
 

Številka: 03202-5/2013-4 

Datum:   14. 3. 2013 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

23. seje Statutarno pravne komisije (v nadaljevanju: Komisija), ki je bila dne 14. 3. 2013 ob 14.30 uri 

v Klubu 15 Mestne hiše, v Ljubljani, Mestni trg 1. 

 

NAVZOČI : Maša KOCIPER, dr. Marta BON in Boris MAKOTER. 

 

OSTALI NAVZOČI: Miljana B. Smrdel(OK), Julka Gorenc (JSS MOL), Katja Osolin(ORN), 

Gorazd Gorkič (OGDP)  in strokovna sodelavka Komisije Polona Zupan Klopčič. 

 

Sejo je sklicala predsednica Komisije Maša KOCIPER. 

 

S sklicem so članice člani prejeli naslednji: 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:                  

1. Potrditev zapisnikov 8. izredne seje in 22. seje Statutarno pravne komisije 

2. Obravnava gradiva za 24. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

3. Razno 

 

 

Na glasovanje je bil dan PREDLOG SKLEPA: 

 

Statutarno pravna komisija sprejme predlog dnevnega reda 23. seje Komisije. 

 

PRISOTNI: 3 

ZA: 3 

PROTI: 0 

 

Predlagani sklep je bil sprejet. 

 

 

Komisija je pričela s prvo točko dnevnega reda  

 

Na glasovanje je bil dan PREDLOG SKLEPA: Potrditev zapisnikov 8. izredne seje in 22. seje 

Statutarno pravne komisije 

 

Statutarno pravna komisija potrjuje zapisnike  8. izredne seje in 22. seje Statutarno pravne 

komisije 

 

PRISOTNI: 3 

ZA: 3 

PROTI: 0 

 

Predlagani sklep je bil sprejet. 
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Komisija je pričela z obravnavo druge točke dnevnega reda: Obravnava gradiva za 23. sejo 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 

 

Komisija je imela pripombe pravne narave le pri  6. točki dnevnega reda MS MOL z naslovom 

PREDLOG ODLOKA O RAZGLASITVI ARHEOLOŠKEGA NAJDIŠČA NA 

VODNIKOVEM, CIRIL-METODOVEM IN  KREKOVEM TRGU ZA KULTURNI 

SPOMENIK LOKALNEGA POMENA in sicer le v zvezi z amandmaji, ki jih je vloţil Svetniški 

klub Zelenih in ki se glasijo: 

 

AMANDMA Svetniškega kluba Zeleni Slovenije k naslovu: 

Naslov akta »ODLOK o razglasitvi arheološkega najdišča na Vodnikovem, Ciril-Metodovem in 

Krekovem trgu za kulturni spomenik lokalnega pomena« se spremeni tako, da se glasi: 

»ODLOK 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah 

za kulturni in zgodovinski spomenik« 

 

AMANDMA Svetniškega kluba Zeleni Slovenije k 1. členu: 

Besedilo 1. člena se v celoti spremeni tako, da se glasi. 

»Območje 'Ljubljana - Arheološko najdišče Vodnikov trg (EŠD 29702)', z 'Odlokom o začasni 

razglasitvi Arheološkega najdišča Vodnikov trg v Ljubljani za kulturni spomenik drţavnega pomena, 

Ur.l. RS, št. 22/2012-852' začasno razglašeno za spomenik drţavnega pomena, se po 24. 3. 2013 

uvrsti v spomeniško varstveno enoto z visoko ovrednoteno arheološko dediščino lokalnega pomena v 

okviru Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in 

zgodovinski spomenik, Ur.l. RS, št. 46/1990 (v nadaljnjem besedilu ODLOK).« 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SDS k 2. členu: 

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. 

