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Mestni svet MOL 
Mestni trg 1                                                                                                    
1000  Ljubljana 
 
 
Zadeva: Ustno vprašanje 
 
Spoštovani! 
 
Na podlagi 98. člena Poslovnika Mestne občine Ljubljana, postavljam v imenu Svetniškega kluba 
Nova Slovenija županu in pristojnim službam naslednje ustno svetniško vprašanje. 
 
Titova komunistična oblast je konec maja 1945 pomorila v bližnjem Brezarjevem breznu okoli 800 
ljudi, ki so ostali po bolnišnicah v Ljubljani. Umorjeni naj bi bili slovenski in hrvaških domobranci, 
nemški ujetniki, med njimi pa naj bi bilo tudi večje število civilistov.  
 
Razpadajoča trupla so privedla do težavnih higienskih razmer, ki so začele ogrožati zdravje ljudi in 
živali. To naj bi bil vzrok, da je oblast v juniju 1945 ukazala nemškim vojnim ujetnikom iz taborišča 
Šentvida nad Ljubljano prekop trupel iz Brezarjevega brezna v Kucjo dolino.   
 
Klavrna podoba Brezarjevega brezna se kaže tudi danes, saj opažamo neurejeno stanje tega 
zgodovinskega spomenika. Neoznačeni in neurejeni so pristopi k breznu, neočiščena je neposredna 
okolica brezna (podrta drevesa ležijo vsevprek), dotrajana in manjkajoča je tudi varnostna ograja. Vse 
to govori o tem, da je odgovornemu za vzdrževanje malo mar za omenjeni spomenik. Spomnimo, 4. 
oktobra 1994 je tedanja Skupščina občine Ljubljana – Šiška sprejela Odlok o razglasitvi Velikega 
Brezarjevega brezna in grobišča žrtev povojnih pobojev za kulturni in zgodovinski spomenik ter 
naravno znamenitost.  
 
Ali je Mestna občina Ljubljana odgovorna za vzdrževanje omenjenega kulturnega spomenika? Če da, 
zakaj ne pristopi k sanaciji in rednemu vzdrževanju spomenika? V primeru, da MOL ni odgovorna za 
vzdrževanje in sanacijo, prosimo, da MOL posreduje omenjeno svetniško pobudo pristojnemu 
organu.  
 
V Svetniškem klubu NSi protestiramo proti takšnemu malomarnemu ravnanju odgovornih in 
zahtevamo, da se nemudoma pristopi k ureditvi stanja kulturnega in zgodovinskega spomenika 
Brezarjevo brezno na raven, ki nas bo vse utrjeval v prepričanju, da je pietetni odnos do pokojnih na 
visokem mestu prioritetne lestvice naše kulture in zahodne civilizacije. 
 
Za odgovore se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo. 

 
Mojca Kucler Dolinar 

Vodja Svetniškega kluba N.Si 
 

-priloge: fotografije Kucje doline pri Podutiku 
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