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Zadeva:  Odlok o razglasitvi cerkve sv. Kancijana v Škocjanu pri Turjaku za kulturni spomenik 

lokalnega pomena 
  

 

1. Predlog besedila sklepov občinskega sveta: 

Občinski svet občine Grosuplje sprejme osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Kancijana v 
Škocjanu pri Turjaku za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

2. Predlagatelj: 

Janez LESJAK, župan občine Grosuplje 

3. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: 

- Mojca Koželj, univ.dipl.soc., svetovalec na Uradu za gospodarstvo, družbene dejavnosti in 
finance 

- Jelka Kogovšek, univ.dipl.ekon., vodja Urada za gospodarstvo, družbene dejavnosti in finance 

4. Izjava, da je gradivo obravnaval pristojni odbor oz. komisija občinskega sveta: 

Gradivo bo dne  25.02. 2008 obravnaval Odbor za družbene dejavnosti občinskega sveta občine 
Grosuplje. 

5. Predlog morebitnega skrajšanja poslovniških rokov za obravnavo: 

/ 

6. Ocena finančnih posledic sklepov: 

Finančnih posledic ni. 

7. Kratek povzetek gradiva: 

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Kancijana za kulturni spomenik lokalnega pomena pomeni 
ustrezno zavarovanje spomenika (določen varstveni režim in s tem možni posegi v spomenik). 

Z razglasitvijo cerkve za kulturni spomenik je omogočeno lastniku, da si lahko za obnovo in 
vzdrževanje cerkve pridobi sredstva na državnih in evropskih razpisih s področja varstva 
kulturne dediščine. 

 Janez LESJAK 

 ŽUPAN 

 

PRILOGE 

Odlok 
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Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 
110/02-ZGO-1, 126/03-ZVPOPKD in 63/07 - Odl. US), 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list 
RS, št. 42/99 in 36/02) je na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote 
Ljubljana, Občinski svet občine Grosuplje na seji _____ dne ______ sprejel  
 

 
 
 

ODLOK 
 

o razglasitvi cerkve sv. Kancijana v Škocjanu pri T urjaku za kulturni spomenik lokalnega 
pomena  

 
1. 

 
Za kulturni spomenik se razglasi enoto dediščine: 
 
 EŠD 2514  Škocjan pri Turjaku   -  Cerkev sv. Kancijana. 
 
Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih in umetnostno-arhitekturnih lastnosti poseben pomen za 
občino Grosuplje. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi 
zgodovinskega in  umetnostno - arhitekturnega spomenika. 
 
 

2.  
 
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena: 
Srednjeveška cerkev, prvič omenjena kot župnija leta 1260 in barokizirana sredi 18. stoletja, je 
današnjo podobo dobila s temeljitimi prezidavami in dozidavami leta 1907, izvedenimi v času župnika 
Janeza Jereba na osnovi načrtov Alojza Mucka iz leta 1891. Od prvotne sakralne arhitekture se je 
poleg spolij vzidanih v cerkveno fasado in gotskih elementov v prezbiteriju, ohranila križnorebrasto 
obokana kapela iz leta 1487, v kateri je bil leta 1508 krščen Primož Trubar. Cerkvena oprema je v 
celoti iz časa predelav v začetku 20. stoletja. 
 

 
3. 

 
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Velike Lipljene, na parceli št. 2050/5.  
 
Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem topografskem 
načrtu v merilu 1:5000. Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo 
in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
 
 

4. 
 
Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa: 
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture cerkve ter njene premične 

in nepremične notranje opreme po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, 
velikosti, oblike, sestave in barvne podobe,  

- prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjosti in notranjosti objekta 
ter njegove opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo, prizidavo in 
dodajanjem posameznih prvin. 

 
Spomenik je zavarovan z namenom, da se: 
- ohrani njegov sakralni pomen in raba, 
- ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in  zgodovinskih vrednot, 
- poveča pričevalnost kulturnega spomenika, 
- predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih, 
- vzpodbudi učno – predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo. 



OSNUTEK 

5. 
 

Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega dela in vplivnega območja spomenika ter za 
vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturno 
varstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje zavoda. 
 
 

6. 
 
Pristojni organ mora v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastnikom spomenikov odločbo o 
varstvu na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02-
ZGO-1, 126/03-ZVPOPKD in 63/07 - Odl. US). 
 
Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za 
posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenikov, dostopnost 
spomenikov za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim 
bolj učinkovito varstvo spomenikov.  
 
