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1. POVZETEK  

 

Slovenske rečne bregove in doline povezujejo mnogi mostovi; z gotovostjo lahko trdimo, da 

je njihov namen v prvi vrsti praktičen, vendar med množico najdemo tudi take, ki so posebni 

zaradi svoje vpetosti v zgodovinsko dogajanje, imajo večjo arhitekturno vrednost, ali pa so 

preprosto že zelo stari… Te posebneže prištevamo med kulturne spomenike.  

V nalogi sva se posvetila vsem slovenskim mostovom, ki so zaščiteni s statusom kulturnega 

spomenika. Vsakega posebej sva opisala in navedla njegove glavne posebnosti. Najin glavni 

cilj je bila statistična analiza značilnosti slovenske mostogradnje, želela pa sva tudi izvedeti, 

na osnovi kakšnih kriterijev se premostitveni objekt identificira kot kulturni spomenik. Pri 

raziskavi sva se posebej posvetila tudi zastopanosti mostov v posameznih statističnih regijah 

Slovenije, njihovi starosti, arhitekturni obliki, načinu gradnje in materialu. Ob koncu sva si 

zastavila še vprašanje, kako država skrbi za ta ne le arhitekturno, temveč tudi funkcionalno 

pomemben del slovenske kulturne dediščine. 

 

2. SUMMARY 
 

Slovenian river banks and valleys are connected by a multitude of bridges; we can certainly 

claim that their purpose is primarily practical, but among them can be found the certain ones 

that stand out – maybe because of their rich history, architectural specialties or purely because 

of their old age… Those are chosen to be a part of national cultural heritage. 

In this paper, we have concentrated ourselves to all of the bridges, protected by the status of 

cultural monument. We have described each one and indicated its specifics. Our main 

objective was to statistically analyse Slovenian bridge construction, and we wanted to know 

more about the criteria used to classify a bridge as a cultural monument too. Our research also 

included analyses of the number of protected bridges in the certain statistical regions, of their 

age, their architectural shape, the way of construction and the building material. In the last 

part, we have inquired about how the state treats this not just architecturally but also 

functionally important part of Slovenian cultural heritage. 
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4. UVOD  
 

Bregove slovenskih rek povezujejo mnogi prečudoviti mostovi, ki jih pogosto prečkamo kot 

nekaj popolnoma samoumevnega. Ne pomislimo, kako dolgo je že, odkar so se naši predniki 

odločili povezati nasprotna bregova, ne zavedamo se, koliko nog se je že sprehodilo čezenj. V 

vsakem mostu se skriva košček zgodovine, ki ga lahko odkrije vsakdo. Nekateri mostovi kot 

kulturni spomeniki še posebej glasno pripovedujejo svojo zgodbo, le pozorni moramo biti na 

vklesane letnice v sklepni kamen, skrita sporočila pod obokom, na kapelice, v katerih je kipec 

svetnika, največkrat sv. Nepomuka, ki tiho opazuje popotnike. Mostovi so zanimivi zaradi 

nenavadnega videza, kot so rožnati stebrički ali kipci na začetku mostišča, spet tretje dela 

edinstvene častitljiva starost, nekateri se ponašajo s slavnim graditeljem, ali pa so imeli nekoč 

velik pomen za okoliške prebivalce. 

 

Iz najine raziskovalne naloge boste razbrali, kateri mostovi na Slovenskem so se uvrstili na 

seznam slovenske kulturne dediščine, kajti prav nacionalni interes in angažiranost države 

lahko ohranita njihovo funkcionalno in arhitekturno vrednost še za naše zanamce. Za izdelavo 

te raziskovalne naloge sva se odločila, ker želiva raziskati pomen in zanimivosti mostov v 

Sloveniji. Ob koncu naloge bova prikazala statistične podatke o gradbenih značilnostih 

spomeniško zaščitenih mostov. Poskušala sva tudi ugotoviti, s katerimi kriteriji se most uvrsti 

na seznam kulturne dediščine, kdo je za to odgovoren in kaj tak status pravzaprav pomeni. 

Med pisanjem naloge sva si želela, da bi na ta sezam uvrstili še več mostov, predvsem tistih iz 

najine bližnje okolice, kajti verjameva, da bi jim prav klasifikacija v kulturno dediščino 

omogočila preživetje, saj so taki mostovi deležni obnove in zaščite.  
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4. 1. RAZISKOVALNE METODE 
 

V procesu izdelave raziskovalne naloge sva uporabila več metod. Izhajala sva iz induktivne 

raziskovalne metode. Ker nisva gradbenika ali arhitekta, sva sklepala, da bo za naju najbolj 

smotrno, da preučiva posamezne pojme, ki naju bodo privedle do splošnega sklepa. Najprej 

sva predelala in analizirala več slikovnega in pisnega gradiva, da sva se seznanila z osnovno 

terminologijo gradnje mostov. Pri spletnih virih sva pazila, da sva uporabila kakovostne in 

strokovne članke, ki se tičejo mostogradnje in mostov na splošno. Tukaj gre omeniti tudi 

iskanje konstrukcij mostov v strokovni literaturi in virih, ki pa je bila v večini napisana v 

angleškem jeziku. Arhitekturne in gradbene termine sva zato morala prevesti v slovenščino in 

slike tudi oblikovati. 

 

Poglobila sva se tudi v arhiv Registra slovenske nepremične kulturne dediščine, ki je javno 

dostopen na internetnem portalu www.rkd.situla.org. Tako sva si ustvarila jasnejšo sliko o 

številu mostov, ki se uvrščajo med kulturno dediščino, o njihovi starosti, materialu in 

najpogostejših tipih gradnje. 

 

Za podrobnejša pojasnila o tem, kakšni kriteriji veljajo, da se premostitveni objekt smatra kot 

kulturna dediščina ali kulturni spomenik državnega ali lokalnega pomena, sva se pisno obrnila 

na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kjer so nama prijazno posredovali odgovore 

na želena vprašanja. Nekaj nejasnosti se je pojavilo tudi v zvezi z mostovi s statusom 

spomeniško zaščitenega objekta lokalnega pomena. Po podatkih na strani ZVKDS in arhiva 

slovenske nepremične kulturne dediščine so zanje odgovorni lokalni zavodi za varstvo 

kulturne dediščine, zato sva pisma z vprašanji naslovila neposredno nanje. Žal odgovorov 

nisva prejela, pisma pa dodajava kot prilogo k tej nalogi. 

 

Raziskovalno nalogo sva zaključila s statistično metodo. Pridobljene podatke sva obdelala in 

prišla do sklepov, ki so ali potrdili ali ovrgli najine hipoteze.  

http://www.rkd.situla.org/
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4. 2. POSTAVITEV PROBLEMA 
 

Pri zbiranju podatkov iz literature in virov sva opazila precej nejasnosti v zvezi s spomeniško 

zaščitenimi mostovi. Zastavila sva si več vprašanj: 

• Koliko mostov ima na Slovenskem status kulturne dediščine in koliko si je pridobilo 

status kulturnega spomenika državnega ali lokalnega pomena? 

• Kako so mostovi, ki veljajo za kulturno dediščino, zastopani v posamezni statistični 

regiji Slovenije? 

• Katera vrsta mostov s statusom kulturne dediščine je na Slovenskem najštevilčnejša? 

Ker sva predpostavila, da je največ ločnih mostov, sva raziskala še najpogostejše število lokov 

na posameznih ločnih mostovih. 

• V katerem obdobju (stoletju) je bilo zgrajenih največ mostov, ki imajo danes  status 

kulturnega spomenika, in kakšen material so najpogosteje uporabljali? 

• Kašen je odnos države do spomeniško zaščitenih mostov? 

 

4. 3. HIPOTEZE 
 

Ker sva uporabila induktivno raziskovalno metodo, sva prve hipoteze postavila v okviru 

spoznavanja mostov, ki so vključeni v spomeniško varstvo.  

• Predpostavljava, da ima največ mostov status spomenika lokalnega pomena, najmanj 

pa status spomenika državnega pomena, saj sva predvidevala, da teh mostov, ki predstavljajo 

izrazit dosežek ustvarjalnosti in so pomemben del prostora Republike Slovenije, bolj malo. 

Najina hipoteza je izhajala iz uradne opredelitve spomenika državnega pomena: »Kulturni 

spomeniki državnega pomena so najpomembnejši spomeniki v Sloveniji in imajo nacionalni 

pomen, z aktom o razglasitvi pa dobijo status spomenikov državnega pomena.« 

(http://www.zvkds.si/sl/nasveti-za-lastnike/kulturna-dediscina/)  

• Glede na veliko vodnatost in poseljenost Gorenjske in Osrednjeslovenske regije 

predvidevava, da je prav v teh dveh regijah zgrajenih največ mostov, ki so pod spomeniškim 

varstvom.  

• Meniva, da največ slovenskih mostov pripada ločnemu tipu gradnje, pri čemer 

verjetno prevladujejo mostovi z dvema lokoma. 

http://www.zvkds.si/sl/nasveti-za-lastnike/kulturna-dediscina/
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• Zaradi pospešene industrializacije, urbanizacije in napredujoče gradnje prometne in 

komunikacijske  infrastrukture na prehodu iz 19. v 20. stoletje meniva, da je gradnja mostov 

na Slovenskem doživela vrhunec prav v tem obdobju. 

• Mostovi so bili zaradi svoje funkcije vedno zelo obremenjeni, pomembna je bila 

trajnost in vzdržljivost, kamen pa je bil najmočnejši lahko dostopen naravni material, zato 

predvidevava, da je največ mostov kamnitih.  

• Glede na najin uvid v probleme povezane z mostovi, predvsem na zamujanje s 

prepotrebnimi obnovami, sklepava, da je odnos države do teh kulturnih biserov precej 

mačehovski.  
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5. MOSTOVI 
 

5. 1. PREGLED POMEMBNEJŠIH MOSTOV 
 

Preden se lotiva pisanja o spomeniško zaščitenih mostovih na Slovenskem, bova predstavila 

nekaj najznamenitejših mostov v evropskem in celo svetovnem merilu ter nekaj zanimivih in 

zelo znanih mostov na Slovenskem.  

 

Glede na ohranjene zgodovinske vire iz območja Mezopotamije, naj bi že okoli leta 2200 pr. 

n. št. zgradili najstarejši znani most, in sicer z ločnim tipom gradnje (Farndon, 2005: 91). Leta 

2010 so na Kitajskem zgradili most Danyang–Kunshan, najdaljši most na svetu, ki meri v 

dolžino kar neverjetnih 164 800 m in stoji na visokohitrostni železniški progi, ki povezuje 

Peking in Shanghai. (http://www.moski.si/lifestyle/huda-arhitektura/galerija-najosupljivejsi-

mostovi-a-svetu/galerija/17/). 

 
Slika 1: Most Danyang–Kunshan, Kitajska 

   

Verjetno ste že slišali za Pont du Gard, znameniti most v Provansi, na jugu Francije. Arkadni 

most iz treh nizov lokov je bil zgrajen leta 19 pr. n. š. Rimljani so pod vodstvom vojskovodje 

Agripe zgradili most iz klesanega kamna, katerega prvotna naloga je bila, da je kot akvadukt 

dovajal vodo v rimsko mesto, danes Nimes, kasneje pa so ga uporabljali za prečenje ljudi in 

tovora preko reke Gard. Most je dolg 275 metrov, ima 52 polkrožnih lokov, nad reko pa se 

dviga na višini 49 m (http://www.alpine-space.eu/uploads/media/Graditi_mostove.pdf). 

http://www.moski.si/lifestyle/huda-arhitektura/galerija-najosupljivejsi-mostovi-a-svetu/galerija/17/
http://www.moski.si/lifestyle/huda-arhitektura/galerija-najosupljivejsi-mostovi-a-svetu/galerija/17/
http://www.alpine-space.eu/uploads/media/Graditi_mostove.pdf
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Rimljani so zgradili visoke stebre, ki so bili povezani z loki, na vrhu pa se je nahajal vodni 

kanal. Leta 1747 so spodnjo arkado razširili za cesto (http://www.alpine-

space.eu/uploads/media/Graditi_mostove.pdf). 

 
Slika 2: Pond du Gard, Francija 

 

Omenila sva, da ima most 52 polkrožnih lokov oziroma obokov. Tu lahko dodava, da so bili 

Rimljani prvi, ki so izpopolnili gradnjo obokov, zgledovali pa so se po Etruščanih. Pred rabo 

obokov so, na primer za vratne odprtine, uporabljali dva navpična stebra, ki sta bila zgoraj 

povezana s povezovalnim nadpražnikom. Z gradnjo obokov so ravni nadpražnik zamenjali s 

krivino v obliki polkrožnega loka, saj je bila njihova razpetina razmeroma kratka. Kitajci so 

uveljavili bolj sploščene oboke, da so lahko premostili večje razdalje. Oboki so omogočili, da 

so Rimljani lahko gradili večje in težje stavbe, mostove ipd. »Oboki lahko prenesejo večje 

breme od ravnih tramov, ki jih lahko teža bremena ukrivi in prelomi.« (Farndon, 2005: 87) 

Naloga oboka je, da stebra, poleg navpične sile, prenašata tudi silo, ki ju skuša razmakniti.  

 

Z zanimanjem sva prebrala tudi članek o prvem montažnem ločnem mostu na Slovenskem. 

Postavili so ga leta 1987 čez Gruberjev prekop v Ljubljani. Most je dolg le 81 metrov, vendar 

ga ni bilo lahko zgraditi. Delavcem Gradisa je delo oteževal: » … dvojni S ovinek na 

priključkih Poljanske na Litijsko cesto, prečni zamik samega objekta ter dejstvo, da gre za 

prvi montažni ločni most pri nas.« (http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-

1WV0U3PC /?query=%27keywords %3dprvi+lo%C4%8Dni+most%27&pageSize=25)  

 

 

http://www.alpine-space.eu/uploads/media/Graditi_mostove.pdf
http://www.alpine-space.eu/uploads/media/Graditi_mostove.pdf
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-1WV0U3PC%20/?query=%27keywords%20%3dprvi+lo%C4%8Dni+most%27&pageSize=25
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-1WV0U3PC%20/?query=%27keywords%20%3dprvi+lo%C4%8Dni+most%27&pageSize=25
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Leta 1926 so v Švici zgradili Steffenbachov most, ki je del železniške proge med kantonoma 

Wallis in Uri. Most je jeklen in je kombinacija tramov in zložljivega mostu. Dolg je 36 m in 

visok 17 m (http://www.alpine-space.eu/uploads/media/Graditi_mostove.pdf). Most slovi 

zaradi svojega edinstvenega zložljivega mehanizma, ki so ga razvili za zaščito pred plazovi. 

Švicarski gradbeni inženir Rudolf Dick je zasnoval tridelen most, ki se ga lahko razstavi v 

jesenskem času, ko visoko v gorah že sneži, ter ponovno sestavi v začetku maja. Za 

sestavljanje mostu po navadi potrebujejo 12 do 15 tehnikov, ki delajo 5 do 8 ur 

(http://www.rotzler.de/uploads/tx_templavoila/INFORM_22_07_Furka_engl_01.pdf).  

