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Zadeva: Odgovor na svetniška vprašanja Mojce Kucler Dolinar 

 

5.  julija 2012 smo prejeli svetniško vprašanje vodje Svetniškega kluba Nove Slovenije – Krščanske 

ljudske stranke gospe Mojce Kucler Dolinar in podajamo pisne odgovore  k 2. točki 17. Seje 

Mestnega sveta. 

 

- Vprašanje:«Glede na to, da je bil pred časom dogovorjen prenos Plečnikove dediščine v 

upravljanje in skrbništvo delno na državo, delno pa na mesto, me zanima, kaj je v 

upravljanju ali skrbništvu Mestne občine Ljubljana oziroma njenih muzejev in galerij?« 

 
 

V letu 2010 je Mestna občina Ljubljana neodplačno prenesla na  Republiko Slovenijo Arhitekturni 

muzej Ljubljana,  z izjemo stavbe in opreme na Karunovi 4-6 v Ljubljani, to je Plečnikove zbirke. 

Plečnikova zbirka je bila dodeljena v upravljanje  Muzeju in galerijam mesta Ljubljana. 

 

 

- Vprašanje:«Ali razmišljate, da bi zbirka bila (ali je celo že) del gradiva v Muzeju za 

arhitekturo in oblikovanje, glede na to, da so kletni in pritlični prostori lahko poplavljeni 

zaradi bližine vode, saj se je že zgodilo, da je voda prišla prav do praga objekta?« 

 

Pogodba med Republiko Slovenijo in Mestno občino Ljubljana v 4. členu določa, da bo po celoviti 

inventarizaciji Plečnikove zbirke pripravljen usklajen predlog strokovne komisije o ureditvi statusa 

Plečnikove zbirke. Komisija je bila sestavljena iz predstavnikov Muzeja za arhitekturo in oblikovanje 

(MAO), Muzeja in galerij mesta Ljubljane (MGML) in Skupnosti muzejev Slovenije. 

Komisija je decembra 2011 sklenila:  

»Na podlagi odloka o zaščiti Plečnikove dediščine in pogodbe o prenosu ustanoviteljskih pravic 

Arhitekturnega muzeja Ljubljana med MOL in Republiko Slovenijo se Plečnikova zbirka kot 

zaščitena celota ohrani v Plečnikovi hiši na Karunovi. 

 

MAO in MGML bosta skupaj upravljala s Plečnikovo zbirko, kar pomeni da: 

o MAO dovoli prenos podatkov iz inventarne knjige Plečnikove zbirke v bazo MGML, 

o imata oba muzeja dostop do inventarne knjige, ki jo vodi odgovorni kustos v 

MGML, MAO ima dostop le za branje, 

o MAO in MGML sodelujeta pri oblikovanju letnega programa, ki bo vezan na temo 

Plečnika (vodstva, promocijske publikacije, strokovna srečanja, razstave…),  

o MGML s pomočjo MAO postopoma izvede digitalizacijo vseh Plečnikovih skic in 

načrtov in digitalno kopijo izroči tudi MAO v uporabo,  



 

 

o ima MAO zagotovljen dostop do gradiva iz Plečnikove zbirke, 

o ima MAO prednost pri izposoji gradiva za razstave, 

o MAO določi strokovno osebo, ki bo komunicirala z odgovornim kustosom 

Plečnikove zbirke. 

Zbirka bo v digitalizirani obliki v maksimalnem moţnem obsegu dostopna javnosti preko svetovnega 

spleta. 

MGML bo po celoviti prenovi Plečnikove hiše zagotovil razširjeni delovni čas za obiskovalce in 

raziskovalce.« 

 

- Vprašanje:«Zanima me, kako je z digitalizacijo gradiva Plečnikove zbirke? Je že dokončana? 

