premoženje uspešno večali s kupovanjem nepremičnin, kmetijskih zemljišč in graščinskih 

posestev. Na položaj in vlogo meščanstva so vplivali tako gospodarski kot politični dejavniki. 

Hkrati s krepitvijo meščanstva se je krepilo industrijsko delavstvo in s tem mestna revščina. 

(Vodopivec, 2006, str. 101,102) Razlike med revnimi in bogatimi so bile opazne tudi v 

Ljubljani. (Cvirn, 2010, str. 238) Politično, kulturno, družbeno in družabno življenje v mestih 

in na podeželju se je odvijalo v društvih, ki so se večinoma delila po narodni in strankarski 

pripadnosti članov. Delovala so v prostorih narodnih čitalnic, v večjih mestih pa so za ta namen 

zgradili Narodne domove z dvoranami za prireditve, s knjižnicami, z gostinskimi, društvenimi 

in s poslovnimi prostori. Gradili so jih po češkem vzoru v neorenesančnem slogu predvsem 

češki arhitekti in predstavljajo prve zametke nacionalnega sloga v Sloveniji. (Vodopivec, 2006, 

str. 135, 136 in Prelovšek, 1998, str. 116) Najpremožnejši meščani so si proti koncu 

devetnajstega stoletja gradili imenitne hiše z bogato okrašenimi fasadami in tako materializirali 

svoje ideje in manifestirali svojo nacionalno pripadnost tudi v arhitekturi. V želji, da bi se 

približali plemstvu, je meščanstvo veliko pozornost namenjalo blišču svojega bivališča. Potres, 

ki je Ljubljano prizadel leta 1985 in porušil ter poškodoval veliko hiš, jim je dal priložnost za 

to. Omika in uživanje ob visoki kulturi sta bila značilna za idealnega meščana. (Cvirn, 2010, 

str. 238 in Vodopivec, 1978, str. 137)  
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3.1 IVAN HRIBAR (1851–1941) 
 

Ivan Hribar se je rodil 19. septembra 1851 v kmečki družini v Trzinu. S šolanjem je začel v 

mengeški šoli. Bil je zelo nadarjen učenec, zato se je na pobudo takratnega učitelja prešolal na 

ljubljansko normalko. Ker je v tretjem razredu ves pouk, razen pri materinščini, potekal le v 

nemškem jeziku, je postajal vedno bolj nezadovoljen in se je v njem prebudila narodna zavest. 

Leta 1863 se je Hribar vpisal na ljubljansko nižjo gimnazijo. Denar si je služil z inštruiranjem 

slabših učencev in s prevajanjem iz nemškega jezika. Zaradi slovanske usmerjenosti je imel v 

šoli težave, zato se je še pred koncem šestega gimnazijskega razreda izpisal in s tem zaključil 

svoje formalno šolanje. Izobraževati se je začel sam s študijem knjig, ki so bile predpisane v 

gimnaziji in se kasneje poglobil v slovanske literature in nemško književnost. (Grdina, 2010, 

str. 11-15) 

 

Svojo poklicno kariero je začel v banki Slavija v centrali v Pragi, kjer je ostal do leta 1873, nato 

je služboval v podružnicah v Ljubljani, Brnu, na Dunaju in v Trstu. Leta 1876 se je ustalil v 

Ljubljani, kjer je postal vodja podružnice. Na tem mestu je ostal dobra štiri desetletja. Zaradi 

popolne predanosti narodni ideji in z velikim osebnim prizadevanjem je na celotnem 

slovanskem trgu banki ustvaril mrežo predanih sodelavcev in pridobil velike zavarovalniške 

posle. Hribar se ni nikoli zapletal v politično in gospodarsko dvomljive ter tvegane posle ali 

špekulativne finančne operacije. Prizadeval si je, da bi Slovenci postali finančno bogat narod 

in s tem neodvisen in politično močan. Zavzemal se je, da bi kapital ostajal na domačih tleh. 

Svojo sposobnost je dokazoval s kopičenjem premoženja, ki mu je pozneje omogočilo vstop 

med politično elito. (Grdina, 2010, str. 16-19) Kot predsednik upravnega odbora Narodne 

tiskarne je imel velik vpliv na uredniško politiko Slovenskega naroda in tednika Slovenec, pri 

katerem je bil soustanovitelj. Hribar je bil zagovornik liberalne in vseslovansko usmerjene 

politike, zato je pogosto prihajal v spore s katoliško stranjo. Poln energije in volje do dela je 

prevzemal visoke položaje v politiki. Med drugimi je bil v vodstvu slovenske liberalne stranke, 

leta 1882 je bil izvoljen v ljubljanski občinski svet in skoraj hkrati postal poslanec v deželnem 

in državnem zboru. V deželnem zboru je bil predstavnik Ljubljane do leta 1906. Veljal je za 

vztrajnega zagovornika napredka, zavzemal se je za politiko hitre modernizacije in za narodno 

ter gospodarsko rast slovenskega naroda. (Žmuc, 1997, str. 7) Hribar je posebno pozornost 

namenjal finančnim vprašanjem. Na njegovo pobudo je bila leta 1882 ustanovljena Mestna 

hranilnica ljubljanska kot prvi slovenski denarni zavod, ki je podpiral gospodarski razvoj 

slovenskega meščanstva ter omogočil mestni upravi, da je lahko brez nepotrebnega obdavčenja 

speljala vsa javna dela, ki si jih je zastavila. Bila je konkurenca nemški Kranjski hranilnici, ki 

je bila dotlej najpomembnejša v mestu. (Prelovšek, 1976, str. 43) Maja 1896 je bil Ivan Hribar 

izvoljen za ljubljanskega župana. Svojo dolžnost je opravljal vse do šeste izvolitve, ko ga cesar 

Franc Jožef ni bil več pripravljen potrditi za to mesto. (Prelovšek, 1996, str. 597) To je 

pomenilo, da se je končala njegova izjemno dolga županska kariera. (Grdina, 2010, str. 61) 

Vseslovensko usmerjen Ivan Hribar je bil trn v peti predvsem nemškim nacionalistom, oziroma 

nekaterim visokim uradnikom državne administracije na jugu habsburške monarhije.Očitali so 

mu, da je bil kriv za demonstracije proti ponemčevanju v Ljubljani in zaradi slovanskih zvez 
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nevaren Avstro-Ogrski monarhiji. Nepotrditev izvolitve za župana ga je spodbudila za temeljno 

življenjsko preusmeritev, ki jo je v svojih spominih poimenoval povratek k »revolucionarni 

taktiki«. Intenzivno se je začel zanimati za razmere med Slovani. (Grdina, 2010, str. 70) Leta 

1919 je postal prvi jugoslovanski poslanik nove države Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

v Pragi ter leta 1921 prevzel mesto pokrajinskega kraljevega namestnika za Slovenijo. Zaradi 

različnih dogodkov je odstopil s te funkcije in za nekaj časa prekinil s svojo politično kariero. 

Vanjo se je vrnil leta 1932, ko ga je kralj Aleksander imenoval za senatorja, in ostal dejaven do 

leta 1938. (Grdina, 2010, str. 97–99) Vse svoje življenje je posvetil gospodarskemu, kulturnemu 

in političnemu razvijanju slovenske samostojnosti in neodvisnosti. Petnajstega februarja leta 

1941 mu je ljubljanska univerza podelila častni doktorat za posebne zasluge, ki jih je imel pri 

ustanavljanju Univerze v Ljubljani. (Grdina, 2010, str. 118, 119) Hribarja je hudo prizadela 

predaja jugoslovanske vojske in priključitev k trojnemu paktu ter okupacija Ljubljane, zato se 

je aprila leta 1941 prostovoljno poslovil od življenja. 

 

Podoba, ki jo je Ljubljana dobila v začetku 20. stoletja, je velika zasluga Ivana Hribarja. Mesto 

je poleg srednjeveške in baročne podobe dobilo še secesijsko. Obdobje njegovega župovanja, 

ki sovpada s popotresno obnovo, je bilo obdobje živahne gradnje. Število zgradb se je v 

petnajstih letih več kot podvojilo. Hribar se je kot velik patriot zavzemal za slovenstvo, zato je 

najprej popolnoma poslovenil občinsko poslovanje in si začel prizadevati za vpeljavo zgolj 

slovenskih uličnih napisov v mestu. (Grdina, 2010, str. 47) Kot izkušen bančnik je v mestni 

upravi uredil finance in s tem ustvaril pogoje za regulacijske in gradbene dejavnosti. Veliko 

finančnih sredstev mu je kot spretnemu političnemu taktiku uspelo pridobiti tudi iz središča 

tedanje Avstro–Ogrske. Glavni namen obnavljanja popotresne Ljubljane pa ni bila le izgradnja 

lepe prestolnice, temveč se je obnove mesta lotil z vizijo, po kateri naj bi Ljubljana postala 

politično, gospodarsko in kulturno središče Slovencev. Razumel je vlogo mesta in vedel, kaj 

pomeni njegov načrtni razvoj. (Prelovšek, 1996, str. 597) Za realizacijo zadanih ciljev pa gre 

velika zasluga Hribarjevim sodelavcem, ki so zahtevali, da je za vsakim posegom v mestno 

jedro obstajal močan razlog, ki se je navezoval na dolgoročni razvoj Ljubljane. (Grdina, 2010, 

str. 47) V urbanističnih in arhitekturnih vprašanjih se je naslanjal na mnenja dveh Čehov: Jana 

Vladimira Hráskýja, deželnega stavbnega inženirja, in na mestnega arhitekta Jana Duffeja. 

(Pirkovič,Mihelič, 1997, str. 22) Popotresna Ljubljana se je začela spreminjati v moderno 

narodno središče po načrtih Jana Vladimirja Hráskýja, ki so temeljili na urbanističnih zamislih 

Maksa Fabianija, saj je narodno zavedni Hribar k obnovi privabil tudi slovenske arhitekte. 

(Grdina, 2010, str. 47) Temelja popotresne obnove postaneta vodovod in kanalizacija, za katere 

je Hribar poskrbel že pred potresom. V času njegovega županovanja je ljubljanska elektrarna 

začela razsvetljevati mesto, tovarne in javne zgradbe, vpeljali so novo obliko javnega prometa, 

tramvaj, in s tem pripomogli k razvoju nove obrti in industrije. Z decentralizacijo mesta je želel 

zmanjšati pritisk na strnjeno in še vedno v veliki meri srednjeveško zasnovano staro mestno 

središče. Kot svetovljan novega časa je zagovarjal urejanje mesta, ki se je kazalo v tako 

imenovanem coniranju. To pomeni, da so mestne oblasti določene predele mesta razparcelirale 

glede na funkcije. Tako je bila leta 1900 odobrena parcelacija zemljišča med sedanjimi ulicami: 

Slovensko, Tavčarjevo, Dalmatinovo in Cigaletovo, ki je pred potresom pripadalo deželni 

bolnici. To zemljišče je kupil Josip Gorup, slovenski poslovnež, mecen in politik, in ga podaril 
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mestni občini. Zemljišča je mestna občina prodala kot stavbne parcele, izkupiček pa namenila 

za izgradnjo višje dekliške šole. Parcele so pokupili slovenski rodoljubi in si na njih dali zgraditi 

hiše, načrte pa so naročili izključno slovenskim arhitektom in s tem izkazali svojo narodno 

zavest. Na sedanji Slovenski cesti je kupil parcelo tudi župan Hribar in načrt za svojo hišo 

zaupal Maksu Fabianiju, ki ga je po potresu povabil k sodelovanju tudi pri številnih drugih 

mestnih nalogah. (Pirkovič, Mihelič, 1997, str. 76) 

 

V arhitekturi Hribar ni zastopal kake določene stilne smeri. Pojem modernosti je razumel kot 

modni tok dunajske secesije. Tako je na primer Maksu Fabianiju naročil naj fasado 

»šentjakobske šole« v dekorativnem smislu, kolikor je le mogoče, prilagodi moderni struji. 

Tako je po eni strani podpiral Fabianijevo umirjeno približevanje genius loci, hkrati pa upal, da 

bodo češki stavbni strokovnjaki, ki so v stavbnem uradu zasedali pomembna mesta, Ljubljano 

spremenili v malo Prago ali pa se vsaj uspešno zoperstavili nemški arhitekturi. (Prelovšek, 

1996, str. 597) Hribarjeva vloga v arhitekturi prelomnega časa ni bila zanemarljiva, čeprav ne 

odločilna, ugotavlja Prelovšek. Njegova zamisel so morda le vogalni zaključki stavb ob 

Miklošičevem parku. (Grdina, 2010, str. 50) 

 

V času Hribarjevega županovanja so bile zgrajene številne izobraževalne ustanove in 

reprezentativne stavbe različnih združenj in zasebnikov. Mesto je privabljalo predvsem 

narodnozavedne investitorje in podjetnike. (Grdina, 2010, str. 49) Posebno mesto v Hribarjevi 

viziji Ljubljane so imeli javni spomeniki, postavljeni slovenskim pomembnim možem, in na ta 

način je poskušal dvigniti narodno samozavest. Zaslužen je bil za postavitev Prešernovega 

spomenika leta 1905. (Grdina, 2010, str. 50) Ena izmed pomembnih nalog Hribarjevega 

programa za obnavljaje popotresne Ljubljane, je bila tudi ureditev zelenih površin, ki naj bi 

postale estetski element mesta. 
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4 ARHITEKTURA V LJUBLJANI NA PREHODU IZ 19. 

V 20. STOLETJE 
 

V devetnajsetem stoletju je bila Ljubljana ena izmed provinc avstro-ogrskega cesarstva. Iz 

provincialnosti je mesto nekoliko dvignila zgraditev Južne železnice, ki je sredi stoletja stekla 

skozi mesto, in ga povezala z razvitejšimi sosednjimi državami. (Habič, 1997, str. 26) Hitra rast 

industrije in trgovine sta zahtevala prestrukturiranje podobe mesta, ki je bila zelo tradicionalna. 

