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Na poti smo bili:

Datum:

Odhod:

Prihod:

Vreme:

Posebnosti:

V prostoru, zunanjem ali notranjem, smo vsak 
trenutek svojega življenja. Ta se nam zdi tako 
samoumeven, da navadno o njem niti ne razmišljamo. 
Popotni dnevnik od Brezovice do Vrhnike smo 
pripravili, da bi vas opogumili k raziskovanju in 
zavestnemu zaznavanju prostora z vsemi čutili, v skrbi, 
da na poti ne bi spregledali katere od naravnih ali 
kulturnih zanimivosti, in z namenom razumevanja in 
spoštovanja kulture in narave. 

Urejena kolesarska pot, ki jo je sofinancirala 
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, vodi ob robu Ljubljanskega barja, izjemnega 
naravnega ekosistema in kulturne zakladnice. 
Obširna redno poplavljana površina, ki iz ozračja 

črpa ogljikov dioksid in sprošča kisik, je ključna pri 
zagotavljanju temeljnih prvin življenja, kot sta voda 
in zrak, in poplavne varnosti v naseljih Ljubljanske 
kotline. Mokrišče Ljubljanskega barja je živa zbirka 
redkih rastlinskih in živalskih vrst, zibelka biotske 
raznovrstnosti, naravna čistilna naprava in vir dobrin 
ter ugodne mikroklime. Najstarejše najdeno leseno 
kolo na svetu in kolišča so pred leti Barje postavila 
v sam vrh svetovnih znamenitosti.  Dnevnik naj vam 
bo kot  vodilo, v navdih in pomoč pri spoznavanju, 
mišljenju in prepoznavanju občutij, ki pridejo s potjo. 
Uživajte v kolesarjenju, ob spoznanjih!

Leta 1880 je pisatelj Fran Levstik prvič uporabil 
poimenovanje Ljubljansko barje; za območje, ki se na 
zemljevidu Kranjska dežela iz leta 1778 polihistroja 
Balthasarja Hacqueta pojavlja kot Blate, pa so (bila)  

Kolesarke, kolesarji, kolesarcki!ˇ

Špela Kuhar in Barbara Viki Šubic,
Center arhitekture

v rabi še imena Močvirje, Morost, Mah, Mahovje, Barjè. 
Prebivalce Barja oziroma tudi Ljubljane pa drugi 
slabšalno imenujejo Žabarji.
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Na območju Brezovice je bila pomembna antična naselbina ob rimski cesti, ki je vodila v Emono oziroma iz nje. 
Posamezne najdbe kažejo na poselitev na robu Barja tudi v prazgodovini, ko so kraj naseljevali koliščarji.  
Nekdanja vas ima danes zaradi bližine Ljubljane urbaniziran značaj, a v naselju lahko vidimo tudi kmetije,  
stare hiše z gospodarskimi poslopji. 

Brezovica1.

Oglejmo si kmetije in ugotovimo, kaj jih sestavlja? 

Npr. gospodarsko poslopje, hlev, svinjak, kokošnjak, 
zajčnik, čebelnjak, pasja uta, ptičja hišica, koruznjak, 
senik, silos, kašča, sušilnica, kozolec. 

Ali na stavbi hleva opazite kakšno zanimivost? 

Štejte, koliko cerkva boste srečali na poti do Vrhnike.

Poišči spomenik žrtvam NOB, ki sta ga zasnovala 
arhitekta Jože Plečnik in Tone Rus leta 1952. 
GPS koordinate: 46.023907, 14.417153.

Pomislite, od kod izvira ime Brezovica.

*Skiciranje je tehnika risbe, pri kateri se osredotočimo na to, kar nas zanima. 
Skiciramo lahko le obris stavbe, živali ali predmeta, svoj pogled lahko 
usmerimo na detajl fasade, ki se nam zdi zanimiv, morda nas pritegne človek 
in naredimo skico profila ali obleke, zasnovo vrta pa prikažemo iz ptičje 
perspektive. Pri skiciranju poudarek ni na tem, da je risba lepa, dovršena, 
ampak je pomembno, da nam pove to, kar smo želeli raziskati oziroma izraziti.  

