
 

 
 
 
Plečnikove znamenitosti, ki se nahajajo do največ 900 metrov od postaj mestnega postajališča 
avtobusa linije št. 2: 
 
❖ Hrvatski trg (izstop Klinični center) 
 
Obstoječi park je bil v letih 1938 in 1939 preurejen ter obdan s kamnitim opornim zidom v obliki ovala, 
ki mu v notranjosti sledita trata z drevesi in pot enake oblike. Diagonalne poti povezujejo amfiteatralno 
zasnovan park z okolico. Ob obodu parka je v prečni osi postavljen spomenik padlim vojakom v prvi 
svetovni vojni, delo arhitekta Vladimirja Šubica. Poudarek trga je izveden s postavitvijo trafike zunaj 
obodnega opornega zidu. 
 
❖ Vodna zapornica (izstop Ambrožev trg) 
 
Zapornica z brvjo za pešce je bila med letoma 1939 in 1945 zgrajena na koncu obzidanega korita 
Ljubljanice in je namenjena uravnavanju pretoka reke v mestu. Tehnični objekt je zasnovan kot utrdba 
na vodi s tremi stolpi in stebri ob njih. Na dorskih stebrih stojijo posode z grifi, jonski stebri pa nosijo 
brv. Monumentalno oblikovana zapornica je bila postavljena kot zaključek mestne promenade ob reki, 
kjer sta bila parkovno urejena tudi trga na sosednjih nabrežjih. 
 
❖ Ambrožev trg (izstop Ambrožev trg) 
 
Hrenov križ, ena redkih ohranjenih renesančnih umetnin v Ljubljani, je bil nameščen na steber in kamniti 
podstavek, ob katerem so bili postavljeni kamniti mejniki in zasajeni kostanjevi drevoredi. V 
nadaljevanju trga je bil na terasi, ki leži vzporedno z nabrežjem Ljubljanice, urejen park z osno zasnovo. 
V prečni osi so za dostop do nabrežja urejene stopnice in postavljene klopi. Ureditev trga in parka sta 
bila izvedela leta 1940. 
 
❖ Peglezen (izstop Krekov trg – Lutkovno gledališče) 
 
Poslovno-stanovanjska stavba je bila v letih od 1932 do 1934 postavljena na ozki in koničasti parceli, 
zato je tudi ta, tako kot njena predhodnica, dobila obliko in ime »Peglezen« (likalnik). Pritličje členijo 
ločne odprtine z vhodom in izložbenimi okni, na ulični fasadi sledijo nadstropja z okni z različnimi 
betonskimi okvirji in okrasjem nad njimi. Na zadnji fasadi, ki se razlikuje od ulične, je vidno cilindrično 
stopnišče. Zimski vrt s stebri in jambor za zastavo poudarjata vogal hiše in trga.  
 
❖ Plečnikove tržnice (izstop Krekov trg – Lutkovno gledališče) 
 
Med letoma 1940 in 1942 so bile med Tromostovjem in Zmajskim mostom zgrajene tržnice. Na rečni 
strani je v spodnjem delu kamnita fasada s polkrožnimi okni, za katerimi sta ribarnica in hodnik – 
promenada ob reki. V zgornjem nivoju so prodajalne z vhodi pod arkado s stebriščem, ki se navezuje na 
drevored ter odpira na Vodnikov in Pogačarjev trg. Stavbni niz tržnic prekinjata stebrni lopi, ki 
vzpostavljata prostorski stik med trgom in reko.  
 
❖ Parkovna ureditev grajske planote in Šance (izstop Gornji trg) 
 
Parkovna ureditev grajske planote, ki je bila izvedena leta 1935, je nastala z obnovitvijo in preureditvijo 
ostankov mestnega obrambnega nasipa, kar pomeni tudi ime Šance. Zasnova temelji na izvedbi 
stopnišč, mostovžev, prebojev v zidovju, umestitvijo balkona s stebrišči, ureditvijo sprehajališča in  
 



 

 
 
 
razgledne ploščadi, od koder se odpirajo pogledi na mesto. Ureditev vključuje tudi drevorede, ki 
pomembno sooblikujejo grajsko planoto in Šance. 
 
❖ Cerkev sv. Florijana (izstop Gornji trg) 
 
Po Plečnikovih načrtih je bila v letih 1933 in 1934 preurejena zunanjščina baročne cerkve. Glavni vhod 
z ulične smeri je bil ukinjen in preurejen v nišo, v katero je bil nameščen Robbov kip Janeza Nepomuka. 
Vzpostavljen je bil samo stranski vhod, pred katerim je bilo urejeno vogalno stopnišče z različnimi 
starimi kamni in kamnitimi mejniki, ki ustvarjajo trg pred cerkvijo.  
 
