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01-6.1

MAPA 01, Analitični, izvedbeni del

Razumevanje spomenika in njegovih vrednot
izpis iz registra nepremične kulturne dediščine ter temeljni topografski
načrt

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 5634
Ime enote:

Ljubljana - Hiša Čevljarska 1

OPIS ENOTE DEDIŠČINE
nepremična kulturna dediščina
Zvrst dediščine:
profana stavbna dediščina
Tip enote:
objekt
Obseg enote:
Tipološka gesla enote:
meščanska hiša, gostilna
Tekstualni opis enote:
Enodelna meščanska hiša z ohranjenimi prvinami prvotne zasnove iz 16. stol. in s klasicistično
fasado ob Jurčičevem trgu.
16. stol., prva četrtina 19. stol.
Datacija enote:
Avtor(ji):
Usmeritve:

stavbe

LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
LJUBLJANA
Naselje:
LJUBLJANA
Občina:
Lokacija:
Čevljarska 1, Jurčičev trg 1. Samostojno stoječa hiša zavzema prostor na levem bregu
Ljubljanice južno od Jurčičevega trga.
PRISTOJNOSTI
Območna enota:

ZVKD Ljubljana

RAZGLASITEV
spomenik lokalnega pomena
Vrsta spomenika
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra Stare Ljubljane in Grajskega griča za
kulturni in zgod. spomenik ter naravno znamenitost, Ur.l. SRS, št. 5/86-297, 27/89-1472, Ur.l. RS,
št. 105/2001-5125
stalna razglasitev do preklica
Vrsta razglasitve:
Veljavnost razglasitve:

22.2.1986 -

Opis enote dediščine iz Registra kulturne dediščine. Vir: http://rkd.situla.org/
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Grafični prikaz enote kulturne dediščine iz Registra kulturne dediščine. Rdeče območje
spomenika.1
01-6.2

navedba aktov, ki določajo status spomenika

Odlok o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra Stare Ljubljane in Grajskega griča za
kulturni in zgod. spomenik ter naravno znamenitost, Ur.l. SRS, št. 5/86-297, 27/89-1472, Ur.l.
RS, št. 105/2001-5125.
Strokovne osnove odloka o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra – stare Ljubljane in
grajskega griča za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost. (Ljubljanski
regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, julij 1985)
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Ur. l. RS, št.
78/10, 10/11-DPN) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana –
izvedbeni del (Ur. l. RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11 – popr. in 43/11 – ZKZ, 53/12 – obv.
razl.) 2

1

Vir: http://giskds.situla.org/giskd/, INDOK
Podatki o občinskih prostorskih aktih so povzeti po lokacijski informaciji št. 35101-1253/2012-2 (2012-7450) BB,
ki jo je 4.10.2012 izdala Mestna občina Ljubljana.
2
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opis in položaj spomenika v prostoru (odnos do širšega prostora, vplivno območje,
celovita obravnava arheoloških, arhitekturno krajinskih, etnoloških, tehničnih ter vseh
ostalih sestavin spomenika)

Objekt se nahaja na levem bregu Ljubljanice med Jurčičevim trgom in Čevljarsko ulico.
Jurčičev trg ob objektu predstavlja podaljšek oz. predprostor Šuštarskega mostu. Objekt je
včasih stal kot prvi v stavbnem nizu štirih objektov, ki je ob Ljubljanici segal mimo Novega
trga do Brega. Ostale tri hiše (Novi trg 8, Novi trg 7 in Čevljarska 3), so bile v potresu 1895
poškodovane, kasneje pa med letoma 1913 in 1914 podrte zaradi regulacije Ljubljanice. S
tem je med objektom Zlata ladjica in Novim trgom nastal velik odprt prostor, ki danes služi
kot gostinsko dvorišče. Z regulacijo Ljubljanice se je obrežje Ljubljanice nekoliko razširilo, s
tem pa je bil objekt Zlata Ladjica 'odtrgan' od Ljubljanice, saj je med njima nastala nova ulica.

