
PLEŒNIK 
V SRCU SLOVENIJE

Plečnikovi spominki
Jože Plečnik je pri mnogih arhitektih, ustvarjalcih in umetnikih 
pustil velik pečat. Po njegovih skicah in zabeležkah še danes 
izdelujejo razne okrasne predmete, spominke. Tudi na našem 
območju se lahko pohvalimo s čudovitimi izdelki, ki jih je mogoče 
kupiti.

Plečnikove sveče 
Posebne sveče z odlitki voska iz modelov za lectove kruhke 
ter okrašene sveče z barvastimi vzorci in napisi. Gre za idejno 
zasnovo krašenja sveč, ki jo je Jože Plečnik dal prijatelju, Janku 
Steletu, lastniku Svečarne Stele.

Plečnikovi spominki avtorja Petra Krušnika 
V mizarsko delavnico Benda v Mengšu je zahajal mojster Pleč-
nik, kjer ga je spoznal mladi Peter Krušnik, ki se je v petdesetih 
letih tam učil mizarske obrti. Plečnikova dela so ga tako navdu-
šila (posebno manjši izdelki iz lesa), da jih je začel sam izdelo-
vati in so danes dokaz mojstrstva ideje in izdelave.

SPOMENIK PLEŒNIKOV PEŒAT MOÆNI OGLEDI

DOMÆALE

Vrečarjeva hiša,
Kolodvorska ulica 1

Mizarska delavnica in domača hiša mizarja in predvojnega domžalskega 
župana Janeza Vrečar, ki naj bi nastala po načrtih Jožeta Plečnika.

Ogled zunanjosti hiše je vedno možen, notranjost po 
predhodnem dogovoru oziroma v okviru vodenega ogleda.

Župnijska cerkev Marijinega 
vnebovzetja, Tabor 10

Po načrtih Plečnikovega učenca in asistenta, Antona Bitenca je nastal  
pevski kor.

Ogled zunanjosti hiše je vedno možen, notranjost po 
predhodnem dogovoru oziroma v okviru vodenega ogleda.

Pokopališče ob cerkvi, 
nagrobnik družine Končan

Kovan nagrobnik, ki ga je po Plečnikovih načrtih izdelal mojster  
Franc Končan sam.

Ogled možen kadarkoli.

Bolharjeva hiša, Usnjarska 5 Plečnik je uredil prostor od vrtnih do vhodnih vrat hiše znamenitega 
domžalskega strojarja, Franca Bolharja.

Ogled možen kadarkoli.

Zajčevo znamenje 
ob Ljubljanski cesti

Znamenje je nastalo v zahvalo g. Zajca za sinovo ozdravljenje. Pri zasnovi naj 
bi sodeloval tudi Jože Plečnik.

Ogled možen kadarkoli.

Župnijska cerkev sv. Martina, 
Dob pri Domžalah, ul. 7. avgusta 23

Po Plečnikovi zamisli je Erna Tomšič zrisala načrte za krstilnico in prižnico. Ogled zunanjosti hiše je vedno možen, notranjost po 
predhodnem dogovoru oziroma v okviru vodenega ogleda.

Pirnatova vila, Homec,
Gostiševa 6

Prve načrte za vilo pasarja Alojza Pirnata je napravil Jože Plečnik, kasneje jih je 
nekoliko predelal Anton Bitenc, Plečnikov učenec.

Ogled zunanjosti hiše kadarkoli.

KAMNIK

Železniška postaja Kamnik 
mesto, Kolodvorska 4

Zgrajena je po še ohranjenih načrtih Plečnikovega učenca, Vinka Glanza. Ogled zunanjosti kadarkoli.

Župnijska cerkev Marijinega 
brezmadežnega spočetja na 
Šutni, Raspov prehod 2

V njej je Plečnik z učenko Erno Tomšič preuredil krstilnico pod korom ter 
oblikoval podstavek kopije Layerjeve slike Matere Božje iz Brezij.

Ogled cerkve po predhodni najavi oziroma v okviru vodenega 
ogleda.

