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Uvod

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot Organ upravljanja
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013
Preko PRP 2007–2013, ki ga je Evropska komisija potrdila 24. 7.
2007, je Slovenija načrtovala dosego ciljev trajnostnega razvoja
kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Ukrepi, ki so se izvajali v
okviru PRP 2007–2013, so zasledovali cilje 4 osi.

prostore za postavitev razstav stalnih zbirk etnološke dediščine
ter 7 odstotkov za ureditev in izgradnjo tematskih poti. Upravičenci iz naslova tega ukrepa so bile fizične osebe (60 odstotkov),
občine (27 odstotkov) in pravne osebe (teh je bilo 13 odstotkov).

Ukrepi v okviru 1. osi so usmerjeni k povečanju produktivnosti
dela v kmetijstvu in gozdarstvu in s tem k dvigu ravni konkurenčnosti teh sektorjev. Ukrepi 2. osi prispevajo k ohranjenosti obdelanosti podeželja, zmanjševanju negativnega vpliva kmetijstva
na okolje in spodbujanju sonaravnega načina kmetovanja. Ukrepi
3. osi prispevajo k spodbujanju zaposlovanja in ustvarjanju novih
delovnih mest na podeželju ter izboljšanju kakovosti življenja na
podeželju preko aktivnosti pri obnovi in razvoju vasi. Ukrepi 4.
osi, preko katerih se je začel v Sloveniji izvajati pristop LEADER,
spodbujajo odločanje o razvoju posameznih območij po pristopu
“od spodaj navzgor”.

13. 2. 2015 je Evropska komisija uradno potrdila PRP 2014–2020.
Ta program direktnih naslednikov zgoraj omenjenih ukrepov 322 in
323 ne vključuje. To pa ne pomeni, da projekti, ki bodo vključevali
aktivnosti, vezane na ohranjanje dediščine na podeželju, ne bodo
več podprti. Največ tovrstnih projektov se pričakuje v okviru projektov, ki jih bodo prijavile lokalne akcijske skupine v okviru ukrepa
M19 LEADER ter projektov v okviru podukrepa M6.4 Naložbe v
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, kjer bodo prednostno podprte tudi naložbe v naravno in kulturno dediščino ter tradicionalna znanja. Poleg tega bo možno pri investicijskih ukrepih
M04 Naložbe v fizična sredstva, v primeru obnov nepremičnin, ki
sodijo med nepremično dediščino na podeželju, uveljavljati višje
upravičene stroške, ki bodo vnaprej definirani v katalogu, ki bo
urejal najvišje priznane vrednosti za posamezna dela.

Prav ukrepi 3. osi, med katere sodita tudi ukrepa 322 Obnova in
razvoj vasi in 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja,
pa sta tista ukrepa, ki sta zagotovo največ prispevala k ohranjanju
dediščine na podeželju.
Za ukrep 322 je bilo na podlagi osmih javnih razpisov izdanih 277
pozitivnih odločb. Podpore za obnovo in razvoj vasi izboljšujejo
kakovost življenja v podeželskih območjih in tako prispevajo k
privlačnosti vaškega okolja, kot bivanjskega prostora, in potenciala za razvoj drugih dejavnosti, še posebej turizma. Glede na
predmet podpore, je bilo največ vlog in največ sredstev odobrenih
za obnovo in izgradnjo večnamenskih zgradb skupnega pomena
za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in
drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju. Zlasti v letih 2012 in 2013 se je močno povečal interes
vlagateljev za javne razpise iz naslova tega ukrepa, k čemur je
prispevalo zlasti boljše poznavanje vsebin tega ukrepa. Žal pa je
bilo na zadnjih dveh javnih razpisih, zaradi omejene višine razpoložljivih sredstev, več kot polovica vlog zavrnjenih.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira Zavod
za varstvo kulturne dediščine v njegovi nameri, da je potrebno
predstaviti uspešne projekte, podprte v okviru ukrepov 322 in
323 iz PRP 2007–2013, in s tem predstaviti uspešnost izvajanja
teh ukrepov, zato je preko aktivnosti Mreže za razvoj podeželja
omogočilo tisk brošure.

Za ukrep 323 je bilo objavljenih šest javnih razpisov, na podlagi
katerih je bilo izdanih 160 pozitivnih odločb. Podpore odobrenim projektom prispevajo k ohranitvi dediščine na podeželju ter
omogočajo povezovanje kulturne dediščine, naravnih vrednot
ter kulturne krajine z razvojem turizma in preživljanjem prostega
časa, poleg tega pa prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja
na podeželju in posredno vplivajo tudi na večjo gospodarsko
vitalnost podeželja. Po namenu odobrenih naložb je bila večina
odobrenih vlog (85 odstotkov) za obnovo nepremične kulturne
dediščine na podeželju, 8 odstotkov za muzeje na prostem in
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MKGP

Republike Slovenije 2007–2013
Konservatorji, sodelavci Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije (Zavod)1, ki je tudi član Usmerjevalne skupine Mreže
za podeželje2, opravljajo številne upravne in strokovne naloge na
področju varstva snovne, nepremične in z njo povezane premične
ter žive, nesnovne dediščine. Nepremična dediščina obsega zlasti
arheološka najdišča, stavbe, parke, vrtove, spominske objekte
in kraje, naselja in kulturno krajino. Izvajajo ali nadzirajo ustrezno izvedbo številnih strokovnih postopkov in ukrepov varstva
dediščine, preprečevanja škodljivih vplivov nanjo ter vključevanja
dediščine v sodobno življenje. Med njihove osrednje naloge sodi
tudi (brezplačno) svetovanje lastnikom, oziroma investitorjem,
prizadevajo si za povečanje dostopnosti do dediščine in njene
promocije, kar ima velik pomen pri njenem nadaljnjem varstvu
in ohranjanju.
Od leta 2008 tudi aktivno sodelujejo z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri izvajanju Programa razvoja
podeželja 2007–2013 (PRP 2007–2013)3, katerega izvajanje se
sedaj počasi zaključuje. Še posebej je sodelovanje potekalo na
področju posredovanja pripomb, predlogov in dopolnitev Uredbe,
ki določa izvajanje ukrepov 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013, zlasti ukrepov 322 (Obnova
in razvoj vasi) in 323 (Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja). PRP 2007–2013 je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije, ki predstavlja programsko podlago za
črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP). V skladu z usmeritvami Evropske Unije
je PRP 2007–2013 namenil veliko pozornost tudi vzdrževanju
kulturne krajine, varovanju okolja, trajnostnemu gospodarjenju
z obnovljivimi naravnimi viri ter ohranjanju poseljenosti in identitete podeželja: vse to so vsebine, ki so nedeljivo (neposredno ali
posredno) vezane na dejavnost ohranjanja kulturne dediščine.
Os 3 – Izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih in
spodbujanje diverzifikacije podeželskega prebivalstva prispeva
k izboljšanju zaposlitvenih možnosti in gospodarskega razvoja
podeželja, h kakovosti življenja na podeželju ter ohranjanju
naravne in kulturne dediščine. Medtem, ko so pri ukrepu 322
predmet podpore naložbe v urejanje skupnih površin za skupne
namene in potrebe v podeželskih območjih, urejanje vaških jeder,
urejanje infrastrukture in povezav v naseljih, obnova in izgradnja
večnamenskih zgradb skupnega pomena in preselitev kmetij iz
vaških središč, so v okviru ukrepa 323 predmet podpore naložbe
izključno v kulturno dediščino, in sicer:

1

http://www.zvkds.si/sl/zvkds/

2

http://www.program-podezelja.si/images/Sklep_US.pdf

3

http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2007-2013

•• v nepremično kulturno dediščino na podeželju, ki je spomenik, spomeniško območje ali registrirana nepremična kulturna
dediščina,
•• muzeji na prostem in prostori za postavitev razstav stalnih
zbirk etnološke dediščine ter
•• ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in nepremično kulturno dediščino določenega območja.
Obnovitveni posegi se nanašajo predvsem na zunanjost stanovanjskih objektov, ki morajo biti razglašeni za kulturni spomenik
lokalnega ali državnega pomena, medtem ko so gospodarski
objekti lahko ovrednoteni 'samo' za kulturno dediščino (t.j. najnižja varstvena kategorija). Pomemben prispevek k razvoju posameznih podeželskih območij predstavljajo tudi projekti v okviru
4. osi – programa LEADER. Namenjen je izboljšanju razvojnih
možnosti podeželja ob izkoriščanju lokalnih virov in aktivni vlogi
lokalnega prebivalstva.
Že na začetku izvajanja PRP 2007–2013 so se konservatorji
zavedali, da oba ukrepa 322 in 323 s predvidenimi predmeti podpore pomenita izredno pomemben korak k ohranjanju in izboljševanju dediščine podeželja. Ugotavljajo, da uspešno izvedeni
projekti z dobrimi zgledi spodbujajo tudi ostale investitorje, da
v vedno večjem številu kandidirajo na razpise, oziroma se odločajo tudi za ohranitev dediščinskih objektov z ustrezno rabo v
lastni režiji.
Etnologi konservatorji, ki so v stalnem stiku s kulturno dediščino
na podeželju, so s pripombami in merili za izbor projektov poskušali izboljšati tudi vsakokratne razpisne pogoje. Prizadevali so si,
da bi postali dostopnejši in prijaznejši investitorjem in ne samo
ustreznejši za strokovno izvajanje obnovitvenih posegov na
dediščini. Tako so predlagali ustreznejše razmerje sofinanciranja, oprostitev plačila dohodnine na nepovratna sredstva, davčne
olajšave za nabavo materiala in izvedbenih del, kot tudi možnost
vključitve lastnega vložka v delu in gradivih. Sodelovanje, oziroma
svetovanje konservatorjev Zavoda s predstavniki Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je doprineslo k bolj jasni,
nedvoumni in preprosti razpisni vsebini. Pri tem moramo opozoriti, da ne samo v primeru izvajanja PRP 2007–2013, ampak
tudi drugače konservatorji Zavoda svetujejo investitorjem glede
vzdrževanja dediščinskih stavb, pripravljajo kulturnovarstvene
pogoje in soglasja za načrtovane posege, ki jih vključijo v razpisno vlogo, nato izvajajo nadzor nad obnovitvenimi posegi in po
zaključku del pripravljajo izjavo o njihovi ustreznosti.
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Zadnji objavljeni podatki o številu in obsegu finančnih sredstev,
posredovanih in odobrenih vlog za oba ukrepa od leta 2007 pa
do konca leta 20144, kažejo na velik interes prijaviteljev:

Ukrep

322 Obnova in razvoj vasi

323 Ohranjanje in izboljševanje
dediščine podeželja

mičnin. Ta predlog so utemeljili ne samo s pomenom kulturne
dediščine za trajnostni razvoj podeželja, ampak tudi z nespornim dejstvom, da obstaja (pre)malo orodij za ohranjanje (tudi)
tovrstne dediščine tako v Evropi kot pri nas. Varstveni koncept

Kazalniki učinkov

Prejete prijave

Odobrene
prijave

Izplačane
prijave

Ciljna vrednost

Število vasi, kjer so bili
ukrepi izvedeni

724

526

431

300

Celotni obseg naložb
(v EUR)

97.112.241,90

94.279.140,56

69.926.665,33

50.000.000,00

Število podprtih ukrepov
za dediščino podeželja

544

157*

142

150

Celotni obseg naložb
(v EUR)

19.468.300,01

17.686.493,05

14.752.701,09

11.000.000,00

* Dejansko je bilo odobrenih 160 vlog, vendar so kasneje trije odstopili od izvedbe projektov.

Konservatorji Zavoda so si prizadevali, da bi zaradi velikega
interesa investitorjev, kot tudi pozitivnih učinkov, ki jih imajo
obravnavani ukrepi, novi Program razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–20205 (PRP 2014–2020) še nadalje
izvajal ukrepe, ki vključujejo projekte ohranjanja in izboljševanja
dediščine na podeželju. Ne nazadnje so si želeli še aktivnejšega
sodelovanja, tudi v smislu svetovanja, kot je bilo pri pripravi
vsebin Uredbe in vsakokratnih razpisov. Ta prizadevanja so
utemeljevali z nespornim dejstvom, da oba ukrepa z izvedenimi
projekti na kulturni dediščini6 oziroma kulturnih spomenikih,
pomenita izredno pomemben korak k ohranjanju in izboljševanju dediščine podeželja: v stoletni zgodovini javne službe varstva
kulturne dediščine, ki smo jo praznovali v letu 2013, pomeni PRP
2007–2013, ki se zaključuje, do sedaj eno od najbolj uspešnih
aktivnosti z varstvenega vidika na podeželju.
Povečana pričakovanja konservatorjev in lastnikov dediščine na
podeželju je še dodatno podkrepila Uredba7 za novo programsko
obdobje, ki med možne ukrepe vključuje tudi kulturne dejavnosti,
»obnovo vasi in dejavnosti, katerih cilja sta obnova in izboljšanje
kulturne ter naravne dediščine vasi in podeželskih krajin, ki so
bistveni elementi vsakega prizadevanja za uresničitev možnosti
za rast in spodbujanje trajnosti podeželskih območij.«

celostnega ohranjanja, ki ga uspešno razvija Svet Evrope od 70.
let 20. stoletja naprej, predvideva kot vzajemni proces načrtovanje in izvedbo varstvenih ukrepov različnih, sinergijsko delujočih deležnikov (od lastnikov, zainteresirane javnosti, lokalnih
skupnosti do državnih oblasti – tudi s področja kmetijstva), kar
je v določenem obsegu nakazano tudi v analitičnem delu PRP
2014–2020. Žal pa ugotavljamo izostanek varstvenih politik na
ravni Evropske unije, saj sta kultura (z dediščino kot enega osrednjih prvin kakovostnega okolja) in prostor, na podlagi načela
subsidiarnosti, v glavnem prepuščena urejanju posameznim
državam članicam. Kljub vsemu pa smo uspeli doseči, da je kulturna dediščina pomemben element v okviru različnih ukrepov
PRP 2014–2020, kar se kaže bodisi skozi točkovanje, bodisi
skozi višje stopnje financiranja.
Znova poudarjamo, da sta dosedanja Ukrepa PRP v stoletnem
razvoju javne službe varstva izredna, pozitivna izjema in se zavedamo, da lahko dediščina, kot pomembna prvina razvoja podeželja, le s skupnim (so)delovanjem različnih resorjev, postane vir
in generator trajnostnega razvoja. Naj k tem ciljem prispeva tudi
pričujoča publikacija s predstavitvijo vseh obnovitvenih posegov,
pri katerih so v okviru obeh ukrepov 3. osi PRP 2007–2013 strokovno (so)delovali etnologi konservatorji Zavoda.

V teku priprave novega PRP za obdobje 2014–2020 so predstavniki Zavoda Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
pisno argumentirali predloge, da se vključi nepremična kulturna
dediščina tudi med stroške, ki zadevajo obnovitvene posege v
ukrepih, ki med upravičene stroške vključujejo tudi obnovo nepre-

4	Poročilo o napredku v okviru PRP 2007–2013 za leto 2014, MKGP, Ljubljana,
2015.
5

 ttp://www.program-podezelja.si/images/Programme_Commisison_
h
Decision_2014SI06RDNP001_1_3_sl.pdf

6

Neuradna ocena konservatorjev Zavoda.

7

 redba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
U
2013 o podpori za razvoj podeželja iz EKSRP, str. 5.
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O avtorjih in sodelavcih
Avtorji prispevkov so konservatorji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki so odgovorni za posamezno
obravnavano enoto nepremične kulturne dediščine. Večina
izmed njih je konservatorjev etnologov.

Pri načrtovanju in izvedbi obnovitvenih posegov so v prizadevanju
po interdisciplinarnem pristopu pritegnili sodelavce drugih strok,
kar je doprineslo k dodani vrednosti izvedbe del.

Avtorji:
Andreja Bahar Muršič, univerzitetna diplomirana etnologinja in
sociologinja kulture
OE Ljubljana

Jelka Skalicky, univerzitetna diplomirana umetnostna
zgodovinarka in univerzitetna diplomirana etnologinja
OE Maribor

Andrejka Ščukovt, univerzitetna diplomirana etnologinja in
sociologinja
OE Nova Gorica

Lilijana Medved, profesorica zgodovine in univerzitetna
diplomirana etnologinja
OE Maribor

Božena Hostnik, univerzitetna diplomirana etnologinja in
sociologinja kulture
OE Celje

mag. Dušan Štepec, univerzitetni diplomirani etnolog in
kulturni antropolog ter profesor umetnostne zgodovine
OE Novo Mesto

Damjana Pediček Terseglav, univerzitetna diplomirana
etnologinja in umetnostna zgodovinarka
OE Ljubljana

mag. Zvezda Delak Koželj, univerzitetna diplomirana
etnologinja in umetnostna zgodovinarka
Služba za kulturno dediščino

dr. Mojca Tercelj Otorepec, doktorica etnoloških znanosti in
univerzitetna diplomirana sociologinja kulture
OE Kranj

Saša Roškar, univerzitetna diplomirana etnologinja in kulturna
antropologinja
OE Kranj

dr. Tanja Hohnec, doktorica znanosti s področja etnologije (in
profesorica sociologije)
OE Celje

Suzana Vešligaj, univerzitetna diplomirana etnologinja in
profesorica francoščine
OE Maribor

Dušan Strgar, univerzitetni diplomiran etnolog
OE Novo Mesto
Eda Belingar, univerzitetna diplomirana etnologinja
in profesorica sociologije
OE Nova Gorica
Eda Benčič Mohar, univerzitetna diplomirana umetnostna
zgodovinarka in etnologinja
OE Piran
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Sodelavci:
mag. Aleš Sotler, akademski slikar, restavrator specialist
OE Celje

Branko Ramšak, gradbeni tehnik
OE Maribor

Lucija Čakš, absolventka arhitekture
OE Celje

Gorazd Gerlič, univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva
OE Maribor

Ivo Gričar, gradbeni tehnik
OE Celje

mag. Irena Čuk, magistra umetnosti, akademska kiparka
OE Maribor

Mojca Hribernik, univerzitetna diplomirana geografinja
OE Celje

Marlenka Habjanič, univerzitetna diplomirana arhitektka
OE Maribor

Aleš Plevčak, gradbeni tehnik
OE Celje

Miran Ježovnik, univerzitetni diplomirani inženir
gradbeništva
OE Maribor

Andreja Mihelčič, univerzitetna diplomirana inženirka krajinske
arhitekture
OE Celje
Milana Klemen, univerzitetna diplomirana inženirka krajinske
arhitekture
OE Celje
Renata Pamić, univiverzitetna diplomirana sociologinja in
inženirka gradbeništva
OE Kranj
mag. Tjaša Rotar Kokalj, univerzitetna diplomirana etnologinja
in kulturna antropologinja
OE Kranj
Miloš Ekar, univerzitetni diplomirani umetnostni zgodovinar in
sociolog
OE Kranj

Miran Krivec, univerzitetni diplomirani inženir krajinske
arhitekture
OE Maribor
Vlasta Čobal Sedmak, akademska kiparka
OE Maribor
mag. Andrej Jazbec, magister umetnosti
OE Nova Gorica
Mitja Mozetič, univerzitetni diplomirani inženir arhitekture
OE Nova Gorica
Igor Rus, informatik
Služba za razvoj in informatiko

Nataša Koruza, univerzitetna diplomirana inženirka krajinske
arhitekture
OE Kranj
Roman Vrtačnik, gradbeni tehnik
OE Kranj
Darja Pergovnik, magistra krajinske arhitekture
OE Ljubljana
mag. Tadej Brate, diplomirani inženir strojništva
Služba za kulturno dediščino
Irena Vesel Kopač, univerzitetna diplomirana arhitektka
OE Ljubljana
Bine Kovačič, magister umetnosti, akademski slika
OE Maribor

Obnova objektov kulturne dediščine v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013

O avtorjih in sodelavcih
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Podatki MKGP o financiranju dediščine podeželja 2007–2014
Analiza izvajanja ukrepa 322 iz naslova PRP 2007–2013
Obdobje: od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2014
Vir podatkov: ARSKTRP in MKGP
JAVNI
RAZPIS

Višina
razpisanih
sredstev, €

Št.
prejetih
vlog

Št.
odobrenih
vlog

Delež
odobrenih
vlog
po JR

Znesek
odobrenih
sredstev, €

Delež
odobrenih
sredstev
po JR

Celotna
vrednost
naložb, €

Višina
odobrenih
sredstev/
vlogo,€

Celotna
vrednost
naložb/
vlogo, €

Izplačano, €

1.JR

6.000.000

32

15

5,4 %

1.027.911,51

2.914.869,95

2,1 %

68.527,43

194.324,66

748.377,18

2.JR

9.000.000

39

19

6,9 %

2.695.353,48

7.024.047,20

5,6 %

141.860,71

369.686,69

1.777.548,92

3.JR

10.000.000

91

54

19,5 %

6.008.589,38

15.653.342,76

12,5 %

111.270,17

289.876,72

3.686.391,41

4.JR

15.000.000

63

42

15,2 %

9.987.184,87

16.174.199,04

20,7 %

237.790,12

385.099,98

7.641.198,39

5.JR

3.000.000

15

10

3,6 %

2.645.357,23

4.254.975,55

5,5 %

264.535,72

425.497,56

2.246.712,52

6.JR

6.000.000

55

28

10,1 %

7.139.999,09

10.991.437,21

14,8 %

254.999,97

392.551,33

5.437.593,93

7.JR

6.000.000

274

34

12,3 %

5.857.944,96

8.850.731,74

12,1 %

172.292,50

260.315,64

3.425.832,75

8.JR

15.000.000

126

75

27,1 %

12.865.001,45

28.415.537,11

26,7 %

171.533,35

378.873,83

2.986.775,73

Skupna
vsota

70.000.000

695

277

100,0 %

48.227.341,97

94.279.140,56

100,0 %

Znesek
odobrenih
sredstev, €

Celotna
vrednost
naložb, €

REGIJA

Št.
prejetih
vlog

Št.
odobrenih
vlog

Delež
odobrenih
vlog po
regijah

Delež
odobrenih
sredstev
po regijah

174.105,93 340.357,91 27.950.430,83
Višina
odobrenih
sredstev/
vlogo,€

Celotna
vrednost
naložb/
vlogo, €

Izplačano, €

GORENJSKA

42

12

4,3 %

2.231.449,37

4.788.882,57

4,6 %

185.954,11

399.073,55

1.192.442,51

GORIŠKA

36

21

7,6 %

3.962.956,97

8.247.339,35

8,2 %

188.712,24

392.730,45

2.045.377,79

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

58

22

7,9 %

3.967.066,26

7.514.944,31

8,2 %

180.321,19

341.588,38

1.840.561,74

KOROŠKA

49

15

5,4 %

2.531.664,17

4.910.802,96

5,2 %

168.777,61

327.386,86

1.533.370,50

NOTRANJSKO-KRAŠKA

33

9

3,2 %

1.409.955,32

2.677.643,95

2,9 %

156.661,70

297.515,99

841.068,31

OBALNO-KRAŠKA

19

8

2,9 %

2.079.934,92

4.407.351,98

4,3 %

259.991,87

550.919,00

972.402,67

OSREDNJESLOVENSKA

68

21

7,6 %

3.483.976,52

8.195.904,03

7,2 %

165.903,64

390.281,14

1.404.130,69

PODRAVSKA

156

56

20,2 %

10.072.779,92

19.164.344,56

20,9 %

179.871,07

342.220,44

5.784.452,09

POMURSKA

99

57

20,6 %

9.030.809,96

16.355.371,58

18,7 %

158.435,26

286.936,34

6.048.580,38

SAVINJSKA

119

45

16,2 %

7.251.132,27

13.739.269,20

15,0 %

161.136,27

305.317,09

5.163.507,02

12

8

2,9 %

1.683.567,76

3.319.062,25

3,5 %

210.445,97

414.882,78

836.732,54

4

3

1,1 %

522.048,53

958.223,82

1,1 %

174.016,18

319.407,94

287.804,59

695

277

100,0 %

48.227.341,97 94.279.140,56

100,0 %

174.105,93

340.357,91 27.950.430,83

SPODNJEPOSAVSKA
ZASAVSKA
Skupna vsota

SKLOP

Št.
prejetih
vlog

Št.
odobrenih
vlog

Delež
odobrenih
vlog po
sklopih

Znesek
odobrenih
sredstev, €

SKLOP 1: Urejanje površin, ki služijo skupnim namenom in potrebam v podeželskih
naseljih

76

33

11,9 %

4.364.261

SKLOP 2: Urejanje vaških jeder

84

44

15,9 %

SKLOP 3: Urejanje infrastrukture in povezav znotraj naselij

289

76

SKLOP 4: Obnavjanje in izgradnja
večnamenskih stavb skupnega pomena

243

SKLOP 5: Preselitev kmetij iz vaških jeder z
namenom njihovega celostnega urejanja

1

Ni podatka

2

Skupna vsota

695

Celotna
vrednost
naložb, €

Delež
odobrenih
sredstev
po sklopih

8.586.222

Delež
odobrenih
sredstev/
vlogo,€

Celotna
vrednost
naložb/
vlogo, €

Izplačano, €

8,8 %

132.250,33 260.188,56

2.232.047,81

8.202.785

16.235.540 16,6 %

186.426,94 368.989,56

5.748.492,60

27,4 %

14.353.955

26.860.699 29,1 %

188.867,83 353.430,25

7.093.744,18

123

44,4 %

22.185.280

42.322.391 44,9 %

180.368,13 344.084,48 12.605.021,65

1

0,4 %

273.088

277

100,0 %

376.490

0,6 %

49.379.369,5 94.381.343,12 100,0 %

Obnova objektov kulturne dediščine v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013

273.088,00 376.490,00

271.124,59

178.264,87 340.726,87 27.950.430,83

Analiza izvajanja ukrepa 323 iz naslova PRP 2007–2013
Obdobje: od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2014
Vir podatkov: ARSKTRP in MKGP
JAVNI
RAZPIS