Levo: Izsek iz Franciscejskega katastra z označenim stavbnim nizom med Jurčičevim trgom
in Bregom.3
Desno: Aerofotoposnetek trenutnega stanja.4 Rdeče vrisani objekti, porušeni v letih 1913-14.
Z oranžno puščico naznačena ulica, ki je med objektom in Ljubljanico nastal po regulaciji
Ljubljanice.
01-6.4

opis razvoja spomenika

Prvi najden zapis o objektu je podatek o lastniku objekta v 16. stoletju, sledi pa dokaj
natančna upodobitev na veduti iz srede 17. stoletja. Če gre verjeti reprodukciji upodobitve bi
lahko sklepali, da je današnja zasnova objekta (tloris, gabariti) stara že vsaj 350 let.
Bistvenih sprememb objekt od takrat do popotresne obnove in regulacije Ljubljanice verjetno
ni doživel. Že na veduti je imel objekt pritličje, dve etaži in mansardo. Z in S fasada sta bili v
nadstropjih tri osni, pritličje pa poudarjeno z večjimi, arkadno oblikovanimi vhodi.

3
4

Vir: Arhiv Republike Slovenije
Vir: http://zemljevid.najdi.si/
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Reprodukcija perspektivične upodobitve Ljubljane iz okoli l. 1660. (Folpert van Ouden Allen)5
Levo: Izrez. V spodnjem delu niz štirih objektov od Jurčičevega trga, mimo Novega trga do
Brega. Levi objekt v nizu je Zlata ladjica. V spodnejm levem vogalu je Šuštarski most.
Desno: Detajl z objektom Zlate ladjice.
V kolikšni meri se je skozi čas spreminjal tloris je težko reči. Če odmislimo vse predelne
stene in upoštevamo, da je bil nekoč glavni vhod na Čevljarsko ulico, hkrati pa nasproti njega
še en vhod – dostop do Ljubljanice, si lahko predstavljamo osnovno shemo in logiko objekta.
Zelo širok sredinski hodnik/prehod v smeri Z – V, levo od njega glavni (bivalni, trgovski)
prostor in desno od njega pa servisni prostori, ki so bili zaradi sosednjih objektov brez oken.
Morda je bil prvotno del hodnika tudi stopnišče.

Primerjava tlorisa pritličja pred6 (levo) in po (desno) adaptaciji okoli leta 1960. Levo še vidna
tlorisna shema s prehodnim sredinskim hodnikom v smeri V – Z.
V začetku 20. stoletja se je v oklici objekta zgodilo nekaj posegov, ki so zanj pomenile večje
spremembe. Najprej so okoli leta 1913 regulirali nabrežje Ljubljanice. Rečni breg so utrdili z
opornim zidom, ki je nekaj metrov odmaknjen od objekta. S tem je objekt poleg Čevljarske na
Z strani dobil še zaledno ulico proti V strani. Ker se je z regulacijo teren proti Ljubljanici
dvignil, so bila takrat ukinjena vrata na V stran. Iz njih je bilo narejeno okno (zgoraj polkrožno
5

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Fototeka (LJU 342), POZ II/A1-001 in A1-002
Tloris je kopiran iz projekta, ki ga je v letu 1958 izdelal Zavod za urbanizem stare Ljubljane (Schrimpf Dita) in ga
hrani arhiv ZVKDS, OE Ljubljana.

6
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zaključeno). Zaradi dviga terena se objekt funkcionalno (vhodi) še danes ne more obračati
na to stran.

Levo nabrežje Ljubljanice ob Čevljarskem mostu po potresu 1895. Detajl fotografije Wilhelma
7
Helferja. Sredi, levo od mostu, objekt Zlate ladjice. Levo od njega objekti, ki so bili kasneje porušeni.
Ker Ljubljanica še ni bila regulirana rečni breg sega do objektov.