Kje je/bo dostopna javnosti? Če ni, zakaj ne in kdaj bo?« 

 

Plečnikova zbirka obsega 17599 predmetov, od tega so v dokumentacijski program Galis vpisani vsi, 

digitalno fotografijo pa jih ima pribliţno 10.000: fotografirana oz. skenirana je korespondenca, 

fotografije, glinasti in mavčni modeli, ter večina predmetov, ki se hranijo na originalnem mestu v 

Plečnikovi hiši. V letošnjem letu je intenzivno potekala digitalizacija Plečnikovih originalnih skic in 

načrtov (6.000 predmetov), ki pa še ni dokončana. Pričakujemo, da bo zbirka v celoti digitalizirana 

po obnovi celotne zbirke in ponovnem odprtju v letu 2015. 

Predmeti iz Plečnikove zbirke so v manjšem obsegu dostopni na slovenskem muzejskem portalu: 

www.museums.si v spletni galeriji. 

 

 

- Vprašanje: «Kakšna je vizija ohranjanja Plečnikove dediščine v Ljubljani?« 

 

Plečnikova hiša  

Plečnikova zbirka je spomenik drţavnega pomena, ki jo sestavlja kompleks Plečnikovih hiš na 

Karunovi 4 in 6 z ohranjenim originalnim inventarjem ter pripadajoči vrt z lapidarijem. Arhitekt Joţe 

Plečnik se je leta 1921 naselil v pritlični trnovski hiši na Karunovi 4, ki ji je v letih 1923 – 25 na 

zahodni strani dozidal valjasti prizidek, po dokupu sosednje hiše leta 1929 pa na juţni strani še 

zimski vrt. Tu je mojster do pozne starosti v zasebnosti ţivel odmaknjeno in samosvoje ţivljenje. 

 

Plečnikova hiša je bila urejena in odprta za javnost leta 1974. 

V hiši so še danes ohranjeni dragoceni izvirni umetnikovi ambienti z opremo in osebnimi predmeti, 

predstavljeni so glinasti, mavčni in leseni modeli različnih projektov, Plečnikova osebna knjiţnica in 

risarsko orodje. Danes si obiskovalec lahko ogleda veţo, hodnik, kuhinjo, spalnico s kopalnico, malo 

sprejemnico, okroglo stopnišče, atelje v nadstropju ter zimski vrt. Ogled hiše je zaradi svoje 

izjemnosti in občutljivosti moţen samo s strokovnim vodstvom, ki je prilagojeno različnim 

starostnim skupinam ter je za večje skupine omejeno na sedem oseb hkrati. 

 

Trenutno stanje Plečnikove hiše in razstavnih ter arhivskih predmetov, zahteva nujno obnovo. Da bi 

se ta nacionalno pomembna dediščina ohranila tudi v prihodnje, je potrebno čim prej začeti z 

investicijskimi vzdrţevalnimi deli na stavbi in z obnovo in zaščito eksponatov. 

Z izvedbo vseh elementov investicije se bo ustvarila moţnost za reorganizacijo poslovanja, 

izboljšavo pogojev dela zaposlenih in uvedbo novih predstavitveno – izobraţevalnih programov, kar 

bo Plečnikovo hišo obogatilo, jo naredilo zanimivo za širši krog obiskovalcev ter kulturnemu 

http://www.museums.si/


 

 

spomeniku drţavnega pomena podaljšalo ţivljenjsko dobo. Omogočena bo tudi dodatna kulturna in 

turistična ponudba. 

Namen investicijske naloţbe je restavriranje in obnova sklopa stavb, izvirnih ambientov in muzealij v 

Plečnikovi hiši, kar je prepoznano kot kulturna dediščina drţavnega pomena, z obogatitvijo in 

modernizacijo programa in moţnostjo razširitve muzejske prezentacije. Vse dejavnosti bodo privedle 

do optimalnih pogojev, da bo po obnovi mogoče objekt in njegove vsebine čim enostavneje celostno 

vzdrţevati. Prezentacija bo narejena na način, da bo dostopna čim širši javnosti, vključno z gibalno 

oviranimi in slepimi. Posluţevala se bo najmodernejših muzeoloških pristopov ter v svoji prezentaciji 

ter pedagoških in andragoških programih, tako v obnovljeni muzejski stavbi kot tudi na vrtu, ki je 

vključen v muzejsko prezentacijo. 