Višina
razpisanih
sredstev, €

Št.
prejetih
vlog

Št.
odobrenih
vlog

Delež
odobrenih
vlog
po JR

Znesek
odobrenih
sredstev, €

Delež
odobrenih
sredstev
po JR

Celotna
vrednost
naložb, €

Višina
odobrenih
sredstev/
vlogo,€

Celotna
vrednost
naložb/
vlogo, €

Izplačano, €

1.JR

2.846.957

14

5

3,2 %

143.854,8

346.847,5

1,4%

28.771,0

69.369,5

125.004,8

2.JR

6.000.000

32

15

9,6 %

511.730,1

1.345.484,6

4,9 %

34.115,3

89.699,0

392.004,4

3.JR

6.000.000

25

16

10,2 %

618.819,0

1.574.111,5

6,0 %

38.676,2

98.382,0

500.460,7

4.JR

8.000.000

93

56

35,7 %

3.332.799,6

5.027.313,4

32,1 %

59.514,3

89.773,5

2.978.719,0

5.JR

4.000.000

64

38

24,2 %

3.089.362,0

4.835.455,4

29,7 %

81.299,0

127.248,8

2.014.546,5

6.JR

3.000.000

316

27

17,2 %

2.699.796,9

4.557.280,7

26,0 %

99.992,5

168.788,2

1.380.746,0

29.846.957

544

157

100,0 %

10.396.362,3

17.686.493,1

100,0 %

66.218,9

112.652,8

7.391.481,5

Skupna
vsota

STATUS
VLAGATELJA

Št.
odobrenih
vlog

Fizična oseba

284

94

59,9 %

4.635.003,83

7.498.992,4

44,6 %

49.308,6

79.776,5

3.559.152,3

Občina

134

42

26,8 %

3.989.760,2

6.967.213,3

38,4 %

94.994,3

165.886,0

2.357.438,5

Pravna oseba

126

21

13,4 %

1.771.598,3

3.220.287,3

17,0 %

84.361,8

153.347,0

1.474.890,6

Skupaj

544

157

100,0 %

10.396.762,3

17.686.493,1

100,0 %

66.218,9

112.652,8

7.391.481,5

REGIJA

Št.
prejetih
vlog

Delež
odobrenih
vlog

Št.
odobrenih
vlog

Odobrena
sredstva, €

Delež
odobrenih
vlog

Celotna
vrednost
naložb, €

Odobrena
sredstva, €

Delež
odobrenih
sredstev

Celotna
vrednost
naložb/
vlogo, €

Št.
prejetih
vlog

Celotna
vrednost
naložb, €

Delež
odobrenih
sredstev

Odobrena/
vlogo,€

Celotna
vrednost
Odobrena/ naložb/
vlogo, €
vlogo, €

Izplačano, €

Izplačano, €

GORENJSKA

43

8

5,1 %

291.363,1

495.672,5

2,8 %

36.420,4

61.959,1

181.945,5

GORIŠKA

42

13

8,3 %

481.273,3

1.029.476,1

4,6 %

37.021,0

79.190,5

326.898,6

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

40

4

2,5 %

437.499,9

741.703,9

4,2 %

109.375,0

185.426,0

296.570,0

KOROŠKA

42

9

5,7 %

442.662,9

721.095,3

4,3 %

49.184,8

80.121,7

419.830,4

NOTRANJSKO-KRAŠKA

35

14

8,9 %

1.062.309,7

1.591.606,8

10,2 %

75.879,3

113.686,2

750.629,0

OBALNO-KRAŠKA

23

5

3,2 %

521.438,6

904.862,9

5,0 %

104.287,7

180.972,6

312.466,1

OSREDNJESLOVENSKA

58

9

5,7 %

286.115,8

698.872,9

2,8 %

31.790,6

77.652,5

165.430,2

PODRAVSKA

85

31

19,7 %

1.650.101,3

2.941.343,0

15,9 %

53.229,1

94.882,0

1.087.121,0

POMURSKA

31

22

14,0 %

1.869.825,1

2.825.658,8

18,0 %

84.992,1

128.439,0

1.342.335,9

SAVINJSKA

126

39

24,8 %

3.057.265,9

5.261.504,4

29,4 %

78.391,4

134.910,4

2.314.761,4

9

3

1,9 %

296.506,8

474.696,4

2,9 %

98.835,6

158.232,1

193.493,3

544

157

100,0 %

10.396.362,3

17.686.493,1 100,0 %

66.218,9

112.652,8

7.391.481,5

SPODNJEPOSAVSKA
ZASAVSKA
Skupna vsota

10
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Št.
odobrenih
vlog

Delež
odobrenih
vlog

SKLOP 1: Nepremična kulturna dediščina na podeželju

454

134

85,4%

8.647.544

14.419.333

83,2 %

64.533,9

107.607,0

6.223.223,8

SKLOP 2: Muzeji na prostem
in prostori za postavitev razstav stalnih zbirk etnološke
dediščine

32

13

8,3 %

1.193.211

2.298.923

11,5 %

91.785,4

176.840,2

872.614,0

SKLOP 3: Ureditev in izgradnja tematskih poti

56

10

6,4 %

555.608

968.237

5,3 %

55.560,8

96.823,7

295.643,7

157

100,0 %

10.396.362

17.686.493

100,0 %

66.218,9

112.652,8

7.391.481,4

VRSTA NALOŽBE

(prazno)
Skupna vsota

Celotna
vrednost
naložb, €

Odobrena
sredstva, €

Delež
odobrenih
sredstev

Celotna
vrednost
naložb/
vlogo, €

Št.
prejetih
vlog

Odobrena/
vlogo, €

Izplačano, €

2
544

Št.
odobrenih
vlog

Delež
odobrenih
vlog

458

129

82,2 %

8.124.648,1

13.971.246,5

78,1 %

62.981,8

108.304,2

5.901.295,9

Kulturna in zgodovinska
dediščina

8

6

3,8 %

69.435,6

98.026,7

0,7 %

11.572,6

16.337,8

66.366,3

Memorialna in druga
dediščina

4

2

1,3 %

87.513,3

189.947,6

0,8 %

43.756,6

94.973,8

59.691,5

41

6

3,8 %

545.434,3

1.052.524,3

5,2 %

90.905,7

175.420,7

368.154,3

7

6

3,8 %

661.632,4

930.897,0

6,4 %

110.272,1

155.149,5

390.627,6

Stavbna dediščina

20

8

5,1 %

907.698,7

1.443.850,9

8,7 %

113.462,3

180.481,4

605.345,9

Vrtnoarhitekturna
dediščina

1

(prazno)

5

SKUPAJ

544

157

100,0 %

10.396.362,3

17.686.493,1

100,0 %

66.218,9

112.652,8

7.391.481,5

TIP DEDIŠČINE
Kulturna dediščina

Naravne vrednote
Naselbinska dediščina

Odobrena
sredstva, €

Celotna
vrednost
naložb, €

Obnova objektov kulturne dediščine v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013

Delež
odobrenih
sredstev

Celotna
vrednost
naložb/
vlogo, €

Št.
prejetih
vlog

Odobrena/
vlogo, €

Izplačano, €
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Analiza obnovljenih objektov v okviru Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije 2007–2013
V okviru Programa razvoja podeželja 2007–2013: Ukrep 322
(Obnova in razvoj vasi) in Ukrep 323 (Ohranjanje in izboljševanje
dediščine podeželja) je bilo skupno obnovljenih 144 objektov. 80
objektov ima lastnosti kulturnega spomenika in so razglašeni v
skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 16/2008), ostali objekti imajo lastnosti kulturne dediščine in
so ustrezno pravno varovani v občinskih aktih.
Ob analizi obnovljenih objektov se je pokazala tipološka pestrost
obnovljenih objektov. Čeprav po številu obnovljenih objektov izstopajo stanovanjske hiše in jim sledijo vodni viri, so ostale zvrsti
objektov relativno enakomerno zastopane. Obnovile so se domačije v celoti, gospodarska poslopja, objekti, namenjeni pridelavi
vina, kozolci, mlini, kašče, žage, planinski stani, gasilski domovi,
stare šole, pozivalnica, zvonik, suhi zid in vaška jedra v celoti.

Graf št. 1: Ukrep 323 in Ukrep 322

Pri Ukrepu 323 (Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja)
je bilo obnovljenih 105 objektov.
Predmet naložbe, izključno v kulturno dediščino, je bila:
•• obnova kulturne dediščine na podeželju;
•• muzeji na prostem;
•• ekomuzeji;
•• prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine;
•• ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in nepremično kulturno dediščino določenega območja.
Obnovitveni posegi so se nanašali predvsem na zunanjost stanovanjskih objektov, ki morajo biti razglašeni za kulturni spomenik
lokalnega ali državnega pomena (68 objektov ima lastnosti kulturnega spomenika), medtem ko so gospodarski objekti lahko
ovrednoteni za kulturno dediščino.
Analiza objektov v okviru Ukrepa 323 tudi kaže na največje število
obnovljenih stanovanjskih hiš, sledijo gospodarska poslopja ter
šele nato vodni viri, domačije, planine, mlini in kašče ter ostali
objekti (žage, kovačija, zvonik).

Graf št. 2: Ukrep 323
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Pri Ukrepu 322 (Obnova in razvoj vasi) je bilo obnovljenih 39
objektov, 12 od njih ima lastnosti kulturnega spomenika.
Predmet naložbe je bilo:
•• urejanje površin, ki služijo skupnim namenom in potrebam v
podeželskih naseljih;
•• urejanje vaških jeder;
•• urejanje infrastrukture in povezav znotraj naselij;
•• obnavljanje in izgradnja večnamenskih stavb skupnega
pomena;
•• preselitev kmetij iz vaških jeder z namenom njihovega
celostnega urejanja.
Ob analizi Ukrepa 322 je bilo največ obnovljenih vodnih virov, in
to predvsem na območju OE Nova Gorica. Sledijo jim kulturni
domovi ter ureditve trgov s tlakovanjem in urbano opremo.

Graf št. 3: Ukrep 322

Pripravila: Božena Hostnik
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Zemljevid Ukrepa 323

Ukrep 323, 322

in 322

Zemljevid Slovenije
z vrisanimi lokacijami izvedenih obnov

Kazalo objektov – Ukrep 323

16

Kazalo enot – Ukrep 323
EŠD

KD/KS

STRAN

Bela – Domačija z mlinom.......................................................................................17815.................... KD......................................................................... 20
Belsko – Vas / korito 1..............................................................................................25179.................... KD......................................................................... 21
Belsko – Vas / korito 2..............................................................................................25179.................... KD......................................................................... 22
Bistrica ob Sotli – Gospodarska poslopja domačije Bistrica ob Sotli 17.......28991.................... KD......................................................................... 23
Bistrica ob Sotli – Hiša Bistrica ob Sotli 26 .........................................................26681.....................KS......................................................................... 24
Bolehnečici – Županova domačija / hiša................................................................1216.....................KS......................................................................... 25
Bolehnečici – Županova domačija / vhodna lopa.................................................1216.....................KS......................................................................... 26
Brengova – Domačija Brengova 20..........................................................................1085.....................KS......................................................................... 27
Brezno pri Podvelki – Domačija Brezno 2...............................................................8179.....................KS......................................................................... 28
Brnica – Hiša Brnica 36............................................................................................23953.................... KD......................................................................... 29
Bukovje – Studenc.................................................................................................... 29028.................... KD......................................................................... 30
Bunčani – Domačija Petovar.................................................................................. 29034.....................KS......................................................................... 31
Bunčani – Domačija Jelenov.................................................................................. 29032.....................KS......................................................................... 32
Bunčani – Domačija Župojnovi.............................................................................. 29033.....................KS......................................................................... 33
Cankova – Vila Cankova 19.......................................................................................8935.....................KS......................................................................... 34
Čikečka vas – Domačija Čikečka vas 32...............................................................28912.................... KD......................................................................... 35
Destrnik – Viničarija Destrnik 6.............................................................................. 11069.....................KS......................................................................... 36
Dobrovska vas – Pungartnikov kozolec..................................................................8025.....................KS......................................................................... 37
Dolenja Trebuša – Domačija Dolenja Trebuša 18.............................................. 14270.....................KS......................................................................... 38
Dragotinci – Domačija Dragotinci 21......................................................................... 982.....................KS......................................................................... 39
Drenov grič – Kovačija Drenov grič 3.................................................................... 12520.................... KD......................................................................... 40
Fram – Domačija Hegnvart.....................................................................................23837.................... KD......................................................................... 41
Gorenje pri Postojni – Izvir.......................................................................................27335.................... KD......................................................................... 42
Gorenje pri Postojni – Vodnjak................................................................................25177.................... KD......................................................................... 43
Gorenje pri Postojni – Izvir Pri lipi...........................................................................27336.................... KD......................................................................... 44
Goričice – Hiša Goričice 8..........................................................................................9626.................... KD......................................................................... 45
Gornje Krapje – Domačija Babič...............................................................................1220.....................KS......................................................................... 46
Grabe – Domačija Šoštarič........................................................................................1218.....................KS......................................................................... 47
Grčarevec – Vodni zbiralnik.................................................................................... 28150.................... KD......................................................................... 48
Grobišče – Domačija Grobišče 11......................................................................... 25066.................... KD......................................................................... 49
Hoče – Domačija Sinič................................................................................................8111.....................KS......................................................................... 50
Hrastje – Domačija Šfiligoj.........................................................................................6436.....................KS......................................................................... 51
Hrastje Mota – Domačija Hrastje Mota 10.............................................................8935.....................KS......................................................................... 52
Jelovec pri Makolah – Hiša Jelovec pri Makolah 58..........................................25656.....................KS......................................................................... 53
Jevšček – Domačija pri Cendolu............................................................................29579.....................KS......................................................................... 54
Juvanje – Kašča na domačiji Juvanje 11...............................................................4492.....................KS......................................................................... 55
Kačiče – Domačija Kačiče – Pared 13..................................................................23923.................... KD......................................................................... 56
Kal pri Pivki – Domačija Kal 18.............................................................................. 10095.....................KS......................................................................... 57
Kal pri Pivki – Vas / stara šola................................................................................ 16028.................... KD......................................................................... 58
Klenik pri Pivki – Vaška štirna.................................................................................28475.................... KD......................................................................... 59
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Koračice – Brumnova klet........................................................................................29137.................... KD......................................................................... 60
Kozana – Ambient hiš Kozana 68, 69, 70, 71 ........................................................4758.....................KS......................................................................... 61
Kremberk – Viničarija Pergarjev vrh...................................................................... 29601.....................KS......................................................................... 62
Kropa – Trško naselje / Kropa 62............................................................................... 296.....................KS......................................................................... 63
Kropa – Trško naselje / Kropa 63............................................................................... 296.....................KS......................................................................... 64
Kropa – Trško naselje / Kropa 64............................................................................... 296.....................KS......................................................................... 65
Legen – Plesnikov kozolec.........................................................................................8061.....................KS......................................................................... 66
Leskovec pri Celju – Gospodarsko poslopje na domačiji Leskovec 25......... 29056.................... KD......................................................................... 67
Lipje – Grilova domačija...........................................................................................11148.....................KS......................................................................... 68
Ljubno ob Savinji – Šteknerjeva hiša.......................................................................1341.....................KS......................................................................... 69
Luče – Hiša Luče 40....................................................................................................4499.....................KS......................................................................... 70
Lukavci – Domačija Šalamun................................................................................. 25045.....................KS......................................................................... 71
Lukavci – Krajnčeva hiša......................................................................................... 25047.....................KS......................................................................... 72
Lukavci – Muršičeva hiša........................................................................................ 25049.....................KS......................................................................... 73
Mali vrh – Špančeva zidanica..................................................................................24663.....................KS......................................................................... 74
Modraže – Zidanica Modraže 25 ...........................................................................28143.....................KS......................................................................... 75
Mota – Domačija Rajh................................................................................................1227.....................KS......................................................................... 76
Mrzlo Polje – Hiša z mlinom Mrzlo Polje 2...........................................................25373.....................KS......................................................................... 77
Nazarje – Bohačev toplar.........................................................................................25816.....................KS......................................................................... 78
Okrog pri Šentrupertu – Rugljeva zidanica.............................................................7499.....................KS......................................................................... 79
Osek – Domačija Bunderla.........................................................................................1090.....................KS......................................................................... 80
Pivka – Trško jedro / Kolodvorska 4......................................................................26863.................... KD......................................................................... 81
Pivka – Trško jedro / Kolodvorska 5......................................................................26863.................... KD......................................................................... 82
Planina – Grajska kašča.............................................................................................9136............. KD, KS......................................................................... 83
Podčetrtek – Stara osnovna šola...........................................................................21827.................... KD......................................................................... 84
Podlehnik – Domačija Podlehnik 14 .......................................................................6651.....................KS......................................................................... 85
Podlipoglav – Mlin in tolar na domačiji Dolenc................................................... 28034.................... KD......................................................................... 86
Pokljuka – Planina na Šehu.....................................................................................15199.................... KD......................................................................... 87
Popetre – Domačija Popetre 6.................................................................................... 560.....................KS......................................................................... 88
Predjama – Vaško jedro.............................................................................................7583.................... KD......................................................................... 89
Ratkovci – Vaški zvonik............................................................................................17542.....................KS......................................................................... 90
Renkovci – Domačija Renkovci 91...........................................................................1167.....................KS......................................................................... 91
Repuš – Hiša Repuš 8............................................................................................. 11260.....................KS......................................................................... 92
Robanov kot – Bevškova domačija / gospodarsko poslopje..............................9793.....................KS......................................................................... 93
Robanov kot – Bevškova domačija / žaga.............................................................9793.....................KS......................................................................... 94
Robanov kot – Domačija Robanov kot / hiša.............................................22071, 623.................... KD......................................................................... 95
Robanov kot – Domačija Robanov kot / žaga............................................22071, 623.................... KD......................................................................... 96
Rožar – Kulturna krajina / Stepani 4A in 4B...........................................................1293.................... KK......................................................................... 97
Slivnica pri Celju – Hiša Slivnica pri Celju 31..........................................................9087.....................KS......................................................................... 98
Smolnik – Domačija Harič..........................................................................................6378.....................KS......................................................................... 99
Sovjak – Klet nasproti hiše Sovjak 54......................................................................6735.....................KS.......................................................................100
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Sovjak – Viničarija Čehov vrh..................................................................................17542.................... KD.......................................................................101
Spodnja Polskava – Domačija Spodnja Polskava 272.........................................2877.................... KD.......................................................................102
Spodnja Vižinga – Gavgarjeva hiša..........................................................................8204.....................KS.......................................................................103
Studor v Bohinju – Skupina kozolcev.................................................................... 10313.................... KD.......................................................................104
Sveti Vid pri Cerknici – Hiša Sveti Vid 12..............................................................23474.....................KS.......................................................................105
Šavna Peč – Kašča na domačiji Šavna peč 2..................................................... 23550.................... KD.......................................................................106
Šentjanž pri Mozirju – Kozolec na domačiji Šentjanž 4.......................................4532.....................KS.......................................................................107
Šentjanž pri Mozirju – Hiša Šentjanž 4...................................................................9798.....................KS.......................................................................108
Šentjanž pri Mozirju – Hiša Šentjanž 8...................................................................4533.....................KS.......................................................................109
Šentjanž pri Mozirju – Gospodarsko poslopje na domačiji Šentjanž 29a......26431.................... KD.......................................................................110
Šmartno na Pohorju – Domačija Marovt.................................................................. 755.....................KS.......................................................................111
Topla – Domačija Topla 3...........................................................................................7710.....................KS.......................................................................112
Topolovci – Domačija Pitz.......................................................................................15518.....................KS.......................................................................113
Trebče – Domačija Trebče 52.................................................................................22574.....................KS.......................................................................114
Verpete – Hiša Verpete 14...................................................................................... 15022.....................KS.......................................................................115
Vipavski Križ – Mesto / hiša Vipavski križ 23a......................................................... 819.....................KS.......................................................................116
Zagrad pri Škocjanu – Domačija Zagrad 4 / hiša................................................22343.................... KD.......................................................................117
Zagrad pri Škocjanu – Domačija Zagrad 4 / kašča............................................22343.................... KD.......................................................................118
Zatolmin – Planina Laška seč.................................................................................26752.................... KD.......................................................................119
Zatolmin – Planina Zagrmuč...................................................................................26751.................... KD.......................................................................120
Zgornje Laze – Kmečki dvorec Zgornje Laze 20................................................ 10149.....................KS.......................................................................121
Železno – Zidanica na domačiji Železno 18.........................................................27283.................... KD.......................................................................122
Žihlava – Domačija Vočin.........................................................................................17552.....................KS.......................................................................123
Žirovica – Pot kulturne dediščine....................................................................... več EŠD.....................KS.......................................................................124
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Ukrep 323

Zemljevid Ukrepa 323

Zemljevid Slovenije
z vrisanimi lokacijami izvedenih obnov

Bela • Domačija z mlinom

20

Foto: Mojca Tercelj Otorepec, 2013

Bela

Domačija z mlinom
Krevlova domačija stoji ob potoku v dolinskem delu Bele, ob
cesti proti Motniku. Domačijo sestavlja: kašča, vodni mlin, stanovanjska hiša, kozolec toplar in leseno znamenje – razpelo.
Vrsta del: Drenaža, statična sanacija kašče z obnovo obokane
kleti, fasade, strehe in zunanjega stavbnega pohištva. Celovita obnova notranjosti: tlakov z lesenimi podnicami, sten,
stropa, in notranjega stavbnega pohištva. Hkrati z obnovo je
bila urejena okolica z lesenim razpelom, obnovljeni oboji na
kozolcu toplarju ter fasada vodnega mlina.
Čas obnove: 2010–2013
Odgovorni konservator: dr. Mojca Tercelj Otorepec
Sodelavci: Roman Vrtačnik

Foto: Mojca Tercelj Otorepec, 2010

Evidenčna številka enote: 17815
Sinonim: pri Krevlju
Naslov: Bela 18
Občina: Kamnik
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o prostorsko-ureditvenih
pogojih Občine Kamnik
Pristojna enota ZVKDS: OE Kranj
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Foto: Eda Belingar, 2010

Belsko

Vas
Domačini so na obronku vasi pod vaško cerkvijo uredili betonsko korito, ki se napaja z izvirno vodo z zaščitenim zajetjem. Zraven je obzidno in s pločevinastim pokrovom zaščiteno zajetje izvirne vode z napisom 23° FANTERIA.
Vrsta del: Obnova betonskega korita in opornega zidu,
ureditev neposredne okolice s tlakovanjem in postavitvijo
kamnitih stopnic.
Čas obnove: 2013–2014
Odgovorni konservator: Eda Belingar

Foto: Eda Belingar, 2014

Evidenčna številka enote: 25179
Sinonim: Korito 1
Naslov: Belsko, parc. št. 1265/1 k.o. Belsko
Občina: Postojna
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt/akt o razglasitvi: Odlok o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št.
84/2010, 79/2012).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Eda Belingar, 2014

Belsko

Vas
Ob vaški poti je ob zid recentnega gospodarskega poslopja
prislonjeno betonsko korito, v katero priteka prelivna voda iz
nekoliko više ležečega zajetja. Ob koritu je na betonski zidec,
z letnico 1946, nameščen dotok vode.
Vrsta del: Obnova betonskega korita, ureditev neposredne
okolice, tlakovanje, barvanje dela sten gospodarskega poslopja.
Čas obnove: 2013
Odgovorni konservator: Eda Belingar

Foto: Eda Belingar, 2010

Evidenčna številka enote: 25179
Sinonim: Dednik, korito 2
Naslov: Belsko, parc. št. 1271/1 k.o. Belsko
Občina: Postojna
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/2010,
79/2012).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Božena Hostnik, 2013

Bistrica ob Sotli

Gospodarska
poslopja domačije Bistrica
ob Sotli 17
Gospodarska poslopja so nekdaj spadala k velikemu kompleksu
Gabronove domačije oziroma gostilne. Poslopja v nizu so služila
za delavnico in hladilnico za potrebe gostilne ter kot prenočišča
za romarje, ki so obiskovali Svete Gore. Zadnje poslopje v nizu je
bil hlev za živali. V nekdanji gostilni je sedaj sedež občine, gospodarska poslopja pa bodo namenjena protokolarnim občinskim
prostorom in turistični dejavnosti – hostlu.
Vrsta del: Obnova fasade, strehe in zunanjega stavbnega pohištva, drenaža, statična sanacija, konservatosko-restavratorska dela na kamniti ograji in ureditev neposredne okolice.
Čas obnove: 2012–2013
Odgovorni konservator: Božena Hostnik
Sodelavci: Aleš Plevčak

Foto: Božena Hostnik, 2009

Evidenčna številka enote: 28991
Sinonim: Gabronka
Naslov: Bistrica ob Sotli 17
Občina: Bistrica ob Sotli
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o prostorsko ureditvenih
pogojih za območje občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list
RS, št. 69/93 – za občino Bistrica ob Sotli).
Pristojna enota ZVKDS: OE Celje
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Foto: Božena Hostnik, 2011

Bistrica ob Sotli

Hiša Bistrica
ob Sotli 26
Pritlična, delno podkletena in zidana hiša ima na dvoriščni
strani vhodni prizidek, zaradi katerega ima hiša tloris v obliki
črke L. Streha je dvokapna s čopi, krita z opeko. Zasnovana
je tradicionalno: ob osrednji veži s kuhinjo so na vsaki strani
bivalni prostori.
Vrsta del: Obnova fasade, strehe, zunanjega in notranjega
stavbnega pohištva, drenaža in ureditev neposredne okolice.
Čas obnove: 2010–2011
Odgovorni konservator: Božena Hostnik
Sodelavci: Aleš Plevčak

Foto: Božena Hostnik, 2010

Evidenčna številka enote: 26681
Sinonim: Brauševa hiša
Naslov: Bistrica ob Sotli 26
Občina: Bistrica ob Sotli
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika
lokalnega pomena na območju Občine Bistrica ob Sotli
(Uradni list RS, št. 14/2012).
Pristojna enota ZVKDS: OE Celje
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Foto: Suzana Vešligaj, 2009