Glavni trg in stransko pročelje 
hiše na Maistrovi 2

Plečnik je zrisal prve načrte zasnove mestnega jedra Kamnik, vendar se vsi 
niso uresničili. Zasnoval je tudi stransko pročelje hiše na Maistrovi 2.

Ogled možen kadarkoli. 

Svečarna Stele, Glavni trg 16 Plečnik je Steletovim dal idejo krašenja sveč z odlitki voska iz modelov  
za lectove kruhke ter z barvastimi vzorci in napisi. Zrisal je tudi načrte za 
kmečko sobo.

Ogled in delavnica krašenja sveč sta možna po predhodni najavi 
oziroma v okviru vodenega ogleda. Pestra izbira spominkov, tudi 
posebne Plečnikove sveče. Odprto: od PON do PET od 8.00 
do 12.00 in 14.00 in 18.00, SOB od 8.00 so 12.00.

Kapela božjega groba, 
Frančiškanski samostan, 
Frančiškanski trg 2

Plečnik je v cerkvi uredil kapelo božjega groba, ki velja za galerijo vseh 
značilnosti Plečnikovega načina načrtovanja.

Na ogled kadarkoli oziroma v okviru vodenega ogleda.

Žalski hrib, nagrobnik družine 
Gabrovec-Perko

Spomenik je zasnoval Jože Plečnik. Ima graniten podstavek, nad katerim se 
dviga stožčasta spirala, ki se zaključuje z lučjo in križem ter okrašenimi listi.

Na ogled kadarkoli.

Most čez reko Nevljico – 
Plečnikov most

Betonski most, ki je nastal po Plečnikovih načrtih, avtor detajlnih načrtov pa je 
njegov asistent Anton Bitenc.

Na ogled kadarkoli.

Župnijska cerkev sv. Ane, 
Tunjice, Tunjice 9

V cerkvi je Plečnik narisal načrt za stranska vrata. Na ogled po predhodni najavi oziroma v okviru vodenega 
ogleda.

Župnijska cerkev sv. Jurija, 
Nevlje, Nevlje 26

V cerkvi je Plečnik narisal načrte za krstilnico. Na ogled po predhodni najavi oziroma v okviru vodenega 
ogleda.

Podružnična cerkev sv. 
Doroteje, Kostanj

Plečnik je pripravil načrte za celotno preoblikovanje cerkvene zunanjščine. Pri 
projektu je sodeloval tudi Anton Bitenc.

Na ogled po predhodni najavi oziroma v okviru vodenega 
ogleda.

Župnijska cerkev sv. Benedikta, 
Zg. Stranje, Zagorica 11

Jože Plečnik je narisal načrte za opremo in prenovo župnijske cerkve. 
Cerkev velja za največje Plečnikovo delo na Kamniškem.

Ogled zunanjosti hiše je vedno možen, notranjost po 
predhodnem dogovoru oziroma v okviru vodenega ogleda.

Pokopališče, nagrobnik družine 
Golob, Mekinje

Nagrobnik z večjo krovno ploščo in stebrom, ki ga je zasnoval Jože Plečnik. Ogled možen kadarkoli.

Lovska koča kralja Aleksandra, 
Kamniška Bistrica 7

Koča sredi gozda, kamnito pritličje in z lesom obloženo nadstropje, dvokapna 
streha. Enostavna notranja zasnova. V celoti narejena po Plečnikovih načrtih.

Ogled zunanjosti je možen kadarkoli.

MENGEØ

Župnijska cerkev sv. Mihaela, 
Trdinov trg 9

V cerkvi je Jože Plečnik uredil prostor za spovednice in krstilnico. Ogled možen kadarkoli po predhodni najavi oziroma v okviru 
vodenega ogleda.

TRZIN

Župnijska cerkev sv. Florjana, 
Habatova 15

V njej domnevno Plečnikova oprema, in sicer kamnit kropilnik, stropne luči  
v kapeli sv. Frančiška Ksaverja, križ na severni steni ladje ter niša z 
roženvensko Marijo.

