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Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Ministrstvo za kulturo 
Obrazec MK.KS.2011.2

Obvezni elementi predloga za razglasitev 
nepremičnega kulturnega spomenika
Obrazec mora biti izpolnjen posebej za vsako enoto dediščine, ki je predlagana za razglasitev za kulturni spomenik. 
Če je za predlog razglasitve izdelan elaborat razglasitve, mora biti ta obrazec njegov sestavni del.

Datum: 03.03.2021

I. VRSTA SPOMENIKA

KI spomenik lokalnega pomena
spomenik državnega pomena

II. ENOTA DEDIŠČINE

EŠD: 2022_______________________________

Ime enote: Trzin — Cerkev sv. Florijana

III. OBSEG RAZGLASITVE

X posamezni spomenik
spomeniško območje 

l~~l razglasitev na podlagi sporazuma 
l~~l enotno zavarovanje spomenika in narave

IV. OPIS ENOTE

Cerkev sv. Florijana v Trzinu se v pisnih virih prvič omenja v Popisu cerkvenih dragocenosti 
iz leta 1526. Valvasor jo omenja zgolj kot podružnično cerkev mengeške župnije.
Prvotna cerkev je bila verjetno razmeroma majhna, ladja je imela najverjetneje lesen strop. 
Arheološke raziskave v notranjosti današnje cerkve bi kaj več razkrile tudi o obliki in velikosti 
prvotnega prezbiterija. Cerkev je doživela več prenov. Najpomembnejši je bil zasuk 
prezbiterija. Prvotni prezbiterij je bil nekdaj na lokaciji današnjega vhoda, vhod pa tam, kjer 
je danes prezbiterij z zvonikom. Kdaj se je zgodila deziorientacija cerkve še ni povsem jasno. 
Prva možnost je okoli leta 1649. To je letnica, ki je izpisana na vzidanem kamnu nad 
cerkvenim vhodom, ki so ga našli ob prenovi leta 1865. Kamen so po tej prenovi prestavili v 
most pred cerkvijo. Premik se je lahko zgodil tudi ob barokizicaji cerkve v prvih desetletjih 
18. stoletja. Barokizacijo cerkve označuje letnica Jelovškovih antipendijev (1725). V tem 
obdobju so postavili nov glavni oltar sv. Florijana, oba stranska (sv. Urbana in sv. Lenarta), 
zgradili kapelo Frančiška Ksaverja (1733).
Tri lesene antipendije je poslikal domačin in naš največji baročni iluzionistični slikar Franc 
Jelovšek. Na antipendiju glavnega oltarja, se je ohranila najstarejša znana podoba cerkve sv. 
Florijana, ki ima nad baročnim portalom v trikotnem čelu naslikano letnico 1725.
Na Franciscejskem katastru iz leta 1826 in Remabulančnem iz leta 1868 vidimo krajšo 
cerkev, ki je že deziorientirana, kar pomeni, da se prezbiterij ne nahaja več na vzhodu (ex
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oriente lux), pač pa na zahodu. Po potresu leta 1895 je bilo statično stanje cerkve tako slabo, 
da so bili ukrepi nujni. Ljubljanski mestni stavbenik Alojz Rupnik je leta 1899 izdelal načrt za 
obnovo in povečanje. Ladjo so za širino pevskega kora podaljšali proti vzhodu. Rupnik je 
izrisal tudi novo neoromansko podobo fasade cerkve. Nastala je med letoma 1899 in 1900. Ta 
se je ohranila do današnjih dni.
V 19. stoletju so gradbena dela potekala v dveh fazah. Okoli leta 1865 in po potresu leta 1895. 
Za arhitekturno zgodovino cerkve je pomembno novo obokanje ladje, ki je najverjetneje 
nadomestilo starejši lesen strop, prenova oltarjev, oblikovanje novega pevskega kora in 
prizidava zakristije leta 1846.
V cerkvi sv. Florijana je domnevno Plečnikova oprema, ki je nastala okoli leta 1958. Dela naj 
bi nadzoroval Plečnikov učenec in asistent Anton Bitenc. Kdaj naj bi nastali domnevni 
Plečnikovi načrti opreme, ni znano. V sklop omenjene opreme sodijo: prostostoječi 
osemkotni kamnit kropilnik v ladji, ureditev niše s starejšo plastiko rožnovenske Marije, 
namestitev viseče stropne luči v kapeli sv. Frančiška Ksaverija in izvedba križa na severni 
steni ladje kot spomin na prvi misijon v Trzinu, ki je potekal med 30. marcem in 7. aprilom 
1957. Leta 1991 so ob priložnosti ponovnega misijona na omenjeni križ namestili nov datum, 
ki ni del prvotne zasnove. Razlika je vidna tudi v drugačni obdelavi številk. Zadnja ureditev 
kapele sv. Frančiška je bila opravljena ob petdesetletnici kipa rožnovenske Marije in hkratni 
stoletnici Lurda leta 1958. Takrat je bila urejena niša z izstopajočimi fugami.

V. VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA KULTURNI SPOMENIK

Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena, so:
- Cerkev sv. Florijana v Trzinu je edina cerkev v Občini Trzin. Cerkev s svojo 

umestitvijo v prostor predstavlja urbanistično in duhovno središče Trzina.
Cerkev je bila večkrat predelana, vendar ostanki prvotne cerkve na tej lokaciji segajo v 
zgodnji srednji vek. Glavni oltar in oba stranska so datirani in so bili izdelani leta
1725.
Tri lesene antipendije je poslikal domačin in naš največji baročni iluzionistični slikar 
Franc Jelovšek. Na antipendiju glavnega oltarja, se je ohranila najstarejša znana 
podoba cerkve sv. Florijana, ki ima nad baročnim portalom v trikotnem čelu 
naslikano letnico 1725.

- V cerkvi sv. Florijana je domnevno Plečnikova oprema, ki je nastala okoli leta 1958. 
Dela naj bi nadzoroval Plečnikov učenec in asistent Anton Bitenc.

VI. VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

Varovane sestavine kulturnega spomenika so:
• veduta na spomenik in od spomenika.
• lokacija cerkve z vsemi arheološkimi plastmi.
• Cerkvena stavba v celoti, njena namembnost, zunanjost in notranjost z vsemi 

gradivi in opremo.

VII. OBSEG IN PODATKI O LASTNIKIH 

VII. 1. Spomenik
Spomenik mora biti zarisan na kartah in določen s seznamom vseh parcel, ki jih obsega.
Za vsako parcelo, ki v celoti ali delno leži v območju spomenika, navedite parcelno številko, katastrsko občino 
in obseg parcele (cela ali del). V primeru, da gre za del parcele, je treba položaj oziroma prostorske meje 
spomenika ali zavarovanega območja natančno opisati, glej 111. člen Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-i; Ur. 1. 
RS, št. 58/03, 37/08-ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11).
Kadar razglašamo stavbe, se navede tudi številka stavbe iz katastra stavb.
Za vsako parcelo vpišite tudi podatke o lastniku parcele. Če je za seznanitev lastnikov predvidena javna 
obravnava ali če bo lastnike z razglasitvijo seznanjala občina, podatki o lastnikih niso potrebni (stolpec 
"lastnik" lahko odstranite).
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katastrska
občina

parcelna
številka

cela / del številk
a

stavbe

lastnik

Trzin (1961) 138 cela 986 ŽUPNIJA TRZIN
Habatova ulica 015,1236 Trzin

Trzin (1961) 137/2 cela / ŽUPNIJA TRZIN
Habatova ulica 015,1236 Trzin

Trzin (1961) 140/2 cela / ŽUPNIJA TRZIN
Habatova ulica 015,1236 Trzin

VII.2. Vplivno območje

Ni vplivnega območja

VII.3. Utemeljitev določitve in obsega vplivnega območja

VIII. PREMIČNINE, KI SO SESTAVNI DEL SPOMENIKA

X Spomenik nima premičnin, ki so njegov sestavni del.

IX. OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA

Za kulturni spomenik velja varstveni režim, ki določa:

• ohranjanje vedut na spomenik in s spomenika na okolico,
• celostno ohranjanje imenovanih varovanih elementov spomenika,
• zagotavljanje ustrezne namembnosti celote in posameznih enot skladno z 

varovanimi vrednotami spomenika
• podreditev vseh posegov v spomenik ohranjanju spomenika v obliki, legi, 

gabaritih, konstrukciji, materialih, strukturi in barvni podobi
• prepoved spreminjanja varovanih elementov spomenika, če je spomenik ali njegov 

varovani del okrnjen, je treba zagotoviti povrnitev v prvotno stanje na stroške 
povzročitelja

