
Sprememba razglasitve 

 

Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega 

pomena (Uradni list RS, št. 51/09, 88/14, 19/16, 76/17 in 17/18) 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1611 

 

 

EŠD: 79 

  
Spomenik: Črna vas - Cerkev sv. Mihaela 

 

Opis spremembe razglasitve: 

Povečanje vplivnega območja spomenika. 

 

Razlogi za spremembe: 

Vplivno območje je bilo ponovno ovrednoteno v sodelovanju z delovno skupino za nominacijo del 

Jožeta Plečnika na UNESCO Seznam svetovne dediščine. Nominacija je v uradnem postopku 

evalvacije s strani ICOMOS.  Z vmesnim poročilom ICOMOS GB/AS/1643/IR (Interim report and 

additional information request Ljubljana: The Timeless, Human Capital Designed by Jože Plečnik) z 

dne 17. 12. 2020 evalvacijska komisija  opozarja na nepopolno varovano območje za predlagano 

komponento v nominaciji. Za zagotavljanje ohranjanja odprtih pogledov iz spomenika na Ljubljansko 

barje in iz okolice na spomenik se predlaga širitev vplivnega območja. 

 

 

Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik 

so opredeljene v 3. členu veljavnega odloka in se ne spreminjajo. 

 

 

Varovani elementi spomenika 

so opredeljeni v 3. členu veljavnega odloka in se ne spreminjajo. 

 

 

Območje spomenika 

je opredeljeno v 3. členu veljavnega odloka in se ne spreminja. 

 

 

Varstveni režim spomenika 

je opredeljen v 3. in 56. členu veljavnega odloka in se ne spreminja. 

 

 

Vplivno območje 

je opredeljeno v 3. členu veljavnega odloka in se povečuje. 

Vplivno območje se povečuje čez cesto nasproti cerkve v nepozidano območje v širini trenutno 

veljavnega vplivnega območja. Namen širitve je ohranjanje nepozidane okolice cerkve in pogledov iz 

cerkve na Ljubljansko barje in z barja na cerkev.  

 

V vplivno območje spomenika se dodajo parcele: 

 

katastrska občina parcelna številka cela / del 

Trnovsko predmestje 1702/4 del parcele (cesta) jugovzhodno in 

severozahodno od cerkve  

Trnovsko predmestje 1689/1024 cela 

Trnovsko predmestje 1689/1023 cela 

Trnovsko predmestje 1689/877 cela 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1611


Trnovsko predmestje 1689/561 cela 

Trnovsko predmestje 1689/560 cela 

Trnovsko predmestje 1689/559 cela 

Trnovsko predmestje 1689/558 cela 

Trnovsko predmestje 1689/557 cela 

Trnovsko predmestje 1689/556 cela 

Trnovsko predmestje 1689/555 cela 

Trnovsko predmestje 1689/546 cela 

Trnovsko predmestje 1689/545 cela 

Trnovsko predmestje 1689/464 cela 

Trnovsko predmestje 1689/365 cela 

Trnovsko predmestje 1691/49 cela 

Trnovsko predmestje 1691/48 cela 

Trnovsko predmestje 1691/47 cela 

Trnovsko predmestje 1691/46 cela 

Trnovsko predmestje 1691/46 cela 

Trnovsko predmestje 1691/46 cela 

Trnovsko predmestje 1691/45 cela 

Trnovsko predmestje 1691/44 cela 

Trnovsko predmestje 1691/43 cela 

Trnovsko predmestje 1691/42 cela 

Trnovsko predmestje 1689/36 cela 

Trnovsko predmestje 1691/21 cela 

Trnovsko predmestje 1691/12 cela 

Trnovsko predmestje 1691/9 cela 

Trnovsko predmestje 1691/7 cela 

Trnovsko predmestje 1691/5 cela 

Trnovsko predmestje 1691/4 cela 

Trnovsko predmestje 1691/3 cela 

Trnovsko predmestje 1691/2 cela 

Trnovsko predmestje 1691/1 cela 

 

 

Varstveni režim za vplivno območje 

je opredeljen v 56. členu veljavnega odloka: 

 

V vplivnih območjih kulturnih spomenikov velja varstveni režim, ki določa: 

- ohranjanje obstoječega nepozidanega odprtega prostora in tradicionalne rabe prostora, kjer je to 

nujno za ohranjanje integritete kulturnega spomenika, 

- prepoved postavljanja ali gradnje začasnih objektov na območju obstoječih odprtih prostorov, zlasti 

zelenic, parkovnih površin in vrtov, razen kadar so ti potrebni za uporabo, funkcioniranje, ohranjanje 

in prezentacijo spomenika in skladni s kulturnovarstvenimi pogoji pristojnega zavoda, 

- dopustne so s kulturovarstvenimi pogoji usklajene celovite parkovne ureditve ali manjši 

vrtnoarhitekturni posegi, 

- izjemoma so dopustne s kulturovarstvenimi pogoji usklajene nujne, predvsem podzemne 

komunalne, prometne, energetske in telekomunikacijske ureditve, 

- prilagoditev morebitnih nadomestnih gradenj v vplivnem območju v gabaritih in funkciji spomeniku, 

- ohranjanje vedut na spomenik in s ali iz spomenika na okolico. 

 

Predkupna pravica v vplivnem območju: NE 

 

Obveznost pridobitve kulturnovarstvenega soglasja za posege v vplivnem območju: DA 



K.O. TRNOVSKO PREDMESTJE

Datum izrisa : 15.01.2021

Vir podatkov:
- Obvezni elementi predloga za razglasitev  cerkve sv. Mihaela v Èrni vasi za kulturni spomenik dr�avnega pomena.
Vir za kartografsko osnovo:
- Digitalni katastrski naèrt,  Geodetska uprava Republike Slovenije.
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E�D 79 Èrna vas - Cerkev sv. Mihaela
# kulturni spomenik - centroid
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vplivno obmoèje spomenika
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Datum izrisa : 15.01.2021

Vir podatkov:
- Obvezni elementi predloga za razglasitev  cerkve sv. Mihaela v Èrni vasi za kulturni spomenik dr�avnega pomena.
Vir za kartografsko osnovo:
- Temeljni topografski naèrt 1: 5000, Geodetska uprava Republike Slovenije.
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