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Mestni svetnik Miha Jazbinšek, univ. dipl. inž. arh. 
 
 
NASLOV: 
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kul-
turni in zgodovinski spomenik s predlogom za hitri postopek 
 
 
POROČEVALEC: 
Miha Jazbinšek, univ. dipl. inž. arh. 
 
 
PRISTOJNO DELOVNO TELO: 
določi Župan MOL 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa, da Odlok o dopolnitvi Odloka o razgla-

sitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik sprejme po 
hitrem postopku. 

 
2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi arhe-

ološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik. 
 
 
 

Miha JAZBINŠEK 
Svetnik Zelenih Slovenije v MS MOL 

 
 
 
 
Prilogi: 

– predlog za hitri postopek z obrazložitvijo 
– predlog akta z obrazložitvijo 
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1. 
Predlog za hitri postopek 
 
 
Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08), 27. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 122. člena Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mest-
ni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne … 2009 sprejel 
 

S K L E P 
da sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za 

kulturni in zgodovinski spomenik po hitrem postopku  
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi arheo-
loškega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik (Ur. l. RS, št. 46/90) 
sprejme po hitrem postopku. 
 
Št. 622-56/2009 … 
Ljubljana, dne … 2009 

Župan 
Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković l.r. 
 
 
 
 
OBRAZLOŽITEV  

Na južnem delu Vodnikovega trga in Ciril Metodovem trgu so ob izkopu trase za vročevod naleteli na ostanke mestnih vrat, 
t. i. Kloštrskih vrat, ki so bila del srednjeveškega obrambnega sistema in na temelje srednjeveške stavbe. V kulturnovars-
tvenih pogojih št. 81/2007-BV-DP z dne 31.03.2009 je v izreku določeno: V primeru arheoloških najdb bo potrebno izvesti 
zaščitni arheološki poseg, v gradbenem dovoljenju št. 351-1168/2009-19 z dne 21. 7. 2009 je v točki 2. izreka povzeto po 
kulturnovarstvenem soglasju št. 81/2007-BV z dne 5.6.2009 in določeno, da mora Investitor Mestna občina Ljubljana upoš-
tevati pogoj, da bo trasa predhodno arheološko raziskana. S tem je podan razlog za hitri postopek po 122. členu Poslovni-
ka MS MOL zaradi upoštevanja postavljenih rokov. 

Razlog za hitri postopek je tudi dejstvo, da bi neodrejena arheološka raziskava in neopravljena valorizacija pred nadalje-
vanjem gradbenih del lahko imela tudi zaradi dvofaznega postopka sprejemanja tega akta težko popravljive posledice.  

Razlog za hitri postopek je tudi dejstvo, da so za potrebe gradnje garaže za celotni Vodnikov trg izdani kulturnovarstveni 
pogoji št. 327/2001 z dne 08.05.2009, kjer se zahteva: 

• Pred posegi v zemeljske plasti pod sedanjimi hodnimi površinami pritličnih prostorov in pod dvoriščem Mahrove hiše 
ter na celotnem območju Vodnikovega trga je potrebno v skladu s 27. točko 3. člena Zakona o varstvu kulturne dediš-
čine (Ur. l. RS 16, 2008) izvesti predhodne arheološke raziskave. 

• Pri izdelavi projektov je treba upoštevati valorizirane rezultate arheoloških raziskav. Za njihovo izvedbo si mora 
investitor v skladu z 31. členom ZVKD-1 pridobiti dovoljenje za arheološka izkopavanja na Ministrstvu za kulturo.  

Dejansko pa gre tudi za manj zahtevne dopolnitve Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za 
kulturni in zgodovinski spomenik (Ur. l. RS, št. 46/90). 
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2. 
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljub-
ljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik 
 
 
Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08), 27. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 122. člena Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mest-
ni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne … 2009 sprejel naslednji 
 

O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovin-

ski spomenik  
 

I. 
V 3. členu Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski 
spomenik (Ur. l. RS, št. 46/90), se v spomeniško varstveni enoti »2. Enota z visoko ovrednoteno arheološ-
ko dediščino (kontrolni blok v skladu s priporočili UNESCA)« na koncu doda alineja, ki se glasi: 

• predel na severo-zahodni meji Krekovega trga (parc. št. 240/1 in 240/4, vse k.o. Poljansko predmestje) 
in na vzhodni meji Vodnikovega trga in Adamič Lundrovega nabrežja (parc. št. 153/34, 153/36 in 
153/44, vse k.o. Ljubljana-mesto) z arheološkimi ostalinami vzhodnega obzidja Srednjeveške Ljub-
ljane, mestnih vrat (t. i. Kloštrskih vrat) in drugih utrdb obrambnega sistema (obrambni jarek, vodni 
stolp, bastija). 

II. 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Št. 622-56/2009 … 
Ljubljana, dne … 2009 

Župan 
Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković l.r. 
 
