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MESTNA OBiINA Ljubljana
MESTNI SVET

Zadeva: Odgovor na svetniSko vpra5anje oz. pobudo mestne svetnice Brede Brezovar
Papii za 5. sejo MS MOL glede ponovne vzpostavitve muzejske zbirke, ki je bila
odstranjena iz cerkve Sv. Urha
Zveza'. Vpra5anje in pobuda 51.03200-4l20ll- z dne 14.3.2011

Spo5tovani,

Na Oddelku za kulturo smo seznanjeni z dolgoletno problematiko muzejske zbirke na Urhu,

odstranjene iz cerkve leta 1992. Obmodje je od 1992 predmet denacionalizacije, ki je bila delno

zakljudena za objekt cerkve (vrnjeno v naravi RK Zupniji Sostro z delno odlodbo 3.5.1994) in vedino

travnatih povr5in ter plato s spomenikom in grobi3dem (vrnjeno MOL)'
Spomeni3ko obmodje Urh pri Ljubljani je z odlokom za5ditena kulturna, zgodovinska in likovna

aeaiSe ina lokalnega pomena (Ur. list RS, 3t.7612003) in obsega obmodje okrog spomenika na platoju

nad grobiid"., ."ikiu, objekt nad bivSo meZnarijo in bivSe gospodarsko poslopje. Razglasitev je

pomlnila zgolj uskladitev z aktualnim zakonom o varstvu kulturne dedi5dine, obmodje je bilo kot

tulturno-zgodovinski spomenik strokovno opredeljeno Ze z odlokom izleta 1984.

Celostna poaoUu ambientalne resitve obmodja je izvedena po nadrtih arhitekta Borisa Kobeta. Kiparski

del spomenika je delo Karla putrihainZdenkaKalina, 1948151. Spomenik je bil odkrit leta 1955'

V nadaljevanju posredujemo pojasnilo strokovnih sluZb Mestnega muzeia in galerij mestna Ljubljana

(MGMi) u irJi, ponouno vzpostavitvijo muzejske zbirke, ki je bila odstranjena iz cerkve Sv. Urha.

Leta 1952 je bil na Sv. Urhu odkrit spomenik Zrnam postoiank vaike straie in Slovenskega

domobranstva, urejena je bila tudi okolica spomenika ter iirie okolje z ostanki nekdanje meinariie,

kjer se je dogajalo muienie in elrsekuciie Zrtev.

V cerkvi je bila postavljena razstava, na kateri je bil med drugim razstavljen kip talca Mariana

Keriiia Belaia, ki je danes shranjen v MGML.

Leta t 982 je bila razstava (zadnjii) preurejena, pripravil jo ie MML, ki ie na Sv' Urhu dobil tudi

prostore za sfubnika razstave v adaptiranem nekdanjem hlevu. Razstava obsegala 47 panoiev' na
-katerih 

so biti obeieni faksimili ariivskih dokumentov in fotografij ter besedila ter maketa celotnega

obmoija in bronasta knjiga z imeni irtev (izdelana Ze letq 1955 po izkopu novo odkritih irtev), ki sta

danes'shranjeni v MGML. panoje smo zaradi dotrajanosti leta 2002 odpisali in odstranili iz depoia.

Leta I99l je iupnikv Sostrem obiini Ljubljana Moste Polie predlagal, da bi se cerkev vrnilo nienemu

prvotnemi roi"n, in predlagal sofinanciranje ureditve drugih prostorov za razstavo' Po sprejemu

zakona o denacionalizaciii, to ni bilo vei aktualno.



Leta 1992 so udeleienci maie v cerkvi Sv. Urha razstavne elemente umalodli v zakristijo, MML pa je
postavitev v cerkvi obnovil.

Z denacionalizacijo leta 1992 je bila Zupniji Sostro vrnjena cerkev in zemljiiia v okolici, ne pa tudi
nekdanja meinarija ter nekdanji hlev. MML je moral razstato umakniti v depo.

ZZB je neprestano sproiala pobude zq obnovitev razstave na Sv. (Jrhu predvsem na Ministrstvu za

kulturo in na MOL. Leta 1995 je minister Pelhan naroiil Ljubljanskemu regionalnemu zavodu za

varstvo kulturne dediiiine (LRZVKD) izdelqvo koncepta nove postavitve, kar pa se ni zgodilo.

Leta I99B je minister Skoll tzdal konino odtoibo o denacionalizaciji nepremiinin na Sv. Urhu, pri
iemer.je v lasti MOL ostala le nekdanja me2narija in zemljiiie, na katerem stoii. MOL se je pritoZila z
zahtevo po nekdanjem hlevu, kakienie bil rezultat ne vem.