Ogled možen kadarkoli po predhodni najavi oziroma v okviru 
vodenega ogleda.

LITIJA

Plečnikov spomenik NOB Narejen po Plečnikovih načrtih, posvečen spominu petindevedesetim padlim 
borcem in talcem iz Litije, Brega in Podšenjutrja.

Ogled možen kadarkoli.

Povzeto po: Plečnik na Domžalskem in Kamniškem, Zbirka vodnikov: Kulturni in naravni spomeniki Slovenije. Maja Avguštin in Saša Lavrinc, 2010

Spominke je mogoče kupiti:
■ TIC Kamnik, Glavni trg 2, 1240 Kamnik
■ TD Mengeš, Slovenska 30, 1234 Mengeš
■ Župnijski dom, Trdinov trg 9, 1234 Mengeš

Oblikovanje: DCStudio



Joæe Pleœnik (1872 −1957) je eden 
izmed najbolj priznanih slovenskih arhitektov. Največ je ustvarjal 
v Ljubljani in Pragi, veliko število njegovih del pa najdemo tudi 
drugod po Sloveniji ter nekdanji Jugoslaviji. Na njegova dela smo 
Slovenci še posebej ponosni, saj je arhitekt uporabljal materiale 
iz lokalnega okolja in sodeloval z domačini, njegove stvaritve pa 
so polne simbolike. Pečat, ki ga je vtisnil rojstni Ljubljani, potem 
ko se je leta 1921 vrnil iz tujine, je tako izrazit in neizbrisen, da 
se Plečnikova Ljubljana kot svojevrstna urbanistična posebnost 
uvršča med najpomembnejše celostne umetnine 20. stoletja. 
Veliko je ustvarjal tudi v okoliških krajih ter zasnoval številne trge, 
cerkve, dvorce, spomenike, drobne predmete, itd. Po njegovih 
skicah in zabeležkah še danes oblikujejo svečnike, kapele in 
krstilnice.
 
V zgibanki smo pripravili tri enodnevne izlete po Plečnikovih 
spomenikih na območju Srca Slovenije, ki združuje sedem občin 
severno od Ljubljane: Dol pri Ljubljani, Domžale, Kamnik, Litija, 
Lukovica, Mengeš in Trzin. Na koncu prilagamo še spisek vseh 
spomenikov, ki si jih lahko ogledate individualno ali v sklopu 
vodenih ogledov ter ponudbo spominkov.

Vabljeni, da skupaj z nami raziščete dediščino Jožeta Plečnika.

Od Plečnikove Ljubljane do središča 
Slovenije in furmanske Lukovice 

Ljubljana – Dolsko – Litija – Vače – Lukovica pri Domžalah

Jože Plečnik je s svojimi veličastnimi zamislimi oblikoval ključne stavbe 
našega glavnega mesta in s tem pomembno vplival na njegovo urbanistično 
oblikovanje. Iz glavnega mesta se bomo podali proti vzhodu, v območje 
Srce Slovenije, kjer bomo lahko videli, kako se prepletata sodobno 
življenje ter tradicionalni utrip podeželja. Dolga in zanimiva zgodovina je 
tukaj pustila sledi, še zlasti na križiščih poti in ob rekah. Na našem izletu 
se bomo iz mesta podali na podeželje, vse do geometričnega središča 
Slovenije ter do Lukovice pri Domžalah, ki je znana po furmanih.

V dopoldanskih urah nas bo na dogovorjenem mestu v Ljubljani 
pričakal lokalni vodnik. Ogledali si bomo znamenitosti glavnega mesta, 
s poudarkom na Plečnikovi dediščini. Oblikoval je obširne mestne 
predele; od uličnih potez, parkov, mostov do drugih arhitekturnih 
spomenikov. Ogledali si bomo Tromostovje, ki predstavlja enega 
najpomembnejših mostov iz srednjega veka, tržnico, čevljarski most, 
ki je eden izmed najstarejših mostov in je v srednjem veku povezoval 
Mestni in Novi trg, na njem so imeli svoje delavnice čevljarji, Križanke, 
pomemben prireditveni prostor, ter najpomembnejše Plečnikovo delo 
Narodno univerzitetno knjižnico - NUK.

