
 

 

 

Kartica Plečnik 150 – podrobnejša ponudba 
 
Mestni muzej Ljubljana | Gosposka 15 | www.mgml.si | prijava@mgml.si 
 
Plečnik: metropola, kraj, vrt 
Na ogled: 22. 6. 2022–12. 2. 2023 
Osrednja razstava Plečnikovega leta 2022 v Mestnem muzeju Ljubljana ponuja enkratno priložnost za 
refleksijo Plečnikovih idej in umetniški pogled nanje v sodobnem svetu 21. stoletja. Na razstavi 
osvetljujemo Plečnikov arhitekturni opus ter razkrivamo inovativne ideje in tehnike, ki jih je 
vsestranski umetnik uporabljal pri svojem raznovrstnem snovanju. 
Razstava je plod sodelovanja Muzeja in galerij mesta Ljubljane, Fakultete za arhitekturo Univerze v 
Ljubljani ter Muzeja za arhitekturo in oblikovanje. Avtorica razstave je Nika Grabar (FA UL), soavtorja 
sta Maja Vardjan (MAO) in Blaž Vurnik (MGML), razstavno gradivo je izbrala Ana Porok (MGML). 
Kartica Plečnik 150 vam omogoča:  

• neomejeno obiskovanje razstave  
• udeležbo na javnih in strokovnih vodstvih po razstavi ob predhodni rezervaciji mesta 
na prijava@mgml.si 
• 20-odstotni popust na publikacije v založništvu MGML, vezane na Plečnikovo 
dediščino 
 

 
Muzej za arhitekturo in oblikovanje I grad Fužine, Rusjanov trg 7 I www.mao.si I 
izobrazevanje@mao.si 
 
Stari-novi svet: Jože Plečnik in njegov miljé 
Na ogled: 20. 10. 2022–1. 3. 2023 
Jože Plečnik spada med najbolj samosvoje arhitekte 20. stoletja in ga ni mogoče umestiti v nobeno od 
tedanjih arhitekturnih smeri. Plečnikova vizija ureditve urbanega prostora v Ljubljani ni bila 
modernističnega značaja, kot je narekoval čas, temveč je bila dialog med preteklimi oblikami in 
sodobnimi tehnološkimi dosežki. Razstava obravnava vrednote arhitektove dediščine ter kompleksno 
razmerje med njim, njegovimi sodobniki in študenti.  
 
Plečnikove Žale – Vrt vseh svetih 
Na ogled: 1. 12. 2022–1. 3. 2023 
Poslovilni kompleks Žale – Vrt vseh svetih je Plečnik oblikoval kot mesto mrtvih, v katero vstopimo 
skozi monumentalne propileje. Odločil se je za postavitev poslovilnih vežic v duhu lokalne tradicije in 
zgodovine arhitekture, z antičnim templjem na čelu, ter jih umestil v zelen park. Na razstavi je 
poslovilni kompleks predstavljen z maketo, načrti in fotografijami.  
 
Kartica Plečnik 150 vam omogoča: 

• neomejeno obiskovanje obeh razstav  
• udeležbo na javnih vodstvih po razstavah in na obrazstavnih predavanjih ob 
predhodni rezervaciji mesta na izobrazevanje@mao.si 



 

 

• 1 brezplačen obisk ene od otroških delavnic v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje ob 
predhodni rezervaciji mesta na izobrazevanje@mao.si 
• 20-odstotni popust na vse publikacije Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, ki 
predstavljajo življenje in delo Jožeta Plečnika 
 

Narodna in univerzitetna knjižnica I Turjaška 1 I www.nuk.uni-lj.si I dogodki@nuk.uni-lj.si 
 
