Sprememba razglasitve
Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega
pomena (Uradni list RS, št. 51/09, 88/14, 19/16, 76/17 in 17/18)
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1611

EŠD:

22658

Spomenik

Ljubljana – Rimski zid na Mirju

Opis spremembe razglasitve:
Povečanje območja spomenika na Z robu spomenika.
Povečanje vplivnega območja spomenika na Z robu spomenika.
Razlogi za spremembe:
Vplivno območje je bilo ponovno ovrednoteno v sodelovanju z delovno skupino za nominacijo del
Jožeta Plečnika na UNESCO Seznam svetovne dediščine. Nominacija je v uradnem postopku
evalvacije s strani ICOMOS. Z vmesnim poročilom ICOMOS GB/AS/1643/IR (Interim report and
additional information request Ljubljana: The Timeless, Human Capital Designed by Jože Plečnik) z
dne 17. 12. 2020 evalvacijska komisija opozarja na nepopolno varovano območje za predlagano
komponento v nominaciji.

Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik
so opredeljene v 37. členu veljavnega odloka in se ne spreminjajo.

Varovani elementi spomenika
so opredeljeni v 37. členu veljavnega odloka in se ne spreminjajo.

Območje spomenika
je opredeljeno v 37. členu veljavnega odloka in se povečuje.
V območje spomenika se doda parcelo:
katastrska občina
Krakovsko predmestje

parcelna številka
78/27

cela / del
cela

Varstveni režim spomenika
je opredeljen v 37. in 56. členu veljavnega odloka:
Za spomenik veljajo varstveni režimi iz prvega, drugega, četrtega, petega, šestega in sedmega
odstavka 56. člena tega odloka.
Za kulturni spomenik velja splošni varstveni režim, ki določa:
–
celostno ohranjanje imenovanih varovanih elementov spomenika,
–
zagotavljanje ustrezne namembnosti celote in posameznih enot skladno z varovanimi
vrednotami spomenika in prvotnimi namembnostmi,
–
podreditev vseh posegov v spomenik in njegove enote ohranjanju spomenika v obliki, legi,
gabaritih, konstrukciji, materialih, strukturi in barvni podobi,
–
prepoved spreminjanja varovanih elementov spomenika; če je spomenik ali njegov varovani del
okrnjen, je treba zagotoviti povrnitev v prvotno stanje na stroške povzročitelja,

–
–

–
–
–
–

prepoved premeščanja spomenika ali njegovih delov, razen če je premestitev nujna zaradi
fizične zaščite spomenika ali njegovih delov,
prepoved postavljanja ali gradnje trajnih ali začasnih objektov v območju spomenika, vključno z
nadzemno infrastrukturo in nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito
funkcioniranje, ohranjanje in prezentacijo spomenika in skladni s kulturnovarstvenimi pogoji
pristojnega zavoda,
ohranjanje vedut na spomenik in s ali iz spomenika na okolico,
označitev posameznega spomenika, razen manjših javnih spomenikov, s primerno oznako, ki
ne krni likovne podobe ali posameznih delov kulturnega spomenika,
redno vzdrževanje spomenika in njegovih delov ter neposredne okolice,
predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje posege v spomenik ali njegovo celovito
prenovo.

Za kulturni spomenik z arheološkimi vrednotami dodatno velja varstveni režim, ki določa prepoved
kakršnih koli destruktivnih posegov v prezentirane dele spomenika ali v zemeljske plasti, vključno z
novo podzemno infrastrukturo, razen izjemoma zaradi posegov, ki so nujni zaradi ohranjanja
spomenika, njegove neposredne okolice ter njegove funkcije in so izvedeni pod kulturnovarstvenimi
pogoji pristojnega zavoda.
Za kulturne spomenike z vrtnoarhitekturnimi vrednotami dodatno velja varstveni režim, ki določa:
varovanje, ohranjanje in rekonstruiranje elementov oblikovane narave, vrtnoarhitekturne
kompozicije z vsemi strukturnimi prvinami in medsebojnimi razmerji med grajenimi in
vegetacijskimi prvinami,
- prepovedano je spreminjanje kompozicijske zasnove, njenih sestavnih delov in namembnosti
vrtnoarhitekturnih površin,
- prepovedano je poseganje v varovano območje tako, da bi bilo to vizualno ali fizično okrnjeno z
zapiranjem pogledov, obzidavo, gradnjo in postavljanjem objektov ali urbane opreme (mestnega
pohištva), ki ne bi bila prilagojena zgoraj naštetim zahtevam.
-

