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IX. PRILOGE 

Priloga 1 – Pregled ožjih zavarovanih območij v krajinskem parku 
 

Ožje zavarovano 

območje 

Status Uradna objava Površina 

(ha) 

Lega v 

varstvenem 

območju 

Ocena 

stanja 

Dejavniki ogrožanja 

Ribniki v dolini 

Drage pri Igu 

Naravni 

rezervat 

 

Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje 

(Uradni list RS, št. 112/2008) 

Odlok o razglasitvi območja ribnikov v dolini 

Drage pri Igu za naravno znamenitost (Uradni 

list SRS, št. 23/86; Uradni list RS, št. 22/00, 

55/02, 61/02, 80/02) 

 

81,2 1. in 3. VO  Neusmerjen obisk, ribogojništvo, 

vnos tujerodnih vrst 

Goriški mah Naravni 

rezervat 

 

Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje 

(Uradni list RS, št. 112/2008) 

 

22,5 2. VO  Spreminjanje vodnega režima, 

rezanje šote, onesnaževanje 

Iški morost Naravni 

rezervat 

 

Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje 

(Uradni list RS, št. 112/2008) 

 

63 1. VO  Lov 

Mali plac Naravni 

rezervat 

 

Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje 

(Uradni list RS, št. 112/2008) 

Odlok o razglasitvi Malega placa za naravni 

rezervat (Uradni list RS, št.5/95) 

 

3 3. VO  Spremembe vodnega režima, 

neusmerjen obisk 

Koslerjeva gošča Naravni 

rezervat 

 

Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje 

(Uradni list RS, št. 112/2008) 

Odločba o zavarovanju barskega gozda na 

Ljubljanskem barju (KLO Tomišelj; Uradni list 

LRS, št. 24/51) 

 

25,3 1. VO  Neusmerjen obisk, požigi, 

vandalizem 

Strajanov breg Naravni Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje 18,1 3. VO  Spremembe vodnega režima, 
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rezervat 

 

(Uradni list RS, št. 112/2008) 

 

onesnaževanje (vnos hranil v tla) 

Ljubljanica Naravni 

spomenik 

 

Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje 

(Uradni list RS, št. 112/2008) 

 

117,6 1. in 2. VO  Onesnaženje, vožnja s plovili na 

motorni pogon 

Močilnik  Naravni 

spomenik 

Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje 

(Uradni list RS, št. 112/2008) 

 

14,5 1. in 3. VO  

Onesnaženje, poselitev, gradbeni 

posegi 

Retovje Naravni 

spomenik 

Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje 

(Uradni list RS, št. 112/2008) 

 

11,2 1. in 3. VO  

Ljubija Naravni 

spomenik 

Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje 

(Uradni list RS, št. 112/2008) 

 

1,9 1. in 3. VO  

Bistra - Grajski 

izvir 

Naravni 

spomenik 

Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje 

(Uradni list RS, št. 112/2008) 

 

0,1 3. VO  

Možnost razlitja nevarnih snovi, 

gradnja infrastrukture  

Bistra - Zupanov 

izvir 

Naravni 

spomenik 

Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje 

(Uradni list RS, št. 112/2008) 

 

2,5 3. VO  

Bistra - Galetov 

izvir 

Naravni 

spomenik 

Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje 

(Uradni list RS, št. 112/2008) 

 

11,9 3. VO  

Jezero pri 

Podpeči 

Naravni 

spomenik 

 

Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje 

(Uradni list RS, št. 112/2008) 

Odlok o razglasitvi Jezera pri Podpeči za 

naravni spomenik (Uradni list SRS, št. 13/88) 

 

28 3. VO  Množični obisk, onesnaževanje 

Jurčevo šotišče Naravni 

spomenik 

 

Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje 

(Uradni list RS, št. 112/2008) 

Odlok o razglasitvi Jurčevega šotišča za 

naravni spomenik (Uradni list RS, št.20/95) 

 

