
 

 

Številka: 03200-2/2014-13 

Datum: 25.2.2014  

 

Mestna občina Ljubljana                                                                                      32. seje MS                                                                           

Mestni svet                                                                                                             k 2. točki 

Mestni trg 1, Ljubljana 

 

Zadeva: vprašanja in pobude 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, posredujem županu in pristojnim službam sledeče svetniško 

vprašanje: 

 

Cerkev Sv. Jerneja na Celovški cesti je bila kot starodaven spomenik  z dodano žlahtno Plečnikovo 

nadgradnjo  z arkadami  lep in prepoznaven simbol kulture v Ljubljani. 

Žal pa za spomenik danes ni ustrezno poskrbljeno. 

 

Znano je, da je bila leva stran zaščitenega spomenika urejena  kot vrtno arhitekturni element 

spomenika, tlakovana je bila cesta in površina, pripadajoča k spomeniku, urejena je bila zelenica in 

park in to od leta 1982, ko je bila končana gradnja otoka SŠ4/1-Stara cerkev (stanovanjski bloki ob 

Vodnikovi). (Priloga fotografije) 

Žal pa danes  podoba nudi žalosten pogled. 

 

Sprašujem: 

 

Na desni/južni strani cerkve je Plečnikovo stopnišče, kjer   je  namesto dostojnega 

hortikulturnega obroča nastalo parkirišče. Zaradi  množice parkiranih vozil  je stopnišče 

skoraj neopazno. Ali je MOL dovolil pozidavo  parka  in spremembo v parkirišče? 

 

Ali   pri izdelavi podlag za razglasitev spomenika l. 2009  urejena okolica cerkve sv. Jerneja ni 

bila vnesena kot sestavni del spomenika? 

 

V 'Odloku o razglasitvi del arh.J.Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega 

pomena' (Ur.l.RS, št. 51, 2009, str. 6949) sta pri EŠD 2000, Cerkev sv.Jerneja v Šiški  sta 

navedeni le parceli 1337 in 1338, obe k.o.Spodnja Šiška. To je povsem neustrezna klasifikacija 

tega spomenika. 

Kaj se je zgodilo  s parcelami .št. 1047/4, 1339, 1029/3,1340/3 ter 1027/2 in 1027/3, ki naj bi bile 

po  informacijah  del   zaščitenega spomenika EŠD 2000? 

 

Nedostojno je tudi, da pred  zaščitenim  spomenikom stoji še cela vrsta zabojnikov in zastira 

pogled nanjo. Tudi vrsti koles  » Ljubljanskega biciklja« ni mesto  pred zaščitenim 

spomenikom. Ali je za postavitev koles  MOL iskal soglasje pri kulturno-varstvenih ustanovah?  

 

Kaj je MOL storila, da bi se odstranili  grafiti s cerkve? In kaj, da se  ne bi čečkanje 

ponavljalo? 

 

Tudi Četrtna skupnost Šiška je napisala več prošenj za odstranitev poškodb na fasadi, pa se ni 

nikjer nič premaknilo (Glejte Glasilo Ljubljana št. 9/2012, stran 27). Kako resno jemljete 

Četrtno skupnost Šiška? 

 

 



 

 

Kaj je MOL storila, da bi preprečila divjanje   vandalov, ki  odstranjujejo in poškodujejo 

Plečnikove elemente, uničujejo fasadno opeko in poskušajo vdirati v cerkev ? 

 

Kako  bo MOL obeležila 140-  letnico rojstva Plečnika  ter 2000 – letnico Emone in predstavila 

Jernejevo cerkev? 

 

 

 

 

                                                                                     Mojca Škrinjar 

                                                                                     mestna svetnica 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


