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PREDLOG 

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 

30/11 – odl. US in 90/12) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – 

uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …….. seji 

……………... sprejel 

 

 

ODLOK 

o razglasitvi arheološkega najdišča na Vodnikovem, Ciril-Metodovem in Krekovem trgu 

za kulturni spomenik lokalnega pomena 

 

1. člen 

 

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine Ljubljana - Arheološko najdišče 

Vodnikov trg (EŠD 29702) (v nadaljnjem besedilu: spomenik). 

 

Spomenik obsega parcele številka 153/36 in 153/44, obe katastrska občina 1728 – Ljubljana mesto, in 

parcele številka: 240/4, 240/10 in 240/14, vse katastrska občina 1727 - Poljansko predmestje. 

 

 

2. člen 

 

Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena: arheološko najdišče kot celota 

je pomemben vir za razumevanje zgodovine Ljubljane in dokaz povezanosti preteklih obdobij s 

sedanjo kulturo in prostorom, kot arheološko najdišče pa ima velik potencial za nazorno predstavitev 

zgodovine poselitve in razvoja Ljubljane kot glavnega mesta Slovenije. Po dosedanjih raziskavah 

ostalin se na najdišču nahaja: del fortifikacijskega sistema (barbakan, Kloštrska vrata, obzidje) in del 

sakralnega predela (samostanska cerkev, arkadni hodnik) Stare Ljubljane. 

 

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. 

 

 

 

3. člen 

 

Za spomenik velja varstveni reţim, ki določa: 

 podreditev vseh posegov varovanju vrednot in sestavin iz prejšnjega člena tega odloka in 

njihovi prezentaciji; 

 posegi in dejavnosti v prostoru so dopustni, vendar se lahko načrtujejo in izvajajo, če se na 

osnovi šibko invazivnih arheoloških raziskav v obliki arheološkega testnega izkopa izkaţe, 

da je zemljišče moţno sprostiti za gradnjo oziroma prezentacijo in situ (na mestu). 

 

 

4. člen 

 

Za vse posege v spomenik je potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 

kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota 

Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: zavod). 

 

 

5. člen 

 

Spomenik se v zemljiški knjigi zaznamuje kot zaznamba nepremičnega spomenika arheološkega in 

zgodovinskega pomena. 



 

 

 

 

6. člen 

 

Meja spomenika je vrisana na temeljnem katastrskem načrtu v merilu 1:1000 in topografskem načrtu 

v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavna dela tega odloka, hranita zavod in Mestna občina 

Ljubljana. 

 

 

7. člen 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa v 

ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list RS, št. 46/90) v delu, ki se 

nanaša na spomenik iz 1. člena tega odloka. 

 

 

8. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

 
Številka: 622-3/2013-4  

Ljubljana,  

 

 

 Ţupan 

 Mestne občine Ljubljana 

 Zoran Janković 

 

 



K.O. LJUBLJANA MESTO
K.O. POLJANSKO PREDMESTJE

Datum izrisa : 26.10.2012

E�D 29702

#

153/36

240/9

153/44

240/10

240/4

meja kulturnega 
spomenika

Zavod za varstvo kulturne dedi�èine Slovenije
Obmoèna enota Ljubljana
Tr�a�ka 4, Ljubljana

Merilo: 1:1000
Vir podatkov:
- Predlog za spremembe in dopolnitve Odloka o razglasitvi arheolo�kega kompleksa 
  v ljubljanskih obèinah za kulturni in zgodovinski spomenik (Ur. l. RS �t. 46/1990)  

Vir za kartografsko osnovo:
- Digitalni katastrski naèrt, Geodetska uprava Republike Slovenije



TTN5 LJUBLJANA S-44

Datum izrisa : 26.10.2012

E�D 29702

#

meja kulturnega 
spomenika

Zavod za varstvo kulturne dedi�èine Slovenije
Obmoèna enota Ljubljana
Tr�a�ka 4, Ljubljana

Merilo: 1:5000
Vir podatkov:
- Predlog za spremembe in dopolnitve Odloka o razglasitvi arheolo�kega kompleksa 
  v ljubljanskih obèinah za kulturni in zgodovinski spomenik (Ur. l. RS �t. 46/1990)  

Vir za kartografsko osnovo:
- Temeljni topografski naèrt 1: 5000, 1: 10 000, Geodetska uprava Republike Slovenije



 

 

OBRAZLOŽITEV 

predloga Odloka o razglasitvi arheološkega najdišča na Vodnikovem, Ciril-
Metodovem in Krekovem trgu za kulturni spomenik lokalnega pomena 

 

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

trgu za kulturni spomenik lokalnega pomena je obravnaval Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 8. 

izredni seji Mestnega sveta MOL 11. 2. 2013. 

