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Zadeva: vprašanja in pobude                                                                                                                                     

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL,  zastavljam županu ter pristojnim službam naslednje 

svetniško vprašanje, ki zadeva vandalsko razbijanje Plečnikove urbane opreme, mestnih svetilk 

izvedenih iz umetnega kamna.  

Sprašujem: 

 čemu pripisujete neuspešno soočanje vaše politike redarstva in zaščite pri zaščiti 

Plečnikove urbane opreme, pri čemer ta trenutek izpostavljam permanentno ogrožanje 

Plečnikovih stebrnih svetilk iz umetnega kamna, vandalsko razbijanje steklenih krogel 

na svetilkah in škodo na kamnitih profilih Plečnikovih mestnih svetilk? 

 

 koliko sredstev MOL letno porabi za popravilo poškodovanih Plečnikovih mestnih 

svetilk iz umetnega kamna, naročilo novih stebrov, steklenih krogel, žarnic in 

poškodovanih napeljav?  

 

 kaj boste kot župan storili, da se ta barbarizem enkrat in za vselej identificira in trajno 

odpravi?  

 

OBRAZLOŽITEV 

Razbijanje Plečnikovih svetilk je v Ljubljani postala tradicionalna rekreacija, ki se kot štafetna palica 

podaja in prenaša iz generacij in jo vsakokratna oblast ne zna in ne zmore odpraviti, v vašem 

mandatu pa se ta rekreacijska steza še podaljšuje in širi. Neuspešno soočenje z uničevanjem tako 

pomembne kulturne dediščine, ki je hkrati tudi najbolj znameniti del vitalne mestne opreme uličnih 

svetilk, je absolutno nesprejemljivo. 

Krčevitost tradicionalnega znašanja nad Plečnikovimi mestnimi svetilkami traja že več kot pol 

stoletja, mnogi pa jo povezujejo z negativno politično propagando proti Plečnikovemu svetovnemu 

nazoru.  

Spoštovani gospod župan, ali lahko, kot dober poznavalec politične propagande pred letom 1991 

odločno zatrdite, da politični sistem nekdanje oblasti ni z enim očesom privoščljivo toleriral tovrstno 

početje in ne takrat, njegovi potomci pri vzvodih oblasti pa tudi danes, ne želijo odpreti drugega 

očesa in temu političnemu destruktivizmu in kulturnemu vandalizmu odločno stopiti na prste.  

Ob vprašanjih, ki sem jih navedel se dobro zavedam nezavidljive situacije, v kateri so se znašli 

vsakokratni nosilci oblasti in novodobni župani. Prepričan sem, da si tudi vi kot aktualni župan MOL 

osebno želite, da se ta neprijeten maraton enkrat za vselej ustavi. Ampak pravih ukrepov pa ni, ni 

zaslediti novih video elektronskih sistemov varovanja kulturne dediščine, povečanega nadzora 

mestnih redarjev, sproženih apelov javnosti in permanentnih opozoril v glasilu Ljubljana. In še bi 

lahko našteval.  

Spoštovani gospod župan, od vas pričakujem odločen odgovor. Prepričan sem, da ima vaša oblast za 

uspeh v tem primeru bistveno več možnosti. Za pisni odgovor, ki ga z zanimanjem pričakujem, se 

vam zahvaljujem.  
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                                                                            vodja svetniškega kluba  