• prepoved premeščanja spomenika ali njegovi delov, razen če je premestitev nujna 
zaradi fizične zaščite spomenika ali njegovih delov

• prepoved postavljanja ali gradnje trajnih ali začasnih objektov v območju 
spomenika, vključno z nadzemno infrastrukturo in nosilci reklam ali oznak, razen 
kadar so ti nujni za učinkovito funkcioniranje, ohranjevanje in prezentacijo 
spomenika in skladni s kulturnovarstvenimi pogoji pristojnega zavoda

• možna je označitev spomenika, s primerno oznako, ki ne krni likovne podobe ali 
posameznih delov ter neposredne okolice

• redno vzdrževanje spomenika in njegovih delov ter neposredne okolice
• predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje posege v spomenik ali 

njegovo celovito prenovo
• za kulturne spomenike z umetnostnimi oziroma arhitekturnimi vrednotami 

dodatno velja varstveni režim, ki določa ohranjanje vseh ovrednotenih likovnih 
značilnosti zunanjosti in notranjosti posameznih delov in opreme, kjer je ta del 
posamezne enote, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti.

• Za notranjo opremo velja varstveni režim, ki določa: ohranjanje in redno 
vzdrževanje opreme v celoti, v njeni funkciji, izvirnosti in neokrnjenosti (v barvi,
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legi, materialu, obliki, strukturi, velikosti). Dovoljeno je strokovno nadzorovano 
konserviranje- restavriranje izvirnih prvin z rekonstrukcijo avtentične podobe 
opreme. Dovoljena sta premeščanje in raba opreme, kadar je to del funkcije 
predmeta ali objekta, razen v primerih, če raba ogroža obstoj te opreme.

• Vsa dela v cerkvi naj izvajajo izvajalci, ki imajo ustrezne pozitivne reference 
Zavoda s področja dela, ki ga opravljajo. Konservatorsko restavratorska dela v 
cerkvi lahko izvajajo zgolj konservatorji restavratorji.

• za vse posege v spomenik si je potrebno pridobiti kulturnovarstve pogoje in 
kulturnovarstveno soglasje pristojnega javnega zavoda

X. OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA

X.i. Opis varstvenega režima 

Ni vplivnega območja

X.2. Obveznost pridobitve kultumovarstvenega soglasja v vplivnem območju 

Ni vplivnega območja

XI. PREDKUPNA PRAVICA NA NEPREMIČNINI V VPLIVNEM OBMOČJU

XI.1. Uveljavljanje predkupne pravice v vplivnem območju

XI.2. Utemeljitev uveljavljanja predkupne pravice v vplivnem območju

XII. OBVEZNOST JAVNE DOSTOPNOSTI SPOMENIKA

XII.1. Obveznost javne dostopnosti spomenika

Z aktom o razglasitvi je treba zagotoviti obveznost _
javne dostopnosti spomenika x da EU ne

XII. 2. Zahteve glede javne dostopnosti spomenika

Lastnik spomenika mora javnosti omogočati dostop do spomenika in skrbeti za njegovo 
vzdrževanje in predstavljanje. Javni dostop ne sme ogrožati spomenika ali posameznih 
spomeniških vrednot, zlasti ne originalne materialne substance in memorialne 
namembnosti.

XIII. UPRAVLJANJE SPOMENIKA

XIII. 1. Obveznost sprejetja načrta upravljanja

Z aktom o razglasitvi je treba opredeliti obveznost sprejetja načrta __
upravljanja. EU da X ne

XIII.2. Utemeljitev sprejetja načrta upravljanja

Če predlagate obveznost sprejetja načrta upravljanja za spomenike, za katere načrt 
upravljanja ni predviden z zakonom, morate to posebej utemeljiti.
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□ Obveznost sprejetja načrta upravljanja je predvidena z zakonom.
X Obveznost sprejetja načrta upravljanja ni predvidena z zakonom (podrobnejša 

utemeljitev je v nadaljevanju).

59. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-i, Uradni list RS, 16/2008) določa, 
da morajo imeti upravljavca vsi spomeniki, ki so varovani na podlagi mednarodnih 
pogodb, katerega podpisnica je Republika Slovenija. V skladu s 60. členom istega zakona 
je potrebno načrt upravljanja sprejeti za vse spomenike in spomeniška območja, ki imajo 
upravljalca. V primeru spomenika v Črni na Koroškem ne gre za spomenik, varovan na 
podlagi mednarodnih pogodb, zato načrt upravljanja ni potreben.

