RE: cerkev sv. Jernej v Šiški - Stara cerkev

Od : MARTINA LIPNIK <martina.lipnik@siol.net>

Ned, 24. nov.. 2019 11:45

Zadeva : RE: cerkev sv. Jernej v Šiški - Stara cerkev

1 priloga

Za : 'Irena Vesel' <irena.vesel@zvkds.si>, lilijana dolenc <lilijana.dolenc@siol.net>,
'Silvin Krajnc' <silvin.krajnc@rkc.si>, 'borut santej' <borut.santej@zvkds.si>
Cc : 'Mateja Demšič' <mateja.demsic@ljubljana.si>, 'Miljana Butina Smrdel'
<miljana.smrdel@ljubljana.si>, 'Boris Vičič' <boris.vicic@zvkds.si>, modest
erbeznik <modest.erbeznik@zvkds.si>, 'katja pohl' <katja.pohl@zvkds.si>,
'Nina Žbona' <nina.zbona@rescen.si>, 'Mag. Darja Pergovnik'
<darja.pergovnik@zvkds.si>, 'Robert Peskar' <robert.peskar@zvkds.si>, 'Janez
Kromar' <janez.kromar@zvkds.si>, Julijana Dolenec
<julijana.dolenec@siol.net>
Spoštovana ga. Vesel,
Lepo se zahvaljujemo za prejeti Zapisnik, razvidno je, da je bilo opravljeno obsežno delo na opisu stanja in
pogojev ohranjanja dediščine.
Po naših močeh bomo poskusili še naprej prispevati k temu, da se stanje popravi do optimalnega možnega.
Prosimo še naprej za vaše usmeritve za naše delovanje pri vzdrževanju spomenika s strani lastnikov – tako
objekta cerkvene stavbe, kot zunanje ureditve v okolici.
Potrebno bo še veliko truda (in finančnih sredstev), saj je nekaj posegov bilo izvedenih protipravno (po naši
oceni), kar je treba odpraviti in sanirati, vendar brez pomoči ustreznih inšpekcijskih služb in skrbnikov
»(potencialnega grajenega) javnega dobra« težko pričakujemo ustrezne rezultate.
Lep pozdrav,
Za društvo DUO, Odbor za lepšo Staro Šiško
Predsednica Martina Lipnik
From: Irena Vesel <irena.vesel@zvkds.si>
Sent: Sunday, November 24, 2019 11:24 AM
To: lilijana.dolenc@siol.net; MARTINA LIPNIK <martina.lipnik@siol.net>; Silvin Krajnc <silvin.krajnc@rkc.si>;
borut santej <borut.santej@zvkds.si>
Cc: Mateja Demšič <mateja.demsic@ljubljana.si>; Miljana Butina Smrdel <miljana.smrdel@ljubljana.si>; Boris
Vičič <boris.vicic@zvkds.si>; modest.erbeznik@zvkds.si; katja pohl <katja.pohl@zvkds.si>; Nina Žbona
<nina.zbona@rescen.si>; Mag. Darja Pergovnik <darja.pergovnik@zvkds.si>; Robert Peskar
<robert.peskar@zvkds.si>; Janez Kromar <janez.kromar@zvkds.si>
Subject: cerkev sv. Jernej v Šiški - Stara cerkev
Spoštovani,
pošiljam vam poročilo terenskega ogleda cerkve sv. Jerneja v Šiški z dne 25.3.2019.
Malo je trajalo, pa vendarle se zahvaljujem kolegicam in kolegu, ki so mi posredovali svoje strokovno mnenje.
Prisotni na terenskem ogledu dne, 25.3.2019:
ZVKDS OE LJ: Irena Vesel, Darja Pergovnik, Modest Erbežnik, Katja Poh
ZVKDS RC: Nina Žbona, Evgen Pezdirc
Župnija Lj. Šiška: Silvin Kranjc
Predstavnik društva DUO: Niko Dolenc
Lepo pozdravljeni!
Irena Vesel

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino

Irena Vesel, u.d.i.a.

konservatorska svetnica
vodja OE Kranj
Tomšičeva ulica 7, SI-4000 Kranj

Telefon: 04 280 73 11
Mob: 041 639 475
E-pošta: irena.vesel@zvkds.si
www.zvkds.si

Poročilo ogleda 25.03.2019.pdf 4.0 MB

