
 

 

Društvo Blaž Potočnikova čitalnica (BPČ) je zaskrbljeno zaradi samo-

voljne odločitve Mestne občine Ljubljana, ki želi neupravičeno razlastiti 

pokopališče Župnije Ljubljana Šentvid ter kapelo, ki nam je sveta in 

znamenje na pokopališču. Pod pretvezo širitve pokopališča in z lažnimi 

obljubami o posodobitvi, ki jih krajani dobivamo že več let, želijo ta 

sveti kraj, to božjo njivo, ki že stoletja pripada Šentvidčanom in kraja-

nom okoliških vasi, sovražno prevzeti in z njim gospodariti. Kako dru-

gače je mogoče razumeti, da župan prestolnice v demokratičnem času 

z razlastninjenjem prevzema to, kar ni njegovo. Sprašujemo se, kdo bo 

na vrsti jutri, komu bodo z istim postopkom vzeli del dvorišča ali njive, 

za dosego zgolj lastnega in nikakor ne cilja, ki bi stremel k skupnemu 

dobremu za vse. 

Kot društvo pa smo še posebej zaskrbljeni, ker je del razlastitve tudi 

kapela, v kateri počivajo duhovniki, ki so službovali v Šentvidu, med 

katerimi je tudi "oče naroda", sicer narodni buditelj, naravoslovec, 

pesnik in skladatelj Blaž Potočnik. Njihove spominske plošče v notra-

njosti kapele, kakor tudi oba nagrobnika Potočnikovi materi in sestri ter 

slikarju in podobarju Matiju Tomcu na zunanji strani kapele, je društvo 

BPČ pred kratkim v celoti obnovilo. Zato upamo, da vsi člani društva, 

pa tudi tisti, ki čutite z župnijo Šentvid, saj v njej doživljate veliko lepe-

ga in zgledno sodelujemo, razumete to potezo kot napad na sakralni 

objekt in sveto njivo. Duhovnik Blaž Potočnik nam je v pesmi o slovesu 

zapisal:  
 

"Oh, naglo nas mine ves trud bolečine! 

Utrujen se uleže na pare trpín: 
Zvonovi, zvonite! Domú ga spremite;  

gre z dela in teže Adamov sin!" 
 

Na nas je, da povzdignemo glas, da bo naše ostalo naše, da nam nihče 

s sovražnim prevzemom in z obljubami, ki jih je bilo do danes več kot 

realiziranih zgodb, ne bo vzel tega, da bi naši trpíni morali po prevzemu 

počivati na tujčevi zemlji!       

                       /Upravni odbor društva BPČ/ 
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OBNOVA NAGROBNIKOV  

NA POKOPALIŠKI KAPELI  

KRISTUSOVEGA VSTAJENJA 

V ŠENTVIDU 
Upravni odbor BPČ se je v letu 2017 
odločil financirati obnovo in restavracijo 
dveh nagrobnikov ob pokopališki kapeli. 

Gre za pokojne sodobnike in tesne so-
delavce  župnika Blaža Potočnika, v prvi 
vrsti arhitekta in podobarja, nosilca 
umetnostnega ustvarjanja, Matije Tom-
ca. Njegova delavnica (imenovana tudi 

Mala akademija) je delovala v Šentvidu 
med leti 1836 in 1885. Izdelali in obno-

vili so več kot 70 oltarjev po vsej Slove-
niji. Njegov sin  Miroslav (Friderik To-
mec), pokopan v istem grobu, je bil 
akademski slikar in glasbenik, nekaj let 
organist in tudi predsednik Narodne 
čitalnice. 

Drugi restavrirani nagrobnik  na zaho-
dni fasadi  (križ z manjšim oltarjem) je 
postavil Blaž Potočnik svoji materi in 
sestri. 
Obnovljene so tudi plošče v kapeli sed-
mim šentviškim duhovnikom (Zabret, 
Malovrh, B. Potočnik, …  delovali so v 

18. in 19. stoletju). Istočasno je bil re-
stavriran še nagrobnik zapuščenega 
groba gospe Helene Komatar iz Guncelj, 
farni dobrotnici ob popotresni obnovi 
cerkve leta 1895. 
S temi dejanji BPČ sledi poslanstvu 
ohranjanja spomina na pomembne kul-

turne sodelavce v času  prebujanja na-
rodne zavesti, v času organiziranja slo-
venskih taborov (1868–1871) z zahtevo 
zedinjenja vseh Slovencev in uvedbe 
slovenskega jezika v šole in urade. 

/F. Velkavrh/ 

V soboto, 14. aprila smo se v okviru čistilne akcije, ki jo je organizirala Četrt-
na skupnost Šentvid, člani BPČ lotili čiščenja prostorov, ki nam jih župnija 
velikodušno odstopa za potrebe arhiviranja kulis, gledaliških kostumov, ogla-

ševalskega gradiva, skratka vsega, kar  društvo uporablja za svoje delova-

nje.  
V prihodnje nam Četrtna skupnost obljublja, da bomo dobili prostor za te na-
mene v Ljudskem domu, kar z veseljem podpirata tako društvo kot župnija. 


