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Vurnikova pot 2017, 
Maribor
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odhod iz Radovljice, avtobusna postaja
odhod iz Šenčurja, bencinska črpalka
odhod iz Ljubljane, postajališče Dolgi most
vožnja do Maribora

ogled Vurnikove kolonije v Mariboru
vodstvo dr. Marjete Ciglenečki

prosto za kosilo v središču mesta

voden arhitekturni ogled
vodstvo arhitektov doc. Roberta Potokarja in Nives Čorak

povratek proti domu
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Krajevna skupnost
Radovljica

Letošnjo pot bomo začeli ob 6.45 z 
zborom na avtobusni postaji Radovljica 
in se ob 7. uri z avtobusom odpeljali proti 
Ljubljani. Ob 7.15 bomo na bencinski 
črpalki v Šenčurju pobrali potnike iz 
Kranja, ob 7.45 pa na postajališču Dolgi 
most še potnike iz Ljubljane. 
Nadaljevali bomo z vožnjo do Maribora, 
kjer si bomo ob 10. uri pod vodstvom dr. 
Marjete Ciglenečki ogledali Vurnikovo 
kolonijo (zgrajena leta 1928). Sledil bo 
prevoz do središča mesta, kjer bo čas 
za kosilo.
Od 14. do 19. ure nas čaka voden 
arhitekturni ogled po mestu pod 
vodstvom arhitektov doc. Roberta 
Potokarja in Nives Čorak.

Ogledali si bomo: železniško postajo 
(arhitekt Milan Černigoj, 1949-55), 
sinagogo (14. stoletje), Naskov dvorec/
Vetrinjski dvor (ARREA, arhitekta Maruša 
Zorec in Matjaž Bolčina, 2009), spomenik 
NOB (kipar Slavko Tihec, 1975), Hutterjev 
blok (arhitekta Aleksander Dev in Jaroslav 
Černigoj, 1941), Lutkovno gledališče 
(ATELIERarhitekti, Jurij Kobe, 2010), 
cerkev Sv. Janeza Boska (DANS arhitekti, 
2015) in tam tudi prisluhnili glasbeni 
točki (Renata Gračnar, sopran; Mitja 
Krajnc, tenor; Neja Skrbiš, klavir; Živa 
Skrbiš, flavta). 

V poznih večernih urah se bomo
odpravili proti domu.

Vurnikova pot nas vsako leto vodi v kraje, v katerih sta svoj pečat pustila arhitekt 
Ivan Vurnik in slikarka Helena Kottler Vurnik. Letošnje leto si bomo ogledali 
Vurnikovo kolonijo v Mariboru in druge zanimive arhitekture iz različnih obdobij 
vse do sodobnosti.



Ivan Vurnik
(1884–1971), arhitekt in urbanist
Arhitekt Ivan Vurnik poleg Jožeta 
Plečnika in Maksa Fabianija velja 
za pionirja moderne arhitekture 
in za utemeljitelja urbanizma na 
Slovenskem. Zaslužen je tudi za 
ustanovitev Oddelka za arhitekturo 
na Tehniški fakulteti v Ljubljani.
V začetku svojega ustvarjanja je 
razvijal t. i. narodni slog, pozneje pa 
se je usmeril k funkcionalizmu. Bil je 
poznavalec sodobnih tokov, ob tem 
pa je ves čas ohranjal osebni avtorski 
slog. Arhitekture iz njegovega opusa 
so zelo raznolike, ideje in motivi se 
ne ponavljajo, vseskozi pa išče nove, 
izvirne rešitve. Njegovo ustvarjanje je 
močno zaznamovalo sodelovanje z 
ženo, slikarko Heleno Kottler Vurnik, 
s katero sta zasnovala predvsem 
sakralna dela.