 

V obrazloţitvi so podani odgovori na predloge in pripombe mestnih svetnic in svetnikov iz razprave 

na seji Mestnega sveta. 

 

1. Stališča do predlogov in pripomb podanih na seji Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana 

 

Gospod Miha Jazbinšek 
1. predlog 

Mestnim svetnikom se predloţi predlog (izvorni tekst predloga, strokovni elaborat) Zavoda za 

varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: zavod), s 

katerim ta predlaga zaščito najdišča na Vodnikovem, delu Ciril-Metodovega in Krekovega trga za 

kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

Stališče do predloga: 

Mestna uprava Mestne občine Ljubljana k osnutkom aktov za razglasitev spomenikov lokalnega 

pomena doslej ni prilagala predloga zavoda. Sicer so pa vsa poročila o ţe opravljenih arheoloških 

raziskavah na voljo pri raziskovalcu, v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane (MGML), in kot navaja 

zavod “po uveljavljeni praksi ne sodijo v sam akt o razglasitvi”. Na pripombe mestnih svetnic in 

svetnikov se je zavod opredelil z dopisom št. UZ-0726/2000/83-MT z dne 20.2.2013 oziroma 

obrazcem Obvezni elementi predloga Odloka o razglasitvi arheološkega najdišča na Vodnikovem, 

Ciril-Metodovem in Krekovem trgu za kulturni spomenik lokalnega pomena (k predlogu odloka). 

Opredelitve zavoda so v predlogu odloka v celoti upoštevane.  

 

2. predlog 

Arheološka dediščina naj se valorizira in nazorno predstavi: mestno obzidje na Krekovem trgu in 

proti samostanu, barbakan, mostišče, mestna vrata, kostnica, obokana klet samostana; manjka 

geometrija zgornjega in spodnjega prostora in opredelijo naj se metode, s katerimi se bo arheologija 

izvajala.  

 

Stališče do predloga: 

Predlog je bil posredovan na zavod. Zavod meni, da se predlog upošteva le delno, in sicer za del 

fortifikacijskega sistema (barbakan, Kloštrska vrata, obzidje) in del sakralnega predela (samostanska 

cerkev, arkadni hodnik), ne pa tudi za preostali del obzidja, mostišče, kostnico in obokano klet.  

Predlog se delno upošteva v prvem odstavku 2. člena predloga odloka. Metode, s katero se bo 

arheologija izvajala, so po predlogu zavoda šibko invazivne arheološke raziskave v obliki 

arheološkega testnega izkopa, kar je upoštevano v drugi alineji 3. člena predloga odloka (dopis št. 

UZ-0726/2000/83-MT z dne 20.2.2013 oziroma obrazec Obvezni elementi predloga Odloka o 

razglasitvi arheološkega najdišča na Vodnikovem, Ciril-Metodovem in Krekovem trgu za kulturni 

spomenik lokalnega pomena (k predlogu odloka)). 

 

 

Gospod Mirko Brnič Jager 

1. pripomba 



 

 

Vsem mestnim svetnikom bi moral biti posredovan predlog (predlog Sprememb in dopolnitev) 

zavoda, s katerim ta predlaga zaščito najdišča na Vodnikovem ter delu Ciril-Metodovega in 

Krekovega trga za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

Stališče do pripombe: 

Odgovor je enak kot stališče do 1. predloga gospoda Mihe Jazbinška. 

 

2. predlog: 

“V odloku naj se črta drugi odstavek 2. člena, ker arheološke ostaline kot varovane sestavine 

spomenika omejuje samo z izključno lego pod današnjo površino in s starostjo. Arheološke ostaline 

so tudi strukture nad njo, npr. obzidje, skrito za fasadami obstoječih objektov. Starostno omejevanje 

je neprimerno, ker se v postopku raziskav o tem strokovno odloča.” 

