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ZADEVA:                          Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine  
                                           Ljubljana 
 
NASLOV:                          Predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi spomenikov      
                                           delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične 
                                           graditve za kulturno-zgodovinske spomenike s predlogom za hitri   
                                           postopek 
 
GRADIVO                         Mestna občina Ljubljana 
PRIPRAVIL:                      Mestna uprava 
                                           Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost 
 
POROČEVALEC:              Jerneja BATIČ, načelnica oddelka 

 
PRISTOJNO DELOVNO   Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost 
TELO MS MOL: 
 
PREDLOG SKLEPA:         1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se  
                                             Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi spomenikov    
                                             delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične 
                                             graditve za kulturno-zgodovinske spomenike sprejme po  
                                             hitrem postopku. 
                                                                                       
                                             2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o      
                                             spremembi Odloka o razglasitvi spomenikov  delavskega 
                                             gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične graditve za  
                                             kulturno zgodovinske spomenike. 
 
 ŽUPAN 
 Zoran JANKOVIĆ 
PRILOGE: 

- Predlog Odloka z obrazložitvijo 
- Odlok o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in 

socialistične graditve za kulturno-zgodovinsko spomenike, Ur.l.SRS, št. 34/84 in št. 
41/85 

- Strokovno mnenje z dokumentacijo, ZVKDS, OE Ljubljana, z dne 31.3.2006                                
 



 
PREDLOG 

 
 
 
Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – 
ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …… seji dne …… sprejel 
 
 

O D L O K 
o spremembi Odloka o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne 

vojne in socialistične graditve za kulturno-zgodovinske spomenike 
 
 

1. člen 
 
V Odloku o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in 
socialistične graditve za kulturno-zgodovinske spomenike (Uradni list SRS, št. 34/84 in št. 
41/85) se v 1. členu črta besedilo pod zaporedno številko 4. 
 
Dosedanje zaporedne številke 5 do 13 postanejo zaporedne številke 4 do 12. 

 
2. člen 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka:  
Ljubljana, dne                                                                                                                                        
 
                                                                                                   
 ŽUPAN  
 Mestne občine Ljubljana  
 Zoran JANKOVIĆ 
 
                                                                                                                                                                              
  
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NASLOV AKTA, KI BO PREDLAGAN V OBRAVNAVO MESTNEMU SVETU MOL 
 



Predlog Odloka o spremembi odloka o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, 
narodnoosvobodilne vojne in socialistične graditve za kulturno-zgodovinske spomenike 
 
Akt, ki ga oddelek Mestne uprave MOL pošlje v pregled s finančnega, pravnega in 
nadzorstvenega vidika. Z vsakega vidika je lahko gradivo v pregledu največ 2 dni.  
 
 
1. PO VSEBINI PRIPRAVIL: 
 
Oddelek                        za kulturo in raziskovalno dejavnost MU MOL 
 
Načelnik:                      ga. Jerneja BATIČ 

Žig 
Datum:                          02.10.2006 
 
 
2. PREGLED S FINANČNEGA VIDIKA: 
 
Načelnik/ca:                ______________________________________ 

     Žig 
Datum:                        ______________________________________ 
 
 
 
 
3. PREGLED S PRAVNEGA VIDIKA: 
 
Načelnik/ca:                ______________________________________ 

     Žig 
Datum:                        ______________________________________ 
 
 
4. PREGLEDAL INŠPEKTORAT: 
 
Glavni inšpektor/ica:   ______________________________________ 

     Žig 
Datum:                         _____________________________________ 
 
 
5. AKT PREJEL  Vasja Šabec 
 
Datum:                          _____________________________________ 

 
 

 
 

 
 

OBRAZLOŽITEV 
 

 
 



Pravni temelji za sprejem akta 
 
Pravni temelj za sprejem akta je 12. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l.RS, 
št.7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD). Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi 
spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične graditve za 
kulturno-zgodovinske spomenike sodi v skupino pravnih aktov, ki jih v skladu z drugim 
odstavkom 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
84/02) sprejema mestni svet po enostopenjskemu postopku. 
 
Predlaga se tudi, da se odlok sprejme po hitrem postopku, skladno s četrto alinejo četrtega 
odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
84/02), saj predlog spremembe ne predstavlja bistvene in vsebinske spremembe, ampak gre le 
za manj zahtevno spremembo akta MOL. 
 
 
Razlogi in cilji za sprejem akta 
 
Predlagatelj je na osnovi strokovnega mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE 
Ljubljana, z dne 31.3.2006 pripravil predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi 
spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične graditve za 
kulturno-zgodovinske spomenike, ker je bilo leta 1993 na osnovi komisijskega ogleda podano 
s strani Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine 
strokovno mnenje, da so ostanki stavbe na naslovu Pod ježami 17, kjer je v času NOV v 
najtežjih okoliščinah delovala ilegalna tiskarna KPS Jama ali Truga,  pretežno neoriginalni ter 
dotrajani in posledično primerni za rušenje. 
 
Glede na to, da objekt ne obstaja več, spominska plošča pa je od leta 1996 deponirana v 
Mestnem muzeju, predlagamo izbris enote dediščine EŠD 5711 (Ljubljana – Ilegalna tiskarna 
Jama ali Truga) iz Odloka o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne 
vojne in socialistične graditve za kulturno-zgodovinske spomenike (Ur.l.SRS št. 34/84-1641, 
41/85-1686). 
 
Tako v predlogu odloka predlagamo spremembo 1. člena odloka na naslednji način: 
 
- da se črta besedilo pod zaporedno številko 4. 
 
Ocena finančnih in drugih posledic sprejema akta 
 
Sprejetje predloga Odloka o spremembah Odloka o razglasitvi spomenikov delavskega 
gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične graditve za kulturno-zgodovinske 
spomenike ne predstavlja dodatnih finančnih posledic za Mestno občino Ljubljana.  
 
 
 
Ljubljana, 02. oktober 2006 
 
 
Pripravili:                                                                                                  Načelnica oddelka                             
Lena Jevnik                                                                                                 Jerneja BATIČ 
Nataša Cvitkovič Gorjup                                                                                                                                       