❖ Levstikov trg (izstop Gornji trg) 
 
Levstikov trg, nekoč Šentjakobski trg, pred Šentjakobsko cerkvijo so pričeli urejati leta 1926. del trga 
obsega ureditev s tlakovano hojnico pred cerkvijo in kuliso topolov ob njej. V drugem delu je trg 
oblikovan z obodom mejnikov v obliki krogel, med katerimi so zasajeni kroglasti javorji. V osrednjem 
delu trga stojita Marijino znamenje in vodnjak, za katerim raste skupina različnih dreves s podstavki. 
Na stebru Marijinega znamenja, ki je bilo nazadnje preurejeno leta 1938, je navedena zgodovina 
spomenika. 
 
❖ Trnovski pristan (izstop Gornji trg, 800 m peš) 
 
Kamnite terase ob Ljubljanici so bile v Trnovskem predmestju zgrajene leta 1930. Vzporedno s terasami 
je zasajen drevored vrb žalujk, ki s svojim volumnom soustvarja prepoznavno podobo obrečnega 
prostora. Terasna zasnova rečnega brega je namenjena sprehajanju in sedenju ob reki, kjer je, v 
nasprotju s centrom mesta, omogočen neposreden stik z reko. 
 
❖ Trnovski most (izstop Gornji trg, 800 m peš) 
 
Trnovski most, zgrajen med 1929 in 1932, je osrednja točka Plečnikove preureditve obrežij Gradaščice. 
Zasnova Trnovskega mostu se v marsičem veže na Trnovsko cerkev, ob kateri stoji. Most je podaljšek 
trga pred cerkvijo, piramide, ki ga krasijo, so enake oblike kot zvonika cerkve. Most krasi masivna 
ograja. Na sredini mostu stoji kamnit kip sv. Janeza Krstnika, zaščitnika Trnovske cerkve, ki ga je izdelal 
kipar Nikolaj Pirnat. Najbolj presenetljiv element je zasajen drevored brez na samem mostu. Na 
krakovski strani je v njegovo pročelje vdelana kamnita plošča z napisom Krakovo, na trnovski strani 
Trnovo. 
 
❖ Plečnikova hiša (izstop Gornji trg, 900 m peš) 
 
Arhitekt Jože Plečnik je med letoma 1921 in 1957 staro pritlično hišo z vrtom v Trnovskem predmestju 
preoblikoval v svoj dom. Dozidati je dal enonadstropni valjasti prizidek, verando, nadstrešek nad 
vhodom in zimski vrt. Po njegovi zasnovi je urejen tudi vrt s številnimi grajenimi prvinami, ki ponazarjajo 
njegov način gradnje. Hiša je v lasti Mestne občine Ljubljana, urejena je kot muzej z razstavo in zbirko 
Plečnikovih načrtov. 
 
❖ Zoisova cesta (izstop Gornji trg) 
 
Cesta je bila leta 1927 urejena z dvema drevoredoma kot nadomestilo za posekani drevored. Stebrasti 
hrasti so posajeni ob zidovih na zunanjih straneh ceste, ob cestišču pa kroglasti javorji. V peščeni  
 



 

 
 
 
površini je urejena tlakovana hojnica. Na delu, kjer cesta spremeni smer, je kot poudarek pred Zoisovo 
hišo postavljena Zoisova piramida.  
 
❖ Rimski zid na Mirju (izstop Križanke) 
 
Plečnik je bil eden od zagovornikov ohranitve obzidja rimskega mesta Emone. Po njegovih načrtih je bil 
med letoma 1928 in 1938 preurejen del južnega obzidja Emone, ki vključuje lopo z lapidarijem v starih 
mestnih vratih in dva nova prehoda v obzidju v oseh ulic. Enega je poudaril s piramido, glavni vhod v 
rimsko mesto pa s stebri. Ob obzidju je s potjo in drevesi urejen arheološki park, kjer so postavljene 
antične izkopanine. 
 
❖ Trg francoske revolucije in Vegova ulica (izstop Križanke) 
 
Po letu 1932 je bila pred Glasbeno matico ob Vegovi ulici urejena terasa s parkom, ki ga omejuje kamniti 
zid s spomeniki skladateljev. Ulica, ki se začne pri Kongresnem trgu, se izteče na Trgu francoske 
revolucije, kjer je bil leta 1929 kot osni poudarek postavljen Ilirski steber v spomin na 120. obletnico 
Ilirskih provinc. Trg, ki je obdan s kuliso topolov in vrb, se nadaljuje v Emonsko cesto. Tudi ta je, tako 
kot Vegova ulica, obsajena s kroglastimi javorji, ki ustvarjajo poenoteno podobo zelene avenije.  
 
❖ Križanke (izstop Križanke) 
 
Preureditev samostanskega kompleksa nemških križnikov med letoma 1952 in 1956 je bilo Plečnikovo 
zadnje večje delo. V obodni zid so bila vgrajena okna z mrežami, ki omogočajo pogled na dvorišče z 
lapidarijem ter na veliko dvorišče z robno postavljenimi starimi kipi, portali in svetilkami. Letno 
gledališče je bilo pozneje urejeno na samostanskem vrtu. 
 
