
Subject: RE: kulturna dediščina_Stara Šiška_cerkev _sv_Jerneja_sestanek
From: "MARTINA LIPNIK" <mar na.lipnik@siol.net>
Date: 10/03/2019, 15:47
To: "'Irena Vesel'" <irena.vesel@zvkds.si>
CC: "'Julijana Dolenec'" <julijana.dolenec@siol.net>

Najlepša hvala za sporočilo in za hitri odziv!
LP Mar na Lipnik

From: Irena Vesel [mailto:irena.vesel@zvkds.si]
Sent: Sunday, March 10, 2019 3:16 PM
To: MARTINA LIPNIK
Cc: Julijana Dolenec
Subject: Re: kulturna dediščina_Stara Šiška_cerkev _sv_Jerneja_sestanek

Pozdravljeni,
res smo bili dogovorjeni, da v začetku leta izdelamo poročilo o stanju Plečnikove dediščine cerkve sv.
Jerneja z okolico v Šiški.
Te dni se dogovarjam z Restavratorskim centrom in ostalimi kolegicami za skupen ogled.
O poteku vas bom obvestila.

lp Irena Vesel

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino
Območna enota Ljubljana

Irena Vesel
univ.dipl.ing.arh.
konservatorska svetnica
Tržaška 4, SI-1000 Ljubljana
Telefon: 01 24 10 713
Mob: 041 639 475
E-pošta: irena.vesel@zvkds.si
www.zvkds.si

Od: "MARTINA LIPNIK" <martina.lipnik@siol.net>
Za: "Irena Vesel" <irena.vesel@zvkds.si>
Cc: "Julijana Dolenec" <julijana.dolenec@siol.net>
Poslano: Nedelja, 10. Marec 2019 12:47:49
Zadeva: RE: kulturna dediščina_Stara Šiška_cerkev _sv_Jerneja_sestanek

Spoštovani,
Na sestanku v zvezi z stanjem »kulturnega spomenika« v našem okolju (DUO, Odbor za lepšo Staro Šiško), to je
cerkve sv. Jerneja in okolice, je bilo dogovorjeno, da ZVKDS opravi določene dejavnos , iz katerih bo podano
poročilo o razmerah na stavbi in v okolici.
Na podlagi tega naj bi pristojni in odgovorni nadaljevali z delom v smeri obnove stavbe in okolice.
Sprašujem, v kakšni fazi je delo v okviru ZVKDS? Kdaj lahko v društvu DUO, ki pomaga lastnikom in pristojnim za
čim boljše reševanje problema ke (v prid »javnega interesa«), pričakujemo v pomoč ustrezno Poročilo ZVKDS?

Lep pozdrav
Predsednica Društva DUO, Mar na Lipnik
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From: MARTINA LIPNIK [mailto:martina.lipnik@siol.net]
Sent: Thursday, November 15, 2018 9:55 AM
To: 'silvin.krajnc@rkc.si'; 'OE Ljubljana'; 'gp.irsop@gov.si'; 'gp.irskm@gov.si'; 'gp.mk@gov.si'; 'Tajništvo OE
Ljubljana'; 'boris.vicic@zvkds.si'; 'Julijana Dolenec'; 'glavna.pisarna@ljubljana.si'; 'info.inspektorat@ljubljana.si';
Kultura (Kultura@ljubljana.si)
Cc: 'Branka Grum'; varuh@varuh-rs.si; 'p. Gregor Kos'
Subject: RE: kulturna dediščina_Stara Šiška_cerkev _sv_Jerneja_VABILO na sestanek
Importance: High

Spoštovani,
Obveščamo vse, da smo z  vodjo službe ZVKDS, območna enota Ljubljana,  g. Vičič Borisom, ter z lastniki stavbe, RKC,
dogovorili sestanek na sedežu ZVKDS, območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, dne 27.11. ob 10h.
MOL, kot večinska lastnica zemljišč v »varstvenem območju« stavbe in s tem lastnica spomeniško zaščitenih zunanjih površin
ob stavbi, je na sestanku nepogrešljiva.
Vabljene nadzorne službe naj bi predstavile svoja stališča glede problema ke in opredelile možne ukrepe.

