Predlagani varstveni režim na arheološkem najdišču Prule v Ljubljani
Za arheološko najdišče Prule velja varstveni režim, ki določa:
- podreditev vseh posegov varovanju vrednot in sestavin ter njihovi prezentaciji;
- prepovedane so rabe, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo
arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev;
- v primeru odkritja kakovostno ohranjenih in izpovednih ostalin je le-te treba prezentirati na kraju
samem (»in situ«) ali jih primerno vključiti v objekt javnega interesa ali jim poiskati drugo ustrezno
lokacijo za prezentacijo;
- v primeru oboroženega spopada se spomenik označi z znakom Haaške konvencije.
Po predhodnih arheoloških raziskavah so možni:
- gradnja infrastrukturnih objektov ali komunalnih vodov;
- novogradnja ter rekonstrukcija, dozidava in nadzidava obstoječih objektov do max. 20%
povečanja obstoječih bruto tlorisnih površin;
- na Špici je dopustna gradnja delno zaprte pergole, pritličnega paviljona in dveh servisnih objektov
(za rečna plovila in javne sanitarije);
- posegi (rekonstrukcija, zamenjava, vzdrževanje ipd.) na infrastrukturi na obstoječih trasah in v
obstoječih gabaritih;
- ureditve zunanjih površin v obstoječih gabaritih ter gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.
Zaradi izjemnih ostankov bakrenodobnega kolišča na območju parcele št. 25/14, k. o. 2677 - Prule,
in ostankov protourbane železnodobne naselbine na parcelah št. 13/32 in 674, obe k. o. 2677 Prule, se območji določita za arheološki rezervat, na katerem velja naslednji varstveni režim:
- prepovedano je posegati v zemljišče na način, ki utegne poškodovati najdišče (npr. odkopavati,
nasipavati ali drugače posegati v teren, postavljati reklamne table in znamenja), razen tistih
posegov, ki so namenjeni vzdrževanju objektov, varnosti, usmerjanju in obveščanju o spomeniku;
- prepovedano je postavljati objekte trajnega značaja, dopustna je le postavitev otroških igral in
urbane opreme ter začasnih objektov;
- prepovedane so novogradnje vseh vrst objektov, vključno z infrastrukturnimi in komunalnimi
vodi, dopustni so posegi (rekonstrukcija, zamenjava, vzdrževanje ipd.) na infrastrukturi na obstoječi
trasah in v obstoječih gabaritih;
- prepovedano je graditi novo podzemno infrastrukturo, razen izjemoma zaradi posegov, ki so nujni
za ohranjanje spomenika;
- izvajati rabe prostora, ki škoduje varovanim elementom spomenika;
- nepooblaščenim osebam je prepovedano iskanje arheoloških ostalin in uporaba tehničnih sredstev
za te namene in nepooblaščeno pobirati površinske arheološke najdbe;
- v zemljišče se posega izjemoma, in sicer v procesu znanstvenih raziskav;
- poseg, ki je v interesu znanstvenih raziskav, mora biti omejen na minimum.
Za vse posege v spomenik, razen če zakon ne določa drugače, je treba predhodno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, Območne enote Ljubljana.
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana s kulturnovarstvenimi
pogoji kot pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja določi obveznost oprave predhodnih
arheoloških raziskav. Rezultati predhodnih arheoloških raziskav lahko pomenijo spremembo
projekta posega.