 
Slika 3: Steffenbachov most, Švica 

 

Most Golden Gate je simbol mesta San Francisco v Kaliforniji, ZDA. Spada med najdaljše 

viseče mostove na svetu in se z 2737 metri razteza čez ožino v zalivu San Francisco. Stolpa 

na obeh straneh mostu sta visoka 340 m, razpetina mostu med stolpoma pa meri 1280 m. 

Most je projektiral Joseph Baermann Strauss, odprli so ga leta 1937, cesta pa teče na višini 67 

m. »Nenavadno je, da teče cesta v dveh nadstropjih. V eno smer vozila vozijo po zgornji stezi, 

v drugo pa po spodnji.« (Farndon, 2005: 83)  

  
Slika 4: Most Golden Gate, San Francisco 

http://www.alpine-space.eu/uploads/media/Graditi_mostove.pdf
http://www.rotzler.de/uploads/tx_templavoila/INFORM_22_07_Furka_engl_01.pdf
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Tehnika gradnje visečih mostov je stara že več tisoč let. Eden od najstarejših znanih visečih 

mostov je bil zgrajen na Kitajskem - leta 65 so most Lan Jin blizu Junana obesili na jeklene 

verige (Farndon, 2005: 100).  

 

Prvi evropski viseči most na jeklenih verigah je zgradil Thomas Telford in teče čez ožino 

Menai Straits v Walesu. Most je bil zgrajen leta 1826, gradnja pa se je pričela s postavitvijo 

kamnitih stebrov. 16 verig, na katerih visi most, tehta 23 ton in pol. Za njihovo namestitev so 

potrebovali 150 mož   (http://www.anglesey .info/Menai%20Bridges.htm).  

   
Slika 5: Most z jeklenimi verigami, Menai Straits 

 

Z visečim mostom Cincinnati, ki ga je leta 1866 skonstruiral John Roebling, se je spremenila 

tehnika gradnje visečih mostov. Most so obesili na jeklene vrvi, ne pa na verige. Pri visečem 

mostu je cestna plošča obešena na jeklene vrvi, razpete med dva visoka stolpa, vrvi pa so 

lahke in so zato lahko dolge. Za moderne viseče mostove velja: »… jeklena, natezno 

obremenjena vrv iz visokovrednega jekla, ki visi med dvema pilonoma, je najpomembnejši 

nosilni del visečih mostov.” (http://eprints.fgg.unilj.si/536/1/GRV _0364_Mekic.pdf).  

 

Most Akaši–Kaikjo je od leta 1998 najdaljši viseči most na svetu. Glavna razpetina je dolga 

1991 m, vzdržal pa naj bi cunamije in potrese, ki so na Japonskem, kjer stoji, zelo pogosti 

(http://natgeotv.com/si/big-bigger-biggest/videos/the-akashi-kaikyo-bridge).  

 

Iz spletnih virov sva dobila tudi informacijo, da se v Beogradu gradi največji viseči most v 

Evropi. Predvideva se, da bo dolg 929 m, imel bo le en nosilen steber, ki bo v višino meril 

200 m (http://www.moski.si/lifestyle/huda-arhitektura/v-beogradu-raste-najvecji-viseci-most-

v-Evropi).  

 

http://eprints.fgg.unilj.si/536/1/GRV%20_0364_Mekic.pdf
http://natgeotv.com/si/big-bigger-biggest/videos/the-akashi-kaikyo-bridge
http://www.moski.si/lifestyle/huda-arhitektura/v-beogradu-raste-najvecji-viseci-most-v-Evropi
http://www.moski.si/lifestyle/huda-arhitektura/v-beogradu-raste-najvecji-viseci-most-v-Evropi
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Tower Bridge v Londonu je eden najbolj znanih dvižnih mostov. Most, ki povezuje bregova 

Temze, se nahaja ob gradu Tower, ki je danes muzej in državna zakladnica. Je kombinacija 

gibljivega in verižnega mostu. Zgrajen je bil v neogotskem stilu leta 1894, razpon mostu meri 

61 m, dvižni del mostu uporabljajo vsaj 1000 krat na leto, cestišče pa je namenjeno 

avtomobilskemu prometu in pešcem (Encyclopedia Britannica). 

 
Slika 6: Tower Bridge, London 

 

Puhov most, jekleni most čez Dravo na Ptuju, je Inženirska zbornica Slovenije označila kot 

primer dobre inženirske prakse. Kabelski most je bil zgrajen leta 2007, projektanti pa so 

gradili po »prosto konzolnem postopku v ostrem radiju preko širokega jezera« 

(http://www.izs.si/dobra-praksa/primeri-dobre-prakse/inzenirski-objekti/puhov-most-na-

ptuju/). Most je širok 18,70 m, od materialov so uporabili beton, armaturno jeklo ter jeklo za 

kable. Glede na obliko, ga uvrščamo med mostove s poševnimi zategami. Arhitekt Peter 

Gabrijelčič je v intervjuju za časopis Dnevnik pojasnil, zakaj je most zgrajen tako nizko nad 

Dravo: »Tudi samo nabrežje Drave je nizko in če bi šli v višino, bi morali levo in desno 

postaviti visoke nasipe in mestu vzeti pogled na reko. Hkrati je bilo treba ohraniti plovnost 

reke ter višino podmostja in večje razpone.« (http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje 

/dnevnik/302359) 

 
Slika 7: Puhov most nad Dravo 

http://www.izs.si/dobra-praksa/primeri-dobre-prakse/inzenirski-objekti/puhov-most-na-ptuju/
http://www.izs.si/dobra-praksa/primeri-dobre-prakse/inzenirski-objekti/puhov-most-na-ptuju/
http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje%20/dnevnik/302359
http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje%20/dnevnik/302359
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5. 2. GRADNJA MOSTOV  
 

5. 2. 1. MATERIALI 
 

V osnovnem opisu mostov sva skušala ugotoviti, kateri materiali se najpogosteje uporabljajo 

za gradnjo mostov. Iz zapisanega lahko razberete, da so in še vedno uporabljajo različne 

materiale, kot so les, kamen, železo, jeklo, armirani beton in prednapeti beton.  

 

Leseni mostovi 

Les je relativno šibek material za obremenitve, ki jih mora prenašati most, vendar je bil v 

preteklosti eden izmed najbolj dostopnih virov gradbenega materiala, kar pomeni, da je bilo v 

preteklosti veliko lesenih mostov. Danes je ohranjenih le malo, saj les ni znan po kaki veliki 

obstojnosti. Danes se les uporablja predvsem za mostove, ki prenašajo manjše obtežitve, na 

primer za brvi za pešce.  

 

 
Slika 8: Pokriti leseni most, Podgora pri Hotavljah 

 

Znanih je kar nekaj pokritih mostov na Poljanski Sori, kjer je bila večina mostov lesenih in 

pokritih. Leta 1926 je velika poplava uničila vsaj 18 lesenih mostov in 3 brvi. Še istega leta so 

v Žabji vasi postavili nov pokriti leseni cestni most čez Poljansko Soro. Most je del 

nepremične kulturne dediščine (http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=24706). Znan 

pokrit lesen most s tega območja je v Podgori pri Hotavljah (http://giskd2s.situla.org 

/rkd/Opis.asp?Esd=16975). 

 

http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=24706
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Kamniti mostovi 

Za kamnite mostove je značilno, da so predvsem zelo masivni, kajti kamen je močan v tlaku 

in šibek v nategu. Kamen je bil tudi eden izmed najbolj osnovnih materialov za gradnjo 

mostov v preteklosti. Na Slovenskem je najbolj znan kamniti most čez reko Sočo, starejši 

Slovenci pa zagotovo poznajo slavni most v Mostarju, v Bosni in Hercegovini. Ta je bil med 

vojno porušen zaradi trodnevnega obstreljevanja z granatami, nato pa so ga obnovili po 

originalnih načrtih, ki so jih še vedno hranili v arhivih v Turčiji. 

 
Slika 9: Mostarski most, Bosna in Hercegovina 

 

Železni mostovi 

Gradnja železnih mostov oziroma mostov iz litega železa je povezana z industrijsko 

revolucijo. Prvi povsem železni most je bil zgrajen leta 1779. Zgradili so ga pri 

Coalbrookdalu v Veliki Britaniji (Farndon, 2005: 100).  

 

Železo je eden izmed najpogostejših elementov, katerega obdelava sega daleč v preteklost. 

Ljudje so v zgodovinskem obdobju kovin spoznali načine obdelave železove rude. Znano je, 

da se železo tali pri 1535 °C in vre pri 3000 °C. Lito železo ali grodelj vsebuje 2–4 % ogljika 

in 1–3 % silicija. Kovano železo je očiščeno ogljika, zato se lahko upogiba in oblikuje. Železo 

je osnoven vir za izdelavo jekla, ki se ga dobi z dodajanjem majhnih količin ogljika.  

 

Znan litoželezni most na Slovenskem je bil stari Čevljarski most čez Ljubljanico v Ljubljani, 

danes je iz armiranega betona. Iz kovanega železa so gradili viseče mostove, primer le-teh je 
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most čez ožino Menai Straits v Walesu. Ker pa je jeklo močnejše od železa, so se bolje 

uveljavili jekleni mostovi.  

  
Slika 10: Stari čevljarski most v Ljubljani 

 

Na Slovenskem se je najbolj uveljavila gradnja jeklenih mostov, najbolj izpopolnjen pa naj bi 

bil Puhov most čez Dravo pri Ptuju. (http://www.izs.si/dobra-praksa/primeri-dobre-

prakse/inzenirski-objekti/puhov-most-na-ptuju/) 

 

Mostovi iz armiranega betona 

Vedno bolj so pogosti mostovi iz armiranega betona. Najprej se osredotočimo na sam 

pomen pojma armirani beton. Beton je mešanica cementa, vode in peska ali proda. Gradnja z 

betonom je enostavna, hitra in poceni. Beton omogoča varnost konstrukcij, saj je razmeroma 

odporen na zunanje vplive in staranje. Seveda so bili že stari Rimljani tisti, ki so iznašli 

gradnjo z betonom. Za vezivo so uporabljali vulkanski pepel, ena izmed mnogih gradenj, ki je 

zgrajena s pomočjo betona in še vedno stoji, je Kolosej oziroma Flavijski amfiteater v Rimu. 

Če betonu dodamo jeklene palice ali mrežo, dobimo armirani beton, ki se uporablja predvsem 

za nosilne gradbene konstrukcije.  

 
Slika 11: Čevljarski most danes, Ljubljana 

http://www.izs.si/dobra-praksa/primeri-dobre-prakse/inzenirski-objekti/puhov-most-na-ptuju/
http://www.izs.si/dobra-praksa/primeri-dobre-prakse/inzenirski-objekti/puhov-most-na-ptuju/


18 
 

Omenili smo že Čevljarski most nad Ljubljanico, ki je bil prvotno litoželezni, danes pa je 

armirano-betonski.  

 

Mostovi iz prednapetega armiranega betona 

Med gradbenimi materiali sva omenila tudi prednapeti armirani beton, ki ima še boljše 

lastnosti, kot jih ima armirani beton. Podoben je armiranemu betonu, ima pa večjo nosilnost, 

saj se jekleno ogrodje oblikuje že predhodno. Tehnika gradnje s prednapetim armiranim 

betonom je še posebej primerna za viadukte. Primer mostu, kjer so uporabili prednapeti 

armirani beton, je viadukt Črni Kal, ki je primer proste–konzolne gradnje.  

(http://www.primorje.si/index.php?vie=cnt&str=49_slo).  

 
Slika 12: Viadukt Črni Kal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primorje.si/index.php?vie=cnt&str=49_slo
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5. 2. 2. VRSTE MOSTOV  
 

Doma in po svetu so se mostovi gradili z različnimi materiali in v različnih oblikah. Razvilo 

se je več vrst oziroma tipov mostov. Poznamo obočne in ločne mostove, viseče mostove, 

gredne in konzolne mostove, gibljive mostove, palične mostove in mostove s poševnimi 

zategami. 

 
Slika 13: Vrste mostov 

 

Obočni in ločni mostovi 

Sprva bova pojasnila pojma obočni in ločni most. Obočni most je značilen za antično 

obdobje rimskih gradenj. Če se naveževa na primer mostu Pont du Gard, lahko jasneje 

predstaviva, kaj je obočni most. Zgrajen je iz zaporednih masivnih obokov, razpon med 

posameznimi loki pa je majhen. Teža gradnje se z obokov prenese na stebre.  
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Slika 14: Gradnja borovniškega viadukta 

 

Na Slovenskem je obstajal borovniški viadukt, ki je bil v času izgradnje (1850–1856) 

najdaljša konstrukcija (561 m) na svetu za dvotirno železnico in je zelo lep primer obočnega 

mostu. (http://www.e-konstrukcije.si/user_files/vsebina/Informacije/Ucne%20lekcije/ 

Gradbene%20konstrukcije-osnove.pdf). V spodnjem delu viadukta je bilo 22 obokov, v 

zgornjem pa 25. Gradnja viadukta je bila del izgradnje južne železnice, ki je povezala Dunaj s 

Trstom. To je bil zahteven gradbeni in tehnični zalogaj, saj se je gradilo na močvirnatem 

Ljubljanskem barju. Že zelo hitro so se pojavile težave. »Viadukt je bil speljan čez barje, 

njegovi temelji pa so bili v močvirje zabiti hrastovi piloti, ki so morali biti v celoti v vodi.« 

(Holz, 2009: 161) Težava je bila v tem, da se je barje izsuševalo, piloti pa so na zraku pričeli 

gniti. Gnitje hrastovih pilotov je povzročilo pogrezanje viadukta. Med prvo svetovno vojno je 

bil viadukt preobremenjen, saj je bil glavna pot za oskrbovanje avstro–ogrskih vojakov na 

soški fronti. Dokončno so ga uničila zavezniška bombardiranja v letih 1944 in 1945.  

 

Kadar govorimo o ločnem mostu, imamo v mislih most, kjer se teža mostu z lokov prenese 

na brežine. V Evropi se je gradnja ločnih mostov zelo razširila: »Razlog za tako pogosto 

pojavljanje loka pri gradnji mostov je dejstvo, da se lahko vse obremenitve prenesejo v 

temeljna tla na ta način, da se v loku pojavljajo le tlačne napetosti.« (http://eprints.fgg.uni-

lj.si/536/1/GRV_0364_Mekic.pdf) Najbolj znameniti in verjetno najbolj  znani ločni mostovi 

na Slovenskem so Solkanski most nad Sočo, Zmajski most čez Ljubljanico in most Predel. 

Ker bova v nadaljevanju predstavila Solkanski in Zmajski most, bova tu zapisala le nekaj 

besed o mostu Predel oziroma viaduktu Predel v Logu pod Mangartom..  