Poleg regulacije Ljubljanice so bile v letih 1913-14, razen Zlate ladjice, podrte vse hiše v nizu
štirih objektov. Sosednji objekt (Čevljarska ulica 3) je bil delno porušen že takoj po potresu.
Objekt naenkrat ni bil le zaključni objekt v nizu, ampak je postal prostostoječ. S tem se je
zgodila radikalna sprememba, saj se je poleg Jurčičevega trga na S ustvaril še en na J strani
(podaljšek Novega trga). Objekt je hkrati dobil tudi novo fasado na J strani. Novonastala
fasada je zaradi opuščanja trgovske dejavnosti na Jurčičevem trgu in priljubljenega
gostinskega vrta na J strani, po pomenu celo prevladala prvotno glavno S fasado. Zaradi
funkcionalnih potreb so na J fasadi kmalu izvedli okenske odprtine, a je bila J fasada kot
celota oblikovana bolj ali manj stihijsko, predvsem pa brez estetskega premisleka in
upoštevanja historične logike objekta.
Konec 19. in v začetku 20 stoletja je bilo izvedenih tudi nekaj manjših funkcionalnih
preureditev, ko so z novimi okenskimi odprtinami na J fasadi in nekaterimi predelnimi
stenami uredili nova ali reorganizirali obstoječa stanovanja. Podrobnejših podatkov o teh
preureditvah ni, z vidika tlorisne zasnove pa je šlo za manjše posege. Prvi najdeni načrt skica8 je iz leta 1895, prikazuje zidavo nekaterih predelnih sten v prvem in drugem
nadstropju. Najden je bil tudi leta 1920 narejen »Načrt za napravo raznih adaptacij v hiši g.
Ivanke Leskovic«9, a se iz načrta na da točno razbrati, kaj je predmet posega. Iz leta 1955 je

7

Zgodovinski arhiv Ljubljana, fond LJU-342 FOTOTEKA, podserija: poz II/A1
Skico je izdelal Filip Zupančič iz Ljubljane. Hrani jo Zgodovinski arhiv Ljubljana.
9
Načrt hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana.
8
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ohranjena skica10, na podlagi katere je bilo preurejeno stanovanje v tretjem nadstropju,
narejena nova okna v 2. in 3. nadstropju in zidci na J fasadi.
Okoli leta 1960 so zaradi prometa, ki se je od Novega trga proti Šuštarskemu mostu vil ob
Ljubljanici, del V stene porušili in jo zalomili vzporedno z Ljubljanico. S tem so pridobili nekaj
širine 11. Verjetno so med to prenovo zazidali tudi okno v bivši lokal zlatarja v pritličnem
prostoru na V fasadi. Tloris strehe je ostal nespremenjen in JV vogalu še danes sega izven
tlorisa objekta. Razdelitev zidnih odprtin v prvem in drugem nadstropju so na novo zgrajeni
(zalomljeni) zunanji steni posneli po porušeni. Med posegom so proti J strani na strehi
naredili čop – podobnega, kot je originalni na S strani. Pritlično V fasado so povsem
spremenili – takratne okenske odprtine so ukinili in jih razmesili na novo. Za poseg je
projektantka Staša Blažič Gjura izdelala projekt Načrt razširitve »Zlate ladjice« Jurčičev trg
112.

Levo: Tloris z označeno prvotno lego V zidu.
Levo: V fasada objekta pred prestavitvijo dela V zidu.13

10

Skica, poleg katerih so tudi zapisniki o posegih, so shranjeni v Zgodovinskem arhivu Ljubljana.
Valenčič, Vlado (1967). Prvi ljubljanski regulacijski načrt. Kronika (Ljubljana), letnik 15, številka 2, str. 74-83 ;
Jutro: dnevnik za gospodarstvo, prosveto in politiko. Konzorcij jutra, 17.9.1941, str. 5. ; Jutro: dnevnik za
gospodarstvo, prosveto in politiko. Konzorcij jutra, 8.1.1942, str. 5.
12
Projekt je bil leta 1959 izdelan na Zavodu za ureditev stare Ljubljane. En izvod hrani arhiv ZVKDS, OE
Ljubljana.
13
Vir: Arhiv ZVKDS, OE Ljubljana
11
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Objekt pred posegi okoli leta 1960. J del strehe je še brez čopa, J fasada pa brez vrat in
oken v gornjih nadstropjih. 14
V letih od 1969 in 1972 sta bila narejena dva projekta za preureditev lokala v pritličju15.
Prenova je bila narejena po projektu iz leta 1972. Med preureditvijo je bil na novo opremljen
lokal, urejene sanitarije, napravljena sta bila dva vhoda na J fasadi. Lokal je zasedel tudi
prostor, v katerem je imela do takrat prostor zlatarna16.
Druga dokumentacija o posegih v objekt ni bila najdena. Nekaj dopisov v zvezi z
vzdrževalnimi (pleskanje, urejanje gostinskega vrta,J) deli na objektu hrani ZVKDS, OE
Ljubljana.
01-6.5

primerjava s sorodnimi spomeniki (kratka navedba slogovno, zgodovinsko,
vsebinsko itd. primerljivih objektov v ožjem ali mednarodnem prostoru, povzetek znanih
dejstev, dopolnitve na podlagi novih ugotovitev med raziskavami)