0,3 3. VO  Rezanje šote, zaraščanje 
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Priloga 2 – Pregled rastlinskih in živalskih vrst iz rdečega seznama ogroženih 

vrst Slovenije 
 
R – redka vrsta, V – ranljiva vrsta, E – prizadeta vrsta 

RASTLINSKE VRSTE 

Vrsta Znanstveno ime Kategorija ogroženosti 

črno grozdičje Ribes nigrum R 

močvirska grebenika Hottonia palustris V 

močvirska logarica Fritillaria meleagris E 

močvirska vijolica Viola palustris E 

navadni objed Succisella inflexa V 

evropska gomoljčica Pseudostellaria europaea V 

Loeselova grezovka Liparis loeselii E 

malocvetna sita Eleocharis quinqueflora V 

mesnordeča prstasta kukavica Dactylorhiza incarnata V 

pegasta prstasta kukavica Dactylorhiza maculata V 

majska prstasta kukavica Dactylorhiza majalis V 

navadna močvirnica Epipactis palustris V 

močvirska kačunka Calla palustris E 

obrežni šaš Carex riparia V 

kljunasti šaš C. rostrata V 

srednja rosika Drosera intermedia E 

ozkolistni munec Eriophorum angustifolium V 

širokolistni munec Eriophorum latifolium V 

bela kljunka Rhynchospora alba V 

praprot močvirska krpača Thelypteris palustris V 

mahovi 

Riccia fluitans V 

Sphagnum angustifolium V 

S. compactum E 

 
V – ranljiva vrsta, E – prizadeta vrsta 

ŽIVALSKE VRSTE – dnevni metulji 

Vrsta Znanstveno ime Kategorija ogroženosti 

primorski belin   Artogea mannii V 

barjanski okarček Coenonympha oedippus E 

mali spreminjavček Apatura ilia V 

travniški postavnež Euphydryas aurinia V 

temni pisanček Mellicta britomartis V 

jetičnikov pisanček Mellicta aurelia V 

močvirski pisanček Melitaea diamina V 

srebrni tratar Clossiana selene V 

barjanski cekinček Lycaena dispar V 

škrlatni cekinček Lycaena hippothoe V 

sviščev mravljiščar Maculinea alcon E 

strašničin mravljiščar Maculinea teleius V 

 Plebejus argyrognomon V 

močvirski debeloglavec Carcharodus flocciferus E 

jagodnjakov slezovček Pyrgus armoricanus V 
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V – ranljiva vrsta, E – prizadeta vrsta 

ŽIVALSKE VRSTE – kačji pastirji 

Vrsta Znanstveno ime Kategorija ogroženosti 

grmiščna zverca Lestes barbarus V 

obrežna zverca Lestes dryas E 

koščični škratec Coenagrion ornatum V 

suhljati škratec Coenagrion pulchellum V 

rjava deva Aeshna grandis V 

deviški pastir Anaciaeschna isoceles V 

zgodnji trstničar Brachytron pratense V 

popotni porečnik Gomphus vulgatissimus V 

veliki studenčar Cordulegaster heros V 

povirni studenčar Cordulegaster bidentata V 

pegasti lesketnik Somatochlora flavomaculata V 

črni ploščec Libellula fulva V 

Vse ostale  vrste so v rdeči seznam uvrščene pod kategorijo O1, ki niso več ogrožene, obstaja pa potencialna 

možnost ponovne ogroženosti. 

 
V – ranljiva vrsta 

ŽIVALSKE VRSTE – dvoživke 

Vrsta Znanstveno ime Kategorija ogroženosti 

planinski pupek Triturus alpestris V 

veliki pupek Triturus carnifex V 

hribski urh Bombina variegata V 

navadna krastača Bufo bufo V 

zelena krastača Bufo viridis V 

zelena rega Hyla arborea V 

rosnica Rana dalmatina V 

zelena žaba Rana esculenta V 

pisana žaba Rana lessonae V 

 
R – redka vrsta, V – ranljiva vrsta, V1 – potencialno ogrožena vrsta, E – prizadeta vrsta, E2 - močno ogrožena 

vrsta v Sloveniji, O1 – potencialna možnost ponovne ogroženosti, 

ŽIVALSKE VRSTE – ptice 

Vrsta Znanstveno ime Kategorija ogroženosti 

kosec Crex crex E2 

prepelica Coturnix coturnix V 

priba Vanelus vanellus V 

poljski škrjanec Alauda arvensis V1 

močvirska trstnica Acrocephalus palustris V 

pisana penica Sylvia nisoria V 

rjava penica S. communis V 

rjavi srakoper Lanius collurio V1 

mali ponirek Tachybaptus ruficollis O1 

čapljica Ixobrychus minutus E2 

mokož Rallus aquaticus E2 

bičja trstnica Acrocephalus schoenobaenus V 

rakar Acrocephalus arundinaceus E2 

trsni strnad Emberizia schoeniclus V 

kragulj Accipiter gentilis V 

skobec Accipiter nisus V 
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vodomec Alcedo attis E2 

