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AMANDMA 
k I. členu Predloga Odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za 
kulturni in zgodovinski spomenik s predlogom za hitri postopek 
(31. seja Mestnega sveta MOL, tč. 8)

 

I. 

V 3. členu Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski 
spomenik (Ur. l. RS, št. 46/90), se besedilo za spomeniško varstveno enoto 2. dopolni s tretjo alinejo in 
spremeni tako, da se glasi: 

»2. Enota z visoko ovrednoteno arheološko dediščino, ki se nahaja na območju: 

• Foersterjev vrt – parcela 20, k.o. Gradišče I (kontrolni blok v skladu s priporočili UNESCA) 

• predel med Aškerčevo, Emonsko cesto, Mirjem in SZ mejo parcel št. 78/13, 78/26, 78/28, 78/30, 78/29 
in 78/2, vse k.o. Krakovsko predmestje (kontrolni blok v skladu s priporočili UNESCA) 

• 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).« 

 
OBRAZLOŽITEV 
 
Na osnovi posvetovanj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine RS se del besedila predloga odloka, ki se nana-
ša na »kontrolni blok po priporočilih UNESCA« amandmajsko spremeni za potrebe neovirane izvedbe varstva 
spomenika (visoko vrednih arheoloških ostalin) skladno ciljem po 4. in 10. členu osnovnega odloka kot so pre-
zentacija in situ, razvojne usmeritve, dostop javnosti, tvorna vključitev v urejanje prostora. 
 
 
 
 
 

 