 

http://www.e-konstrukcije.si/user_files/vsebina/Informacije/Ucne%20lekcije/%20Gradbene%20konstrukcije-osnove.pdf
http://www.e-konstrukcije.si/user_files/vsebina/Informacije/Ucne%20lekcije/%20Gradbene%20konstrukcije-osnove.pdf
http://eprints.fgg.uni-lj.si/536/1/GRV_0364_Mekic.pdf
http://eprints.fgg.uni-lj.si/536/1/GRV_0364_Mekic.pdf
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Slika 15: Viadukt Predel     Slika 16: Gradnja s pomočjo sistema poševnih zateg 

 

Viadukt je nadomestil star most čez Mangartski potok na cesti Predel–Strmec, ki je bil uničen 

skupaj z velikim delom naselja Log pod Mangartom zaradi plazu leta 2000. Novi viadukt so 

zgradili leta 2010 s pomočjo sistema poševnih zateg (Slika 16). Zgrajen je iz armiranega 

betona, dolg je 128 m, razpon loka pa meri 86 m. Gradbeno podjetje Primorje je gradnjo 

prilagodilo težko dostopnemu terenu: »… tehnologija  prosto-konzolne gradnje ločnega 

mostu s pomočjo poševnih zateg preko dveh začasnih armiranobetonskih pilonov višine preko 

20 m.« (http://www.primorje.si/ index.php?vie=cnt&id=2008102816515504&lng=slo) Torej 

za viadukt Predel veljajo kar tri klasifikacije vrste mostov: je ločni most, konzolni most in 

most s poševnimi zategami.  

 

Viseči mostovi 

Viseči mostovi se zgrajeni za premoščanje največjih razdalj. Preprost viseči most sestavljajo 

stebri, preko katerih napeljemo dva kabla, na vsem tem pa visi neka podlaga, ki omogoča 

prečenje. Viseči most spada med starodavne oblike gradnje mostov, predvsem na območjih, 

kjer je bilo potrebno prečiti prepadna območja, okoliščine pa niso dovoljevale varne 

postavitve drugih oblik mostov. Taki kraji so bili na primer veliki gorski pritoki, ki imajo 

hiter in silovit vodni padec.  

 

Prvi viseči mostovi so bili verjetno podobni današnjim mostovom v odročnih delih Azije, 

Afrike in Južne Amerike. Bili so zgrajeni s pomočjo vrvi iz rastlinskih vlaken, kot so ovijalke 

in konoplja. Tehnologija visečih mostov pa je precej napredovala. Najpomembnejši nosilni 

del visečih mostov je danes jeklena vrv - jeklenica, ki visi med dvema pilonoma 

(http://eprints.fgg.uni-lj.si/536/1/GRV_0364_Mekic.pdf). Viseči kabli so s kavlji pripeti na 

http://www.primorje.si/%20index.php?vie=cnt&id=2008102816515504&lng=slo
http://eprints.fgg.uni-lj.si/536/1/GRV_0364_Mekic.pdf


22 
 

obe strani mostu, cestišče pa prosto visi v zraku. En kabel je sestavljen iz tisočerih žic. 

Svetovno znana viseča mostova sta Golden Gate v San Franciscu in Brooklynski most v New 

Yorku. Najvišji viseči most na svetu se nahaja v ameriški zvezni državi Kolorado. Royal 

Gorge Bridge  se razteza nad Velikim kanjonom, visok pa je 359 m. V Sloveniji imamo 

viseči most čez Savo, zgrajen je bil med Mednom in naseljem Vikrče leta 1936 in je del 

slovenske kulturne dediščine. 

 
Slika 17: Gradnja visečega mostu nad Savo 

 

Gredni in konzolni mostovi 

V Sloveniji so gredni in konzolni mostovi zelo pogosta oblika mostov, saj njihova gradnja ni 

zelo tehnično zahtevna. (http://www.e-konstrukcije.si/user_files/vsebina/Informacije 

/Ucne%20lekcije/Gradbene%20konstrukcije-osnove.pdf). 

 
 Slika 18: Gredni mostovi in konzolni most 

 

Z grednimi mostovi ne moremo doseči velikih razponov, se pa tehnika uporablja pri gradnji 

dolgih enostavnih viaduktov, saj vso vertikalno obtežbo prenašajo z upogibom. »Osnovni 

karakteristiki grednih mostov sta ločenost zgornje konstrukcije od podpor ter dejstvo, da se 

http://www.e-konstrukcije.si/user_files/vsebina/Informacije%20/Ucne%20lekcije/Gradbene%20konstrukcije-osnove.pdf
http://www.e-konstrukcije.si/user_files/vsebina/Informacije%20/Ucne%20lekcije/Gradbene%20konstrukcije-osnove.pdf
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obtežbe zgornje konstrukcije prenašajo na spodnjo konstrukcijo preko ležišč. Če se že 

pojavijo tudi vzdolžne sile, pa le te praviloma predstavljajo relativno majhne obremenitve.« 

(http://eprints.fgg.uni-lj.si/536/1/GRV_0364_Mekic.pdf)  

 

Pri grednem mostu so jeklene ali betonske grede položene na nosilne stebre. Greda je lahko 

votla jeklena traverza, skozi katero vozijo avtomobili in vlaki. Z grednimi mostovi lahko 

gradimo postopoma, saj jih lahko sestavljamo po delih oziroma segmentih (segmentni gredni 

mostovi). Segmente grednih mostov, ki so največkrat iz armiranega betona, lahko sestavljamo 

skupaj, namenjeni pa so predvsem cestnemu prometu. Primer grednega mostu je viadukt 

Tržiška Bistrica.   

 
Slika 19: Viadukt Tržiška Bistrica 

 

Pri konzolnem mostu sta obe polovici mostu  natančno uravnoteženi na podpornem nosilcu. 

Most je podprt samo na eni strani, na drugi strani pa se naslanja ob podlago. Konzolni 

mostovi so zelo značilni za železniške mostove. Znan konzolni most je železniški most čez 

reko Forth na Škotskem zgrajen leta 1890. Sestavljen je iz dveh glavnih razponov, vsak je 

dolg 521 m. Znan konzolni most na Slovenskem je Šentjakobski most v Ljubljani.  

      
Slika 20: Konzolni most nad reko Forth                               Slika 21: Šentjakobski most v Ljubljani 

 

 

http://eprints.fgg.uni-lj.si/536/1/GRV_0364_Mekic.pdf
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Gibljivi mostovi 

Zelo atraktivni so gibljivi mostovi. Navadno so postavljeni tam, kjer bi navadni most motil 

rečno plovbo. Poznamo več vrst gibljivih mostov:  

• dvižni most ima mostno ploščo razdeljeno na dva dela, vsak del pa se lahko premika 

samostojno, 

• zložljivi most ima mostno ploščo, ki se lahko zloži, 

• pri vrtečem mostu se mostna plošča zavrti okoli svojega težišča, 

• zibajoči most ima mostno ploščo, ki se zavrti vstran in 

• privzdignjeni most, pri katerem se mostna plošča vzporedno dvigne nad reko. 

 

Od dvižnih mostov sva že omenila britanski Tower Bridge, od zložljivih pa  Steffenbachov 

most v Švici. Najdaljši dvižni most na svetu se nahaja v Rotterdamu na Nizozemskem. 

Erazmov most meri v dolžino 802 m, visok je 139 m, razpon mosta je 280 m, zgradili pa so 

ga  leta 1996. Je kabelski most, zgrajen iz jekla. (http://en.structurae.de/structures 

/data/index.cfm?id=s0000267).  

 

                             
Slika 22: Tower Bridge v Londonu                                               Slika 23: Erazmov most 

 

Palični mostovi 

Palični mostovi nas spominjajo na gredne mostove in so zelo značilni za železnico. Palični 

most izrablja dve podpori; zgornji pas palic je tlačen, torej zgornji del nosilca mostu je v 

tlaku; spodnji del palic pa je tegnjen. Diagonale so tlačene ali tegnjene. V Sloveniji poznamo 

kar nekaj paličnih mostov, na primer železniški mostovi na Ptuju in Otiškem vrhu. Večinoma 

so jekleni, a v Skandinaviji že gradijo lesene palične mostove (http://www.e-konstrukcije.si 

/user_files/vsebina/Informacije/Ucne%20lekcije/Gradbene%20konstrukcije-osnove.pdf).  

 

http://en.structurae.de/structures%20/data/index.cfm?id=s0000267
http://en.structurae.de/structures%20/data/index.cfm?id=s0000267
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Slika 24: Palični most                                                            Slika 25: Železniški most, Ptuj                                                                        

 

Mostovi s poševnimi zategami 

Na koncu so nam preostali še mostovi s poševnimi zategami. Poševne zatege so kabli, ki so 

vpeti in nosijo mostno ploščo. Ti kabli so pod kotom nameščeni na steber, kjer pride do tlaka. 

Prvi most s poševnimi zategami na Slovenskem je bil zgrajen leta 1999. Na ljubljanski 

obvoznici lahko opazite most harfa (http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/ dnevnik/302359). 

Druga nam že znana mostova s poševnimi zategami sta Puhov most in viadukt Predel, pri 

zadnjem je bil ta sistem uporabljen le med gradnjo, nato pa so napetostne kable odstranili. 

 

 

 
Slika 26: Most s poševnimi zategami (most z dvema pilonoma). 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/%20dnevnik/302359
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6.  KULTURNA DEDIŠČINA  
 

Ker v raziskovalni nalogi preučujeva mostove, ki so pod spomeniškim varstvom, sva se 

srečala s precejšnjo količino strokovne terminologije, ki je laiku na prvi pogled sicer znana, a 

ne opazi bistvene razlike med izrazi. Zato tu pojasnjujeva osnovne izraze. 

 

Pojem kulturna dediščina je izraz za vire in dokaze človeške zgodovine in kulture. Pojem ne 

razlikuje med izvorom, razvojem in ohranjenostjo snovne oziroma materialne dediščine ter 

zaobjema ohranjanje nesnovne dediščine, na primer šege, navade, znanja, … Merila za 

vrednotenje kulturne dediščine so: »… avtentičnost (neponarejenost in izvirnost), ogroženost 

(ne toliko v pomenu fizične ogroženosti, temveč kot izginjanje), ohranjenost kot kompliment 

avtentičnosti, redkost kot poseben vidik izjemnosti in starost kot eno najstarejših 

spomeniškovarstvenih meril.« (http://www.zvkds.si/sl/nasveti-za-lastnike/kulturna-dediscina/) 

Ohranjanje in varstvo teh dokazov je v nacionalnem interesu, saj imajo visoko znanstveno in 

kulturno, pa tudi obče človeško vrednost – dokazujejo zmožnosti naših predhodnikov.  

 

Kot sva opozorila, pod pojmom kulturna dediščina se skrivata snovna in nesnovna dediščina. 

Snovna ali materialna dediščina vključuje različne stavbe in druge arhitekturne objekte, 

celotna zaščitena področja, posamezne predmete ali obširnejše zbirke. Snovna dediščina se 

kategorizira kot stavbna dediščina, kamor spadajo mostovi, arheološka dediščina, dediščinska 

kulturna krajina, premična dediščina in zbirke in narodno bogastvo. Termin narodno bogastvo 

opredeljuje premično dediščino, ki ima zgodovinsko, umetnostno, znanstveno ali kulturno 

vrednost, in je shranjena v muzeju, arhivu ali knjižnici (http://www.mk.gov.si/si/delovna 

_podrocja/kulturna_dediscina/premicna_kulturna_dediscina/). Nesnovna ali nematerialna 

dediščina vključuje vse šege, navade, znanja, spretnosti, prepričanja, ki jih uresničujejo ljudje 

ter jih posredujejo naprej prihodnjim rodovom. 

 

Republika Slovenija je sprejela obširno zakonodajo, ki ureja področje zaščite kulturne 

dediščine. Imamo kar 27 zakonov, sklepov in pravilnikov, ki obravnavajo kulturno dediščino, 

vsi pa so dostopni na spletni strani Ministrstva za kulturo (http://www.mk.gov.si/si/ 

zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/kulturna_dediscina/). Ob pregledu spletnih strani 

Ministrstva za kulturo in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije sva ugotovila, da 

spomeniško varstvo pozna tri skupine nepremičnih spomenikov. V veliko pomoč nama je bil 

http://www.zvkds.si/sl/nasveti-za-lastnike/kulturna-dediscina/
http://www.mk.gov.si/si/delovna%20_podrocja/kulturna_dediscina/premicna_kulturna_dediscina/
http://www.mk.gov.si/si/delovna%20_podrocja/kulturna_dediscina/premicna_kulturna_dediscina/
http://www.mk.gov.si/si/%20zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/kulturna_dediscina/
http://www.mk.gov.si/si/%20zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/kulturna_dediscina/
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Register nepremične kulturne dediščine, dostopen na naslednji spletni strani – 

http://rkd.situla.org/?uid=2375. Spomeniki se delijo na: 

• spomenike državnega pomena, 

• spomenike lokalnega pomena in 

• kulturno dediščino. 

 

Pri popisu in analizi mostov sva upoštevala: 

• ime mostu, 

• kje se nahaja, 

• ime arhitekta oziroma projektanta, 

• leto izgradnje in morebitne obnove, 

• namembnost mostu, 

• vrsta mostu, 

• material in 

• namen gradnje in morebitne zanimivosti. 

 

6. 1. SPOMENIKI DRŽAVNEGA POMENA 
 

S pomočjo Registra nepremične kulturne dediščine sva odkrila tri mostove, ki imajo status 

spomenika državnega pomena. Ti mostovi so Čevljarski most, Trnovski most in Tromostovje. 

Že na začetku raziskovalne naloge sva se spraševala, kateri so kriteriji, da nepremičnina dobi 

status spomenika državnega pomena. Pisno sva se obrnila na Zavod za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije in v veliko pomoč nama je bila ga. mag. Zvezdana Koželj. Kriteriji za 

dodelitev statusa kulturnega spomenika lokalnega ali državnega pomena so: 

• kulturna dediščina predstavlja izrazit dosežek ustvarjalnosti ali dragoceno prispeva h 

kulturni raznolikosti; 

• kulturna dediščina je pomemben del prostora ali dediščine Republike Slovenije ali 

njenih regij; 

• kulturna dediščina predstavlja vir za razumevanje zgodovinskih procesov, pojavov ter 

njihove povezanosti s sedanjo kulturo in prostorom. 

 

http://rkd.situla.org/?uid=2375
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Kulturne spomenike državnega pomena razglasi Vlada Republike Slovenije, kar objavi v 

Uradnem listu. Kulturne spomenike lokalnega pomena razglasi na podlagi mnenja Zavoda za 

varstvo kulturne dediščine občinski svet. 

 

V Sloveniji imajo trije mostovi status kulturnega spomenika državnega pomena: Čevljarski 

most, Trnovski most in Tromostovje. Vsi trije lahko svojo sedanjo podobo dolgujejo Jožetu 

Plečniku, velikemu slovenskemu arhitektu. 

 

Čevljarski most, Ljubljana, arhitekt Jože Plečnik, gradnja 1931-1932, obnova 1991. 

 

Že v poglavju o materialih za gradnjo mostov sva omenila Čevljarski most. Most čez 

Ljubljanico povezuje Jurčičev trg s Starim trgom. Prostor, kjer danes stoji Čevljarski most, je 

bil že dolgo pomembno stičišče treh mestnih trgov. Sprva je bil tu zgrajen Zgornji most, ki je 

bil drugi najstarejši most v Ljubljani in je povezoval Mestni, Stari in Novi trg. Zaradi ozkih 

dostopov z Novega trga, so širok most uporabili za gospodarske namene in sicer so most 

zasedli mesarji, ki so jih sem preselili s starega Mesarskega mostu, po katerih je dobil tudi 

novo ime - Mesarski most. S širitvijo mesta je postal Mesarski most neprimeren, saj je voda, v 

kateri so prali in čistili meso, tekla skozi mestno jedro in je zato predstavljala veliko nevarnost 

za izbruh epidemij. Zato so leta 1614 mesarje preselili v bližino cerkve sv. Nikolaja. Na 

mostu so namestili čevljarje; od takrat je most znan kot Čevljarski most. Na mostu je bil tudi 

Kristusov kip, ki pa se danes nahaja v cerkvi sv. Florijana. V 19. stoletju, leta 1867, so stari 

leseni most nadomestili z litoželeznim, odlitim v Dvoru pri Žužemberku. Omenjeni most je 

bil pravi tehnični dragulj, saj je imel za konstrukcijske elemente členke, ki so omogočali 

določeno gibanje v primeru pomikov temeljnih tal na mehkih barjanskih tleh (Humar, 2000: 

28). Plečnik ga je po izgradnji novega, t. j. betonskega mostu, dal prestaviti na drugo lokacijo 

ob Zaloški cesti. »Jože Plečnik si je pri novem in širšem Čevljarskem mostu prvotno zamislil 

izvedbo prostranega trga nad vodo s piramidami.« (http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-

slovenije/med-mostovi-slovenske-prestolnice/200845) . Če izhajava iz spodnje slike 

Čevljarskega mostu, lahko razbereva, da ima most ravno mostno ploščo, balustrada oziroma 

ograja iz stebričkov pa je dopolnjena s kvadratastimi piloni in stebri, ki balustrado delijo na 

pet polj. Eden izmed arhitektonskih elementov so kapitli na vrhu stebrov, pri katerih dobimo 

vtis, da posnema starogrški dorski slog, na vrhu pa so krogle.  Most močno odseva Plečnikov 

slog, katerega značilnost sta okrasni steber s kroglo na kapitlu in balustradna ograja. Na 

sredini mostne plošče je pravokotno na mostno os postavljena betonska plošča z dvema 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Mestni_trg,_Ljubljana
http://sl.wikipedia.org/wiki/Stari_trg,_Ljubljana
http://sl.wikipedia.org/wiki/Novi_trg,_Ljubljana
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gospodarstvo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mesar
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mesto
http://sl.wikipedia.org/wiki/Epidemija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljanska_stolnica
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cevljar&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Leseni_most&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lito%C5%BEelezni_most&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dvor,_%C5%BDu%C5%BEemberk
http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/med-mostovi-slovenske-prestolnice/200845
http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/med-mostovi-slovenske-prestolnice/200845
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polkrožnima lokoma. Na zunanjih robovih dvoločnega nosilca sta dva kvadratasta pilona, nad 

katerima se pneta stebra. Njuna kapitla nas spominjata na jonske stebre, nad obema kapitloma 

pa se nahajajo luči. Poudarjeno rabo klasičnih stebrov lahko razumemo tudi kot umetnikovo 

odklanjanje tedaj aktualnih arhitekturnih tokov (http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-

slovenije/med-mostovi-slovenske-prestolnice/200845).  V 90. letih 20. stoletja se je na mostu 

in na Cankarjevem nabrežju ob njem uveljavili ljubljanski bolšji sejem. 

 

 
Slika 27: Čevljarski most 

 

Trnovski most, Ljubljana, arhitekt Jože Plečnik, gradnja 1931-1932.  

 

Trnovski most je bil postavljen ob sočasnem urejanju ljubljanskih nabrežij leta 1932. 

Povezovati je začel dve ljubljanski predmestji – Trnovo in Krakovo, kar nam še danes kažeta 

napisa na mostu. Arhitekt Jože Plečnik je poleg mostu uredil tudi dostope do reke, načrte 

ozelenitve in prostor za perice. Arhitekturno gledano gre za kamniti ločni most, ki deluje kot 

predtrg Trnovske cerkve. Most vsebuje kar nekaj arhitektonsko pomembnih prvin; na primer, 

dva para vitkih piramid, balustradna ograja z grškimi vazami in kvadri ter kamniti kip sv. 

Janeza Krstnika, delo Nikolaja Pirnata, ki stoji nasproti piramidastemu kandelabru. Posebnost 

mostu je brezov drevored, ki mu težko najdemo podobnega tudi v evropskem merilu 

(http://www.siol.net/kultura/novice/2010/11/trnovski_most.aspx). Breze na mostu so danes, 

predvsem zaradi obrežnega bujnega rastja, manj očitne, kot so bile ciprese v prvi polovici 

prejšnjega stoletja. Prvotne ciprese so bile po obliki še najbolj podobne stožcu. Most je prav 

http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/med-mostovi-slovenske-prestolnice/200845
http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/med-mostovi-slovenske-prestolnice/200845
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cankarjevo_nabre%C5%BEje,_Ljubljana&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bol%C5%A1ji_sejem&action=edit&redlink=1
http://www.siol.net/kultura/novice/2010/11/trnovski_most.aspx
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zaradi vsega naštetega nekaj svojevrstnega in značilno Plečnikovo delo, ki ga obeleži kontrast 

materialov ter drevored, ki je hkrati trg pred cerkvijo. 

 
Slika 28: Trnovski most 

 

Tromostovje, Ljubljana, arhitekt Jože Plečnik, gradnja 1842, 1931-1932, obnova 1991. 

 

Tromostovje sestavlja kompozicija treh mostov, ki pahljačasto premoščajo Ljubljanico in 

povezujejo Prešernov trg in Stritarjevo ulico. Na tem mestu je že v srednjem veku stal zelo 

prometni Spodnji ali Špitalski most (Humar, 2000: 24). Osrednji kamniti most, ki je 

nadomestil lesenega, so zgradili 1842 in ga poimenovali po avstrijskem nadvojvodu Francu 

Karlu. Na to še danes spominja napis: ARCHIDVCI FRANCISCO CAROLO MDCCCXLII 

CIVITAS (Nadvojvoda Franc Karel, 1842, mesto). Stari most je za tramvaj, pešce in motorni 

promet hitro postal preozek, zato si je Plečnik l. 1929 zamislil dva loka ožjih, betonskih brvi, 

ki sta ob centralnem mostu tlorisno nekoliko pahljačasto razprti proti trgu. Tudi pri tem delu 

Plečnik ni zanemarjal mediteranskega vzdušja, pridobljenega s potovanji v Prago in Benetke. 

Plečnik je o mostovih čez Ljubljanico razmišljal že na študiju v Italiji (leta 1899). Zavedal se 

je identitete in pomena arhitekture, zato ni rušil starega mostu, ampak ga je le dopolnil in mu 

dodal še dva stranska, ki sta namenjena pešcem. Vsaka brv ima stopnišče na spodnji terasi, 

kjer je včasih stala ribja tržnica. Plečnik je bil zaradi varčevalnih ukrepov tedanjih oblasti 

primoran uporabiti beton (»umetni kamen«), in ne kamen. Most je prav hitro začel kazati 

varčevalne posledice, saj so leta 1990 strokovnjaki pričeli zbirati dokumentacijo za 

konzerviranje mostu, kar so zaključili leta 1992. Zamenjali so balustradno ograjo, tako 

značilno za Plečnika, najbolje ohranjene originalne kose pa so prenesli v Arhitekturni muzej, 
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ki se nahaja v stari Plečnikovi hiši v Trnovem. Na Tromostovju najdemo tudi ostale značilne 

Plečnikove arhitekturne elemente: svetilke in umetelne krogle nad balustradnimi kvadri. Kako 

je Tromostovje impozantno Plečnikovo delo, dokazuje Google, ki je ob 140. letnici rojstva 

našega arhitekta, svoj logo preoblikoval v Tromostovje (23. januarja 2012).  

 

 
Slika 29: Tromostovje 

 

 

6. 2. SPOMENIKI LOKALNEGA POMENA 
 

Kot sva že omenila, kulturne spomenike lokalnega pomena razglasi, na podlagi mnenja 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD), občinski svet. V Sloveniji so 4 mostovi s 

statusom kulturnega spomenika lokalnega pomena. 

 

Kamniti most, Bistrica pri Mokronogu, gradnja 1830. Pristojnost ZVKD Novo mesto. 

Kamniti triločni most, po katerem teče cesta Mokronog –  Mirna, preči reko Bistrico. 

 

Železniški most, Gornji Dolič, gradnja 1899. Pristojnost ZVKD Maribor. 

Po kamnitem štiriločnem železniškem mostu je včasih potekala proga Gornji Dolič – 

Mislinja. Most je viadukt, ki je pred drugo svetovno vojno imel osem lokov, v vojnem 

obdobju pa so štiri zrušili ter jih po vojni nadomestili z betonskimi loki. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Tromostovje_from_below�
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Most čez Glinščico pri Podutiku, Ljubljana, gradnja 1901, izdelava v kamnoseški delavnici 

Alojzija Vodnika. Pristojnost ZVKD Ljubljana. 

Kamniti enoločni most premošča bregova potoka Glinščice severovzhodno od Podutika. 

 

Kamniti most, Šentrupert na Dolenjskem, gradnja 1888. Pristojnost ZVKD Novo mesto. 

Kamniti enoločni most z železno ograjo preči reko Bistrico. Na mostnem sklepniku je letnica 

1888 in napis F. Z. 

 

O teh mostovih je bilo zelo težko pridobiti kakršen koli podatek, zato sva se pisno obrnila na 

pristojne lokalne Zavode za varstvo kulturne dediščine. Zanimalo naju je, po kakšnih kriterijih 

so prav ti mostovi pridobili status spomenika lokalnega pomena, obenem pa sva prosila še za 

posredovanje kake dodatne informacije ali zanimivosti o njih. Na najina pisma se Zavodi žal 

niso odzvali, vseeno pa sva jih dodala nalogi kot prilogo. 

 

 

6. 3. MOSTOVI S STATUSOM KULTURNE DEDIŠČINE 
 

1. Napoleonov most pri Ajbi, Kanal, gradnja v 19.stoletju. 

Opuščen kamniti ločni most, ki premošča bregove potoka Ajba, je zgrajen iz kamnitih 

klesancev. 

 

2. Železniški most, Bača pri Modreju, 1906. 

Železniški kombinirani kamnito–jekleni gredni most premošča reko Idrijco. Kamniti del 

mostu v obliki lokov je zgrajen iz zidanih opornikov. Bil je del Bohinjske proge (Humar, 

2000: 29).  

 

3. Železniški most čez Belco, Belca, gradnja 1868-70, obnova 1995-2001. 

Železniški jekleni gredni most, z vozno površino iz hrastovih tramov, premošča potok Belco. 

Ob mostu se nahaja bunker iz časa druge svetovne vojne. Danes je urejen kot trasa za 

kolesarsko pot. 

 

4. Železniški most v Logu, Belca, gradnja 1868-70, obnova 1995-2001. 

Jeklen železniški most z loki premošča Savo Dolinko. Urejen je kot trasa kolesarske poti. 
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5. Železniški most zahodno od Podkluž, Belca, gradnja1869-70, obnova 1995-2001. 

Jeklen železniški most z betonsko povozno površino premošča Savo Dolinko. Urejen je kot 

trasa kolesarske poti. 

 

6. Kamniti most čez Kožbanjšček, Belo v Brdih, gradnja v 19. stoletju. 

Kamniti dvoločni most iz klesanega kamna preči potok Kožbanjšček in ima kamnito ograjo. 

 

7. Enoločni kamniti most, Bodrež pri Kanalu, gradnja v 1. pol. 19. stoletja. 

Kamniti enoločni most iz klesanih kamnov se pne preko potoka Ajbica. 

 

8. Jelenov most, Borovnica, gradnja 1857, obnova 1957 (http://www.borovnica.eu 

/phpbb/kb.php?a=146). 

Železniški dvotirni viadukt, ki ga sestavlja enajst lokov iz kamna in opeke, je speljan v rahlem 

zavoju. Po njem poteka železnica Ljubljana-Trst. Zgrajen je bil po zgledu borovniškega 

viadukta in je z višino 29 m najvišji viadukt slovenskih železnic (Humar, 2000: 28).   

 

9. Dvoločni kamniti most, Breg pri Ribnici na Dolenjskem, gradnja konec 19. stoletja. 

Kamniti dvoločni most se nahaja ob kmetiji Rigler. 

 

10. Kamniti most v Trnju, Brežice, gradnja 1813. 

Kamniti enoločni most, z novejšo betonsko ograjo, preči suho strugo v vasi Trnje. 

 

11. Železna mostova preko Save in Krke, Brežice, gradnja 1911, obnova 1996 

(http://kraji.eu/slovenija/stari_most_cez_savo_in_krko/). 

Železna palična mostova premoščata reki Savo in Krko. Po njih poteka cesta, ki oba rečna 

bregova povezuje s poplavno ravnico. 

 

12. Leseni most, Brod v Podbočju, gradnja v 1. pol. 20. stoletja. 

Most, grajen iz hrastovih tramičev, preči reko Krko.              

 

13. Leseni most, Cerklje ob Krki, gradnja 1922. 

Lesen hrastov most preči reko Krko južno od naselja. 

 

 

http://kraji.eu/slovenija/stari_most_cez_savo_in_krko/


34 
 

14. Most in viadukt v Brtucih, Dekani, most grajen 1682, viadukt 1935. 

Viadukt Istrskega vodovoda stoji severno od kamnitega mostu in povezuje bregova reke 

Rižane. 

 

15. Napoleonov most, Deskle,gradnja v 1. pol. 19. stoletja. 

Kamniti enoločni most z zidano kamnito ograjo premošča potok Rohot. 

 

16. Kamniti most čez reko Vipavo, Dolenje pri Ajdovščini,gradnja v 19. stoletju, obnova 

1990. 

Kamniti triločni cestni most z oporniki, ki so v smeri toka reke ojačani z valolomi, se pne čez 

reko Vipavo. Most ograjuje kamnita ograja, na kateri je stalo znamenje s polkrožno 

zaključeno nišo. Most je tlakovan z mačjimi glavami in ima v kamnu izvedene pasove. 

 

17. Kamniti most čez Čadraški potok, Dolenji Maharovec,gradnja v 2. pol. 18. stoletja. 

Kamniti enoločni most se pne čez Čadraški potok. Most ima ohranjeno kamnito ograjo. 

 

18. Kamniti most čez Reko, Dolnja Bitnja,gradnja 1684, obnova 1808 in 1824. 

Kamniti triločni most, zgrajen iz avtohtonega kamna s kamnoseško obdelanimi kamnitimi 

zaključki in valolomi, preči Reko pri odcepu za vas Prem.  

 

19. Kamniti most na Kozjaku, Drežniške Ravne,gradnja pred 1914. 

Na stari cesti, poti pod vasjo, je bil čez sotesko pred prvo svetovno vojno postavljen kamnit, 

enoločni most, sestavljen iz apnenčastih, grobo klesanih kamnov. 

 

20. Kamniti most, Drskovče,gradnja v 18. stoletju. 

Kamniti dvoločni most se pne čez reko Pivko. 

 

21. Kamniti most, Gaberje, gradnja v 19. stoletju. 

Kamniti enoločni most, s prav tako kamnito ograjo, preči potok Gaberšček in je v rabi za 

lokalni promet. 

 

22. Kamniti most na Branici, Gaberje, gradnja v poznem 18. ali v začetku 19. stoletja. 

Enoločni most iz neobdelanega kamna povezuje bregova reke Branice. 
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23. Železniški most, Globoko pri Mošnjah, gradnja 1870. 

Enoločni železniški most, zgrajen iz rezanega konglomerata, se pne nad vasjo Globoko. 

 

24. Železniški most čez Savo, Globoko pri Mošnjah, gradnja 1868-70, porušen 1945, 

pozneje obnovljen. 

Jeklen most z vmesno podporo je edini železniški most čez Savo na progi Ljubljana – 

Jesenice. 

25. Enoločni kamniti most, Gorenja vas nad Kanalom, gradnja v 1. pol. 19. stoletja. 

Preko hudourniškega potoka se pne kamniti enoločni most manjših dimenzij in povezuje 

Kanal z Gorenjo vasjo. 

 

26. Železniški most, Gornji Dolič, gradnja 1899. 

Kamniti železniški most s štirimi lok, leži na trasi železniške proge Mislinja – Gornji Dolič. 

 

27. Cestni most čez Savo Dolinko, Gozd Martuljek, gradnja 1938, obnova 1998. 

Dvoločni železobetonski cestni most je postavljen na regionalni cesti Jesenice– Kranjska Gora 

in preči Savo Dolinko.  

 

28. Kamniti most, Hlevnik, gradnja 1903. 

Dvoločni kamniti most se pne čez potok Kožbanjšček. Na njem najdemo kamnito plastiko sv. 

Janeza Nepomuka in smerokaz za Belo - Slavče ter datacijo 1903. 

 

29. Leseni most, Hotavlje, gradnja v 19. stoletju. 

Leseni cestni most  povezuje bregova Poljanščice.  

 

30. Kamniti most, Hrastovica, gradnja v 19. stoletju. 

Enoločni kamniti most s poškodovano ograjo se pne čez potok Jeseniščica. 

 

31. Kamniti most čez reko Idrijo, Idrsko, gradnja 1870. 

Bregova reke Idrije povezuje dvoločni kamniti most, ki je zgrajen iz klesanega lokalnega 

kamna. Med lokoma je vklesana letnica izgradnje.  
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32. Most na Sotli, Imen, gradnja v 19. stoletju. 

Lesen most z asfaltno prevleko je vpet v kamnite podpornike. Sestavljen je iz dveh vezanih 

polj preproste konstrukcije s središčnim stebrovjem. 

 

33. Cestni most čez Mirno, Jelovec pri Boštanju, gradnja 1936-1938. 

Železobetonski most, ki ga sestavljata dva večja loka, preči reko Mirno. Cestna površina teče 

preko železobetonske plošče, ki visi na jeklenih nosilcih. Leseni tlak je deloma nadomeščen z 

granitnimi kockami. 

 

34. Most čez Savo, Jevnica, gradnja okrog 1930, pozneje večkrat obnovljen. 

Pokrit viseč cestni most vodi preko Save. Vrvi visijo na betonskih nosilcih, ostala 

konstrukcija mostu je lesena. 

 

35. Kamniti most čez Lipnico, Kamna Gorica, gradnja v 16. stoletju. 

Enoločni most z ograjo je grajen iz klesanih kamnitih segmentov. Nastal je sočasno z 

naseljem. 

 

36. Kamniti most čez rake, Kamna Gorica, gradnja 1853. 

Plitvi enoločni most iz klesanih konglomeratnih segmentov se pne čez vodne rake. V most je 

vzidan kamen z vklesanim napisom "Župani 1853".  

 

37. Most čez Nevljico, Kamnik, gradnja 1954, arhitekt Jože Plečnik. 

Gredni most je sestavljen iz oblikovanih betonskih elementov, omejen z betonskimi 

»svetilniki« (http://www.times.si/zanimivosti/most-v-jevnici-spet-popravljajo). Ograje so iz 

kombinacije železa in betona. 

 

38. Železniški most čez Ljubljanico, Kamnik pod Krimom, gradnja 1857. 

Most čez Ljubljanico je dvotiren in izveden kot dvojna jeklena konstrukcija z enim nosilnim 

poljem. Leseno je ob koncu 19. stol. zamenjala železna konstrukcija. 

 

39. Kamniti most, Kočevske Poljane, gradnja v 20. stoletju. 

Kamniti enoločni most preči potok Črmošnjico. Na spodnji kamniti del ograje so vgrajene 

železne traverze.  

 

http://www.times.si/zanimivosti/most-v-jevnici-spet-popravljajo
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40. Kamniti most na Medljanščici, Korte, gradnja v 20. stoletju. 

Preprosto oblikovan obokan kamniti most iz lokalnega peščenjaka drži kamnito ograjo. 

 

41. Most na južni strani otoka, Kostanjevica na Krki, gradnja v 19. stoletju. 

Leseni cestni most, s prav tako lesenim voziščem, je grajen iz hrastovih tramičev. V srednjem 

veku je bil most čez Krko vzdižen.  

 

42. Most na severni strani otoka, Kostanjevica na Krki, gradnja v 19. stoletju. 

Leseni cestni most, s prav tako lesenim voziščem, je grajen iz hrastovih tramičev in je skoraj 

identičen južnemu mostu. V srednjem veku je bil podobno kot južni most vzdižen. 

 

43. Železniški most, Kranjska Gora, gradnja 1868-1870, obnova 1995-2001. 

Jeklen železniški most z loki in s povozno površino iz hrastovih tramov je do 1966  nosil 

železniško progo, danes pa je v uporabi kot trasa kolesarske poti. Preči potok Pišnico. 

 

44. Kamniti most, Krasno, gradnja v 18. stoletju. 

Enoločni kamniti most stoji na pritoku potoka Vedrijanšček in je zgrajen iz klesanega 

lokalnega kamna.  

 

45. Most čez Kroparico Na Placu, Kropa, gradnja v 18. stoletju, obnova 1962. 

Enoločni most z nosilnim lokom iz klesanih kamnitih segmentov ima zidano ograjo s kamnito 

kapo. Leta 1962 so most gor vodno razširili z betonsko nosilno ploščo, stari del mostu dol 

vodno pa ohranili.  

 

46. Most čez Kroparico na Spodnjem Koncu, Kropa, gradnja v 18. stoletju. 

Kamniti enoločni, iz klesanih segmentov oblikovan, most z ograjo. Zgrajen je bil z namenom 

povezave do Spodnje fužine. Na ograji mostu je bila zgrajena Nepomukova kapelica. 

 

47. Most čez Kroparico na Zgornjem Koncu, Kropa, gradnja 1800. 

Enoločni most z nosilnim lokom iz klesanih kamnitih segmentov s kamnitima ograjo je bil 

zgrajen na cesti, ki je povezovala Kropo z Jamnikom in Selško dolino. Pod mostom je kamnit 

jez s kamnito strugo. 
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48. Kamniti most, Kubed, gradnja 1857. 

Kamniti most, ki je zgrajen iz štirih obokov s klinastimi zaključki, preči potok Potok. Letnica 

gradnje je zapisana na kamniti plošči na osrednjem nosilcu mosta. 

 

49. Enoločni most čez Knežco, Lisec nad Knežo, gradnja v 18. stoletju. 

Enoločni kamniti most je povezoval staro pešpot preko reke Knežce med vasmi Loje, Lisec in 

Kneža. 

 

50. Hradeckega most, Ljubljana, gradnja 1867, prestavljen 1931 in 2011. 

Litoželezni most, izdelan v Livarni na Dvoru, je bil poimenovan po ljubljanskem županu 

Johannu Nepomuku Hradeckem. Jože Plečnik ga je 1931 dal prestaviti na lokacijo bivše 

ljubljanske mrtvašnice, zato se ga je oprijel ime »mrtvaški most«. Po ponovni prestavitvi 

2011 povezuje Krakovski nasip in Grudnovo nabrežje (http://ljubljanski.projekti.si/ozivitev-

nabrezij-ljubljanice-hradeckega-most-pri-gradascici.aspx). 

 

51. Jekarski most, Ljubljana, gradnja 1903. 

Gredni Jekarski ali Razorčev most na Gradaščici ima kovano ograjo na obeh straneh. Tu so 

trnovski nakladalci, imenovani tudi fakini, raztovarjal blago na čolnarskem pristanu, ki so mu 

rekli na Jeku (http://trnovcan.si/dediscina/stavbna/119-jekarski-most.html). Po načrtih 

Mestnega stavbnega urada je bil 1903 zgrajen na mestu starejšega lesenega mostu.  

 

52. Karlovški most, Ljubljana, gradnja 1782, obnova 1835. 

Dvoločen cestni most iz klesanega kamna preči Gruberjev kanal.  

 

53. Šentjakobski most, Ljubljana, gradnja 1915. 

Armiranobetonski konzolni most čez Ljubljanico je bil zgrajen na mestu mosta iz 19. stoletja. 

Na mostu je pritrjena spominska plošča, ki govori o mestnem mlinu iz 15. stoletja. 

 

54. Zmajski most, Ljubljana, gradnja 1900-1901, obnova 1983-1984, arhitekt Jurij 

Zaninović. 

Zaradi večanja potreb po cestnih površinah, se je ljubljanska mestna oblast odločila za 

gradnjo Zmajskega mostu. Bil je prvi železobetonski slovenski most in v času nastanka tudi 

eden največjih svoje vrste v Evropi. Je prvi most v Sloveniji, čez katerega je bila položena 

asfaltna prevleka (http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/med-mostovi-

http://ljubljanski.projekti.si/ozivitev-nabrezij-ljubljanice-hradeckega-most-pri-gradascici.aspx
http://ljubljanski.projekti.si/ozivitev-nabrezij-ljubljanice-hradeckega-most-pri-gradascici.aspx
http://trnovcan.si/dediscina/stavbna/119-jekarski-most.html
http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/med-mostovi-slovenske-prestolnice/200845
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slovenske-prestolnice/200845).  Zgrajen je bil po sistemu Melan, ki predstavlja enega izmed 

treh osnovnih principov gradnje armiranobetonskih mostov (Humar, 2000: 29). Zaradi svoje 

dekorativnosti, predvsem pa po motivih štirih velikih zmajev in dvajsetih manjših, je postal 

simbol Ljubljane. Ob otvoritvi je bil poimenovan Jubilejni most, saj je slavil 40–letnico 

vladavine Franca Jožefa. Na stranicah so v ta namen izpisane letnice 1848–1888. Iz tega časa 

tudi izhaja napis v slovenščini, ki ga najdemo na Zmajskem mostu, spominja pa na vlogo 

župana Ivana Hribarja, ki je bil še posebno zaslužen za izgradnjo mostu. Danes se smatra za 

enega najlepših primerov secesijske arhitekture mostov na svetu in je zaščiten kot tehniški 

spomenik, predstavlja pa tudi eno od glavnih znamenitosti mesta Ljubljane. 

 

 

slika 30: Zmajski most v Ljubljani  

 

55. Železniški most čez Glinščico, Ljubljana, gradnja 1857. 

Enoločni kamniti most preči Glinščico pri Viču.  

 

56. Železniški most čez Gradaščico, Ljubljana, gradnja 1857. 

Enoločni železniški most je izdelan iz klesanega kamna. 

 

57. Železniški most čez Mali graben, Ljubljana, gradnja v 19. stoletju, obnova v 20. 

stoletju. 

Jeklen železniški most z dvojno jekleno konstrukcijo leži v bližini Dolgega mosta na Viču.  
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58. Leseni most čez Savinjo, Ljubno ob Savinji, gradnja v 20. stoletju. 

Leseni most je povodenj odnesla leta 1990, zato o njegovem obstanku priča le še 

dokumentacija.  

 

59. Most čez Bolsko, Ločica pri Vranskem, gradnja 1914. 

Armiranobetonski most je v spodnjem delu raven, v zgornjem pa v obliki loka, z dodanimi 

stebrički in povezovalno palično ograjo.  

 

60. Napoleonov most, Logje, gradnja 1812. 

Enoločni kamniti most povezuje bregova reke Nadiže. 

 

61. Most na Topolščku, Loje, gradnja 1970. 

Enoločni kamniti most iz lokalnega kamna je leta 1970 zgradil Rudolf Šorli. 

 

62. Most pri Kašanu, Loje, gradnja v 20. stoletju 

Enoločni most spravilnim polkrožnim obokom stoji na mestu prvotnega lesenega mostu. 

 

63. Kamniti most, Loka pri Mengšu, gradnja v 16. stoletju. 

Kamniti dvoločni most manjšega razpona in višine preči potok Pšato.  

 

64. Spodnji most čez potok Šumberk, Loka pri Mengšu, gradnja v 17. stoletju. 

Kamniti enoločni most s kamnitim pomolom in kamnito ograjo se pne čez potok Šumberk. 

 

65. Zgornji most čez potok Šumberk, Loka pri Mengšu, gradnja v 17. stoletju. 

Kamniti enoločni most, čez potok Šumberk, je s kamnitim pomolom in stopnicami povezan z 

vhodom v grad Jablje.  

 

66. Kamniti most, Lozice, gradnja v 19.stoletju. 

Kamniti enoločni most z nižjo kamnito ograjo premošča potok Močilnik. Je značilen primer 

kamnitih mostov v Vipavski dolini. 

 

67. Stari most, Maribor, gradnja 1913, 1941 porušen, nato obnovljen. 

Kovinski most je triločen, izdelan s kovičenjem, z zidanimi navozi. Prečka Dravo južno od 

Glavnega trga nad Lentom. 
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68. Titov most, Maribor, gradnja 1961-63, po načrtih Borisa Pipana in sodelavcev. 

Železobetonski most, zgrajen po sistemu proste konzolne gradnje s predhodnim napenjanjem 

– konstrukcijska novost. Most premošča reko Dravo na Titovi cesti. 

 

69. Železniški most, Maribor, gradnja 1885, v II. svetovni vojni porušen in popravljen. 

Pred 1885 lesena konstrukcija, nato zamenjan s kovinsko triločno konstrukcijo. Most južne 

železnice prečka reko Dravo med Titovim in Meljskim mostom. 

 

70. Most Beli mlin, Markovec, gradnja v 19. stoletju. 

Kamniti štiriločni most, speljan čez vodotok Veliki Obrh pri Belem mlinu, vzporeden 

novejšemu cestnemu mostu na poti proti Viševku. 

 

71. Most na Skadulci, Markovec, gradnja v 19. stoletju. 

Kamniti dvoločni most čez potok Skadulca. Cestni most se nahaja na cesti med Starim Trgom 

pri Ložu in Markovcem. 

 

72. Most pri Renkoču, Markovec, gradnja 1810. 

Kamniti triločni cestni most preko Velikega Obrha pri Renkoču. Po izročilu naj bi ga zgradili 

Francozi. 

 

73. Železniški most, Medvode, gradnja 1869-1870, razdejan ob umiku Nemcev 1945 in 

obnovljen 1951. 

Kovinski železniški most iz jeklenih profilov, ukovičenih skupaj; uvozi so zidani. Premošča 

Soro med Medvodami in Ladjo. 

 

74. Kamnit most, Mirna, gradnja 1856, obnovljen 2001. 

Kamniti petločni kamniti most s kamnito zidano ograjo. Preči reko Mirno na glavni prometni 

povezavi v naselju od Trebnjega proti Mokronogu. Na zahodnem pomolu osrednjega 

opornika je mostna kapelica. 

 

75. Požgancev most, Dovje, gradnja 1911-1912, obnovljen 1997. 

Namesto lesenega zgrajen cestni železobetonski most v secesijskem slogu za potrebe 

cementarne v Mojstrani. Preči Savo Dolinko na cesti Mojstrana – Dovje. Most, ki je bil eden 
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prvih železobetonskih mostov pri nas, je postal ob obnovi opremljen z umetelnimi lučmi iz 

Umetnega kovaštva Kropa. 

 

76. Most, Moravče pri Gabrovki, gradnja v 19. stoletju. 

Kamniti triločni cestni most, grajen iz klesanih kamnov, z enako ograjo. Preči reko Mirno oz. 

Mirenščico. 

 

77. Leseni most čez reko Krko, Mršeča vas, gradnja v 1. pol. 19. stoletja. 

Leseni most na šestih lesenih nosilcih, peti mostu na bregovih pa sta betonski, ograja je 

lesena. Vodi čez reko Krko na Šentjernejskem polju in povezuje Mršečo vas in Šentjernej. 

 

78. Železniški most, Notranje Gorice, gradnja v 2. pol. 19. stoletja. 

Most s kamnitimi nosilci s kovinsko vzdolžno mostno konstrukcijo, ki je proti koncu stoletja 

nadomestila prvotno leseno. Most prečka regionalno cesto Gorice – Podpeč na začetku nasipa 

proge čez Barje. 

 

79. Kamniti most, Nova vas na Blokah, gradnja v 19. stoletja. 

Kamniti triločni most s kovinsko ograjo čez potok Bolščica med Novo vasjo in Faro. 

 

80. Kandijski most čez reko Krko, Novo mesto, gradnja 1898, obnovljen 1996. 

Železni enoločni most na rustikalno zidanih opornikih je dolg 75m. Prečka reko Krko v 

spodnjem delu novomeškega Glavnega trga ter povezuje historično mestno jedro s Kandijo.  

 

81. Železniški most in predor, Novo mesto, gradnja 1912-1914. 

Železna konstrukcija mostu sloni na sredi na kamnitem stebru in na obeh bregovih na dveh 

triločnih kamnitih opornikih. Premošča reko Krko vzporedno s Šmihelskim mostom, zahodno 

od mestnega jedra, med železniško postajo Kandija in predorom tik ob mostu, ki poteka 

naprej pod cesto na levem bregu Krke. 

 

82. Kamniti most, Osp, gradnja sredi 19. stoletja. 

Kamniti dvoločnimost z dvema obokoma z zaokroženimi zaključki ima kamnito ograjo. Stoji 

na bregovih Osapske reke, na južni poti v vas. Struga pod mostom je tlakovana s kamnitimi 

ploščami. 
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83. Leseni most čez Krko, Otočec, gradnja v 2. pol. 20. stoletja. 

Lesen most, zgrajen na tradicionalen način čez reko Krko južno od naselja Otočec, pod 

Župnijsko cerkvijo sv. Petra. Je redno vzdrževan in obnavljan ter eden redkih ohranjenih 

lesenih mostov na Krki, ki še služi svojemu namenu.   

 

84. Kamniti most na Drnici, Padna, gradnja v 2. četrtini 20. stoletja 

Kamniti ločni most s kamnito ograjo, iz lokalnega peščenjaka in preprosto oblikovan. 

Postavljen je bil čez reko Drnico ob gradnji ceste Korte – dolina Drnice, na dnu same doline. 

 

85. Kamniti most, Podbočje, gradnja v 19. stoletju. 

Kamniti triločni most s 3 ločnimi odprtinami je grajen iz apnenca iz bližnjega kamnoloma. 

Tudi ograjo pokrivajo velike kamnite plošče. Odvodnjavanje poteka preko odprtin z nosnimi 

nastavki.  Most povezuje bregova Sušice v naselju Podbočje pri Krškem.   

 

86. Pokriti most, Podgora pri Hotavljah, gradnja sredi 19. stoletja, obnovljen okoli 1990. 

Leseni cestni most je pokrit z dvokapno streho, krito z bobrovcem. Preči Poljansko Soro 

vzhodno od vasi. 

 

87. Dvoločni kamniti most na Močilniku, Podbreg, gradnja v začetku 19. stoletja. 

Kamniti dvoločni most z enim lokom premošča potok Močilnik in z drugim nižje ležeči teren. 

 

88. Enoločni kamniti most na Močilniku, Podbreg, gradnja v 19. stoletju. 

Kamniti enoločni most premošča potok Močilnik v vasi Podnanos. 

 

89. Kamniti most na Pasjem repu, Podnanos, gradnja v 19. stoletju. 

Enoločni kamniti most, zgrajen kot brv čez potok pasji rep v starem jedru vasi Podnanos. 

 

90. Kamnit most, Podsreda, gradnja v 18. stoletju. 

Kamniti suhozidni enoločni vezni most s kamnito ograjo, krito s kamnitimi pokrivnimi 

ploščami. Pne se nad potokom Bistrica v severnem delu trškega naselja. Sredi mostu je na zid 

naslonjeno leseno razpelo. 
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91. Štoparjev most, Poljana, gradnja 1863.   

Kamniti železniški viadukt, zgrajen iz petih lokov, stoji severno na Poljani ter preči odcep 

ceste proti Šentanelu. Je eden najlepših železniških mostov v Sloveniji, ime pa je dobil po 

arhitektu, ki ga je načrtoval. 

 
Slika 31: Štoparjev most 

 

92. Leseni most, Potok pri Straži, gradnja v 1. pol. 20. stoletja, obnovljen konec 20. 

stoletja. 

V celoti lesen most za motorni promet, zgrajen čez Krko na lokaciji nekdanjega broda. 

Povezuje naselji Potok in Loke zahodno od Novega mesta. Eden redkih povsem lesenih 

mostov na Krki, obnovljen je bil v tradicionalnem slogu gradnje. 

 

93. Dvoločni kamniti most, Pristavo, gradnja v 19. stoletju. 

Kamniti dvoločni cestni most iz klesanega kamna, z višjo kamnito ograjo. Stoji nad potokom 

Kožbanjšček pod domačijo Pristavo, jugozahodno pod vasjo Kožbana. 

 

94. Enoločni kamniti most čez Kožbanjšček, Pristavo, gradnja v 19. stoletju. 

Kamniti enoločni cestni most iz klesanega kamna z zidano kamnito ograjo. Prečka potok 

Kožbanjšček na cesti med Pristavo in Kožbano, Jugozahodno od vasi Kožbano v Goriških 

Brdih. 
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95. Most čez reko Pšato, Pšata, gradnja 1899, dograjen okoli 1930 

Kamniti dvoločni most čez Pšato v severozahodnem delu istoimenske vasi pri Domžalah. 

Most ima vklesano letnico 1899, na njem pa stoji tudi kapelica s kipom redovnika, ki je bila 

zgrajena okoli 1930. 

 

96. Leseni most, Pusti Gradac, gradnja v 20. stoletju. 

V celoti lesen most, ki premošča reko Lahinjo južno od Klepčevega mlina v Pustem Gradcu. 

Danes služi predvsem kmetom za dostop do njihovih polj. 

 

97. Stari most, Radeče, gradnja 1896. 

Kovinski enoločni kovičeni cestni most, ki preči Savo in povezuje staro mestno jedro z 

železniško postajo. 

 

98. Kamniti most, Zbure pri Šmarjeških Toplicah, gradnja konec 18. stoletja. 

Kamniti dvoločni most čez potok Radulja na cestnem odseku Šmarjeta – Zbure. Bil je večkrat 

adaptiran, zato je letnica gradnje le strokovna ocena. 

 

99. Most čez Jezernico, Stara Fužina, gradnja 1926. 

Kamniti dvoločni cestni most iz kamnitih klesancev se pne čez Jezernico oziroma Savo 

Bohinjko na skrajnem vzhodnem delu Bohinjskega jezera, ob iztoku reke.  

 

100. Cestni most, Sava pri Litiji, gradnja 1930. 

Lesen, s streho krit most na betonskih nosilcih, prečka reko Savo na vzhodnem delu 

železniške postaje Sava. 

 

101. Most, Seničica, gradnja 1660, obnovljen konec 20. stoletja. 

Kamniti most z rahlim lokom, zgrajen iz velikih blokov. Preči potok Babniščico pri gostilni 

Tome v Seničici. 

 

102. Kamniti most, Slap pri Vipavi, gradnja 1803. 

Kamniti enoločni most stoji nad potokom Močilnik, na križišču poti za vasi Slap in Lože. Na 

ograji je napisna ploščica z imeni donatorjev in mojstra. 
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103. Kamniti most, Slovenska Bistrica, gradnja v 18. stoletju, obnovljen 1989. 

Kamniti triločni cestni most prečka reko Bistrico ob vstopu magistralne ceste v naselje za 

Mariborske strani. Je eden redkih ohranjenih mostov te vrste na območju Slovenske Bistrice, 

včasih pa je na njem stal kip sv. Janeza Nepomuka. 

 

104. Železniški most, Solkan, gradnja 1906, obnovljen 1927. 

Solkanski železniški most v Sabotinu v severnem delu Solkana je dolg 220 metrov. Povezuje 

bregova reke Soče pri Solkanu in je eden od 65 mostov na bohinjski progi, zgrajenih od 1900 

do 1906. Poznan je kot most z največjim lokom iz neobdelanega kamna na svetu. Lok  je dolg 

kar 85 metrov, zato je Solkanski most tudi največji med železniškimi mostovi na svetu. O 

usodi in zgodovini solkanskega mostu najbolj zgovorno pričajo štiri letnice izpisane z 

rimskimi številkami, ki so zapisane na vrhu glavnih ograjnih blokov. Na njih najdemo letnice 

MCMVI (izgradnja mostu - 1904), MCMXVI (tedaj je bil most porušen iz zavzeta Gorica - 

1916), MCMXXV (letnica obnove, ki so jo financirale italijanske državne železnice - 1925) in 

MCMXXVII (leto, ko je bilo most odprt za promet - 1927) (Humar, 2002: 10). Za nemškim 

cestnim kamnitim mostom preko doline Syratal v Plauenu, Solkanski most velja za drugi 

kamniti most po dolžini odprtine kamnitega loka v svetovnem merilu (Humar, 2002: 11).  

 

 
Slika 32: Solkanski most.  

 

105. Kamniti most, Srednja Bela, gradnja v 19. stoletju. 

Kamnit enoločni most, zidan iz kamnitih blokov s povezano kamnito ograjo. Pne se čez potok 

Belica v vzhodnem delu vasi, na cesti Preddvor – Srednja Bela. 
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106. Beraški most, Stara Fužina, gradnja 1903. 

Kamniti ločni most iz večinoma neobdelanih balvanov, speljan v mehkem loku čez potok 

Mostnica severno od naselja, na planini Voje. Kamnite zložbe ob straneh zaključujejo večje 

skale, na levem bregu pa je plošča z imenom mostu. 

 

107. Hudičev most, Stara Fužina, gradnja v 2. pol. 18. stoletja. 

Kamnit enoločni most, ki povezuje bregova nad južnim delom korit Mostnice, zahodno od 

Stare Fužine in Zoisove graščine. Omogoča dostop iz Stare Fužine na Pokljuko (na planino 

Voje) in je povezan z razvojem fužinarstva. 

 

108. Most, Stari trg pri Ložu, gradnja v 19. stoletju. 

Kamniti most z dvema lokoma in kamnito ograjo na eni strani stoji na potoku Brežiček, sredi 

Starega trga pri Ložu. 

 

109. Kamniti most, Steske, gradnja v 1. četrtini 19. stoletja. 

Kamniti dvoločni most preči reko Branico v vasi Steske pri Novi Gorici. 

 

110. Trije kamniti mostovi, Stranje pri Velikem Gabru, gradnja konec 19. stol. 

Trije kamniti mostovi z železnimi ograjami so bili zgrajeni hkrati – osrednji most čez glavno 

strugo Temenice je dvoločen, čez stranska suha rokava pa enoločna mostova. Mostovi stojijo 

tik pred vstopom v vas iz smeri Velikega Gabra. 

 

111. Kamniti most, Šentrupert na Dolenjskem, gradnja 1888. 

Kamniti enoločni most z železno ograjo povezuje bregova potoka Bistrice v severozahodnem 

delu naselja. Na sklepniku je letnica 1888 in napis F.Z. 

 

112. Kapucinski most s skulpturo Janeza Nepomuka, Škofja Loka, gradnja sredi 14. 

stoletja, obnovljen 1888. 

Kamniti enoločni srednjeveški most čez Selščico. Površino mostu danes širijo konzolni 

železni nosilci, most pa ima ornamentirano kovano ograjo. Stoji med Staro Loko in Škofjo 

Loko pod kapucinskim samostanom, na severni strani mestnega jedra. Sredi zahodne strani 

mosta stoji kip Janeza Nepomuka. O mostu je pisal že znani polihistor Janez Vajkard 

Valvasor v svoji Slavi vojvodine Kranjske (1689): »Nad Soro je precej prim mestu zgrajen 

lep, visok most z enim samim, toda zaradi obsega občudovanja vrednim lokom. Tale most 
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mora biti sedaj drugačen ko takrat, ko je brižinski škof Leopold v tretjem letu po izvolitvi , 

1381. leta (nekateri stavijo dogodek v 1380. leto), padel z njega in moral umreti … Zdaj pa je 

most na obeh straneh obdan z zidom, da moreš čezenj gledati, ne moreš pa tako lahko pasti. V 

toplem poletnem času pa le vodi prešernost fantiče kopat se v hladno vodo s tega mostu, 

čeprav je nekaj sežnjev visok; ne da se pa najti primer, da bi kdo utonil.« (Humar; 2002: 15) 

 
Slika 33: Kapucinski most v Škofji Loki. 

 

113. Kamniti most v Podlasih, Šmarje pri Ajdovščini, gradnja v 19. stoletju. 

Kamniti enoločni cestni most iz klesanega lokalnega kamna ima parapetno ograjo, ki jo je 

nadomestila sodobna kovinska. Premošča potok Cuklovec na križišču poti Šmarje – Štanjel v 

dolini reke Branice, v zaselku Podlazi. V rabi je le za lokalni promet. 

 

114. Železobetonski most, Trbovlje, gradnja v 2. četrtini 20. stoletja, v uporabi od 1969. 

Železobetonski most nad cesto Trbovlje – Zagorje v predelu Bevško v Trbovljah je bil 

prvotno zgrajen kot zaščita pred padci tovora z žičnice od kamnoloma Vasle do cementarne. 

 

115. Kamniti most, Vedrijan, gradnja v 18. stoletju, obnovljen v 19. stoletju. 

Kamniti enoločni most iz klesanega lokalnega kamna. Povezuje bregova nad potokom 

Vedrijanšček na stari poti med Vedrijanom in Krasnim, na območju, imenovanem Kiselo. 

 

116. Kamniti most, Velike Bloke, gradnja v 19. stoletju 

Kamniti petločni most s kamnito ograjo stoji na Bloščici, Severozahodno od naselja. Na 

ograji sta bila nekoč napis in letnica, a sta danes nečitljiva. 
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117. Kamniti most, Velike Malence, gradnja v 2. pol. 19. stoletja. 

Kamniti enoločni cestni most s kamnito ograjo. Stoji sredi vasi, na glavni cesti proti 

Brežicam. 

 

118. Viseči most, Vikrče, gradnja 1934. 

Leseno mostišče, dolgo več kot 90m podpirata nosilca iz armiranega betona s kabli. Mostišče 

je zavarovano z ograjo in pokrito z dvokapno streho. Viseči most čez reko Savo povezuje 

naselji Medno in Vikrče, načrtoval pa ga je inženir Stanko Dimnik. 

 

119. Kamniti most čez Kamnico, Volče pri Tolminu, gradnja 1832. 

Kamniti dvoločni cestni most iz klesanega lokalnega kamna povezuje bregova reke Kamnice 

in pot skozi vas Volče z navezavo na magistralno cesto proti Kobaridu. Med lokoma je 

vgrajen kamnit krog z letnico 1832. 

 

120. Štampetov most, Vrhnika, gradnja 1857, obnovljen v 20. stoletju. 

Železniški most iz opeke in kamenja je bil v II. svetovni vojni močno poškodovan, nato pa 

obnovljen. Stoji jugozahodno od Vrhnike in vodi preko avtoceste Ljubljana – Postojna. Ob 

gradnji avtoceste je bil delno podrt in spremenjen, originalni most pa je zgradil mojster 

Stampetta. 

 
Slika 34: Štampetov most pti Vrhniki 

 

121. Železniški most pri Ščetinarni, Sinja Gorica pri Vrhniki, grajen 1899. 

Kovinski železniški kovičeni most z razponom okoli 5 metrov preči potok jugovzhodno od 

ščetinarne v severnem delu Vrhnike. 
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122. Most, Vrhnika pri Ložu, gradnja 1894. 

Kamniti petločni cestni most je zavarovan s kamnito ograjo. Preči ponikalnico Veliki Obrh 

sredi vasi Vrhnika pri Ložu v Loški dolini. 

 

123. Železniški most, Vuzenica, gradnja v 2. pol. 19. stoletja. 

Kamniti železniški viadukt s sedmimi polkrožnimi loki stoji na železniški progi Maribor – 

Vuzenica – Dravograd. 

 

124. Kamniti most, Zgornja Pohanca, gradnja 1870. 

Kamniti enoločni cestni most s kovinsko ograjo iz novejšega obdobja. Stoji v vasi, na cesti 

proti Arnovemu Selu. Na sklepniku je letnica 1870. 

 

125. Most čez Kamniško Bistrico, Zgornje Stranje, gradnja 1914. 

Železobetonski dvoločni cestni most iz dvobarvnega betona v roza in sivi barvi je ojačan z 

jeklenimi vezmi. Preči reko Kamniško Bistrico v Zgornjih Stranjah, pod cerkvijo, stoji na 

cesti iz Kamnika proti Kamniški Bistrici in Gornjem Gradu. Vstopna ter osrednji del so 

barvno poudarjeni – oblikovno se naslanja na neoklasicizem, z elementi v roza barvi pa na 

barok. 

 

126. Cestni most, Zidani Most, gradnja 1848. 

Zidan kamnit cestni most na reki Savinji v neposredni bližini ločnega železniškega mosta. 

 

127. Železniški most Južne železnice na progi Celje-Ljubljana, Zidani Most, gradnja 

1846-1849. 

Kamnit triločni železniški most iz kamnitih blokov na progi Celje oz. Maribor – Ljubljana 

prečka Savinjo južno od starega cestnega mostu in severno od novejšega železniškega mostu. 

Zgrajen je bil po zamisli Edvarda Heiderja. 

 

128. Železniški most na progi Ljubljana-Zagreb, Zidani Most, gradnja 1929-1931. 

Železobetonski triločni železniški most povezuje bregova Savinje tik ob izlivu v Savo. 

Načrtoval ga je inženir E. Franz s pomočjo D. Leskovška. Omogočil je direktni promet na 

progi Ljubljana – Zagreb. 
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Slika 35: Železniški most, Zidani Most 

 

129. Leseni most, Srednja vas - Poljane, gradnja 1926. 

Leseni cestni most, pokrit z nekdaj leseno dvokapno streho, z leseno ograjo. Prečka Poljansko 

Soro v Žabji vasi, zgrajen pa je bil po poplavah. 

 

130. Most na Grivi, Železniki, gradnja v 19. stoletju. 

Kamnit ločni cestni most na cesti iz smeri novejših železnikov proti Racovniku. 

 

131. Most na Klovžah, Železniki, gradnja v 19. stoletju. 

Kamniti zidani ločni most čez reko Soro, povezuje Trnje in Racovnik. 

 

132. Tomažev most, Žužemberk, gradnja začetek 19. stol., po 1945 predelan.   

Leseni most na zgornjem toku reke Krke vzhodno od Tomaževega mlina, severozahodno od 

trškega jedra Žužemberka. Danes je v slabem stanju in služi le še pešcem, je pa eden zadnjih 

lesenih mostov v zgornjem toku Krke. 

 

133. Enoločni kamniti most čez Kobilo, Žvabovo pri Šentjerneju, gradnja v 2. pol. 18. st. 

Kamniti enoločni cestni most s kamnito ograjo, iz kamna nepravilnih oblik. Povezuje bregova 

rečice Kobile, jugozahodno od Šmarij, na cesti Gorenje Vrhpolje – Šentjernej. 
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7. RAZISKOVANJE IN REZULTATI 
 

Graf 1: Delež zastopanosti posameznih statusov kulturnih spomenikov 
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Iz grafa je jasno razvidno, da ima velika večina mostov pod spomeniško zaščito status 

kulturne dediščine, ne pa spomenika lokalnega pomena, kot sva predvidevala na začetku.  

 

Graf 2: Zastopanost mostov v posameznih statističnih enotah v Sloveniji 
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Iz krožnega diagrama zastopanosti mostov v posameznih slovenskih regijah posebej izstopajo 

štiri: Goriška z 20%, Osrednjeslovenska regija z 19%, Gorenjska s 17% in Jugovzhodna 

Slovenija s 15%. Rezultati potrjujejo najino hipotezo, da je na Gorenjskem in v osrednji 

Sloveniji velik odstotek mostov. Ne preveč presenetljivo sta se prvi četverici pridružili tudi 

Goriška z reko Sočo in Jugovzhodna Slovenija z mostovi predvsem na Krki. 
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Graf 3: Zastopanost posamezne vrste mostu v Sloveniji 
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V Sloveniji med spomeniško zaščitenimi prevladujeta predvsem dve vrsti mostov. Skorajda 

tri četrtine je ločnih mostov – tudi na tem mestu je najina hipoteza dokaj potrjena – slaba 

petina mostov pod spomeniško zaščito pa spada pod gredne mostove. Število paličnih, ki so 

predvsem železniški, in konzolnih ter visečih je zanemarljivo. 

 

Graf 4: Število lokov ločnih mostov v Sloveniji 
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Graf prikazuje dejstvo, da odstotek mostov narašča obratno sorazmerno s številom lokov – 

tako je največ slovenskih ločnih mostov preprosto enoločnih, sledijo jim dvo-, nato troločni in 
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na koncu mostovi s štirimi ali več krožnimi loki. Ta ugotovitev se ne sklada z najino hipotezo, 

saj sva predvidevala, da bo največ dvoločnih mostov. Teh je v resnici le petina, enoločnih 

mostov pa je kar dobra polovica izmed vseh. 

 

Graf 5: Čas nastanka mostov v Sloveniji 

0%
1%

1% 2%

10%

58%

28%

14. st.

15. st.

16. st.

17. st.

18. st.

19. st.

20. st.

 

Prikaz časa nastanka je zelo zanimiv, saj nazorno potrjuje hipotezo, da je bilo največ mostov 

zgrajenih v 19. in začetku 20. stoletja.  Desetina spomeniško zaščitenih mostov izvira iz 18. 

stoletja, medtem ko je starejših skoraj zanemarljivo število. Najstarejši slovenski most v 

Škofji Loki, ki izvira iz 14. stoletja, je tako osamljena posebnost. Na žalost se nam mostovi iz 

rimskih časov niso ohranili. 
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Graf 6: Zastopanost posameznih materialov v slovenski mostogradnji 
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Graf potrjuje hipotezo, da je večina slovenskih spomeniško zaščitenih mostov kamnitih, saj 

jih je malce več kot dve tretjini. Precej enakomerno pa so zastopani tudi ostali materiali – les, 

jeklo in železobeton. 

 

Graf 7: Delež obnovljenih in neobnovljenih mostov 
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Obnovljenih mostov je v Sloveniji slaba četrtina, kar je precej malo, glede na to, da je več kot 

72% mostov starejših od 100 let, slabih 15% pa celo od 200 let. Večina obnov je bila 

izvedenih v času po obeh svetovnih vojnah zaradi vojne škode. Mostovi so namreč prav v 

novejši zgodovini prestajali najhujši vandalizem, tako iz okupatorske kot iz partizanske strani. 

Obnovo pa danes gotovo potrebuje še precej več mostov, saj znajo biti zobje časa prav tako 

ostri kot bombni šrapneli, stoletja človeških korakov pa težka kot gosenice tankov. 
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8. ZAKLJUČEK 
 

Ko sva pričela pisati to raziskovalno nalogo, sva si želela v prvi vrsti izvedeti nekaj več o naši 

mostni kulturni dediščini kot zgodovinski in arhitekturni celoti. Ob sami raziskavi pa sva 

naletela še na neodložljivo vprašanje – kakšen je njihov današnji status in kako država zanje 

skrbi. V Sloveniji je spomeniško zavarovanih 140 mostov. Ta naslov so si prislužili zaradi 

velikega pomena za lokalno skupnost in kulturo, bogate zgodovine, povezave s pomembnim 

dogodkom v nacionalni preteklosti, umetniške vrednosti… Le trije izmed njih so bili 

identificirani kot spomeniki državnega pomena, štirje kot spomeniki lokalnega pomena, vsi 

preostali (133) pa imajo status kulturnega spomenika. Največje število zavarovanih mostov je 

na Goriškem (20%), v Osrednjeslovenski (19%) in Gorenjski (17%) regiji, precej (15%) pa 

tudi v Jugovzhodni Sloveniji. Razlog za tako razporeditev je predvsem fizičnogeografski – 

prav v teh delih Slovenije je več vodotokov, k njihovi prisotnosti pa prispeva tudi razgiban 

relief.  

 

Pojavlja se več mostnih tipov: ločni, gredni, viseči, konzolni in palični mostovi. Občutno 

prevladujejo spomeniško zavarovani ločni mostovi, ki jih je skorajda tri četrtine, precej (19%) 

je tudi grednih mostov, visečih, konzolnih ali paličnih mostov s statusom kulturnega 

spomenika pa je zanemarljivo malo. Ugotovila sva, da je prevladujoči material, uporabljen za 

gradnjo, kamen, ki je značilen predvsem za ločne mostove starejših letnic, ki sicer 

prevladujejo. Pogosto uporabljena materiala sta tudi jeklo in železobeton, tipična za mostove 

novejšega datuma, nekoliko manj pa je lesenih mostov. 

 

Največji delež danes spomeniško zaščitenih mostov je bil zgrajen v 19. stoletju (skoraj 60%),  

veliko tudi v 20. stoletju (skoraj 30%). Vzrok je v pospešeni industrializaciji in gradnji 

prometne infrastrukture na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Ostalih 10%  je bilo zgrajenih v 18. 

stoletju, le nekaj posameznih mostov pa je še starejših – naš najstarejši most je v Škofji Loki, 

bregove pa povezuje že od 14. stoletja – skoraj 700 let! 

 

Obnovo je v svojem dolgoletnem stažu dočakala manj kot četrtina (23%) vseh mostov, 

razglašenih za kulturni spomenik, večina v obdobju po vojni. Če upoštevamo, da je več kot 

72% mostov starejših od 100 let, 15% pa kar od 200 let, zlahka ugotovimo, da je za te 

spomenike častitljive starosti absolutno premalo poskrbljeno. Le če se bomo zavzeli za 
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njihovo ohranitev, bodo lahko povezovali bregove in prenašali korake zanamcev še dolga 

stoletja, kar je absolutno njihova glavna naloga. Nenazadnje so že stari Rimljani na enega 

izmed njihovih mostov izklesali napis: »Most bo trajal na veke.«, kar nam nazorno prikazuje 

njihovo skrb in željo po ohranitvi ene izmed funkcionalnejših oblik arhitekture. 

 

9. VIRI IN LITERATURA 
 

1. Holz, E. Tadej Brate: Borovniški viadukt. Borovnica. Zgodovinsko društvo, 2007. Kronika 

(Ljubljana), Letnik 57, številka 1, str. 161–162. 

2. Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD). SVIZ (online). Pridobljeno 1. 12. 2011 na spletni 

strani: http://predpisi.sviz.si/kultura/posebni%20del/1.html.  

3. Kulturna dediščina. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (online). Pridobljeno 11. 

12. 2011 na spletni strani: http://www.zvkds.si/sl/nasveti-za-lastnike/kulturna-dediscina/  

4. Kulturna dediščina. Direktorat za kulturno dediščino. Ministrstvo za kulturo (online). 

Pridobljeno 1. 12. 2011 na spletni strani: http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja 

/kulturna_dediscina/ 

5. S. G. Most čez Gruberjev prekop je prvi montažni ločni most pri nas. Naša skupnost 

(Ljubljana), letnik 28, številka 13. Digitalna knjižnica Slovenije (online). Pridobljeno 27. 1. 2012 na 

spletni strani: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-1WV0U3PC/?query=27keywords 

%3dprvi+lo%C4%8Dni+most%27&pageSize=25  

6. Puhov most na Ptuju. Inženirska zbornica Slovenije (online). Pridobljeno 6. 12. 2011 na 

spletni strani: http://www.izs.si/dobra-praksa/primeri-dobre-prakse/inzenirski-objekti /puhov-most-na-

ptuju/  

7. Farndon, J. 4000 stvari, ki jih tudi morate vedeti. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2005. ISBN: 

961-231-520-5  

8. Alič, V. Mangartsko čudo uradno odprto. Dnevnik (online). Pridobljeno 14. 1. 2012 na spletni 

strani: http://www.dnevnik.si/novice/aktualne_zgodbe/1042332261 

9. Ločni most čez dolino Mangartskega potoka grajen s pomočjo poševnih zateg. Primorje 

(online). Pridobljeno 22. 1. 2012 na spletni strani: http://www.primorje.si/ 

index.php?vie=cnt&id=2008102816515504&lng=slo 

10. Teržan, V. Peter Gabrijelčič, arhitekt mostov. Konstrukcija, ki postane del življenja. Dnevnik 

(online). Pridobljeno 1. 2. 2012 na spletni strani: http://www.dnevnik.si 

/tiskane_izdaje/dnevnik/302359 

11. Med mostovi slovenske prestolnice. MMC, RTV SLO (online). Pridobljeno 2. 12. 2011 na 

spletni strani: http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/med-mostovi-slovenske-

prestolnice/200845 

http://predpisi.sviz.si/kultura/posebni%20del/1.html
http://www.zvkds.si/sl/nasveti-za-lastnike/kulturna-dediscina/
http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja%20/kulturna_dediscina/
http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja%20/kulturna_dediscina/
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-1WV0U3PC/?query=27keywords%20%3dprvi+lo%C4%8Dni+most%27&pageSize=25
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-1WV0U3PC/?query=27keywords%20%3dprvi+lo%C4%8Dni+most%27&pageSize=25
http://www.izs.si/dobra-praksa/primeri-dobre-prakse/inzenirski-objekti%20/puhov-most-na-ptuju/
http://www.izs.si/dobra-praksa/primeri-dobre-prakse/inzenirski-objekti%20/puhov-most-na-ptuju/
http://www.dnevnik.si/novice/aktualne_zgodbe/1042332261
http://www.primorje.si/%20index.php?vie=cnt&id=2008102816515504&lng=slo
http://www.primorje.si/%20index.php?vie=cnt&id=2008102816515504&lng=slo
http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/med-mostovi-slovenske-prestolnice/200845
http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/med-mostovi-slovenske-prestolnice/200845


58 
 

12. Mekić, V. Sodobne tehnologije gradnje mostov. Univerza v Ljubljani (online). Pridobljeno 24. 

11. 2011 na spletni strani: http://eprints.fgg.uni-lj.si/536/1/ GRV_0364_Mekic.pdf  

13. Graditi mostove. Projekti programa Interreg IIIB območje Alp. Alpine–Space (online). 

Pridobljeno 15. 12. 2011 na spletni strani: http://www.alpinespace.eu/uploads/media 

/Graditimostove.pdf.  