Opečnat detajl je namenjen zračenju, v njem pa lahko 
prepoznamo tudi človekov čut za lepoto. 

Skiciraj* zanimive vzorce, ki jih opaziš.



2.2 Kuclerjev kamnolom  
 GPS: (46.007532, 14.336742) 
je zavarovan naravni geološki spomenik, ki se nahaja na 
vzpetini nad Drenovim Gričem. V opuščenem kamnolomu  
so 150 let z lomljenjem pridobivali črni in sivi apnenec,  
ki so ga uporabljali v stavbarstvu, v vaseh v okolici, pa tudi  
v Ljubljani. V kamnu je prisotno veliko število fosilov 
oziroma ostanki alg, iglokožcev, polžev in školjk.

Opazujmo vasi, ki jih srečamo na poti od Brezovice do Vrhnike, in razmislimo, kako se razlikujejo med seboj in kaj 
imajo skupnega. 

Vprašanja, ki nam lahko pomagajo pri opazovanju: 
Imajo naselja bolj kmečki ali bolj mestni značaj?  
Katere javne stavbe smo opazili v teh naseljih? 
Ali lahko prepoznamo najstarejši del naselja?

2.3 Kamnolom Lesno Brdo  
 GPS: (46.011364, 14.326303) 
višje na vzpetini je delujoč. V njem na tradicionalen 
način pridobivajo sivi in rožnati apnenec. Kdaj so začeli 
s to dejavnostjo, ni znano, se je pa v času med obema 
vojnama imenoval Vodnikov kamnolom. Kamniti izdelki iz 
lesnobrdskega apnenca krasijo številne domove okoliških 
prebivalcev. 

2.1 Log pri Brezovici  
 GPS: (46.008258, 14.359407) 
Ob cesti stoji stara šola iz časa vladarice Marije Terezije; 
tedaj so po tipskih načrtih gradili šole po vsej monarhiji.  
Pri razumevanju stavbe si pomagaj z vprašanji, ki jih najdeš 
na koncu tega popotnega dnevnika.

2.4 Drenov Gric  
 GPS: (45.997337, 14.328414) 
skriva na začetku vasi zanimivo modernistično vilo (št. 22)  
iz tridesetih let 20. stoletja. V mestih, še zlasti v Ljubljani, 
so bile stavbe v modernističnem slogu* pogoste, v manjših 
naseljih pa jih vidimo le redko. Zakaj, menite, je to tako?

2.5 Na Drenovem griču, prav ob kolesarski stezi stoji 
stara, danes obnovljena Kovačija Friškovec (št. 3), v kateri je 
še ohranjeno kovaško orodje.

ˇ

2.

*Za arhitekturni slog modernizma so značilne ravne, čiste linije in okrogla okna. 

Lukovica, Dragomer, Log Pri Brezovici, 
Drenov Grič

Kadar potujemo po pokrajini med naselji, poleg 
narave lahko opazimo tudi objekte, kot so kozolci, 
znamenja, kapelice, čebelnjaki, lovske preže, ptičje 
in vremenske hišice pa tudi transformatorje, cestno 
razsvetljavo, prometne znake, kakšno klop, smetnjake. 
Ali ste kaj od naštetega videli na svoji poti? Razmislite, 
zakaj so objekti takšne oblike – je ta povezana z 
njihovo funkcijo? Iz kakšnih materialov so – in zakaj?

Ali ste v naseljih opazili kakšno novo stanovanjsko 
hišo? Vam je bila všeč? V čem se je razlikovala od 
drugih stavb?



Kadar želimo doživeti Ljubljansko barje, lahko na poti med Brezovico in Vrhniko štirikrat prečkamo avtocesto in že 
se znajdemo v drugem svetu. Zanimiva in posebna ekosistema predstavljata zavarovana Mali plac in Jurčevo šotišče, 
le dobra 2 kilometra oddaljena od avtoceste. 