❖ Narodna in univerzitetna knjižnica (izstop Križanke) 
 
Knjižnica – tempelj učenosti – z notranjo opremo je bila izvedena med letoma 1936 in 1941. Kubično 
zasnovan objekt ima fasadni plašč sestavljen iz grobo obdelanih kamnov in opeke. Glavni vhod je 
poudarjen z balkonom, stranski pa s kipom Mojzesa. Fasadne stene so členjene z izstopajočimi okni in 
velikima oknoma z osrednjima stebroma na obeh straneh čitalnice. Objekt je zaključen z okrasnim 
vencem. Na zahodni strani objekta je urejena razgledna terasa s klopmi in spomeniki. 
 
❖ Kongresni trg in park Zvezda (izstop Drama) 
 
Po letu 1928 je bila na Kongresnem trgu urejena tlakovana ploščad, na katero so bili postavljeni 
Robbovo znamenje sv. Trojice, luči, mejniki ob robu parka in leta 1938 še vremenska hišica. Po letu 1940 
je bil preurejen tudi park Zvezda, kostanjevi drevoredi so bili nadomeščeni s platanami, ob poteh sta 
bila postavljena vodnjak in spomenik demonstracijam. 
 
❖ Šubičeva gimnazija (izstop Drama) 
 
Gimnazija, zgrajena med letoma 1940 in 1947, ima poudarjen portal, ki s kamnito oblogo sega v prvo 
nadstropje. Ulična fasada je horizontalno členjena z venčnimi zidci, ki povezujejo polkrožna okna z 
betonskimi okvirji. Na ulični strani so za okrašeno fasado hodniki. Na južni strani, kjer je fasada 
arhitekturno poenostavljena, pa so učilnice, ki so nekoč gledale na nunski vrt. 
 
 



 

 
 
 
❖ Palača Beethovnova 10 (izstop Pošta) 

 
Zbornica za trgovino, obrt in industrijo je pri arhitektu Plečniku dala narediti načrt za prostore 
Trgovinske zbornice. V obstoječem objektu iz 19. stoletja je bilo med letoma 1925 in 1927 prizidano 
novo stopnišče, preurejena notranjost in adaptirano podstrešje. Gmotni položaj naročnika se izraža v 
bogastvu detajlov in materialov ureditve notranjih prostorov in opreme. Na dvorišču je postavljen 
vodnjak z vazo. 
 
❖ Plečnikova promenada (izstop Pošta, 700 m peš) 
 
Lattermanov drevored, ki je potekal od Cankarjeve ceste do parkovne ureditve pod Tivolskim gradom, 
je bil odstranjen ter med letoma 1931 in 1933 nadomeščen s široko peščeno promenado, kjer so v osi 
postavljene stebrne svetilke, ob robniku pa klopi. Osončena peščena površina brez drevoreda sprva pri 
meščanih ni bila dobro sprejeta, pozneje pa je postala središče družabnega življenja v mestu in ena 
najbolj prepoznavnih Plečnikovih ureditev. 
 
❖ Tromostovje (izstop Pošta) 
 
Med leti 1929 in 1932 je Plečnik osrednjemu kamnitemu mostu dodal dva stranska mostova, 
namenjena pešcem in tako ustvaril edinstveno arhitekturno posebnost Ljubljane. Z osrednjega mostu 
je Plečnik odstranil kovinsko ograjo in vse tri mostove opremil z masivno kamnito balustradno ograjo, 
na katero je razmestil svetilke. Z vsakega od stranskih mostov vodita po dve stopnišči na terasi ob reki. 
Tam je Plečnik dal zasaditi topole, katerih krošnje so svojevrsten dodatek podobi mostu. 
 
❖ Palača Zavarovalnice (izstop Kolodvor) 
 
Palača, zgrajena med letoma 1928 in 1930 ter 1933 in 1940, je postavljena na pomemben mestni vogal 
ob železniški postaji, kar poudarja tudi vogalni položaj vhoda. V spodnjih nadstropjih so poslovni 
prostori, stanovanja pa v zgornjih. Spodnji del objekta je kamnit, fasada v zgornjih nadstropjih je 
vertikalno členjena z opečnimi stebri, ki jih zaključujejo atlanti na zidu nad pročeljem. Celostno sta bili 
zasnovani tudi notranjščina in oprema, ki je vključevala kiparski in slikarski okras. 
 
❖ Plečnikove Žale (izstop Flajšmanova) 
 
Poslovilni kompleks Žale je bil zgrajen med letoma 1937 in 1940 kot mesto mrtvih z vhodnim stebriščem, 
mrtvaškim odrom, poslovilno dvorano ter različno oblikovanimi in opremljenimi poslovilnimi objekti - 
vežicami. V zaledju je postavljena tudi stavba delavnic z likovno bogato fasado. Kompleks, ki v zasnovo 
enakovredno vključuje tudi vegetacijo, klopi, znamenja, vodnjak in stebrne svetilke, je celostno 
oblikovan kot »Vrt vseh svetih«. 
 
 


