
 
OSNUTEK 

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) 
ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …….. seji dne ……………... sprejel 
 

 
ODLOK 

o razglasitvi starega letališča v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena 
 
 

1. člen 
 
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine Ljubljana – Staro letališče 
(EŠD 7622).  
 
Spomenik obsega parcele številka: 126/1, 126/2, 127/106, 127/107, 127/108, 127/128, 127/161, 
127/162, 127/163, 127/164, 127/165, 127/166, 127/167, 127/168, 552/1, 552/2, 567/1 - del in 
1242/3, vse k.o. Moste. 
 

2. člen 
 
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena: Območje spomenika 
predstavlja še ohranjen del enega prvih letališč v Ljubljani in v Sloveniji s karakterističnimi 
objekti letališča: kontrolni stolp, letališka stavba in objekt hangarja. 
 
Objekti, ki predstavljajo še ohranjen del, so izjemnega zgodovinskega in arhitekturnega 
pomena. Staro letališče ima izjemen kulturni pomen za Mestno občino Ljubljana zaradi 
zgodovinskih, tehniških, urbanističnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot.  
 

3. člen 
 
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: 
- varovanje kulturnih, zgodovinskih, tehniških, urbanističnih, arhitekturnih, likovnih ter 

krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti; 
- varovanje vseh spomeniških lastnosti ohranjenega dela območja letališča z naslednjimi 

objekti: 
- kontrolni stolp, 
- letališka stavba in 
- objekt nekdanjega hangarja; 

- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture (kontrolni stolp in 
letališka stavba); 

- redno vzdrževanje funkcionalno prenovljenega objekta hangarja ter odstranitev dodanega 
prosto stoječega arhitekturnega elementa pred vhodom v objekt in načrtna sanacija območja 
ob hangarju; 

- celostno ureditev, skupaj z naštetimi objekti, kar pomeni sanacijo ogroženih in propadajočih 
prvin ali celo rekonstrukcijo posameznih elementov ob strokovni in funkcionalni prenovi 
spomenika ter odstranitev drevesne in grmovne vegetacije s sanacijo površin v smislu 
zatravitve. 

 
4. člen 

 
Vplivno območje spomenika se nahaja na parcelah številka: 127/157, 127/158, 127/160, 
127/339, 127/340, 546/8, 546/9, 546/10, 547/2, 548/2, 550/3, 551/3, 553/4, 553/5, 553/6, 553/7, 
553/8, 567/1 - del, vse k.o. Moste. 
 



 

 

5. člen 
 
Varstveni režim za vplivno območje določa:  
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov z namenom ohranjanja značilnosti površin 

nekdanjega letališkega prostora ob varovanju vedut na območje spomenika; 
- celostno ureditev površin v sklopu funkcionalnega programa prenove spomenika. 
 

6. člen 
 
Meja spomenika in vplivnega območja spomenika je vrisana na temeljnem katastrskem načrtu v 
merilu 1:1000 in na topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika kart, ki sta sestavna dela 
tega odloka, hranita Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna 
enota Ljubljana (v nadaljevanju: zavod) in Mestna občina Ljubljana. 
 

7. člen 
 
Lastnik oziroma upravljavec spomenika bo javnosti omogočal dostop do spomenika in njegovo 
predstavljanje v obsegu, ki ne ogroža spomenika ali posameznih spomeniških vrednot. 
 

8. člen 
 
Strateške in izvedbene usmeritve za celovito ohranjanje spomenika se določijo z načrtom 
upravljanja. 
 

9. člen 
 
Območje spomenika se v zemljiški knjigi zaznamuje kot zaznamba nepremičnega spomenika 
zgodovinskega in arhitekturnega pomena. Status vplivnega območja se v zemljiški knjigi ne 
zaznamuje. 
 

10. člen 
 
Za vsak poseg v spomenik in njegovo vplivno območje, razen kjer zakon določa drugače, je 
potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zavoda. 
 

11. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
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