Raziskuj Barje!

3.2 Mali plac ali Blatec  
GPS:(45.995104, 14.359163) 
je bil ostanek nižinskega visokega barja, ki je zaradi 
izkoriščanja šote že skoraj v celoti izginilo. Na 
območju Malega placa so bile šotne plasti nekoč 
debele do 6 metrov. V zadnjem času je zaradi 
delovanja človeka tudi v kotanji Malega placa prišlo 
do vnovičnega dviga vodne ravni. Zaradi tega se 
tamkajšnje barje postopoma spreminja v močvirje. To 
potrjuje hitra rast močvirskih rastlin, kot so rogoza, 
šaši, ločje, ježki in rumena vodna perunika. Na južnem 
robu Malega placa pa lahko še vedno najdemo 
nekatere značilne in redke barjanske rastline. 

3.1 Jurcevo šotišce  
GPS:(45.991767, 14.344290),  
v kotlini med Bevkami in Drenovim Gričem, kjer lahko 
vidimo, kako je nastajala šota, oziroma postopek 
spreminjanja nizkega barja v visoko barje. Šota 
začne nastajati s kemijskimi procesi v posebnih 
mikroklimatskih razmerah visoke talne vode. Rastline 
na barju zaradi pomanjkanja kisika ne zgnijejo, pač 
pa se kopičijo v plast, ki je lahko debela tudi do 
80 centimetrov. Šoto so rezali in sušili z namenom 
izkoriščanja za kurjavo oziroma kot pogonsko 
energijo vlakov, parnikov in strojev v tovarnah. Zaradi 
vrednosti, ki jo je nekdaj imelo to črno barjansko zlato, 
kakor so imenovali šoto, je bil šotar cenjen poklic.

ˇ ˇ

3.

Zanimivost Ljubljanskega barja so osamelci ali »otoki«, 
manj ugreznjeni deli dna Ljubljanskega barja, visoki od 
195 m do 390 m.

Nariši, kako je potekala tvoja pot od kolesarske steze 
do Malega placa in spet na kolesarsko stezo.  
Ugotovi, kje je sever, kje jug, kje sta vzhod in zahod.



Barjanski travniki, njive, jarki, mejice, gozdiči in vodotoki so naravni habitati raznolikih rastlinskih in živalskih vrst, 
ki so v Evropi že prava redkost. Na travnikih najdemo vrsto rastlin, ki uspevajo samo na tem področju.

Barjanski vlažni travniki

Močvirski tulipan ali logarica 
(Fritillaria meleagris)  
je v Sloveniji zavarovana že od leta 
1949. Uspeva v logih v bližini potokov 
in rek, na vlažnih in močvirnih 
travnikih, ki so lahko krajši čas 
tudi poplavljeni ali na njih zastaja 
padavinska voda. 

mesnordeča kukavica 
(Dactylorhiza incarnata) 
poletje

čistec  
(Betonica officinalis) 
poletje

baldrijan  
(Valeriana officinalis) 
poletje

ripeča zlatica  
(Ranunculus)  
poletje

kukavičja lučca  
(Lychnis flos-cuculi)  
pozna pomlad

kalužnica  
(Caltha palustris)    
zgodnja pomlad

 
 
 
 
Pobarvajte cvetice, ki jih boste srečali na poti.

4.

pegasta prstasta  
kukavica  
(Dactylorhiza maculata) 
poletje

zdravilna strašica 
(Sangvisorba officinalis) 
poletje poletni zvonček  

(Leucojum aestivum) 
pozna pomlad

Če bi želeli urejati herbarij, naberite rastline in jih doma 
med listi časopisnega papirja, ki jih morate redno 
menjavati, obtežite s knjigami ter jih nato, ko so suhi,  
z malimi trakovi nalepite na herbarijske liste. Pazite,  
da ne nabirate rastlin, ki so zaščitene.