S prenovo muzejske hiše, zbirke in vrta začnemo v letu 2013 in bo predvidoma zaključena v letu 

2015. Za prenovo imamo pripravljeno ţe vso potrebno dokumentacijo. 

 

Za pripravo obnove so bile do sedaj izvedene sledeče aktivnosti: 

2008- izdelava konservatorskega načrta 

2009- izdelava DIIP 

2010  - izdelava PZI dokumentacije za vrt 

2011 -  odkup stanovanja na Karunovi 4 

2012 – izdelava PGD dokumentacije 

 

 

Pregled Plečnikove arhitekturne dediščine, ki je v lasti MOL, po enotni številki dediščine (EŠD): 

 

EŠD 345     Plečnikova hiša – stanje predstavljeno v zgornjem tekstu 

EŠD 368     Kongresni trg – obnovljen in na novo prezentirana Plečnikova arhitektura 

EŠD 383     Pokopališče Navje – vzdrţevan in redno varovano 

EŠD 386     Regulirana struga Ljubljanice – vzdrţevano, delno ţe obnovljeno, delno še v teku 

EŠD 398     Tromostovje - vzdrţevano 

EŠD 1589   Kriţanke s cerkvijo Device Marije pomočnice – /delno v upravljanju Festivala Ljubljana/ 

- vzdrţevano, delno obnovljeno 

EŠD 5456   Baragovo semenišče/delno v upravljanju Pionirkega doma in Slovenskega mladinskega 

gledališča/ - vzdrţevano 

EŠD 5642   Čevljarski most - vzdrţevano 

EŠD 5636   Emonska cesta, Trg francoske revolucije, Vegova ulica - vzdrţevano 

EŠD 5636   Levstikov trg - vzdrţevano 

EŠD 5726   Spomenik ţrtvam NOB v Trnovem – vzdrţevano, urejena okolica 

EŠD 5928   Peglezen – lastniki samo lokalov v pritličju - vzdrţevano 

EŠD 8822   Plečnikove trţnice - vzdrţevane 

EŠD 9646   Ambroţev trg – vzdrţevan park 

EŠD 9647   Hrvatski trg – park obnovljen - vzdrţevano 

EŠD 14625 Plečnikove Ţale 

EŠD 20025 Trikotni park v Tivoliju 

EŠD 20332 Zoisova cesta in Zoisova piramida – vzdrţevano – piramida obnovljena 

EŠD 22658 Rimski zid - obnovljen 

EŠD 22824 Nabreţje Gradaščice –  v pripravi obnova 

EŠD 22826 Trnovski pristan - vzdrţevano, delno ţe obnovljeno, delno še v teku 

EŠD 22828 Brezov drevored na Eipprovi cesti - vzdrţevano 

EŠD 22886 Parkovna ureditev grajske planote - vzdrţevano 

EŠD 26358 Plečnikova promenada v Tivoliju - vzdrţevano 

EŠD 26418 Trafika na Prešernovem trgu – obnovljeno, vzdrţevano 

EŠD 26420 Letni kino Tivoli - vzdrţevan 

EŠD 26472 Ulica na Grad - vzdrţevana 

EŠD 22356 Vhodni portal na Viškem pokopališču – vzdrţevana 

 

 



Mestna obdina Ljubljana se zaveda pomena Flednikove dediSdine, zato jo promo'vira preko svojih
javnih zavodov: Muzeia in galerije mesta Liubljana in Zavoda za turizem Ijubljana. Veliko novosti
pri prornoviraniu in ohranjanju Flednikove dediSdine pa si nadejamo prav s prenovitvijo njegove
zbirke na Karunovi 4 in 6 v Ljubljani. Nenazadnje pa je Mestna obdina Ljubljana dobitnica Evropske
nagrade za mestni javni prostor in sicer za projekt >PreureditvenabreLij in mostovi na Ljubljanici<,
ki je bila podeljena julif a letos v Barceloni, kjer gre ptav 'za revitalizacijo Plednikove dediSdine.

Pripravili:
Jerneja Batii
podsekretarka
Jernej a.batic@U ublj ana.si
Tel.: 01/306 4840
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