 

Stališče do predloga: 

Predlog je bil posredovan na zavod. Zavod je predlagal spremembo drugega stavka v drugem 

odstavku 2. člena tako, da so upoštevani sledovi človekovega delovanja, ki imajo lastnosti dediščine, 

tudi na površju, vendar to velja le za tiste, ki so starejši od 100 let. Predlog se delno upošteva. 

 

3. predlog: 

V 3. členu odloka naj se druga alineja nadomesti z novo, ki se glasi: 

“Posegi in dejavnosti v prostoru so dopustni, vendar se lahko načrtujejo in izvajajo, če se na osnovi 

predhodnih arheoloških raziskav v obliki arheološkega testnega izkopa in raziskav izkaţe, da je 

zemljišče moţno sprostiti za gradnjo oziroma prezentacijo.” 

 

Stališče do predloga: 

Predlog je bil posredovan na zavod. Zavod se je s predlogom delno strinjal: termin “predhodne 

arheološke raziskave” zavod označuje kot manj ustrezen, saj je v njem zavzeta tudi odstranitev 

ostalin, in predlaga termin “šibko invazivne arheološke raziskave”.  

Zavod je predlagal prezentacijo in situ (na mestu). Kakor je določeno v 4. členu predloga odloka, bo 

takšna prezentacija izvedena v skladu z kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvin soglasjem 

zavoda. 

V drugi alineji 3. člena sta v predlogu odloka upoštevani pripombi zavoda: termin “predhodne 

arheološke raziskave” je nadomeščen s terminom “šibko invazivne raziskave”, prezentacija je 

predvidena “in situ, na mestu”. Predlog se delno upošteva. 

 

4. pripomba 

na Obrazloţitev v poglavju Razlogi in cilji - konkretno navajanje moţnih načinov izrabe prostora in 

predstavitev najdb je neprimerno. Brez natančnih raziskav bodočih funkcij ni mogoče povsem 

konkretno opredeliti, zato naj se v obrazloţitvi predloga ne navajajo. 

 

Stališče do pripombe: 

Javnosti je dobro znano, da si Mestna občina Ljubljana ţe nekaj let prizadeva za izgradnjo parkirne 

hiše Trţnica na tem prostoru, zato je bilo v osnutku odloka to dejstvo tudi zapisano. V obrazloţitvi 

predloga odloka to nič več potrebno, saj se obrazloţitev predloga nanaša na posamezne pripombe in 

predloge iz razprave seje Mestnega sveta MOL.  

 

 

Gospod mag. Tomaţ Ogrin 
Predlaga celovito zaščito območja za kulturni spomenik drţavnega pomena oziroma podaljšanje 

začasne zaščite arheološkega najdišča. 

 

Stališče do predloga: 

Ni povsem razumljivo, kaj in kakšna naj bi bila celovita zaščita Vodnikovega trga z okolico. 

Območje je varovano z več odloki lokalnega pomena:  



 

 

- Odlok o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra - Stare Ljubljane in Grajskega griča za 

kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost, Uradni list SRS, št. 5/86-297 in 

spremembe,  

- Odlok o razglasitvi Šempeterskega, Poljanskega in Karlovškega predmestja za kulturni in 

zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost, Ur.l. RS št. 18/90, 27)  

ali drţavnega pomena: 

- Odlok o razglasitvi del arhitekta Joţeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike 

drţavnega pomena (Ur.l. 51, 2009). 

Zavod je ocenil, da stanje ohranjenosti ne omogoča, da bi arheološke ostaline na Vodnikovem in delu 

Ciril-Metodovega in Krekovega trga uvrstili med spomenike drţavnega pomena (Poročilo ZVKDS, 

OE Ljubljana pristojnemu ministrstvu, št. 327/2001-BV z dne 8.10.2012 v prilogi) in predlagal 

zaščito najdišča s statusom kulturnega spomenika lokalnega pomena. 

