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 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije  

OE Kranj 

Tomšičeva ulica 7 

4000 Kranj 

  

ZADEVA Ponovna pobuda za razglasitev spomenika lokalnega pomena (EŠD 2022) 

  

 

Spoštovani, 

Na podlagi 12.člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 

111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) - v nadaljevanju ZVKD-1 ter opravljenih raziskav na Župnijski cerkvi svetega 

Florijana v Trzinu, ki je evidentirana nepremična dediščina (EŠD 2022), ponovno podajamo predlog za razglasitev 

kulturnega spomenika lokalnega pomena, ki je pomemben del lokalnega prostora ter predstavlja vir za razumevanje 

zgodovinskih procesov, pojavov ter njihove povezanosti s sedanjo kulturo in prostorom. 

Občina je 19. januarja 2017 na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, podala pobudo za pripravo 

predloga za razglasitev Župnijske cerkve svetega Florijana v Trzinu za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

Zaradi statične sanacije in obnove zunanjosti cerkve, ki je v kratkoročnih načrtih Župnije Trzin, je Občina Trzin v 

sklopu svoje pobude za razglasitev spomenika, naročila raziskave, ki jih je vodil konservator in restavrator Jernej 

Mali pod nadzorom konservatorske svetovalke Maje Avguštin (ZVKDS OE Kranj). Izsledki raziskav, ki predstavljajo 

prvo od strokovnih podlag, potrebnih za izvajanje gradbenih in vzdrževalnih del na zunanjščini in v notranjosti cerkve 

z občutljivostjo do zgodovinskega razvoja objekta in zanimivejših elementov dediščine, bodo bistveno olajšali 

pripravo pobude in argumentacijo za razglasitev spomenika, kot je določena v 11. členu ZVKD-1.  

Kot pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, vas na podlagi predložene 

dokumentacije prosimo, da skladno z določili ZVKD-1 ponovno preverite ali nepremična dediščina izpolnjuje 

zakonsko predpisane kriterije ter kriterije strokovnega vrednotenja, da se razglasi za kulturni spomenik lokalnega 

pomena, ter da pripravite predlog za razglasitev z gradivom za pripravo odloka.  

V primeru zavrnitve pobude, prosimo za seznanitev s svojo odločitvijo in z razlogi zanjo. 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav! 

PRIPRAVILA 

 

Ana Movrin 

višja svetovalka župana za okolje in prostor  

 

 Peter Ložar 

župan 

 

PRILOGE - Poročilo so sondiranju zunanjščine in notranjščine  cerkve sv. Florijana v Trzinu  

POSLATI - naslovniku, elektronsko (tajnistvo.kr@zvkds.si; maja.avgustin@zvkds.si) 
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