
 

 

ŽUPAN 

 

Številka: 032-7/2019-14 

Datum: 8. maj 2019 

             

                         OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE 
 

 

ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine 

 Medvode 

 

VSEBINA: Osnutki odlokov o razglasitvi 13-ih kulturnih spomenikov 

lokalnega pomena: 

- Odlok o razglasitvi cerkve sv. Florijana na Tehovcu za kulturni 
spomenik lokalnega pomena; 

- Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jakoba na Petelincu za kulturni 
spomenik lokalnega pomena; 

- Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jakoba v Brezovici pri Medvodah 
za kulturni spomenik lokalnega pomena; 

- Odlok o razglasitvi cerkve sv. Janeza Krstnika v Preski za 
kulturni spomenik lokalnega pomena; 

- Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine na Topolu pri 
Medvodah za kulturni spomenik lokalnega pomena; 

- Odlok o razglasitvi cerkve sv. Marjete v Žlebeh za kulturni 
spomenik lokalnega pomena; 

- Odlok o razglasitvi cerkve sv. Mihaela v Dolu pri Medvodah za 
kulturni spomenik lokalnega pomena; 

- Odlok o razglasitvi cerkve sv. Mohorja in Fortunata na 
Osolniku za kulturni spomenik lokalnega pomena; 

- Odlok o razglasitvi cerkve sv. Nikolaja na Jeprci za kulturni 
spomenik lokalnega pomena; 

- Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra na Ladji za kulturni 
spomenik lokalnega pomena; 

- Odlok o razglasitvi cerkve sv. Štefana v Sori za kulturni 
spomenik lokalnega pomena; 

- Odlok o razglasitvi cerkve sv. Trojice na Golem Brdu za 
kulturni spomenik lokalnega pomena; 

- Odlok o razglasitvi gradu Goričane, Parka gradu Goričane in 
Grajske kašče v Goričanah za kulturni spomenik lokalnega 
pomena. 

 

PREDLAGATELJ: Nejc Smole, župan 

 

POROČEVALEC: Gregor Rozman, Oddelek za splošne, premoženjsko pravne in družbene 

 zadeve 
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GRADIVO: - osnutki odlokov, 

 - posamični digitalni katastrski načrti spomenikov v merilu 1:2880, 

 - posamični temeljni topografski načrti spomenikov v merilu 1:5000, 

 - enotna obrazložitev osnutkov odlokov. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet občine Medvode sprejema: 

- osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Florijana na Tehovcu za kulturni 
spomenik lokalnega pomena; 

- osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Jakoba na Petelincu za kulturni 
spomenik lokalnega pomena; 

- osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Jakoba v Brezovici pri Medvodah za 
kulturni spomenik lokalnega pomena; 

- osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Janeza Krstnika v Preski za kulturni 
spomenik lokalnega pomena; 

- osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Katarine na Topolu pri Medvodah za 
kulturni spomenik lokalnega pomena; 

- osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Marjete v Žlebeh za kulturni spomenik 
lokalnega pomena; 

- osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Mihaela v Dolu pri Medvodah za kulturni 
spomenik lokalnega pomena; 

- osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Mohorja in Fortunata na Osolniku za 
kulturni spomenik lokalnega pomena; 

- osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Nikolaja na Jeprci za kulturni spomenik 
lokalnega pomena; 

- osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Petra na Ladji za kulturni spomenik 
lokalnega pomena; 

- osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Štefana v Sori za kulturni spomenik 
lokalnega pomena; 

- osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Trojice na Golem Brdu za kulturni 
spomenik lokalnega pomena; 

- osnutek Odloka Odloka o razglasitvi gradu Goričane, Parka gradu Goričane in 
Grajske kašče v Goričanah za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

 

 

 Nejc Smole 

 Župan 

 