mala uharica Asio otus O1 

kanja Buteo buteo O1 

škrlatec Carpodacus erythrinus R 

mali deževnik Charadrius dubius V/E2 

bela štorklja Ciconia ciconia V 

povodni kos Cinclus cinclus V 

duplar Columba oenas E2 

grivar Columba palumbus O1 

kavka Corvus monedula V/E1 

kukavica Cuculus canorus O1 

mali detel Dendrocopus minor V 

veliki detel Dendrocopos major O1 

rumeni strnad Emberiza citrinella V 

trstni strnad Emberizia schoeniclus V 

škrjančar Falco subbuteo V1 

postovka Falco tinnunculus V1 

liska Fulica atra O1 

zelenonoga tukalica Gallinula chloropus V1 

vijeglavka Jynx torquilla V 

rečni cvrčalec Locustrella fluviatilis V 

kobiličar Locustella naevia E2 

veliki strnad Miliaria calandra V 

rumena pastirica Motacilla flava V 

veliki skovik Otus scops E2 

domači vrabec Passer domesticus O1 

poljski vrabec Passer montanus O1 

sršenar Pemis apivorus V 

pivka Picus canus V1 

zelena žolna Picus viridis E2 

čopasti ponirek Podiceps cristatus V1 

mokož Rallus aquaticus E2 

plašica Remiz pendulinus V 

turška grlica Streptopelia decaocto O1 

divja grlica Streptopelia turtur V1 

lesna sova Strix aluco O1 

vrtna penica Sylvia borin V1 

rjava penica Sylvia communis V 

pisana penica Sylvia nisoria V 

pegasta sova Tyto alba E2 
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Priloga 3 – Habitatni tipi po tipologiji Habitatni tipi Slovenije HTS 2004 

Habitatni tip – ime habitatnega tipa po tipologiji (Jogan et al, 2004) 

NV – naravovarstvena vrednost (5-najboljše, 0-najslabše) 

Bern – Habitatni tipi Resolucije 4 (1996) Bernske konvencije (Appendix 8 - Resolution No. 4 (1996) of the 

Standing Committee listing endangered natural habitat requiring specific conservation measures) 

 

Habitatni tip* Površina (ha) NV Bern 

Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski travniki 5.013,56 3  

Njive 2.736,33 1  

Mezotrofni mokrotni travniki 859,71 4 B 

Neobdelane njive in druge dotlej obdelovane površine 537,24 2  

Vasi in robni deli predmestij 468,37 0  

Srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki na srednje vlažnih tleh 

