
2. Popotna malha  

PLEČNIKOVA LJUBLJANA 
Torek, 27. november 2018 

 

JOŽE PLEČNIK (1872 – 1957), eden največjih arhitektov 20. stol., je najvidnejši pečat 
zapustil rodni Ljubljani. S svojim veličastnim delom jo je povzdignil v narodovo prestolnico 
in v spomenik izvirne svetovne arhitekture. »PLEČNIKOVA LJUBLJANA je tako po idejni 
zasnovi kot po obsegu in kakovosti izvedenega - svetovni urbanistični in arhitekturni 
fenomen", je zapisal prof. dr. Peter Krečič, raziskovalec Plečnikovega življenja in dela. 
Skozi vodene oglede treh odličnih poznavalcev mojstrovega ustvarjalnega opusa bomo podoživljali 
Plečnikovo življenjsko zgodbo ter njegov odnos do življenja, prostora in krajine, ki se odraža v 
njegovih izjemnih umetninah. Ogledali si bomo najpomembnejše Plečnikove stvaritve v Ljubljani. 
 

       
 

Najprej bomo obiskali neobičajno CERKEV SV. MIHAELA NA BARJU, ki je grajena s skromnimi 
sredstvi, v slogu ljudskega stavbarstva, a edinstvena in hkrati polna miru. Predstavlja visoko 
rokodelsko znanje slovenskih obrtnikov tistega časa. Poseben problem pri gradnji so predstavljala 
močvirna barjanska tla, saj so morali v tla zabiti 347 hrastovih pilotov, na katere so postavili - 
kamnite temelje, saj Plečnik v tej ključni fazi zahtevne barjanske gradnje pač ni zaupal betonu…  
Ob prihodu v prestolnico si bomo ogledali TRNOVSKI MOST, ki glede na svojo urbanistično 
ureditev in energijsko linijo mesta predstavlja posebnost med mostovi v svetovnem merilu.  
Nato se bomo odpeljali proti centru in izstopili na Trgu francoske revolucije. Podali se bomo na  
vodeni peš ogled (1 ura) skozi PLEČNIKOVE MOJSTROVINE V SREDIŠČU LJUBLJANE: Trg 
francoske revolucije, Križanke, NUK – Narodna in univerzitetna knjižnica, obrežje Ljubljanice, 
Čevljarski most, Tromostovje, Tržnica. 
 

Sledi POČITEK, v katerem bo čas za kavo, malico, obisk tržnice ali predprazničnih trgovinic. 
 

Avtobus nas bo nato pripeljal v Šiško, kjer stoji mogočna CERKEV SV. FRANČIŠKA ASIŠKEGA, 
največja izmed Plečnikovih cerkva, prvo večje naročilo, ki ga je prejel po vrnitvi v Ljubljano.  

Zadnji obisk bomo namenili Plečnikovim Žalam. 
Žale so eno najlepših evropskih pokopališč,  
muzej arhitekture in kiparstva na prostem. 
PLEČNIKOVE ŽALE so kulturni spomenik 
državnega pomena, nosijo znak Evropskega 
spomenika. Plečnik je zasnoval  monumentalni 
bel kompleks - Vrt vseh svetih, izvirno 

arhitekturo poslednjega slovesa z individualnimi vežicami (kapelicami) sredi pomirjujočega zelenja.    
   

Odhod avtobusa:                                                  

8.00 – AP Tržišče  
8.05 – AP Mokronog  
8.15 – AP Šentrupert  
8.20 – AP Mirna 
8.30 – AP Mercator Center Trebnje 
8.35 – CIK Trebnje 
8.40 – AP Štefan 
8.45 – AP Velika Loka (Kmetijska zadruga) 
8.50 – Šentlovrenc (Gasilni dom) 
 

Cena: 18,00 za minimalno 30 oseb. 
Cena vključuje: avtobusni prevoz, vodeni ogled po 
programu Plečnikova Ljubljana, nezgodno 
zavarovanje in DDV. 
 

Za nečlane UTŽO je cena popotne malhe 5€ dražja, 
v kolikor je še prostor na avtobusu. 
Malica iz popotne malhe. 

Dodatne informacije: CIK Trebnje, Tanja Vrčkovnik, 07/34 82 108, tanja.vrckovnik@ciktrebnje.si 