Urbanistično gledano se z vidika etažnosti, gabaritov, strešnih naklonov,J. objekt vklaplja v
srednjeveško zasnovo Ljubljane, arhitekturno gledano pa je soroden preostalim mestnim stanovanjsko
trgovskim objektom, ki so današnjo podobo dobili po delnih predelavah srednjeveških objektov
(predvsem fasad) v 18. in 19. stoletju. Pritličja so bila namenjena trgovcem in obrtnikom, nadstropja pa
so bila bivalna. Fasade niso bile prestrogo uniformirane, skupna pa jim je bila osna urejenost vratnih in
okenskih odprtin, pri čemer so bila običajna odstopanja v pritličju, ki je bilo tudi sicer oblikovno
nekoliko poudarjeno - zaradi trgovske in obrtniške dejavnosti so prevladovale vratne odprtine. Okna v
etažah so bila praviloma pokončna (3:2), okenski okvirji poudarjeni (naslika ali profiliran okvir, zidci,
okrasje nad okni, izjemoma štuk). Mansardni zatrep je bilo od ostale fasade pogosto ločen z vencem.
Fasade so bile dekorirane tudi s šivanimi robovi in/ali pilastri.

14

Vir: Arhiv ZVKDS, OE Ljubljana
Projekta hrani arhiv ZVKDS, OE Ljubljana.
16
"Iz naših kolektivov." Dogovori (Ljubljana) letnik 1. številka 6/7 (1973), str. 15.
15
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Primerljivi objekti okoli Zlate ladjice.
S fasada objekta Zlata ladjica po dekoriranosti nekoliko odstopa od okoliškega povprečja po vsebini
sorodnih objektov, kar je delno posledica orientiranosti proti Čevljarskemu trgu, delno pa verjetno tudi
odraz gmotnega in intelektualnega stanja lastnika iz časa, ko je bila urejena fasada v današnji podobi.
01-6.6

materialno stanje spomenika in okolice (opredelitev vrst gradiv, opis stanja,
poškodb)

Starejša zidna stavba na Jurčičevem trgu 1 v Ljubljani (»Zlata ladjica«) stoji v starem
mestnem jedru. Objekt je delno podkleten, ima pritličje, tri nadstropja (tretje je že mansardno)
in podstrešje. Podkleteni del se nahaja na jugozahodnem delu tlorisa, pri čemer obstaja
domneva, da je bila podkletena cela južna polovica, pri čemer je bil njen vzhodni del, torej
proti Ljubljanici, kasneje zasut. Tlorisna oblika zgradbe je dokaj pravilna z dolžino vzdolžne
osi (približno v smeri S-J) ca 16 m in širino ca 15 m. Streha s frčadami je dvokapna, na
severni in južni strani ima čopa. Nosilni zidovi so kamniti in opečni oziroma mešani. Nad
kletjo in pritličjem so banjasti in križni oboki, pretežno opečni, ponekod tudi kamniti. Višje so
etažne stropne konstrukcije lesene. Lesena je tudi konstrukcija ostrešja, krita z opečno
kritino. V petdesetih letih dvajsetega stoletja je bil »posnet« jugovzhodni vogal stavbe, tako
da je bila omogočena izvedba obrežja ob Ljubljanici. Predvsem v sedemdesetih letih je bila
manjših posegov deležna tudi notranjost, pri čemer je bil največji posega izvedba
nadomestnega armiranobetonskega okvirja zidu pritličja v smeri Z-V. Stavba je delno v
uporabi (predvsem pritličje) in slabše vzdrževana. V slabem stanju je predvsem celotna
strešna konstrukcija. Na nosilnih zidovih stavbe so vidne razpoke, predvsem v notranjosti na
stikih zidov. V slabem stanju so poleg tega predvsem zunanji ometi, v objekt pa nemoteno
udira tudi voda iz terena. Ustreznih hidroizolacijskih slojev ni, tako da predvsem kapilarna
vlaga prosto prodira v objekt in dolgoročno vpliva na degradacijo nosilnih materialov.
Mestoma so vidni tudi sledovi vdora meteorne vode skozi ostrešje, kletne zidove in zidne
odprtine.17
01-6.7

opis sprememb rabe in upravljanja skozi čas,

Pritličje je bilo verjetno ves čas namenjeno obrtni in trgovski dejavnosti. Gornji prostori so bili
verjetno vsaj delno namenjeni bivalnim prostorom lastnika, so se pa vsaj občasno
uporabljalo tudi kot trgovski ali obrtni. Vsaj občasno so se gornji prostori oddajali tudi kot
stanovanjske enote. Namembnost objekta je bila določena že z njegovo lokacijo, saj je šlo že
vsaj od srednjega veka naprej za izrazito trgovsko in obrtniško območje. O tem priča tudi