Bolehnečici

Županova domačija
Visokopritlično stanovanjsko hišo z letnico 1897 na prekladi
kamnitega portala, podolžnega tlorisa, pokriva simetrična
opečna dvokapnica (opečni zareznik). Ima značilno izjemno
bogato zasnovano vhodno lopo s šablonskimi poslikavami
in kamnoseškimi detajli ter dvoramnim kamnitim stranskim
stopniščem. Izjemnost se kaže tudi v razgibani fasadni delitvi,
poudarjeni s profiliranimi šivanimi robovi, pilastri, okenskimi
karnisami in policami. Svojevrstnost tovrstne delitve se kaže
tudi v talnem zidcu iz plošč lokalnega rumenega peščenjaka.
Vrsta del: Obnova strehe, fasade in zunanjega stavbnega pohištva ter ureditev okolice.
Čas obnove: 2008
Odgovorni konservator: Suzana Vešligaj
Sodelavci: Branko Ramšak, Vlasta Čobal Sedmak

Foto: Suzana Vešligaj, 2008

Evidenčna številka enote: 1216
Sinonim: Županovi
Naslov: Bolehnečici 10
Občina: Sveti Jurij ob Ščavnici
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih
in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ljutomer
(Uradni list RS, št. 54/1992).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Bolehnečici

Županova domačija
Domačija s preloma 19. in 20. stoletja obsega visokopritlično
stanovanjsko hišo z daljšo obcestno fasado, niz gospodarskih poslopij, ki stojijo na dvoriščni strani pravokotno na hišo,
ter večji skedenj. Čez cesto nasproti stojita še zrnska klet in
čebelnjak. Vse stavbe domačije pokrivajo opečne dvokapnice
(zareznik). S stavbnega vidika izstopa stanovanjska hiša z
bogato zasnovano fasado, ki se kaže v njeni razgibani členitvi,
poudarjeni z vhodno lopo, poslikano s šablonskimi poslikavami in kamnitim portalom z izjemnimi kamnoseškimi detajli.
Vrsta del: Konserviranje in restavriranje poslikav vhodne lope,
pozlačenih in posrebrenih kamnoseških detajlov kamnitega
portala, obnova strehe in ostrešja dvoriščnega napušča stanovanjske hiše, fasade hleva in skednja.
Čas obnove: 2013
Odgovorni konservator: Suzana Vešligaj
Sodelavci: Branko Ramšak

Foto: Eva Kancler, 2013

Evidenčna številka enote: 1216
Sinonim: Županovi
Naslov: Bolehnečici 10
Občina: Sveti Jurij ob Ščavnici
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih
in zgodovinskih spomenikov na območju občine Ljutomer
(Uradni list RS, št. 54/1992).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor

Obnova objektov kulturne dediščine v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 • Ukrep 323 – Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja

Brengova • Domačija Brengova 20

27

Foto: Jelka Skalicky, 2010

Brengova

Domačija Brengova 20
V okviru večje domačije stoji značilna visokopritlična zidana,
delno podkletena stanovanjska hiša, datirana z letnico 1896
na kamnitem vhodnem portalu ter letnico 1897 na značilnem vetrokazu, nameščenem na strehi vhodne stopniščne
verande. Dopolnjuje jo večje, z opečnimi zračnimi mrežami
opremljeno gospodarsko poslopje z letnico 1889.
Vrsta del: Obnova fasade, vhodne stopniščne verande, kamnitega vhodnega portala, strehe na gospodarskem poslopju in
postavitev nove lesene ograje okoli zelenjavnega vrta ob hiši.
Starejša, neustrezna okna, so nadomestili z novimi, dvokri
lnimi in deljenimi s prečkami. Zaradi hrupa bližine avtoceste
so bila dela financirana s strani DARS–a.
Čas obnove: 2011
Odgovorni konservator: Jelka Skalicky

Foto: Jelka Skalicky, 2011

Evidenčna številka enote: 1085
Naslov: Brengova 20
Občina: Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Lenart (Uradni list RS št.
24/1992).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Lilijana Medved, 2013

Brezno pri Podvelki

Domačija Brezno 2
Domačijo v neposredni bližini župne cerkve Sv. Marije v
Breznu sestavljajo nadstropna stanovanjska hiša, nekoč pomembna obcestna gostilna, manjši objekt nekdanje trgovine ter obsežno gospodarsko poslopje. Hiša v osnovi izvira
s konca 16. oz. začetka 17. stoletja, gospodarske stavbe pa
iz 19. stoletja.
Vrsta del: Obnova fasad, streh in delna obnova zunanjega
stavbnega pohištva na vseh stavbah domačije.
Čas obnove: 2012–2013
Odgovorni konservator: Lilijana Medved
Restavratorka: Irena Čuk

Foto: Lilijana Medved, 2011

Evidenčna številka enote: 8179
Sinonim: Hribernik
Naslov: Brezno 2
Občina: Podvelka
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih
in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Radlje ob
Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št. 21/1995).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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29

Foto: Božena Hostnik, 2015

Brnica

Hiša Brnica 36
Kamnita pritlična hiša, s klasično zasnovanim tlorisom, naj
bi nastala sredi 19. stoletja; ob osrednji veži s kuhinjo so na
vsaki strani bivalni prostori. Somerno dvokapna streha je krita
z opeko. Hiša je sedaj namenjena poslovno-turistični dejavnosti, v njej je prikaz kamnoseštva ter večnamenski prostor,
namenjen kulturnim prireditvam.
Vrsta del: Obnova fasade, strehe in zunanjega stavbnega pohištva, celovita notranja obnova, drenaža, statična sanacija
ter ureditev neposredne okolice.
Čas obnove: 2012
Odgovorni konservator: Božena Hostnik
Sodelavci: Ivo Gričar

Foto: Božena Hostnik, 2013

Evidenčna številka enote: 23953
Sinonim: Pri Šergan, Hiša dediščine
Naslov: Brnica 36
Občina: Hrastnik
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Strokovne zasnove varstva, za območje
obravnave prostorskega akta Občine Hrastnik, na podlagi Zakona
o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
Pristojna enota ZVKDS: OE Celje
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Foto: Eda Belingar, 2014

Bukovje

Studenec
Izvir s kupolo nad vodnjakom, v katerega je speljan tok vode.
Celotno kamnito konstrukcijo zapira kamniti zid. Nad vhodno
odprtino je vzidana kamnita preklada z vklesanimi začetnicami AJ (Alojz Jurca) in letnico 1841. Ob vhodu je napajalno
korito.
Vrsta del: Obnova kamnite fasade in notranjosti studenca.
Ureditev neposredne okolice s tlakovanjem in postavitvijo
novega korita.
Čas obnove: 2013
Odgovorni konservator: Eda Belingar

Foto: Eda Belingar, 2010

Evidenčna številka enote: 29028
Naslov: nepremičnina na parc. št. 2286/1, k.o. Bukovje
Občina: Postojna
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/2010,
79/2012).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Suzana Vešligaj, 2012

Bunčani

Domačija Petovar
Domačija sestoji iz visokopritlične in delno podkletene zidane
hiše s podolžno obcestno fasado, na katero se na dvoriščno stran pravokotno navezuje niz gospodarskih poslopij. V
kakovosti gradnje izstopa stanovanjska hiša iz leta 1904 z
ambiciozno zasnovano obcestno fasado, katere členitev še
posebej poudarja dvoramno stransko stopnišče s kovano
okrasno ograjo. Poseben pečat njenemu videzu dajejo tudi
vratnice glavnega vhoda z izjemnimi rezbarskimi detajli.
Vrsta del: Zamenjava prvotne opečne kritine z novo, kleparska
dela, obnova dimnikov, fasade s fasadno členitvijo in obstoječega stavbnega pohištva ter ureditev odvodnjavanja.

Foto: Suzana Vešligaj, 2008

Čas obnove: 2012

Evidenčna številka enote: 29034
Sinonim: Pri Petovar
Naslov: Bunčani 1

Odgovorni konservator: Suzana Vešligaj

Občina: Veržej

Sodelavci: Irena Čuk, Branko Ramšak

Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih
spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Veržej
(Uradni list RS, št. 60/2010).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Suzana Vešligaj, 2012

Bunčani

Domačija Jelenovi
Domačija sestoji iz visokopritlične in delno podkletene zidane
hiše s podolžno obcestno fasado, na katero se pravokotno
na dvoriščno stran navezuje niz gospodarskih poslopij. Po
kakovosti gradnje izstopa stanovanjska hiša z letnico 1891
na kamnitem portalu in z izjemno ambiciozno zasnovanim
stebričastim stopniščem. Poseben stavbni detajl predstavlja
tudi izjemno dobro ohranjen kamniti talni zidec iz lokalnega rumenega peščenjaka, ki je hkrati stavbna podlaga stebričastega
stopnišča. Vse stavbe domačije pokriva opečna dvokapnica.
Vrsta del: Obnova fasade s fasadno členitvijo, po sorodnih
vzorih izdelava stavbnega pohištva, konserviranje in restavriranje kamnitega stopnišča ter kamnitega talnega zidca in
ureditev odvodnjavanja.
Čas obnove: 2012
Odgovorni konservator: Suzana Vešligaj
Sodelavci: Irena Čuk, Branko Ramšak

Foto: Suzana Vešligaj, 2011

Evidenčna številka enote: 29032
Sinonim: Jelenovi
Naslov: Bunčani 10
Občina: Veržej
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih
spomenikov lokalnega pomena na območju občine Veržej
(Uradni list RS, št. 60/2010).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Suzana Vešligaj, 2012

Bunčani

Domačija Župojnovi
Domačija Župojnovi nadaljuje in zaključuje niz ohranjenih
domačijskih kompleksov v vasi. Glede na razporeditev vseh
stavbnih enot jo uvrščamo med tipe domačij v obliki črke L.
Osrednjo stavbo domačije predstavlja visokopritlična in delno podkletena zidana hiša s podolžno obcestno fasado, na
katero se pravokotno na dvoriščno stran navezuje niz gospodarskih poslopij. Stanovanjska hiša tako po tlorisni zasnovi,
kot po samem stavbnem videzu, sodi med podeželsko arhitekturo z začetka 20. stoletja.
Vrsta del: Obnova fasade s fasadno členitvijo, izdelava stavbnega pohištva po vzoru obstoječega, čiščenje in delna rekonstrukcija dekorativnega betonskega talnega zidca s predhodno izdelanimi kalupi.
Čas obnove: 2012
Odgovorni konservator: Suzana Vešligaj
Sodelavci: Irena Čuk, Branko Ramšak

Foto: Suzana Vešligaj, 2011

Evidenčna številka enote: 29033
Sinonim: Župojnovi
Naslov: Bunčani 13
Občina: Veržej
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih
spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Veržej
(Uradni list RS, št. 60/2010).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Suzana Vešligaj, 2013

Cankova

Vila Cankova 19
Podeželska vila iz leta 1912 je bila nekdaj v lasti družine
Vogler, ki se je nastanila v samem jedru Cankove v drugi polovici 19. stoletja. Vila je v večji meri ohranila vse kakovostne
stavbne prvine tedanjega časa.
Vrsta del: Zamenjava obstoječe novejše, neustrezne kritine,
z opečno kritino bobrovec, odstranitev lesenih opažev in rekonstrukcija detajlov zunanjih delov ostrešja z napuščem, izvedba kleparskih del, obnova oziroma rekonstrukcija detajlov
fasadne členitve ter barvni oplesk fasade.
Čas obnove: 2013
Odgovorni konservator: Suzana Vešligaj
Sodelavci: Branko Ramšak, Bine Kovačič

Foto: Suzana Vešligaj, 2013

Evidenčna številka enote: 8935
Sinonim: Vila Vogler
Naslov: Cankova 19
Občina: Cankova
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi :Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih
spomenikov na območju Občine Cankova (Uradni list RS,
št. 120/2005).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Suzana Vešligaj, 2011

Čikečka vas

Domačija Čikečka vas 32
Stegnjena domačija iz prve četrtine 20. stoletja je v večji meri
ohranila tako notranjo tlorisno, kot zunanjo stavbno zasnovo.
Ostenje stanovanjskega dela je leseno, le predel kuhinje je
grajen iz opeke. Gospodarski poslopji, klet in hlev, ki se stikata
s stanovanjsko hišo pod isto streho, sta prav tako grajeni iz
opeke. Ometi so ilovnati, zaščiteni z apnom. Temu nizu sledi
skedenj s svinjskimi hlevi, ki je pretežno lesen, le vogali so
zidani iz klasične polne opeke. K domačijskemu kompleksu
sodi tudi manjša lesena dvoprostorna drvarnica podolžnega
tlorisa. Vse stavbe pokriva opečna dvokapnica. Obnovitveni
posegi so se izvajali na zunanjščini gospodarskega dela domačije.
Vrsta del: Zamenjava opečne strešne kritine z bobrovcem, obnova ilovnatih ometov z apnenimi opleski, obnova in izdelava
novega stavbnega pohištva z okovjem po vzoru dotrajanega
obstoječega, ureditev odvodnjavanja in neposredne okolice.
Čas obnove: 2011

Foto: Suzana Vešligaj, 2009

Evidenčna številka enote: 28912
Naslov: Čikečka vas 32
Občina: Moravske Toplice
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor

Odgovorni konservator: Suzana Vešligaj
Sodelavci: Branko Ramšak, Miran Ježovnik
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Foto: Jelka Skalicky, 2013

Destrnik

Viničarija Destrnik 6
Viničarija stoji ob cesti v jedru vasi. Lesena, v kladni konstrukciji grajena stavba, v kletnem delu zidana iz kamna, ima tipično razporeditev prostorov. V sredini sta »priklet« (veža) in
črna kuhinja, desno je »hiša«, levo pa »mala hiška« ali »štibl«,
iz katere vodijo stopnice v klet. Stavba je v celoti podkletena
z obokano kletjo. Hiša je značilna vinogradniška stavba iz
19. stoletja, nekoč Toplakov »vrh«, ki je kasneje služila kot
viničarija.
Vrsta del: Sanacija kamnitega in lesenega ostenja, izdelava
apnenih metov, obnova lesenega ganka, stavbnega pohištva,
in strešne konstrukcije ter pokrivanje strehe z bobrovcem z
obnovo dimnika. V notranjosti je potekala obnova kurišča in
krušne peči, obnova in ureditev obokane kleti za namene vinoteke ter muzejska ureditev bivalnih prostorov.

Evidenčna številka enote: 11065
Sinonim: Toplakov vrh
Naslov: Destrnik 11
Občina: Destrnik

Čas obnove: 2007

Kategorija varstva: kulturni spomenik

Odgovorni konservator: Jelka Skalicky

Akt o razglasitvi: Uradni vestnik časopisa Občan št. 1/4 1999.

Foto: Jelka Skalicky, 2007

Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Lilijana Medved, 2009

Dobrovska vas

Pungartnikov kozolec
Tesan kozolec toplar, s štirimi pari oken, je pokrit z opečno
kritino. Zgrajen je bil leta 1874, znan je tesarski mojster Matija
Avberšek.
Vrsta del: Obnova ostrešja, zamenjava kritine, obnova lesenih
stavbnih elementov in izdelava strelovoda.
Čas obnove: 2008–2009
Odgovorni konservator: Lilijana Medved

Foto: Lilijana Medved, 2007

Evidenčna številka enote: 8025
Sinonim: Pungartnikov kozolec
Naslov: Mislinjska Dobrava 94
Občina: Slovenj Gradec
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih
in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 9/1994).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
Obnova objektov kulturne dediščine v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 • Ukrep 323 – Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja

Dolenja Trebuša • Domačija Dolenja Trebuša 18

38

Foto: Andrejka Ščukovt, 2009

Dolenja Trebuša

Domačija Dolenja Trebuša 18
Skromnejša domačija cerkljansko-škofjeloškega tipa, nastala
v 19. stoletju, leži na levem bregu reke Idrijce v Dolenji Trebuši. Je v breg grajena vrhkletna oziroma vrhhlevna stavba pravokotnega tlorisa, v kateri so združeni bivalni in gospodarski
prostori. Dvokapno streho prekriva slama.
Vrsta del: Zamenjavo dotrajane slamnate kritine z novo je izvedel lokalni mojster na podlagi praks in veščin prekrivanja
tovrstnih streh, značilnih za obravnavano območje.
Čas obnove: 2009
Odgovorni konservator : Andrejka Ščukovt

Foto: Andrejka Ščukovt, 1999

Evidenčna številka dediščine 14270
Sinonim: Pri Pušiču
Naslov: Dolenja Trebuša 18
Občina: Tolmin
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju
Občine Tolmin (Uradno glasilo, št. 5/90).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Lilijana Medved, 2011

Dragotinci

Domačija Dragotinci 21
Panonska domačija iz 19. stoletja je oblikovana v obliki črke
L z nanizanimi stanovanjskimi in gospodarskimi poslopji pod
enotno, strmo slamnato streho. Grajena je iz tesanih brun,
stene so ometane z blatom in prebeljene z apnom.
Vrsta del: Obnova ostrešja, slamnate kritine, glinenih ometov
fasad in podstrešja.
Čas obnove: 2010–2011
Odgovorni konservator: Lilijana Medved

Foto: Lilijana Medved, 2010

Evidenčna številka enote: 982
Sinonim: Domačija Vidic
Naslov: Dragotinci 21
Občina: Sveti Jurij ob Ščavnici
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih
in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja
Radgona (Uradne objave, št. 2/1991).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Damjana Pediček Terseglav, 2015

Drenov grič

Kovačija Drenov grič 3
Obcestna podkovna kovačija je bila zgrajena leta 1908 ob
stanovanjski hiši, ki je danes ni več. V kovačiji, ki je delovala
še pred nekaj leti, se je izučilo veliko kovačev iz bližnje okolice
Vnanjih goric in Vrhnike. V notranjosti je ohranjen ves inventar – od kovaške peči do drobnega kovaškega orodja.
Vrsta del: Obnova fasade, strehe in zunanjega stavbnega pohištva, drenaža, statična sanacija ter ureditev neposredne okolice.
Čas obnove: 2009–2010
Odgovorni konservator: Damjana Pediček Terseglav

Foto: D.P.Terseglav, 2008

Evidenčna številka enote: 12520
Sinonim: Kovačija Friškovec
Naslov: Drenov grič 3
Občina: Vrhnika
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Pristojna enota ZVKDS: OE Ljubljana
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Foto: Lilijana Medved, 2013

Fram

Domačija Hegnvart
Nadstropna, zidana, stanovanjsko poslovna stavba stoji v
središču naselja, vzdolž glavne vaške ceste. Z gospodarskim
traktom na dvoriščno stran tvori v tlorisu obliko črke L. Streha je opečna dvokapnica. Kompleks je bil zgrajen v začetku
19. stoletja in predstavlja kakovostno trško arhitekturo premožnega trgovca in gostilničarja.
Vrsta del: Obnova strehe z zamenjavo opečne kritine in
izdelava kleparskih elementov, celovita obnova zunanjega
in delno notranjega stavbnega pohištva, obnova fasadnih
ometov, barvanje fasad in izdelava strelovoda.
Čas obnove: 2011–2012
Odgovorni konservator: Lilijana Medved
Sodelavci: Irena Čuk

Foto: Lilijana Medved, 2012

Evidenčna številka enote: 23837
Naslov: Fram, Turnerjeva ulica 107
Občina: Rače – Fram
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditev
območja naselja Fram v Občini Rače –Fram (Medobčinski
uradni vestnik, št. 11/2013).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor

Obnova objektov kulturne dediščine v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 • Ukrep 323 – Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja

Gorenje pri Postojni • Izvir

42

Foto: Eda Belingar, 2013

Gorenje pri Postojni

Izvir
Izvir vode, ki služi vasi, je obzidan in nadkrit s kamnitim banjastim obokom. Pred zajetjem stoji napajalno korito. V betonsko prevleko v vhodni odprtini sta vrezani letnici 190_ in
1944, v betonu ob odtočni cevi pa napis GRŽEL Rafael, 1947.
Vrsta del: Obnova fasade in notranjosti, ureditev neposredne
okolice s tlakovanjem.
Čas obnove: 2013
Odgovorni konservator: Eda Belingar

Foto: Eda Belingar, 2010

Evidenčna številka enote: 27335
Sinonim: Izvir Rupa
Naslov: nepremičnina na parc. št. 1271/1, k.o. Belsko
Občina: Postojna
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/2010,
79/2012).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Eda Belingar, 2014

Gorenje pri Postojni

Vodnjak
Talni izvir je zajet v podzemno cisterno, nad katero je zidan
oklep krožnega tlorisa s kamnitim nastavkom iz enega kosa.
Nad vodnjakom je bila kamnita zidana lopa z betonsko streho
iz leta 1954. Pred vodnjakom je betonsko korito z zabrisanim
napisom.
Vrsta del: Obnova oklepa vodnjaka, zidu in korita, odstranitev
zidane lope do prvotne višine obodnega zidu, tlakovanje pohodne površine, ureditev stopnišča in neposredne okolice s
tlakovanjem.
Čas obnove: 2013
Odgovorni konservator: Eda Belingar

Foto: Eda Belingar, 2010

Evidenčna številka enote: 25177
Sinonim: Štirna Rupa
Naslov: nepremičnina na parc. št. 535, k.o. Gorenje
Občina: Postojna
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št.: 84/2010, 79/2012).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Eda. Belingar, 2014

Gorenje pri Postojni

Izvir Pri lipi
Izvir vode je nadzidan in je bil do leta 1954 prekrit z banjasto
obokanim stropom. Ko se je ta deloma porušil, so ga nadomestili z ravno betonsko streho. Pod studencem je kamnito
korito za napajanje živine.
Vrsta del: Čiščenje izvira, ponovna pozidava kamnitega obokanega stropa, obnova poškodovanega napajalnega korita,
ureditev neposredne okolice, tlakovanje.
Čas obnove: 2014
Odgovorni konservator: Eda Belingar

Foto: Eda. Belingar, 2010

Evidenčna številka enote: 27336
Naslov: nepremičnina na parc. št. 685/7, k.o. Bukovje
Občina: Postojna
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt/akt o razglasitvi: Odlok o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št.
84/2010, 79/2012).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Damjana Pediček Terseglav, 2013

Goričice

Hiša Goričice 8
Pritlična zidana hiša s podolžno obokano vežo, črno kuhinjo z
ognjiščem, hišo s tramovnim stropom z letnico 1721, obokano kamro in kaščo nad kletjo. Bogat hišni inventar, slamnata
kritina.
Vrsta del: Obnova slamnate kritine in delno ostrešja, fasade,
notranjosti (stene in kamniti tlak), zunanjega (okna) in notranjega (podboji in vratnice) stavbnega pohištva.
Čas obnove: 2009–2013
Odgovorni konservator: Damjana Pediček Terseglav

Foto: Damjana Pediček Terseglav, 2006

Evidenčna številka enote: 9626
Sinonim: Pri Češnjevcu
Naslov: Goričice 8
Občina: Cerknica
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi Hiše Goričice 8 za
kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št.
109/2005).
Pristojna enota ZVKDS: OE Ljubljana
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Foto: Suzana Vešligaj, 2015

Gornje Krapje

Domačija Babič
Gručasta domačija obsega pritlično stanovanjsko hišo podolžnega tlorisa in sklop gospodarskih poslopij. Stanovanjska hiša je ohranila del fasadne delitve, ki se kaže predvsem
v fasadni členitvi in delno ohranjenem zunanjem stavbnem
pohištvu. Tlorisna zasnova in notranje stavbno pohištvo je v
celoti ohranjeno. Hišo in gospodarska poslopja pokriva opečna dvokapnica.
Vrsta del: V okviru obnove so potekali obnovitveni posegi zunanjščine na vseh stavbnih enotah domačije.
Čas obnove: 2014–2015
Odgovorni konservator: Suzana Vešligaj

Foto: Suzana Vešligaj, 2008

Evidenčna številka enote: 1220
Naslov: Krapje 5
Občina: Ljutomer
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov
lokalnega pomena v Občini Ljutomer (Uradno glasilo občine
Ljutomer, št. 1/2008).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Suzana Vešligaj, 2012

Grabe

Domačija Šoštarič
Domačija sestoji iz zidane, delno podkletene, visokopritlične hiše s stebriščnim vhodnim stopniščem z letnico 1916
na glavnem portalu in niza gospodarskih poslopij, ki stojijo pravokotno nanjo. Vse stavbe domačije pokriva opečna
dvokapnica. Obnovitveni posegi so potekali na zunanjščini
stanovansjke hiše.
Vrsta del: Zamenjava opečne strešne kritine z novo opečno
(bobrovec), obnova fasade s fasadno členitvijo in zunanjega
stavbnega pohištva ter ureditev odvodnjavanja.
Čas obnove: 2011
Odgovorni konservator: Suzana Vešligaj
Sodelavci: Irena Čuk, Branko Ramšak, Miran Ježovnik

Foto: Suzana Vešligaj, 2011

Evidenčna številka enote: 1218
Sinonim: Kosijevi
Naslov: Grabe 16
Občina: Križevci
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih
spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Križevci
(Uradni list RS, št. 97/2011).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Damjana Pedeiček Terseglav, 2010

Grčarevec

Vodni zbiralnik
Vodni zbiralnik kvadratnega tlorisa s kamnitim obokom je
delno vkopan in postavljen nad vodno zajetje. Na vzhodni
strani je vhod in betonsko napajalno korito. Zbiralnik so zgradili domačini Grčarevca leta 1893 za zagotovitev stalne količine čiste pitne vode za domače prebivalstvo, za furmane
ter gozdne delavce.
Vrsta del: Črpanje vode in mulja ter čiščenje dna vodnjaka,
notranjega oboka in betonskih površin. Statična sanacija in
delna rekonstrukcija vodnjaka. Čiščenje zaraslega grmovja
na zunanjem oboku in ureditev neposredne okolice.
Čas obnove: 2009–2010
Odgovorni konservator: Damjana Pediček Terseglav

