
 
 

 

Številka: 622-16/2016-1 

Datum: 2. junij 2016 

 

 

 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

 

 

 

ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine 

 Ljubljana 

 

 

PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, 

 Oddelek za kulturo 

 

 

NASLOV: Osnutek Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi zgodovinskih 

 spomenikov na območju občine Ljubljana Šiška  

  

 

POROČEVALKI:  mag. Mateja Demšič, sekretarka - vodja Oddelka za kulturo 

 Miljana Smrdel, višja svetovalka na Oddelku za kulturo  

 

 

PRISTOJNO  

DELOVNO TELO: Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi 

zgodovinskih spomenikov na območju občine Ljubljana Šiška. 

 

 

 

 

 Župan 

 Mestne občine Ljubljana 

 Zoran Janković 

 

 

 

 

Prilogi:  
- osnutek odloka z obrazložitvijo 

- odlok, ki se spreminja 
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OSNUTEK 

Na podlagi 23. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – 

ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 

št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …….. seji 

……………... sprejel 

 
 

 

ODLOK 

o spremembi Odloka o razglasitvi zgodovinskih spomenikov  

na območju občine Ljubljana Šiška 

 

 

1. člen 

 

V Odloku o razglasitvi zgodovinskih spomenikov na območju občine Ljubljana Šiška (Uradni list 

SRS, št. 38/83) se v 1. členu v tabeli pri zaporedni številki 10 črtajo v prvem stolpcu besedilo »Toško 

čelo 8«, v drugem stolpcu besedilo »SPOMINSKA PLOŠČA IN BUNKER, posvečena bivanju in 

delovanju CK KPS v tej hiši v letih 1942 do 1943« in besedila v tretjem do devetem stolpcu, ki se 

nanašajo na ta spomenik. 

 

2. člen 

 

Zaznambo statusa zgodovinskega spomenika iz prejšnjega odstavka na parcelni številki 1091, 

katastrska občina 1755 – Glince, se izbriše iz zemljiške knjige. 

 

3. člen 

 

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

 

 
Številka: 622-16/2016-1 

Ljubljana,  

 

 

 

 Župan 

 Mestne občine Ljubljana 

 Zoran Janković 



 

3 

 

Obrazložitev  

osnutka Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi zgodovinskih spomenikov 

na območju občine Ljubljana Šiška 
 

 

 

 

Pravni temelj  

Temelja za sprejem osnutka Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi zgodovinskih spomenikov 

na območju občine Ljubljana Šiška sta: 

- 23. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 

90/12, 111/13 in 32/16, v nadaljnjem besedilu: zakon) določa, da o prenehanju statusa spomenika 

odloči organ, pristojen za razglasitev spomenika, po postopku, ki je predpisan za razglasitev 

spomenika, 

ter 

- 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo), ki 

določa, da je sprejemanje statuta, odlokov in drugih aktov Mestne občine Ljubljana pristojnost 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 

 

 

Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben, ter ocena stanja 

Konservatorji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Ljubljana (v 

nadaljnjem besedilu: zavod) so podali predlog za izbris statusa spomenika za spominsko ploščo in 

bunker na parcelni številki 1091, katastrska občina 1755 – Glince. Status zgodovinskega spomenika 

sta spominska plošča in bunker pridobila na podlagi Odloka o razglasitvi zgodovinskih spomenikov 

na območju občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 38/83). V navedenem odloku je spomenik 

vpisan pod zaporedno številko 10 z nazivom »SPOMINSKA PLOŠČA IN BUNKER, posvečena 

bivanju in delovanju CK KPS v tej hiši v letih 1942 do 1943«. 

 

Cilj sprejetja akta je prenehanje statusa zgodovinskega spomenika zaradi izgube spomeniških 

vrednot.  

 

Zavod je po proučitvi dokumentacije ter opravljenem terenskem pregledu ugotovil, da vrednote, 

zaradi katerih je bila enota razglašena, niso več prepoznavne. Bunker je služil kot klet in bil temu 

ustrezno predelan, plošča je ohranjena in bo nameščena na vidno mesto v sklopu nove kmetije 

(novogradnja). Nova kmetija je vključena v projekt »Slovenska kmetija Glince« in predvideva 

ureditev manjše spominske sobe z osnovnimi informacijami o zgodovinskih dogodkih na tej kmetiji 

med drugo svetovno vojno.  

 

Glede na določbe prvega odstavka 23. člena zakona in ob smiselni uporabi 12. člena zakona so bili 

lastniku oziroma uporabniku spomenika z elektronsko pošto z dne 17. 5. 2016 predstavljeni razlogi 

za izbris statusa spomenika iz zemljiške knjige in osnutek Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi 

zgodovinskih spomenikov na območju občine Ljubljana Šiška. Lasnik je dne 18. 5. 2016 podal svoje 

mnenje in se z izbrisom statusa strinja. 

 

 

Poglavitna rešitev 

S tem odlokom preneha status zgodovinskega spomenika z nazivom »SPOMINSKA PLOŠČA IN 

BUNKER, posvečena bivanju in delovanju CK KPS v tej hiši v letih 1942 do 1943«. Spominska 

plošča in bunker ostajata v registru dediščine pod evidenčno številko dediščine (EŠD) 5689 z 

nazivom Ljubljana - Spominska plošča in bunker na hiši Podutiška cesta 270. Varstveni režim 

zagotavlja varovanje z avtentičnostjo lokacije, fizično pojavnostjo ter vsebinskim, simbolnim in 

prostorskim odnosom med dediščino in okolico. 

 

 



 

4 

 

Ocena finančnih posledic sprejema akta 

Sprejetje predlaganega akta ne predstavlja dodatnih finančnih posledic za Mestno občino Ljubljana. 

 

 

Ljubljana, maj 2016 

 

 

 

 

Pripravila: 

Miljana Smrdel 

višja svetovalka I 

miljana.smrdel@ljubljana.si, 01 306 48 43 

 

 

 

                                                                       mag. Mateja Demšič 

                                                                       vodja oddelka 