 

AMANDMA Svetniškega kluba Zeleni Slovenije k 2. členu: 

Besedilo 2. člena se nadomesti v celoti, tako da se glasi: 

»V 3. členu ODLOKA se besedilo spomeniško varstvene enote 2. dopolni s tretjo in četrto alinejo 

tako, da se v celoti glasi: 

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

- Foersterjev vrt – parcela št. 20, k.o. 1721 - 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. 1720 - Krakovsko predmestje (kontrolni blok v skladu s priporočili 

UNESCA); 

- predel na severo-zahodni meji Krekovega trga, parcele št. 240/4, 240/10 in 240/14, vse k.o. 

1727 - Poljansko predmestje, in na vzhodni meji Vodnikovega trga, parceli št. 153/36 in 153/44, obe 

k.o. 1728 – Ljubljana mesto, delno raziskan in z velikim potencialom arheoloških ostalin severnih 

mestnih vrat (Samostanska ali Kloštrska vrata) in utrdb vzhodnega obzidja Stare Ljubljane 

(srednjeveški in renesančni del obzidja, obrambni jarek s sledovi prazgodovinske poselitve, barbakan 

in dva mostova) za učinkovito prezentacijo prostorskega in arhitekturnega razvoja urbanega tkiva v 

tem predelu glavnega mesta »in situ« pod tlakom in na površini; 

- osrednji predel Vodnikovega trga, parceli št. 153/36 in 153/44, obe k.o. 1728 – Ljubljana 

mesto, delno raziskan in z velikim potencialom arheoloških ostalin obveznega sakralnega predela 

srednjeveškega mesta (frančiškanski samostan, samostanska cerkev z dvema kapelama, opuščeno 
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pokopališče) za prezentacijo objektov in strukture cerkvenega predela Stare Ljubljane »in situ« pod 

tlakom in na površini.« 

 

 AMANDMA Svetniškega kluba N.Si k 3. členu: 

Tretji člen predloga odloka se spremeni tako, da se glasi: Za spomenik velja varstveni režim, ki 

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

njihovi prezentaciji in situ (na mestu). 

 
AMANDMA Svetniškega kluba Zeleni Slovenije k 3. členu: 

Besedilo 3. člena se nadomesti v celoti, tako da se glasi: 

»V 8. členu ODLOKA se med drugim in zadnjim odstavkom vstavita nov tretji in nov četrti 

odstavek, ki se glasita: 

'V predelu iz tretje alineje druge točke 3. člena so dopustne samo nadaljnje šibko invazivne 

arheološke raziskave izključno za potrebe učinkovite prezentacije ostalin poselitve in urbanega tkiva 

in situ pod tlakom in na površini, vendar ne da bi bil ogroţen Krekov trg kot spomenik oblikovane 

narave in platane na njem kot naravne vrednote. Na tej osnovi je na vzhodni meji Vodnikovega trga 

izjemoma dopustna dozidava k zahodni slepi fasadi Mahrove hiše v enakih višinskih gabaritih, za 

potrjene ostaline srednjeveškega in renesančnega obzidja v kletni etaţi novega objekta pa je obvezna 

prezentacija snovi in situ. 

V predelu iz četrte alineje druge točke 3. člena so dopustne samo nadaljnje šibko invazivne 

arheološke raziskave izključno za potrebe učinkovite prezentacije ostalin objektov in strukture 

cerkvenega predela in situ pod tlakom in na površini, vendar ne da bi bil ogroţen divji kostanj na 

Vodnikovem trgu kot spomenik oblikovane narave in naravna vrednota, ki se v potrjenih tlorisnih 

gabaritih samostana izvajajo v obliki manjših arheoloških testnih izkopov parcialno in zaporedoma, 

tako da vseskozi ne ovirajo delovanja trţnice na osrednjem delu Vodnikovega trga. Eventualen poseg 

in trţnična dejavnost pod tlakom sta dopustna samo na delu, ki nima pod tlakom potenciala 

prezentacije snovi in situ.' 