Foto: Damjana Pediček Terseglav, 2008

Evidenčna številka enote: 28150
Sinonim: Kotla v Grapi
Naslov: v bližini hiše Grčarevec 20
Občina: Logatec
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o občinskem prostorskem
načrtu Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/12).
Pristojna enota ZVKDS: OE Ljubljana
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Foto: Eda Belingar, 2012

Grobišče

Vas
Na stegnjeni domačiji Grobišče 11, kjer se pod isto streho nahaja tako stanovanjski kot gospodarski del, so zaradi potreb
po dodatnem prostoru za shranjevanje sena in kmečkih orodij
na dvorišču postavili še pritličen skedenj s strmo dvokapno
streho s čopi, prekrito z opečnimi bobrovci.
Vrsta del: Obnova fasade in strehe, obnova zunanjega in notranjega stavbnega pohištva (tla, stene, strop), drenaža in
statična sanacija.
Čas obnove: 2011
Odgovorni konservator: Eda Belingar

Foto: Eda Belingar, 2009

Evidenčna številka enote: 25066
Sinonim: Domačija Smrekar
Naslov: Grobišče 11
Občina: Postojna
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/2010, 79/2012).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Lilijana Medved, 2012

Hoče

Domačija Sinič
Kompleks mogočnega valjčnega mlina s kaščami in bivalnim
delom pod isto streho zavzema tlorisno obliko črke L. Stavba
je nadstropna, zidana, pokriva jo opečna dvokapna streha; fasade odlikuje geometrijsko oblikovano okrasje. V osnovi je bil
kompleks zgrajen v drugi polovici 19. stoletja, v začetku 20.
stoletja pa so mlin posodobili. Ločeno stoji hlev s senikom.
Vrsta del: Obnova ostrešja, zunanjih ometov in fasadne členitve, zamenjava kritine in zunanjega stavbnega pohištva,
izvedba drenaže in tlakovanje okolice s kamnom.
Čas obnove: 2011–2012
Odgovorni konservator: Lilijana Medved
Sodelavci: Irena Čuk

Foto: Lilijana Medved, 2010

Evidenčna številka enote: 8111
Sinonim: Siničev mlin
Naslov: Zgornje Hoče 6
Občina: Hoče – Slivnica
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih
in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Maribor
(Medobčinski uradni vestnik, št. 5/92).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Lilijana Medved, 2011

Hrastje

Domačija Šfiligoj
V okviru domačije stoji zidana stanovanjska hiša z mogočno
obokano kletjo. Pritličje hiše je nekoč zavzemala obsežna preša, ki pa so jo ob obnovi v preteklosti odstranili. Zunanjščina
stavbe je ohranila kvalitetne značilnosti bogate kmečke arhitekture z vinogradniško tradicijo.
Vrsta del: Obnova strehe, zunanjih ometov in barvanje fasad,
obnova zunanjega stavbnega pohištva, konserviranje in restavriranje poslikave v čelu navzven pomaknjenega dela zunanje stene.
Čas obnove: 2008–2011

Foto: Lilijana Medved, 2008

Odgovorna konservatorka: Lilijana Medved

Evidenčna številka enote: 6436
Naslov: Hrastje 84
Občina: Maribor

Sodelavci: Vlasta Čobal Sedmak

Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in
zgodovinskih spomenikov v Občini Maribor (Medobčinski
uradni vestnik, št. 5/1992).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Suzana Vešligaj, 2013

Hrastje Mota

Domačija Hrastje Mota 10
Domačijo sestavljajo pritlična zidana podkletena stanovanjska
hiša, z letnico 1891 na glavnem portalu obcestne fasade, in
gospodarska poslopja. Hišo in gospodarska poslopja pokrivajo opečne dvokapnice. Stanovanjska hiša je ohranila v celoti
prvotno stavbno zasnovo, ki je bila v okviru večjih obnov deležna določenih posegov, med večje sodi prav obstoječi dvoriščni
prizidek.
Vrsta del: Zamenjava obstoječe strešne kritine opečnega zareznika z novim, obnova obstoječega in delna zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva z novim (predvsem okna) in vratnic
glavnega vhoda, obnova oz. rekonstrukcija fasade s fasadno
profilacijo ter ureditev fasade dvoriščnega prizidka.

Foto: Suzana Vešligaj, 2010

Čas obnove: 2013

Evidenčna številka enote: 8935
Sinonim: Berdenovi
Naslov: Hrastje Mota 10
Občina: Radenci

Odgovorni konservator: Suzana Vešligaj

Kategorija varstva: kulturni spomenik

Sodelavci: Gorazd Gerlič, Irena Čuk

Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov
lokalnega pomena Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2007).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Jelka Skalicky, 2012
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Jelovec pri Makolah

Hiša Jelovec 58
Hiša stoji ob makadamski poti v razloženem naselju, zahodno od Makol. Stavba, postavljena v hrib, je v kletnem delu
grajena iz kamna, zgornji del je lesen in ometan. Vhod v obokano klet vodi skozi kamniti portal s temenskim sklepnikom.
Ohranjena stavba z veliko, nekoč vinsko kletjo, je služila vinogradniško-kletarskemu namenu. Po ustnem izročilu naj bi
bila prvotno grajska pristava.
Vrsta del: Lastnik je z lastnimi sredstvi saniral strešno konstrukcijo in streho prekril z bobrovcem, obnovil notranje omete z ohranjeno kakovostno okrasno stropno poslikavo, zamenjal neustrezna okna z novimi, obnovil ohranjeno opremo ter
notranjščino v celoti prenovil. V okviru ukrepa 323 je potekala
obnova fasade s fasadno členitvijo in lesenih naoknic, izvedenimi s polnili, ter sanacija kletnega prostora s kamnitim
kletnim portalom.
Čas obnove: 2012–2013
Odgovorni konservator: Jelka Skalicky

Foto: Jelka Skalicky, 2007

Evidenčna številka enote: 25656
Naslov: Jelovec pri Makolah 58
Občina: Makole
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika
lokalnega pomena na območju Občine Makole (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 18/2007).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Andrejka Ščukovt, 2015

Jevšček

Domačija pri Cendolu
Hišo na domačiji pri Cendolu, z letnico 1868, uvrščamo v beneško-slovenski stavbni tip. Predstavlja redek primer ohra
njene hiše, grajene v kamnu z lesenimi stavbnimi elementi.
Hiša je nadstropna, pokrita z dvokapno streho, fasade so
opremljene s kamnitimi okenskimi okvirji, vhodna z zunanjim
stopniščem in gankom.
Vrsta del: Celovita statična sanacija in obnova dotrajanih elementov.
Čas obnove: 2014–2015
Odgovorni konservator: Andrejka Ščukovt

Foto: Andrejka Ščukovt, 2011

Evidenčna številka dediščine: 29579
Sinonim: Pri Cendolu
Naslov: Jevšček 14
Občina: Kobarid
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi domačije pri Cendolu
za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št.
94/2011).
Pristojna območna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Mojca Hribernik , 2015

Juvanje

Kašča na domačiji Juvanje 11
Kašča je v pritličnem delu kamnita. Na lesenem kletnem portalu ima letnico1851. Nadstropni del, do katerega vodijo strme
stopnice, je lesen; bruna so vezana z utorom na križ. Somerno dvokapna streha je krita z opeko. V kašči, ki se še vedno
uporablja za spravilo pridelkov, so ohranjene skrinje za žito in
poljedelsko orodje. Tik ob kašči je narejen neprimeren garažni
prizidek.
Vrsta del: Obnova fasade z apnenim ometom, strehe in lesenih delov ter ureditev neposredne okolice.
Čas obnove: 2011
Odgovorni konservator: Božena Hostnik
Sodelavci: Ivo Gričar

Foto: Božena Hostnik, 2011

Evidenčna številka enote: 4492
Sinonim: Županova kašta
Naslov: Juvanje 11
Občina: Mozirje
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi naravni znamenitosti ter
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine
Mozirje (Uradni list RS, št. 27/1987).
Pristojna enota ZVKDS: OE Celje
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Foto: Eda Belingar, 2013

Kačiče

Domačija Kačiče – Pared 13
Domačija največjega kmeta v vasi obsega hišo (1894), staro
hišo (1839), štalo, skedenj (1884) in vodnjak (1817). Enonadstropna poslopja so krita z dvokapno korčno streho. Na hiši
je gank na kamnitih konzolah.
Vrsta del: Obnova fasade, strehe, notranjih tal, sten ter stropa.
Obnova zunanjega in notranjega stavbnega pohištva, izvedba
konservatorsko-restavratorskih posegov v notranjosti, drenaža in statična sanacija. Ureditev okolice, zeliščnega vrta in
kamnitega suhega zidu vrta.
Čas obnove: 2012–2013
Odgovorni konservator: Eda Belingar

Foto: Eda Belingar, 2009

Evidenčna številka enote: 23923
Sinonim: Belajevi
Naslov: Kačiče 13
Občina: Divača
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih v Občini Divača (Uradni list RS, št. 45/2005).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Eda Belingar, 2013

Kal pri Pivki

Domačija Kal 18
Domačija obsega desno polovico nekdaj enotne stanovanjske hiše s spahnjenco, krito s skrlami, in hramom z letnico
1832 na stopnici pred vhodom. Zraven spadajo še gospodarska poslopja – štala in lopa s skednjem, svinjakom ter
dvorišče.
Vrsta del: Obnova fasade skednja in hleva, strehe svinjskega
hleva in notranjosti skednja; tal, sten, stropa, ureditev sanitarij
in priročne kuhinje, obnova zunanjega in notranjega stavbnega pohištva. Ureditev neposredne okolice z zeliščnim vrtom.
Čas obnove: 2013
Odgovorni konservator: Eda Belingar

Foto: Eda Belingar, 2010

Evidenčna številka enote: 10059
Sinonim: Šobčeva domačija
Naslov: nepremičnina na parc. št. 98/1, k.o. Kal
Občina: Pivka
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi domačije Kal 18 za
kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št.
69/2002, 90/2002).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Eda Belingar, 2014

Kal pri Pivki

Vas
Šola, pritlična stavba s središčno postavljenim vhodom, je
krita s korčno dvokapnico. Pouk je v njej potekal od leta 1908
do 1962, zatem so jo preuredili v socialna stanovanja. Zaradi
zamakanja vode in dotrajanosti posameznih delov, ni bila v
uporabi več let. Po delni obnovi notranjosti so v njej urejeni
trije prostori za različne dejavnosti.
Vrsta del: Statična konsolidacija objekta, prekritje strehe, ureditev odvodnjavanja, zamenjava stavbnega pohištva, obnova
fasade z vsemi sestavnimi deli, obstoječe greznice, poškodovanih delov kamnitega podpornega zidu in dela notranjosti.
Čas obnove: 2014
Odgovorni konservator: Eda Belingar

Foto: Eda Belingar, 2013

Evidenčna številka enote: 16028
Sinonim: Stara šola
Naslov: Kal 90
Občina: Pivka
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Eda Belingar, 2012

Klenik pri Pivki

Vaška štirna
Ob vznožju Hriba je na nekoliko povzdignjenem podnožju
postavljen vodnjak, ki je služil, pred napeljavo vodovoda,
potrebam celotne vasi. Oklep vodnjaka z napisom Janes
Bergozh, 1822, MS sestavlja več kamnitih blokov. Obdaja ga
krožno pozidan zid s kamnitimi stopnicami, ki vodijo na podnožje. Podzemni vodni zbiralnik je pozidan s kamni.
Vrsta del: Obnova notranjosti vodnega zbiralnika, podnožja,
statična sanacija obodnega kamnitega zidu vodnjaka in mestoma ponovna pozidava poškodovanih delov, stopnišča ter
oklepa vodnjaka.
Čas obnove: 2012
Odgovorni konservator: Eda Belingar

Foto: Eda Belingar, 2012

Evidenčna številka enote: 28475
Naslov: nepremičnina na parc. št. 3791, k.o. Radohova vas
Občina: Pivka
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Akt o razglasitvi: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Suzana Vešligaj, 2011

Koračice

Brumnova klet
Enocelična vinska klet z letnico 1757 ima leseno kladno konstrukcijo, zaščiteno z ilovnatimi ometi. V 19. stoletju je pridobila novo tlorisno zasnovo z dodano vežo in manjšo sobo ter
kletnim delom. Pokriva jo slamnata dvokapnica, na južnem
pročelju zaključena z delnim, na severni strani pa polnim čopom.
Vrsta del: Obnova oziroma delna zamenjava slamnate kritine, notranjega in zunanjega stavbnega pohištva z okovjem,
izdelava novih ilovnatih ometov, tlakovanje tako pritličnega,
kot kletnega dela z opeko, izdelava in zaščita lesenih podnic
v manjši večnamenski sobi. Ureditev kamnite škarpe.

Foto: Suzana Vešligaj, 2013

Čas obnove: 2011

Evidenčna številka enote: 29137
Naslov: Koračice
Občina: Sveti Tomaž

Odgovorni konservator: Suzana Vešligaj

Kategorija varstva: kulturna dediščina

Sodelavci: Branko Ramšak

Pristojna enota: OE Maribor
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Foto: Andrejka Ščukovt, 2014

Kozana

Ambient hiš Kozana
68, 69, 70, 71
Tik ob vaškem trgu stoji stavbna celota, razvrščena v dveh
dvoriščih s hišnimi št. 68–71, ki se je razvijala od 16. do 20.
stol. K hiši št. 69 vodi polkrožen porton z napisno ploščo iz
leta 1680. Hiša št. 69 je enonadstropna z nizkim podstrešnim
nadstropjem in oblikovnimi značilnostmi primorske arhitekture. Nekoč je pripadala nunskemu samostanu iz Čedada,
prvotno pa naj bi bilo tu upravno središče zemljiške posesti
– dvor iz 16. stoletja.
Vrsta del: Celovita sanacija pritličnih prostorov in povezovalnega kamnitega stopnišča. Zamenjava stavbnega pohištva,
pozidava dotrajane spahnjence, fasadnega ometa, ganka in
ureditev dvorišča.
Čas obnove: 2013–2014
Odgovorni konservator: Andrejka Ščukovt

Foto: Andrejka Ščukovt, 2013

Evidenčna številka dediščine: 4758
Naslov: Kozana 69
Občina: Brda
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju
Občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 8/85).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Jelka Skalicky, 2013

Kremberk

Viničarija Pergarjev vrh
Celota viničarije »Pergarjev vrh« stoji na robu naselja Kremberk, zahodno od jedra naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah.
Zidano, pritlično, delno podkleteno stavbo izrazito podolžnega
tlorisa, krito s strmo, opečno dvokapno streho, sestavljajo stanovanjski del, prostor z leseno prešo z letnicama 1891 in 1894
ter obokana vinska klet. Ob hiši stojita gospodarsko poslopje
in vrtna utica. V notranjsoti hiše je urejena stalna razstava pomembnega vinogradnika, zdravnika Franca Postiča. Muzejsko
ureditev dopolnjuje še turistična ureditev.
Vrsta del: Sanacija in obnova zidanega in lesenega ostenja,
fasad, streh ter vseh notranjih prostorov hiše, gospodarskega
poslopja in vrtne utice.
Čas obnove: 2013
Odgovorni konservator: Jelka Skalicky

Foto: Jelka Skalicky, 2012

Evidenčna številka enote: 29601
Naslov: Kremberk 39
Občina: Sveta Ana v Slovenskih goricah
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o dopolnitvi odloka o razglasitvi
nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na
območju Občine Sveta Ana v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 27/2011).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Bernarda Jesenko Filipič, 2013

Kropa

Trško naselje
Nadstropna stanovanjska hiša stoji v stavbnem nizu na osrednjem trgu v Kropi. Klet, ki je zidana iz kamna, je preurejena v
garažo, stanovanjske površine so v pritličju in nadstropju. Na
zadnji strani je dostop do vrta. Hiša je bila zgrajena vsaj v 19.
stol., preurejena v začetku 20. stol. ter v 21. stoletju.
Vrsta del: Obnova fasade, strehe in zunanjega stavbnega pohištva, drenaža ter statična sanacija.
Čas obnove: 2012
Odgovorni konservator: Saša Roškar
Sodelavci: Tjaša Rotar Kokalj

Foto: Saša Roškar, 2010

Evidenčna številka enote: 296
Naslov: Kropa 62
Občina: Radovljica
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odločba o zavarovanju Krope (Uradni list
RS, št. 44/53).
Pristojna enota ZVKDS: OE Kranj
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Foto: Saša Roškar, 2011

Kropa

Trško naselje
Nadstropna stanovanjska hiša, ki stoji v nizu, je del osrednjega trga v Kropi. Hiša, zgrajena iz kamna, ima za Kropo
značilno razporeditev prostorov – klet ter stanovanjski del
v pritličju, nadstropju in na podstrešju. Hiša stoji na Placu
– osrednjem trgu, in je danes dvostanovanjska. Ohranila je
baročni kamniti vhodni portal ter okenske okvirje. S hišo Kropa 64 si deli skupne dvoramne stopnice.
Vrsta del: Obnova strehe in zunanjega stavbnega pohištva.
Čas obnove: 2011
Odgovorni konservator: Saša Roškar
Sodelavci: Tjaša Rotar Kokalj

Foto: Saša Roškar, 2010

Evidenčna številka enote: 296
Naslov: Kropa 63
Občina: Radovljica
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odločba o zavarovanju Krope (Uradni list
RS, št. 44/53).
Pristojna enota ZVKDS: OE Kranj
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Foto: Saša Roškar, 2012

Kropa

Trško naselje
Nadstropna stanovanjska hiša, ki stoji v nizu, je del osrednjega trga v Kropi. Enostanovanjska hiša ima klet in pritličje iz
kamna ter nadstropje iz opeke. Ohranila je baročni kamniti
vhodni portal ter okenske okvirje v pritličju. S hišo Kropa 64
si deli skupne dvoramne stopnice, kar daje osrednjemu trgu
v Kropi – Placu tudi likovni poudarek.
Vrsta del: Obnova strehe in zunanjega stavbnega pohištva.
Čas obnove: 2011
Odgovorni konservator: Saša Roškar
Sodelavci: Tjaša Rotar Kokalj

Foto: Saša Roškar, 2010

Evidenčna številka enote: 296
Naslov: Kropa 64
Občina: Radovljica
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odločba o zavarovanju Krope (Uradni list
RS, št. 44/53).
Pristojna enota ZVKDS: OE Kranj
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Foto: Lilijana Medved, 2011

Legen

Plesnikov kozolec
Kozolec toplar, s tremi pari oken in kakovostno tesano konstrukcijo, prekriva čopasta skodlasta dvokapnica. Postavili
so ga konec 19. stoletja. Z njegovo obnovo se je prvotna gospodarska namembnost kozolca preoblikovala v muzejsko
– prikaz zbirke kmečkih strojev, orodij in naprav.
Vrsta del: Podtemeljitev nosilnih lesenih stebrov, sanacija lesene konstrukcije, zamenjava vmesnih lesenih podov, izvedba drenaže in tlakovanje pritličja s kamnom.
Čas obnove: 2010–2011
Odgovorna konservatorka: Lilijana Medved

Foto: Lilijana Medved, 2010

Evidenčna številka enote: 8061
Naslov: Legen 134
Občina: Slovenj Gradec
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih
in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 9/1994).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Božena Hostnik, 2011

Leskovec pri Celju

Gospodarsko poslopje
na domačiji Leskovec 25
Večje gospodarsko poslopje spada k nekdaj veliki Štunfovi
domačiji. Podolžno, nepodkleteno, zidano gospodarsko poslopje ima prislonjen kozolec s štirimi okni in zidanimi stebri.
Na zatrepni fasadi so opečne prezračevalne line. Streha je
somerno dvokapna, krita z opeko. V bližnji in daljni okolici je
eno izmed redkih gospodarskih poslopij takšnega obsega, ki
ima bogato arhitekturno členitev prezračevalnih lin.
Vrsta del: Obnova fasade, strehe, zunanjega stavbnega pohištva, drenaža, statična sanacija ter ureditev neposredne
okolice.
Čas obnove: 2011
Odgovorni konservator: Božena Hostnik

Foto: Božena Hostnik, 2011

Evidenčna številka enote: 29056
Sinonim: Pri Štunf
Naslov: Leskovec 25
Občina: Celje
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Objekt je vpisan v Register kulturne dediščine pod št. 29056
Pristojna enota ZVKDS: OE Celje
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Foto: : Mojca Hribernik , 2015

Lipje

Grilova domačija
Domačijo, ki se je razvijala od 19. do 20. stoletja, sestavljajo
hiša z vrtom, gospodarsko poslopje in pripadajoče obdelovalne površine. Hiša z ohranjeno črno kuhinjo je vrhkletne
zasnove, postavljena v breg. Kletni del je zidan iz kamna in
ometan, bivalni del pa je iz polkrožnih brun, na vogalih povezanih na križ. Vrhhlevno gospodarsko poslopje s podom je
postavljeno z daljšo fasado ob breg. Domačijo obdaja vino
grad, sadovnjak in travnik, na posestvu je urejen zeliščni vrt.
Vrsta del: Obnova stavbnega pohištva, fasade, lesenih konstrukcijskih elementov in strehe gospodarskega poslopja.
Ureditev sanitarij za obiskovalce in neposredne okolice po
načrtu krajinske ureditve: zelenjavnega vrta ob hiši in utrjene
poti od parkirišča na jugu do domačije.
Čas obnove: 2009
Odgovorni konservator: Tanja Hohnec
Sodelavci: Andreja Mihelčič, Aleš Plevčak

Foto: Tanja Hohnec, 2006

Evidenčna številka dediščine: 11148
Sinonim: Nacè, Gril
Naslov: Lipje 29
Občina: Velenje
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi kulturne dediščine (hiša
Gril), (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 7/99).
Pristojna območna enota ZVKDS: OE Celje
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Foto: Martina Schlaus, 2011

Ljubno ob Savinji

Šteknerjeva hiša
Hiša je pritlična, v celoti zidana stavba (kamen, opeka) pravokotnega tlorisa, ki po zasnovi sodi v prvo polovico 19. stoletja.
V levem delu je delno podkletena. Prostori so razvrščeni na
obe strani prehodne veže. Posebnost je ohranjena črna kuhinja z odprtim ognjiščem.
Vrsta del: Zamenjava kritine, obnova fasade z rekonstrukcijo
členitve, zamenjava stavbnega pohištva in izvedba pločnika
ob cesti s stopniščem ter kovano ograjo.
Čas obnove: 2011
Odgovorni konservator: Tanja Hohnec
Sodelavec: Aleš Plevčak

Foto: Tanja Hohnec, 2007

Evidenčna številka dediščine: 1341
Naslov: Foršt 1
Občina: Ljubno ob Savinji
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi Šteknerjeve hiše za
kulturni spomenik na območju Občine Ljubno (Uradni list
RS, št. 54/2010).
Pristojna območna enota ZVKDS: OE Celje
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Foto: Mojca Hribernik , 2015

Luče

Hiša Luče 40
Trietažna zidana hiša, ki se je razvijala od 18. do 20. stoletja,
je delno z daljšo fasado postavljena v višji trški nivo. Ohranjena je baročna poslikava z valovnico, šivanimi vogalnimi robovi in pilastri, na vzhodni fasadi je restavrirana niša z motivom
križanja. Dvokapnica z delnima čopoma je krita z opečnim
zareznikom.
Vrsta del: Obnova fasade, notranjosti, zunanjega in notranjega stavbnega pohištva, konservatorsko-restavratorska dela:
poslikava na fasadi ter ureditev neposredne okolice.
Čas obnove: 2013
Odgovorni konservator: Tanja Hohnec
Sodelavci: Milana Klemen, Aleš Plevčak

Foto: Tanja Hohnec, 2005

Evidenčna številka dediščine: 4499
Sinonim: Juvanova hiša
Naslov: Luče 40
Občina: Luče
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju
Občine Mozirje (Uradni list SRS, št. 27/87, Uradni list RS, št.
69/2000, 103/2004).
Pristojna območna enota ZVKDS: OE Celje
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Foto: Suzana Vešligaj , 2015

Lukavci

Domačija Šalamun
Domačija Šalamun obsega visokopritlično stanovanjsko hišo
podolžnega tlorisa z letnico 1897 na kamnitem portalu glavnega stebričastega vhoda, in niz gospodarskih poslopij, ki se
nanjo pravokotno naslanjajo na dvoriščni strani. Stanovanjska hiša je v celoti ohranila prvotno tlorisno zasnovo, kakor
tudi zunanje stavbne detajle. Vse stavbe domačije pokriva
opečna dvokapnica.
Vrsta del: Zamenjava obstoječe strešne kritine opečnega zareznika z novim in celotnega stavbnega pohištva (predvsem
okna). Obnova obstoječih glavnih vhodnih vrat in obnova
oziroma rekonstrukcija fasade s fasadno členitvijo ter statična sanacija glavnega dvoramnega stebričastega vhoda.
Tlakovanje dela dvorišča in prehoda vzdolž severne stranske
fasade stanovanjske hiše.
Čas obnove: 2013
Odgovorni konservator: Suzana Vešligaj
Sodelavci: Irena Čuk, Branko Ramšak

Foto: Suzana Vešligaj, 2010

Evidenčna številka enote: 25045
Naslov: Lukavci 28
Občina: Križevci
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju Občine Križevci (Uradni list
RS, št. 97/2011).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Branko Ramšak, 2013

Lukavci

Krajnčeva hiša
Visokopritlična stanovanjska hiša podolžnega tlorisa, ki je
bila zgrajena leta 1902, ima v osrednji osi glavne obcestne
fasade izjemno bogato zasnovano stebričasto dvoramno
stransko stopnišče. Pokriva jo opečna dvokapnica.
Vrsta del: Rekonstrukcija dimnikov, izvedba kleparskih del
(žlebovi, linijski snegobrani), zamenjava celotnega stavbnega
pohištva, izdelanega po vzoru obstoječega (predvsem okna),
obnova obstoječih glavnih vhodnih, dvoriščnih in kletnih vrat.
Obnova oziroma rekonstrukcija fasade s fasadno členitvijo
in kovane okrasne ograje na vhodni lopi ter izdelava enake
ograje na dvoriščnem stopnišču.

