
Spoštovani vaščani Šmartnega, Glinj in Poženika 

Minilo je leto in pol od padca dela simsa nad glavnim vhodom v podružnični cerkvi Svetega 

Martina v Šmartnem. To se je zgodilo med darovanjem sv. maše. Na srečo žrtev ni bilo. 

Treba je bilo sprejeti odločitev, ali cerkev zapreti in jo ograditi ter onemogočiti dostop do 
okolice cerkve ali začeti z obnovo. Župnik, g. Jernej Marenk, je pozval vaščane, naj 

ustanovijo odbor, ki bo sprejel odločitev o usodi cerkve. 

Ustanovljen je bil gradbeni odbor, ki ga sestavljajo: Aleš Pavec, Zdravko Novak, Jože 

Klemenc, Anton Preložnik, Pavel Korbar, Franci Novak, Rafko Gerkman, Anže Jerič in Franc 

Čebulj. 

Vaščani Šmartnega, Glinj in Poženika smo se zaradi pomena cerkve v širši okolici odločili za 
obnovo. Cerkev je razglašena za kulturni spomenik občinskega pomena in je na območju 
teh treh vasi edina še ohranjena kulturna dediščina. Zdelo se nam je sramotno, da bi v teh 

časih objekt propadel, saj bi s tem pokazali tudi nespoštovanje do naših prednikov, ki so 

cerkev zgradili v drugačnih, težjih okoliščinah. 

Obnova se je začela sredi leta 2018 in je trenutno zaključena do faze, da so lahko pred 
kratkim odstranili gradbeni oder. V obnovo je vključena še sanacija nadstreška pred cerkvijo 

in dokončanje fasade turna. 

Pred kratkim je bil izveden obračun del za izdelavo projektne dokumentacije, krovska in 

gradbena dela. 

Del sredstev za plačilo izvedenih del smo vaščani zbrali s prihranki iz nabirk, del sredstev pa 

smo pridobili iz razpisa Občine Cerklje za obnovo sakralnih objektov. Kljub temu je zaradi 
obsežne obnove zmanjkalo dobrih 40.000 €. Ta sredstva bo treba pridobiti z donacijami 
podjetnikov in darovi vaščanov. Denar, brez vsakih provizij, je namenjen izključno poplačilu 

izvajalcev, za izvedena dela. 

V vseh treh vaseh je okoli 145 gospodinjstev oziroma 490 prebivalcev. Vsak si lahko sam 

izračuna, koliko bo treba prispevati na gospodinjstvo oziroma na prebivalca. Glede na to, da 
zneski ne bodo majhni, se lahko odločite za darovanje po delih, v večmesečnih obrokih ali 

podobno. 

Sredstva lahko darujete osebno v župnišču, gradbenem odboru ali pa nakažete na 
transakcijski račun Župnije Cerklje na Gorenjskem, št.: SI56 2900 0005 2123 486, odprt pri 

UNICREDIT banka Slovenija d. d. V primeru, da odziv ne bo zadosten, bo gradbeni odbor 

moral obiskati vaščane. 

Več informacij o obnovi in splošno o cerkvi smo pripravili na: https://cerkev-

smartno.weebly.com/.  

Na spletni strani bodo objavljene tudi donacije in darovi, če bo posamezni darovalec v to 
privolil. Objavljeno je tudi poročilo gradbenega odbora. Vabimo vas k ogledu strani in vas 

prosimo za vaša mnenja.  

 

V Šmartnem, 1. 5. 2019 
 
 

Gradbeni odbor 
 

 

https://cerkev-smartno.weebly.com/
https://cerkev-smartno.weebly.com/


Poročilo gradbenega nadzora 

Sanacijsko obnovitvena dela na zvoniku podružnične cerkve Svetega Martina v Šmartnem so se pričela izvajati 
v septembru 2018. 

Vsa sanacijska dela so se izvajala skladno s projektom del, in sicer sanacija strešne konstrukcije zvonika, 
fasade in simsov zvonika in nadstrešek levo od zvonika (Sora inženiring, d.o.o., 2018). 

Izvedena dela: 

− kompletna postavitev in odstranitev gradbenih odrov, 

− izdelava sidrne kovinske konstrukcije za vpetje križa v slemenu zvonika in zamenjava dveh 
jabolk, 

− popravilo manjkajoče škrilne kritine, 

− izdelava bakrene kritine s podkonstrukcijo nad vsemi simsi, okenskimi policami in zgornjimi 
zaključki stebrov, 

− popravilo stika z bakreno pločevino med ladjo in zvonikom, 

− izdelava nosilne armirano betonske konstrukcije za podporo lesene strešne konstrukcije 
strehe zvonika, 

− odstranitev pločevinaste kritine z nosilno konstrukcijo, 

− izdelava novega armiranobetonskega venca pod pločevinasto konstrukcijo zvonika, 

− izdelava nove lesene strešne konstrukcije in kompletna izdelava bakrene strehe na vrhu 
zvonika z vpetjem pod škrilno kritino, 

− izdelava nove odprtine za dostop do konstrukcije zvonika, 

− zamenjava ure, 

− kompletna odstranitev in izdelava novih ometov nad zvonovi, 

− odstranitev in izdelava novih ometov v predelu zvonika, kjer so nameščeni zvonovi, na 
severni fasadi 80%, na vzhodni, južni in zahodni pa 60%, 

− v predelu zvonika od simsa nad vhodnimi vrati v cerkev do zvonov se je na severni fasadi 
popravil omet nad spodnjim simsom , špalete okrog oken in sanirala razpoka v celotni višini, 
na vzhodni fasadi se je popravil omet nad spodnjim simsom in delno na stebrih ter omet na 
ladji cerkve, na zahodni fasadi se je popravil omet nad spodnjim simsom in delno na stebrih 
ter celoten omet v srednjem delu tega dela v višini štirih metrov, na južni fasadi pa se je  
popravil omet na simsu pod zvonovi, 

− čiščenje in premaz vseh portalov iz naravnega kamna - tuf, 

− izdelane so bile štiri ojačitve s karbonsko tkanino v pasovih širine 30 cm v predelu pod uro, 
pod zvonovi, v sredini med spodnjim simsom in zvonovi ter nad vhodnimi vrati v cerkev, 

− sanacija rege med zvonikom in ladjo cerkve z  vgradnjo delitacijskega profila in 

− kompletna pleskanje zvonika in severne fasade ladje na obeh straneh zvonika. 

Uporabljeni materiali: 

− karbonska tkanina za ojačitev, sanacijski ometi in barva proizvajalca Mapei, Italija 

Gradbeni nadzor so izvajali: 

− Mravlja Gorazd univ. dipl. inž. grad., IZS G-0845, 

− Meri Lavrič in 

− ZVKD Slovenija, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Kranj. 

 

V Šmartnem, dne 1.5.2019      Meri Lavrič, gradbena nadzornica 


