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Zadeva: 
Odgovor na odprto pismo pristojnim za preprečitev porušitve kapele Jezusovega srca, edine 
stavbne dediščine arhitekta Jožeta Plečnika v Mariboru 
 

 

Spoštovani, 
 

Hvala za odgovor na odprto pismo, ki smo vam ga poslali 2. marca 2020.  

Veseli nas, da se Mestna občina Maribor zaveda pomena kapele Jezusovega srca v Mariboru in da si 

prizadeva za njeno celovito ohranitev.  

Upamo, da bo vaše tesno sodelovanje s poznavalci Plečnikovih del in strokovnjaki ZVKDS pripeljalo do 

ustrezne rešitve in ohranitve stavbe kapele skupaj z opremo kapele ter s tem slediti standardom 

varstva, ki smo jim zavezani v Sloveniji. Verjamemo, da so strokovnjaki pristojne javne službe že 

naredili vse za vpis kapele skupaj z njeno opremo v Register kulturne dediščine Republike Slovenije in 

tako pridobili Evidenčno številko dediščina za kapelo in njen interier. 

Mestno občino Maribor pozivamo, da stori vse za čim prejšnjo ustrezno razglasitev celote, ki 

predstavlja primer arhitektovega velikega čuta, da pomaga poiskati ustrezne oblikovne rešitve in s 

skromnimi sredstvi ustvari izpovedno bogat sakralni prostor.  

Vaša pomembna naloga je tudi novemu lastniku stavbe (če se njegovi interesi ne skladajo z 

ohranitvijo) zagotoviti ustrezno nadomestno zemljišče, kjer bo lahko uresničil svoje projekte ambicije 

in upravičil investicijo. Ključno je namreč, da se odstranjena oprema čim prej vrne na svoje mesto in 

da stavba dobi ustreznega lastnika, ki bo zasnoval nov program skladno z vrednotami in značilnostmi 

stavbe. 

Ker je taka rešitev strokovno pravilna in odgovorna, verjamemo, da boste v letu, ko si prizadevamo za 

uvrstitev dediščine arhitekta Plečnika na Seznam svetovne dediščine organizacije UNESCO, kot varuhi 

javnega interesa storite vse, da edine stavbne dediščine arhitekta Plečnika v Mariboru ne porušite, 

ampak jo tvorno vključite v življenje mesta.  

 

dr. Sonja Ifko 

predsednica ICOMOS Slovenija 

 



 

 

 

 

 

 

 