(Prelovšek,1997, str. 597) Proti koncu 19. stoletja so v ljubljanski arhitekturi, podobno kot 

drugod v monarhiji, prevladovali historični slogi. Skoraj vse pomembne javne stavbe so bile 

zgrajene v neorenesančnem slogu, saj je vse do konca stoletja in še kasneje med državnimi 

uradniki prevladovalo prepričanje, da so za določene monumentalne zgradbe primerni samo 

določeni slogi. (Mihelič, 2008, str. 127) Svoj videz je Ljubljana dobivala v odvisnosti od 

italijanskega, germanskega in prvič slovanskega kulturnega sveta. Ob teh vzorih je nastal 

kulturni in upravni del mesta med Dunajsko cesto in parkom Tivoli. (Habič,1997, str. 26) Med 

slovenskim in nemškim meščanstvom so se v tem obdobju narodnostna nasprotja tako zaostrila, 

da so ustanavljali vzporedne kulturne ustanove, nemške in slovenske. Tako je Ljubljana dobila 

slovensko gledališče, sedanjo Opero, nemško usmerjeni meščani pa so ob pomoči Kranjske 

hranilnice in z državnimi donacijami zgradili svoje, nemško gledališče, sedanjo Dramo, ki je 

zrasla nekoliko kasneje in je že secesijsko okrašena. (Vodopivec,1978, str. 144) 

 

France Stele se je leta 1926 v svojem Orisu kritično opredelil do arhitekture 19. stoletja, očital 

ji je eklekticizem in anacionalnost, ki jo označuje za negativno lastnost. Izhajal je iz stališča, da 

so stavbe načrtovali predvsem tuji arhitekti, ki po njegovem mnenju niso imeli stika z duhovnim 

in stvarnim svetom ter zemljo. Pravi, da so se ravnali po modi, zato njihova dela predstavljajo 

tujek v naši umetnostni tvarnosti, prav tako pa historične stavbe niso zadovoljile »umetnostnih 

potreb mase.« (Lazarini, 2007, str. 51) 

 

Na prelomu iz devetnajstega v dvajseto stoletje je mesto doživelo velike spremembe. Rušilni 

potres, ki je v noči na velikonočni ponedeljek leta 1985 prizadel Ljubljano, je temeljito 

spremenil njegovo vizualno podobo ter napovedal začetek nove dobe v zgodovini stavbarstva 

na Slovenskem. (Prelovšek, 1996, str. 597) Z obnovo mesta so začeli leto po potresu, kajti 

osnova razumne in dolgoročne usmerjene obnove je zahtevala regulacijski načrt. Mestni svet je 

leta 1896 razpisal javni natečaj za nov regulacijski načrt. K sodelovanju so pritegnili 

najuglednejšega urbanista v cesarstvu Camilla Sitteja. (Vodopivec, 1978, str. 138) Sittejevo 

glavno izhodišče je bilo oblikovanje estetskega mesta. Ni mu šlo za ohranjanje urbanistične 

dediščine. Če bi vse njegove zamisli uresničili, bi Ljubljana izgubila številne srednjeveške in 

baročne stavbe. (Pirkovič, 2005, str. 248) Sitte je predvideval, da bi novo Ljubljano zaznamoval 

pravokotni razpored ulic, nekatere večje ceste pa naj bi bile usmerjene tako, da bi imele za 

zaključke najlepše stare in nove stavbe. Poleg Sitteja sta na lastno pobudo svoja predloga 

regulacijskega načrta oddala Fabiani in Wolf. Wolfovemu načrtu stavbni urad ni pripisoval 

nobene vrednosti. (Vodopivec, 1978, str. 139) Fabianov načrt je bil sprejemljivejši, ker je bolj 



12 

 

upošteval prometne in komunalno-higienske zahteve mesta in bil prijaznejši do arhitekturne in 

urbanistične dediščine. Izdelal ga je po vzoru dunajskega Ringa na osnovi analize oblikovnih 

značilnosti Ljubljane. V zasnovi je predlagal razbremenitev mestnega središča s krožno cesto, 

v smeri proti železnici pa si je zamislil pravokotno cestno omrežje. (Pirkovič, 2005, str. 248) 

Noben od predloženih načrtov ni bil sprejet v celoti. Nalogo za izdelavo dokončnega 

regionalnega načrta je dobil Mestni svet, projekt pa je vodil inženir Jan Duffej. V svojem načrtu 

se je naslanjal na zamisli Maksa Fabianija in deloma prevzel idejo o obvozni krožni cesti. 

Nekatere Fabianove zamisli so aktualne še danes, kot je npr. zaključek obvoznega ringa pri 

dvoetažnem mostu pri Cukrarni (zgrajen leta 2012, ki so ga poimenovali po njem. Mestni svet 

je na željo deželne vlade v svoj regulacijski načrt vključil tudi trg pred sodno palačo, imenovan 

Slovenski trg, danes Miklošičev park. (Habič, 1997, str. 28) 

 

          

 Slika 1: M. Fabiani: Regulacijski načrt                    Slika 2: C. Sitte: Regulacijski načrt  

    Ljubljane (1895)                     Ljubljane (1895)  

  

Mejo med staro in novo Ljubljano ni ustvaril le urbanizem, napredek se je veliko bolj pokazal 

v arhitekturi, ki se je povezovala z narodno političnim prizadevanjem gibanja slovenske 

vzajemnosti. Prav ruševine so bile za gradbeni razvoj izhodišče, ki je omogočilo drznejše 

rešitve tako pri obnovi starih stavb kot tudi pri načrtovanju novih objektov in mestnih četrti. 

Pojavile so se nove stilistične in konstrukcijske prvine ter novi gradbeni materiali. (Habič, 1997, 

str. 28) V ljubljansko stavbarstvo so se nove stilistične prvine širile direktno z delovanjem tujih 

arhitektov. Profesor iz graške obrtne šole Leopold Theyer je Ljubljano zaznamoval s stavbo 

Kresija in Filipovim dvorcem, načrt za najmodernejši železobetonski most (Zmajski most) je 

naredil hrvaški arhitekt Jurij Zaninović, prvo veleblagovnico je zgradil graški arhitekt Friedrich 

Sigmudt, sarajevski arhitekt Josip Vancaš pa je v slogu dunajske secesije zasnoval palači 
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Mestne hranilnice in Ljudske posojilnice ter hotel Union. Domači arhitekti, stavbeniki in razni 

obrtniki so se z novostmi na področju arhitekture seznanjali posredno, prek knjig ali revij. 

(Pirkovič, Mihelič, 1997, str. 41)  

 

S pomočjo mnogih premožnih meščanov, industrialcev in trgovcev se je Ljubljana začela 

spreminjati v sodobno mesto. Pri osrednjih oblasteh so mestni veljaki izpostavili ugodna 

posojila in davčne olajšave za vse, ki bi bili pripravljeni podreti svoje poškodovane hiše in, na 

istih mestih ali drugje, zgraditi nove. Tako so po nepotrebnem porušili veliko stavb, ki bi se jih 

dalo zlahka obnoviti. (Pirkovič, 2005, str. 246)  

 

4.1 SECESIJSKA ARHITEKTURA V LJUBLJANI 
 

Tako kot gospodarstvo in družba se je tudi secesija v Ljubljani uveljavljala počasneje in pozneje 

kot v industrijsko razvitih mestih v Evropi, kajti ljubljansko meščanstvo je bilo mlado, ki se je 

šele pred kratkim priselilo z dežele, in ni bilo doraslo novim umetnostnim idejam, kakršne so 

obstajale na Dunaju. (Prelovšek, 1996, str. 598) Mesto je začelo dobivati prve primere novega 

secesijskega sloga šele v začetku dvajsetega stoletja in je zajelo le ozek krog bogatejšega 

ljubljanskega meščanstva, predvsem nemškega in židovskega rodu. Med naročniki pa najdemo 

tudi nekaj takih, ki nosijo slovenski priimek, kajti novi slog je prvič v arhitekturni jezik uvajal 

narodne prvine. (Pirkovič, Mihelič, 1997, str. 40,41) Arhitekti Maks Fabiani, Ciril Metod Koch, 

Ivan Vurnik, Josip Vancaš in drugi so z nekaterimi deli vnesli v našo arhitekturo nekaj tistega, 

kar se je v marsičem ločevalo od preživelega historizma.  

 

V Ljubljani se je ob koncu 19. stoletja pojavila cela vrsta novih stavbnih tipov. Značaj novim 

predmestjem so oblikovale večnadstropne najemniško-stanovanjske hiše. Že pred koncem 

stoletja so gradili stanovanjske vile za najbogatejši sloj nemškega meščanstva, predvsem na 

obrobju Tivolija, ob Prešernovi cesti in na začetku Rožne doline, v prvem desetletju 20. stoletja 

pa tudi na Poljanah, na Taboru in v drugih mestnih četrtih. (Pirkovič, Mihelič, 1997, str. 39) 

 

Drugo, po ševilu največjo skupino secesijske arhitekture, predstavljajo poslovne zgradbe, kot 

so banke, hranilnice, pošte, trgovine in tiskarne. To dokazuje, da je bila secesija slog, pri 

katerem je igral pomembno vlogo kapital, vezan na poslovne dejavnosti v mestu. (Pirkovič, 

Mihelič, 1997, str. 29) 

 

V manjšem številu so zastopane javne stavbe, ki so bile že dolgo potrebne, od šol do upravnih 

zgradb, muzejev, strokovnih učiteljišč in narodnih domov. Slednji so bili namenjeni 

slovenskemu meščanstvu, ki so krepili slovensko narodno zavest in spodbujali rast in razvoj 

mesta ter predstavljajo prve zametke iskanja nacionalnega sloga. (Pirkovič, Mihelič, 1997, str. 

39) 
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4.1.1 ARHITEKTURNA DEKORACIJA  

 

Pri secesijski arhitekturi v Ljubljani so slogovne značilnosti večinoma omejene na okraševanje 

fasad. Prve secesijske stavbe so imele fasadno površino obdelano s kamnom ali ometom, vrata 

in okna so bila lesena, za drugo stavbno opremo so uporabili baker, bron, cink in železo. Najprej 

so na fasadah prevladovali vegetabilni, floralni in drugi stilizirani, dinamični dekorativni 

elementi. Pozneje, po prelomu stoletja, pa se je poleg stiliziranih rastlinskih motivov na 

ljubljanskih secesijskih fasadah uveljavil geometrijski okras, ki je sestavljen iz kvadratov, 

pravokotnikov, krogov ali ravnih črt. Fasadno okrasje je bilo industrijske izdelave, izdelano v 

specializiranih podjetjih za ornamentiko in dekorativno arhitekturno plastiko. Izjema so 

Ganglovi kipi na pročelju ljubljanske opere, ki so delo kiparja. (Pirkovič, Mihelič, 1997, str. 

42) Na secesijskih stavbah se pojavljajo intenzivne in kontrastne barve, najpogosteje zelena, 

modra, rumena, bela, rdeča in zlata. 

 

 

 
Slika 3: Ljubljanska Opera - Ganglovi kipi 

 

Med pomembno fasadno okrasje prištevamo tudi napise v značilni fin-de-sieclovski pisavi, ki 

so bili naslikani na omet ali pa so bile kovinske črke pritrjene na fasado. (Pirkovič, Mihelič, 

1997, str. 42) 
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        Slika 4: Ljudska posojilnica,                            Slika 5: Mestna hranilnica, Čopova ulica 3      

                Miklošičeva cesta 4 

 

Zelo razširjen dekorativni element na fasadah najpremožnejših meščanskih hiš je bilo jedkano 

steklo. Najkakovostnejša stekla so krasila hotel Union. (Pirkovič, Mihelič, 1997, str. 42,43) 

 

Keramične ploščice so na fasadah ljubljanskih hiš uporabljene bolj redko, le posamično kot 

poudarki okenskih okvirov. Ploščice so najrazličnejših oblik in barv in nimajo le estetski ampak 

tudi praktičen pomen. (Rovšnik, 1980, str. 41) Najbolj eksotičen primer krašenja fasade s 

keramičnimi ploščicami je Hauptmanova hiša na Wolfovi ulici 2. Prekinjena vrsta majhnih 

ploščic se pojavi nad okni drugega nadstropja, sledijo vertikalni nizi ploščic med okni tretjega 

nadstropja ter motiv šahovnice nad okni tretjega nadstropja, ki sega do strešnega venca. 

(Pirkovič, Mihelič, 1997, str. 67)  

 

 
                                        Slika 6: Hauptmanova hiša, Wolfova ulica 2 

 

Po Prelovšku je edino kakovostno merilo za razdelitev ljubljanske arhitekture na avantgardno 

in tradicionalno v načinu moderniziranja antičnega okrasja in v njegovem prilagajanju novemu 

času. (Prelovšek, 1996, str. 598) Za klasični historizem je bila značilna poudarjena 
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horizontalnost fasad. Pritličja so bila običajno grobo rustikalno obdelana, nadstropja pa jasno 

razmejena. Takšno členitev imajo pri nas številne poznohistorične stavbe, ki jih zaradi 

posameznih elementov secesijske dekoracije na fasadah prištevamo v skupino secesijske 

arhitekture. Prve primerke smo v Ljubljani dobili leta 1897, to sta bili stanovanjsko-poslovni 

stavbi Frischova hiša na Prešernovem trgu 3 (1897) in Dolenčeva hiša na Wolfovi 10 (1898). 

Poleg historičnega okrasja se na fasadah v Ljubljani prvič pojavijo secesijski elementi. Dekor 

ni omejen le na prostore pod okenskimi čeli, ampak se pojavljajo tudi na steni med okenskimi 

osmi, ki ga sestavljajo rastlinske in sadne tvorbe, cvetovi, listi, vitice, pentlje, glavice, kartuše 

ter školjke. Fasado še posebno razgibajo lomljena polkrožna in zvijajoča se okenska čela. 