 
OBRAZLOŽITEV 

 

Pravni temelj 

Odlok ima podlago: 
• v 12. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08), kjer je določena razglasitev nepremičnega 

spomenika; 
• v 27. členu Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo), kjer so določene 

pristojnosti mestnega sveta 
•  in 122. členu Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 

besedilo), kjer je določen dvostopenjski postopek sprejemanja odloka.  

 

Razlogi in cilji 

Ob nekdanji frančiškanski cerkvi, so peljala skozi mestno obzidje vrata. Po bližnjem samostanu so jih imenovali  Samos-
tanska  ali  Kloštrska  vrata. Sam vhodni stolp je bil med leti 1527 in 1533 dodatno utrjen z bastijo, ki je stala sredi razšir-
jenega obrambnega jarka. Približno v tem času je bilo zgrajeno tudi obzidje ob Ljubljanici za škofijo, medtem ko je bil 
okrogli stolp, ki je ob Ljubljanici zaključeval mestno obzidje pri Frančiškanskem samostanu, po zgodovinskih virih zgrajen 
okoli leta 1519. Izven obzidja in jarka pred Samostanskimi ali Kloštrskimi vrati so se vse do 17. stoletja (Zgornje Poljane)  
pred obzidjem razprostirali - mimo posameznih hiš in pristav - predvsem vrtovi. (vir: MILKO KOS, SREDNJEVEŠKA 
LJUBLJANA, 1955 in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije). 

Frančiškanski samostan s cerkvijo je bila zadnja pomembna zgradba stare Ljubljane (Mestni trg) v smeri proti Poljanam. 
Samostansko poslopje s cerkvijo in pritiklinami je zavzemalo večji del današnjega Vodnikovega trga. Samostanu je bila 
proti grajski strani prizidana proti vzhodu obrnjena cerkev. Pred cerkvijo se je razprostiral nezazidan prostor, ki so ga 
uporabljali za pokopališče. Sam samostan se v Ljubljani prvič omenja leta 1269. V 15. stoletju so ta samostan imenovali 
tudi spodnji samostan. (vir: MILKO KOS, SREDNJEVEŠKA LJUBLJANA, 1955 in Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije). 
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 Frančiškanski samostan na Valvasorjevi veduti 
 Ljubljane (1681-1689) 

 Ljubljanska tržnica okoli 1934 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NICOLO ANGIELINI: TLORIS LJUBLJANE (Staatsarchiv Dresden - Varianta A) – druga pol. 16.st. 
primerjano s karto »Poselitev Ljubljanske kotline – Urbani razvoj Ljubljane (Ljubljana 1998)« 
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Ocena stanja 

 
Nekaj poskusov umestitve pričakovanih arheoloških ostalin v kataster:  
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Vseskozi se v okviru kulturnega spomenika »Arheološko najdišče Ljubljana« (EŠD 329) z Odlokom o razglasitvi arheološ-
kega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik (Ur. l. RS, št. 46/90) sledovi naselitve iz rimske 
dobe (Emona) in srednjega veka (Ljubljanski grad, Srednjeveška Ljubljana) ne obravnavajo niti najmanj enakovredno. 
Tačas ko se v okviru varstvene enote 1. (že prezentirana arheološka dediščina) našteva Severna emonska vrata, Rimski zid 
na Mirju in množico drugih antičnih entitet in situ, vključno z vzidanimi v razne mestne fasade, in v okviru varstvene enote 
2. (visoko ovrednotena arheološka dediščina – kontrolni blok v skladu s priporočili UNESCA) tudi predel med Aškerčevo 
cesto in Mirjem (južni del Emone ob južnih vratih in obzidju), ni ne spoznano ne ovrednoteno ne registrirano kot varstveno 
primerljiva enota arheološke dediščine vzhodno obzidje Stare Ljubljane s Samostanskimi oz. Kloštrskimi vrati, mitnico in z 
enkratnimi fortifikacijskimi in sakralnimi ostalinami. 

 

Poglavitne rešitve 

Slednji v devastiranem prostoru pred Mahrovo hišo na Krekovem trgu in deloma Vodnikovem kar čakajo prezentacije in 
situ po 4. členu odloka in prenove, s katero bi se ob ustreznem prostorskem in arhitekturnem načrtovanju zagotovila ohra-
nitev in oživljanje teh arheoloških ostalin. Ostalina »bastijona« je kot naročena za potrebe osrednje informacijske točke 
pred mestnimi vrati in pod Gradom. 

V proceduri sprejemanja odloka naj se odloči, ali se uvrsti v točko »2. Enota z visoko ovrednoteno arheološko dediščino 
(kontrolni blok v skladu s priporočili UNESCA)« tudi alineja: 

• predel na južni meji Vodnikovega trga (parc. št. 153/36 in 153/44, vse k.o. Ljubljana-mesto) z arheo-
loškimi ostalinami frančiškanske cerkve. 

 

Finančne posledice 

Cena arheoloških raziskav je vključena v predhodne obveznosti pri gradnji na lokaciji, eventualna prezentacija in situ pa je 
v okviru stroškov zunanjih ureditev na lokaciji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 
Odlok, ki se dopolnjuje: 
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