XIII.3. Zahteve glede upravljanja spomenika

XIII.4. Predlog upravljavca spomenika

XIV. OZNAČITEV SPOMENIKA

X Z odlokom o razglasitvi je treba konkretizirati način označitve.
Opredelite pogoje označitve:

Označitev spomenika je potrebno izvajati v skladu s Pravilnikom o označevanju 
nepremičnih kulturnih spomenikov, Uradni list RS, št. 57/2011

□ Spomenik se zaradi koristi varovanja ne označi s predpisano oznako. 
Utemeljitev:

XV. RAZGLASITEV SPOMENIKA, KI VPLIVA NA OHRANJANJE NARAVE

Razglasitev se nanaša na območje, varovano ali zavarovano po
predpisih s področja ohranjanja narave da X ne

XV.1. Identifikacija območja ohranjanja narave 

XV. 2. Pridobitev naravovarstvenih smernic

V postopku priprave predloga za razglasitev so bile pridobljene
naravovarstvene smernice. da X ne

XVI. OCENA FINANČNIH POSLEDIC

XVII. USKLAJENOST Z REGISTROM NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

Podatki v predlogu za razglasitev so v celoti usklajeni s podatki registra.
x Podatki v predlogu za razglasitev niso usklajeni z registrom, potre 

vpisa.

Usklajenost preveril:
ime in podpis
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XVIII. GRAFIČNE PRILOGE

X Izris spomenika in vplivnega območja na DKN.
Izris mora vsebovati navedbo EŠD, katastrske občine, merila izrisa in datuma izrisa. 
Spomenik in vplivno območje (če obstaja) morata biti na izrisu jasno označena, 
parcele morajo biti označene s parcelnimi številkami.
Izris mora biti žigosan.

X Izris spomenika in vplivnega območja na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1 :
5000.Izris mora vsebovati navedbo EŠD, merila izrisa in datuma izrisa.
Spomenik in vplivno območje (če obstaja) morata biti na izrisu jasno označena.
Izris mora biti žigosan.

XIX. DRUGE PRILOGE

X elaborat predloga za razglasitev

XX. SEZNANITEV LASTNIKA Z RAZGLASITVIJO

12. člen ZVKD-i določa, da seznanitev lastnikov s predlogom za razglasitev opravi zavod 
za spomenike državnega pomena in občina za spomenike lokalnega pomena. Javno 
obravnavo je treba izvesti, če gre za razglasitev spomeniškega območja. S seznanitvijo je 
lastnikom dana možnost, da podajo svoje mnenje v zvezi z razglasitvijo.
Zavod se mora do mnenj lastnikov opredeliti. S predlogom za razglasitev je treba seznaniti 
tudi upravljavca.

Predviden način obveščanja lastnikov/upravljavcev:

X po pošti (priporočeno s povratnico)
□ z javnim naznanilom 
d javna obravnava
□ drugo:

Dodatna pojasnila za kulturne spomenike državnega pomena:
• Zavod lahko začne seznanjanje lastnikov z razglasitvijo šele, ko je osnutek odloka 

usklajen z Ministrstvom za kulturo.
• Za seznanitev lastnika z razglasitvijo je pripravljen poseben obrazec, ki ga Zavod 

izpolni in pošlje Ministrstvu za kulturo po izvedeni seznanitvi skupaj z dokazili.

XXI. DOSTAVA

Predlog se organu, ki bo sprejel akt o razglasitvi dostavi v pisni in elektronski obliki (PDF 
datoteka). Za spomenike državnega pomena je elektronski naslov: gp.mk(a>gov.si.

Odgovorni konservatorji: Vodja območne enote:

Mag. Maja Avguštin Irena Vesel
ime in podpis
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Tomšičeva 7. Kranj Predlog za razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena

EŠD 2022
Trzin - Cerkev sv. Florijana

140/2

138 k.o. TRZIN

Legenda:

• centroid nepremične kulturne dediščine 
□ območje nepremične kulturne dediščine 

meja vplivnega območja

'gieja katastrske obetate

Vir podatkov:
Register nepremične kulturne dediščine ( RKD) ( Ministrstvo za kulturo) 

Vir za kartografsko osnovo: DKN/TTN5 / TTN10 ( Geodetska Uprava RS)
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