17

Celotno poglavje (materialno stanje spomenika in okolice) je z minimalnimi spremembami citirano iz osnutka
Poročila o preiskavah materiala in konstrukcij objekta Jurčičev trg 1 v Ljubljani – »Zlata ladjica«, ZRMK, Center za
materiale in konstrukcije, Mihajlo Popovič, september 2013, str. 3.
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dejstvo, da se je današnji Jurčičev trg do leta 1877 imenoval Obrtnijski trg ali
Kundschaftsplatz.

Obvestilo iz leta 1814 o novem najemniku (uporabniku)
stanovanja s kuhinjo in shrambo v prvem nadstropju.18

Časopisni oglas iz leta 1849 o prodaji psa v
stanovanju v prvem nadstropju.19
Gostilna Zlata ladjica , pa kateri se danes poimenuje kar cel objekt, je začela v pritličju
objekta delovati šele leta 1926, po tem, ko je bilo gostilniško ime pred tem že na dveh
lokacijah. Najdenih je bilo tudi nekaj podatkov o obrtnikih in trgovcih, ki so v objektu
gostovali poleg gostilne Zlata Ladjica:
- Trgovina Jožefa Matije Miheliča je bila v objektu pred letom 1798.
- Trgovina s špecarijskim blagom Gašperja Kanduča je v objektu delovala okoli leta 1798 181020.
- Damski salon Elize Zounar. Podatek o delovanju 182521
- Prodajalec vina je leta 1850 prodajal avstrijska vina v drugem nadstropju objekta22.
- Gustav Treo, trgovina s špecerijskim, materjalnim in barvenim blagom je v objektu delovala
od l. 188223.

Časopisna najava trgovca Gustava Trea, da bo odprl trgovino.
Takrat se je današnji Jurčičev imenoval Prešernov trg (Preschernplatz).
18

Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (08.03.1814), številka 19, str. 1
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (18.10.1849), številka 125
20
Andrejka, Rudolf. "Zgodovina Hudovernikove hiše, kolodvorska ulica 23 v Ljubljani." Kronika slovenskih mest
letnik 7. številka 4 (1940) str. 241 - 249
21
Jutro: dnevnik za gospodarstvo, prosveto in politiko. Konzorcij jutra, 18.11.1925, str. 4 .
22
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (24.07.1850), številka 167, str. 534
23
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (31.12.1881), številka 298, str. 2554
19
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- Alojzij Lilleg, trgovina s špecerijskim blagom. Trgovina je delovala od julija 190024.
- Trgovina Leskovic & Meden. Delovati je začela leta 190625. Bila je ena redkih trgovin, v
kateri se je v Ljubljani dalo kupiti tudi bencin26.

Reklamni oglas trgovine v objektu Zlata ladjica iz leta 192327
- Mesar Franc Mehle je odprl mesarijo leta 193228.
- Operna pevka Jarmila Lily Gerbičeva je okoli leta 1935, 1941 v drugem nadstropju
poučevala klavir in solo petje29.
- Zlatarstvo Puh je v pritličju gostoval do preureditve gostilne ok. leta 1973.
- Prodajalna usnja je v objektu delovala v prvi pol. 20. stoletja.

24

Slovenski narod (13.08.1900), letnik 33, številka 185
Slovenski narod. Narodna tiskarna, 05.10.1906, str. 3.
26
Das Alpenland Krain. im Verlage des Landesverbandes für Fremdenverkehr in Krain, 1908, str. 20.
27
Gledališki list. Opera (1922/1923), letnik 3, številka 8.
28
Slovenski narod (16.9.1932), letnik LXV, številka 210.
29
Jutro: dnevnik za gospodarstvo, prosveto in politiko. Konzorcij jutra, 11.10.1941, str. 5.
25
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dokumentacija stanja spomenika

Izsek iz geodetskega načrta št. 554369020130024, M.O.B. d.o.o., junij 2013.
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Sledijo tlorisi in fasade iz arhitekturnega posnetka (Praktika, Ljubljana, avgust 2013).
Posnetek prikazuje današnje stanje. Tako so vrisane tudi vse manjše predelne stene. V
celotnem konservatorskem načrtu se upošteva označevanje prostorov iz arhitekturnega
posnetka.

tloris kleti

Tloris pritličja
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tloris 1. nadstropja

tloris 2. nadstropja
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3. nadstropje

Streha.
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S (levo) in Z (desno) fasada.