(Rovšnik, 1980, str. 38) 

 

   

Slika 7: Frischova hiša, Prešernov trg 3           Slika 8: Dolenčeva hiša, Wolfova ulica 10 

 

Ljubljana je nenaden zasuk od historizma k secesiji doživela v letih 1901 in 1902. Ljubljanski 

stavbeniki so se hitro prilagodili spremenjenemu okusu naročnikov, zato so največkrat 

uporabljaji historično in moderno secesijsko okrasje hkrati. (Prelovšek, 1996, str. 598, 599) 

 

Secesijska arhitekturna dekoracija začne fasado členiti v vertikalni smeri. V pritličju prevladuje 

gola rustika, od tod raste dekor prek nadstropij in se proti vrhu stavbe zgošča ter ustavi pod 

streho, v strešnem vencu. Največ fasad ima v prvem in drugem, horizontalno usmerjenem 

nadstropju, okrasje je pretežno omejeno na okenska čela in obrobe. V najvišjem nadstropju pa 

okrasje s cvetovi, trakovi, listi, maskami in listi ter geometrijskim okrasjem zaživi, se zmehča 

in vzvalovi ter bogato preprede površine tudi v vertikalni smeri, med okni in strešnim vencem. 

Če natančno opazujemo organiziranost ornamenta na posamezni fasadi, zasledimo simbolično 

idejo drevesa, ki ima trdo deblo in se nato razbohoti v krošnjo. Opisana simbolika rasti na 

fasadah secesijske arhitekture oživi idejno povezanost arhitekture z naravo. (Rovšnik, 1980, str. 

46) Med hiše tega tipa sodi naprimer Pirčeva hiša na Cigaletovi 5 iz leta 1906, pri kateri se 

zgoščevanje okrasja pojavi ob pomolu in na vrhu stavbe. Fasado krasi ženska glava s krili, pod 

strešnim vencem se pojavijo medaljoni, iz katerih visijo nizi cvetnih čaš ter pentlje in kartuše. 

Najkakovostnejša hiša tega tipa je Pogačnikova hiša na Cigaletovi ulici 1. (Rovšnik, 1980, str. 

39) 
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Slika 9: Pirčeva hiša, Cigaletova ulica 5 

 

Najkakovostnejše ljubljanske secesijske stavbe krasi rastlinski ornament, ki se pojavlja v 

kombinaciji s starejšimi motivi, včasih pa težnja po stiliziranju in geometriziranju nakazuje tudi 

korak naprej. Pri obeh oblikah se okrasje zgošča na vrhu stavbe, a s to razliko, da se rastlinski 

okras na vrhu razrašča tudi v vodoravni smeri in fasada dobi ponovno horizontalni poudarek. 

(Rovšnik, 1980, str. 39) Lep primer je Ljudska posojilnica na Miklošičevi cesti (1907). Bogata 

rastlinska dekoracija poteka horizontalno in se pojavi v kombinaciji z wagnerjanskimi motivi: 

maskami, medaljoni, zaponkami, iz katerih visijo trakovi s čopi na konceh, in se zgošča na 

osrednjem rizalitu ter na vogalih oken v najvišjem nadstropju. (Slika 15). (Rovšnik, 1980, str. 

45) 

 

Zanimivo fasado, z bogatim floralnim motivom ima Vodnikova hiša na Tavčarjevi 4. Fasada 

vzcveti proti vrhu. Iz stranskih okvirov okna se v loku razraščajo po tri drobne vejice, ki se na 

lizeni razvijejo v ploskovit stiliziran cvet. Na tablah med okni tretjega nadstropja in v dekoraciji 

podstrešnega friza se razrašča motiv dolgega nageljnovega stebla, z ozkimi zvijajočimi se listi 

ter cvetovi. S tem ornamentom, pravi Rovšnik, je »v vrsto splošnih secesijskih motivov prvič 

vdrl domač, iz ljudske ornamentike znan motiv nageljna in se enakopravno vključil v 

okraševanje fasade. Tako kot v sočasnem slikarstvu se je tudi na tem področju, resda v manjši 

meri, a ne zgolj naključno, oglasila želja po narodni umetnosti.« (Rovšnik, 1980, str. 42)  
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Slika 10: Vodnikova hiša, Tavčarjeva ulica 4               Slika 11: Vodnikova hiša, motiv  

                      nageljnovega stebla z listi in cvetovi  

                                             

Prvi primer uveljavitve slovenskega narodnega sloga v arhitekturi se pokaže že na prelomu 

stoletja, ko je Janez Jager okrasil Narodno kavarno na Gornjem trgu z motivi iz slovenske 

umetnosti. Najlepši primer prenašanja prvotne ljudske ustvarjalnosti v arhitekturo pa je 

Vurnikova Zadružna gospodarska banka na Miklošičevi 8. (Pirkovič, Mihelič, 1997, str. 84, 85) 

 

 

 
Slika 12: Zadružna gospodarska banka, Miklošičeva ulica 8 

 

Zanimivo vegetabilno okrasje zasledimo tudi na trgovsko-stanovanjski hiši na Tavčarjevi 11. 

V zelenju se na osrednjem delu pojavi motiv sončnic in na obeh stranskih rizalitih motiv 

cvetočih vrtnic. (Rovšnik, 1980, str. 45) 
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Slika 13: Hiša na Tavčarjevi ulici 11 

 

Osnovni razpoznavni znak secesije je motiv valovnice. V nasprotju z ornamentiko historizma 

je secesijska linija polna dinamičnosti, gibanja, življenjske energije, moči, rasti. Valovnica se 

najprej pojavlja v kombinaciji s stiliziranimi rastlinskimi formami (Krisperjeva hiša). Strukturni 

motiv pa postane takrat, ko v geometričnem okrasju izgubi simbolični pomen, dinamiko in 

ritem (Čudnova hiša). (Rovšnik, 1980, str. 42) 

 

Pod vplivom Hoffmana, Olbricha in po letu 1900 tudi Wagnerja, se je na mnogih fasadah 

ljubljanskih secesijskih hiš razvilo geometrijsko okrasje, kot so kvadrati, krogi, pravokotniki in 

valovnica. Najlepša primera sta Hauptmanova hiša in Kmetska posojilnica na Trdinovi 2 in 8 

iz leta 1906. Živahni fasadni ornament je v celoti oblikovan s ploščicami različnih barv in oblik, 

vendar fasado ne krasi zgolj geometrijski ornament, temveč se nad okni prvega nadstropja in 

nad zgornjimi vogali okenskih odprtin drugega nadstropja pojavi stiliziran cvetlični ornament. 

Nace Šumi pravi, da sta stavbi Kmetske posojilnice »najelegantnejša primera secesijskih stavb 

v Ljubljani«. (Šumi, 1954, str. 38) Najbolj tipičen primer te skupine je po Rovšniku hiša na 

Dalmatinovi ulici 3, pri kateri pritličje in prvo nadstropje povezuje širok pas šahovnice, ki ga 

sestavljajo belo-turkizne ploščice, fasada pa je geometrijsko razčlenjena tudi po nadstropjih. 

(Rovšnik, 1980, str. 48) 
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         Slika 14: trgovska stanovanjska stavba Kmetske                      Slika 15: Hiša na  

                      posojilnice, Slovenska cesta 44                                  Dalmatinovi ulici 3 

 

V to skupino Rovšnik uvršča tudi Regallijevo, Hribarjevo, Deghenghijevo in Bambergovo hišo 

na Miklošičevi 16. 

 

Hiše kasnejšega datuma pa uvrščamo v skupino postsecesijske dekoracije. Pri teh hišah se 

pojavlja secesijski ornament v hibridni obliki. (Rovšnik, 1980, str. 49) 

 

V Ljubljani je v obravnavanem obdobju nastalo več kot osemdeset secesijskih arhitektur. 

Nekatere izmed njih poznamo samo s fotografij, na primer Narodna kavarna in Jakopičev 

paviljon. Secesijska Ljubljana je ena najkakovostnejših arhitekturnih plasti mesta, ki se ne 

navezuje le na estetski vidik, pač pa vključuje celovito spremembo življenja ljubljanskih 

meščanov. Najpomembnejši spomeniki secesijske arhitekture so zbrani ob Miklošičevi cesti 

med Prešernovim trgom in Miklošičevim parkom ter v širšem zaledju te osi med Slovensko in 

Resljevo ulico. (Pirkovič, Mihelič, 1997, str. 37) 
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5 IZBRANI PREDSTAVNIKI SECESIJSKE 

ARHITEKTURE V LJUBLJANI 

 

5.1 MAKS FABIANI (1865–1962) 
 

Maks Fabiani, eden najpomembnejših slovenskih arhitektov in urbanistov v srednjeevropskem 

prostoru na prehodu iz devetnajstega v dvajseto stoletje, se je rodil 29. aprila 1865 v premožni 

družini v Kobdilju na Krasu. Starši so mu omogočili kakovostno šolanje, najprej v domači hiši, 

potem na realki v Ljubljani, po maturi leta 1883 pa je šel študirat gradbeništvo na Tehnično 

visoko šolo na Dunaj. (Hrasky, 2010, str. 9,10) Bil je vzoren študent. Obveznim predmetom, 

kolikor jih je zahteval študijski program za diplomo, je Fabiani dodal še osem umetniških. 

(Pozzetto, 1997, str. 16) Že pred diplomo se je odločil za akademsko službo in se zaposlil kot 

asistent na katedri za arhitekturo Tehnične visoke šole v Gradcu, kjer je predaval o urbanizmu. 

Diplomiral je leta 1892 in si pridobil naziv diplomirani arhitekt. Istega leta je uspešno kandidiral 

za štipendijo Carla de Ghegha. Nagrada mu je omogočila, da je lahko skoraj tri leta svobodno 

potoval po Nemčiji, Švici, Belgiji, Franciji, Angliji, Italiji, Grčiji in Turčiji ter neposredno 

spoznaval njihovo kulturno dediščino. (Pozzetto, 1997, str. 18) Fabiani je kasneje dejal, da mu 

je to potovanje zaznamovalo življenje in je bilo »nekakšen vir vsega mojega znanja in kulture«. 

(Pozzetto, 1997, str. 19) V Rimu je srečal arhitekta Josepha Mario Olbricha, slikarja Gustava 

Klimta in Karla Molla, ki so bili vodilni predstavniki umetniške avantgarde na Dunaju. Med 

razpravljanjem o arhitekturi in sodobni umetnosti so ugotovili, da si je treba novo umetnost šele 

izboriti, zato so leta 1897 ustanovili umetniško društvo Dunajska Secesija. (Hrasky, 2010, str. 

10)  

 

Svojo poklicno pot je Fabiani začel na Dunaju. (Pozzetto, 1997, str. 22) Na priporočilo 

Olbricha, ga je k sodelovanju povabil vodilni avstrijski arhitekt tistega časa Otto Wagner, ki je 

za svoje asistente izbiral le najboljše sodelavce. Fabiani mu je pomagal pri pisanju knjige 

Moderna arhitektura in z njim sodeloval pri projektiranju mostov in stavb za dunajsko mestno 

železnico. (Hrasky, 2010, str. 12) Ko je Wagner postal profesor na Akademiji likovnih 

umetnosti na Dunaju, mu je Fabiani pomagal tudi pri poučevanju, kjer je spoznal Jožeta 

Plečnika. V času študija je postal njegov mentor in podpornik. Učil ga je osnov urbanizma in 

ga navdušil za etruščansko umetnost. (Hrasky, 2010, str. 11) Nanj je imel velik vpliv, saj v 

mnogih Plečnikovih delih prepoznamo marsikatero Fabianovo zamisel. (Pozzetto, 1997, str. 

21) 

 

Svoje arhitekturne in urbanistične zamisli je Fabiani uresničeval na Dunaju, v Ljubljani, Trstu, 

Opatiji, Gorici z okolico in drugih evropskih mestih. (Pozzetto, 1997, str. 22) Njegovo prvo 

znano delo je urbanistični načrt, po katerem naj bi se mesto Ljubljana razvijalo po velikem 

potresu leta 1985. (Pozzetto, 1997, str. 25) Načrt je bil prilagojen mestnemu značaju in 

njegovim potrebam (Mihelič, 2008, str. 9) in ga lahko razumemo kot uresničevanje 
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Wagnerjevih načel o oblikovanju mest, katere je prikazal v delu Moderne Architektur. 

(Pirkovič, 2005, str. 249) Načrt je za Fabianija pomenil pomemben korak k samostojnosti. Leto 

pozneje, ko je prejel prvo nagrado na natečaju za Zdravilišče za cesarsko-kraljevske državne 

uslužbence v Opatiji, se je Fabiani odločil in zapustil Wagnerja ter odprl svoj lastni atelje. 