Na gnojenih travnikih uspevajo le redke rastline, saj 
gnojenje in pogosta košnja zamorita nežnejše rastlinje.  
V zadnjem času se soočamo z velikim problemom invazivnih 
tujerodnih  vrst, ki jih je v okolje, v katerem prej niso bile 
prisotne, naselil človek; med temi je na Ljubljanskem barju 
najbolj razširjena zlata rozga, sledi ji japonski dresnik, ki se 
zasaja tudi že na njive.

japonski dresnik 
(Fallopia japonica) 
pozno poleti

zlata rozga, navadna 
(Solidago virgaurea) 
pozno poleti

navadna kislica 
(Rumex acetosa) 
spomladi

navadni regrat 
(Taraxacum officinale) 
spomladi

oslat 
(Filipendula ulmaria) 
pozno poletje



Na barjanskih travnikih, v mejicah in nizkem grmičevju lahko opazimo najznačilnejše vrste ptic. Čeprav Ljubljansko 
barje pokriva komaj odstotek slovenskega ozemlja, gnezdi na njem polovica vseh slovenskih vrst ptic.

Najzanimivejše so: 

Ptice

Kosec  
(Crex crex)  
je ptica selivka, ki gnezdi na Ljubljanskem barju. Njegov 
življenjski prostor so negnojeni, pozno košeni, suhi ali 
močvirni travniki. Latinsko ime (Crex crex) je dobil po svojem 
značilnem oglašanju, slovensko poimenovanje pa izhaja iz 
podobnosti njegovega oglašanja z zvokom brušenja kose z 
oslo. Poje predvsem ponoči. Število koscev upada, saj njihova 
gnezda ogrožajo zgodnja košnja, uporaba težke kmetijske 
mehanizacije, opuščanje košnje in zaraščanje.

navadna postovka  
(Falco tinnunculus)

sršenar  
(Pernis Apivorus)  
razmeroma redek

pepelasti lunj  
(Circus cyaneus)  
ujeda, podobna kanji

kobiličar  
(Locustella naevia)  
rumeno črn, specifično oglašanje,  
žvižganje čez dan

repaljščica  
(Saxicola rubetra)  
najdemo jo na travnikih 
tako kot kosca

veliki skovik  
(Otus scops)  
vidimo in slišimo ga 
lahko v naseljih

prepelica  
(Coturnix coturnix)  
zelo plašna, lažje jo  
slišimo kot vidimo

5.

Ko opazujemo ptice, se gibajmo počasi, previdno in 
umirjeno, tiho, da jih ne preplašimo.

Če bi radi bolj poglobljeno opazovali ptice, vzemite s 
seboj katerega od priročnikov za opazovanje ptic in 
daljnogled.

Narišite ptice ali nato doma prilepite fotografije ptic, ki 
ste jih opazovali. Dodajte zanimivosti, ki ste jih opazili. 
Na karto označite, kje ste jih opazili in katere vrste je 
bila opazovana ptica ali jata ptic. 

Poslušajte ptičje oglašanje na spletu ali v mediateki. 



Vlažne barjanske travnike naseljuje veliko število pisanih metuljev, našteli so jih kar 89 vrst. Kot za mnoge druge 
živalske vrste je tudi obstoj metuljev vezan predvsem na negnojena travišča. Z barjanskih travnikov izginjajo tiste 
vrste metuljev, ki se prehranjujejo le z eno vrsto rastlin.

Najzanimivejši so: 

Metulji

Strašničin mravljiščar  
(Maculinea teleius) 
ima najbolj nenavadno življenjsko zgodbo med 
vsemi metulji. Samica izleže po eno jajčece v 
cvetno glavico zdravilne strašnice (Sanguisorba 
officinalis), gosenica se nato prehranjuje z 
njenimi semeni in po nekaj levitvah pade na tla.  
Tam čakajo na mravlje delavke gostiteljske vrste 
rdečk (Myrmica scabrinodis), ki gosenico zaradi 
sladkastega izločka, ki mravlje spominja na njihov 
zarod, posvojijo oz. jih odnesejo v mravljišče. 
Gosenice se tu do poletja prehranjujejo z 
zarodom mravelj in pomembno vplivajo na 
vitalnost mravlje družine. Junija se zabubijo, julija 
pa se iz bub razvijejo metulji, ki morajo hitro 
odleteti, da ne postanejo plen mravelj.