Foto: Suzana Vešligaj, 2011

Čas obnove: 2013

Evidenčna številka enote: 25047
Naslov: Lukavci 17
Občina: Križevci

Odgovorni konservator: Suzana Vešligaj

Kategorija varstva: kulturni spomenik

Sodelavci: Irena Čuk, Branko Ramšak

Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi kutlurnih spomenikov
lokalnega pomena na območju Občine Križevci (Uradni list
RS, št. 97/2011).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Suzana Vešligaj, 2013

Lukavci

Muršičeva hiša
Stanovanjska hiša, grajena na prehodu iz 19. v 20. stoletje, je
v celoti ohranila podolžno sedemosno fasado z oblikovanjem,
tipičnim za čas nastanka. V osrednjem izstopajočem delu
stoji bogato oblikovana stebriščna vhodna lopa z dvoramnim
stopniščem, zaključenim s ploskvijo, tlakovano z značilnimi
betonskimi sivordečimi ploščami reliefnega motiva. Kamniti
portal glavnega vhoda krasijo izjemni kamnoseški detajli in
bogato členjene vratnice z ohranjenim okovjem. Hišo pokriva
opečna simetrična dvokapnica.
Vrsta del: Zamenjava obstoječe strešne kritine opečnega zareznika z novim, celotnega stavbnega pohištva (predvsem
okna), obnova obstoječih glavnih vhodnih vrat in obnova oziroma rekonstrukcija fasade s fasadno členitvijo. Peskanje in
konserviranje-restavriranje kamnitega cokla ter obnova stopniščne ploskve vhodne lope.
Čas obnove: 2013

Foto: Suzana Vešligaj, 2008

Evidenčna številka enote: 25049
Naslov: Lukavci 22
Občina: Križevci
Kategorija varstva: kulturni spomenik

Odgovorni konservator: Suzana Vešligaj

Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju Občine Križevci (Uradni list
RS, št. 97/2011).

Sodelavci: Irena Čuk, Branko Ramšak

Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Matija Plevnik, 2012

Mali vrh

Špančeva zidanica
V vinogradniškem območju Malega Vrha stoji ob poti vrhkletna, delno zidana, vinska klet s stanovanjem in prostorom
prešnice. Kletni del je delno vkopan, zidan in ometan. Bivalni
del je zgrajen iz tesanih brun, ki so na vogalih povezana z
utorom na križ, opasuje ga gank. V osrednjem prostoru so
ohranjena baročna vrata ter vidna prvotna oblika oken na
smuk. Na prečnem tramu je vrezana letnica 1818. V podaljšku bivalnega prostora je prešnica s stiskalnico, na kateri je
vrezana letnica 1791.
Vrsta del: Zamenjava kritine – opečnega zareznika z bobrovcem in rekonstrukcija oblike strehe na delni čop, obnova fasade, stavbnega pohištva in ureditev neposredne okolice.
Čas obnove: 2011
Odgovorni konservator: Tanja Hohnec
Sodelavec: Aleš Plevčak

Foto: Tanja Hohnec, 2006

Evidenčna številka dediščine: 24663
Naslov: Mali vrh 56
Občina: Šmartno ob Paki
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov
v Občini Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 32/2006).
Pristojna območna enota ZVKDS: OE Celje
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Foto: Jelka Skalicky, 2013

Modraže

Zidanica Modraže 25
Vinogradniška stavba pravokotnega tlorisa s členjeno fasado
in strmo dvokapno opečno streho stoji na pobočju razloženega vinogradniškega naselja. Vinska klet je v celoti obokana.
V pritličju je gospodarski prostor s prešo, v nadstropju pa je
ohranjena črna kuhinja z ognjiščem in osrednji bivalni prostor
z letnico 1833 na tramu.
Vrsta del: Sanacija strešne konstrukcije, obnova kritine z
opečnim bobrovcem, kleparskih izdelkov in fasade s fasadno členitvijo ter stavbnega pohištva. Izdelava novih lesenih
oken in vhodnih vrat ter obnova kletnih vrat. Ureditev okolice
s tlakovanjem in travnato površino.

Foto: Jelka Skalicky, 2010

Čas obnove: 2013

Evidenčna številka enote: 28143
Naslov: Modraže 25
Občina: Poljčane

Odgovorni konservator: Jelka Skalicky

Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju Občine Poljčane (Uradni list
RS, št. 12/2009).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Suzana Vešligaj, 2015

Mota

Domačija Rajh
Domačija sestoji iz mogočne visokopritlične hiše podolžnega
tlorisa in niza gospodarskih poslopij, ki se s hišo pravokotno
stikajo na dvoriščno stran. Domačija obsega še dve poslopji
– skedenj in svinjak. Stanovanjska hiša, ki je združevala bivalno in obrtno dejavnost (v njej je bila nekdaj znana gostilna
in trgovina), je v celoti ohranila prvotno tlorisno zasnovo in
celotno, tako notranje kot zunanje, stavbno pohištvo z okovjem. Delno je ohranjena notranja oprema, predvsem lončene
peči z okrasnimi pečnicami, izdelanimi po trškem vzoru. Vse
stavbe pokriva opečna dvokapnica.
Vrsta del: Obnova strehe z ohranitvijo ostrešja in zamenjava
opečne kritine na vseh stavbah domačije, obnova fasade in
izdelava dela stavbnega pohištva po vzoru obstoječega, pozidava dimnikov in ureditev dvorišča s tlakovanjem.
Čas obnove: 2013–2014
Odgovorni konservator: Suzana Vešligaj
Sodelavci: Branko Ramšak, Gorazd Gerlič

Foto: Suzana Vešligaj, 2006

Evidenčna številka enote: 1227
Naslov: Mota 30
Občina: Ljutomer
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov
lokalnega pomena v Občini Ljutomer (Uradno glasilo občine
Ljutomer, št. 1/2008).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Božena Hostnik, 2011

Mrzlo Polje

Hiša z mlinom Mrzlo Polje 2
Dolina Gračnice je bila v 19. stoletju na gosto posejana z mlini,
sedaj pa je mlin, ki stoji ob slapu v Mrzlem Polju, eden izmed
redkih še ohranjenih. Ob njem je stala še žaga venecijanka,
ki se je porušila. Hiša z mlinom je v celoti grajena iz kamna.
V kletnem delu se še nahaja mlin s tremi mlinskimi kamni, v
nadstropju pa je bilo mlinarjevo stanovanje in skladišče.
Vrsta del: Obnova fasade, strehe, notranjosti, zunanjega in
notranjega stavbnega pohištva, drenaža in statična sanacija. Izvedena je bila popolna rekonstrukcija mlina, ki sedaj
ponovno obratuje.
Čas obnove: 2010
Odgovorni konservator: Božena Hostnik

Foto: Božena Hostnik, 2008

Evidenčna številka enote: 25373
Sinonim: Mlin
Naslov: Mrzlo Polje 2
Občina: Laško
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: odlok o razglasitvi etnoloških kulturnih
spomenikov lokalnega pomena v Občini Laško (Uradni list
RS, št. 109/2009).
Pristojna enota ZVKDS: OE Celje
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Foto: Tanja Hohnec, 2010

Nazarje

Bohačev toplar
Mogočen dvojni in dvoetažni kozolec – toplar, se nahaja v
sklopu nekdanje bogate Bohačeve domačije v središču Nazarja. Po pisnih virih ga je leta 1874 dal sezidati gostilničar
Anton Turnšek. Z daljšo fasado je postavljen pravokotno na
lokalno cesto, zasnovan pa je na tri pare oken z zidanima
čeloma ter vmesnimi hrastovimi stebri, ki so postavljeni na
kamnitih podstavkih iz zelenega tufa in peščenjaka. Stranski
fasadi sta zidani iz opeke, krasita ju okrasne opečne prezračevalne line.
Vrsta del: Obnova zunanjosti in notranjosti kozolca s spremembo namembnosti v pokrito tržnico in galerijske prostore
v dveh etažah.

Foto: Tanja Hohnec, 2006

Čas obnove: 2009

Evidenčna številka dediščine: 25816
Sinonim: Bohač
Naslov: Savinjska cesta 4
Občina: Nazarje

Odgovorni konservator: Tanja Hohnec

Kategorija varstva: kulturni spomenik

Sodelavci: Aleš Plevčak

Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi Bohačevega toplarja za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Nazarje
(Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 6/2008).
Pristojna območna enota ZVKDS: OE Celje
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Foto: Dušan Štepec, 2012

Okrog pri Šentrupertu

Rugljeva zidanica
Vrhkletna in iz kamna zidana stavba pravokotnega tlorisa
stoji z daljšo stranico delno vkopana v strm breg z vinogradi.
Kletni del je enoprostoren in ima ohranjeno notranjo vinogradniško opremo in orodje. Lesena stiskalnica na kamen
za grozdje stoji obnovljena ob zidanici. Nad kletjo je enoprostorna prešnica. Nad vhodom v prešnico je na leseni prekladi
vrezana letnica izgradnje zidanice – 1865. Zidanica je pokrita
s simetrično dvokapno streho, ki ima sleme na obeh koncih
zaključeno na čop. Kritina je opečni bobrovec.
Vrsta del: Obnova strehe in fasade, izvedba drenaže in utrjevanje sten.

Foto: Dušan Štepec, 2006

Čas obnove: 2009–2011

Evidenčna številka enote: 7499
Naslov: Okrog 7
Občina: Šentrupert

Odgovorni konservator: Dušan Štepec

Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov na
območju Občine Šentrupert za kulturne spomenike lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 127/2003, 58/2004, 76/2010
in 42/2011).
Pristojna enota ZVKDS: OE Novo mesto
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Foto: Jelka Skalicky, 2012

Osek

Domačija Bunderla
Domačija je s stanovanjsko hišo, velikim gospodarskim poslopjem z letnico 1787 na kletnem portalu in poslopjem svinjakov, umeščena v rahlo pobočje razloženega naselja Slovenskih goric. O nastanku pritlične, delno podkletene hiše,
priča letnica 1830 v sklepniku kamnitega vhodnega portala.
V zatrepu je poslikava Sv. Florjana in sončna ura.
Vrsta del: Izvedba drenaže okoli hiše, izolacija ostenja, obnova
fasade in strehe na hiši ter na poslopju svinjakov. Izvedba
pločnika ob hiši ter ureditev dvorišča z združevanjem tlakovanja in travnatih površin.
Čas obnove: 2010–2012
Odgovorni konservator: Jelka Skalicky

Foto: Jelka Skalicky, 2007

Evidenčna številka enote: 1090
Naslov: Osek 72
Občina: Sveta Trojica
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Lenart (Uradni list RS, št.
24/1992).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Eda Belingar, 2012

Pivka

Trško jedro
Nadstropno stavbo so na Kristanovem svetu, županovem,
zgradili Italijani za potrebe njihove carine oziroma finančne
policije. Namembnost pritličja se je z leti spreminjala, v nadstropju so bila vedno stanovanja. Sestavljena je iz dveh delov – osrednjega in nekoliko umaknjenega od ceste. Glavna
fasada osrednjega dela stavbe ima pet okenskih osi.
Vrsta del: Obnova fasade in strehe, ureditev neposredne okolice: pločnika in stopnišča s kovano ograjo pred vhodom.
Čas obnove: 2011
Odgovorni konservator: Eda Belingar
Sodelavci: Andrej Jazbec

Foto: Eda Belingar, 2011

Evidenčna številka enote: 26863
Naslov: Kolodvorska cesta 4
Občina: Pivka
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, 79/10).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Eda Belingar, 2012

Pivka

Trško jedro
Občinsko stavbo so leta 1940 zgradili Italijani. Je nadstropna, s polkrožnim zaključkom na severozahodni strani, ki je v
pritličju obkrožena s sedmimi arkadami, nad katerimi je terasa z zidano ograjo. Sedem arkad simbolizira sedem rimskih
cesarjev. Vhodno odprtino, ki je nasproti osrednje arkade, so
še 20 let nazaj zapirala prvotna hrastova vrata.
Vrsta del: Obnova fasade, strehe in zunanjega stavbnega pohištva, ureditev neposredne okolice: stopnišča, pločnika in
parkirišča.
Čas obnove: 2012
Odgovorni konservator: Eda Belingar
Sodelavci: Andrej Jazbec

Foto: Eda Belingar, 2011

Evidenčna številka enote: 26863
Sinonim: Občina
Naslov: Kolodvorska cesta 5
Občina: Pivka
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, 79/10).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Eda Belingar, 2013

Planina

Grajska kašča
Nadstropna zidana stavba s strmo dvokapnico s trikapnima
zaključkoma, krita z opečnimi bobrovci iz druge polovice 18.
stoletja, je bila sprva last gospodov z gradu Haasberg. Nadstropje je služilo spravilu žita, v pritličju pa naj bi čez zimo
spravljali lončnice. Pritlični prostor je enovit, križno obokan,
sloneč na kamnitih slopih, vhod ima letnico 1761.
Vrsta del: Obnova fasade, obnova strehe, obnova zunanjega
stavbnega pohištva, arkadne lope pred vhodom, stopnišča
z ograjo, statična sanacija, ureditev neposredne okolice, odstranitev prizidka na južni strani.
Čas obnove: 2012
Odgovorni konservator: Eda Belingar

Foto: Eda Belingar, 2010

Evidenčna številka enote: 9136
Naslov: nepremičnina na parc. št. 540/4 k.o. Dolenja Planina
Občina: Postojna
Kategorija varstva: kulturna dediščina, kulturni spomenik
Prostorsko izvedbeni akt in akt o razglasitvi: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS,
št. 84/2010) in Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih
spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine
Postojna (Uradne objave, št. 29/84, Uradni list RS, št. 30/91).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Božena Hostnik, 2011

Podčetrtek

Stara osnovna šola
Dvonadstropna stavba z dvokapno streho in členjenim sedemosnim pročeljem je bila zgrajena leta 1892. Streha je
somerno dvokapna, krita z opeko. Še vedno služi prvotnemu
namenu kot osnovna šola. Ob šoli je zgrajen novejši prizidek.
Vrsta del: Obnova fasade, strehe, in zunanjega stavbnega pohištva.
Čas obnove: 2011
Odgovorni konservator: Božena Hostnik
Sodelavci: Lucija Čakš, Aleš Plevčak

Foto: Božena Hostnik, 2011

Evidenčna številka enote: 21827
Naslov: Trška cesta 66
Občina: Podčetrtek
Kategorija varstva: kulturna dediščina v območju kulturnega
spomenika
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti
ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/90).
Pristojna enota ZVKDS: OE Celje
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Foto: Jelka Skalicky, 2011

Podlehnik

Domačija Podlehnik 14
Domačija stoji ob cesti razloženega naselja in predstavlja s
skednjem, koruznjakom, čebelnjakom in vodnjakom, stavbno
celoto bogatejše kmetije. Pritlična, podkletena, zidana stanovanjska hiša z bogato fasadno členitvijo, krita s strmo opečno
čopasto streho, je poudarjena z navzven pomaknjenim vhodnim delom, oblikovanim po grško-rimskih vzorih. Hiša je v
notranjosti ohranila izvirno podobo.
Vrsta del: Sanacija strešne konstrukcije, pokrivanje strehe z
novim bobrovcem, obnova kleparskih izdelkov in fasade. Obnova starih oken, z izdelavo novih lesenih naoknic po vzoru
starih, ter obnova starih vhodnih dvokrilnih vrat z okovjem in
kljukama.
Čas obnove: : 2009–2011
Odgovorni konservator: Jelka Skalicky

Foto: Jelka Skalicky, 2009

Evidenčna številka enote: 6651
Naslov: Podlehnik 14
Občina: Podlehnik
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih
ter zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 35/89).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Andreja Bahar Muršič, 2013

Podlipoglav

Mlin in tolar na
domačiji Dolenc
Samotno domačijo Dolenc, ki se nahaja zahodno od jedra Podlipo
glava, sestavljajo hiša z mlinom, sestavljeno gospodarsko poslopje
in toplar. Najstarejši del domačije je mlin oziroma obnovljeni mehanizem mlina. Mlinsko poslopje je nekdaj zduževalo bivalni del in mlin,
ki sta bila ločena s prehodom. V 70. letih 20. stol. so hišo nadzidali
in razširili, vendar tedaj v mehanizem mlina niso posegali, zato se je
ohranil do danes. V mlinu so mleli in na stopah drobili začimbe vse
do 70. let 20. stoletja. Po daljšem obdobju nedelovanja, je mlin ponovno dobil svojo prvotno namembnost z obnovo, ki se je zaključila
leta 2012.
Vrsta del: Rekonstrukcija fasade v skladu z izročenimi vzorci,
namestitev ganka ob južni fasadi nad mlinskimi kolesi in menjava stavbnega pohištva. Popravilo mlinskega mehanizma
in po potrebi menjava dotrajanim delov z deli, narejenimi po
vzoru starih. Ureditev vodnega toka, mlinščice, rak in okolice.

Foto: Andreja Bahar Muršič, 2008

Evidenčna številka dediščine: 28034
Sinonim: Dolenčev mlin
Naslov: Podlipoglav 25
Občina: Ljubljana
Kategorija varstva: kulturna dediščina

Čas obnove: 2008–2012

Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/2010).

Odgovorna konservatorka: Andreja Bahar Muršič

Pristojna območna enota ZVKDS: Ljubljana

Sodelavci: Darja Pergovnik, Irena Vesel Kopač, Tadej Brate
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Foto: Saša Roškar, 2012

Pokljuka

Planina na Šehu
Hlev, zgrajen iz kamna in nad njim iz brun tesan senik na
senožetni planini Šeh (Ši), je bil zgrajen leta 1850, kot priča letnica na podboju vrat v senik. Kamniti del je ometan z
apneno malto, strma dvokapna streha je krita z leseno kritino.
Stavbi, namenjeni živini, je nekdaj pripadal tudi stan, ki je bil
pred leti porušen.
Vrsta del: Obnova fasade, strehe, zunanjega stavbnega pohištva in statična sanacija.
Čas obnove: 2011
Odgovorni konservator: Saša Roškar
Sodelavci: Tjaša Rotar Kokalj

Foto: Saša Roškar, 2010

Evidenčna številka enote: 15199
Naslov: nepremičnina na parc. št. 843, k.o. Bohinjska Srednja vas
Občina: Bohinj
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za Triglavski narodni park (Uradni vestnik občine
Bohinj št. 3/2006).
Pristojna enota ZVKDS: OE Kranj
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Foto: Eda Benčič Mohar, 2014

Popetre

Domačija Popetre 6
Stanovanjski in gospodarski del domačije sta združena v niz,
ki se na zahodni strani odpira v kamnito tlakovano dvorišče,
na vzhodni strani pa je, na meji z vaško potjo, deloma vkopan. Stavba, grajena iz lokalnega kamna peščenjaka in krita
z dvokapno korčasto streho, ima značilno kraško zasnovo z
lesenim gankom, ki povezuje sobe v prvem nadstropju. Dobro
je ohranjen prostor stare kuhinje z velikim odprtim ognjiščem.
Vrsta del: Obnova strehe, ganka in zunanjega stopnišča.
Čas obnove: 2011
Odgovorni konservator: Božidar Guštin

Foto: Eda Benčič Mohar, 2009

Evidenčna številka enote: 560
Naslov: Popetre 6
Občina: Koper
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Koper
(Uradne objave, št. 1/93 in 66/10).
Pristojna enota ZVKDS: OE Piran
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Foto: Eda Belingar, 2014

Predjama

Vaško jedro
Vodni izvir je prekrit s kamnitim banjastim obokom. Na prednji, pozidani strani, je v zid nameščena pipa. Brežina ob izviru
je utrjena s kamnitim podpornim zidom. Ob izviru je betonsko
korito za napajanje živine.
Vrsta del: Čiščenje izvira, odstranitev pozidave prednje strani
in betonskih ometov, pozidava kamnitega podpornega zidu,
obnova poškodovanega napajalnega korita, ureditev neposredne okolice in tlakovanje.
Čas obnove: 2014
Odgovorni konservator: Eda Belingar

Foto: Eda Belingar, 2010

Evidenčna številka enote: 7583
Sinonim: Izvir
Naslov: nepremičnina na parc. št. 2288/12 k.o. Bukovje
Občina: Postojna
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt/akt o razglasitvi: Odlok o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št.
84/2010, 79/2012).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Suzana Vešligaj, 2013

Ratkovci • Vaški zvonik
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Ratkovci

Vaški zvonik je rekonstrukcija starejšega dotrajanega zvonika
iz leta 1987. Ima leseno konstrukcijo kvadratastega tlorisa,
ki je obdana z lesenim opažem iz pokončno pritrjenih desk.
Pokriva jo opečna štirikapnica, iz katere se dviga lesena zvon
čnica s strešico, prekrito s skodlami.
Vrsta del: Zamenjava strešne konstrukcije in ostenja zvonika
z macesnovimi deskami in njihova zaščita proti mrčesu. Pre
kritje strehe s skodlami po vzoru prvotne, kot tudi izdelava in
pritrditev krogle in zastavice na vrh zvonika.
Čas obnove: 2013
Odgovorni konservator: Suzana Vešligaj

Foto: Suzana Vešligaj, 2012

Vaški zvonik

Evidenčna številka enote: 17542
Naslov: Ratkovci 16
Občina: Moravske Toplice
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih
in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Murska
Sobota (Uradne objave, št. 8/1991).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Branko Ramšak, 2015

Renkovci

Domačija Renkovci 91
Zidana panonska domačija s stanovanjskim in gospodarskim
delom pod skupno streho je oblikovana na vogel. Zgrajena
je bila v začetku 20. stoletja. Vse do danes je ohranila izvirno podobo in značilne stavbne prvine, kar domačijo umešča
med kakovostne kulturne spomenike podeželja v Prekmurju.
Vrsta del: Obnova lesenega ostrešja, zamenjava opečne kritine, obnova zidanih podstrešnih vencev, rekonstrukcija dimnikov in izdelava kleparskih elementov strehe. Nadalje celovita
obnova zunanjih ometov in profiliranih fasadnih detajlov, rekonstrukcija stavbnega pohištva po vzoru originalov ter obnova »trnaca« z vhodnim stopniščem in leseno, dekorativno
oblikovano ograjo.
Čas obnove: 2011–2014
Odgovorna konservatorka: Lilijana Medved
Sodelavci: Branko Ramšak

Foto: Lilijana Medved, 2010

Evidenčna številka enote: 1167
Naslov: Renkovci 91
Občina: Turnišče
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih
in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 20/1993).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Božena Hostnik, 2014

Repuš

Hiša Repuš 8
Pritlična, podkletena lesena hiša, s predelano črno kuhinjo,
je nastala v začetku 19. stoletja. Prvič je s slamo bila obno
vljena leta 1881. Ohranjeno ima notranjo zasnovo ter zunanjo
podobo. Streha s čopi je krita s slamo.
Vrsta del: Obnova fasade (v kletnem delu), slamnate strehe,
notranjosti (tla, stene, strop) in zunanjega stavbnega pohištva. Rekonstrukcija pohodnega ganka. Ureditev neposredne
okolice z rekonstrukcijo vrtne ograje.
Čas obnove: 2010
Odgovorni konservator: Božena Hostnik

Foto: Božena Hostnik, 2010

Evidenčna številka enote: 11260
Naslov: Repuš 8
Občina: Dobje
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi hiše Repuš 8 za kulturni
spomenik lokalnega pomena v Občini Dobje (Uradni list RS,
št. 118/2000).
Pristojna enota ZVKDS: OE Celje
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Foto: Tanja Hohnec, 2011

Robanov kot

Bevškova domačija
Slikovito gručasto domačijo ob regionalni cesti Mozirje–Logarska Dolina tvorita Zgornji in Spodnji Bevšek z enajstimi objekti.
V sklop domačije sodi tudi nadstropno zidano gospodarsko
poslopje. Na obcestni fasadi so ohranjene freske z motivom
poklona Sv. treh kraljev v rumenem okvirju. Poleg izvirnih fresk
so na fasadi tudi freske, ki so bile snete na bližnjem znamenju
in predstavljajo motive Marije z detetom, Sv. Florjana, križanja
in Sv. Miklavža. Nad fresko je letnica 1858.
Vrsta del: Zamenjava strešne salonitne kritine z macesnovimi
deskami na prizidanem delu gospodarskega poslopja, dotrajane kritine na delu zadnje strešine in zamenjava zunanjega
fasadnega lesenega opaža.