s prevladujočo visoko pahovko 389,61 4  

Mokrotni travniki z modro stožko 373,31 5 B 

Visoka steblikovja z brestovolistnim osladom 362,30 4  

Površine, zaraščajoče se z vlagoljubnimi lesnimi vrstami 312,93 4  

Ruderalne združbe pretežno tujerodnih visokih steblik 288,34 2  

Močvirna črna jelševja 215,20 5  

Večji kanali na Ljubljanskem Barju 192,21 4  

Poplavni dobovo-belogabrovi gozdovi 171,23 5  

Ceste in kolovozi 160,14 0  

Srednjeevropska črna jelševja in jesenovja ob tekočih vodah 121,77 4 B 

Jelovi gozdovi 112,29 4  

Hrastovo-belogabrovi gozdovi 78,10 4 B 

Reke 76,52 5  

Topolovi nasadi 73,98 1  

Mejice in manjše skupine dreves in grmov 66,64 3  

Naravna in naravnim podobna visoka barja 60,91 5 B 

Ilirski bukovi gozdovi 56,38 4 B 

Gozdni otoki 52,78 3  

Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki 52,37 3  

Listnati gozdovi, prevladujejo vrste hrastovo-belogabrovih in bukovih 

gozdov 50,85 4 B 

Sestoji visokih šašev 45,31 5  

Vrtovi 37,31 1  

Ruderalne združbe 31,93 2  

Mokrotni travniki z modro stožko in nizkobarjanskimi vrstami 29,79 5 B 

Trstišča in podobne združbe 27,82 5  

Srednjeevropski kisloljubni bukovi gozdovi 22,63 4 B 

Potoki s pretežno naravnimi bregovi 19,82 5  

Regulirani potoki 17,17 3  

Vegetacija stoječih sladkih voda 15,87 4  

Nizkodebelni in grmičasti sadovnjaki 14,88 1  

Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih 

tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko pahovko 11,82 4  

Poplavni dobovo-belogabrovi gozdovi, mestoma z znatnim deležem 

črne jelše 9,04 4  

Črna jelševja ob tekočih vodah 6,65 5 B 

Železniški nasipi, postaje, premikališča in ostale odprte površine 6,51 0  

Stalna jezera, ribniki in ostale stoječe vode 4,94 2  
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Termofilni hrastovi gozdovi 2,79 4 B 

Leščevje 2,48 3  

Intenzivno gojeni ter dosejevani ali v celoti sejani travniki 2,38 1  

Listnati gozdovi, prevladujejo vrste hrastovo-belogabrovih in ilirskih 

bukovih gozdov 2,24 4 B 

Nizka barja s srhkim šašem 2,22 5 B 

Nizka barja s srhkim šašem zaraščajoča se z jelšami 1,29 5 B 

Nasipi stare železnice, avtoceste in ribnikov 0,58 2  

Javorovi, jesenovi, brestovi in lipovi gozdovi v grapah in na gruščnatih 

pobočjih 0,28 4 B 

 

Priloga 4 – Varovani habitatni tipi iz Uredbe o habitatnih tipih  

Habitatni tip – ime habitatnega tipa po Uredbi o habitatnih tipih (Ur.l. RS, št. 113/03, 36/09)  

Skupina – številke pomenijo skupine habitatnih tipov iz priloge 1 Uredbe, ki se prednostno ohranjajo v 

ugodnem stanju na ozemlju RS: 2-habitatni tip sladkih voda, 3-habitatni tip grmišč in travišč, 4-gozdni habitatni 

tip, 5-habitatni tip barij in močvirij 

FHH – koda habitatnih tipov Priloge I Direktive o habitatih (Council Directive 92/43/EEC on the conservation 

of natural habitats and of wild fauna and flora), katerih ohranitev je v interesu skupnosti in so označeni kot 

posebna območja ohranitve (* – prednostni habitatni tipi po Direktivi o habitatih; (*) – prednostni habitatni tip, 

kadar na njem uspevajo kukavičevke (Orchidaceae) po Direktivi o habitatnih tipih) 

 

Habitatni tip 
Skupi

na 
FHH 

Vegetacija tekočih voda 2 3260 

Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo 3 6230* 

Nižinska visoka steblikovja 3 6430 

Mokrotni mezotrofni in evtrofni travniki ali pašniki 3 - 

Oligotrofni mokrotni travniki 3 - 

Oligotrofni mokrotni travniki z modro stožko in sorodne združbe 3 6410 

Nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko steblikovje 3 6430 

Mezotrofni do evtrofni gojeni travniki 3 6510 

Ilirski bukovi gozdovi 4 91K0 

Hrastovo-belogabrovi gozdovi 4 - 

Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi 4 91L0 

Obrečna vrbovja 4 - 

Gorska obrečna vrbovja 4 3230 

Bela vrbovja 4 91E0* 

Srednjeevropska črna jelševja in jesenovja ob tekočih vodah 4 91E0* 

Hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi ob velikih rekah 4 91F0 

Brezovi in iglasti barjanski gozdovi 4 - 

Naravna in naravnim podobna visoka barja 5 7110* 

Bazična nizka barja 5 7230 
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Priloga 5 – Pregled habitatnih tipov na posebnem ohranitvenem območju Ljubljansko barje 
 

Habitatni tip Opis habitata Velikost 

(ha) 

Delež v 

KPLB 

Stopnja 

ohranjenosti 

Ocena 

stanja  

Dejavniki ogrožanja 

Bazična nizka barja  Bazična nizka barja so razvita na apnencu ali dolomitu. 