Vurnikova  kolonija
Prva moderna delavska stanovanjska 
kolonija v Mariboru je bila zgrajena 
po Vurnikovih načrtih leta 1927 in 
predstavlja začetek modernega 
urbanizma v Sloveniji. Naselje 
je primer prve prave socialne 
stanovanjske gradnje za delavski 
razred pri nas. Kompleksa ni 
postavil lastnik tovarne, temveč so 
ga s pomočjo mestne občine in z 
ugodnimi bančnimi posojili zgradili 
delavci sami. Mestno naselje oblikuje 
več nizov enonadstropnih vrstnih 
enodružinskih hiš, 147 enot, katerih 
glavne fasade se nizajo ob ulicah. V 
notranjosti dolgih in ozkih parcel so 
vrtovi. Na prometno nedostopnem

Sinagoga 
Mariborska sinagoga je eden 
najpomembnejših spomenikov judovske 
kulturne dediščine na slovenskih tleh 
in obenem ena najstarejših ohranjenih 
sinagog v srednjeevropskem prostoru. 
Sinagoga z židovskim getom je 
spomin na prisotnost judovske 
skupnosti v poznosrednjeveškem 
Mariboru. Skupnostno vlogo te 
stavbe nakazuje njena velikost, 
ki presega vse ostale stavbe 
judovskega dela mesta. Zgodovina 
sinagoge se je začela z ustalitvijo 

Železniška postaja
Mariborska železniška postaja 
je kvaliteten primer poznega 
slovenskega funkcionalizma. Zasnova 
postaje dosledno sledi prometnim 
tokovom in funkcionalnim zahtevam 
postaje – različno oblikovani stavbni 
volumni, ki jih obrobljajo podolgovate 
nadstrešnice, so razporejeni med 
železniškimi tiri in Partizansko cesto. 
Postajo označuje visok urni stolp, 
ki stoji ob glavni dvorani. Le-ta je v 
celoti zastekljena in v enakomernem 
ritmu razčlenjena z visokimi pilastri. 
Dolga nadstrešnica pred postajno 
dvorano, ki je prvotno obvladovala 
ploščad v ospredju in pokrivala glavni 
vhod, danes služi avtobusnemu 
postajališču. Stavba je oblečena v 
gladke bele kamnite plošče, ki celotni 
razgibani kompoziciji dajejo enoten in 
strog videz.

Hutterjev blok
Hutterjev stavbni blok je v tradiciji 
evropskega urbanizma 19. stoletja 
zasnovan kot zaključen stavbni otok. 
Znotraj stavbnega otoka je veliko 
dvorišče, na katerega se obračajo 
pomožni prostori stanovanj, bivanjski 
prostori pa se odpirajo na ulico. 
Razmeroma velik stanovanjski otok 
je bil namenjen premožnejšemu 
meščanstvu. Tovarnar Josip Hutter 
je poleg bloka postavil še Hutterjevo 
kolonijo in Hutterjevo vilo. Triada 
Hutterjevih gradenj jasno izpostavlja 
družbeno členjenost Maribora pred 
drugo svetovno vojno – Hutterjeva 
kolonija za delavce je bila zasnovana 
in postavljena na cenenem zemljišču 
zunaj mesta, Hutterjev blok za 
premožnejše v središče mesta, 
njegovo lastno vilo pa so postavili v 
zaščiteni zeleni pas pod Kalvarijo, v 
neposredni bližini mesta.

Spomenik NOB
Spomenik narodnoosvobodilnemu 
boju (NOB) na Trgu svobode v 
Mariboru je delo akademskega 
kiparja Slavka Tihca iz leta 1975. 
Izdelan je iz brona, visok je 7,40 m, 
njegov premer je 6 m. V spomeniku so 
vdolbeni razglasi o streljanju talcev in 
upornikov v Mariboru, ki so jih Nemci 
med drugo svetovno vojno obsodili na 
smrt. Na spomeniku je izdolbeno tudi 
poslovilno pismo na smrt obsojenega 
Jožeta Fluksa. Tihčeva skulptura 
pomeni spomin, tradicijo in simbol 
mesta Maribor.

Minoritski samostan je bil zgrajen 
v 13. stoletju in je edini samostan v 
mestu, ki izhaja iz srednjega veka. 
Leta 2004 je Mestna občina Maribor 
objavila razpis za prenovo samostana 
in v prenovljeni samostan so se vselile 
lutke, ki so že dalj časa iskale prijaznejše 
zatočišče v mestu. Projekt prenove 
samostana je potekal pod vodstvom 
ATELIERarhitektov. Prenovljeni prostori, 
nič več v sakralni, vojaški ali bivalni 
funkciji, zagotavljajo nadstandardno 
podporo za sodelovalno umetniško 
ustvarjanje lutkovnih, sorodnih 
uprizoritvenih in glasbenih vsebin.