Foto: Tanja Hohnec, 2012

Čas obnove: 2011

Evidenčna številka dediščine: 9793
Sinonim: Bevškovo gospodarsko poslopje
Naslov: Robanov kot 26, 29
Občina: Solčava

Odgovorni konservator: Tanja Hohnec

Kategorija varstva: kulturni spomenik

Sodelavec: Aleš Plevčak

Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi Bevškove domačije v
Robanovem kotu za kulturni spomenik lokalnega pomena
na območju Občine Solčava (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 11/2011).
Pristojna območna enota ZVKDS: OE Celje
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Foto: Tanja Hohnec, 2012

Robanov kot

Bevškova domačija
Slikovito gručasto domačijo ob regionalni cesti Mozirje–Logarska Dolina tvorita Zgornji in Spodnji Bevšek z enajstimi
objekti. Ob potoku Bela je postavljena delno lesena, delno
zidana stavba pravokotnega tlorisa z mlinom in žago venecijanko. Ohranjene so tudi rake, vodnega kolesa pa ni več.
Vrsta del: Zamenjava strešne kritine (namesto salonitne kritine so macesnove deske) in lesenega opaža na žagi. Obnova
fasade na zidanem mlinskem delu, rekonstrukcija mlinskega
mehanizma v notranjščini in izdelava novih vhodnih vrat.
Čas obnove: 2011
Odgovorni konservator: Tanja Hohnec
Sodelavec: Aleš Plevčak

Foto: Tanja Hohnec, 2011

Evidenčna številka dediščine: 9793
Sinonim: Bevškova žaga
Naslov: Robanov kot 26, 29
Občina: Solčava
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi Bevškove domačije v
Robanovem kotu za kulturni spomenik lokalnega pomena
na območju Občine Solčava (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 11/2011).
Pristojna območna enota ZVKDS: OE Celje
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Foto: Tanja Hohnec, 2013

Robanov kot

Domačija Robanov kot 39
in Robanov kot – Vas
V sklop visokogorske samooskrbne domačije, ki se v pisnih
virih omenja že v 15. stoletju, sodi tudi vrhkletna zidana hiša.
Prvič je bila zaradi požara predelana leta 1898 s preureditvijo
podstrešja in izvedbo strešne frčade – aherja. Po 2. sveto
vni vojni je lesene skodle zamenjala salonitna, nato betonska
kritina. Notranji pritlični prostori so razporejeni na obe strani
prehodne veže. Tlorisna zasnova pritličja pa je bila v zadnjem
desetletju predelana. Ob hiši je ohranjen ograjen zelenjavni vrt.
Vrsta del: Obnova fasade z grobo strukturo in gladkimi členi
tvami ter stavbnega pohištva.

Foto: Tanja Hohnec, 2011

Čas obnove: 2011

Evidenčna številka dediščine: 22071, 623
Sinonim: Knezova hiša
Naslov: Robanov kot 39
Občina: Solčava

Odgovorni konservator: Tanja Hohnec

Kategorija varstva: kulturna dediščina, naselbinski spomenik

Sodelavec: Aleš Plevčak

Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti
ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Mozirje (Uradni list SRS št. 27/1987).
Pristojna območna enota ZVKDS: OE Celje
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Foto: Tanja Hohnec, 2013

Robanov kot

Domačija Robanov kot 39
in Robanov kot – Vas
Izrazito podolžno zidano gospodarsko poslopje je z daljšo
fasado postavljena ob breg. Osrednji del zadnje fasade je iz
polkrožnih brun z dostopom v podstrešni del z brežine preko
mostovža ali petra. Celoten hlevski del je obokan v obliki češke
kape in podprt s stebri iz zelenega tufa. Na osrednjem polkrožnem vhodnem poudarku iz ometa je letnica 1862.
Vrsta del: Obnova fasade, zamenjava strešne kritine z macesnovimi deskami, rekonstrukcija strešne frčade in mostovža.

Foto: Tanja Hohnec, 2012

Odgovorni konservator: Tanja Hohnec

Evidenčna številka dedičine: 22071, 623
Sinonim: Knezova žaga
Naslov: Robanov kot 39
Občina: Solčava

Sodelavec: Aleš Plevčak

Kategorija varstva: kulturna dediščina, naselbinski spomenik

Čas obnove: 2012

Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti
ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Mozirje (Uradni list SRS št. 27/1987).
Pristojna območna enota ZVKDS: OE Celje
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Foto: Eda Benčič Mohar, 2014

Rožar

Kulturna krajina
Tradicionalna istrska kmečka hiša, ki združuje stanovanjski
del s kletjo ter hlev in senik, se tlorisno prilega obliki parcele.
Preprosta stavba, krita z dvokapno korčasto streho, je grajena
iz lokalnega kamna peščenjaka, ki je slabše kakovosti. Stavbno
pohištvo je iz lokalnih vrst lesa. Glavna fasada, z večjim delom
fasadnih odprtin, gleda na zahodno stran, medtem ko je hrbtna
fasada, s pritličnim prizidkom, delno vkopana.
Vrsta del: Utrditev in sanacija kamnitih zidov, sanacija stropne
in strešne konstrukcije, fasadnega in notranjega ometa, stre
šnega poda in kritine, dimnika, notranjih stopnišč in podov ter
fasadnega pohištva.

Foto: Eda Benčič Mohar, 2010

Čas obnove: 2010

Evidenčna številka enote: 1293
Naslov: Stepani 4A in 4B
Občina: Koper

Odgovorna konservatorka: Eda Benčič Mohar

Kategorija varstva: kulturna krajina
Prostorsko izvedbeni akt: Dolgoročni plan Občine Koper za
obdobje 1986–2000 (Uradne objave, št. 9/92 in 96/04).
Pristojna enota ZVKDS: OE Piran
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Foto: Božena Hostnik, 2013

Slivnica pri Celju

Hiša Slivnica pri Celju 31
Pritlična, delno podkletena, lesena stavba je nastala leta
1796. Ima vežo z delno ohranjeno črno kuhinjo in bivalnimi
prostori levo od veže. Hiša je podaljšana s skromnim gospodarskim poslopjem. Somerno dvokapna streha s polnima
čopoma je krita s slamo.
Vrsta del: Obnova fasade v kletnem delu in slamnate strehe
z rekonstrukcijo prvotnega dimnika, popravilo stavbnega pohištva in beljenje lesenih brun.
Čas obnove: 2011
Odgovorni konservator: Božena Hostnik

Foto: Božena Hostnik, 2011

Evidenčna številka enote: 9087
Sinonim: Franckina hiša
Naslov: Slivnica pri Celju 31
Občina: Šentjur
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi Slivnice 31 za kulturni
spomenik lokalnega pomena v Občini Šentjur (Uradni list
RS št. 47/96).
Pristojna enota ZVKDS: OE Celje
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Foto: Lilijana Medved, 2009

Smolnik

Domačija Harič
V okviru domačije Harič stoji nadstropna zidana stanovanjska hiša, ki je z zadnjo, pritlično fasado postavljena v hrib. Pokriva jo opečna strma dvokapnica. Fasade členijo ornamentiran venčni zidec, vbočen podstrešni zidec, okrasne okenske
obrobe ter lesen, pravokotno oblikovan portal. Zgrajena je bila
v drugi polovici 19. stoletja.
Vrsta del: Obnova fasadnih ometov in barvanje fasad, zamenjava okenskega pohištva po vzoru prvotnega in izdelava
okenskih mrež ter naoknic.
Čas obnove: 2008–2009
Odgovorni konservator: Lilijana Medved

Foto: Lilijana Medved, 2008

Evidenčna številka enote: 6378
Naslov: Smolnik 24
Občina: Ruše
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih
spomenikov na območju Občine Ruše (Medobčinski uradni
vestnik, št. 2/2006).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Suzana Vešligaj, 2009

Sovjak

Klet nasproti hiše Sovjak 54
Stavba z letnico 1728 na vratnicah je pritlična, enoprostornega tlorisa. Značilna kladna konstrukcija, iz ročno tesanih
brun, je ometana z glino ter zaščitena z apnenim opleskom.
Pokriva jo slamnata dvokapnica s polnim čopom na severni
in delnim čopom na južni strani. Vzhodni del strehe ima podaljšan napušč, ki ga podpirata dva lesena stebra. Prostor
pod podaljšanim napuščem je bil namenjen shranjevanju
manjših vozov.
Vrsta del: Zamenjava dotrajane slamnate kritine z novo, izdelava zunanjih in notranjih ilovnatih ometov, odstranitev betonskega notranjega tlaka in vzpostavitev prvotnega iz nabite
ilovice. Obnova lesenega zatrepa in obstoječih mrežastih ter
polnih vratnic z okovjem glavnega vhoda v klet.
Čas obnove: 2009
Odgovorni konservator: Suzana Vešligaj
Sodelavci: Branko Ramšak

Foto: Suzana Vešligaj, 2007

Evidenčna številka enote: 6735
Sinonim: Čehova klet
Naslov: Sovjak 54
Občina: Sveti Jurij ob Ščavnici
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in
zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (Uradne objave št. 2/91, Uradni list RS št. 39/92).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Arhiv družine Golnar, 2013

Sovjak

Viničarija Čehov vrh
Viničarija je cimprana pritlična stavba s preloma iz 18. v 19. stoletje, značilnega podolžnega tlorisa, ki pod isto streho združuje
bivalne in gospodarske prostore. V slednjih se nahaja preša in
zidano stopnišče, ki vodi v podzemni kletni prostor, z lesenim
tramovnim stropom in kamnitim ostenjem. Hiša je prekrita s
slamnato dvokapno streho z delnim čopom.
Vrsta del: Obnova ostrešja, prekrivanje strehe s slamnato
kritino, obnova ilovnatih ometov in stavbnega pohištva ter
zaščita dela lesenih delov ostenja.
Čas obnove: 2013
Odgovorni konservator: Suzana Vešligaj
Sodelavci: Branko Ramšak

Foto: Suzana Vešligaj, 2007

Evidenčna številka enote: 17542
Naslov: Sovjak 96
Občina: Sveti Jurij ob Ščavnici
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: : Jelka Skalicky, 2014

Spodnja Polskava

Domačija
Spodnja Polskava 272
Značilna pritlična, zidana in delno lesena stegnjena domačija
stoji s hišo in gospodarskimi prostori ob cesti v jedru zaščitene vasi. Stanovanjskim prostorom sledijo v nizu hlev, kolarnica, kašča in preša. Na polkrožno oblikovanem kamnitem
vhodnem portalu hiše je v sklepniku letnica 1843, o nastanku
lesene preše, v gospodarskem delu, pa priča letnica 1839.
Vrsta del: Obnova strešne konstrukcije na hlevu, kolarnici,
kašči in preši, ter lesenega ostenja na kolarnici in preši. Pre
kritje streh z zareznim bobrovcem in namestitev novih žlebov
ter snegobranov.

Foto: Marlenka Habjnič, 2011

Čas obnove: 2012

Evidenčna številka enote: 2877
Sinonim: Pučnik
Naslov: Spodnja Polskava 272
Občina: Slovenska Bistrica

Odgovorni konservator: Jelka Skalicky

Kategorija varstva: kulturna dediščina

Sodelavci: Marlenka Habjanič

Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Lilijana Medved, 2011

Spodnja Vižinga

Gavgarjeva hiša
Pritlično zidano hišo z začetka 19. stoletja prekriva opečna
dvokapna streha s širokim vhodnim napuščem. Stavba ima
izpostavljeno lego na hribu, kjer so nekoč, po ustnem izročilu,
stale vislice. Stavbo odlikuje obokana notranjščina in vhodni
portal v baročni tradiciji.
Vrsta del: Obnova lesenega ostrešja, zidanih podstrešnih vencev, lesenih strešnih napuščev in zatrepov, zamenjava opečne
kritine, obnova dimnika ter izdelava kleparskih delov strehe.
Čas obnove: 2010–2011
Odgovorna konservatorka: Lilijana Medved

Foto: Lilijana Medved, 2010

Evidenčna številka enote: 8204
Naslov: Spodnja Vižinga 9
Občina: Radlje ob Dravi
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih
in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Radlje ob
Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št. 21/1995).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Saša Roškar, 2011

Studor v Bohinju

Skupina kozolcev pod vasjo
Pod vasjo Studor je gruča lesenih stogov – kozolcev topla
rjev, ki tvorijo nekakšno "vas" ob vasi. Njihovo lego narekuje
zemljiška razdelitev in potek poti v vas. Obnovljeni kozolec
stoji na parc. št. 339, k.o. Studor.
Vrsta del: Obnova strehe in lesene konstrukcije.
Čas obnove: 2009
Odgovorni konservator: Saša Roškar
Sodelavci: Roman Vrtačnik

Foto: Saša Roškar, 2006

Evidenčna številka enote: 10313
Občina: Bohinj
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Pristojna enota ZVKDS: OE Kranj
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Foto: Damjana Pedeček Terseglav, 2012

Sveti Vid pri Cerknici

Hiša Sveti Vid 12
Zidana podkletena pritlična kmečka hiša s polkrožno zaključenim kamnitim portalom z letnico 1887 ki priča, da je takrat
dobila današnjo podobo. Stavbna zasnova izvira verjetno iz
18. stoletja. Med vojnama sta v hiši delovali mesnica in trgovina, po drugi svetovni vojni pa gostilna in pošta. Hiša ima na
dvoriščni strani lesen zaprt gank.
Vrsta del: Obnova fasade, strehe, zunanjega stavbnega pohištva in lesenih oblog ter ganka. Ureditev drenaže, statična
sanacija in ureditev neposredne okolice.
Čas obnove: 2010–2012
Odgovorni konservator: Damjana Pediček Terseglav

Foto: Damkjana Pediček Terseglav, 2010

Evidenčna številka enote: 23474
Sinonim: Na Purgi, Bavdkova hiša
Naslov: Sveti Vid 12
Občina: Cerknica
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi hiše Sv. Vid 12 (EŠD
23474) za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list
RS, št. 45/2010).
Pristojna enota ZVKDS: OE Ljubljana
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Foto: Božena Hostnik, 2012

Šavna Peč

Kašča na domačiji
Šavna Peč 2
Pravokotna, podkletena, ob breg postavljena kašča je v celoti
grajena iz kamna. Na kamnitem vhodnem portalu je letnica
1842. Streha je somerno dvokapna, krita z opečnim zareznikom. V obnovljeni kašči je poleg muzejske predstavitve še
del zbirke filologa in prevajalca, domačina Antona Sovreta.
Vrsta del: Obnova fasade in strehe, v notranjosti pa tal, sten
in stropa. Drenaža, statična sanacija in ureditev neposredne
okolice.
Čas obnove: 2012
Odgovorni konservator: Božena Hostnik
Sodelavci: Aleš Plevčak

Foto: Božena Hostnik, 2007

Evidenčna številka enote: 23550
Naslov: Šavna Peč 2
Občina: Hrastnik
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Hrastnik (Uradni list RS, št.
30/2003).
Pristojna enota ZVKDS: OE Celje
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Foto: Božena Hostnik, 2013

Šentjanž pri Mozirju

Hiša Šentjanž 4
Hiša je nadstropna zidana stavba podolžnega tlorisa, ki je
nastala leta 1894, o čemer priča letnica na portalu. V pritličju
je ohranjena črna kuhinja. Streha s čopoma je krita z bobro
vcem. Hiša nam v arhitekturni zasnovi in notranji razporeditvi
prostorov izpričuje način življenja velikega kmeta v preteklosti. Njen sedanji namen je poslovno bivalni z muzejsko prezentirano črno kuhinjo.
Vrsta del: Obnova fasade, strehe, notranjosti, zunanjega in notranjega stavbnega pohištva, drenaža, statična sanacija: konservatorsko-restavratorska dela na črni kuhinji ter stenskih in
stropnih poslikavah ter ureditev neposredne okolice.
Čas obnove: 2011–2012
Odgovorni konservator: Božena Hostnik
Sodelavci: Aleš Plevčak, Aleš Sotler

Foto: Tanja Hohnec, 2006

Evidenčna številka enote: 4532
Sinonim: Pri Hribršek
Naslov: Šentjanž 4
Občina: Mozirje
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti
ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Mozirje (Uradni list SRS, št. 27/87).
Pristojna enota ZVKDS: OE Celje

Obnova objektov kulturne dediščine v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 • Ukrep 323 – Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja

Šentjanž pri Mozirju • Kozolec na domačiji Šentjanž 4

108

Foto: Božena Hostnik, 2011

Šentjanž pri Mozirju

Kozolec na
domačiji Šentjanž 4
Kozolec z letnico 1865 ima tri pare oken (štantov), nosilni
stebri stojijo na betonskih podstavkih. Podporne ročice so
dvojne, krajne imajo obliko segmentnega loka. Brani sta gosto mreženi s tramiči. Zatrepni del je skromno dekorativno
rezljan, ima line z golobnjaki. Streha je somerno dvokapna s
čopi in krita z bobrovcem.
Vrsta del: Obnova strehe, zamenjava poškodovanih lesenih
zatrepov in menjava lesenih drogov.
Čas obnove: 2011
Odgovorni konservator: Božena Hostnik

Foto: Božena Hostnik, 2010

Evidenčna številka enote: 9798
Sinonim: Pri Hribršek
Naslov: Šentjanž pri Mozirju 4
Občina: Mozirje
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti
ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Mozirje (Uradni list SRS, št. 27/87).
Pristojna enota ZVKDS: OE Celje
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Foto: Tanja Hohnec, 2008

Šentjanž pri Mozirju

Hiša Šentjanž 8
Pritlična zidana hiša, z belo kuhinjo, je v desnem delu podkletena. Prostori so razporejeni okrog prehodne veže. V hiši,
največjem bivalnem prostoru, je ohranjena stropna rozeta.
Vhodni portal in stopnišče sta iz zelenega tufa, na portalu je
vklesana letnica 1850.
Vrsta del: Obnova fasade, stavbnega pohištva in stopnišča.
V notranjosti so bili obnovljeni: hiša, štiblc in kuhinja (tlaki,
ometi, krušna peč).
Čas obnove: 2010
Odgovorni konservator: Tanja Hohnec
Sodelavec: Aleš Plevčak

Foto: Matija Plevnik, 2011

Evidenčna številka enote: 4533
Sinonim: Žlebnik
Naslov: Šentjanž pri Mozirju 8
Občina: Rečica ob Savinji
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti
ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Mozirje (Uradni list SRS, št. 27/1987).
Pristojna območna enota ZVKDS: OE Celje
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Foto: Aleš Plevčak, 2014

Šentjanž pri Mozirju

Gospodarsko poslopje
na domačiji Šentjanž 29a
Nadstropno zidano gospodarsko poslopje, ki ga razvojno
umeščamo v 19. in 20. stoletje, ima v pritličju obokan hlevski
prostor, nadstropje pa je razdeljeno na parno, pod in kaščo.
Vzdolž glavne fasade je širok strešni napušč, ki omogoča suh
dostop do vseh prostorov. Okrog treh fasad so simetrično
razporejene opečne prezračevalne line s poudarjeno ločno
poslikavo, ki upodablja opeko.
Vrsta del: Obnova fasade, stavbnega pohištva in sanacija
opečnih lin.

Foto: Tanja Hohnec, 2009

Čas obnove: 2010

Evidenčna številka enote: 26413
Naslov: Šentjanž pri Mozirju 29a
Občina: Rečica ob Savinji

Odgovorni konservator: Tanja Hohnec

Kategorija varstva: kulturna dediščina

Sodelavec: Aleš Plevčak

Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o prostorsko ureditvenih
pogojih za prostorsko celoto Občine Mozirje (Uradno glasilo
ZSO, št. 3/96 in 1/2001).
Pristojna območna enota ZVKDS: OE Celje
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Foto: Jelka Skalicky, 2011

Šmartno na Pohorju

Domačija Marovt
Hiša Marotove domačije, ki stoji ob cesti v strnjenem jedru
vasi blizu romanske cerkve Sv. Martina, je zidana iz kamna,
delno lesena, podkletena stavba in krita s slamnato čopasto
streho. Širok napušč na vhodni strani ščiti kamnite stopnice.
Letnica 1812 je vrezana na tramu lesenega stropa hiše, največjega bivalnega prostora. Po celoviti obnovi je ob božiču
2004 zagorela slamnata streha. Po rekonstrukciji strehe in
sanaciji notranjščine, je hiša ponovno urejena s staro opremo
in pohištvom.
Vrsta del: Po požaru je lastnik z lastnimi sredstvi rekonstruiral
strešno konstrukcijo in postopoma pokrival streho. Le cestna
stran strehe je pokrita s pomočjo Ukrepa 323.

Foto: Jelka Skalicky, 2005

Čas obnove: 2011

Evidenčna številka enote: 755
Sinonim: Marovt
Naslov: Šmartno na Pohorju 17
Občina: Slovenska Bistrica

Odgovorni konservator: Jelka Skalicky

Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/1992).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Jelka Skalicky, 2011

Topla

Domačija Topla 3
Pod Peco, v dolini potoka Tople, ki je nekoč poganjal mline in
žage, se po prisojni strani doline vrsti pet domačij, ki oživljajo
značilno podobo koroške poselitve. Najniže, na ozki terasi, ležijo hiša, kašča in gospodarska poslopja Burjakove domačije,
še nižje ob potoku pa mlin in hlev s senikom. Hlev s senikom,
zgrajen v drugi polovici 19. stoletja, je zidan iz kamna, zgornji
del je lesen ter krit s strmo, dvokapno, čopasto skodlasto
streho. Postavili naj bi ga italijanski mojstri.
Vrsta del: Obnova kamnitega in lesenega ostenja ter strešne konstrukcije, zamenjava dotrajane kritine z novimi macesnovimi skodlami, obnova stavbnega pohištva ter ureditev
notranjščine hlevov in senika.

Foto: Jelka Skalicky, 2003

Čas obnove: 2010

Evidenčna številka enote: 7710
Sinonim: Burjak
Naslov: Topla 3
Občina: Črna na Koroškem

Odgovorni konservator: Jelka Skalicky

Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju
Občine Ravne (Medobčinski uradni vestnik, št. 11/94).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Suzana Vešligaj, 2013

Topolovci

Domačija Pitz
Domačija Pitz predstavlja izjemen kompleks stanovanjske
hiše in gospodarskih poslopij na nekdanjem gospodarskem
posestvu prekmurskega grofa Szaparya. Obsega nadstropno
stanovanjsko hišo s konca 19. stoletja in cel niz gospodarskih
poslopij. Vse stavbe domačije pokriva opečna dvokapnica.
Stanovanjska hiša ima odlično ohranjeno notranjo opremo.
Vrsta del: Zamenjava salonitne kritine stanovanjske hiše in
opečne kritine hleva z zareznim bobrovcem ter celotnega
zunanjega stavbnega pohištva. Obnova obstoječih glavnih
vhodnih vrat, rekonstrukcija fasade s fasadno členitvijo, peskanje s konserviranjem in restavriranjem kamnitega cokla,
obnova kamnitih stopnic glavnega vhoda hiše, tlakovanje zunanjih pohodnih površin ob pritličnem traktu gospodarskega
poslopja ter ureditev odvodnjavanja.
Čas obnove: 2013
Odgovorni konservator: Suzana Vešligaj
Sodelavci: Irena Čuk, Branko Ramšak

Foto: Suzana Vešligaj, 2004

Evidenčna številka enote: 15518
Naslov: Topolovci 2
Občina: Cankova
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih
spomenikov na območju Občine Cankova (Uradni list RS,
št. 120/2005).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Božena Hostnik, 2012

Trebče

Domačija Trebče 52
Skromno kozjansko domačijo, s konca 19. stol., sestavlja
delno podkletena hiša s predelano črno kuhinjo v podaljšku
osrednje veže. Ob hiši stoji še suho stranišče in vodnjak. Gospodarsko poslopje, s prislonjenim kozolcem na dve okni, je
spodaj kamnito, zgoraj leseno. Obnovitvena dela so potekala
na gospodarskem poslopju in vodnjaku.
Vrsta del: Obnova lesenih delov gospodarskega poslopja in
slamnate strehe, drenaža, ureditev neposredne okolice.
Čas obnove: 2011–2012
Odgovorni konservator: Božena Hostnik

Foto: Božena Hostnik, 2010

Evidenčna številka enote: 22574
Sinonim: Pr' Krlek
Naslov: Trebče 52
Občina: Bistrica ob Sotli
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika
lokalnega pomena na območju Občine Bistrica ob Sotli
(Uradni list RS, št. 105/2011)
Pristojna enota ZVKDS: OE Celje

Obnova objektov kulturne dediščine v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 • Ukrep 323 – Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja

Verpete • Hiša Verpete 14

115

Foto: Božena Hostnik, 2011

Verpete

Hiša Verpete 14
Nadstropna, nepodkletena, zidana hiša pravokotnega tlorisa,
s predelano črno kuhinjo v pritličju in v nadstropju, ima na
kamnitem portalu letnico 1808. Postavil jo je veliki lesni trgovec Stefan Zimmerl, gradili pa naj bi jo Furlani. V preteklosti je
služila kot furmanska gostilna in počivališče poštnih konjev,
sedaj je namenjena bivanju. Hiša ima zanimivo notranjo tlorisno zasnovo ter ohranjeno zunanjo podobo.
Vrsta del: Obnova fasade, obnova strehe – posebej obnova in
delna rekonstrukcija dimnika, obnova zunanjega stavbnega
pohištva, drenaža, delna statična sanacija, ureditev neposredne okolice zaradi plazenja.
Čas obnove: 2011
Odgovorni konservator: Božena Hostnik
Sodelavci: Aleš Plevčak

Foto: Božena Hostnik, 2009

Evidenčna številka enote: 15022
Sinonim: Pri Jošt
Naslov: Verpete 14
Občina: Vojnik
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi Verpete 14 za kulturni
spomenik lokalnega pomena v Občini Vojnik (Uradni list RS,
št. 47/96).
Pristojna enota ZVKDS: OE Celje
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Vipavski Križ • Mesto

116

Vipavski Križ

Hiša 23a, ki se je razvijala od 19. do 20. stoletja, leži v t.i.
gasah. Prvotno gospodarsko poslopje, s kletjo in senikom, je
oblikovano s stavbnimi podrobnostmi, značilnimi za goriško
-vipavski stavbni tip. Leta 2009 se je na hišo porušila dotrajana sosednja stavba in jo tako poškodovala, da se je ohranila
le klet. Hišo so rekonstruirali, nadzidali nad kletjo v prvotnih
stavbnih merah in jo prekrili s simetrično korčno streho, zaključeno s kamnitimi napušči. Danes služi hiša bivanju.
Vrsta del: Statična utrditev kletnih sten, izdelava lesenega
stropa na obstoječih kamnitih konzolah, ureditev novih oken
in vrat s kamnitimi okvirji ter apnenega fasadnega ometa.