Prilagamo VABILO.
Prosimo, da se sestanka zanesljivo udeležite, oziroma zagotovite udeležbo svojih predstavnikov.

Lep pozdrav,
Mar na Lipnik, predsednica Društva DUO, Odbor za lepšo Staro Šiško

P.S.: Informacije glede kraja sestanka:
E-pošta: tajnistvo.lj@zvkds.si
BORIS VIČIČ, vodja 
Telefon: 01/24 10 702
E-pošta:boris.vicic@zvkds.si

Tržaška cesta 4
1000 Ljubljana 
Telefon: 01/24 10 700
Faks: 01/42 56 112

From: MARTINA LIPNIK [mailto:martina.lipnik@siol.net]
Sent: Friday, October 19, 2018 10:08 AM
To: 'p. Gregor Kos'; 'silvin.krajnc@rkc.si'; 'OE Ljubljana'; 'gp.irsop@gov.si'; 'gp.irskm@gov.si'; 'gp.mk@gov.si';
'Tajništvo OE Ljubljana'
Cc: 'Julijana Dolenec'; 'glavna.pisarna@ljubljana.si'; 'Branka Grum'; 'boris.vicic@zvkds.si'; varuh@varuh-rs.si
Subject: kulturna dediščina_Stara Šiška_cerkev _sv_Jerneja_RE: pravna-sredstva-glede-prostorskih-
nacrtov_Šifković_20180720
Importance: High

Spoštovani,

S strani društva DUO smo vam poslali več sporočil, v skrbi za čim boljše stanje »kulturnega spomenika« v našem
okolju, to je cerkve sv. Jerneja in okolice.
Med drugim je bilo poslano sporočilo:
From: Julijana Dolenec [mailto:julijana.dolenec@siol.net]
Sent: Tuesday, July 24, 2018 8:41 PM
To: p. Gregor Kos
Cc: silvin.krajnc@rkc.si
Subject: FW: pravna-sredstva-glede-prostorskih-nacrtov_Šifković_20180720
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Vodili smo veliko ak vnos , da bi se stanje popravilo in razmere uredile tako, da bi spomenik lahko nadalje obstajal
v čim boljši »kondiciji«.
O razmerah smo obves li več javnih služb (MOL), pa tudi nadzornih služb.
S  strani MOL je prišlo navodilo, da mora lastnik stavbe sam na novo uredi  drenažo objekta, ki trpi zaradi
zamakanja zalednih vod, okvare v drenažnem sistemu pa ogrožajo tudi sosednjo (mestno) zelenico, kjer se je
pojavil zemeljski udor.
Ker se številne druge nepravilnos  v primeru »spomenika« morajo sanira  in odpravlja  tudi po nadzorstvenih
poteh, smo se pred časom obrnili na inšpekcijske službe in na Urad Varuha človekovih pravic (v prilogi naše
navedbe o nepravilnos h), ki je naša prizadevanja za boljši uradni nadzor nad stanjem podprl (dopis VČP z dne

10.9.2018,  )

Zato s tem dopisom pozivamo tudi nadzorne službe, da ukrepajo glede nepravilnos , ter da vam pristopijo v
pomoč pri urejanju problema spomenika, kot smo ga že večkrat opisali (slabo stanje stavbe, težave urejanja
okolice, uzurpacija okoliškega prostora z neprimerno in nezakonito rabo,  neurejeno zemljiško stanje, itd…).

Prosimo za ponoven sestanek z vami in z javnimi strokovnimi službami ZVKDS (ter MOL), če ocenjujete, da sami
težko izvajate ak vnos , ki bi bile za dobro sanacijo stanja potrebne (zadnji sestanek smo imeli 21.11.2017,
zapisnik v prilogi),  in če menite, da je potrebno še kaj dogovori , da bi se na terenu razmere uredile.

Lep pozdrav,
Za DUO, predsednica Mar na Lipnik
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