
Stanje na obnovi podružnične cerkve sv. Marjete v Žlebeh

Obnova cerkve je bila planirana v mesecu maju 2021 tako, da se je 
najprej začelo z deli na obnovi celotne fasade zvonika, ki je bil po 
požaru med obema svetovnima vojnama najbolj prizadet.

Dela so bila prijavljena na projekt LAS – Ljubljanska regija, kjer smo s 
strani EU za obnovo kulturnih spomenikov dobili sofinanciranje okoli 
58 % glede na celotne stroške. Razliko zbiramo župljani in prebivalci 
iz Žleb ob sodelovanju celotne župnije z namenskimi mesečnimi 
nabirkami pri nedeljskih svetih mašah.
Ob odkritju kipa in ne reliefa sv. Marjete (ki je sedaj v konzervatorski 
obdelavi v Ljubljani) je gradbeni odbor sprejel odločitev, da se izvede 
repliko kipa in se jo namesti v popotniški oltarček, sam kip pa po 
kakovostnem restavriranju postavi nazaj v prezbiterij. Stroške replike 
in konzervatorskega posega pokrivajo sredstva republiških skladov. 
Za temeljito sanacijo urnega mehanizma se nismo odločili zato, ker 
so moderni pogoni bolj natančni. Odločitev za instalacijo najsodob-
nejše elektronske opreme je v večinskem delu podprla Občina 
Medvode. Obstoječ mehanizem pa bo pripravljen za celovito 
očiščenje in predstavitev v muzeju artefaktov, ki bo pripravljen do 
konca v zvoniku na treh etažah in bo ob večjih praznikih odprt za 
oglede. 
Obnova ladje, prezbiterija in oken predstavlja večji zalogaj, zato smo 
dodatno zaprosili za sredstva Ministrstvo za kulturo, ki posege 
sofinancira v višini 49 %.
Celoten poseg, vključno z delom krajanov Žlebov, je po grobi oceni 
vreden okoli 250.000 €, pri tem pa niso všteti stroški izdelave 
replike, restavriranje, vodenja projekta, svetovanja s strani Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine, ki so prav tako po grobi oceni do sedaj 
okoli 42.000 €.
Posebno zahvalo je treba izreči vsem prostovoljcem pri izdelavi, 
dopolnjevanju raznih drobnih del, ki so jih izvajali z glavnim 
organizatorjem g. Mirkom Bizantom, nadzoru Francu Kavčiču, 
odgovornemu nadzoru Primožu Duhovniku, arhitektu Damjanu 
Kopaču, da so dela potekala skladno z Gradbeništvom Novak, g. 
Primož Novak. Kovinske dele pri celotni gradnji je izdelal g. Florjan 
Dolenc. Spisek vseh sodelujočih je predolg in bo objavljen v knjižici 
ob blagoslovu obnovljene fasade. 
Predvidoma bodo dela zaključena do konca oktobra s celovito 
zasteklitvijo gotskih oken, do konca septembra z montažo lope med 
cerkvijo in zvonikom, končnim opleskom sten, ki še niso dovolj 
osušene, in seveda kakovostno sanacijo obzidja vključno z vhodnim 
portalom.
Obnova tlaka pod lopo je predvidena na spomlad 2022 zato, ker ta 
dela niso bila vključena v popis del pri prijavljenih projektih in 
zahtevajo skrbno obdelavo (g. Lado Vidmar).

Veliko drobnih del bo še potrebnih, zato bomo veseli vsakega daru 
ali pomoči v materialu. Na koncu zahvalo za vse dobro pripravljene 
razpise, preko katerih smo dobili temeljna finančna sredstva in 
dobro organizacijo dela ter osebni angažma izrekam g. Jožetu 
Duhovniku, voditelju gospodarskega odbora župnije Preska. 