(Hrasky, 2010, str. 12)  

 

Leta 1902 je postal prvi arhitekt z doktoratom dunajske Tehnike v avstro-ogrski monarhiji; 

prislužil si ga je za urbanistične načrte za Ljubljano in Bielskega v Šleziji na Poljskem. V 

naslednjih letih so se uspehi kar vrstili. V monarhiji je dosegel najvišja družbena priznanja in 

ugled, zato je dobival naročila za prestižne projekte, ki so poveličevali uspehe monarhije. Nekaj 

časa je bil celo osebni svetovalec avstrijskemu prestolonasledniku Francu Ferdinandu. Leta 

1910 je bil imenovan za izrednega profesorja Ornamentike in oblikovanja interjerja na Tehnični 

visoki šoli na Dunaju. (Hrausky, 2010, str. 14) Z začetkom vojne in po atentatu na 

prestolonaslednika leta 1914 je Fabianijeva slava usihala. Leta 1917 je zasedel mesto rednega 

profesorja za arhitekturno kompozicijo. Temu nazivu se je kmalu odpovedal in se raje vrnil v 

Gorico. Po selitvi v Gorico je svoje znanje in izkušnje uporabil za obnovo v prvi svetovni vojni 

močno poškodovanih naselij v Posočju, na Goriškem in Krasu. Leta 1919 je dobil z Dunaja še 

zadnjič povabilo, naj nadaljuje s pedagoškim delom na Tehnični visoki šoli. Povabilo je zavrnil, 

prav tako se je odrekel tudi ponudbi Ivana Vurnika, naj pride predavat na novo ustanovljen 

arhitekturni oddelek ljubljanske Tehnične fakultete, z namenom, da izpelje prenovo Posočja do 

konca. S tem dejanjem je pokazal svojo veliko zavezanost domačemu okolju. (Hrausky, 2010, 

str. 16) Do leta 1922 mu je navkljub problemom z lokalnimi oblastmi in s pomočjo sodelavcev 

uspelo projekt obnove izpeljati do konca. (Hrausky, 2010, str. 17) Med letoma 1935 in 1945 je 

deloval kot župan v kraju Štanjel. V tem času  mu je uspelo zaradi dobrih vez s fašističnimi 

oblastmi obnoviti grad v Štanjelu in Gorici. Tudi po drugi svetovni vojni je obnavljal številne 

razrušene in požgane vasi. (Hrausky, 2010, str. 19) Z urejanjem Štanjela in okoliških vasi se je 

ukvarjal vse do pozne starosti. (Čeligoj, 2006, str. 34) Imel je zelo močan občutek za lokalno 

okolje. (Mihelič, 2008, str. 8) Sposoben je bil prepoznati značilnosti in razvojne možnosti kraja 

v prihodnosti. Bil je mnenja, da ureditev mesta ni nikoli dokončna. Pri zasnovi nove arhitekture 

je najprej pogledal na celoto, na mesto in kraj, na njegov značaj in njegovega duha. Zanj je bila 

vsaka na novo zgrajena stavba, tudi urbanistični projekt širše celote. (Koželj, 2015, str. 21) 

 

Fabiani ni bil le arhitekt in urbanist, bil je tudi velik mislec. Proti koncu življenja je svoja 

filozofska spoznanja strnil v knjigi Akma – Duša sveta. V delu je izkazal svojo navezanost na 

vzhodnjaško filozofijo in priseganje na življenje v sožitju z naravo. (Hrausky, 2010, str. 20) 

 

Njegov arhitekturni in urbanistični opus je izjemen. Z isto natančnostjo in strokovno 

odgovornostjo se je posvečal tako zasnovam veličastnih mestnih palač kot urbanističnim 

ureditvam velikih mest in trgov ter urejanju manjših krajev in vasi na Goriškem in na Krasu. 

Največjo slavo je doživel na Dunaju. V avstrijski prestolnici je zgradil več pomembnih 

objektov, med njimi so tri palače, ki so spadale med najzanimivejše arhitekture z začetka 

dvajsetega stoletja. Pri svojih začetnih delih se je Fabiani držal Wagnerjevih načel k moderni 
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arhitekturi, ki je poudarjala funkcionalnost. Lepa primera funkcionalnega obravnavanja sta 

stavbi Portois & Fix iz leta 1900 in Urania iz leta 1910, pri kateri se je slogovno že odvrnil od 

secesije in Wagnerjeve moderne arhitekture. (Hrausky, 2010, str. 12, 35) Moderni nazor je 

Fabiani razmeroma kmalu zamenjal za svobodno interpretacijo zgodovinskih slogov in 

specifičnost kulturnih tradicij. Zavzel se je za stališče, da »si ni treba po vsej sili izmišljati 

novega arhitekturnega jezika, dokler se da s starim še vse povedati na razumljiv način.« 

(Hrausky, 2010, str. 13)  

 

V tej maniri je deloval tudi v projektih za številne moderne stavbe, s katerimi je značilno 

zaznamoval podobo popotresne Ljubljane. K sodelovanju ga je povabil takratni župan Ivan 

Hribar, ki je imel jasno predstavo o ureditvi modernega mesta. Mestu je hotel dati sodoben 

videz, zato je izbral secesijski arhitekturni slog. (Hrausky, 2010, str. 87) Vse Fabianove 

ljubljanske hiše se po zasnovi in obliki ujemajo s svojim namenom in lokaciji, zato so med 

seboj tako različne in edinstvene. (Koželj, 2015, str. 21) Stavbe, zgrajene po njegovih načrtih, 

kažejo razvoj njegove umetniške poti od čisto dekorativne secesije do strogega racionalizma 

brez vsakega okrasja. Bolj kot modna dekorativnost so ga zanimala tehnična in funkcionalna 

vprašanja. (Prelovšek, 1996, str. 603) 

 

Prvo stavbo, ki jo je Fabiani zgradil v Ljubljani je bila mestna ubožnica na Japljevi ulici 2. 

Oblikovana je bila enostavno in premišljeno. Danes je poslopje zanemarjeno in potrebno 

temeljite obnove. (Hrausky, 2010, str. 81) Leta 1901 je bila, po Fabianijevem načrtu na 

Levstikovem trgu 11, zgrajena Dekliška osnovna šola. Fasado krasi cvetno okrasje, ki se 

pojavlja na vogalih gornjih nadstropij. Istega leta je bila ob Slovenskem, današnjem 

Miklošičevem trgu, po njegovem načrtu zgrajena Krisparjeva hiša, kot prva v nizu popotresnih 

gradenj mesta. Hiša je postala zgled za vse stavbe, ki naj bi jih zgradili ob trgu, ki ga je zasnoval. 

(Hrausky, 2010, str. 94) Slovenski trg je uredil do leta 1903 in je tedaj veljal za najlepši 

secesijski trg v mestu. (Hrausky, 2010, str. 108) V bližini, na vogalu Miklošičeve in 

Dalmatinove ulice, je leta 1907 načrtoval hišo za znanega ljubljanskega založnika in tiskarja 

Otomarja Bamberga, čigar dejavnost je Fabiani označil s kiparskim okrasjem z reliefi tiskarjev 

na pročelju. Palača je izraz arhitektovih prizadevanj za večjo povezanost arhitekture in njenega 

okolja. Z oblikovanjem stavbe se je hotel približati baročni podobi mesta.  (Hrausky, 2010, str. 

108) Najbolj očitno je to izrazil pri oblikovanju fasade z »borrominijevskim« zaključkom, ki se 

je navezal na bližnjo uršulinsko cerkev v Ljubljani. (Pozzetto, 1997, str. 190) Kot smo že 

navedli, si je dal hišo na vogalu Slovenske in Tavčarjeve ulice zgraditi napredni Ljubljanski 

župan Ivan Hribar. Stanovanjska hiša je tlorisno zasnovana na kvadratni geometrijski mreži. 

Fasada, ki je obrnjena na Slovensko cesto, trikrat vzvalovi v tri okenske pomole, ki segajo od 

pritličja do zgornjega nadstropja. Okna so tridelna, nad njimi so ozki pasovi, katere krasijo 

antične levje glave. Fasadna členitev je izrazito geometrijska, osnovni modul je kvadrat. 

Stranica kvadrata ustreza širini enega okenskega krila. Višina oken je dva kvadrata plus eden, 

razdalja med okni v vodoravni smeri je dva kvadrata in je enaka širini parapeta med nadstropji. 

V prvem nadstropju se pojavi večji kvadrat, ki po velikosti ustreza štirim manjšim nad njim. 

Kvadrati so glede na velikost obdelani v grobem ali finem ometu in reliefno izstopajo iz 
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podlage. Stranska zaključka in vogal hiše so oblikovani s pravokotnimi oblikami. Secesijski 

elementi se kažejo le v bogato okrašenem napušču in valujoči mreži fasadnega plašča. 

(Pirkovič, Mihelič, 1997, str. 76) 

 
Slika 16: Hribarjeva hiša, Tavčarjeva 2 

 

Fabiani je tudi avtor načrta za Mestni dekliški licej, poslopja na vogalu Prešernove in Šubičeve 

ulice, pri katerem je opaziti izraz obdobja, ko se je Fabiani začel odvračati od secesije in je 

prevzemal krajevne vzore. (Hrausky, 2010, str. 118) Po njegovih načrtih so leta 1908 v Tivoliju 

postavili Jakopičev paviljon, prvo razstavišče za sodobno umetnost na Slovenskem. To je bilo 

njegovo zadnje izvedeno delo v Ljubljani. Paviljon so zaradi prestavitve železniške proge in 

gradnje podvozov leta 1962 porušili. To dejanje pa še danes velja za eno največjih 

arhitektonskih izgub v mestu. (Hrausky, 2010, str. 118) 

 

 

Slika 17: Jakopičev paviljon, Ljubljana, Tivoli 1908 

 

V bogati urbanistični in arhitekturni dejavnosti popotresne Ljubljane je Fabiani odigral ključno 

vlogo. Njegov ustvarjalni opus po kakovosti presega povprečje tedanje slovenske arhitekture. 
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Razpet je bil med modernizmom secesije in izrazno močjo historičnih slogov Otta Wagnerja. 

Vse to se je izrazilo tudi v njegovih delih. 

 

5.2 CIRIL METOD KOCH (1867–1925) 
 

Slovenski arhitekt in urbanist Ciril Metod Koch je bil poleg Fabianija eden pomembnejših 

arhitektov, ki je Ljubljano po potresu leta 1895 dodobra zaznamoval. Rodil se je 31. marca 

1867 v Kranju. O njegovem življenju in delu lahko največ izvemo iz pisem, ki so edini 

zanesljivi pisni vir. Iz njih lahko razberemo, da je bil strog, načelen in iznajdljiv arhitekt. Nižjo 

realko je končal v Ljubljani, Tehnično visoko šolo za stavbarstvo pa v Gradcu. Po uspešno 

opravljenih izpitih se je vpisal v specialno šolo za arhitekturo na Akademiji upodabljajočih 

umetnosti na Dunaju. Obiskoval je razred arhitekta barona Karla von Hasenauerja, 

Wagnerjevega predhodnika. Med študijem je šest mesecev delal kot stavbni risar v Mestnem 

stavbnem uradu v Ljubljani. Po končanem študiju se je Koch brez odlašanja vrnil domov in ni 

več potoval v tujino, zato se je o aktualnih dogodkih na umetniškem področju seznanjal preko 

revij in fotografij, ki jih je po vsej verjetnosti dobival od svojih dunajskih kolegov. Do konca 

leta 1893 je sodeloval s priznanim ljubljanskim gradbenikom Filipom Supančičem. Kot stavbni 

arhitekt se je leto kasneje zaposlil na ljubljanskem gradbenem uradu, kjer je izdelal mnogo 

načrtov za javne zgradbe, privatne meščanske hiše in vile v Ljubljani, Celju, Kamniku, Novem 

mestu in Opatiji. Poleg vil, denarnih zavodov in šol je načrtoval tudi cerkve in izdelal načrt za 

novi most pri sv. Janezu v Bohinju. Zaradi številnih pomembnih naročil si je nakopal tudi zavist 

tekmecev. Glede na število stavb velja za enega izmed najuspešnejših popotresnih prenoviteljev 

secesijske Ljubljane. Na oblikovanje Kochovega arhitekturnega sloga je odločilno vplivalo 

šolanje na Dunaju. Za časa študija je neposredno doživljal historicizem, zato je po vrnitvi z 

Dunaja začel risati načrte za svoje zgradbe v tem duhu. V času župovanja Ivana Hribarja se je 

Koch začel zgledovati po secesijski modi, čeprav izrecnih nagnjenj do zgodovinskih slogov ni 

nikoli zanikal. V popotresno Ljubljano je prenesel Wagnerjev oblikovni jezik, čeprav ni bil 

nikoli njegov učenec. Na njegovo zgledovanje po Wagnerju je opozoril že Šumi. Velik vpliv 

nanj je imel tudi Maks Fabiani. Kochova prva dela izražajo bolj trdo in ploskovito secesijo 

wagnerjevske smeri, ki počasi prehaja v lepšo, bolj domiselno in elegantno. Njegova najboljša 

dela so nastala v prvem desetletju dvajsetega stoletja. Vrhunec njegovega ustvarjanja 

predstavljajo poslovne stavbe. Na njegovih secesijskih stavbah prevladuje rastlinska in 

geometrična dekoracija. Koch je fasade hiš pogosto dekoriral tudi z raznovrstnimi maskami, ki 

so postale eden njegovih prepoznavnih emblemov in prevladujoč figuralni element. 

(Simonišek, 2008, str. 193-209) 

 

Koch se je veliko ukvarjal tudi z regulacijami in sodeloval pri regulacijskem načrtu za Ljubljano 

iz leta 1896, ki je bil izdelan po novem stavbnem redu. Projektiral je tudi regulacijske načrte za 

Bled, Radovljico, za območje Bohinjskega jezera (1910) ter za Zgornjo Šiško. Vodil je novo 

merjenje in razmejitev Ljubljane, ter dvakrat izdal načrt mesta. Ob tridesetletnici ljubljanskega 
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potresa je Koch imel namen pripraviti zgodovinsko razstavo, vendar mu je to preprečila njegova 

prezgodnja smrt. 

 

5.3 IVAN VURNIK (1884–1971) 
 

Ivan Vurnik, slovenski arhitekt in urbanist, se je rodil 1. junija 1884 v Radovljici v družini z 

bogato kamnoseško in podobarsko tradicijo. To družinsko izročilo mu je prišlo prav pri 

njegovem kasnejšem arhitekturnem delu. Meščansko šolo je Vurnik obiskoval v Radovljici, po 

maturi na I. državni gimnaziji v Ljubljani, se je leta 1907 vpisal na na Tehnično visoko šolo na 

Dunaju, kjer sta bila vodilna učitelja Karl König in Karl Mayreder. (Blaganje, 1994, str. 10) Na 

Fabianijevo pobudo se je v letu 1911-1912 izpopolnjeval tudi v Wagnerjevi šoli, ki je veljala 

za eno najbolj avantgardnih. Po končanem študiju si je pridobil potovalno štipendijo in leta 

1912 za tri mesece odpotoval v Rim, kjer je proučeval tamkajšnjo arhitekturo. Na podlagi 

nastalih skic so ga kot pomožnega arhitekta sprejeli v atelje Ludwiga Baumanna. (Blaganje, 

1994, str. 11) 

 

Istega leta je v župni cerkvi na Bledu opremil božji grob in tako uresničil svoje prvo samostojno 

delo. Leto kasneje se je poročil s slikarko in grafičarko Heleno Kottler, s katero sta sodelovala 

predvsem pri delih za cerkvene naročnike. (Blaganje, 1994, str. 12) 

 

Konec leta 1915 je Vurnik prostovoljno zapustil urbanistični urad in se skupaj z ženo preselil v 

Radovljico, kjer je pričel s samostojnim arhitekturnim delom. (Blaganje, 1994, str. 13) Ker je 

začetek prve svetovne vojne preprečil gradnjo večjih monumentalnih zgradb, je Vurnik 

nadaljeval z družinsko tradicijo in se preusmeril v reševanje umetnoobrtnih nalog. Zasnoval je 

vrsto spomenikov padlim v prvi svetovni vojni in zavzel monopolni položaj na področju 

sakralne umetnosti. (Prelovšek, 1994, str. 65). V spomenikih je dobro viden Vurnikov postopen 

razvoj od dekorativizma k racionalizmu in funkcionalizmu. (Blaganje, 1994, str. 27) 

 

Leta 1919 se je preselil v Ljubljano in sodeloval pri ustanavljanju arhitekturnega oddelka na 

Tehnični fakulteti. Od ustanovitve leta 1920 do 1946 je bil njegov predstojnik. K sodelovanju 

je povabil arhitekta Maksa Fabianija in Jožeta Plečnika. Fabiani Vurnikove ponudbe ni sprejel. 