Leta 2001je MML dobil nalogo izdelati novo stalno postavitev na Sv. Urhu. Naroinikie bilo
Ministrstvo za kalturo RS. Izdelan je bil scenarij postavitve, pridoblieno je bilo vse potrebno arhivsko

in slikovno gradivo, napisani so bili vsi tel$ti. Nato se je projekt ustavil, ni bilo definirano, kako ie z
lokacijo, kjer naj bi razstava stala, niti nadatjnje ahivnosti (razstava ie bila tik pred oblikovaniem in

izvedbo) niso bile vei financirane.

Ponovna pobuda za postavitev razstave je bila sproiena leta 2005. V dogovorih so sodelovali MML,

ZVKD, On tiuU6o"a, ZZB ter Jurij Kobe (dedii avtorskih pravic Borisa Kobeta). Izdelanaie bila

Idejna zasnoya ureditve spomeniikega kompleksa Sv. Urh pri Ljubljani (avtorii: Niko Lukei, Janez

Kos, Jurij Kobe), ki pa ni bila izvedena.

Po tem letu se je Sv. Urh veikrat pojavljal v medijih, leta 2009 ie o Sv. Urhu postavil poslansko

vpraianje Zmigo Jeliniii Ple*riiti, obiasno smo v muzeju dobili namige, da bi se lahko zgodila

realizacija projekta, a vei od tega nikoli ni bilo.

II. POMEMBNA DEJSTVA
Glede omenjanja stmuzeiske prezentaciie<, >muzeiske postaviMe<, celo tmuzeiske zbirke<, ki se

pojavljajo i raztiinih dikumentih o razstavi na Sv. (Jrhuie pomembno vedeti, da neka muzeiska zbirka
-ni 

temi dogaianja na Sv. Urhu med drugo svetovno vojno v resnici ne obstaia. Omenieni Belaiev kip

je bil izdelin-za razstavo, prav tako maketa in kovinska knjiga Glede slednje ie potrebno omeniti, da
"podatki 

v njej niso v celoti verodostojni, da niso meniene vse Zrtve, in da so nekatera imena v niej
'zapisana 

po pomoti. Ostalo razstavf eno gradivo - koptje arhivskih dokumentov in fotografij pa so

dokumenti iz itevilnih zbirk infondov Muzeja novejie zgodovine Slovenije in Arhiva Republike

Slovenije. Torej je pri vseh oblikah razstave na Sv. (Jrhu ilo za ureditev neke predstavitve s

sekundarnim gradivom.

Glede razstave, za katero so bila gradiva izdelana teta 2001 je pomembno opozoriti, da je ilo talcrat za

precej sodoben pristop k prikazuisebin, kjer ne nastopa originalno muzejsko ali arhivsko gradivo, da
^pa 

je"po desetletju ta koniept razstave, prav tako pa tudi vsebinska artikulacija moino zastarela. Teh

konceptov ter vsebinskega scenariia ni smotrno realizirati.

Kalrrinokoli prihodnjo prezentacijo dogajanja na Sv. (Jrhu med drugo svetovno voino ie potrebno

zasnovati ,iroro, ie vedno pa bi bilo pametno razmisliti o smotrnosti postavljanja razstave ter

razmisliti namesto razstave o izdekni spominske ploiie s konlwetnim in pietetnim besedilom. K
oblikovanju takinega besedila nas je leta 2008 pozval Oddelek za kuhuro MOL, kar smo tudi storili'



Predlagano besedilo:
Med drugo svetovno vojno v letih od 1942 do 1945 je obmoije Sv. Urha v okviru okupacijskega
obrambnega obroia mesta Ljubljane dobilo vlogo postojanke enote Vaikih straZarjev. Ti so za
okupacijsko vojsko opravljali razliine naloge, med drugim tudi patruljiranje po okoliikih gozdovih in
zasliSevanje osumljenih sodelovanja z osvobodilnim gibanjem. Po kapitulaciji Italije je postoianko na

Sv. Urhu prevzela enota Slovenskega domobranstva. Sv. rJrh je v okolici in Ljubljani predstavf al
zloveiie ime lrraja, od koder se aretirani niso vraiali ali pa je bil cilj njihove poti v italijanskih ali
nemikih koncentracijskih taboriiiih. Sv. Urh ie danes ohranja spomin na nesreini bratomorni spopad

in kliie k spravi ter enotnosti Slovenstvct v novem tisoiletju.
zaZZB ni bilo sprejemljivo, na Urhu je bila leta 2008 na parkiri5du pod gospodarskim poslopjem

postavljena tabla z drugadno vsebino, z zemljevidom spomeniSkega obmodja in osnovno informacijo o
njem.

Prijazen pozdrav.

Pripravila:
Miljana Smrdel
vi5ja svetovalka I
miljana.smrdel@ljubljana.si, 01 306 48 43

dr. UroS Grilc
nadelnik