Foto: Andrejka Ščukovt, 2009

Mesto

Čas obnove: 2012

Evidenčna številka enote: 819
Naslov: Vipavski križ 23a
Občina: Ajdovščina

Odgovorni konservator: Andrejka Ščukovt

Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju
Občine Ajdovščina (Uradno glasilo – Gorica, št. 4/87).
Pristojna območna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Dušan Strgar, 2012

Zagrad pri Škocjanu

Domačija Zagrad 4
Domačijo sestavljajo iz kamna zidana hiša iz druge polovice
19. stoletja, kozolec toplar z letnico 1888, podkletena kašča
in hlev s podom.
Vrsta del: Izvedba drenaže, sanacije tlakov, statične sanacije
kamnitih sten in izdelava podstrešnega venca. Obnova apnenih fasad zunanjščine in notranjščine ter lesenih oken in vrat,
ureditev podstrešja hiše, dvorišča in obnova opornega zidu.
Čas obnove: 2012–2013
Odgovorni konservator: Dušan Strgar

Foto: Dušan Strgar, 2007

Evidenčna številka enote: 22343
Sinonim: Prijateljeva hiša
Naslov: Zagrad pri Škocjanu 4
Občina: Škocjan
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan – uradno prečiščeno besedilo (Uradni
list RS, št. 110/2010).
Pristojna enota ZVKDS: OE Novo mesto
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Foto: Dušan Strgar, 2012

Zagrad pri Škocjanu

Domačija Zagrad 4
Domačijo sestavljajo iz kamna zidana hiša iz druge polovice
19. stoletja, kozolec toplar z letnico 1888, podkletena kašča
in hlev s podom.
Vrsta del: Izvedba drenaže, sanacije tlakov, statične sanacije
kamnitih sten in obnove apnenih fasad na zunanjščini ter v
notranjščini. Obnova lesenih oken, vrat in lesenih stopnic, zamenjava kritine ter čiščenje okolice kašče.
Čas obnove: 2012–2013
Odgovorni konservator: Dušan Strgar

Foto: Dušan Strgar, 2008

Evidenčna številka enote: 22343
Sinonim: Prijateljeva kašča
Naslov: Zagrad pri Škocjanu 4
Občina: Škocjan
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan – uradno prečiščeno besedilo (Uradni
list RS, št. 110/2010).
Pristojna enota ZVKDS: OE Novo mesto
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Foto: Andrejka Ščukovt, 2015

Zatolmin

Planina Laška seč
Planina Laška seč pripada pašni skupnosti Zatolmin. Leži na
tisoč metrih nadmorske višine v Triglavskem narodnem parku. Je pomembna priča o načinu življenja zatolminskih kmetov, saj je vse do danes ohranila koncept tipične tolminske
planine še iz časa pred prvo svetovno vojno. Vsi hlevi in stan
so zidani iz kamna, vhodi v hleve so iz čelne fasade.
Vrsta del: Sanacija sten in zamenjava dotrajanih delov strešne
konstrukcije, odstranitev pločevinaste kritine in pokrivanje z
jekleno, popravilo ometov, obnova lesenih delov in beljenje.
Na stanu je saniran dimnik ognjišča. Okolica objektov je tlakovana in zatravljena.
Čas obnove: 2012
Odgovorni konservator: Andrejka Ščukovt

Foto: Andrejka Ščukovt, 2010

Evidenčna številka enote: 26752
Sinonim: Laška seč
Naslov: nepremičnina na parc. št. 488/1, k.o. Zatolmin
Občina: Tolmin
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 78/2012).
Območna enota ZVKDS: OE Nova Gorica

Obnova objektov kulturne dediščine v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 • Ukrep 323 – Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja

Zatolmin • Planina Zagrmuč

120

Foto: Andrejka Ščukovt, 2012

Zatolmin

Planina Zagrmuč
Planina Zagrmuč, zasnovana v 19. stoletju, leži nad Zatolminom v Triglavskem narodnem parku. Obsega stan, skupen
daljši in enoprostorni hlev. Hleva ležita vzdolž plastnic s smerjo slemena vzhod–zahod. Enako je usmerjen tudi stan, le da
je na višji terasi, tik pod cesto. Stavbe so zidane iz kamna in
pokrite s strmimi dvokapnicami. Manjši hlev je bil porušen v
dveh potresih.
Vrsta del: Statično utrjevanje sten, zamenjava dotrajanih delov
strešne konstrukcije, odstranitev pločevinaste kritine in pokrivanje z jekleno, izvedba novega dimnika ognjišča, obnova in
barvanje vseh lesenih delov ter popravilo notranjih ometov in
oken. Okolica objektov je tlakovana in zatravljena.
Čas obnove: 2012
Odgovorni konservator: Andrejka Ščukovt

Foto: Andrejka Ščukovt, 2010

Evidenčna številka enote: 26751
Sinonim: Zagrmuč
Naslov: nepremičnine na parc. št. 437/36, 437/38 in 437/13,
vse k.o. Zatolmin
Občina: Tolmin
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Tolmin, (Uradni list RS, št. 78/2012).
Pristojna območna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Saša Roškar, 2012

Zgornje Laze

Kmečki dvorec Zgornje Laze 20
Nadstropen zidan kmečki dvorec odlikujejo kamnoseški elementi, obokana veža in velbana črna kuhinja. Na kamnitem
portalu je letnica 1731. Ob hiši stoji več gospodarskih obje
ktov, ki so bili predmet obnove: poslopje s skednjem, paštba
in drvarnica.
Vrsta del: Obnova fasade, strehe in zunanjega stavbnega pohištva na hlevu in paštbi.

Evidenčna številka enote: 10149
Sinonim: Pri Krničarju
Naslov: Zgornje Laze 20
Občina: Gorje
Kategorija varstva: kulturni spomenik

Čas obnove: 2010

Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi Krničarjevega dvorca
na Zgornjih Lazah za kulturni spomenik (Uradni list RS, št.
18/2000).

Odgovorni konservator: Saša Roškar., Vladimir Knific

Pristojna enota ZVKDS: OE Kranj

Sodelavci: Miloš Ekar
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Foto: Božena Hostnik, 2012

Železno

Zidanica na domačiji
Železno 18
Zidanica je kamnita, pravokotnega tlorisa, delno podkletena. Vrisana je že v Franciscejskem katastru iz leta 1825.
Dvoprostorna stavba ima gospodarski in bivalni del ter klet.
V gospodarskem delu je velika preša – stiskalnica za vino
in kurišče črne kuhinje. V bivalnem delu pa je krušna peč in
nekaj kosov notranje opreme. Streha je somerno dvokapna s
čopi, krita z opeko. Lastnik se je v letu 2012 neuspešno prijavil
na ukrep 323 za obnovo notranjosti, ki je sedaj namenjena
muzejsko-turistični dejavnosti.

Foto: Božena Hostnik, 2010

Vrsta del: Obnova fasade, strehe, notranjosti (tla, stene, strop)
ter zunanjega stavbnega pohištva. Drenaža, statična sanacija
in ureditev neposredne okolice.

Evidenčna številka enote: 27283
Sinonim: Intiharjeva klet
Naslov: Železno 18
Občina: Žalec

Čas obnove: 2011

Kategorija varstva: kulturna dediščina

Odgovorni konservator: Božena Hostnik

Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/2013).
Pristojna enota ZVKDS: OE Celje
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Foto: Suzana Vešligaj, 2013

Žihlava

Domačija Vočin
Domačija Vočin z začetka 20. stoletja sestoji iz pritlične stanovanjske hiše in v obliki črke L postavljenega niza gospodarskih poslopij. Svojstveno stavbno enoto domačije predstavlja
prav stanovanjska hiša iz leta 1904, z glavno vhodno lopo
z dvoramnim stranskim stopniščem. Vse stavbe domačije
pokriva opečna dvokapnica.
Vrsta del: Obnova fasade s fasadno členitvijo, stavbnega pohištva in ureditev odvodnjavanja.
Čas obnove: 2011
Odgovorni konservator: Suzana Vešligaj
Sodelavci: Vlasta Čobal, Bine Kovačič, Branko Ramšak

Evidenčna številka enote: 17552
Sinonim: Ferencovi
Naslov: Žihlava 1
Občina: Sveti Jurij ob Ščavnici

Foto: Suzana Vešligaj, 2008

Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (Uradni
list RS, št. 64/2010).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Vrba na Gorenjskem

Rojstna hiša Franceta
Prešerna,
Vrba na Gorenjskem

Vaška lipa,
Žirovnica

Rojstna hiša Matije Čopa,
Žirovnica

Vas,

Sodelavci: Saša Roškar, Nataša Koruza
Evidenčna številka enote: 840, 18489, 5437, 5427, 121, 5323,
23128
Občina: Žirovnica
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi spomenikov v vasi Vrba
na Gorenjskem za kulturne spomenike državnega pomena
(Uradni list RS, št. 3/2011), Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Žirovnica (Uradni list RS,
št. 61/2006), Odlok o razglasitvi Rojstne hiše Frana Saleškega
Finžgarja za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list
RS, št. 81/99, 55/2002), Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o prostorskem načrtu Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 34/2011,
76/2012).
Pristojna enota ZVKDS: OE Kranj

Rodine

Rojstna hiša Janeza Jalna,
Doslovče

Rojstna hiša
Frana Saleškega Finžgarja,
Breznica

Janšev čebelnjak,
Studenčice

Kulturna krajina
Pot kulturne dediščine Žirovnica je bila prva tematska pot
v Sloveniji. Zasnovana je tako, da povezuje med seboj spominske hiše in druga obeležja književnikov, ki so bili rojeni na
območju Kašarije: Matija Čop v Žirovnici, France Prešeren v
Vrbi, Anton Janša v Breznici, Fran Saleški Finžgar v Doslovčah ter Janez Jalen v Rodinah. Tematska pot je urejena z
oznakami, pojasnjevalnimi tablami in urbano opremo.
Vrsta del: Ureditev okolice vaške lipe v Vrbi, namestitev informativnih in usmerjevalnih tabel ter urbane opreme (mize,
klopi, koši za smeti).
Čas obnove: 2013
Odgovorni konservator: Renata Pamić
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Foto: Eda Belingar, 2014

Avber

Vaški dom
Vaški dom, pritlična in delno podkletena stavba, je bila kot
šola zgrajena leta 1905. Med obema vojnama je v njem deloval tudi vrtec. Med drugo svetovno vojno je bil požgan, po
njej pa obnovljen in deloval kot šola vse do leta 1965. Kasneje
je bil v njem urejen vaški dom.
Vrsta del: Obnova fasade, strehe, notranjosti (tla, stene, strop),
zunanjega in notranjega stavbnega pohištva. Ureditev neposredne okolice: tlakovanje, pergola in parkirišča.
Čas obnove: 2012–2013
Odgovorni konservator: Eda Belingar
Sodelavci: Andrej Jazbec

Foto: Eda Belingar, 2010

Evidenčna številka enote: /
Sinonim: Šula
Naslov: nepremičnina na parc. št. 79/4, 80, 79/2, 78/2, k.o. Avber
Občina: Sežana
Kategorija varstva: ni dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o splošnih merilih prostorskih
ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni list
RS, št. 81/2002, 86/2002 – popravki).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Eda Belingar, 2013

Brje pri Koprivi

Vas
Ob robu vasi je ob vaškem vodnjaku, s kamnitim kvadratnim
zidanim oklepom in letnico 1896, urejen manjši prostor, ki je
družabno središče vasi.
Vrsta del: Statična sanacija, sanacija obodnih zidov nekdanjega kala za namen ureditve otroškega igrišča, obnova kamnitih podpornih zidov, konservatorsko-restavratorska dela na
oklepu vodnjaka in ureditev neposredne okolice.
Čas obnove: 2010
Odgovorni konservator: Eda Belingar

Foto: Eda Belingar, 2010

Evidenčna številka enote: 15955
Sinonim: Vaška štirna
Naslov: napremičnina na parc. št. 1577/2, k.o. Kopriva
Občina: Sežana
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o splošnih merilih prostorskih
ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni list
RS, št. 81/2002, 86/2002 – popravki).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Suzana Vešligaj, 2014

Cezanjevci

Trško jedro
Na zahodnem robu strnjenega obcestnega naselja, ki se prvič
omenja leta 1319, stoji nadstropni gasilski dom podolžnega
tlorisa iz leta 1894.
Vrsta del: Obnova ostrešja, zamenjava obstoječe kritine z
novo opečno (bobrovec), manjša kleparska dela in izdelava
novega stavbnega pohištva.
Čas obnove: 2013–2014
Odgovorni konservator: Suzana Vešligaj

Foto: Suzana Vešligaj, 2012

Evidenčna številka enote: 8848
Sinonim: Gasilski dom
Naslov: Cezanjevci 46a
Občina: Ljutomer
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor

Obnova objektov kulturne dediščine v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 • Ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi
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Cven

Na vzhodnem obrobju strnjenega dela ravninske vasi, ki je
dobila ime po gradiču Cvenu, zgrajenem v 14. stoletju, stoji
visokopritlični gasilski dom. Zgrajen je bil leta 1892, vendar
je tekom desetletja spremenil tlorisno in stavbno zasnovo.
Vrsta del: Zamenjava salonitne kritine z novo eloksirano pločevino v barvi staranega bakra, izvedba kleparskih in mizarskih del.

Foto: Suzana Vešligaj, 2012

Vaško jedro

Čas obnove: 2013–2014
Odgovorni konservator: Suzana Vešligaj

Evidenčna številka enote: 1188
Sinonim: Gasilski dom
Naslov: Cven 49a
Občina: Ljutomer
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Eda Belingar, 2010

Dane pri Sežani

Vas
Na mestu dotrajane montažne stavbe, zgrajene po 2. svetovni vojni, je postavljena nova, pritlična, istih tlorisnih mer
za potrebe Krajevne skupnosti. V njej se odvijajo kulturne,
športno-rekreativne, izobraževalne, družabne, turistične in
druge prostočasne dejavnosti za domačine.
Vrsta del: Novogradnja.
Čas obnove: 2012–2013
Odgovorni konservator: Eda Belingar

Foto: Eda Belingar, 2010

Evidenčna številka enote: 15956
Sinonim: Vaški dom na Padulu
Naslov: nepremičnina na parc. št. 1058/2, k.o. Sežana
Občina: Sežana
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni
list RS, št. 81/2002, 86/2002 – popravki).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica

Obnova objektov kulturne dediščine v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 • Ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi

Dol pri Vogljah • Vaški dom

132

Foto: Eda Belingar, 2014

Dol pri Vogljah

Vaški dom
Vaški dom, pritlična stavba pravokotnega tlorisa s simetrično
dvokapnico in trikapnimi zaključki, je središče družbenega,
društvenega kulturnega in športnega dogajanja več vaških
skupnosti. Vhodno odprtino obkroža kamnit zloženi portal,
enak je tudi talni zidec.
Vrsta del: Obnova fasade in ureditev neposredne okolice.
Čas obnove: 2012
Odgovorni konservator: Eda Belingar
Sodelavci: Andrej Jazbec

Foto: Eda Belingar, 2010

Evidenčna številka enote: /
Naslov: nepremičnina na parc. št. 799/1, k.o. Voglje
Občina: Sežana
Kategorija varstva: ni dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o splošnih merilih prostorskih
ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni list
RS, št. 81/2002, 86/2002 – popravki).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Eda Belingar, 2010

Dolenje pri Štjaku

Štirna pri pili
Po izročilu iz leta 1912 so v Dolenjah domačini, ob robu ceste
iz Štjaka proti Kazljam in zraven znamenja, zgradili vaški vodovod, ki je pred zajetjem studenca Šulki leta 1959, za vaški
vodnjak služil potrebam vasi po vodi. Dostop do vodnjaka
zapira kamniti zid. Površina znotraj zidu je tlakovana s kamnitimi ploščami, skrlami. Nad vodnjakom je betonski nadzemni
del, šapa, ki ga je v po drugi svetovni vojni zgradil domačin
Florjan Turk, Dolenje 7.
Vrsta del: Sanacija obodnega zidu in notranjega tlaka, razbi
tje neustreznega oklepa vodnjaka ter ureditev neposredne
okolice.

Foto: Eda Belingar, 2010

Čas obnove: 2010

Evidenčna številka enote: 15958
Naslov: nepremičnina na parc. št. 4395/1, k.o. Štjak
Občina: Sežana

Odgovorni konservator: Eda Belingar

Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o splošnih merilih prostorskih
ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni list
RS, št. 81/2002, 86/2002 – popravki).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Eda Belingar, 2011

Dutovlje

Vas
Bunčetova domačija, nekdanja gostilna in trgovina, je nastajala v več fazah. Stanovanjsko in nekdanje gospodarsko
poslopje sta zgrajena v zamiku, ki ustvari prostor za vhod na
dvorišče skozi večji, segmentno sestavljeni portal s členjeno
preklado in napisom Tomaž Štok, 1878. Stanovanjsko poslopje je bilo nadvišano za mezanin, manjšo podstrešno etažo,
in je na ulično stran oblikovano s petosno fasado.
Vrsta del: Obnova fasade in veže. Ureditev neposredne okolice
s sanacijo obodnega kamnitega zidu domačije, zidu in ograje
vrta ter ureditev zgornjega dela vrta.
Čas obnove: 2010
Odgovorni konservator: Eda Belingar

Foto: Eda Belingar, 2010

Evidenčna številka enote: 15960
Sinonim: Bunčetova domačija
Naslov: Dutovlje 65
Občina: Sežana
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o splošnih merilih prostorskih
ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni list
RS, št. 81/2002, 86/2002 – popravki).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Lilijana Medved, 2013

Fram

Vas
Fram leži ob vznožju vzhodnega Pohorja, ob Framskem potoku. Odlikujejo ga nekatere mogočne zgradbe trškega značaja, stanovanjske in gospodarske namembnosti, iz druge
polovice 19. in začetka 20. stoletja. Vas ima ohranjeno izvirno
mrežo pozidave in osnovno parcelno delitev.
Vrsta del: Ureditev otroškega igrišča s postavitvijo igral,
zelenice, ureditev in tlakovanje potk, zasaditev z drevjem,
izvedba razsvetljave ter urbane opreme.
Čas obnove: 2013
Odgovorna konservatorka: Lilijana Medved

Foto: Lilijana Medved, 2011

Evidenčna številka enote: 8985
Naslov: Fram, Turnerjeva ulica
Občina: Rače – Fram
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in
zgodovinskih spomenikov v Občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 5/1992).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Božena Hostnik, 2013

Gradišče nad Podsredo

Kapelice križevega pota
Gasilski dom, ki je združen z domom krajanov, ni imel lastnosti dediščine, vendar se nahaja na robu območja kapelic križevega pota, ki imajo lastnosti kulturnega spomenika. Stavba
je po uspešno izvedeni obnovi postala središče družabnega
življenja v kraju.
Vrsta del: Obnova fasade, strehe, notranjosti, zunanjega in notranjega stavbnega pohištva ter ureditev neposredne okolice.
Čas obnove: 2013
Odgovorni konservator: Božena Hostnik

Foto: Božena Hostnik, 2012

Evidenčna številka enote: 4633
Sinonim: Gasilski dom, Dom krajanov
Naslov: nepremičnina na parc. št. 1232/8, 1232/9, k.o. Podsreda
Občina: Kozje
Kategorija varstva: območje kulturnega spomenika
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/90).
Pristojna enota ZVKDS: OE Celje
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Foto: Andrejka Ščukovt, 2014

Julijske Alpe

Triglavski narodni park
Za območje Trente je značilna razpršena poselitev. Strnjena
pozidava se je izoblikovala predvsem na območju, imenovanem Na Logu v 19. in 20. stoletju, ki danes predstavlja naselbinsko jedro z informativnim središčem Triglavskega narodnega parka in s Trentarskim muzejem. Ureditev osrednjega
vaškega trga, navezujoča na že obstoječe strukture in zasaditve, je namenjena organizaciji manjših kulturnih prireditev,
tržnici in zbiranju krajanov ter za obiskovalce doline Trente.
Vrsta del: Tlakovanje površin z uporabo avtohtonega kamna, t.i. lašta, v peščeno podlago in izvedba t.i. mira oz. kašte
(opornega in mejnega suhozida), ki soustvarjajo trentarsko
kulturno krajino. Izbor javne opreme (razsvetljava, koši za
smeti itd.) je skladen z okolico.
Čas obnove: 2014
Odgovorni konservator: Andrejka Ščukovt

Foto: Andrejka Ščukovt, 2010

Evidenčna številka dediščine: 7593
Sinonim: Na Logu
Naslov: nepremičnine na parc. št. 234/3, 234/4, 234/32,
234/33, 235/2, 235/4, 239/5, 239/19, 453/1, 453/3, 454/1,
466/4 in 466/7, vse k.o. Trenta – leva.
Občina: Bovec
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Akt o razglasitvi: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec (Uradni list RS, št. 119/2008).
Pristojna območna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Jelka Skalicky, 2013

Jurovski dol

Vaško jedro
Naselje leži v dolini potoka Globovnice, ob vznožju slemena
v severozahodnem delu Slovenskih goric. Sestavni del gručastega naselja s cerkvijo, župniščem in gostilno, je stavba
kulturnega doma. Nadstropna stavba, tlorisno oblikovana na
črko L in krita z dvokapno opečno streho, ima ohranjeno dvorano iz obdobja med obema vojnama.
Vrsta del: Sanacija temeljev, ostenja in strešne konstrukcije,
obnova strešne kritine, fasade in stavbnega pohištva. Izvedba
prizidka za sanitarije in pergole ter obnova stare dvorane.
Čas obnove: 2013
Odgovorni konservator: Jelka Skalicky

Foto: Jelka Skalicky, 2011

Evidenčna številka enote: 7088
Sinonim: Jurij
Naslov: Jurovski dol – kulturni dom
Občina: Sv. Jurij v Slovenskih goricah
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih
spomenikov v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 24/1992).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Jelka Skalicky, 2013

Jurovski dol

Vaško jedro
Jurovski Dol ali Jurij, kot mu pravijo domačini, leži v dolini potoka Globovnice, ob vznožju slemena v severozahodnem delu
Slovenskih goric. Odlikuje ga gručasto vaško jedro s cerkvijo in nadstropnimi stavbami župnišča, kulturnega doma ter
gostilne. Vzhodno od cerkve je staro pokopališče, obdano s
kamnitim obzidjem. Cerkev izvira iz 16. stoletja, ostala poslopja so iz 18. in 19. stoletja.
Vrsta del: Odstranitev neustreznega asfalta ter poglobitev
terena do prvotne višine, ureditev odvodnjavanja in izvedba
nove vodovodne napeljave. Tlakovanje z naravnim kamnom,
ureditev nove razsvetljave in ustrezne urbane opreme. Obnova kamnitega pokopališkega obzidja ob cerkvi.