Plečnika pa so po številnih polemikah v ljubljanskem univerzitetnem svetu, junija 1920 

soglasno izvolili za rednega profesorja za arhitekturo. S tem so bili pogoji za ustanovitev 

arhitekturnega oddelka na tehniški fakulteti izpolnjeni. Plečnik je imel na oddelku svojo šolo 

arhitekturne kompozicije, Vurnik pa je predaval vse tehnične predmete. (Blaganje, 1994, str. 

14,15) Med leti 1925-1957 je na arhitekturnem oddelku začela delovati tudi Vurnikova šola. 

(Blaganje, 1944, str. 25)  
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Vurnikovo najbolj plodno obdobje njegovega ustvarjanja se je začelo v zgodnjih dvajsetih letih 

dvajsetega stoletja. V teh letih si je prizadeval vzpostaviti načela slovenskega narodnega sloga 

v arhitekturi. Pri iskanju narodnega sloga je zavračal kasicizem ter strmel po historično 

neobremenjenem, novem slogu. Vurnik je tako kot nekateri drugi evropski arhitekti s 

podobnimi cilji imel na razpolago samo predklasično, neevropsko in gotsko izročilo. Podobna 

ali vsaj enaka prizadevanja se pojavljajo tudi pri nekaterih čeških, slovaških, madžarskih 

arhitektih in pri arhitektih Severne Evrope. Nanje je imelo velik vpliv gibanje Arts and Crafts, 

Goethejevo navdušenje nad gotiko in razvoj secesije, katera je bila za Vurnika tudi odločilna. 

(Blaganje, 1994, str. 21) V Vurnikovih zgodnjih delih je bil slikarski ornament stalno prisoten, 

v njegovi ekspresionistični arhitekturi pa se je pojavljal le občasno. (Blaganje, 1994, str. 24) 

 

Njegovo prvo pravo arhitekturno delo je stavba Anatomskega inštituta Medicinske fakultete v 

Ljubljani, zgrajena leta 1920. Fasada je preprosta in vertikalno členjena. Prostor med okni je 

zapolnjen s cikcakastim ornamentom. Ravnina oken s parapeti vred je umaknjena v notranjost 

slopov. Slopi na ta način dobijo videz neprekinjenih pilastrov in poudarjajo vertikalnost in 

monumentalnost arhitekture. Poudarjanje vertikalnosti na ta način je bil v arhitekturi tega časa 

pogost motiv. (Blaganje, 1994, str. 15, 16) 

 

Najboljši arhitekturni primer narodnega sloga predstavlja palača Zadružne gospodarske banke 

v Ljubljani. Nastala je v letih 1921–1922, v obdobju pozne secesije. Ideje je Vurnik iskal v 

ljudskih umetnostnih oblikah. Za stavbo lahko trdimo, da gre za celostno umetnino, saj se v njej 

prepleta več vej umetnosti, poleg arhitekturne še likovna in uporabna umetnost. Posebnost 

stavbe so geometrijski ornamenti - stilizirani motivi nageljnov v rdeči, beli, modri in zlati barvi. 

Nekatere arhitekturne elemente, ki se pojavijo na stavbi in značilne ornamentne poslikave lahko 

zasledimo že na njegovih prejšnjih delih. Notranjost stavbe je poslikala njegova žena Helena 

Vurnik. (Blaganje, 1994, str. 20, 21) Po tem romantičnem poskusu je v tridesetih letih 

dvajsetega stoletja postal zagovornik funkcionalizma.( Blaganje, 1994, str. 25) V popolnoma 

funkcionalne namene je v letih 1923-1926 nastal eden od Vurnikovih najpomembnejših 

projektov, Sokolski dom na Taboru v Ljubljani. Pri tej zgradbi je opustil fasadno poslikavo in 

jo zamenjal s profiliranjem stavbnih členov in s štukaturo. (Blaganje, 1994, str. 24, 96) 

  

Leta 1927 se je začel intenzivno ukvarjati z urbanizmom. Še posebej ga je zanimal problem 

množične stanovanjske gradnje. Zasnoval je urbanistično preprosto stanovanjsko naselje z 

vrstnimi enodružinskimi hišami v Mariboru. Istočasno je izdelal številne regulacijske načrte, ki 

pa niso bili uresničeni. Med strokovnimi krogi si je svoj ugled zagotavljal s predavanji na 

fakulteti. Bil je edini univerzitetni učitelj v tedanji Jugoslaviji, ki je govoril o »deželnem 

načrtovanju«. Zanimale so ga bolj profane vsakdanje arhitekturne naloge, v katerih je skušal 

združiti estetsko vrednost arhitekture, ekonomičnost izgradnje in možnost uporabe novih 

materialov ter funkcionalne zahteve in osnovne življenjske in stanovanjske potrebe. (Blaganje, 

1994 str. 30, 34) Izdelal je tudi več funkcionalističnih načrtov za kopališča, vendar je bil izveden 

le načrt za kopališče v Radovljici. Po Vurnikovih načrtih so leta 1934 v Radovljici zgradili tudi 

hotel Grajski dvor. 
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Vurnika pa so močno prizadeli družinska tragedija, pomanjkanje javnih priznanj ter 

arhitekturnih naročil in nesoglasja na fakulteti, zato se je leta 1957 pri triinsedemdesetih letih 

upokojil. Preselil se je v Radovljico, kjer je nadaljeval z delom, in svoje ustvarjalno delo sklenil 

z več projekti za frančiškane na Brezjah. Umrl je 9. aprila 1971 v Radovljici. (Blaganje, 1994, 

str. 42) 

 

Vurnika štejejo za utemeljitelja moderne arhitekture in urbanizma na Slovenskem, ki se jima je 

posvetil z vso predanostjo, prav tako dekorativni umetnosti in seveda vzgoji mlajših rodov 

slovenskih arhitektov. Urbanizem kot znanstveno disciplino je uvedel tudi v študij na šoli za 

arhitekturo. Udeleževal se je mnogih mednarodnih strokovnih srečanj, sodeloval na razstavah, 

pisal članke o sodobnem urbanizmu in proti koncu življenja tudi o bistvu arhitekture. Od leta 

1954 je bil častni član Zveze arhitektov Jugoslavije in častni predsednik Društva arhitektov 

Slovenije. Junija 1961 mu je dunajska Tehniška visoka šola podelila Prechtlovo medaljo, leta 

1966 pa je prejel še Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Ob prejetju nagrade je v izjavi za 

radio poudaril, da je mladim slovenskim arhitektom položil na srce, naj si prizadevajo za 

slovenski slog v arhitekturi. Pri tem je mislil na samostojnost pri ustvarjanju brez zgledovanja 

po tujih vzorih, ki ga ni odobraval. (Blaganje, 1994, str. 43,44) Čeprav je Vurnik dobro poznal 

dogajanje na področju sodobne evropske arhitekture in urbanizma, ni nikoli nikogar in karkoli 

oponašal, pač pa je bil ustvarjalec, ki je stalno iskal nove, njemu samemu lastne in izvirne 

rešitve. Njegove arhitekture so si med seboj tako različne, kot da ne bi imele istega avtorja. 

Zgodnja slovenska moderna arhitektura je bila ravno po Vurnikovi zaslugi in njegovi izvirnosti 

pestrejša in izvirnejša. (Blaganje, 1994, str. 45)  
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6 SECESIJSKI ARHITEKTURNI SPOMENIKI V 

LJUBLJANI 
 

6.1 SLOVENSKI TRG - MIKLOŠIČEV PARK 
 

Miklošičev park je najlepši in najbolj reprezentativni secesijski ambient v Ljubljani. Pobudo za 

ureditev trga, pred letom 1897 zgrajeno sodno palačo, je dala deželna vlada, projekt pa je 

finančno podprla tudi vlada na Dunaju. Mestne oblasti so želele narediti sodoben, enotno 

oblikovan trg, obdan z novo arhitekturo po vzoru drugih slovitih trgov na Dunaju, v Budimpešti 

in Zagrebu. Naročilo za izdelavo načrta so mestne oblasti zaupale urbanistu in arhitektu Maksu 

Fabianiju, ki je že leta 1895 v svojem predlogu regulacije Ljubljane na tem mestu predvidel 

prostoren trg, ki naj bi bil obrnjen proti gradu. (Čeligoj, 2006, str. 10) Trg je načrtovan kot 

monumentalna scenografija za pogled z enega zornega kota. (Mihelič, 2008, str. 9) Fabiani je 

leta 1899 županu Ivanu Hribarju poslal skico novega trga z natančnimi navodili za zidavo. Trg 

si je zamislil kot dvignjeno ploščad, prekrito z asfaltom in belim kamnom in ob straneh zasajeno 

z dvema vrstama dreves ob današnjih Miklošičevi in Cigaletovi ulici ter proti palači zaključeno 

z antičnimi spomeniki in izkopaninami rimske Emone. Proti staremu delu mesta je trg odpiral. 

Z namenom, da bi ustvaril usklajeno arhitekturno celoto in zagotovil neokrnjeno dominanto 

Ljubljanskega gradu, je Fabiani priporočal arhitektonsko enotno zazidavo trga in enotne višine 

okoliških stavb. Stavbe na severni stranici naj bi bile na vogalih poudarjene s stolpiči, ki bi 

dajali pravokotni kompoziciji trga in strogemu poslopju sodišča bolj razgibano podobo. 

Fabianova urbanistična zasnova ni bila v celoti uresničena. Po Fabianiju so prevzeli le 

razsežnosti trga in višino stavb z značilnimi stolpi na vogalih. (Čeligoj, 2006, str. 10, 11) 

 

Slika 18: Načrt za arhitektonsko ureditev Slovenskega trga v Ljubljani (1899) 
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Slika 19: Slovenski trg v Ljubljani, pogled z jugozahodne smeri (1909) 

 

Miklošičev park je bil v celoti obzidan v prvem desetletju dvajsetega stoletja, v času, ko so bila 

nacionalna nasprotja med Slovenci in Nemci v mestu čedalje močnejša, ideja naroda pa vse bolj 

žareča. Parcele okoli Slovenskega trga so na prelomu stoletja pokupili slovenski meščani ter 

načrte za gradnjo svojih stanovanjsko-najemniških hiš dali izdelati slovenskim arhitektom, da 

bi s tem pokazali narodno zavest, nemško govorečemu prebivalstvu pa svojo avtonomijo s 

statusnimi simboli. Za prvo hišo z vogalnim stolpičem, ki so jo postavili leta 1901 pred sodno 

palačo je načrt izdelal Fabiani in s tem določil smernice, kako naj bi bil trg pozidan. (Prelovšek, 

1996, str. 603) Istega leta so na zahodni strani trga v modnem secesijskem slogu zgradili še tri 

stanovanjske hiše po načrtih Cirila Metoda Kocha in leta 1906 hišo po načrtih kiparja Franca 

Bernekerja. (Pirkovič, Mihelič, 1997, str. 74) Ta arhitekturna dejavnost je sledila dunajski 

estetiki in je pomenila začetek uveljavljenja slovenskih arhitektov. Ureditev trga so mestne 

oblasti zaupale češkemu vrtnarju Vaclavu Heincu, ki je prišel v Ljubljano z Dunaja, da bi okrasil 

mesto za popotresni obisk cesarja Franca Jožefa. S svojo zasaditvijo trga je spremenil prvotno 

zasnovo parka. Kasneje je bil Heinc imenovan za mestnega vrtnarja. Fabiani je najprej 

predlagal, da bi pred sodno palačo postavili spomenik Francetu Prešernu, vendar se Hribar s 

tem ni strinjal. Iz hvaležnosti in deloma tudi iz dobrikanja je dal Hribar v park postaviti 

spomenik cesarju Francu Jožefu. Naredil ga je ljubljanski kipar Svetoslav Peruzzi. Zaradi 

propada Avstro-Ogrske spomenik ni bil več primeren, zato so mu odstranili le glavo in jo 

nadomestili s poprsjem slovenskega slavista Frana Miklošiča, ki ga je izdelal kipar Tine Kos 

na pobudo in s finančno pomočjo Valentina Krisperja. Na prestolu so še danes vidni cesarski 

orli in podoba deklice, ki ima v roki ljubljanski grb, na zadnji strani pa žrtve potresa. (Hrausky, 

1994, str. 108–110) 
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Slika 20: Miklošičev park v Ljubljani (danes) 

 

Park je svojo prvotno podobo izgubil že pred drugo svetovno vojno, ko ga je mestna občina 

preuredila z dvema diagonalnima potema in tako zabrisala prvotno zasnovo. Po drugi svetovni 

vojni je trg doživel še več sprememb. Sodni palači so dozidali še eno nadstropje in s tem so se 

skladna razmerja prostorske kompozicije trga spremenila, z izgradnjo Doma sindikatov in 

Metalke pa povsem porušila. (Hrausky,1994, str.111) Z ozelenitvijo so trg preoblikovali v park 

in pozneje vanj postavili vremensko hišico arhitekta M. Marušiča. (Čeligoj, 2006, str. 11)  

 

6.2 KRISPERJEVA HIŠA 
 

Naslov: Miklošičeva ulica 20 

Naročnik: Valentin Krisper  

Avtor načrta: Maks Fabiani 

Načrt – izvedba: 1900-1901 

Izvajalec: Filip Supančič 

Funkcija: najemna stanovanjska hiša 

Naročnik Valentin Krisper izhaja iz zelo cenjene meščanske družine, ki je pomembno vplivala 

na kulturni razvoj mesta. Na izrecno željo lastnika jo je Maks Fabiani oblikoval v lahkotnem 
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secesijskem slogu, tedaj modne dunajske secesije. Stavba je vogalna, fasadi sta simetrični in se 

spojita v polkrožni vogalni pomol. Lahkotni vogalni stolpič pokriva okrašena zvončasta kupola, 

pod katero je odprt polkrožni balkon, obdan s kovano ograjo, oblikovano s krivuljami in krogi. 