J (levo) in V (desno) fasada.
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Prostor med Novim trgom in Čevljarskim mostom. Desno objekt Zlata ladjica.

J fasada z gostinskim vrtom.

Konservatorsko restavratorski atelje Šentjošt, Vid Klančar s.p., septembeer 2013

stran 20 od 32 strani

Konservatorski načrt, Ljubljana – hiša Jurčičev trg 1 (Zlata ladjica), EŠD 5634

MAPA 01, Analitični, izvedbeni del

V fasada.

Pogled s SZ.
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Seznam tehnične dokumentacije o objektu:
- Projekt Razširitev Zlate ladjice, Zavod za ureditev stare Ljubljane, 1959. Projekt hrani arhiv
ZVKDS, OE Ljubljana. Predvideva kasneje izvedno prestavitev dela V zunanjega zidu.
Sestavni del projekta je tudi arhitekturni posnetek stanja leta 1958.
- Projekt Zlata ladjica, Jurčičev trg 1, Zavod za spomeniško varstvo Ljubljana, 1972. Projekt
hrani arhiv ZVKDS, OE Ljubljana. Predvideva kasneje izvedeno predelavo lokala v pritličju,
del katere je bil tudi priključitev prostora zlatarne, ki je bila do tedaj v SV prostoru pritličja.
Na J fasadi sta bila vzpostavljena dva nov vhoda,J
- Geodetski načrt št. 554369020130024, M.O.B. d.o.o., junij 2013. Načrt se nahaja pri
investitorju.
- Arhitekturni posnetek, Praktika, Ljubljana, avgust 2013. Načrt se nahaja pri investitorju.
- Poročilo o preiskavah materiala in konstrukcij objekta Jurčičev trg 1 v Ljubljani – »Zlata
ladjica«, ZRMK, Center za materiale in konstrukcije, Mihajlo Popovič, september 2013.
Poročilo se nahaja pri investitorju.

01-6.9

predhodne raziskave (kratek povzetek poročil o rezultatih preiskav)

Skladno s kulturnovarstvenimi pogoji so bila izvedena sondiranja beležev in lesenih
stropnikov v nadstropjih. Poslikanih barvnih plasti ni bilo najdenih. Na vseh sondah je vidnih
več nanosov beležev različnih barv, ponekod tudi valjčkaste ali šablonaste dekoracije. Edino
v sobi 1N 10 v prvem nadstropju je vidna bogateje dekorirana barvna plast – stilizirani
rastlinski ornamenti. Verjetno gre za kombinacijo šablone in ročne domodelacije. Sondiranje
stropnih konstrukcij je pokazalo, da so bili leseni stropniki in podnice v prvem in drugem
nadstropju na V strani objekta vidni in obdelani.
01-6.10

manjkajoče informacije o spomeniku (oris informacij, ki jih ni bilo mogoče
pridobiti)

Podatkov o podrobnejši stavbni zgodovini objekta ni. Morda se bo dalo kakšne informacije
dobiti med deli na objektu, ko se bo ob morebitnem odbitju ometov dalo dobiti koristne
informacije.
01-6.11

drugo (npr: dopolnitev zaradi ugotovitev na podlagi raziskav ali najdb med deli)

Stavbni razvoj objekta ni raziskan, posebno za obdobje od nastanka pa do srede 17. stoletja.
Priporoča se, da se med gradbenimi deli, ko se bo vsaj delno odstranjevalo omete (notranje,
zunanje) in tlake o tem obvesti ZVKDS, saj bi se med temi deli lahko pokazala kakšna
'informacija' glede:
- morebitnih zamikov okenskih in vratnih odprtin v preteklosti
- morebitne nižje etažnosti, ki bi se pokazala na zatrepnih stenah
Ko bodo postavljeni odri je smiselno izvesti sondiranje fasad, s pomočjo katerega bi se
morda lahko dobilo informacijo o prvotni fasadni dekoraciji oz. obdelavi (okenski okviri,
venčni zidci,J).
01-7