močvirski debeloglavec  
(Carcharodus flocciferus)

sviščev mravljiščar  
(Maculinea alcon) 

močvirski cekinček  
(Lycaena dispar)  
zavarovana vrsta

močvirski pisanček  
(Melitaea diamina) 

srebrnolistni bisernik  
(Clossiana selene)

Poznate še kakšno podobno zgodbo 
med drugimi živalskimi vrstami?

6.

Metulji – znanstveno ime 
lepidoptera, iz grških 
besed ‘luskast’ in ‘krilo’. 

Dobro si oglejte metulje, ki jih opazite, narišite jih ali 
fotografirajte in slike doma nalepite v Popotni dnevnik. 
Na karto označite, kje ste opazili metulja in katere vrste 
je bil. 



Vode bomo na naši poti med Brezovico in Vrhniko srečali v različnih oblikah. Ob sami poti le redko, takoj ko  
zavijemo na Barje, pa se bomo srečali s kanali, ki so jih v preteklosti izkopali, da so uravnavali gladino vode,  
ki je bila na Barju zelo nepredvidljiva, in s tem pridobili rodovitno zemljo. Na Vrhniki pa doživimo vodo kot živahno 
izvirsko vodo, ki se zbere tekoča iz kraških izvirov in v Močilniku ter Retjah privre na dan kot Ljubljanica. Reka teče 
nato čez Ljubljansko barje do Ljubljane in se pri Podgradu priključi reki Savi. Ljubljanico imenujemo tudi reka 
sedmih imen, saj večkrat ponikne in se zopet prikaže na površju (še Trbuhovica, Obrh, Stržen, Rak, Pivka, Unica).

Vode Ljubljanskega barja

Ljubljanica, ki je zavarovana kot kulturni spomenik, 
sodi med najpomembnejša arheološka najdišča v 
Sloveniji, saj skriva številne zaklade od prazgodovine 
do novega veka, ki jih arheologi odkrivajo že od konca 
19. stoletja. 

V letih od 1825 do 1829 je bila zgrajena prva cestna 
povezava čez Ljubljansko barje – Ižanska cesta. 
Plavajoča cesta, zgrajena na butarah iz dračja in 
zasuta s peskom, ima še danes enako osnovo.

7.

Na Barju so zrasla naselja in zaradi mehkih 
barjanskih tal se je razvila nova zvrst 
stavbarstva, graditev hiš na pilotih. Za hišo  
so jih potrebovali do dvesto, dolgih več kot  
šest metrov, ki so jih moški ročno z več kot 
sto kilogramov težkim ovnom zabijali v tla. 

Skicirajte vodne motive, ki so vas pritegnili ob poti.



Dvoživke
Različne tekoče in stoječe vode so življenjski prostor številnih dvoživk. Na Ljubljanskem barju živi kar 70 odstotkov 
vseh vrst, ki živijo v Sloveniji, med njimi:

Barjanska žaba ali plavček  
(Rana arvalis),  
je redka in zelo ogrožena vrsta, ki živi na Ljubljanskem barju. Slovensko ime  
je dobila po barvi samcev, ki se v času razmnoževanja zgodaj spomladi 
obarvajo modro. Da bi jih videli, je zelo malo možnosti.

hribski urh  
(Bombina variegata) 
zavarovana vrsta 
 
veliki pupek  
(Triturus carnifex) 
zavarovana vrsta

zelena rega  
(Hyla arborea) 
zavarovana vrsta 
 
zelena krastača  
(Bufo viridis) 
zavarovana vrsta

Živali vodovja8.

Če srečaš katero od omenjenih živali, jo nariši  
ali fotografiraj.

