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Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – 
odl. US in 90/12 in 111/13), Odloka o razglasitvi cerkve Sv. Andreja v Ravnah za kulturni spomenik lokalnega 
pomena (Uradni list RS, št. 38/13) in 15. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko 
01/11) ter dopolnjenega predloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, št. II-41/3-
2010/8  z dne  15.7.2015 je Občinski svet Občine Jezersko na 7. redni seji dne 25. 8. 2015 sprejel 

 

O D L O K 

O SPREMEMBI  ODLOKA O RAZGLASITVI CERKVE SV. ANDREJA V RAVNAH ZA KULTURNI SPOMENIK 
LOKALNEGA POMENA 

 

1. člen 

V Odloku o razglasitvi cerkve Sv. Andreja v Ravnah za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, 
št. 38/13) se drugi stavek 1. člena spremeni tako, da se glasi: 

"Spomenik stoji na parcelah št. 2/13, 2/15 in 2/16, vse k. o. 2076 – Zgornje Jezersko." 

Tretji stavek 1. člena se črta. 

 

2. člen 

3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: 

"Spomenik obsega nepremičnine: stavbo št. 213, k. o. 2076 – Zgornje Jezersko in parcele št. 2/13, 2/15, 
2/16, vse k. o. 2076 – Zgornje Jezersko. Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu 
(uveljavljen 7. aprila 2003, Uradni list RS, št. 40/03; datoteka z dne 2. februarja 2015; izvorno merilo 1 : 
5760) in vrisana na načrtu v merilu 1 : 1000. Izvirnika načrtov hranita Občina Jezersko in Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije." 

 

3. člen 

V 4. členu se doda alineja:  

»ohranjati je treba gabarite, materialne in krajevne historične značilnosti oblikovanja pokopališča in 
nagrobnikov. V območju spomenika je treba ohranjati kamnite historične nagrobnike in plošče ter 
litoželezne križe.  Ohranjati je treba značilnosti nagrobnikov zlasti obliko, material, tip, vsebino in barvo 
napisov. V primeru opustitve posamičnega izpostavljenega groba/nagrobnika, je potrebno nagrobnik 
ohranjati v območju pokopališča. Strokovne posege v nagrobnike lahko opravi le strokovno usposobljen 
izvajalec na podlagi predhodno pridobljenih pogojev in soglasja Zavoda« 

 

4. člen 

Pristojno sodišče po uradni dolžnosti v zemljiški knjigi zaznamuje status kulturnega spomenika na 
nepremičninah, navedenih v  2. členu tega odloka. 

 

5. člen 

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

 

 

Št. 620-01/2015-1314 Župan Občine Jezersko 
Zg. Jezersko, dne 25. 8. 2015 Jurij Rebolj l.r. 

                                                  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201130&stevilka=1413

