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Zadeva:  Amandmaja k Predlogu Odloka o razglasitvi arheološkega najdišča na Vodnikovem, 

Ciril Metodovem in Krekovem trgu za kulturni spomenik lokalnega pomena.  

 

 

K Predlogu Odloka o razglasitvi arheološkega najdišča na Vodnikovem, Ciril Metodovem in 

Krekovem trgu za kulturni spomenik lokalnega pomena, ki bo obravnavan na redni, 24. seji MS 

MOL, sklicani za dan 18. 3. 2013, vlagam naslednji  

 

AMANDMA 

 

k 2. odstavku 2. člena Odloka o razglasitvi arheološkega najdišča na Vodnikovem, Ciril Metodovem 

in Krekovem trgu za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

V  2. odstavku 2. člena se na koncu doda nov tretji stavek, ki se glasi: Vsa Arheološka dediščina se 

po tem Odloku ohranja in situ v nespremenjeni obliki kot enotni in nerazdružljiv organizem. 
 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Predlog Odloka o razglasitvi arheološkega najdišča na Vodnikovem, Ciril Metodovem in Krekovem 

trgu za kulturni spomenik lokalnega pomena ima poudarek na besedi spomenik, kar pomeni, da je 

pomnik, spomin preteklih kultur, ki so utelešene v arheoloških ostalinah. Specifičen sestav 

arheoloških ostalin na tem območju izpostavlja izjemno pomembno sosledje zgodovinskih dogodkov, 

ki so medsebojno povezani in za prostorski in kulturni razvoj Ljubljane neprecenljive vrednosti. Zato 

je ohranitev ostalin v originalnem materialnem stanju, v njihovih prostorskih in volumenskih 

razsežnosti tako pomembna. 

 

 

Tako se 2. odstavek 2. člena Predloga Odloka o razglasitvi arheološkega najdišča na Vodnikovem, 

Ciril Metodovem in Krekovem trgu za kulturni spomenik lokalnega pomena v celoti glasi:   

»Varovane sestavine spomenika so arheološke ostaline na Vodnikovem trgu, in delu Krekovega in 

Ciril Metodovega trga. To so sledovi človekovega delovanja iz preteklih obdobij na površju ali v 

zemlji, ki so starejši kot 100 let in imajo lastnosti dediščine. Vsa Arheološka dediščina se po tem 

Odloku ohranja in situ v nespremenjeni obliki kot enotni in nerazdružljiv organizem.« 
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