Tak motiv so kasneje povzeli še za druge stavbe na vogalih trga. Fasadi sta preprosti in umirjeni. 

Pritličje je iz gladkega ometa, ki ga pokrivajo horizontalni pasovi. Ta motiv preide na vogalu 

fasade v konzolo, ki nosi vogalni pomol. V prvem nadstropju ostajata dva pasova iz grobega 

ometa v spodnjem delu, zgornji del fasade je prazen. Na vogalih in ob pomolu pasovi segajo 

čez celo višino in se proti vrhu ožijo. Secesijski ornament s tipičnimi cvetličnimi in rastlinskimi 

stiliziranimi motivi se na pročelju stavbe pojavi le med okni drugega nadstropja v obliki friza. 

V neenakomerno širok pas grobega ometa so vrezane stilizirane vitice, ki se med seboj 

prepletajo in tvorijo horizontalno mrežo. Vanje so vgrajene okrogle glazirane ploščice različnih 

barv in velikosti, ki simbolizirajo cvetove. Mrežo prekinjajo okna in ustvarjajo napetost. Motiv 

se na krajnih partijah obeh fasad zaključuje z valutami, ki so podobno oblikovane kot spirale iz 

kovanega železa na Fabianovi palači Portois & Fix. Ta dekorativni motiv je njegov izum. 

Fasado zaključuje previsni napušč s strešnim vencem, ki je oblikovan v značilnem 

wagnerjanskim stilom kvadratov in krogov. (Pirkovič, 1997, str. 74 in Rovšnik, 1980, str. 41) 

Nace Šumi hišo ocenjuje kot »najlepši primer lahkega secesijskega stila v duhu 

najkvalitetnejših dunajskih stavb te vrste.« (Šumi, 1954, str. 33)  

 

                                 
                Slika 21: Krisperjeva hiša,                         Slika 22: Krisperjeva hiša - detajl 

                    Miklošičeva ulica 20 
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Slika 23: Krisperjeva hiša – ornament med okni 2. nadstropja 

 

6.3 ČUDNOVA HIŠA 
 

Naslov: Cigaletova ulica 3 

Naročnik: Fran Čuden 

Avtor načrta: Ciril Metod Koch 

Načrt – izvedba: 1902- 903 

Izvajalec: Jakob Accetto 

Funkcija: trgovsko-poslovna najemna stanovanjska hiša 

Hišo je dal zgraditi ljubljanski urar Fran Čuden. Trinadstropna stavba je vogalna, vendar fasadi 

nista simetrični, zaradi vključitve vzhodne partije v enotni fasadni sistem, ki je obrnjen proti 

trgu. (Rovšnik, 1980, str. 42) Pritličje hiše je namenjeno obrtnim dejavnostim, pisarnam ali 

trgovinam, višja nadstropja pa so stanovanjska. Vsa nadstropja, razen pritličja, imajo iste višine. 

Za glavne oporne zidove so uporabili betonsko konstrukcijo. Če stavbo pogledamo z ogla, 

opazimo asimetrijo stavbnih členov, kar je eno izmed temeljnih načel secesijske arhitekture. 

Glavna fasada je razdeljena na tri navpične dele. Srednji del je z dvema paroma črt ločen od 

stranskih in je v pritličju poudarjen s portalom. Nad njim je balkon z lepo secesijsko ograjo, ki 

je postavljen na konzole iz kovanega železa. Podobno oblikovan, vendar širši balkon poudarja 

tudi osrednji del fasade, ki je obrnjena proti trgu. Okna so simetrično razporejena. V prvem 

nadstropju imajo okna preklade in police in so izmenično dvo- in trodelna. Enake preklade 

povezujejo med seboj po dve dvodelni okni tudi v stranskih partijah. V vsakem nadstropju so 

drugače okrašena. V drugem nadstropju so nad okni namesto okenskega čela pritrjene okrogle 

modre in rdeče glazirane ploščice. Med okni drugega in tretjega nadstropja je pas iz grobega 

ometa, obdelan v obliki valovnice, ki je tipičen Wagnerjev motiv. Pod strešnim vencem so 

kratke navpičnice s pikami na koncu kot skrajšava wagnerjanskega motiva. Nad balkonom v 



34 

 

osrednjem delu fasade, ki je obrnjena proti Tavčarjevi ulici, se dviguje polkrožni strešni napušč, 

ki ga nosita dve stranski konzoli. Fasado za balkonom krasi stiliziran motiv drevesnih debel in 

krošenj nad njim. Vogalni pomol je poudarjen s stolpičem, ki ima v prvem nadstropju 

pravokotni tloris, nato preide v polkrog, ki se malo nad višino strehe zaključi s kvadratno 

ploščo, na kateri počiva krogla. Po Rovšnikovem mnenju lahko krogla predstavlja popek in daje 

stavbi značaj napetosti, rasti, kipenja. Rast še posebej poudarjajo močno stiliziranimi motivi 

dreves. Motiv drevesa ima v ikonografiji secesije simbolični pomen rasti, plodnosti, življenja. 

Drevo kot dekorativna forma je na fasadah dunajske arhitekture precej pogost pojav. (Rovšnik, 

1980, str. 42 in Pirkovič, 1997, str. 66) Na fasadi te hiše ni težko najti vzore avstrijskih in 

nemških mest. Posamezni motivi so očitno prevzeti z Dunaja, veliko jih je izumil Wagner, nekaj 

pa tudi njegovi učenci. Predvsem vertikalni motiv v kvadrih ob čelu srednje partije je 

wagnerjanski. Wagner je tudi na svojih stavbah in projektih začel uporabljati ploščice različnih 

barv in oblik. Pogosto so na Dunaju in v Nemčiji uporabljali valovnico kot vodoravno 

dekorativno črto. Olbrich, Hoffman in drugi slogovni sopotniki so iznašli celo vrsto ograjnih 

motivov. Take in podobne motive je Koch deloma uporabil na tej fasadi. (Šumi, 1954, str. 36) 

 

            
 Slika 24: Čudnova hiša,  Slika 25: Čudnova hiša – vogalni pomol s stolpičem 

          Cigaletova ulica 3  
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Slika 26: Čudnova hiša – stiliziran motiv drevesnih debel in krošenj 

 

6.4 POGAČNIKOVA HIŠA 
 

Naslov: Cigaletova ulica 1 

Naročnik: Josip in Štefan Pogačnik 

Avtor načrta: Ciril Metod Koch 

Načrt – izvedba: 1902 

Izvajalec: Valentin Accetto 

Funkcija: najemna stanovanjska hiša 

Pogačnikova trinadstropna hiša je zasnovana kot najemniško stanovanjska stavba in zavzema 

osrednji prostor treh Kochovih arhitektur. Koch je hišo projektiral istega leta kot Čudnovo, 

vendar je v primerjavi z njo okrasje na fasadi poenostavljeno. Tloris je simetričen in centralno 

organiziran. Zaradi lege hiša nima vogalnega stolpiča, opuščen je tudi balkon in z njim 

povezano železno okrasje. Podkapni venec je raven, nad njim je neokrašeno čelo, ki je 

zaključeno s potlačenim, v liniji prekinjenim lokom. V vsaki etaži je devet enostavnih 

dvodelnih oken, ki imajo obliko pokončnih pravokotnikov. Pas oken v pritličju je razčlenjen z 

vodoravnimi, v omet vrezanimi črtami. Drugo in tretje nadstropje sta vertikalno povezani s 

trakovi, le-ti pa se spuščajo iz podkapnih kartuš med okna drugega nadstropja, kjer so med 

seboj povezani s širokimi trakovi iz stiliziranih listov. Z namenom, da bi se fasada zgoraj za 

nekaj malega zožila, je ta motiv na robovih pročelja izpuščen. Tak motiv je pogosto uporabljal 

Hoffman. Zelo zanimiv je dekor stavbe. Spodnji zidni venec nad kletnimi okni je prekinjen z 

odprtino za vrata, ki imajo lepo kovano okrasje, okna vežejo vodoravne vrezane črte. Hiša se 

odlikuje z elegantnim portalom. (Pirkovič,1997, str. 65 in Rovšnik, 1980, str. 42) Vhod v stavbo 

krasi relief sedeče figure, z dolgimi spetimi lasmi, ki ima v rokah vejici in predstavlja težišče 

fasadne kompozicije. (Simonišek, 2008, str. 204) Znano je, da je ta lik Koch prevzel neposredno 

po načrtu za fasado dunajskega Delavskega doma (Arbeitsheim) Adolfa Ritterja von Inffelda, 

ki je bil leta 1901 objavljen v reviji Der Architekt. Ker Kochu stavbna situacija ni dovoljevala 

drobljenja celotne stranice trga z vmesnimi piloni, ni mogel dobesedno ponoviti obeh 

wagnerjevskih figur z venci. Inffeld ju je prevzel z učiteljevega načrta za Moderno galerijo na 

Dunaju. Eno od njih je Koch prenesel nad vhod svoje hiše in ker ljubljanski štukaterji niso 

razumeli Wagnerjeve stilizacije, se je posnetek replike spremenil v bujno žensko fin-de-siecla 

z razširjenimi rokami. (Prelovšek, 1996, str. 601)  
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           Slika 27: Pogačnikova hiša,           Slika 28: Pogačnikova hiša – relief sedeče figure             

                    Cigaletova ulica 1                                                                           

 

6.5 DEGHENGHIJEVA HIŠA 
 

Naslov: Dalmatinova ulica 5-7 

Naročnik: Anton Deghenghi 

Avtor načrta: Ciril Metod Koch – prvi načrt, Viljem Treo - drugi načrt in deloma realizirani 

načrt, ki ga je naredil stavbni mojster. 

Načrt – izvedba: 1904-1905 

Izvajalec: Jacob Accetto 

Funkcija: najemna stanovanjska hiša 

Istočasno je dal zgraditi obe stavbi po enotnem načrtu. 

 

6.5.1 DEGHENGHIJEVA HIŠA, DALMATINOVA 7 

  

Prva hiša je vogalna, njena fasada je precej dolga, razpotegnjena je v deset okenskih osi ter 

povezuje Dalmatinovo in Cigaletovo ulico. Poudarjena je s polkrožnim vogalnim pomolom, ki 

deluje kot nekakšen okenski baldahin v rdeči in rumeni barvi, v osi ga krasi secesijska ženska 

glava, zgoraj pa se zaključuje z zvončasto oblikovano streho. Fasadi nista simetrični, podobno 

kot pri Čudnovi hiši. Zaradi vključitve v enoten fasadni kompleks je vzhodna partija za dve poli 
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krajša. Za hišo sta bila izdelana dva načrta. Po Kochovem načrtu je bila fasada bogato okrašena 

s tipičnim rastlinskim secesijskim okrasjem. Med zidavo je bil projekt fasade spremenjen. 

