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PLEČNIKOVE SLEDI NA ŠENTVIŠKEM
V aprilski prilogi Našega zvona smo pisali o stanovanjskih
zgradbah na našem območju, ki so povezane z arhitektom
Jožetom Plečnikom. Popravek: domačija njegovega učenca,
Antona Bitenca, stoji v Podgori in ne na Pržanu kot je bilo zapisano. Hvala, ker ste nas na to opozorili.
V Podgori se je tako rodil
Plečnikov učenec Anton Bitenc, ki je bil tudi zadnji
Plečnikov asistent. V Vižmarjah so se rodili Plečnikova študenta Jože Kregar
(Prodlov Joža) ter Tomaž
Štrukelj in Anže Černe, ki
je za velikega arhitekta izdeloval opremo iz lesa.
Podatke o naših domačih
arhitektih so nam zaupali
prav njihovi potomci: neBitenčevi načrti za oltar božjega groba (dražja in cenejša
čak Antona Bitenca, Vinko različica) cerkev sv. Vida, vir: Vinko Žnidaršič
Žnidaršič, hčerki Jožeta
Kregarja, Mojca Plestenjak in Helena Strmčnik. O Anžetu Černetu je dal podatke vnuk Anže Černe, za arhitekta Tomaža
Štruklja smo izvedeli največ od nečaka Janeza Petača. Za arhitekta Toneta Bitenca je podal nekaj informacij tudi njegov učenec, arhitekt g. Stane Naglič. Več o raziskanem boste slišali na
akademiji »Pozdrav domovini«, 26. 6., ob 20.45, na trati za
cerkvijo. 1. del Plečnikovih sledi na Šentviškem si boste lahko
prebrali v Šentviških novicah.

Omenjeni arhitekti, naši domačini,
so skupaj s Plečnikom in po njegovi smrti veliko ustvarjali. Anton
Bitenc je med drugim uredil zunanji izgled blejskega otoka z Marijino cerkvico, Jože Kregar je v Kopru uredil tržnico z ribarnico in avtobusno postajo. Ker smo v društvu želeli, ob Plečnikovem letu, na
to opozoriti tudi učence in dijake,
smo pripravili natečaje, s pomočjo
katerih so mladi
naredili
čudovite
stvaritve. Podelitev nagrad bo potekala 9. 6. 2022,
ob 17.00, v parku pred Osnovno
šolo in Gimnazijo Šentvid. Vsem
iskreno čestitamo.

SPOMIN NA PLEČNIKA
Vila Langer, vila Loos,
Rajski vrtovi, Praški grad,
Vrt na Okopih, Plečnikova dvorana,
Cerkev sv. Mihaela, Bikovsko
stopnišče,
Šentjakobski trg, Rimski zid,
Celjska posojilnica, NUK,
Trnovski, Čevljarski most,
Tromostovje, Jezuitski samostan,
Zavarovalnica Triglav, Žale,
Križanke in številne arkade –
spomin na velikana slovenske
krvi,
katerega 150. obletnica rojstva
se slavi.