01-7.1

Družbeni pomen spomenika

obrazložitev kulturnega (zgodovinskega, estetskega) pomena

Objekt se nahaja na pomembni lokaciji, saj predstavlja Šuštarski most (poleg Špitalskega –
Frančiškanskega) enega starejših prehodov čez Ljubljanico. Gre za komunikacijsko križišče
in prehodnico, ki je s svojo vsebinsko navezavo močno prisotna v zavesti Ljubljančanov.
Objekt je bil s svojo dejavnostjo vezan na Jurčičev trg pred njim in Šuštarski most, ki sta
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skupaj predstavljala območje obrtniške in trgovske dejavnosti. Ko so na mostu v prodajnih
kolibah domovali mesarji, se ga je držalo ime mesarski most. Mesarje so zaradi smradu, ki
so ga v mestu povzročali v Ljubljanico odvrženi odpadki, v začetki 17. stoletja zamenjali z
usnjem povezani obrtniki. Takrat se je most po čevljarjih preimenoval v čevljarski ali šuštarski
most. Po njih je dobila ime tudi Čevljarska ulica. Čevljarski most je leta 1867 zamenjal novi
Hradeckega most (imenovan po tedanjem županu). Leta 1932 ga je nadomestil današnji,
Plečnikov most, ki pa se ga je zopet prijelo prejšnje ime – Čevljarski most.
Od srede 20. stoletja se je objekta prijelo ime Zlata ladjica. Gre za ime uveljavljene
ljubljanske gostilne, ki je bila v Ljubljani že vsaj od 18. stoletja. Pred sedanjo lokacijo, je bilo
gostilniško ime vezano na dve drugi lokaciji. Gostišče z istim imenom je bilo do izgradnje
šentjakobskega mostu (ok. 1825) na Bregu. Za tem se je gostišče s tem imenom preselilo v
objekt na današnjo lokacijo Breg 4, od tam pa na današnjo lokacijo šele leta 192630.
Današnji objekt Zlata ladjica pod tem imenom poznamo šele po tem, ko se je istoimenska
gostilna močneje uveljavila na tej lokaciji. Ime 'Medenova hiša' se je tako objekta držalo še
leta 1938, ko je gostilna z imenom Zlata ladjica v njem delovalo že dobrih deset let31. V
začetku je bila gostilna samo v delu pritličja, po letu 1960 pa je zasedla celotno pritličje, s
čimer se je hišno ime Zlata Ladjica povsem uveljavilo.
Pomembno vlogo je v preteklosti igral tudi trg na S strani objekta. Do leta 1877 se je
imenoval Obrtnijski trg (Kundschaftsplatz), za tem krajše obdobje Prešernov trg, po letu 1892
pa Jurčičev trg. Gotove razlage o izvoru sprva gostilniškega, sedaj pa kar hišnega imena
Zlata ladjica ni. V današnjih virih se v povezavi z imenom največkrat omenja mitološka
zgodba o vojskovodji Jazonu, ki je z ukradeno zlato runo v ladji Argo od Črnega morja priplul
tudi do Ljubljane. Logična bi bila tudi povezava z bližnjim trgovskim pristaniščem, ki je bilo
včasih na Bregu. Nakladalci blaga naj bi na tovor čakali v gostilni Pri zlati ladji32 (takrat še na
drugi lokaciji ob Bregu). V tej povezavi se večkrat uporablja tudi ime iste gostilne Šifbirt, kar
bi verjetno izhajalo iz Schiff (ladja) in Wirt (gospodar, krčmar).

Pregled lastnikov objekta Zlata ladjica do leta 1938.33
30

Jutro: dnevnik za gospodarstvo, prosveto in politiko. Konzorcij jutra, 21.04.1926., str. 7.
Andrejka, Rudolf (1938). Zgodovina kramarskih hišic v Prešernovi ulici. Kronika slovenskih mest, letnik 5,
številka 1, str. 22.
32
Jutro: dnevnik za gospodarstvo, prosveto in politiko. Konzorcij jutra, 12.12.1926, str. 3
33
Suhadolnik, J., Anžič, S. Novi trg z okolico: Arhitekturni in zgodovinski oris mestnega predela in objektov,
lastniki hiš in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Ljubljana: Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2006, str.
83-84.
31
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obrazložitev razvojnega potenciala