Foto: Jelka Skalicky, 2008

Čas obnove: 2011

Evidenčna številka enote: 7088
Sinonim: Jurij
Naslov: Jurovski dol
Občina: Sv. Jurij v Slovenskih goricah

Odgovorni konservator: Jelka Skalicky

Kategorija varstva: kulturni spomenik

Sodelavci: Miran Krivec

Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih
spomenikov v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 24/1992).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Eda Belingar, 2010

Kopriva

Vas
Leta 1897 so domačini v Gornjem koncu vasi, s finančno pomočjo takratne avstoogrske oblasti, postavili vaški vodnjak.
S kamnitim zidom je obzidana dvignjena ploščad, pod katero
je zbiralnik vode za vodnjak. V vogalu ploščadi je urejen velik
čistilnik, prekrit s kamnitimi ploščami. Ob vaški poti je nameščena ročna črpalka.
Vrsta del: Ureditev neposredne okolice, kamnitega obodnega
zidu, tlaka ploščadi vodnjaka, čiščenje oklepa vodnjaka, čistilnika za vodo, konservatorsko-restavratorska obdelava kamnitih
plošč pokrova čistilnika ter izdelava novih, manjkajočih.
Čas obnove: 2010
Odgovorni konservator: Eda Belingar

Foto: Eda Belingar, 2010

Evidenčna številka enote: 15974
Sinonim: Vaški vodnjak
Naslov: Kopriva, parc. št. 10/2 k.o. Kopriva
Občina: Sežana
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o splošnih merilih prostorskih
ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni list
RS, št. 81/2002, 86/2002 – popravki).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Eda Belingar, 2014

Kosovelje

Vas
Ob križišču vaških poti, je na ploščad postavljen vaški vodnjak, ki je z nizkim kamnitim zidom ločen od bližnjega vrta.
Gre za družabno središče vasi. Vodnjak ima zidan kamniti
oklep kvadratnega tlorisa z napisom Občinski vodnjak 1898.
Vrsta del: Ureditev neposredne okolice, kamnitega obodnega
zidu, postavitev pergole in kamnite mize.
Čas obnove: 2010
Odgovorni konservator: Eda Belingar

Foto: Eda Belingar, 2010

Evidenčna številka enote: 15975
Naslov: nepremičnina na parc. št. 1852/2, k.o. Pliskovica
Občina: Sežana
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o splošnih merilih prostorskih
ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni list
RS, št. 81/2002, 86/2002 – popravki).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Eda Belingar, 2010

Kreplje

Vas
Na Kržadi je prostor z vodnjakom, ki so ga leta 1877 postavili
domačini s pomočjo takratnih avstroogrskih oblasti. Vodnjak
je na padajočem terenu, tako da je vodni zbiralnik grajen tudi
nadzemno, ograjen s kamnitim zidom in zasut z zemljo. Nastala je poravnana ploščad, na katero so postavili nadzemni
del vodnjaka s šapo, z letnico 1877, ter kraticama DK.
Vrsta del: Ureditev neposredne okolice, pozidava obodnega
suhega zidu, odstranitev zračnika, nova kapa zidu in sanacija
napajalnih korit v bližini.
Čas obnove: 2010
Odgovorni konservator: Eda Belingar

Foto: Eda Belingar, 2011

Evidenčna številka enote: 15978
Sinonim: Komunski vodnjak
Naslov: nepremičnina na parc. št. 4280/1, k.o. Dutovlje
Občina: Sežana
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o splošnih merilih prostorskih
ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni list
RS, št. 81/2002, 86/2002 – popravki).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Jelka Skalicky, 2014

Leše pri Prevaljah

Pozivalnica
Strnjeno obcestno naselje se je oblikovalo južno nad Prevaljami. Ko so leta 1818 slučajno odkrili ležišče premoga in
pridobili pravico do njegovega črpanja, se je tu najprej razvila
strnjena rudarska naselbina. V spomin na rudnik premoga,
ki so ga leta 1939 opustili, so še ohranjene rudarske hiše.
Središče naselja obvladuje nekoč upravna nadstropna stavba, imenovana Pozivalnica, z ohranjenim lesenim strešnim
slemenskim stolpičem in zvončkom, ki je nekoč služil oznanjanju odhoda rudarjev v jamo. V obnovljeni Pozivalnici je
urejena spominska soba o rudarstvu. Ob njej stoji spomenik
žrtvam fašizma.
Vrsta del: Razširjen vaški prostor, ki ga obvladujeta Pozivalnica
in spomenik žrtvam fašizma, je obnovljen in ustrezno urejen.
Čas obnove: 2012
Odgovorni konservator: Jelka Skalicky

Foto: Jelka Skalicky, 2011

Evidenčna številka enote: 29178
Sinonim: Frlescimer, Klicalnica
Naslov: Leše 68
Občina: Prevalje
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Lokev

Vas
Nekdanji nadstropni furmanski hlev domačije in gostilne
Muha v Lokvi, ki zaokrožuje trg pred gostilno, ob nekdanji
deželni cesti skozi vas, so po drugi vojni preuredili v zadružni,
kasneje pa v kulturni dom.
Vrsta del: Obnova fasade in notranjosti z namenom vzpostavitve novih večnamenskih prostorov (tlaki, stene), ureditev
neposredne okolice in otroškega igrišča.
Čas obnove: 2010
Odgovorni konservator: Eda Belingar
Sodelavci: Andrej Jazbec

Foto: Eda Belingar, 2010

Evidenčna številka enote: 9454
Sinonim: Kulturni dom
Naslov: nepremičnina na parc. št. *28/3, k.o. Lokev
Občina: Sežana
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o splošnih merilih prostorskih
ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni list
RS, št. 81/2002, 86/2002 – popravki).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Eda Belingar, 2012

Lokev

Vas
Manjši vaški trg, trikotne oblike, med vaškimi potmi v spodnjem delu vasi, obkrožajo kamniti zidovi.
Vrsta del: Izvedba tlakovanja, pohodnih poti in zelenice, namestitev urbane opreme ter luči javne razsvetljave.
Čas obnove: 2010
Odgovorni konservator: Eda Belingar
Foto: Eda Belingar, 2010

Evidenčna številka enote: 9454
Sinonim: Vaški trg
Naslov: nepremičnina na parc. št. 4106/3, k.o. Lokev
Občina: Sežana
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o splošnih merilih prostorskih
ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni list
RS, št. 81/2002, 86/2002 – popravki).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Jelka Skalicky, 2014

Makole

Cerkev sv. Andreja
Naselje leži pod zahodnimi obronki Haloz, na desnem bregu
reke Dravinje in potokom Jelovcem. Kraj, ki se prvič omenja
leta 1375 in leta 1404 kot vas, je leta 1493 dobil trške pravice. Po tradiciji je Makolam podelil trške pravice Habsburžan
Maksimiljan, zato je imel kraj v trškem grbu njegovo sliko.
Na nekdanje trško sodstvo spominja pranger v zidu pokopališča. Gručasto jedro tvorijo pritlične in nadstropne hiše
stanovanjskega in javnega značaja, večinoma iz 19. in 20.
stoletja. Sredi kraja stoji župna cerkev z župniščem, na vzpetini nad naseljem pa pokopališka kapela.
Vrsta del: Ureditvena dela so obsegala sanacijo in obnovo
neurejenega prostora v jedru naselja. Novi trg je tlakovan z
betonskim tlakovcem in naravnim kamnom ter urejen z novo
razsvetljavo in ustrezno urbano opremo. Poudarek mu dajeta
spomenika forme vive. Trg zapirata prenovljena stara trška
hiša, kjer je danes občinska uprava, in obnovljena stavba telovadnice. Z ureditvijo prostora so Makole dobile novo, urejeno
podobo in s tem večnamenski prostor – trg.
Čas obnove: 2013–2104
Odgovorni konservator: Jelka Skalicky
Sodelavci: Miran Krivec

Foto: Igor Erker (arhiv Občine Makole), 2013

Evidenčna številka enote: 3130
Naslov: Makole
Občina: Makole
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih
spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Makole
(Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 22/12).
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Suzana Vešligaj, 2011

Miklavž pri Ormožu

Vaško jedro
Kulturni dom je bil zgrajen leta 1947. Predstavlja primer posebnega stavbnega tipa povojnega časa, ki se je na svojstven
način vključil v delovanje osrednjih vaških prostorov. Kot tak
še danes predstavlja steber kulturnega in družabnega življenja
na podeželju. Kulturni dom v Miklavžu pri Ormožu je ohranil
vse stavbne značilnosti, ki se kažejo tako v ohranjeni tlorisni
zasnovi, kot zunanji podobi in sami vsebini.
Vrsta del: Zamenjava opečne kritine in zunanjega stavbnega
pohištva, obnova fasade ter ureditev neposredne okolice.
Čas obnove: 2010–2011
Odgovorni konservator: Suzana Vešligaj
Sodelavci: Irena Čuk

Foto: Suzana Vešligaj, 2008

Evidenčna številka enote: 24989
Občina: Ormož
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Andrejka Ščukovt, 2014

Opatje selo

Vaško jedro
V okolju trga, ki ga obkrožajo cerkev, gostilna, šola in nadstropne stavbe, zgrajene na starejših zasnovah po prvi svetovni vojni, stoji nevzdrževana stavba, nekdaj oblikovana s
sestavinami mediteranskega stavbnega tipa. Ti so zunanje
stopnice, gank, kamniti elementi, korčna kritina. Ponovna postavitev stavbe v okviru obstoječih stavbnih mer za potrebe
medgeneracijskega druženja.
Vrsta del: Izdelava strešne konstrukcije in strehe, sanacija ter
dozidava sten, temeljev, preklad, okenskih in vratnih odprtin,
izdelava tal pritličja ter nadstropja.
Čas obnove: 2014
Odgovorni konservator: Andrejka Ščukovt

Foto: Andrejka Ščukovt, 2011

Evidenčna številka dediščine: 17324
Sinonim: Hiša Opajske tradicije
Naslov: nepremičnina na parc. št. 365/1, 365/3 in 3572, vse
k.o. Opatje selo
Občina: Miren – Kostanjevica
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Akt o razglasitvi: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Miren – Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 85/2013).
Pristojna območna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Eda Belingar, 2012

Orlek

Vas
Na severozahodnem robu vasi je na poravnani in z zidom
zaščiteni ploščadi postavljen vodnjak, ki je služil vasi za zadovoljevanje potreb po vodi. Oklep je betonski. V manjši zidani
stavbi je bila zraven postavljena črpalka za vodo.
Vrsta del: Ureditev neposredne okolice, kamnitega obodnega
zidu, tlaka ploščadi vodnjaka, saniranje oklepa vodnjaka in
obnova objekta, kjer je bila nameščena črpalka, z ureditvijo
info točke.
Čas obnove: 2010–2011
Odgovorni konservator: Eda Belingar

Foto: Eda Belingar, 2010

Evidenčna številka enote: 15985
Sinonim: Fontalon
Naslov: nepremičnina na parc. št. 3602/7, k.o. Sežana
Občina: Sežana
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni
list RS, št. 81/2002, 86/2002 – popravki).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Eda Belingar, 2010

Planina

Trško naselje
Ob vznožju Planinske gore in ob robu Planinskega polja, ob
pomembni poti iz Ljubljane proti morju, je nastal trg Planina,
z nekdanjimi mogočnimi furmanskimi domačijami. Ob zgornji
cesti leži poslopje kulturnega doma. Na njegovem mestu je
stal pred tem sokolski dom, zgrajen med obema vojnama.
Vrsta del: Obnova fasade, strehe in notranjosti: tla, stene,
strop, ogrevanje, napeljave. Obnova zunanjega in notranjega
stavbnega pohištva, drenaža in statična sanacija.
Čas obnove: 2010
Odgovorni konservator: Eda Belingar
Sodelavci: Andrej Jazbec

Foto: Eda Belingar, 2008

Evidenčna številka enote: 525
Sinonim: Kulturni dom
Naslov: Planina 68a
Občina: Postojna
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju
Občine Postojna, Uradne objave (Primorske novice, št.
29/84, Uradni list RS, št. 30/91).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Eda Belingar, 2011

Pliskovica

Vas
Nad podzemnim zbiralnikom, v katerega je voda pritekala
preko nekega filtra, je večja ploščad, obzidana s kamnitim zidom, na katero je postavljen oklep vodnjaka z osmerokotnim
tlorisom in napisom Občinski vodnjak 1892 ter Kristusovim
monogramom. Vodnjak je vse do leta 1970 služil kot glavni
oskrbni vir s pitno vodo.
Vrsta del: Statična sanacija obodnega zidu, deloma z njegovo ponovno pozidavo, konservatorsko-restavratorska dela na
oklepu vodnjaka, ureditev neposredne okolice in ploščadi s
pergolo v vogalu.
Čas obnove : 2011
Odgovorni konservator: Eda Belingar

Foto: Eda Belingar, 2010

Evidenčna številka enote: 15987
Sinonim: Občinski vodnjak
Naslov: nepremičnina na parc. št. 289/2, k.o. Pliskovica
Občina: Sežana
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o splošnih merilih prostorskih
ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni list
RS, št. 81/2002, 86/2002).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Suzana Vešligaj, 2012

Podgorci

Vaško jedro
Kulturni dom je bil zgrajen v začetku 20. stoletja. Predstavlja posebni stavbni tip, ki je bil, in je še vedno namenjen
družabnemu in kulturnemu življenju vaščanov v Podgorcih.
Svojstven del predstavlja zasnova odra (med obnovo je bil
izveden v prvotni obliki), saj predstavlja značilnost večine
kulturnih domov Slovenskih goric.
Vrsta del: Obnovitvena dela so potekala tako v notranjščini
kot zunanjščini. Izvedla se je nadzidava in prizidek v stavbnih
merah, enakih obstoječi stavbi.
Čas obnove: 2010–2012

Foto: Suzana Vešligaj, 2008

Odgovorni konservator: Suzana Vešligaj

Evidenčna številka enote: 6302
Naslov: Podgorci
Občina: Ormož

Sodelavci: Vlasta Čobal– Sedmak

Kategorija varstva: kulturna dediščina
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Jelka Skalicky, 2012

Ptujska Gora

Vas
Enonadstropna osnovna šola je bila zgrajena v prvi četrtini
20. stoletja. Notranjščina je bila v začetku 60. let 20. stoletja
obnovljena. Takrat so zaradi spremenjene izrabe notranjščine
zazidali vhodni portal in nekaj okenskih odprtin, zamenjali
okna, pri obnovi fasade pa so odstranili okenske obrobe in
mejni zidec. Pri obnovi notranjščine je bilo vzpostavljeno
prvotno stanje; odprli in uredili so vhodni portal in odprli prvotne okenske odprtine.
Vrsta del: Prekritje strehe z opečnim bobrovcem, zamenjava
dotrajanih kleparski delov, obnova fasade s fasadno členitvijo
in kamnitega talnega zidca. Zamenjava neustreznih novejših
oken, iz začetka 60. let 20. stoletja, z novimi, narejenimi po
vzoru starih. Obnova lesene konstrukcije vhodne lope s pločevinasto strešico.

Evidenčna številka enote: 6492
Sinonim: Osnovna šola
Naslov: Ptujska Gora
Občina: Majšperk

Čas obnove: 2012

Kategorija varstva: kulturni spomenik

Odgovorni konservator: Jelka Skalicky

Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih ter
zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ptuj (Uradni
vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 35/89).

Foto: Jelka Skalicky, 2011

Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Jelka Skalicky, 2012

Ptujska Gora

Vas
Pritlična, delno podkletena in v pobočje postavljena hiša, ki
stoji v jedru zavarovane vasi, je krita z dvokapno strmo streho. Vhod v hišo je skozi osrednje ležeči, pravokotno oblikovan
portal, z letnico 1926 v sklepniku. Takrat je bila hiša v celoti
obnovljena, vendar je stavba v osnovi starejša. Njeno sredino
poudarja navzven pomaknjeni del fasade in lesena vhodna
veranda. Mimo hiše vodi pešpot proti šoli in cerkvi. Hiša, nekoč namenjena bivanju, je z obnovo dobila novo, javno namembnost, kar zagotavlja, da bo ohranjala svoje sporočilo
prihodnjim rodovom.
Vrsta del: Obnova kamnitega in lesenega ostenja, izvedba
novih apnenih ometov, obnova stavbnega pohištva in lesene verande. Sanirana strešna konstrukcija je pokrita z novim bobrovcem. Ureditev notranjščine z opremo in starim
pohištvom. Ponovna izvedba ognjišča za krušno peč in njena
postavitev v hiši, največjem bivalnem prostoru. Pešpot, ki vodi
mimo hiše, je tlakovana z naravnim kamnom.
Čas obnove: 2012
Odgovorni konservator: Jelka Skalicky

Foto: Jelka Skalicky, 2008

Evidenčna številka enote: 6492
Sinonim: Trška hiša
Naslov: Ptujska Gora 80
Občina: Majšperk
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih
ter zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 35/89.
Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Eda Belingar, 2010

Ravnje

Napajališče za živino
Na začetku vasi stoji napajališče za živino, ki so ga zgradili
vaščani v 20. letih 20. stoletja. Napajališče, ki ga dopolnjujeta
zajetje studenca in zbiralnik, so domačini vzdrževali do 80.
let 20. stoletja. Po zgraditvi vodovoda in opustitvi živinoreje,
pa so ga zanemarili.
Vrsta del: Obnova korita za napajanje, izgradnja kamnitega
zidu in ureditev neposredne okolice.
Čas obnove: 2010
Odgovorni konservator: Eda Belingar

Foto: Eda Belingar, 2010

Evidenčna številka enote: /
Naslov: nepremičnina na parc. št. 6731/5, k.o. Štjak
Občina: Sežana
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o splošnih merilih prostorskih
ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni list
RS, št. 81/2002, 86/2002 – popravki).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto:Andrejka Ščukovt, 2012

Slap pri Vipavi

Vas
Slap pri Vipavi je gručasta vas v zgornji Vipavski dolini, ki se
ponaša s cerkvijo iz 15. stoletja, Lanthierijevim dvorcem iz
17. stoletja, domačijami goriško-vipavskega stavbnega tipa
in znamenji, ki obkrožajo slapenski trg. Trg, ki se je razvijal
od 17. do 20. stoletja, je imel vedno povezovalno vlogo za
razna druženja: maše, pogrebe, sestanke Krajevne skupnosti
in prireditve.
Vrsta del: Tlakovanje trga s špičenim, svetlo sivim kraškim
kamnom pravilnih oblik, v obliki kvadrata z okroglim jedrom,
in potmi, ki se stekajo iz treh smeri. Kvadrat je nakazan s tlakom temnejše barve, ki v krogu predstavlja središče. Vaške
poti so simbolično poudarjene z mačjimi glavami (okroglimi
prodniki). Vse pomembnejše stavbe na trgu, z vidika varstva
kulturne dediščine, pa so opremljene z osnovno informacijo
o njih.
Čas obnove: 2011
Odgovorni konservator: Andrejka Ščukovt
Sodelavci: Mitja Mozetič

Foto: Andrejka Ščukovt, 2009

Evidenčna številka enote: 16109
Občina: Vipava
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava
(Uradni list RS, št. 2/2008).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Suzana Vešligaj, 2011

Središče ob Dravi

Vaško jedro
Manjši trški prostor lijakaste oblike, znan kot plac, predstavlja
enega od najstarejših predelov zavarovanega naselbinskega
območja. S stavbnega vidika ga sooblikujejo najpomembnejše sakralne in profane stavbe: občinska hiša iz prve polovice
19. stoletja, poznogotska podružnična cerkev Žalostne matere božje, bivša pošta, kjer je danes muzejska zbirka NOB in
Zbirka »Društveno življenje v Središču ob Dravi med obema
vojnama«. Sredi placa je nekdaj stal kip trpečega Zveličarja,
z letnico 1894. Danes na tem mestu stoji spomenik žrtvam
druge svetovne vojne.

Foto: Suzana Vešligaj, 2008

Vrsta del: Ureditev trga s kamnitim tlakom, novo zasaditvijo s
samoniklimi drevesnimi vrstami in namestitvijo urbane opreme (klopi, stebrički, razsvetljava).

Evidenčna številka enote: 6304
Naslov: Trg talcev 1
Občina: Središče ob Dravi

Čas obnove: 2011

Kategorija varstva: kulturni spomenik

Odgovorni konservator: Suzana Vešligaj

Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in
zgodovinskih spomenikov v Občini Ormož (Uradni vestnik
občin Ormož in Ptuj št. 10/1984).

Sodelavci: Marlenka Habjanič, Miran Krivec

Pristojna enota ZVKDS: OE Maribor
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Foto: Andrejka Ščukovt, 2015

Šmartno v Brdih

Vas
Šmartno, ki se je razvijalo od 13. do 20. stoletja, leži na griču,
ki je obdan z obzidjem in stolpi. Kot obmejna utrdba je delovala v 16. in 17. stoletju, dokler sredi 18. stoletja ni minila
benečanska nevarnost. V 90. letih 20. stoletja je želja po oživitvi vasi postala izrazitejša in je do danes doživela celovito
prenovo. »Gotska hiša«, ki leži v središču vasi, je dobila ime po
gotsko, šilasto oblikovanem portalu, ki vodi v klet. Po obnovi
je hiša z muzejsko postavitvijo postala javno dostopna.
Vrsta del: Drenaža, zamenjava dotrajane korčne kritine in žlebov, obnova ganka, krpanje fasadnega ometa, pleskanje in ureditev notranjosti s postavitvijo razstave Briška hiša skozi čas.
Čas obnove: 2013
Odgovorni konservator: Andrejka Ščukovt.
Sodelavci: Mitja Mozetič

Foto: Andrejka Ščukovt, 2013

Evidenčna številka dediščine: 753
Naslov: Šmartno 49,
Sinonim: Gotska hiša
Občina: Brda
Kategorija varstva: kulturni spomenik
Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinski
spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine
Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 8/85).
Pristojna območna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Andrejka Ščukovt, 2013

Šmartno v Brdih

Vas
Šmartno, ki se je razvijalo od 13. do 20. stoletja, leži na griču
v središču Brd, obdanim z obzidjem in stolpi. V tlorisu ima obliko nepravilnega ovala. V naselju prevladuje župna cerkev Sv.
Martina, preostali stanovanjski, gospodarski in javni objekti
so nanizani v ozkih ulicah – gasah. Vas ima tudi dva trga, ki
izvirata še iz srednjega veka.
Vrsta del: Ureditev avtobusnega postajališča in obračališča,
parkirišč za osebna vozila, razgledne terase in komunalne
infrastrukture na območju pred vhodom v vas – na Podratu.
Tlakovanje severnega, gornjega placa ter Cerkvene, Mohorinove in Farouške gase. Postavitev informacijskih tabel in
natis zloženke o vasi.

Evidenčna številka dediščine: 753
Občina: Brda

Čas obnove: 2011 – 2013

Kategorija varstva: kulturni spomenik

Odgovorna konservatorja: Andrejka Ščukovt, Mitja Mozetič

Akt o razglasitvi: Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju
Občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 8/85).

Foto: Andrejka Ščukovt, 2011

Pristojna območna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Eda Belingar, 2010

Štorje

Šafarjev kal
Veliki kal sredi vasi je služil napajanju živine. Umazanje vode
je preprečeval kamniti zid, ki je omejeval kal, dno pa so že pred
leti zadelali z malto, da ni puščalo vode.
Vrsta del: Ureditev neposredne okolice.
Čas obnove: 2011
Odgovorni konservator: Eda Belingar
Foto: Eda Belingar, 2010

Evidenčna številka enote: /
Naslov: nepremičnina na parc. št. 354/9, k.o. Štorje
Občina: Sežana
Kategorija varstva: ni dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni
list RS, št. 81/2002, 86/2002 – popravki).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Bogdan Macarol, www.primorske.si

Štorje

Zadružni dom
Dom so vaščani zgradili leta 1950 in je postal središče kulturnega in športnega dogajanja v vasi. Ko so v prejšnjih letih
v celoti obnovili notranjost stavbe, je leta 2011 sledila še obnova ostrešja in pročelja.
Vrsta del: Obnova fasade, obnova strehe.
Čas obnove: 2011
Odgovorni konservator: Eda Belingar
Sodelavci: Andrej Jazbec

Foto: Eda Belingar, 2010

Evidenčna številka enote: /
Naslov: nepremičnina na parc. št. 169, k.o. Štorje
Občina: Sežana
Kategorija varstva: ni dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni
list RS, št. 81/2002, 86/2002 – popravki).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica

Obnova objektov kulturne dediščine v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 • Ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi

Tabor pri Vrabčah • Vas

162

Foto: Eda Belingar, 2010

Tabor pri Vrabčah

Vas
Za cerkvijo Marijinega darovanja in ostankom obrambnega
stolpa, je bilo leta 1910 zgrajeno nadstropno šolsko poslopje, s petosno vhodno fasado. Poslopje so leta 1943 požgali
Nemci. V šolskem letu 1948/49 so ga začeli obnavljati. Število učencev na Taboru se je stalno zmanjševalo, tako da so
26. junija 1967 šolo zaprli.
Vrsta del: Obnova fasade, zunanjega stavbnega pohištva in
ureditev neposredne okolice.
Čas obnove: 2010
Odgovorni konservator: Eda Belingar
Sodelavci: Andrej Jazbec

Foto: Eda Belingar, 2010

Evidenčna številka enote: 16006
Sinonim: Stara šola
Naslov: Tabor pri Vrabčah 9
Občina: Sežana
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni
list RS, št. 81/2002, 86/2002 – popravki).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Eda Belingar, 2012

Tomaj

Vas
Ena izmed poti, ki vodi iz vasi proti cerkvi, je podprta s kamnitim suhim zidom in ponekod višinsko premoščena s kamnitimi stopnicami.
Vrsta del: Obnova ceste, podpornih zidov in stopnic.
Čas obnove: 2010
Odgovorni konservator: Eda Belingar
Foto: Eda Belingar, 2010

Evidenčna številka enote: 16007
Naslov: nepremičnina na parc. št. 2024, k.o. Tomaj
Občina: Sežana
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o splošnih merilih prostorskih
ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni list
RS, št. 81/2002, 86/2002 – popravki).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Eda Belingar, 2010

Vrhovlje pri Sežani

Vas
Domačini so menda že leta 1830, ob glavni cesti skozi vas,
zgradili velik vaški vodnjak, medtem, ko so nadzemni del
(šapo) dodali leta 1870. Ob breg prislonjen podzemni zbiralnik
so s prednje strani obzidali, tako da je za zidom nastal večji
raven prostor, do katerega vodijo kamnite stopnice. Polkrožna
šapa je kamnita, zidana, vrh pa zaključuje kamnita obroba.
Vrsta del: Statična sanacija obodnega zidu, njegova ponovna
pozidava in konservatorsko-restavratorska dela na oklepu
vodnjaka. Ureditev neposredne okolice, ravnega prostora z
dostopi, vhodnih kovanih vrat in namestitev novih cevi z bližnjih streh, ki dovajajo deževnico v zbiralnik.
Čas obnove: 2010
Odgovorni konservator: Eda Belingar

Foto: Eda Belingar, 2010

Evidenčna številka enote: 16015
Sinonim: Vaški vodnjak
Naslov: nepremičnina na parc. št. *100, k.o. Voglje
Občina: Sežana
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Prostorsko izvedbeni akt: Odlok o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni
list RS, št. 81/2002, 86/2002 – popravki).
Pristojna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Foto: Andrejka Ščukovt, 2008
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Vas
V razpotegnjeni gručasti vasi, z dvema cerkvama in s strnjenim jedrom iz 14. stol., prevladujejo domačije goriško-vipavskega stavbnega tipa. Dom Krajevne skupnosti leži v jedru
Vrhpolja in je predelana nadstropna stavba pravokotnega
tlorisa s stavbno zasnovo iz 19. stoletja. Po obnovi so v no
tranjosti sodobno zasnovani prostori za potrebe krajanov.
Vrsta del: Gradbeno obrtniška in instalacijska dela, izvedba
zunanjih stopnic in terase na zadnjem pročelju ter obnova
fasadnega ometa in zamenjava stavbnega pohištva. Občina
Vipava, kot investitor, ni upoštevala izdanih kulturnovarstvenih pogojev ZVKDS glede stavbnega pohištva.
Čas obnove: 2008
Odgovorni konservator: Andrejka Ščukovt

Foto: avtor neznan, 1994

Evidenčna številka enote: 12899
Sinonim: Krajevna skupnost Vrhpolje
Naslov: Vrhpolje 48
Občina: Vipava
Kategorija varstva: kulturna dediščina
Akt o razglasitvi: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava (Uradni
list RS, št. 2/2008).
Pristojna območna enota ZVKDS: OE Nova Gorica
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Obnova objektov kulturne dediščine Republike Slovenije 2007–2013
Založnik:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Izdalo:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ter Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Koordinatorki:
Božena Hostnik, Zvezda Koželj
Urednica:
Božena Hostnik
Izdelava kart:
Mojca Hribernik
Računalniška pomoč:
Igor Rus, Gorazd Gerlič
Oblikovanje, prelom in lektura:
FURMIL, Vidonja Milan s. p.
Priprava statističnih podatkov:
Vida Hočevar
Tisk:
Birografika BORI d. o. o.
Naklada:
800 izvodov
Ljubljana, maj 2015

Za vsebino brošure je odgovoren Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije, je MKGP.

Obnova objektov
kulturne dediščine
v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije

2007–2013

Delovna skupina konservatorjev etnologov Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije

