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MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                               k 2. tč., 4. seje MS MOL 
MESTNI SVET                                                                                         
 
 
ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE  
 
V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, v imenu Svetniškega kluba Socialnih 
demokratov, dajem županu ter pristojnim službam naslednjo pobudo: 
 
 
Pred leti je bila umaknjena muzejska zbirka iz cerkve Sv Urha, ki je sedaj v depojih 
Mestnega muzeja in Galerij mesta Ljubljane. Zgodovinska zbirka, ki je bila po 2. sv vojni 
nameščena v cerkvi Sv. Urha je preko dokumentacijskega gradiva izpričevala o vojnih 
zločinih domobrancev med drugo svetovno vojno na Urhu. Tam stoji tudi grobnica oz. 
spomenik. V njej ležijo posmrtni ostanki 123 žrtev zločinov in 56 borcev Cankarjeve brigade, 
tja prenesenih po koncu vojne, ki jo obeležuje tudi spomenik. Zaradi odstranitve muzejske 
zbirke iz cerkve spomeniku trenutno manjka dobršen del informativne vrednosti, saj 
mimoidočim postreže le z najbolj površnim opisom dogodkov na nekaj raztresenih 
spominskih ploščah.  
 
Na 4. seji Odbora za kulturo MS MOL, z dne 8.3.2011, sem predlagala dva amandmaja k 
Predlogu odloka o Proračunu za leto 2011 in 20012, da bi se del sredstev namenilo tudi za 
ponovno vzpostavitev muzejske zbirke na Urhu. S strani strokovne službe mi je bilo 
pojasnjeno, da na Urhu še vedno poteka denacionalizacijski postopek v zvezi z mežnarijo in 
gospodarskim poslopjem, ki sta predvidena, kot morebitni mesti za ponovno postavitev 
muzejske zbirke. 
 
Predlagam, da pristojne službe in oddelki (Oddelek za ravnanje z nepremičninami in 
Oddelek za kulturo) pripravijo informacijo o statusu denacionalizacijskih postopkov, ki so 
povezani s kulturnimi objekti oz. kulturnimi projekti na območju MOL, v katerih je udeležena 
bodisi MOL oz. druge kulturne ustanove, katerih ustanovitelj je MOL, med drugim tudi 
informacijo glede ponovne postavitve muzejske zbirke na Urhu in s celovito informacijo  
seznanijo mestni svet.  
 
Predlagam tudi, da pripravi Muzej in Galerije Mesta Ljubljane za sejo MS tudi informacijo o 
strokovnih pripravah ponovne vzpostavitve muzejske zbirke, ki je bila odstranjena iz cerkve 
Sv. Urha. 
 
Prosim za pisni odgovor na pobudo. 
 

Svetnica SD v MS MOL 
Breda Brezovar Papež 

 
 


