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Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 90/12, 
111/13, 32/16) in 19. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 

16/16)  ter Strokovnih podlag Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Maribor za razglasitev kulturnih 
spomenikov lokalnega pomena za Občino Ravne na Koroškem (junij 2015) je Občinski svet Občine 

Ravne na Koroškem na __. redni seji dne ______ sprejel 

 
 

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA 
 

o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena  

na območju Občine Ravne na Koroškem 
 

 
 

1. člen 
 

14. člen Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Ravne na 

Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2015) se spremeni in se po novem glasi: 
 

»Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi stavba: 
 

EŠD: 7644 

Ime enote: Ravne na Koroškem - Dvorec Javornik 
  

Lokacija: parc. št.: 110/3, 110/4, 114/1, 115/3  k.o. Ravne na Koroškem. 
 

Utemeljitev 
razglasitve: 

Dvorec stoji na terasasti vzpetini vzhodno od jedra naselja. V osnovi izvira z 
začetka 16. stoletja. Leta 1540 je nekdanji Prušnikov dvor postal last Luke 

Gamsa, po katerem je dobil ime Gamsenegg. Dvor je bil takrat obnovljen in 

opremljen z obzidjem in stolpi.  Med drugo polovico 16. stoletja in drugo 
polovico 18. stoletja je bil dvorec v lasti rodovine Jabornegg, po kateri je 

dobil slovensko ime Javornik. Pozneje je bil dvorec v lasti rodovin Wayersber 
in Gačnik - Schlangenburg, od konca 19. stoletja do leta 1910 pa  je bil v 

lasti Franca Ksaverija Schmieda. Nato je bil do leta 1946 lastnik dvorca 

Ernest Ossiander, ki je po letu 1910 celoto temeljito prenovil. Takrat se je 
deloma spremenila poznorenesančna zasnova, ki je dokumentirana na 

Franciscejskem katastru iz leta 1825 in dvorec je dobil značaj romantičnega 
gradiča z vrtom in gospodarskimi poslopji okoli obzidanega dvorišča. Takrat 

izoblikovana dovolj ambiciozna in celovita zasnova se je brez bistvenih 

sprememb ohranila do danes. Zahodno, reprezentančno oblikovano trško 
fasado dopolnjuje veranda na zidanih slopih z izpostavljenim osrednjim 

rizalitom, ki ga zaključuje neorenesančno čelo. Od prvotne zasnove iz 16. 
stoletja je ohranjeno še celotno jedro dvorca, le stolpiča sredi zahodne in 

južne fasade sta izginila za prizidki iz časa po letu 1910. Zahodni rob terase 
dvorca je omejevalo eskarpasto obzidje, ki je v temeljih deloma še ohranjeno 

in se na južnem koncu zaključuje z objektom paviljona ob nekdanjem 

osrednjem vhodu v kompleks dvorca.  
S svojo dominantno lokacijo predstavlja dvorec Javornik pomemben 

urbanistični poudarek, s katerim zaokroža historično identiteto 
naselbinskega jedra Ravne na Koroškem. 

  

 
Opis varstvenega 

režima: 

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:  

 
- varovanje kulturno-zgodovinskih, arhitekturnih, likovnih ter drugih 

vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh 
vedut na spomenik; 
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- prepoved vseh posegov v zaščitene stavbne tlorise in gabarite,  

arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov; 

- na območju spomenika vzhodno od dvorca so na prostih površinah po 
predhodno opravljenih arheoloških raziskavah dovoljene novogradnje; te  

je mogoče pozidati  pod pogojem, da se zazidalni raster omeji na 
posamične obodne objekte okoli notranjega dvorišča, ki v volumnu, 

oziroma tlorisnih in višinskih gabaritih ter naklonu strešine učinkujejo kot 

dvorcu podrejene gospodarske enote stavbne celote spomenika; mogoča 
je njihova stanovanjska vsebina;    

- na območju spomenika zahodno od dvorca, ki vpliva na veduto mesta, 
pozidava ni dopustna, možna je krajinsko arhitekturna ureditev; 

- na območju spomenika južno od dvorca  zaradi dojemanja južne fasade 

je pozidava nedopustna, možna pa je ureditev vrtne zasnove pred njo v 
maniri historicističnih vil. 

 
Opis vplivnega območja 

spomenika: 

parc. št.: severni del 100/7, 109/3, 109/4, 113/1, 113/2, 115/4, 117/1, 117/2  

k.o. Ravne na Koroškem. 
  

Opis varstvenega 

režima za vplivno 
območje: 

 

V vplivnem območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje 

posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni vpliv na 
zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika. 

 
Merilo: 1:1000 « 

 

2. člen 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  

 
 

 

 
Številka: 622-002/2017 

 
Ravne na Koroškem,  

 

 
                                                                                                Župan 

                   Občine Ravne na Koroškem  
                                                                                        dr. Tomaž ROŽEN 