Za kulturne spomenike z umetnostnimi oziroma arhitekturnimi vrednotami dodatno velja varstveni
režim, ki določa ohranjanje vseh ovrednotenih likovnih značilnosti zunanjosti in notranjosti posameznih
enot ter Plečnikove avtorsko zasnovane opreme, kjer je ta del posamezne enote, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti.
Za kulturne spomenike z zgodovinskimi vrednotami dodatno velja varstveni režim, ki za javne
spomenike določa, da je, kjer to zahteva ogroženost posameznih elementov, treba zagotoviti primerno
zimsko zaščito (npr.: kipi v odprtem prostoru, vodnjaki).
Za kulturne spomenike z naselbinskimi vrednotami dodatno velja varstveni režim, ki določa:
- varovani so osnovna parcelacija enot, gabariti objektov in oblike streh ter značilni sistemi gradnje
(gostota, odnosi, tipi),
- varovana je nezazidljivost odprtih javnih prostorov,
- varovani so Plečnikova avtorsko zasnovana stavbna oprema, ulične fasade in strehe v njihovi
materialni pojavnosti in barvni skladnosti,
- varovani sta prometno pretočna ulična in cestna mreža, namenjena mešanemu prometu,
prednostno pešcev,
- varovana je zgodovinsko, etnološko in arhitektonsko utemeljena ter oblikovno skladna
namembnost javnih prostorov (trgov, parkov, zelenic),
- varovani so avtorski elementi urbane opreme (mestnega pohištva) z značilno funkcijo, materiali in
detajli oblikovanja. Mestno pohištvo, izdelano po Plečnikovih načrtih, ne sme biti nameščeno zunaj
površin, kjer je bilo prvotno, razen kjer je to dovoljeno na podlagi predhodnega soglasja
pristojnega zavoda.

Vplivno območje
je opredeljeno v 56. členu veljavnega odloka in se povečuje.
V vplivno območje spomenika se dodajo parcele:
katastrska občina
Krakovsko predmestje
Krakovsko predmestje
Krakovsko predmestje
Krakovsko predmestje

parcelna številka
*147
78/26
78/23
78/8

cela / del
cela
cela
cela
cela

Varstveni režim za vplivno območje
je opredeljen v 56. členu veljavnega odloka:
V vplivnih območjih kulturnih spomenikov velja varstveni režim, ki določa:
- ohranjanje obstoječega nepozidanega odprtega prostora in tradicionalne rabe prostora, kjer je to
nujno za ohranjanje integritete kulturnega spomenika,
- prepoved postavljanja ali gradnje začasnih objektov na območju obstoječih odprtih prostorov, zlasti
zelenic, parkovnih površin in vrtov, razen kadar so ti potrebni za uporabo, funkcioniranje, ohranjanje
in prezentacijo spomenika in skladni s kulturnovarstvenimi pogoji pristojnega zavoda,
- dopustne so s kulturovarstvenimi pogoji usklajene celovite parkovne ureditve ali manjši
vrtnoarhitekturni posegi,
- izjemoma so dopustne s kulturovarstvenimi pogoji usklajene nujne, predvsem podzemne
komunalne, prometne, energetske in telekomunikacijske ureditve,
- prilagoditev morebitnih nadomestnih gradenj v vplivnem območju v gabaritih in funkciji spomeniku,
- ohranjanje vedut na spomenik in s ali iz spomenika na okolico.
Predkupna pravica v vplivnem območju: NE
Obveznost pridobitve kulturnovarstvenega soglasja za posege v vplivnem območju: DA

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Ljubljana
Traka 4, Ljubljana

Datum izrisa : 15.01.2021
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K.O. KRAKOVSKO PREDMESTJE

Vir podatkov:
- Obvezni elementi predloga za razglasitev Rimskega zidu na Mirju za kulturni spomenik dravnega pomena.
Vir za kartografsko osnovo:
- Digitalni katastrski naèrt, Geodetska uprava Republike Slovenije.
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Ljubljana - Rimski zid na Mirju

kulturni spomenik - centroid
kulturni spomenik - obmoèje
vplivno obmoèje spomenika

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Ljubljana
Traka 4, Ljubljana

Datum izrisa : 15.01.2021

#
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Vir podatkov:
- Obvezni elementi predloga za razglasitev Rimskega zidu na Mirju za kulturni spomenik dravnega pomena.
Vir za kartografsko osnovo:
- Temeljni topografski naèrt 1: 5000, Geodetska uprava Republike Slovenije.
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