Ekološko so zelo raznolika: prst vsebuje razmeroma 

veliko količino organskih snovi (izjemoma malo), 

vlažnost podlage je velika, vendar je površinska voda 

prisotna samo občasno (izjemoma stalno), tla so 

nevtralna do bazična (izjemoma rahlo zakisana) z 

raznoliko vsebnostjo kalcija. Šota se tvori pod vodo, 

ne tvorijo je šotni mahovi kot na visokem barju. 

Nizkobarjanske vrste praviloma uspevajo skupaj z 

vrstami mokrotnih travnikov in trstičja. 

4 0,03 % povprečna ali 

zmanjšana 

ohranjenost 

značilna Ogrožajo jih intenzifikacija 

kmetijstva (izsuševanje, 

gnojenje), hidromelioracije, 

vodne akumulacije in 

urbanizacija. 

Ilirski bukovi 

gozdovi  

Fagus sylvatica 

(Aremonio-Fagion) 

Ilirski bukovi gozdovi rastejo na karbonatni podlagi na 

nadmorski višini 600-1400 m. Sestavlja jih več različnih 

združb (dinarski podgorski bukovi gozdovi, bukovi 

gozdovi z jelko, visokogorski bukovi gozdovi), zanje je 

značilna večja vrstna pestrost kot za ostale bukove 

gozdove. 

224 1,66 % povprečna ali 

zmanjšana 

ohranjenost 

značilna Ogroža jih pospeševanje 

smreke in otežkočeno 

pomlajevanje zaradi objedanja. 

Ilirski hrastovo-

belogabrovi gozdovi  

Erythronio-Carpinion 

Gre za nižinske poplavne hrastovo-belogabrove 

gozdove, ki rastejo v nižinah na občasno poplavljenih 

rastiščih, nivo podtalne vode je visok. Med drevesnimi 

vrstami najdemo dob, beli gaber in črno jelšo.  

2 0,01 % povprečna ali 

zmanjšana 

ohranjenost 

značilna Ogrožajo jih melioracije, 

urbanizacija, krčenje za 

kmetijske namene in 

drobljenje. 

Nižinske in 

montanske do 

alpinske hidrofilne 

robne združbe z 

visokim 

steblikovjem 

Visoka steblikovja združujejo dva habitatna tipa, ki se 

ekološko razlikujeta. Eden se pojavlja v Alpah in 

predgorju na stalno vlažnih, zasenčenih tleh ob 

zgornjih tokovih vodotokov in v senčnih dolinah med 

hribovjem, pogosto na neapneni podlagi. Ogrožajo ga 

posegi v alpske doline in potoke (ceste, regulacije, 

zajezitve, izsekavanje gozda, ki spremenijo hidrografski 

režim in vlažnostne razmere). Drugi se pojavlja 

raztreseno po nižinah po vsej Sloveniji na vlažnih 

337 2,49 % povprečna ali 

zmanjšana 

ohranjenost 

značilna Ogrožajo ga številne 

tujerodne vrste, ki ga 

ponekod v celoti nadomestijo, 

posegi v vodni režim in 

utrjevanje brežin. 
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sedimentih ob tekočih in stoječih vodah ali pa na 

predelih z visoko podtalnico. Najdemo ga na odprtih 

rastiščih, prenese tudi večje količine hranil. Ponavadi 

se pojavlja v pasovih. 

Nižinski 

ekstenzivno gojeni 

travniki  

Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis 

Nižinski ekstenzivno gojeni travniki uspevajo na 

zmerno gnojenih, vlažnih do zmerno suhih tleh. Košeni 

so dva- ali trikrat letno. V tradicionalni kulturni krajini 

se ponavadi pojavljajo v mozaiku s suhimi in vlažnimi 

travniki. Poznamo tri oblike tega habitatnega tipa: 

vlažno, suho in mezofilno. 

5.046 37,36 % dobra dobra Najmanj so ogroženi mezofilni 

nižinski ekstenzivno gojeni 

travniki, medtem ko suhe 

najbolj ogroža zaraščanje, 

vlažne pa izsuševanje in 

intenzifikacija travnikov 

(sprememba v njive, 

dosejevanje travnih mešanic, 

baliranje, pretirano gnojenje, 

prepogosta košnja). 