Plečnikova knjižnica: ustvarjena za vse čase 
Na ogled: 15. 6.–12. 11. 2022 

 
»Knjižnica je nekaj, kar ni važno samo za nas, ampak prav za vsakogar in za vse poklice enako. V 
knjižnico bi hodili vsi sloji po svoje navdihovanje, svoje zveličanje. To je nekaj, kar je ustvarjeno za vse 
čase. Zato ni noben napor premajhen.«     Jože Plečnik, 1933 
Razstava predstavlja zgodbo in zgodovino Plečnikove knjižnice na Turjaški ulici, ene najbolj posebnih 
knjižničnih stavb na svetu in zgradbe, ki je bila skupaj z drugimi izbranimi arhitektovimi deli uvrščena 
na Unescov seznam svetovne dediščine. Razstava je poklon arhitektovemu načrtovanju, prizadevanju 
in pozornosti do idej, ki jih je vpletel v zunanjščino in prostore te izjemne stavbe. Prikazuje načrte 
Jožeta Plečnika in tudi alternativne predloge drugih arhitektov, gradivo arhiva Akademske akcije za 
gradnjo univerzitetne knjižnice in drugih zbirk, časopisne prispevke, fotografije in druge dokumente, 
ki so spremljali dolgoletna prizadevanja, načrtovanje in gradnjo nove knjižnice, pa tudi nekaj drugih 
predmetov, katerih zgodbe so povezane z mojstrom Plečnikom in njegovo knjižnico. 
Avtorji razstave so dr. Damjan Prelovšek, priznani umetnostni zgodovinar, ki sodi med največje 
poznavalce Jožeta Plečnika, prof. mag. Tadej Glažar (Fakulteta za arhitekturo UL) in Žiga Cerkvenik 
(NUK).  
 
Nočni ogled Plečnikove knjižnice 
7. 7., 25. 8., 20. 9., 13. 10. in 10. 11. 2022 ob 21.00 

 
Knjižnična palača NUK na Turjaški ulici je Plečnikov tempelj znanja in modrosti, ki ponoči obiskovalcu 
ponudi prav posebno doživetje. Soj žepnih svetilk osvetli številne podrobnosti in mojstrove 
edinstvene rešitve, tako da lahko obiskovalec v spokojnosti večera poveže ideje, ki jih je Plečnik 
uresničil v svoji knjižnični palači. Na ogledu iščemo preplet domačega umetnostnega izročila in duha 
klasične arhitekture ter tekstilnih metafor, odkrivamo igre naravnega in industrijskega oblikovanja ter 
domačih materialov in spoznavamo delo slovenskih rok ter se tako skušamo približati Plečnikovemu 
razumevanju vloge in pomena knjižnice v življenju posameznika, mesta in naroda. Zgodbe knjižnice, 
njenih zakladov in dela njenega mojstra arhitekta, ki jih boste odkrivali skozi nepozabni večerni 
sprehod po številnih hodnikih, med čitalniškimi mizami in knjižnimi policami NUK, so dragocen 
spomin, ki vas bo navduševal še dolgo po obisku.  

 
Kartica Plečnik 150 vam omogoča: 

• neomejeno obiskovanje razstave  
• 1 brezplačen obisk nočnega vodstva ob predhodni prijavi na dogodki@nuk.uni-lj.si 
• 20-odstotni popust ob nakupu publikacij NUK o Jožetu Plečniku  
 



 

 

 
 

Plečnikova hiša I Karunova 4 in 6 I www.mgml.si I prijava@mgml.si 
 
Plečnikova hiša 
Plečnikovo domovanje in stalna razstava Plečnik ter občasne razstave: Kamen, papir, škarje: 
Arhitekturna dediščina v grafiki, Plečnikova šola v Ljubljani ter Vidno-nevidno: Sodoben poklon 
Plečnikovemu opusu 

 
Stopite v hišo, kjer je arhitekt Jože Plečnik (1872–1957) živel in ustvarjal od leta 1921 do svoje smrti 
in kjer se je porajala Plečnikova Ljubljana. Oglejte si stalno razstavo Plečnik o arhitektovem življenju 
in delu, obiščite občasne razstave o njegovem ustvarjanju in vstopite skozi vhodna vrata Plečnikovega 
originalno ohranjenega domovanja, ki vam ob vodenem ogledu ponudi edinstven vpogled v osebnost 
našega največjega arhitekta. 

