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Izhodišča 

• je najbolj pristna vez med geologijo in     
arheologijo / umetnostno zgodovino / arhitekturo 

• okno med naravno in kulturno dediščino 

• skozi kamnite portale ljubljanskih hiš vstopamo v 
zgodovinske svetove njihovih prebivalcev  

Naravni (gradbeni in okrasni) kamen 



Viri podatkov 







Ljubljana v 18. stoletju 

• 1536 - Protestanti ustanovijo stanovsko latinsko šolo, ki je dosegla 
stopnjo gimnazije, javno knjižnico in tiskarno 

• 1597 - Prihod Jezuitov, ki čez dve leti osnujejo svojo gimnazijo 

• 1693 - Ustanovitev Academie Operosorum, ki združuje vse pomembne 
kranjske učenjake. V mesto vabijo tuje stavbarje in kiparje. Renesančno 
podobo mesta prekrije barok. Meščanske hiše dobijo razkošna pročelja, 
nadzidajo jim tretje nadstropje, notranjščine pa krasijo arkadna dvorišča 
in stopnišča. V baročnem slogu prenovijo oziroma sezidajo tudi večino 
cerkva  

• 1701 - Ustanovitev Academie Philharmonicorum 

• 1773–1781 - Gradnja Gruberjevega prekopa in Gruberjeve palače 

• 1754 - Ljubljana ima 9.300 prebivalcev 

• 1797 - Izide prvi slovenski časopis 



Zemljevid Ljubljane iz leta 1744, Janez Dizma Florjančič 



Ljubljana v 19. stoletju 

• 1809–1813 - Ljubljana je glavno mesto Ilirskih provinc. Eden uradnih 
jezikov je postala slovenščina, v Ljubljani so odprli prvo visoko šolo, 
zrasle so nove manufakture, najuspešnejše podjetje pa je bil rudnik 
živega srebra v Idriji  

• 1810 - Ustanovitev Botaničnega vrta v Ljubljani 

• 1849 - Z Dunaja pripelje prvi vlak, osem let pozneje je bila dokončana še 
povezava s Trstom 

• 1861 - Delovati začne javna plinska razsvetljava 

• 1890 - Dokončan je mestni vodovod 

• 1895 - Močan potres prizadene Ljubljano. Obnovili so jo večinoma 
avstrijski in češki arhitekti. Nastale so nove ulice in veliko zgradb v 
secesijskem slogu 



1895 – Ljubljanski potres 

• Lj. obnovijo večinoma avstrijski in češki arhitekti 
po načrtu Maksa Fabianija. Nastale so nove ulice 
in veliko zgradb v secesijskem slogu 

Cankarjevo nabrežje in Špitalski most Pogačarjev trg 



    Licej na današnjem Vodnikovem trgu  
• Kranjski stanovski muzej 1821 – v novo zgradbo preseljen 1888  

• Podrli po potresu 



    Semeniška palača 
•  Baročna zgradba, arh. Carlo Martinuzzi, 1714 



    Baročni portal z gigantoma 

•  Portal izdelajo v kamnoseški 
delavnici Luke Misleja 

•  Dva kamnita Herkula 
(Gibraltar kot konec znanega 
sveta) in napis Virtuti et Musis 
(Krepostim in umetnostim) 

•  Kipe naj bi izklesal Angelo 
Putti 

Črni lesnobrdski apnenec  



    Črni lesnobrdski apnenec  



    Črni lesnobrdski apnenec  



Luka Mislej (1658–1727)  

• Rojen v Vipavi, 1694 se priženi v Ljubljano 

• Od 1700 stanuje v Prennerjevi hiši na 
mestu današnje Rožne ul. 39 in jo leta 
1704 odkupi 

• Največ njegovih del je v Ljubljani: v cerkvi 
sv. Jakoba in jezuitskem kolegiju, stolnici, 
semenišču, uršulinski cerkvi 

• Z njegovo hčerjo se poroči Francesco 
Robba in 1727 po Mislejevi smrti prevzame 
njegovo hišo, delavnico in vsa naročila. 

