
Člani bralnih klubov Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob 
Dravi, ki delujemo pod okriljem naše Knjižnice Franca 
Ksavra Meška Ormož, smo se v petek, 25. marca 2022, 

odpravili v Ljubljano, spoznavat dela našega velikega arhitekta 
Plečnika.
Potovali smo z vlakom in to z najnovejšim in se čudili, kako hitro 
smo prispeli v belo Ljubljano. Na vlaku smo si krajšali čas z bra-
njem člankov o Plečniku. Najbolj nas je navdušila naša Albina, 
ki nam je prebrala odlomek o dogodku, kako je Plečnik peljal po 
Ljubljani svojo pranečakinjo in jo počastil z malinovcem in po-
lovico žemljice.
Z Železniške postaje Ljubljana nas je pot peljala mimo Metelko-
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Na obisku pri našem arhitektu 
Jožetu Plečniku v Ljubljani

ve, kjer smo si spotoma ogledali kraj, kjer se zbirajo mladi, mla-
di po srcu in umetniki in si pogledali grafite … zanimivo. Prva 
ogledana Plečnikova bisera sta bila vodna zapornica na Ljublja-
nici in park na Ambroževem trgu. Ker se nahajata v neposredni 
bližini Cukrarne, smo si jo z veseljem ogledali. Cukrarno nam 
je predstavila mlada vodička in nas popeljala skozi njeno temač-
no, a zanimivo zgodovino, in pokazala sedanjo čudovito uredi-
tev prostorov, namenjenih razstavam alternativnih umetnikov. 
Pot nas je vodila proti Narodni in univerzitetni knjižnici. Člani 
bralnih klubov so nas na poti seznanjali z arhitekturnimi deli 
Plečnika, kot so hiša v obliki likalnika Peglezen, bogastvo skritih 
detajlov Plečnikovih tržnic in Tromostovja. Pa saj nismo vedeli, 
da je Ljubljana tako bogata z njegovimi deli. Pravi dragulj je pa 
knjižnica in gospa, ki nas je vodila po tej mojstrovini. Ker smo res 
zvesti bralci, nam je omogočila še vpogled v čitalnico – čudovito 
tih prostor, prežet z neko energijo, lepoto, eleganco, učenostjo ...
Naš naslednji cilj je bila Plečnikova hiša. Na poti do nje smo si 
bežno in na hitro, ker je čas neusmiljen, lačni želodci pa tudi, 
ogledali še Križanke, Zoisovo piramido, Rimski zid, Plečnikov 
most čez reko Gradaščico in Trnovsko cerkev. Hiša, kjer je naš 

veliki umetnik živel, je zanimiva – velik človek, a majhna hiša, 
prostori pa opremljeni skromno, minimalistično. Po hiši in vrtu 
nas je vodila mlada vodička, ki je s takšno strastjo, s takšnim spo-
štovanjem opisala našega Plečnika – pravzaprav so imele vse vo-
dičke, ki so nam predstavile umetnika Plečnika, do njega veliko 
spoštovanje, veliko občudovanje in veliko ljubezni. Enako smo 
do njega začutili tudi mi – v imenu vseh lahko izrečem velik po-
klon gospodu Plečniku. Sedaj pa je res že bil čas za kosilo. In kje 
drugje kot pri Šestici, gostilni z dolgo tradicijo. Dobro smo se 
najedli in bili dobro postreženi. Kmalu smo že krenili proti žele-
zniški postaji. Ko smo uzrli stavbo Vzajemne zavarovalnice, smo 
že od daleč spoznali Plečnikov arhitekturni slog. Naše videnje 
Ljubljane bo ob naslednjih obiskih zagotovo drugačno. Na poti 
domov pa še prijeten klepet o našem srečanju s Plečnikom, saj je 
energija za glasno branje na vlaku bila izčrpana.
Naša skupina, sestavljena iz članov treh bralnih klubov, je čudovi-
ta, saj smo vsi veseli, motivirani, polni življenja in pozitivna ener-
gija kar šviga od nas.

Bilo je poučno, nepozabno.
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