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ZADEVA:  

ODGOVOR NA ODPRTO PISMO ICOMOS SLOVENIJA - rušitev kapele Jezusovega srca 

v Mariboru 

 

Spoštovana ga. dr. Sonja Ifko, predsednica ICOMOS Slovenija. 

 

 

Bogata zapuščina na Ljubljanski ulici v Mariboru je izjemnega pomena tako za ves slovenski 

prostor kot za MO Maribor. Zavedamo se, da je kapela Jezusovega srca Mariboru dala 

poseben pečat, zato si zelo prizadevamo, da se ohranita tako stavba kot njena notranjost, ki 

sta, tako kot sami pravite, nedeljiva celota pomembne kulturne dediščine arhitekta Jožeta 

Plečnika. 

 

Interjer kapele Jezusovega srca v Mariboru smo tako spravili na varno v skladišče, ki je bilo 

potrjeno s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Objekt je bil namreč prazen 

in s to rešitvijo smo ga tudi ustrezno zaščitili pred vandalizmom, drugimi oblikami uničenja, 

pa tudi pred propadanjem zaradi pojava plesni ipd. Ob tem naj dodamo, da je bila oprema v 

preteklosti že odstranjena in gre tokrat že za tretjo odstranitev.   

 

Mestna občina Maribor tesno sodeluje s poznavalci Plečnikovih del in skupaj z njimi 

preverjamo predvsem dva možni rešitvi. V sklopu prve bi kapelico ohranili na lokaciji in jo v 

načrte ureditve novega lastnika tudi primerno inkorporirali. Druga rešitev predstavlja 

izgradnjo novega objekta za namen umestitve interjerja .  

 

Objekt ima namreč tri funkcije, in sicer funkcijo skulpture (zunanjost objekta), muzejsko 

funkcijo in liturgično funkcijo. Jezuiti si želijo posvetiti objekt, kar bi posledično pomenilo 

možnost nadaljnjega služenja dosedanjemu namenu. Tudi v primeru nove lokacije, bi ta bila 

v neposredni bližini obstoječe. 

 

Ocenjujemo, da je sodelovanje Mestne občine Maribor z Zavodom za varovanje kulturne 

dediščine Slovenije, novimi lastniki in jezuiti pri iskanju najprimernejše rešitve zelo dobro, 

zato se nadejamo dobre skupne rešitve. 
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Naša prizadevanja gredo v smer novih priložnosti. Torej, če bo novo rešitev predstavljala 

druga lokacija, si želimo z novo zgradbo ponuditi več vsebine.  

 
 
 

 

Odnosi z javnostmi 

                        Mestna občina Maribor 