 

 

Gospa Zofija Mazej Kukovič 
V razpravi je izpostavila problem razglasitve območja za kulturni spomenik lokalnega in ne več 

drţavnega pomena. 

 

Stališče do predloga: 

Odgovor je enak kot stališče do predloga gospoda mag. Tomaţa Ogrina. 

 

 

Gospod mag. Anţe Logar 

Podpira predloge g. Mirka Brnič Jagra, predstavljene na seji Mestnega sveta, s čimer bi pokazali 

intenco Mestnega sveta, da se zaščiti ta del Ljubljane. 

 

Stališče do predloga: 

Odgovor je enak kot stališče do pripomb in predlogov g. Mirka Brnič Jagra. 

 

 

Gospa Breda Brezovar Papeţ 

Se ne strinja z delom obrazloţitve, kjer se ţe prejudicira parkirna hiša. 

 

Stališče do pripombe: 

Odgovor je enak odgovoru na 4. pripombo gospoda Mirka Brnič Jagra. 

 

Gospa Mojca Kucler Dolinar 

Skupaj s svojim svetniškim klubom nasprotuje predlagani razglasitvi, zaradi katere bi se, posledično, 

lahko uničila etnološka dediščina, Ljubljanska trţnica. 

 

Stališče do pripombe oz. mnenja: 

Pripomba oz. mnenje je bilo posredovano zavodu, ki je odgovoril, da predlogi za razglasitev 

Vodnikovega trga kot etnološkega spomenika oz. spomenika ţive dediščine s strani zavoda in 

MIZKŠ niso bili sprejeti, saj ne zadostujejo kriterijem oz. merilom za tovrstne spomenike. 

 

 

2. Besedila določb predloga odloka, ki se spreminjajo ali dopolnjujejo glede 
na osnutek odloka 

(besedilo, ki se črta je prečrtano, besedilo, ki se spreminja ali dopolnjuje je označeno krepko) 

 

2.člen 

 

Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena: arheološko najdišče kot celota 

je pomemben vir za razumevanje zgodovine Ljubljane in dokaz povezanosti preteklih obdobij s 



 

 

sedanjo kulturo in prostorom, kot arheološko najdišče pa ima velik potencial za nazorno predstavitev 

zgodovine poselitve in razvoja Ljubljane kot glavnega mesta Slovenije. Po dosedanjih raziskavah 

ostalin se na najdišču nahaja: del fortifikacijskega sistema (barbakan, Kloštrska vrata, obzidje) 

in del sakralnega predela (samostanska cerkev, arkadni hodnik) Stare Ljubljane. 

 

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

Ciril-Metodovega trga. To so sledovi človekovega delovanja pod današnjo hodno površino, ki so 

starejši od 100 let. To so sledovi človekovega delovanja iz preteklih obdobij na površju ali v 

zemlji, ki so starejši kot 100 let in imajo lastnosti dediščine. 
 

3.člen 

 

Za spomenik velja varstveni reţim, ki določa: 

 podreditev vseh posegov varovanju vrednot in sestavin iz prejšnjega člena tega odloka in 

njihovi prezentaciji; 

 posegi in dejavnosti v prostoru so dopustni, vendar se lahko načrtujejo in izvajajo, če se na 

podlagi nedesrtuktivnih in nisko destruktivnih arheoloških raziskav izkaţe, da je zemljišče 

moţno sprostiti za gradnjo oziroma prezentacijo. 

 posegi in dejavnosti v prostoru so dopustni, vendar se lahko načrtujejo in izvajajo, če se 

na osnovi šibko invazivnih arheoloških raziskav v obliki arheološkega testnega izkopa 

izkaţe, da je zemljišče moţno sprostiti za gradnjo oziroma prezentacijo in situ (na 

mestu). 

 

3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema akta 

Sprejetje predloga odloka ne predstavlja dodatnih finančnih posledic za Mestno občino Ljubljana, ker 

ima območje ţe od leta 1990 status kulturnega spomenika lokalnega pomena. 

 

 

Ljubljana, februar 2013 

 

 

Pripravila: 

Miljana Smrdel 

višja svetovalka I 

miljana.smrdel@ljubljana.si, 01 306 48 43 

 

 dr. Uroš Grilc 

 vodja oddelka 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 