Pot nas bo vodila dalje ob reki Savi, kjer si bomo v Dolskem, v gostilni 
Pr’ Krač, ki je povezana z brodarstvom na Savi, privoščili domačo 
malico.

Rečni promet je zaznamoval tudi Litijo, kjer bo naš naslednji postanek.
Ogledali si bomo Plečnikov spomenik NOB, ki stoji v zahodnem delu 
mesta, v neposredni bližini mostu čez reko Savo in pod hribom Sitarje-
vec, kjer je eden od najstarejših rudnikov v Sloveniji.

Pot nas bo vodila dalje mimo Spodnjega Hotiča do Vač, kjer se bomo 
po Aleji ustvarjalnosti podali na Klenik. Tam stoji povečana kopija 
železnodobne bronaste posode – situle.

Sledila bo vožnja do Spodnje Slivne, kjer se nahaja geometrično 
središče Slovenije (GEOSS). Ogled spomenika in čas za kavo.

Mimo Moravč se bomo odpeljali do naselja Lukovica pri Domžalah, 
ki je znano predvsem po Starem trgu, ki ga obdajajo mogočne hiše 
iz furmanskih časov; Lukovica pri Domžalah je bila namreč nekoč 
pomemben prehodni kraj.

Naš izlet bomo zaključili v gostilni Furman, ki ima dolgoletno tradicijo. 
Tam bomo lahko poskusili domače pivo Rokovnjač.

Od Črne vasi na Ljubljanskem Barju do 
vznožja Kamniških planin 

Ljubljana – Črna vas – Trzin – Domžale – Kamnik

Plečnik je pustil velik pečat tudi v okolici Ljubljane. Prav posebna je 
cerkev sv. Mihaela v Črni vasi, ki je zaradi močvirnatih tal narejena na 
pilotih in velja za enega njegovih najbolj celostnih del. Z Ljubljanskega 
Barja se bomo podali proti severu, spoznavali Plečnikove spomenike 
v Trzinu, Domžalah in Mengšu ter zaključili izlet v Kamniku, mestu v 
naročju planin.

Na dogovorjenem mestu v Ljubljani nas bo pričakal vodnik.

Z avtobusom se bomo odpeljali do Ljubljanskega Barja, natančneje 
do Črne vasi, kjer ob cesti stoji znamenita cerkev sv. Mihaela. Plečnik 
jo je zasnoval tako, da je vznožje kamnito, vse ostalo pa je leseno.

Pot nas bo vodila v Domžale, kjer bomo obiskali Galerijo Lenček, ki 
je znana po izdelkih iz lecta in kvašenega testa. Možen nakup spomin-
kov. Obiskali bomo tudi Menačnikovo domačijo, kjer si bomo ogle-
dali, kako so živele tri generacije kmečko-obrtniške družine. V cerkvi  
Marijinega vnebovzetja v Domžalah bomo videli lesen pevski kor v 
enem kosu, za katerega je naredil načrte Plečnik s svojim učencem  
Antonom Bitencem, zanimivo Plečnikovo opremo pa bomo videli v 
cerkvi sv. Florjana v Trzinu.

Sledila bo topla domača malica v gostilni Narobe v Trzinu.

Pot bomo nadaljevali proti srednjeveškemu mestu Kamnik. Sledi 
bogate zgodovine so v mestu vidne še danes in mesto v naročju 
kamniških planin se lahko pohvali s številnimi kulturnimi in sakralnimi 
spomeniki državnega in svetovnega pomena. Na bogato dediščino 
nas bodo opozorila že pročelja hiš; od gotike, dunajske secesije do 
obdobja, ko je v kamniškem koncu navdih za ustvarjanje dobil celo 
Jože Plečnik.  