• V tej hiši je pozneje gostilna Prešernov 
hram, 3 leta po potresu hišo podrejo  

 

 



    Portala Stolne in župnijske 
cerkve sv. Nikolaja 

• najpomembnejša baročna cerkev v 
Ljubljani, arh. Andrea Pozzo, 1706 

• Portala: kamnosek Franc Bombasi, po 
rodu Benečan 

'Slovenska vrata' na 
zahodnem pročelju 

'Ljubljanska vrata' 
na južnem 
pročelju 



 Cerkev Sv. Petra (Šempetrska cerkev) z župnijo 

Cerkev leta 1890 

• Prva omemba že 1163 

• Novogradnja 1726–1731 po načrtu 
arh. Carla Martinuzzija 

• 1937−1938 ponovno preoblikovana 
po načrtih Ivana Vurnika 

 



    Baročni portal 

Črni lesnobrdski apnenec  



    Baročni portal 

Podpeški apnenec 



    Župnija 

Gliničan 



Marko Pohlin (1735–1801) 

• Kot otrok živi na Trubarjevi c. 80 v župniji cerkve Sv. Petra 

• Zaradi revščine ga sprejmejo jezuiti v kolegij ob jezuitski gimnaziji 
na Levstikovem trgu 

• 1754 konča jezuitski licej in prebiva v samostanu na Ajdovščini, 
prestavljajo ga tudi v druge samostane tega reda 

• 1763 po vrnitvi v Lj. postane začetnik slov. preroda 

• 1768 napiše slov. slovnico Kraynsko grammatiko 



    Župnijska cerkev sv. Jakoba 
• Prva jezuitska cerkev v Sloveniji, zgodnji barok, 1615  

• po številu in kakovosti kamnitih baročnih oltarjev in kipov 
najbolj razkošna cerkev v Ljubljani 

 

Marijin steber s cerkvijo iz Slave vojvodine 
Kranjske (1689) 

Cerkev svetega Jakoba, v ozadju 
del Jezuitskega kolegija v prvi 
polovici 17. stoletja 



    Baročni portal 

•  Portal izdelajo v kamnoseški 
delavnici Luke Misleja 

Črni lesnobrdski apnenec  



Valentin Vodnik (1758–1819) 

• 1770 zgradi vilo pod Rožnikom  

• 1775 vstopi v frančiškanski red in od jeseni 1778 študira bogoslovje v Lj., 
kjer živi v franč. samostanu. 

• 1793 postane župnik na Koprivniku v Bohinju. K 
mineralogiji ga uvaja Zois tudi praktično, saj je zanj V. 
začel zbiral kamnine po Triglavskem pogorju.  

• 1796 imenovan za kooperatorja pri sv. Jakobu v Lj., nato 
za beneficiata pri cerkvi sv. Florijana, poleg tega pa bil od 
1797 dodeljen za pomoč cerkvi sv. Petra. 

• Umre 1819 za možgansko kapjo v svojem stanovanju v 
hiši na Miklošičevi 4. 

• Pokopan pri sv. Krištofu. Nagrobni spomenik je danes na 
Navju.  



     Palača Deželne banke 
• Miklošičeva c. 4, nekdanja Ljudska 

posojilnica, prva prava secesijska 
palača v Ljubljani, 1907 

 



    Fasadne obloge 

Črni lesnobrdski apnenec  

apnenec rosso verona 



    Zoisova palača na Bregu 22 
• zgrajena 1765–1770, kamniti portal 1798 

 Breg 1751 

Breg 1808 



    Pročelje palače s portalom 

Črni lesnobrdski apnenec 
Gliničan 



    Pročelje palače s portalom 

Črni lesnobrdski apnenec  



    Atrij z vodnjakom 

Podpeški apnenec 
Gliničan 



    Podpeški apnenec 



    Gliničan 



Žiga Zois (1747–1819)  

• V 2. nadstr. svoje palače v Lj. uredi zbirko 
mineralov.  

• 1787–1791 v Zoisovi palači z družino živi Anton 
Tomaž Linhart 

• K svoji palači je dokupi del mestnega obzidja z 
obrambnim zidom, da zid podreti, jarek zasuti in 
zemljišče zasaditi z drevjem. 

• Čez nekdanji jarek je speljana Zojsova c. in 1927 
postavljena kamnita piramida po načrtu Jožeta 
Plečnika 

• Po 1. svet. Vojni se Zoisi odselijo v tujino. Palačo 
na Bregu 1918 odkupi Peter Kozina in jo prenovi. 