Želve so zelo plašne, zato se jim ne približujte;  
najlažje jih boste opazovali z daljnogledom z bregov 
ribnikov ali močvirij. 

Močvirska sklednica  
(Emys orbicularis)  
je v Sloveniji edina domorodna želva celinskih voda. Njen življenjski prostor 
so predvsem stoječe ali počasi tekoče vode z obrežnim rastlinjem. Sklednica 
tako kot vsi v Sloveniji živeči plazilci sodi med najbolj ogrožene vrste zaradi 
posledice izsuševanje mokrišč. Nevarnost pa ji predstavljata tudi sorodnici, 
rumenovratka in rdečevratka, tujerodni vrsti, ki jih imajo ljudje za hišne 
ljubljenčke. Ko pa zrastejo jih spustijo v naravo, kjer tekmujejo za življenjski 
prostor s sklednico. Ob koncu 19. stoletja je bilo to delikateso mogoče redno 
kupovati na ljubljanski tržnici. 



Kacji pastirji (Odonata)

Obilje vode na Barju z bujno vodno vegetacijo ponuja 
dom kačjim pastirjem. Med 48 vrstami kačjih pastirjev, 
ki živijo na Ljubljanskem barju, mnoge sodijo med 
ogrožene.

ˇ Druge živali
Bobri  
(Castor albicus)  
so nekdaj naseljevali Ljubljansko barje, a jih danes ni več. O njih je  
v romanu z naslovom Bobri pisal pisatelj Janez Jalen.

Vidra  
(Lutra lutra)  
je pogost prebivalec Ljubljanskega barja, a lahko jo ugledamo le ponoči.  
Bolj pogosto pa v vodi lahko vidimo pižmovko (Ondatra zibethicus)  
in nutrijo (Myocastor coypus); ti dve vrsti je človek zaradi krzna raznesel  
po vsem svetu. 

Če srečaš katero od omenjenih živali,  
jo nariši ali fotografiraj.



Naš primarni čut, ki je najbolj zaposlen na popotovanjih, je vid. Kaj pa če se za spremembo osredotočimo na sluh 
in poskušamo prostor dojeti s pomočjo zvokov? Vsak prostor ima določen zvok. Če se peljemo ob prometni cesti, 
hrup preglasi druge zvoke, ki so v ozadju, ko pa zavijemo na mirnejšo pot, se spremenijo tudi zvoki; zaradi manjše 
intenzivnosti jih občutimo več, slišimo kolesa, kako meljejo kamenčke poti, morda zaslišimo ptice, veter, druge 
kolesarje. Kako pa se sliši tišina?

Poslušaj!

Zapri oči in poslušaj prostor, a nikar tega 
ne počni med vožnjo s kolesom. Kako pa 
sedaj slišiš zvoke, so intenzivnejši?

9.

Ste že poskusili kislico in povezali to ime 
z okusom?

Kakšen občutek je pobožati leseno ograjo 
ali kovinski znak ob poti?

Kako vonj sveže pognojenega ali sveže 
pokošenega travnika vpliva na dojemanje 
pokrajine? 

Hrup je moteč tudi za ptice, ki se ob 
cestah težko sporazumevajo.

Če imate s seboj mobilni telefon ali snemalnik, 
posnemite posamezne zvoke in jih doma zložite v 
popotno zvočno pesem. Morda vam bo dragocen 
spomin na lepo popoldne, ki ste ga preživeli v naravi.

Na zemljevidu označi, kakšne zvoke ste zaznali, in si 
pomagajte z znaki: 

Huuuuud hrup

Tišina

Še kar gre hrup

Prijeten zvok



Ko se pripeljete na Vrhniko, se ustavite v Turistično-informacijskem centru Vrhnika, v katerem boste dobili zanimive 
tiskane vodnike po znamenitostih in zanimivostih mesta in njegove ožje ter širše okolice, ali pa si poglejte spletne 
strani. 