Spremembi in poenostavitvi se je magistrat uprl, saj je bil mnenja, da na Slovenskem trgu ne 

morejo postavljati hiš s preprostimi fasadami. Deghenghi je vztrajal, da naredijo fasado po 

novem načrtu. Drugi načrt je napravil stavbni mojster Treo. Iz njegovega načrta je razvidno, da 

bi moralo fasado krasiti več detajlov, med drugim tudi barvne glazirane ploščice, vendar je bil 

tudi ta načrt le delno realiziran. Danes je fasada preprosto členjena. Prvo nadstropje se začenja 

z zidnim vencem, ki mu sledijo štirje horizontalni pasovi rustike. Nadstropje je zaključeno s 

štirimi pasovi, ki so videti kot nekakšen venčni zidec, sestavljen iz kvadratov, v katere so 

vrisane tanke črte, ki potekajo diagonalno, in dajejo zidcu videz nežne razgibanosti. V drugem 

in tretjem nadstropju je površina pokrita z ometom v tehniki škropljenega ometa, vertikalno pa 

nadstropja ločujejo kvadratne in pravokotne plošče pod okni, ki so v barvah fasade. (Rovšnik, 

1980, str. 49 in Šumi, 1954, str. 37) Okna so simetrično razporejena, na južni fasadi so dvojna, 

na vzhodni pa dvo- in trodelna V vsakem nadstropju so različno okrašena, a simetrično tako na 

vzhodni kot južni fasadi. Fasadni okras se pojavlja le nad okenskimi čeli in na okvirjih v 

zgornjem nadstropju. Izmenjujoče polkrožne in kvadratne okvirje v oseh krasijo »medaljoni« 

in se v zmanjšanem merilu pojavljajo tudi levo in desno ob okenskih okvirjih. Ornamenta iz 

horizontalnih raznobarvnih tankih črt se pojavi tudi pod napuščem, sicer pa je fasadna 

dekoracija le kombinacija opečno rdečega rusticiranega pritličja in rumeno obarvanih zgornjih 

nadstropij. Dodatno razgibanost fasade je dosegel z izbočenostjo. Na južni strani se partija 

fasade z dvojnimi okni, neposredno ob stolpu, vertikalno izboči skozi pritličje in nadstropje, ki 

ga v drugem krasi balkon s kamnito oblikovano ograjo. Na skrajni levi strani fasade sta izbočeni 

dve dvojni partiji oken, kjer je v enaki osi postavljen nekoliko večji kamnit balkon. Na vzhodni 

fasadi, takoj ob stolpiču, se podobna razgibanost ponovi le enkrat, ker je fasada za dve partiji 

krajša. Tudi Fabiani je pri Hribarjevi hiši razgibal fasado, a je razgibanost dosegel z valovanjem 

oziroma napenjanjem fasadne stene. (Fojkar, 2002, str. 47, 48) 

 

6.5.2 DEGHENGHIJEVA HIŠA, DALMATINOVA 5 

 

Hiša na Dalmatinovi 5 naj bi nastala po istem načrtu kot hiša na številki 7, a se današnja podoba 

hiše precej razlikuje od načrtovane. Vodoravno je členjena v tri nadstropja, vertikalno pa jo 

sestavlja pet dvojnih okenskih partij. V prvem nadstropju je na volutasto konzolo postavljen 

kamnit balkon v kombinaciji s kovinskim vitičevjem. Fasadni dekor je zelo skromen, pojavlja 

se le na okenskih čelih, ki potekajo v horizontalni liniji, s katero skuša ublažiti vertikalnost 

sorazmerno kratke in visoke arhitekture. V prvem nadstropju so nanizane plošče, v drugem pa 

narobe obrnjeni deltoidi. Okvirje oken v pritličju in prvem nadstropju krasijo geometrično 

vdolbljene wagnerjanske linije. Ženska glava v osi vrat je edini figuralni motiv, nad njo se 

dviguje portal z volutastim zaključkom, ki ga krasi kovinsko vitičevje. (Fojkar, 2002, str. 49) 
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Slika 29: Deghenghijeva hiša, Dalmatinova 5,7 

 

6.6 REGALLIJEVA HIŠA 

 

Naslov: Miklošičeva ulica 18 

Naročnik: Ana Regalli 

Avtor načrta: Franc Berneker 

Načrt – izvedba: 1904-1906 

Izvajalec: Feleschini ˛& Schuppler 

Funkcija: najemna stanovanjska hiša 

Regallijeva hiša je edina hiša, ki jo je projektiral slovenski kipar Franc Berneker. Stavba 

zaključuje jugovzhodni vogal Miklošičevega parka. Zanjo so bili predloženi trije načrti. 

Priporočeno je bilo, da se mora zunanjščina nove hiše prilagoditi lahkemu značaju sosednje 

Krisperjeve hiše. Projekt Franca Bernekerja se je mestnim stavbnim uradnikom zdel 

najprimernejši in je bil uresničen 26.3.1906, a ne v celoti. Pastelno zeleno obarvano fasadno 

ploskev nad pritličjem poživljajo redke glazirane ploščice ob oknih, v drugem nadstropju 

valoviti zidni venec nad okni in polkrožne keramične glazirane ploščice, ki simbolično 

ponazarjajo golobnjake. Pod napuščem so tri zelene valovnice, ki se ujemajo z venčnim zidcem 

na fasadi. Fasadni krili se združita v polkrožni pomol preko vrinjene vertikalne zidne partije. 

Spodaj nosita pomol dva atlanta, ki sta bila dodana pozneje. Zgornji del pomola krasita 

rastlinski vejici. Stolpič se zaključi s čebulasto kupolo. Vrata so bronasta, z dvema plitkima 
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reliefoma, alegorijama Noči in Dneva, narejena po Bernekarjevi predlogi. (Rovšnik, 1980, str. 

48) 

               

                 Slika 30: Regallijeva hiša,            Slika 31: Regallijeva hiša -                                                  

                      Miklošičeva ulica 18                                      polkrožni pomol z atlanti 

 

 

  



40 

 

7 PEDAGOŠKO-RAZISKOVALNI DEL 
 

Pedagoško-raziskovalni del sem izvedla z učenci 9. razreda osnovne šole pri izbirnem predmetu 

Likovno snovanje III, v dogovoru z likovnim pedagogom, ki poučuje na šoli.  

 

Izbrala sem likovno nalogo, ki je povezovala dve področji: kiparstvo in slikarstvo. Učenci so 

najprej oblikovali relief in upodobili likovni motiv ornament, ki so ga obogatili tudi barvno. 

 

Moj cilj je bil ugotoviti, kako učenci v osnovni šoli razumejo posebnosti reliefnega ornamenta. 

Zaradi vsebine diplomske naloge sem učencem predstavila tudi obdobje secesije in posebnosti 

njenega ornamenta. Nastala dela sem glede na razumevanje secesijskega ornamenta in 

posebnosti oblikovanja reliefa tudi analizirala. 

 

Za razlago in razumevanje likovnih pojmov in uspešno izvedbo likovne naloge sem za nazorno 

predstavitev reliefa in secesijskega ornamenta uporabila kot učno sredstvo zanimivo slikovno 

gradivo ter originalne ornamente in reliefe na hišah iz neposredne okolice. Učno snov so učenci 

zelo hitro razumeli. Opazila sem, da je bilo učencem še posebej zanimivo opazovanje 

originalnih ornamentov in reliefov, saj so na ta način neposredno doživeli likovni motiv in 

doumeli izvedbo ornamenta. Med reševanjem likovne naloge sem jih spodbujala k 

samostojnosti in k izražanju lastnih idej. 

 

Likovno nalogo sem izvedla z dvanajstimi učenci. Glede na to, da nisem njihova pedagoginja, 

so me zelo lepo sprejeli in pri učni uri pokazali veliko motivacijo za delo in izvirnost pri 

ustvarjanju. Vzdušje v skupini je bila prijetno. Z izvedbo učne ure sem bila zadovoljna in nad 

nastalimi likovnimi deli pozitivno presenečena. 
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7.1 UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO SNOVANJE 
 

DATUM: 15. in 22. 5. 2015 

AVTORICA: Irena Cestnik 

ŠOLA: Osnovna šola Savsko naselje, Ljubljana 

PREDMET: Likovno snovanje III                          RAZRED: 9. a 

ŠTEVILO UR: 4 ure 

OBLIKOVALNO PODROČJE: kiparstvo, slikarstvo 

LIKOVNA NALOGA: oblikovanje arhitekturnega ornamenta v reliefu in poslikava 

LIKOVNA TEHNIKA: striženje, izsekavanje, lepljenje, sestavljanje, barvanje 

LIKOVNI MATERIALI IN PRIPOMOČKI: kartoni (različnih debelin), valovita lepenka, akrilne barve, 

čopiči, svinčnik, ravnilo, šablone, olfa nož, škarje, luknjači (različnih velikosti), lepilo 

LIKOVNI MOTIV: ornament s secesijskimi elementi 

METODE DELA: razlaga, pogovor, demonstracija, ekskurzija 

OBLIKE DELA: frontalna, individualna, delo v dvojicah 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: fotografije ornamentov in reliefov, originalni primeri secesijskih 

ornamentov in reliefov 

VRSTA UČNE URE: kombinirana                                        

MEDPREDMETNA POVEZAVA: zgodovina 

VIRI SLIKOVNEGA GRADIVA, LITERATURA: 

- Tacol. T.(2004); Učbenik za likovno izražanje v 8. razredu osnovne šole; Ljubljana: Debora; 

- fotografije iz svoje zbirke; 

- fotografije, pridobljene s spletnih strani: 

 https://i1.imgiz.com/rshots/7929/geometrik-dipylon-amphora-755-750-mo_7929124-

42870_1280x720.jpg, 

 https://krsparks.files.wordpress.com/2009/02/frieze.jpg, 

 http://paintingandframe.com/uploadpic/gustav_klimt/big/1-

expectation_preparatory_cartoon_for_the_stoclet_frieze.jpg, 

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Decorative_emblems_The_Circus_Bath.jpg, 

 http://www.planet-

wissen.de/kultur/architektur/von_der_gruenderzeit_zum_bauhaus/portraetarchmajolikagjpg100_v-

ARDAustauschformat.jpg. 
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CILJI 

Učenci: 

- prepoznajo različne vrste ornamentov, 

- ločijo oblike in motive ornamentov, 

- ob arhitekturnih objektih usvojijo pojme: ornament, ritmično ponavljanje, stilizacija, friz, 

  rozeta, tapeta, relief, 

- razvijajo zmožnost doslednega opazovanja, 

- se navajajo na skrbno ravnanje z likovnimi materiali, 

- po predstavljenem načinu izoblikujejo ornament v reliefu, 

- se navajajo na dosledno ponavljanje oblik, 

- razvijajo pozitiven in kritičen odnos do krasitve stavb z reliefnimi ornamenti, 

- se navajajo na kritično vrednotenje svojega dela in dela svojih sošolcev. 
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POTEK UČNE URE 

UČITELJ UČENCI METODE, OBLIKE 

      

Uvodni del     

      

Ob prikazovanju slikovnega 

gradiva vodim pogovor in učence 

usmerjam k razmišljanju, kaj je 

skupnega na prikazanih 

fotografijah. 

Ob opazovanju in analizi 

prikazanega gradiva ugotovijo, 

da je na vseh fotografijah 

prikazan okrasek ali ornament. 

pogovor 

demonstracija fotografij 

različnih ornamentov 

frontalna oblika 

      

Učencem povem, da bo učna ura 

namenjena spoznavanju 

posebnosti ornamenta. 

Poslušajo in sodelujejo v 

pogovoru. 

razlaga 

      

Povem, da je ornament del vsake 

kulture, namenjen olepšavi, in 

kot okrasna dekoracija prisoten 

že zelo dolgo. Njegova 

zgodovina sega vse do neolitika. 

Človek je krasil vse, kar je 

naredil in cenil. 

    

      

Učence vprašam, kaj vse je 

človek krasil. 

Naštevajo: posodo, tkanine, 

orodje, orožje, nakit, svoje telo 

... 

pogovor 

      

Povem, da moderna civilizacija 

ornament največ uporablja v 

uporabni umetnosti in arhitekturi 

in da z njim v vseh obdobjih 

obogati pročelja hiš. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razlaga 
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UČITELJ UČENCI METODE, OBLIKE 

Osrednji del      

      

a) Spoznavanje nove učne snovi     

      

Učence s prikazanimi 

fotografijami usmerim v 

opisovanje posebnosti 

ornamenta. Njihove odgovore po 

potrebi popravim in dopolnim. 

Na primerih ugotovijo, da je za 

ornament značilno ponavljanje 

elementov, nasprotje, intervali 

in stilizacija. 

razlaga 

pogovor 

demonstracija fotografij 

frontalna oblika 

  Ugotovijo, da glede na to, 

kakšen motiv je upodobljen v 

ornamentu, ločimo: rastlinski, 

živalski, človeški, geometrijski 

in sestavljeni ornament. 

  

  Povedo, da ornament lahko 

poteka v vrsti in tej obliki 

pravimo friz. Če je ornament 

urejen v krožno obliko, jo 

imenujemo rozeta. Če se 

vzorci enakomerno širijo po 

vsej ploskvi v različne smeri, 

pa tej obliki pravimo tapeta. 

  

      

Učence povabim na ekskurzijo v 

mesto, kjer si ogledamo 

originalne ornamente na pročeljih 

izbranih stavb. 

Poslušajo. pogovor 

frontalna oblika 

ekskurzija 

Povem, da sem izbrala stavbe iz 

obdobja secesije. 

    

      

Učence vprašam, če so že slišali 

za izraz secesija. 

Odgovorijo, da je to 

umetnostnozgodovinsko 

obdobje iz začetka 20. stoletja. 

razlaga 

pogovor 

frontalna oblika 

Pojasnim, da izraz secesija izhaja 

iz latinske besede secessio in 

pomeni odcep. 
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UČITELJ UČENCI METODE, OBLIKE 

Povem, da se je na prehodu iz 

devetnajstega v dvajseto stoletje 

v več evropskih mestih hkrati 

pojavil nov umetnostni slog in 

postal znan pod različnimi imeni. 

Izpostavim izraze secesija, art 

nouveau, Jugendstil in Modern 

style. 

Zbrano poslušajo razlago in 

sodelujejo v pogovoru. 

razlaga 

pogovor 

frontalna oblika 

      

Vprašam jih po pomenu teh 

izrazov in jih usmerim v 

razmišljanje na kaj nakazujejo 

imena. 

Odgovorijo, da art nouveau 

pomeni nova umetnost, izraz 

Jugendstil mladeniški stil in 

izraz Modern style moderni 

stil. Ugotovijo, da imena 

nakazujejo, da je to gibanje 

izražalo željo ustvariti novi 

slog v umetnosti. 

razlaga 

pogovor 

frontalna oblika 

      

Učencem pojasnim, da je bila 

secesija prvo umetniško gibanje, 

ki se je zavzemalo za popoln 

odmik od tradicionalnih 

umetniških slogov in je 

poskušalo oblikovati novo 

umetnost. 

Poslušajo in sodelujejo v 

pogovoru. 

razlaga 

pogovor 

frontalna oblika 

      

Vprašam jih, katere tradicionalne 

umetniške sloge poznajo. 

Naštejejo sloge: gotika, 

renesansa, barok, klasicizem ... 

  

      

Učencem na primerih pokažem, 

katere zvrsti umetnosti je zajel 

nov slog. 

Opazujejo in ugotovijo, da je 

nov umetnostni slog zajel 

različne zvrsti umetnosti: 

slikarstvo, kiparstvo, 

arhitekturo, uporabno 

umetnost, modo ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

pogovor 

demonstracija fotografij 

frontalna oblika 

Poudarim, da so vse umetnosti 

postale enakovredne. 
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UČITELJ UČENCI METODE, OBLIKE 

Povem, da se je v Ljubljani 

secesija uveljavila v začetku 20. 

stoletja in zaznamovala predvsem 

dogajanja v arhitekturi. 