14. Akvedukt – Aqoaeductus. Modri element. Glasilo skupine Primorje. Primorje (online). 

Pridobljeno 20. 11. 2011 na spletni strani: http://www.primorje.si/ 

cnt_bin.php?id=2010122110073930  

15. How to Fold up a Bridge. Report (online). Pridobljeno 2. 11. 2011 na spletni strani: 

http://www.rotzler.de/uploads /tx_templavoila/INFORM_22_07_Furka_engl_01.pdf  

16. The History of the Bridges on the Menai Straits of the Island of Anglesey, North Wales. 

Anglesey (online). Pridobljeno 3. 12. 2011 na spletni strani: http://www.anglesey.info 

/Menai%20Bridges.htm 

17. Most Akaši–Kaikyo. National Geographic Channel (online). Pridobljeno 3. 12. 2011 na spletni 

strani: http://natgeotv.com/si/big-bigger-biggest/videos/the-akashi-kaikyo-bridge 

18. V Evropi raste največji viseči most v Evropi. Moški. si (online). Pridobljeno 27. 1. 2012 na 

spletni strani: http://www.moski.si/lifestyle/huda-arhitektura/v-beogradu-raste-najvecji-viseci-most-v-

evropi/ 

19. Viadukti in mostovi. Primorje (online). Pridobljeno 27. 1. 2012 na spletni strani: 

http://www.primorje.si/index.php?vie=cnt&str=49_slo 

20. Kaj je konstrukcija? E–konstrukcije (online). Pridobljeno 10. 11. 2011 na spletni strani: 

http://www.e-konstrukcije.si/user_files/vsebina/Informacije/Ucne%20lekcije/Gradbene% 

20konstrukcije-osnove.pdf 

21. Encarta Reference Library Premium, 2005, DVD. 

22. Encyclopedia Britannica 2005. Ultimate Reference Suite, DVD. 

23. Erasmus Bridge. Structurae (online). Pridobljeno 31. 1. 2012 na spletni strani: 

http://en.structurae.de/structures/data /index.cfm?id=s0000267).  

24. Virtualni muzej Jožeta Plečnika. Kronološki pregled Plečnikovih del v Sloveniji. Burger 

(online). Pridobljeno 1. 2. 2012 na spletni strani: http://www.burger.si /Plecnik/kronika.html. 

25. Trnovski most. Pridobljeno 25. 2. 2012 na spletni strani   

http://www.siol.net/kultura/novice/2010/11/trnovski_most.asp  

26. Borovniški viadukt. Pridobljeno 25. 10. 2011 na spletni strani 

http://www.borovnica.eu/phpbb/kb.php?a=146). 

27. Stari most čez Savo in Krko. Pridobljeno 26. 10. 2011 na spletni strani http://kraji.eu 

/slovenija/stari_most_cez_savo_in_krko/. 

28. Most v Jevnici spet popravljajo. Pridobljeno 29. 10. 2011 na spletni strani 

http://www.times.si/zanimivosti/most-v-jevnici-spet-popravljajo. 

http://eprints.fgg.uni-lj.si/536/1/%20GRV_0364_Mekic.pdf
http://www.alpinespace.eu/uploads/media%20/Graditimostove.pdf
http://www.alpinespace.eu/uploads/media%20/Graditimostove.pdf
http://www.primorje.si/%20cnt_bin.php?id=2010122110073930
http://www.primorje.si/%20cnt_bin.php?id=2010122110073930
http://www.rotzler.de/uploads%20/tx_templavoila/INFORM_22_07_Furka_engl_01.pdf
http://natgeotv.com/si/big-bigger-biggest/videos/the-akashi-kaikyo-bridge
http://www.moski.si/lifestyle/huda-arhitektura/v-beogradu-raste-najvecji-viseci-most-v-evropi/
http://www.moski.si/lifestyle/huda-arhitektura/v-beogradu-raste-najvecji-viseci-most-v-evropi/
http://www.primorje.si/index.php?vie=cnt&str=49_slo
http://www.e-konstrukcije.si/user_files/vsebina/Informacije/Ucne%20lekcije/Gradbene%25%2020konstrukcije-osnove.pdf
http://www.e-konstrukcije.si/user_files/vsebina/Informacije/Ucne%20lekcije/Gradbene%25%2020konstrukcije-osnove.pdf
http://en.structurae.de/structures/data%20/index.cfm?id=s0000267
http://www.siol.net/kultura/novice/2010/11/trnovski_most.asp
http://www.borovnica.eu/phpbb/kb.php?a=146
http://www.times.si/zanimivosti/most-v-jevnici-spet-popravljajo


59 
 

29. Projekt ureditve starih ljubljanskih nabrežij. Pridobljeno 8. 1. 2012 na spletni strani 

http://ljubljanski.projekti.si/ozivitev-nabrezij-ljubljanice-hradeckega-most-pri-gradascici.aspx  

 

9. 1. SLIKOVNO GRADIVO 
1. Slika 1: Most Danyang–Kunshan, Kitajska, 

http://thexodirectory.com/2011/04/danyang%E2%80%93kunshan-grand-bridge-the-

longest-bridge-in-the-world/, 24. 3. 2012 

2. Slika 2: Pond du Gard, Francija, http://www.google.si/imgres?q=pont+du+gard, 1. 12. 2011  

3. Slika 3: Steffenbachov most, http://www.rotzler.de/uploads/tx_templavoila 

/INFORM_22_07_Furka_engl_01.pdf, 1. 12. 2011 

4. Slika 4: Most Golden Gate, Kalifornija, http://www.twip.org/photo/north-america/united-states-of-

america/photo-5355-01-07-08-07-21-55.jpg, 28. 2. 2012                                    

5. Slika 5: Most z jeklenimi verigami, Menai Straits, http://www.anglesey.info 

/Menai%20Bridges.htm, 1. 12. 2011 

6. Slika 6: Most Tower Bridge, London, 

http://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/wonder/structure/images/london_bridge_1.jpg, 28. 2. 2012                                    

7. Slika 7: Puhov most, http://www.izs.si/dobra-praksa/primeri-dobre-prakse/inzenirski-objekti 

/puhov-most-na-ptuju/, 1. 12. 2011   

8. Slika 8: Pokriti leseni most, Podgora pri Hotavljah, http://www2.arnes.si 

/~supmrazp/mostovi/podgora1.jpg, 1. 12. 2011 

9. Slika 9: Mostarski most, Bosna in Hercegovina, http://www.pohorje-

tours.com/images/motelmostarinn_mostar_stari-most1.jpg, 15. 3. 2012 

10. Slika 10: Stari čevljarski most v Ljubljani, 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=422862&page=13, 15. 3. 2012 

11. Slika 11: Čevljarski most danes, http://imageshack.us/photo/my-images/137/cevljmost2dy7.jpg/, 

15. 3. 2012 

12. Slika 12: Viadukt Črni kal, http://www.primorske.si/getattachment/3c1d654d-1aa0-40da-a205-

a17da55a8460/.aspx, 15. 3. 2012 

13. Slika 13: Vrste mostov, Encarta Reference Library Premium 

14. Slika 14: Gradnja borovniškega viadukta, http://www.vlaki.info/forum 

/viewtopic.php?f=21&t=3514&start=75, 1. 12. 2011 

15. Slika 15: Viadukt Predel, http://www.shrani.si/f/3P/Gj/2FDDsoqH/predel.jpg, 15. 3. 2012 

16. Slika 16: Gradnja s pomočjo sistema poševnih zateg, http://www.primorje.si/index.php?menu=1, 

1. 12. 2011 

17. Slika 17: Gradnja visečega mostu nad Savo, http://www.google.si/imgres?q=vise 

%C4%8Di+most+vikr, 12. 1. 2012   

http://ljubljanski.projekti.si/ozivitev-nabrezij-ljubljanice-hradeckega-most-pri-gradascici.aspx
http://thexodirectory.com/2011/04/danyang%E2%80%93kunshan-grand-bridge-the-longest-bridge-in-the-world/
http://thexodirectory.com/2011/04/danyang%E2%80%93kunshan-grand-bridge-the-longest-bridge-in-the-world/
http://www.google.si/imgres?q=pont+du+gard
http://www.rotzler.de/uploads/tx_templavoila%20/INFORM_22_07_Furka_engl_01.pdf
http://www.rotzler.de/uploads/tx_templavoila%20/INFORM_22_07_Furka_engl_01.pdf
http://www.twip.org/photo/north-america/united-states-of-america/photo-5355-01-07-08-07-21-55.jpg
http://www.twip.org/photo/north-america/united-states-of-america/photo-5355-01-07-08-07-21-55.jpg
http://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/wonder/structure/images/london_bridge_1.jpg
http://www.izs.si/dobra-praksa/primeri-dobre-prakse/inzenirski-objekti%20/puhov-most-na-ptuju/
http://www.izs.si/dobra-praksa/primeri-dobre-prakse/inzenirski-objekti%20/puhov-most-na-ptuju/
http://www.pohorje-tours.com/images/motelmostarinn_mostar_stari-most1.jpg
http://www.pohorje-tours.com/images/motelmostarinn_mostar_stari-most1.jpg
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=422862&page=13
http://imageshack.us/photo/my-images/137/cevljmost2dy7.jpg/
http://www.primorske.si/getattachment/3c1d654d-1aa0-40da-a205-a17da55a8460/.aspx
http://www.primorske.si/getattachment/3c1d654d-1aa0-40da-a205-a17da55a8460/.aspx
http://www.vlaki.info/forum%20/viewtopic.php?f=21&t=3514&start=75
http://www.vlaki.info/forum%20/viewtopic.php?f=21&t=3514&start=75
http://www.shrani.si/f/3P/Gj/2FDDsoqH/predel.jpg
http://www.primorje.si/index.php?menu=1
http://www.google.si/imgres?q=vise


60 
 

18. Slika 18: Gredni mostovi in konzolni most, Vrste mostov, Encarta Reference Library Premium 

19. Slika 19: Viadukt Tržiška Bistrica, 

http://www.dnevnik.si/uploads/articles/2009/01/04/1042233906_3.jpg, 15. 3. 2012 

20. Slika 20: Gredni most nad reko Forth, http://theaposition.com/Partner/haversham-baker/5            

21. Slika 21: Šentjakobski most v Ljubljani, http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/med-

mostovi-slovenske-prestolnice/200845, 12. 1. 2012   

22. Slika 22: Tower Bridge v Londonu, http://www.london-se1.co.uk/places/tower-bridge-exhibition, 

12. 1. 2012   

23. Slika 23: Erazmov most, http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?id=s0000267, 12. 1. 

2012   

24. Slika 24: Palični most, Encyclopedia Britannica 

25. Slika 25: Železniški most, Ptuj, http://www.google.si/imgres?q=%C5%BEelezni%C5% 

A1ki+most+Ptuj, 12. 1. 2012    

26. Slika 26: Most s poševnimi zategami, Encyclopedia Britannica 

27. Slika 27: Čevljarski most, http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/med-mostovi-

slovenske-prestolnice/200845, 12. 1. 2012   

28. Slika 21 : Trnovski most, http://www.siol.net/kultura/novice/2010/11/trnovski_most.aspx, 12. 1. 

2012   

29. Slika 22 : Tromostovje, http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Tromostovje_from_below.jpg, 12. 1. 

2012   

30. Slika 30: Zmajski most v Ljubljani, http://www.dlib.si/razstave/0001/index.html#, 12. 1. 2012   

31. Slika 31: Štoparjev most, http://hiking-biking.net/images/temp/-hiking-ang-biking-stoparjev-

most8.jpg, 26. 3. 2012 

32. Slika 32: Solkanski most, http://web.sccelje.si/tomi/seminarske2011/NovaGorica/vseXD.htm, 12. 

1. 2012    

33. Slika 33: Kapucinski most v Škofji Loki: http://www.destinacije.com/slika_nav.asp?lang 

=hr&pg=1&folder=Slike-Slovenija-RijekeiPotoci&cp=38&s=Next, 12. 1. 2012   

34. Slika 34: Štoparjev most pri Vrhniki, http://www.ednevnik.si/uploads/a/ajzenpon/105262.jpg, 26. 

3. 2012 

35. Slika 35: Železniški Most, Zidani Most, 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/SLO-Zidani_Most1.JPG/300px-

SLO-Zidani_Most1.JPG, 26. 3. 2012 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.si/uploads/articles/2009/01/04/1042233906_3.jpg
http://theaposition.com/Partner/haversham-baker/5
http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/med-mostovi-slovenske-prestolnice/200845
http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/med-mostovi-slovenske-prestolnice/200845
http://www.london-se1.co.uk/places/tower-bridge-exhibition
http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?id=s0000267
http://www.google.si/imgres?q=%C5%BEelezni%C5%25
http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/med-mostovi-slovenske-prestolnice/200845
http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/med-mostovi-slovenske-prestolnice/200845
http://www.siol.net/kultura/novice/2010/11/trnovski_most.aspx
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Tromostovje_from_below.jpg
http://www.dlib.si/razstave/0001/index.html
http://hiking-biking.net/images/temp/-hiking-ang-biking-stoparjev-most8.jpg
http://hiking-biking.net/images/temp/-hiking-ang-biking-stoparjev-most8.jpg
http://web.sccelje.si/tomi/seminarske2011/NovaGorica/vseXD.htm
http://www.destinacije.com/slika_nav.asp?lang%20=hr&pg=1&folder=Slike-Slovenija-RijekeiPotoci&cp=38&s=Next
http://www.destinacije.com/slika_nav.asp?lang%20=hr&pg=1&folder=Slike-Slovenija-RijekeiPotoci&cp=38&s=Next
http://www.ednevnik.si/uploads/a/ajzenpon/105262.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/SLO-Zidani_Most1.JPG/300px-SLO-Zidani_Most1.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/SLO-Zidani_Most1.JPG/300px-SLO-Zidani_Most1.JPG


61 
 

 9. 2. PRILOGE 
 

1. Pismo Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, dne 14. 10. 2011 
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3. Tri pisma lokalnim zavodom: Zavodu za varstvo kulturne dediščine Novo Mesto, Maribor 
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