Vrhnika

Pred obiskom Vrhnike vam te besede morda ne bodo 
znane, ko pa boste končali raziskovanje mesta, pa ne 
bodo več neznanka.

Napišite ali narišite k vsaki besedi, kaj vam pomeni.

10.
Na Vrhniki ob Tržaški cesti je nekaj zelo zanimivih 
stavb.

Osnovna šola Ivana Cankarja (Tržaška 2) je 
klasicistična osno zasnovana stavba z visokim 
pritličjem in dvema nadstropjema, zgrajena leta 1904.

Kunstljeva vila (Tržaška 10) je slikovita vila v 
secesijskem slogu, s stolpičem na glavni fasadi,  
ganki in dodanim lesenim delom na južni strani, 
poslikavami in reliefnimi fasadnimi detajli.

Kulturni dom Ivana Cankarja (Tržaška 25) je stavba 
v modernističnem slogu, z razgibanimi volumni in 
poudarjenim vhodnim delom z zanimivimi stebri, 
zgrajena leta 1938. 

Se ti je na raziskovanju mesta kaj še posebej vtisnilo  
v spomin? Skiciraj ali opiši. 



Nekaj vprašanj, ki vam pomagajo odkrivati in razumeti stavbe.

Je stavba dostopna za različne 
obiskovalce, tudi za gibalno in 
senzorno ovirane?

Kakšni so možni načini dostopa 
do stavbe (z avtomobilom, peš, s 
kolesom, z javnim prevozom)?

Ima stavba pripadajoč odprt prostor 
(trg, park, dvorišče, vrt, parkirišče)?

Ali se stavba nahaja v hrupnem 
okolju, npr. v bližini ceste ali šole?

 Ali lahko iz oblike in podobe 
stavbe sklepamo, kaj se v njej 
dogaja? Ali se stavba v svojih značilnostih 

razlikuje od bližnjih stavb?
Velikost in oblika,
barva fasade, 
razporeditev oken,
ponavljajoči se elementi na fasadi,
strešna linija  
(višina najnižjega in najvišjega dela strehe — 
napušča in slemena).

Ali stavba izstopa ali se vklaplja  
v okolico, je prepoznavna?

Je stavba povezana s sosednjimi 
stavbami v ulici/ob trgu ali stoji 
ločeno?

Tipologija stavb Podoba stavb

Nam je fasada všeč?  
Zakaj da in zakaj ne?

Kako je videti stavba  
ponoči in kako podnevi?

Koliko vhodov ima stavba?  
Ali se razlikujejo med seboj?

Kje je vhod v stavbo  
in kakšen je?

Kakšnih oblik in velikosti  
so okna na fasadi?

Kako se glavna fasada razlikuje  
od stranskih?

Koliko fasad ima izbrana stavba?

Koliko materialov lahko 
prešteješ, če opazuješ stvabo?

Koliko različnih barv je na fasadi 
stavbe? 



Svetloba močno vpliva na naše dojemanje stvarnosti, tudi prostora in arhitekture. Lep sončen dan s sončno 
svetlobo dopoldne ali deževno mrko popoldne lahko izlet obarvata poponoma drugače.

Barve, svetloba in senca 

Tukaj nalepite fotografije z izleta in na njih opazujte 
oblike, barve, svetlobo, sence. Naredite (senčno) 
skupinsko fotografijo, najmanj ena pa naj nastane  
v vašem posnemanju oblik.

Nekaj razlag imen, ki jih srečamo na poti.

Pomen imen

Brezovica iz drevesa breza, ki ga najdemo na 
Ljubljanskem barju

Sinja Gorica gorica, na kateri se pasejo divje svinje

Log močvirni travnik ob vodi  v bližini 
naselja, deloma porasel z drevesi

Dragomer iz osebnega imena Dragomir (drag, 
prijeten, ljub)

Lukovica iz staroslovenske besede luk (por, 
čebula, česen)

Vrhnika vrh-nika (vznik—izvir)

Lahko pa uporabite domišljijo in sami dopišete,  
na kaj vas spomnijo imena.
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