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OSNUTEK 
 
 
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 Poslov-
nika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) 
je Mestni 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 zgodovinski spomenik  
 
 

I. 
 

V 3. členu Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodo-
vinski 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) 

• vzhodni del Ciril-Metodovega trga (del parc. št 153/44, k.o. Ljubljana mesto) in severni del 
Krekovega trga (parc. št. 240/4 in 240/5, obe k.o. Poljansko predmestje) - izris v merilu 
1:1000, ZVKDS OEL (za ostaline dela obrambnega sistema Srednjeveške Ljubljane veljajo 
varstveni režim po določilih 8. člena in razvojne usmeritve po določilih 10. člena, točke B tega 
odloka).« 

 

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. 
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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 preči-

ščeno besedilo), kjer je določen dvostopenjski postopek sprejemanja odloka.  
 
 
Razlogi in cilji 
 
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. Sam samostan se v Ljubljani prvič 
omenja leta 1269. V 15. stoletju so ta samostan imenovali tudi spodnji samostan. Pri Frančiškanskem samostanu 
je bilo zgrajeno tudi obzidje ob Ljubljanici za Škofijo, medtem ko je bil okrogli stolp, ki je ob Ljubljanici zak-
ljučeval mestno obzidje, po zgodovinskih virih zgrajen okoli leta 1519. Ob nekdanji frančiškanski cerkvi so 
peljala skozi mestno obzidje vrata. Po samostanu so jih imenovali  Samostanska  ali  Kloštrska  vrata. 
Sam vhodni stolp je bil med leti 1527 in 1533 dodatno utrjen z bastijo, ki je stala sredi razširjenega 
obrambnega jarka. Pred vrati so se vse do 17. stoletja (Zgornje Poljane) pred obzidjem in jarkom razprostirali 
- mimo posameznih hiš in pristav - predvsem vrtovi. (vir: MILKO KOS, SREDNJEVEŠKA LJUBLJANA, 
1955 in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) 
 
Vseskozi se v okviru kulturnega spomenika »Arheološko najdišče Ljubljana« (EŠD 329) z Odlokom o razglasi-
tvi arheološkega 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 obra-
vnavajo niti najmanj enakovredno. Tačas ko se v okviru varstvene enote 1. (že prezentirana arheološka dedišči-
na) 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. 
 
Na vzhodnem delu Ciril Metodovega trga 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 kultur-
novarstvenih 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«. Ker sem ocenil, da v tem primeru varstvo spomenika »Arheološ-
ko najdišče Ljubljana – EŠD 329 po Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za 
kulturni in zgodovinski spomenik (Ur. l. RS, št. 46/90) ne zadošča, sem dal 14. avgusta 2009 Zavodu za vars-
tvo kulturne dediščine Slovenije, OEL v okviru določil 12. člena ZVKD-1 pobudo za njegovo dopolnitev. 
 
Po medsebojnih usklajevanjih posameznih rešitev sem od zavoda prejel 27.10.2009 (št. 726/2000-BV) strinjanje 
z delom moje pobude (ki je zajemala tudi rob Vodnikovega trga ob fasadi Mahrove hiše in vodni stolp, katere 
pa bo zavod ovrednotil na osnovi veljavnih določil odloka), njihov predlog dopolnitve 2. točke 3. člena Odloka 
in njihov izris arheološke varstvene entitete »Ljubljana – Krekov trg« v merilu 1:1000, kar skupaj s predhodno 
dostavljenimi tekstualnimi utemeljitvami in delnim poročilom o rezultatih arheoloških raziskav kompletira 
strokovne podlage razglasitve. 
 
 
Ocena stanja 
 
Na podlagi »Delnega poročila o rezultatih arheoloških raziskav na Kopitarjevi cesti, Vodnikovem trgu in Ciril 
Metodovem trgu v Ljubljani« ter na terenu ugotovljene stopnje ohranjenosti arheoloških struktur je zavod na 
lokaciji vzhodnega dela Ciril-Metodovega trga (del parc. št 153/44, k.o. Ljubljana mesto) in severnega dela 
Krekovega trga (parc. št. 240/4 in 240/5, obe k.o. Poljansko predmestje), prikazano na izrisu v merilu 1:1000, 
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ZVKDS OEL, ostaline dela obrambnega sistema Srednjeveške Ljubljane ovrednotil kot »visoko ovredno-
teno arheološko dediščino«, kjer je treba uveljaviti varstveni režim, ki ne predvideva sprememb rabe prostora, 
predvideva pa konservatorske in znanstvene posege za izboljšanje stanja v prid spomeniški funkciji ter prezen-
tacijo snovi in situ in zagotoviti pravočasne raziskave in njihove rezultate tvorno vključiti v urejanje prostora. 
 

 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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Nekaj poskusov umestitve pričakovanih arheoloških ostalin v kataster:  
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Poglavitne rešitve 
 
Na podlagi »Delnega poročila o rezultatih arheoloških raziskav na Kopitarjevi cesti, Vodnikovem trgu in Ciril 
Metodovem trgu v Ljubljani« ter na terenu ugotovljene stopnje ohranjenosti arheoloških struktur se je zavod 
odločil: 
• da se »ostaline dela obrambnega sistema Srednjeveške Ljubljane« na delu parcele št 153/44, k.o. Ljubljana 

mesto in parcelah št. 240/4 in 240/5, obe k.o. Poljansko predmestje, uvrsti v »enoto z visoko ovrednoteno 
arheološko dediščino«, 

• da se uveljavi varstveni režim po 8. členu odloka, ki ne predvideva sprememb rabe prostora, predvideva pa 
konservatorske in znanstvene posege za izboljšanje stanja v prid spomeniški funkciji ter prezentacijo 
snovi in situ in 

• da se po določilih 10. člena odloka, točka B, zagotovi pravočasne raziskave in njihove rezultate tvorno 
vključi v urejanje prostora. 

 
Ob tem, da se je ob vzpenjači na Grad pokazalo mestno obzidje, da je na obzidju (zahodni fasadi Krekovega 
trga) viden eden od obrambnih stolpov, da ima predstavitveni potencial tudi zahodna slepa fasada Mahrove hiše 
in da so tudi ostaline vodnega stolpa na primerni lokaciji, vzhodno obzidje Stare Ljubljane s Samostanskimi oz. 
Kloštrskimi vrati, mitnico in z enkratnimi fortifikacijskimi (bastija) in sakralnimi ostalinami komaj čakajo pre-
zentacije in situ. V devastiranem prostoru pred Mahrovo hišo na Krekovem trgu in deloma Vodnikovem 
bi se ob ustreznem prostorskem in arhitekturnem načrtovanju zagotovila ohranitev in oživljanje teh 
arheoloških ostalin. Ostalina »bastijona« je kot naročena za potrebe osrednje informacijske točke pred vstopom 
v staro mesto, pred vstopom na Grad in koz vozliščna točka v tem raznolikom prostoru. 
 
 
Finančne posledice 
 
Cena arheoloških raziskav je vključena v predhodne obveznosti pri gradnji infrastruktura na lokaciji, prezen-
tacija in situ pa je v okviru stroškov finalizacije zunanjih ureditev po izgradnji infrastrikture na lokaciji.  
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