Ogledali si bomo glavne mestne znamenitosti: Mali grad, frančiškan-
ski samostan in cerkev sv. Jakoba s Plečnikovo kapelo božjega 
groba, Glavni trg, ulico Šutna, ter staro meščansko Lectarjevo 
hišo, kjer se že več stoletij ukvarjajo s svečarstvom in medičarstvom. 
Danes se imenujejo Svečarstvo Stele. V 50. letih 20. stoletja so bili 
precej povezani s Plečnikovim ustvarjanjem, o čemer priča družinska 
soba z opremo, izdelano po Plečnikovih načrtih. Ogledali si bomo tudi 
muzejsko sobo z ohranjeno delavnico sveč. Čas za nakup spominkov.

Naše potepanje bomo zaključili v središču Kamnika, v restavraciji 
hotela Malograjski dvor, kjer si bomo privoščili večerjo z izbranimi 
slovenskimi jedmi.

Od naravnih biserov v dolini Kamniške 
Bistrice do Mengeške koče 

Kamniška Bistrica – Kamnik – Mengeš

Kamnik velja za eno izmed najlepših srednjeveških mest v Sloveniji, le 25 
km od Ljubljane. Mesto je nastalo na vznožju Kamniško Savinjskih Alp. 
Panoramo planin je na poti mimo Mengša iz Ljubljane vzljubil tudi Jože 
Plečnik in v teh krajih pustil pomemben pečat. Na našem izletu bomo 
spoznali spomenike v dolini Kamniške Bistrice, v Kamniku ter Mengšu.

Pot nas bo peljala v osrčje Kamniško-Savinjskih Alp, v dolino reke Ka-
mniške Bistrice. Tam si bomo ogledali prečudovito naravo: izvir Ka-
mniške Bistrice, najožji in najgloblji del struge – soteski Veliki in Mali 
Predaselj, sprehodili pa se bomo tudi do Dvorca Kralja Aleksandra, 
za katerega je načrte po naročilu kralja izdelal Jože Plečnik.

V Žganjeteki, v baru Pri žičnici (spodnja postaja nihalke na Veliko 
planino), bomo pokušali žganje iz različnih slovenskih pokrajin.

Ustavili se bomo tudi v Stahovici, kjer na hribčku stoji cerkev sv. Be-
nedikta, ki velja za največje Plečnikovo delo na Kamniškem. V času 
druge svetovne vojne so jo nemški vojaki spremenili v vojaško posto-
janko in velik del stare cerkve uničili. Frančiškan, pater Martin Perc, 
je po vojni k prenovi povabil Jožeta Plečnika in skupaj z domačini so 
uspeli obnoviti današnjo cerkev.

Po kosilu v eni izmed domačih gostiln odhod v Kamnik. Sprehod 
po kamniških ulicah in ogled glavnih kulturnih znamenitosti: Glavni 
trg, Mali grad, frančiškanski samostan s Plečnikovim božjim 
grobom, Šutna. Ogledali si bomo tudi staro meščansko hišo, Lectar-
jevo hišo, kjer se že več stoletij ukvarjajo s svečarstvom in medičar-
stvom. V 50. letih 20. stoletja so bili precej povezani s Plečnikovim 
ustvarjanjem, o čemer priča družinska soba z opremo, izdelano po 
Plečnikovih načrtih. Ogledali si bomo tudi muzejsko sobo z ohranjeno 
delavnico sveč. Čas za nakup spominkov.

Sledi vožnja proti Mengšu, kjer bo na ogled eno zadnjih Plečnikovih 
del – krstilnica v cerkvi sv. Mihaela. V novem župnijskem domu 
bo na ogled kratek film o izdelavi drobnih predmetov, ki jih po 
Plečnikovih načrtih še danes izdeluje g. Peter Krušnik. Možen nakup 
izdelkov.

Po ogledih večerja na Mengeški koči.

E n o d n E v n i  i z l E t i  p o  p l E œ n i k o v i  d E d i ø œ i n i

Za dodatne informacije kontaktirajte TIC Kamnik: 

+386 (0)1 831 8250, info@kamnik-tourism.si 