Secesijske slogovne značilnosti 

so k nam prihajale z Dunaja in so 

večinoma omejene na fasadno 

dekoracijo. Omenim, da je bil 

Dunaj najpomembnejše središče 

secesijske umetnosti. 

Poslušajo. razlaga 

      

Učence usmerim k razmišljanju, 

na kakšen način so se nove 

slogovne značilnosti širile k nam. 

Ugotovijo, da so se nove 

slogovne značilnosti k nam 

širile direktno z delovanjem 

tujih in domačih arhitektov, ki 

so se šolali na Dunaju, ali pa 

so se z njimi seznanjali 

posredno, prek revij, 

arhitekturnih priročnikov in 

razstav. 

pogovor 

Z vprašanji jih vodim do pravilne 

ugotovitve. 

  

      

Učence usmerim k opazovanju 

pročelij stavb. 

Opazijo, da je najbolj okrašena 

tista stran pročelja, ki je 

obrnjena proti cesti. 

ekskurzija 

pogovor 

frontalna oblika 

      

Vprašam jih, kje na pročeljih 

stavb se najpogosteje pojavljajo 

ornamenti. 

Opazujejo in povedo, da se 

ornamenti reliefni in se 

najpogosteje pojavljajo med 

okni, nad okni in strešnimi 

venci ter se stopnjujejo proti 

vrhu stavbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekskurzija 

pogovor 

frontalna oblika 



47 

 

UČITELJ UČENCI METODE, OBLIKE 

Učence opozorim, da naj 

pozornost usmerijo na 

posamezne  ornamente in 

ugotovijo kakšni motivi 

prevladujejo. 

Ugotovijo, da na pročeljih 

stavb prevladujejo rastlinski, 

živalski, geometrijski in 

sestavljeni ornamenti. 

ekskurzija 

pogovor 

frontalna oblika 

  Opazijo znan motiv nageljna iz 

ljudske ornamentike, motiv 

sončnice, cvetoče vrtnice, 

angelske, ženske in živalske 

glave. 

  

  Povedo, da so geometrijski 

ornamenti sestavljeni iz 

kvadratov, pravokotnikov, 

krogov, ravnih črt, valovnic, 

spiral ... 

  

      

Izpostavim pojem stilizacija. Na 

originalnem ornamentu pokažem 

stiliziran cvet sončnice in jih 

vprašam, kaj pomeni pojem 

stilizacija. 

Povedo, kaj je stilizacija in 

opisujejo, kako bi sami narisali 

stilizirani cvet. Ne bi narisali 

vseh podrobnosti, ampak bi 

oblike poenostavili. 

ekskurzija 

pogovor 

frontalna oblika 

      

Učence vprašam, kje so 

ustvarjalci ornamentov črpali 

navdih. 

Odgovorijo, da so navdih 

črpali v naravi, ljudski 

umetnosti, geometrijskih 

oblikah, eksotičnih kulturah in 

religijah ... 

ekskurzija 

pogovor 

frontalna oblika 

      

Opozorim jih na vrsto materiala, 

iz katerega so ornamenti. 

Ugotovijo, da je večina 

geometrijskih ornamentov iz 

glaziranih keramičnih ploščic 

različnih barv in vzorcev. 

Ostalo kiparsko okrasje pa je 

iz mavca ali betona. 

ekskurzija 

pogovor 

razlaga 

frontalna oblika 

Učencem razložim, da kiparskega 

okrasja niso izdelovali kiparji, 

ampak so za krašenje fasad 

uporabljali industrijskega, ki so 

ga izdelovali v specializiranih 

podjetjih za ornamentiko in 

dekorativno arhitekturno 

plastiko. 

Opazijo, da so ženske maske 

na številnih pročeljih zelo 

podobne. 
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UČITELJ UČENCI METODE, OBLIKE 

Še enkrat jih usmerim v 

opazovanje in zaznavanje 

secesijskih značilnosti na 

pročeljih stavb.  

V pogovoru iščejo podobnosti 

med različnimi pročelji stavb. 

pogovor 

ekskurzija 

frontalna oblika 

      

Učence pozovem, da si skicirajo 

nekaj detajlov opazovanih 

ornamentov. 

Opazujejo pročelja in po 

neposrednem opazovanju 

izdelajo skice ornamentov. 

ekskurzija 

individualna oblika 

      

Opozorim jih, naj bodo pozorni 

tudi na barve, ki se najpogosteje 

pojavljajo na pročeljih stavb. 

Opazijo in povedo, da se na 

pročeljih stavb najpogosteje 

pojavljajo rdeča, bela, rumena, 

modra, zelena in zlata barva. 

pogovor 

ekskurzija 

frontalna oblika 

      

Z učenci smo skice pregledali in 

jih analizirali ter na tak način 

obnovili pojme. 

Vsak posebej opiše svojo 

skico. Tako so ustrezno 

obnovili znanje o ornamentu in 

njegovih značilnostih tudi v 

secesijskem času. 

ekskurzija 

pogovor 

frontalna oblika 

Med pogovorom ugotovim, da 

razumejo pomen usvojenih 

pojmov. 

    

      

b) Napoved likovne naloge     

      

Učencem pojasnim, da bodo 

oblikovali arhitekturni ornament. 

Pojasnim, da ne bo šlo za 

ploskovno ampak za kiparsko 

oblikovanje. Ornament bodo 

prikazali v obliki reliefa. 

Prisluhnejo nalogi in sledijo 

razlagi. 

razlaga 

      

Učence usmerim v pojasnjevanje, 

kaj je relief in kakšne so njegove 

značilnosti. 

Povedo, da je relief zvrst 

kiparskega oblikovanja, ki je 

vezana na osnovno ploskev, iz 

katere se upodobljene oblike 

lahko dvigujejo ali se vanjo 

ugrezajo. 

 

 

 

 

pogovor 

frontalna oblika 
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UČITELJ UČENCI METODE, OBLIKE 

Vprašam jih, iz katerih 

materialov lahko izdelamo reliefe 

in jih spomnim na tiste, ki so jih 

opazovali na pročeljih stavb. 

Naštevajo: mavec, glina, 

kamen, beton ... 

pogovor 

frontalna oblika 

      

Učencem povem, da bodo gradili 

relief s pomočjo lepljenja in 

sestavljanja oblik iz kartona in 

lepenke. 

Pazljivo poslušajo, sledijo 

razlagi in demonstraciji. 

razlaga 

frontalna oblika 

demonstracija oblikovanja 

reliefa s kartonom in 

lepenko 

Razložim in demonstriram jim 

postopek ustvarjanja reliefa iz 

kartona in lepenke in predstavim 

pripomočke, ki jih bodo 

potrebovali. 

    

      

V skupini se dogovorimo za 

likovni motiv. 

Se dejavno vključijo v pogovor 

o nastajanju ornamenta. 

pogovor 

Oblikovali bodo ornament.      

      

c) Likovno izražanje     

      

Učence napotim k izdelavi 

osnutka. Opozorim jih, da naj 

izberejo take oblike, ki jih bodo 

lahko rezali in lepili na podlago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovi svojih skic 

samostojno rišejo osnutek. 

pogovor 

individualna oblika 
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UČITELJ UČENCI METODE, OBLIKE 

Učencem ponudim ves potreben 

material in pripomočke. 

 

Učenci zaščitijo delovno mizo. 

Izberejo potrebni material in 

pripomočke in z navdušenjem 

začnejo z likovnim izražanjem. 

pogovor 

frontalna oblika 

individualna oblika 

delo v dvojicah 

 

 

  

Slika 32: Materiali in pripomočki     

      

Učencem individualno svetujem, 

jih usmerjam in spodbujam k 

samostojnosti, izražanju svojih 

idej in izvirnosti. 

Pri delu upoštevajo navodila.   

      

Po izoblikovanju reliefa učence 

usmerim še v poslikavo 

oblikovanega reliefa. 

Svoje izdelke barvajo z 

barvami, ki so se najpogosteje 

pojavljale na pročeljih 

secesijskih stavb. 

razlaga 

pogovor 

individualna oblika 

delo v dvojicah. 
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UČITELJ UČENCI METODE, OBLIKE 

Zaključni del     

Učence pozovem, naj zaključijo z 

delom in likovne izdelke 

podpišejo ter jih nalepijo na 

tablo, da jih bomo pogledali in 

ovrednotili. 

Podpišejo svoje izdelke in jih 

prilepijo na tablo. 

pogovor 

individualna oblika 

  

Pomagam pri razstavi likovnih 

izdelkov. 

Izdelke razstavijo tako, da so 

vsem vidni. 

  

      

Z učenci pregledamo končne 

izdelke, obnovimo likovno 

nalogo in oblikujemo kriterije za 

vrednotenje. 

Sodelujejo pri oblikovanju 

kriterijev za vrednotenje: 

- izvirnost ornamenta, 

- tehnična izvedba. 

pogovor 

frontalna oblika 

 

Spodbujam učence, da znajo 

svoja dela tudi ovrednotiti. 

pogovor 

frontalna oblika 

 

Zapišem dosežke učencev. Pospravijo delovne površine in 

uredijo razred. 

  

 

  



52 

 

7.2 ANALIZA LIKOVNIH DEL UČENCEV 
 

Likovna naloga je učence zelo motivirala. Vsi so dosledno izdelali osnutek in ga uspešno 

aplicirali na podlago. Relief so gradili z lepljenjem in sestavljanjem oblik, ki so jih izrezali ali 

izsekali iz kartona in lepenke. Tehnika je bila pravilno in natančno izvedena. 

 

Učenci so bili pri izdelavi zelo ustvarjalni. Nastali so izvirni in raznovrstni likovni izdelki. Na 

vsakem je viden individualen pristop. Motivov niso kopirali drug od drugega in niso uporabljali 

šabloniziranih vzorcev, temveč so ustvarili svoje, drugačne vzorce, kar pomeni, da so bila moja 

navodila jasna in razumljiva. 

 

Izkazalo se je, da je bila izbira motiva in likovne tehnike primerna in je pripeljala do realizacije 

učnih ciljev. Učenci so razumeli namen likovne naloge, saj so jo uspešno rešili.Vsi učenci so v 

svoja dela vključili elemente, ki spominjajo na značilnosti secesijskega ornamenta: ponavljanje, 

ritmično nizanje vzorcev, geometrijske oblike, vijugaste linije, upodobitve rastlin in 

stiliziranje.Tudi pri barvanju so uporabili barve, ki so se najpogosteje pojavljale na pročeljih 

secesijskih stavb. 

 

 

Slika 33: Likovni izdelek 1 
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Slika 34: Likovni izdelek 2 

 

Slika 35: Likovni izdelek 3 

 

Slika 36: Likovni izdelek 4 

 

Slika 37: Likovni izdelek 5 
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Slika 38: Likovni izdelek 6 

 

Slika 39: Likovni izdelek 7 

 

Slika 40: Likovni izdelek 8 
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Slika 41: Likovni izdelek 9 

 

Slika 42: Likovni izdelek 10 

 

Slika 43: Likovni izdelek 11 
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8 ZAKLJUČEK 

 

V diplomskem delu sem se posvetila proučevanju secesijske arhitekture v Ljubljani, ki se je tu 

uveljavila v začetku dvajsetega stoletja, podobno kot v drugih evropskih mestih, pot k nam pa 

si je utirala prek Dunaja in nekaterih manjših avstrijskih provincialnih središč. Možnosti za njen 

razmah so prišle z rušilnim potresom v Ljubljani, leta 1895, ko je ozek krog premožnih 

ljubljanskih meščanov pri obnovi oziroma pri gradnji hiš skušalo stopati v korak s časom. Tako 

je bila večina secesijskih stavb v Ljubljani namenjena zasebnim stanovanjem in podjetništvu, 

kajti novi slog pri javnih naročilih ni imel podpore. Pri gradnji v glavnem ni izražen 

revolucionarni način dojemanja in členitve prostora, temveč gre bolj za prečiščevanje sloga in 

za novo, bolj svežo in čistejšo dekoracijo, ki je najbolj očitna pri okraševanju fasad. Na večini 

stavb pa se je secesijsko okrasje pojavljalo le v kombinaciji z elementi historičnih slogov nove 

renesanse in novega baroka. Kljub temu pa so fasade, četudi ne povsem slogovne čiste, izvirne 

in umetniško dognane, prinesle v naše okolje svežino, uglajenost, eleganco, ki so Ljubljani še 

danes v ponos. 

 

Secesijske slogovne značilnosti arhitekture, ki jih obravnavam, so najbolj očitne na pročeljih 

stavb, o drugih arhitekturnih prvinah ne govorim. Podrobneje predstavljam stavbe, ki so jih dali 

zgraditi slovenski premožni meščani okoli Slovenskega trga in s tem pokazali svojo nacionalno 

pripadnost. 

 

Posebej pomembna je bila v tem obdobju vloga arhitekta Maksa Fabianija, ki je ob podpori 

župana Ivana Hribarja odločilno zaznamoval podobo moderne Ljubljane. Čeprav je veljal za 

enega očetov dunajske secesije, njegove ljubljanske stavbe ne kažejo posebne secesijske 

avangardnosti. Bolj kot oblikovne in strukturne tehnološke novosti Wagnerjevega kroga je 

Fabianija mikalo vprašanje navezovanja na lokalno tradicijo krajinskega stavbarstva. 

 

Vloga posrednikov novih idej je pripadala arhitektoma Hrvatu Josipu Vancašu in domačinu 

Cirilu Metodu Kochu, ki sta s pomočjo tujega tiska v slovensko arhitekturo prenesla le zunanje 

znake secesije, ne da bi razumela njeno globjo problematiko. 

 

Po številu zgrajenih secesijskih stavb v Ljubljani prednjači domačin Ciril Metod Koch. Njegova 

prva dela odsevajo bolj trdo in ploskovito secesijo wagnerjanske smeri, ki se počasi preveša v 

bolj domiselno, velemestno, elegantno oblikovanje. Ko govorimo o Ljubljanski secesiji pa ne 

moremo mimo Ivana Vurnika, ki je skušal razviti slovenski, domačijski, narodni slog. 
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