
Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o razglasitvi mostu čez Glinščico pri Podutiku za kulturni 
spomenik lokalnega pomena, 

ki obsega: 

-Sklep o razglasitvi mostu čez Glinščico pri Podutiku za kulturni spomenik lokalnega pomena (Ur. l. 
RS, št. 60/01 z dne20. 7. 2001) ter 
-Sklep o spremembi Sklepa o razglasitvi mostu čez Glinščico pri Podutiku za kulturni spomenik 
lokalnega pomena (Ur. l. RS, št. 36/02 z dne 23. 4. 2002). 

 

S K L E P  
o razglasitvi mostu čez Glinščico pri Podutiku  za kulturni spomenik lokalnega pomena 

1. člen 

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine:  

– Ljubljana – Most čez Glinščico pri Podutiku (EŠD 6019).  

Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi arhitekturnega in 
umetnostnega spomenika (v nadaljevanju: spomenik). 

2. člen 

Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:  

Most čez Glinščico pri Podutiku je svojevrsten enoločen kamnit most s stebrom Marijinega 
znamenja, zgrajen iz blokov glinškega apnenca. Na podstavku znamenja je v štirih verzih vklesana 
prošnja Mariji, letnica postavitve (1901) in ime avtorja. Most je zgradila uprava prve okrajne ceste, 
izklesali so ga v kamnoseški delavnici mojstra Alojzija Vodnika, ime pa je dobil po šentviškem 
odborniku Karcheggu. 

3. člen 

Meja spomenika poteka na delih parcel št. 833/11, k. o. Glince in št. 1336/2, k.o. Dravlje ter 
premošča parcelo 1672/1, k.o. Dravlje. 

Vrisana je na katastrski karti v merilu 1:1000 in na topografski karti v merilu 1:5000.  

Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana (v 
nadaljevanju: zavod). 

4. člen 

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:  

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot v celoti in njihovi izvirnosti,  

– stalno in redno vzdrževanje dobro ohranjenih prvin in sanacijo ogroženih ali propadajočih prvin 
arhitekture. 
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5. člen 

Za vsak poseg v spomenik in njegove dele je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na 
njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda. 

6. člen 

Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati 
lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spomenik v skladu z zakonom. 

7. člen 

Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne 
dediščine. 

8. člen 

Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati v Odloku o razglasitvi goričanskega graščinskega 
kompleksa, desetih okoliških cerkva in Karcheggerjevega mostu v Občini Ljubljana Šiška za kulturne 
in zgodovinske spomenike (Uradni list RS, št. 19/91, 22/91) tiste določbe, ki se nanašajo na spomenik 
iz tega sklepa. 

 
Sklep o razglasitvi mostu čez Glinščico pri Podutiku za kulturni spomenik lokalnega pomena 
(Ur. l. RS, št. 60/01 z dne 20. 7. 2001) vsebuje naslednjo končno določbo: 

9. člen 

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Sklep o spremembi Sklepa o razglasitvi mostu čez Glinščico pri Podutiku za kulturni spomenik 
okalnega pomena (Ur. l. RS, št. 36/02 z dne 23. 4. 2002) vsebuje naslednjo končno določbo: l 

2. člen 

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