Objekt zaradi svoje lokacije, pojavnosti in tradicije gostilniškega imena Zlata ladjica nosi velik
razvojni potencial v turistični (nastanitvena, gostinska, kulturna,J) dejavnosti. Nahaja se na
komunikacijsko zelo frekventni lokaciji, saj ga obdajata dva trga (Jurčičev, Novi), od katerih
eden predstavlja iztek Šuštarskega mostu. Kljub temu, da je zunanjščina objekta trenutno
zanemarjena (fasade) gre še vedno za prepoznavno lokacijo. Temu veliko pripomore
tradicija, saj je hišno ime Zlata ladjica na objekt vezano že dobrih 50 let, gostilniško ime pa je
še starejše. Velik potencial, ki verjetno še ni izrabljen v polni meri predstavljata predprostora
pred lokalom na S in J strani (kulturne priredive,J). V preteklosti so gostinski vrt včasih
razširili tudi na Šuštarski most. Ta že v preteklosti ni predstavljal samo komunikacijskega
objekta, ampak je bil tudi tržni oz. obrtniški prostor (mesarji, čevljarji).

Fotografija Šuštarskega mostu in Jurčičevega trga, ki sta služila tudi kot gostinski vrt. V sredi
maketa 'Zlate ladjice'. Foto Dragan Arrigler, 1980.34
S prenovo bi se bistveno spremenila zunanja podoba objekta, ki je trenutno zanemarjena,
kar zamegli dejstvo, da gre v resnici za kvalitetno oblikovane fasade.

34

Primož Hieng. "Živa in živahna Ljubljana." Dogovori (Ljubljana) letnik 8. številka 12 (1980).
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stopnja družbenega pomena

Legenda stopnje družbenega pomena:
sestavine spomenika izjemnega pomena
sestavine, ki jih ohranjamo, možni posegi ki ohranjajo vrednost
sestavine spomenika velikega pomena
delno razvrednotene sestavine, možna popravila, ki ohranjajo oz. vračajo vrednost
sestavine spomenika srednjega pomena
razvrednotene sestavine dediščine, možne spremembe in posegi, ki vračajo vrednost
sestavine spomenika majhnega pomena
manj vredne sestavine dediščine, možne spremembe in povečanje pomena
sestavine spomenika brez pomena
minimalno ohranjena pričevalnost, možne spremembe in predelave
moteče sestavine
neustrezne in nekakovostne sestavine, nujne odstranitve

Tloris kleti (levo) in pritličja (desno).

Tloris 1. (levo) in 2. nadstropja (desno).
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Tloris 3. nadstropja (levo) in strehe (desno).

J (levo) in Z (desno) fasada.
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S (levo) in V (desno) fasada.
01-8
01-8.1

Ranljivost in ogroženost spomenika
splošna ocena ranljivosti in ogroženosti spomenika

Glede na to, da objekt gradbeno gledano ni v kritičnem stanju, največjo nevarnost predstavlja
upravljavski vidik. V preteklosti razdrobljenost lastništva, raznolikost uporabnikov objekta
(lokal, stanovalci,....) in nekaj časa družbeno lastništvo niso ustvarjali pogojev, v katerih bi se
izoblikoval 'lastnik', ki bi s svojim gmotnim in intelektualnim potencialom skrbel za primerno
vzdrževanje in upravljanje objekta. Predvsem je šlo za problem celovitosti, saj so se reševali
večina parcialni problemi številnih uporabnikov objekta, kar se v največji meri kaže v
razdrobljenosti objekta navznoter ter zanemarjenih fasadah in strehi objekta. V zadnjih letih
so se stvari obrnile na bolje. Objekt je dobil enotnega lastnika. Če mu bo uspelo najti
primerno vsebino in sposobnega upravljavca bo objekt zaživel kot celota, kar pa ponavadi
pomeni tudi ustrezno urejenost in vzdrževanje objekta.
Iz vidika materialne ranljivosti je pomembna predvsem zunanja podoba objekta (fasada,
streha). Zaradi trenutnega slabega stanja bo potreben premišljen projekt in temeljita
prenova. Oboje mora biti izvedeno kvalitetno in ne po sistemu hitro in poceni.

Ponekod je fasada že v zelo slabem stanju.
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