 

AMANDMA Svetniškega kluba Zeleni Slovenije k 4. členu: 

Pred besedilo 4. člena se vstavi besedilo, ki se glasi: 

»V 10. členu ODLOKA se doda nov odstavek, ki se glasi:« 

 

AMANDMA Svetniškega kluba Zeleni Slovenije k 5. členu: 

Besedilo 5. člena se nadomesti v celoti, tako da se glasi: 

»Obrambni kompleks in sakralni kompleks se v zemljiški knjigi zaznamujeta kot skupna enota 

dediščine 'Ljubljana – Arheološko najdišče Krekov in Vodnikov trg (EŠD 29702)'.« 

 

 AMANDMA Svetniškega kluba Zeleni Slovenije k 6. členu: 

V 6. členu se besedilo »Meja spomenika« nadomesti z besedilom: 

»Meja enote dediščine iz prejšnjega člena«  

 
AMANDMA Svetniškega kluba Zeleni Slovenije k 7. členu: 

7. člen se črta. 

 

AMANDMA Svetniškega kluba Zeleni Slovenije k 8. členu: 

8. člen se preštevilči v 7. člen. 

 

Po končani razpravi, je predsednica dala na glasovanje naslednji predlog MNENJA: 

Statutarno pravna komisija meni, da so amandmaji, ki jih je vložil Svetniški klub Zeleni Slovenije v 

nasprotju z drugim odstavkom 133. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
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(Ur.l. RS, št. 66/07-upb). Statutarno pravna komisija predlaga, da mestni svet o njem ne razpravlja 

in ne glasuje. 

 

OBRAZLOŢITEV: 

Statutarno pravna komisija meni, da so amandmaji vloţeni pravilno, pravočasno ,  v skladu s prvim in 

tretjim odstavkom  133. člena Poslovnika Mestnega sveta MOL (Ur.l. RS, št. 66/07-upb; v 

nadaljevanju: Poslovnik MS MOL), vendar so v nasprotju z drugim odstavkom 133. člena Poslovnika 

MS MOL. 

 

Drugi odstavek 133. člena Poslovnika MS MOL  določa, da je amandma besedilo, ki ob sprejemu 

spremeni ali dopolni obstoječe besedilo predloga akta.   

 

Svetniški klub Zeleni Slovenije je vloţil amandmaje, s katerimi formalno sicer spremeni oz. dopolni 

besedilo predloga akta, vendar tako, da  z amandmaji popolnoma nadomesti obstoječo vsebino z 

vsebino, ki posega v akt, ki sploh ni predmet obravnave na Mestnem svetu.  

Svetniški klub Zeleni Slovenije namreč z amandmaji predlaga, da se Predlog Odloka o razglasitvi 

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

lokalnega pomena spremeni v Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheološkega 

kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik. Nato pa predlaga še  

posamezne amandmaje, ki spreminjajo in dopolnjujejo obstoječe besedilo Odloka o razglasitvi 

arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik (Ur.l. SRS, št 

46/90). 

Ker  Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski 

spomenik (Ur.l. SRS, št 46/90) ni akt, ki bi bil predmet obravnave na 24. seji Mestnega sveta MOL  

ga tudi ni mogoče amandmajsko spreminjati, saj je z amandmaji lahko le spremeni ali dopolni 

obstoječe besedilo predloga akta, kar pa seveda  ne pomeni, da je z amandmaji moţna zamenjati 

naslov in besedila vseh členov tako, da to postane predlog popolnoma drugega akta, ki med drugim 

Mestnemu svetu pred tem sploh ni bil predloţen v obliki osnutka. 

 

 

 

S tem je Komisija zaključila drugo točko dnevnega reda in prešla na tretjo točko: Razno, pri kateri ni 

bilo razprave. 

 

 

Seja je bila končana ob 14.45 uri. 

 

Pripravila: 

Polona Zupan Klopčič 

 

 

Maša Kociper 

Predsednica Komisije 

 

 

 