A. T. Linhart 



    Ciril-Metodov trg 19 
• Oče Michelangelo Zois se 1746 

poroči z Ivano Katarino Kappus 
pl. Pichelstein, hčerjo rudarskega 
nadzornika iz Ljubljane, ki živi na 
Ciril-Metodovem trgu 19. 

Gliničan 
Škofjeloški konglomerat 



    Gruberjeva palača na Zvezdarski ul. 1 
• Arhitekt Gabriel Gruber, 1773–1786 

Črni lesnobrdski apnenec  



Gabrijel Gruber (1740–1805) 

• 1769 pride iz Avstrije v Lj. na stolico za risanje, 
geometrijo, mehaniko in hidravliko, ki jo je pri liceju 
ustanovila Kranjska kmetijska družba 

• 1770 zgradi vilo pod Rožnikom  

• 1773 prične graditi poznobaročno stavbo za Šolo za 
hidravliko in mehaniko. 

• Palača je bila trinadstropna. V pritličju so bile 
delavnice ključavničarjev in mizarjev, skladišča in 
stanovanje za služinčad. V prvem nadstropju je bilo 
stanovanje, kapela in dvorana, ki je služila kot učilnica 
in knjižnica. V drugem nadstropju je bilo še več učilnic, 
sobe za zbirke in stanovanja za profesorje. Sestavni del 
stavbe naj bi bila tudi terasa in astronomska 
opazovalnica.  

• 1784 se odseli, palačo prodajo na dražbi. 

 



    Gornji trg 4 

Gliničan 



Balthasar Hacquet (1739–1815) 

• 1773–1787 v Ljubljani profesor anatomije, fiziologije, 
kirurgije in porodništva na ljubljanskem liceju. 

• V hiši na Gornjem trgu ima različne zbirke, ki jih je zbral 
na svojih potovanjih in pomembno korespondenco z 
drugimi učenjaki po Evropi. Med obiskom Ljubljane si jo 
ogledajo celo papež Pij VI., cesar Jožef II in knez Pavel, 
poznejši ruski car.  

• V svoji hiši je vzpostavil tudi anatomsko gledališče, kar 
je bila lokalna zanimivost in hkrati pomemben študijski 
pripomoček. 

• V velikem požaru leta 1774 njegova hiša pogori.  



    Dvorni trg 1 

Peračiški tuf 



Ferdinad Schmidt (1791–1878) 

• 1815 na služb. potovanju pride v Lj. 

• 1819 v Poljanskem predmestju odpre trgovino s špec., 
barvili in semeni 

• 1827 zgradi hišo poleg stanovskega gledališča (danes 
Dvorni trg 1) in vanjo preseli trgovino 

• Ukvarja se z entomologijo in malakologijo 

• Leto pred smrtjo lj. realki podari entomološko zbirko z 
več kot 16.000 primerki 

• V njegovi zapuščini ostane zbirka konhilij z več kot 
20.000 primerki, med njimi 200 polžev iz slov. jam. To 
zbirko odkupi Narodni zoološki muzej v Zagrebu. 



    Salendrova ul. 6 
Gliničan 
Podpeški apnenec 
Skrilav glinavec 
Peračiški tuf 
Miocenski peščenjak 
Peračiški tuf 
Lehnjak 



Franc Anton Steinberg (1684–1765) 

• 1720 se iz Cerknice preseli v Ljubljano 

• 1712–24 je uradnik cesarske dvorne 
blagajniške in rudarske komisije 

• 1724 imenovan za cesarskrga upravitelja 
idrijskega rudnika  

• 1747 se upokoji, vrne v Lj. in nadaljuje 
raziskavanja Cerkniškega jezera  



    Pokopališka cerkev sv. Krištofa 
• 1478 prva omemba  

• 1708 prenovi arh. Gregor Maček  

• 1934 prizidana Plečnikova cerkev sv. Cirila in Metoda  

• podrto l. 1958 (c. Cirila in Metoda prestavljena) 



    Navje 

• 1936–1938 po načrtu Jožeta Plečnika 



Hvala za 
pozornost! 

dr. Matevž Novak 
  

Geološki zavod Slovenije 
Dimičeva ul. 14 
1000 Ljubljana 
matevz.novak@geo-zs.si 
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