 
Kartica Plečnik 150 vam omogoča: 

• neomejen vstop v Plečnikovo hišo med 22. 6. 2022 in 1. 3. 2023 
• neomejen dostop do vodstev po originalno ohranjenem Plečnikovem domovanju 
med 22. 6. 2022 in 1. 3. 2023 ob predhodni rezervaciji mesta na prijava@mgml.si 
• 20-odstotni popust na publikacije v založništvu MGML, vezane na Plečnikovo 
dediščino 
 

 
 
Slovenski etnografski muzej I Metelkova 2 I www.etno-muzej.si I etnomuz@etno-muzej.si 
 
Zlata doba Plečnikove arhitekture 
Na ogled: 5. 5.–18. 9. 2022 
Na razstavi je zlata doba Plečnikove arhitekture predstavljena na več kot 70 fotografijah iz 
dokumentacije Slovenskega etnografskega muzeja, in sicer skozi oči treh Plečnikovih sodobnikov: 
ljubiteljski fotograf Peter Naglič ter poklicna fotografa Vekoslav Kramarič in Anton Šušteršič so bili 
dejavni v prvi polovici 20. stoletja in so vsak s svojim namenom fotografirali vsakdanje življenje in 
takratne dogodke. Med drugim so ovekovečili nastajanje Plečnikove Ljubljane, posameznih 
Plečnikovih objektov in vodne osi Ljubljanice. To izjemno fotografsko gradivo je na razstavi zaživelo v 
obliki fotografij, ki so na novo izdelane po klasičnem analognem postopku iz digitalnih negativov na 
steklu in filmu. 

 
Plečnikova Lectarija 
Stalna razstava 
Načrte za Lectarijo, prodajalno domače in umetne obrti na Kongresnem trgu v Ljubljani, je arhitekt 
Jože Plečnik izdelal v tridesetih letih 20. stoletja. Z izbranim pohištvom, svetili in miniaturami je s 
svojo prepoznavno govorico ustvaril poseben prostor in poklon rokodelskim izdelkom. Navdih in 
pobudo za izdelavo načrtov je arhitekt našel tudi v Krbavčičevi delavnici na Trubarjevi ulici, kamor je 
rad zahajal in kjer so ga s svojo skladnostjo in lepoto materialov navdihovali izdelki iz voska in lecta.  



 

 

 
Opremi obeh lokalov, Lectarije in Krbavčičeve svečarske in medičarske delavnice, sta danes muzealiji, 
ki ju je v svojo hrambo prevzel Slovenski etnografski muzej. Na razstavi Plečnikova Lectarija, sedaj 
ponovno povezani, pričata o Plečnikovem globokem razumevanju in spoštovanju umetnostno 
obrtnega dela. Pričata o tradiciji in pomenu svečarske in medičarske obrti, vezeh med družinama 
Krbavčič in Freyer ter spominih njunih potomcev. 
 
Kartica Plečnik 150 vam omogoča: 

• neomejeno obiskovanje obeh razstav  
• udeležbo na javnih vodstvih in predavanjih ob razstavah po predhodni najavi na 
blagajna@etno-muzej.si 
• 20-odstotni popust na publikacijo Plečnikova Lectarija 

 
 
 
Turizem Ljubljana I Krekov trg 10 I www.visitljubljana.com/sl I alenka.jeran@visitljubljana.si 
 
Plečnik na prvi pogled 
2-urni vodeni ogled (ob ponedeljkih, sredah in nedeljah, z začetkom ob 16.30, izhodišče: Plečnikova 
trafika) 

 
Med prijetnim sprehodom po središču Ljubljane se vam na vodenem ogledu razkrijejo nekatera 
Plečnikova najboljša dela. Poleg osrednje mestne tržnice, ki jo je arhitekt zasnoval kot niz pokritih 
tržnic ob reki in jo pozneje tudi povezal s Tromostovjem – še eno svojo mojstrovino, ki je edinstvena 
arhitekturna posebnost Ljubljane – so tu še Narodna in univerzitetna knjižnica, ureditev bregov 
Ljubljanice, Čevljarski most, poletno gledališče Križanke ter Kongresni trg. 
S premišljenimi posegi v urbano tkivo Ljubljane, med drugim z mostovi ter uličnimi in parkovnimi 
ureditvami, je Plečnik provincialno habsburško mesto z baročnimi in secesijskimi poudarki spremenil 
v slovensko prestolnico.  

 
Kartica Plečnik 150 vam omogoča: 

• 1 brezplačen obisk vodenega ogleda med 22. 6. 2022 in 1. 3. 2023 ob predhodni prijavi na 
alenka.jeran@visitljubljana.si 
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