Naskov dvorec/Vetrinjski dvor
Vetrinjski dvor je ena 
najpomembnejših meščanskih hiš v 
Mariboru. Začetki izgradnje segajo v 
prvo polovico 13. stoletja, v 16. in 17. 
stoletju pa se je stavba dograjevala 
in dobila sedanjo podobo, ki oklepa 
notranje dvorišče (atrij). Dvor sedaj 
nosi izvirno ime, ki ga je dobil po 
svojih prvih cerkvenih posestnikih iz 
kraja Vetrinj blizu Celovca, čeprav se 
je skozi čas ime spreminjalo glede 
na njegove lastnike (Breunerjev 
dvorec, Berdajsova hiša, Naskov 
dvorec). Med leti letoma 1785 in 
1806 je v objektu delovalo prvo 
mariborsko gledališče. V 19. stoletju 
je zgradba prešla v meščanske roke, 
menjavali so se bogati obrtniki, ki so 
prostore prilagajali svojim potrebam. 
Zadnji lastnik do razlastitve po drugi 
svetovni vojni je bil usnjar Alojz 
Nasko. Med leti letoma 2007 in 2010 
je bil obnovljen po načrtih arhitektov 
ARREA. Po prenovi je služil kot sedež 
zavoda MARIBOR 2012 -  Evropska 
prestolnica kulture. V drugi polovici 
leta 2013 je prešel v upravljanje 
javnega zavoda Narodni dom 
Maribor, ki mu je namenil sedanje 
poslanstvo. 

Cerkev Sv. Janeza Boska
Cerkev sv. Janeza Boska, ki je bila 
zgrajena leta 2015 po načrtih DANS 
arhitektov, je del novega salezijanskega 
župnijskega središča pod Pohorjem. 
Zasnovan je kot stavbna masa 
pravokotnega tlorisa s centralnim 
introvertiranim dvoriščem, nad 
katero se dvigujeta cerkvena ladja 
in zvonik. Enotna opečnata fasada 
je oplemenitena z ornamentom iz 
glaziranih opek, ki upodabljajo sedem 
križev na obodu ladje. Notranjost 
cerkve zaznamuje intenzivno doživetje 
svetlobe. Ovalni obod ladje ima bočne 
horizontalne vdolbine, v katerih so 
kapela s tabernakljem, vhod v stranske 
prostore do zakristije, spovednice, 
stranski in zadnji kor ter prostor za 
spremljanje molitve.

Judov v Mariboru v 13. stoletju. Svoj 
namen je lahko ohranila do izgona 
judovske skupnosti iz Maribora leta 
1497. Izvorno romanska stavba je 
bila po izgonu Judov spremenjena v 
cerkev, kasneje, v drugi polovici 19. 
stoletja, v skladišče, stanovanje ter v 
20. stoletju v galerijo. V tem času se 
je srednjeveško lice stavbe domala 
izgubilo. Z delno rekonstrukcijo 
gotske plasti stavbe so na izteku 
20. stoletja obudili njeno pričevalno 
vlogo v mestu.
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kraju je urejen park z otroškim 
igriščem, trgovinami in lokali. V tem 
naselju je bila tudi prvič v Sloveniji 
uporabljena tipologija vrstnih 
hiš. Izvedba stavb je klasična in 
skromna: 38 m2 po etaži, opečni 
zidovi, dvokapna streha z lesenim 
ostrešjem, leseni stropi in stopnišče.
Povzeto po: zloženka Vurnikovi dnevi 2016

Povzeto po: zloženka Vurnikovi dnevi 2016

Povzeto po: www.arhitekturni-vodnik.org

Povzeto po: www.arhitekturni-vodnik.org

Povzeto po: www.esperanto-maribor.si

Povzeto po: www.arhitekturni-vodnik.org

Lutkovno gledališče
Lutkovno gledališče naseljuje prenovljeni 
minoritski samostan na Lentu, v 
jugozahodnem vogalu mestnega obzidja 
med Sodnim stolpom in Žičkim dvorom. 

Povzeto po: www.arhitekturni-vodnik.org
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Povzeto po: www.vetrinjski-dvor.si

Povzeto po: http://dans.si
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