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva 
spomenikov. 
 
 

7. 
 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za kulturno dediščino. 
 

 
8. 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 622-0001/2007 
Datum: 27.02.2008 
 
 
 
 
 
 
       Občina Grosuplje 
               Župan  

              Janez Lesjak 
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OBRAZLOŽITEV 
 
Cerkev sv. Kancijana je kot pomembna sakralna stavbna dediščina zavedena v evidenci nepremične 
kulturne dediščine v Občini Grosuplje v zbirnem registru RS (EŠD 2514). 
 
 
V Slavi vojvodine Kranjske Valvasor poroča, da so leta 1260 oglejski patriarhi tu ustanovili župnijo in 
izročili patronat tedanjim turjaškim vitezom.  
Iz zadnje četrtine 15. stoletja je ohranjen križnorebrasto obokan prezbiterij, ki je danes stranska 
kapela. 
Sredi 18. stoletja je bila cerkev obnovljena v baročnem slogu (ohranjena apsida in obe stranski kapeli). 
Leta 1907 je župnik Janez Jereb podaljšal glavno ladjo in cerkev je tako dobila sedanjo obliko. 
V cerkvi sv. Kancijana v Škocjanu je bil leta 1508, pred pol tisočletja, krščen oče slovenske pisane 
besede Primož Trubar. 
 
 
Zaradi kulturnih, zgodovinskih in umetnostno - arhitekturnih lastnosti ima cerkev sv. Kancijana  
poseben pomen za Občino Grosuplje, zato se s tem odlokom predlaga razglasitev za kulturni 
spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskeg a in umetnostno – arhitekturnega 
spomenika.  
 
 
Postopek in na čin zaš čite kulturne dediš čine opredeljuje Zakon o varstvu kulturne dediš čine , ki  
v 5. členu opredeljuje, da dediščina lahko dobi status kulturnega spomenika kadar vsebuje elemente, 
s katerimi je dokazana kontinuiteta ali posamezna stopnja kulturnega in civilizacijskega razvoja, ali 
elemente, ki predstavljajo kakovostni dosežek. 
 
Zakon v 6. členu opredeljuje varstvene skupine spomenikov. Za cerkev sv. Kancijana v Škocjanu je 
predlagana razglasitev za zgodovinski in umetnostno - arhitekturni spomenik. 
 
Zgodovinski spomeniki so območja, stavbe, predmeti ali zbirke predmetov, ki značilno ponazarjajo in 
izpričujejo politično zgodovino, zgodovino vojn in vojaštva, socialno zgodovino, razvoj prometa, 
prometnih in trgovskih poti ter povezav, razvoj sodstva, prosvete in kulture, verstev, znanosti in 
tehnike ter gospodarsko zgodovino na naših tleh. 
 
Umetnostnozgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomeniki so posamezne stavbe in 
skupine stavb, prostorski in javni spomeniki, umetnostno pomembne sestavine stavbarstva, 
arhitekturni in umetniško pomembni detajli, slikarski, kiparski, grafični in drugi umetniški in oblikovani 
predmeti ter izdelki umetne obrti, ki se štejejo za posebne dosežke umetnosti, oblikovanja in 
arhitekture na naših tleh. 
 
Spomenik dobi svoj pravni status z aktom o razglasitvi ( 12. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine). 
 
 
 
Cerkev sv. Kancijana v Škocjanu bo zavarovana z namenom, da se: 
 
- ohrani njegov sakralni pomen in raba, 
- ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in  zgodovinskih vrednot, 
- poveča pričevalnost kulturnega spomenika, 
- predstavi kulturne vrednote spomenika in situ (na kraju samem) in v medijih, 
- vzpodbudi učno – predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo. 
 
Zaščiteno področje bo obsegalo  parcelo 2050/5,  k.o Velike Lipljene. 

 
 
 



OSNUTEK 

 
Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme osnutek Odlok a o razglasitvi cerkve sv. Kancijana v 
Škocjanu pri Turjaku za kulturni spomenik lokalnega  pomena. 
 
 
 
Pripravili: 
 
Alenka Železnik, univ.dipl.um. zgodovinarka, konservatorska svetovalka, Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, 
Mojca Koželj, univ.dipl.soc., svetovalec na Uradu za gospodarstvo, družbene dejavnosti in finance 

 
 
 
 

        Župan 
              Janez Lesjak  