Travniki s 

prevladujočo stožko 

(Molinia spp.) na 

karbonatnih, šotnih 

ali glineno-muljastih 

tleh (Molinion 

caeruleae) 

Modra stožkovja so negnojeni travniki na vlažnih do 

mokrotnih tleh. Voda zastaja zaradi slabo propustne 

podlage, bližine vodotoka ali periodičnih poplav. Tla so 

revna s hranili in zakisana, v prsti je velik delež 

humusa. Stik z matično geološko podlago je prekinjen. 

Ta habitatni tip se pojavlja raztreseno po vsej Sloveniji 

na naplavinah potokov, dnu večjih in manjših dolin, 

ravnicah in kotlinah. 

401 2,97 % dobra dobra Ogrožajo ga izsuševanje, 

gnojenje, apnenje, prepogosta 

košnja, zgodnja prva košnja, 

baliranje sena, onesnaževanje 

voda, spreminjanje v njive in 

zaraščanje. 

Vodotoki v 

nižinskem in 

montanskem pasu z 

vodno vegetacijo 

zvez Ranunculion 

fluitantis in 

Callitricho-

Batrachion 

Ta habitatni tip se razvije v vodi s počasnim do srednje 

hitrim tokom, zmerno bogati s hranili, na 

drobnozrnatem dnu. Večina rastlin je zakoreninjenih. 

Razvijejo lahko več metrov dolge poganjke, ki v 

ugodnih pogojih tvorijo gosto plast od dna do vodne 

gladine. Zaradi prosojne (čiste) vode in majhne globine 

je običajno presvetljenost zadostna vse do dna. Ob 

nizkem vodostaju so deli rastlin na površini vode ali 

nad njo. Habitatni tip je v Sloveniji splošno razširjen 

predvsem v spodnjem toku razmeroma naravnih 

vodotokov. V številnih rekah in 

143 1,06 % dobra dobra Ogrožajo ga onesnaževanje 

vode, gradnja 

hidroenergetskih objektov, 

košnja ali obdelovanje do roba 

struge, krčenje obrežne in 

vodne vegetacije (npr. zaradi 

ribolova) in poraslost s 

tujerodnimi vrstami. 
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potokih manjka ali je nepopolno razvit zaradi 

neprimernih abiotskih dejavnikov (hitrost toka, 

zgradba sedimenta in struge, zasenčenost struge, 

onesnaženje).  

 
Podatki so povzeti po Programu upravljanja območij Natura 2000, Operativni program 2007-2013. 

 

Priloga 6 – Pregled rastlinskih in živalskih vrst na posebnem ohranitvenem območju Ljubljansko barje 
 

Vrsta Opis vrste in habitata Velikost 

habitata 

(ha) 

Delež v 

KPLB 

Stopnja 

ohranjenosti 

Ocena 

stanja  

Dejavniki ogrožanja 

Barjanski okarček 

Coenonympha oedippus 

Morfološki znaki so zelo raznoliki; prepoznavni znak je 

le vzorec na spodnji strani zadnjega krila (šest 

rumenkasto obrobljenih črnih očesc s srebrnim 

jedrom, eno je ponavadi manjše od ostalih ali manjka). 

Živi bodisi na suhih zaraščajočih traviščih ali na nizkem 

in prehodnem barju ter močvirnih ekstenzivnih 

travnikih. Odrasli osebki so slabi letalci in se zadržujejo 

pretežno med vegetacijo, hranijo se na cvetovih 

različnih rastlin. Samica odlaga jajčeca odlaga na liste 

modre stožke, latovk, črnikastega sitovca, šašev in 

muncev.  

1.597 11,82 % dobra značilna Glavni dejavniki, ki ogrožajo 

preživetje populacij vrste so 

hidromelioracije, 

agromelioracije, uporaba 

pesticidov, opuščanje rabe, ki 

vodi v zaraščanje habitata, 

košnja v habitatu v obdobju 

junij-avgust, gradnja 

infrastrukture in urbanizacija. 

Blistavec 

Leuciscus souffia 

Blistavec je 12-25cm dolga riba vretenastega, bočno 

rahlo stisnjenega telesa srebrne barve, ki proti hrbtu 

prehaja v zelenosivo. Živi v jatah v hitro tekočih, čistih 

vodah s kamnitim dnom. Drsti se marca do maja v 

rečnih rokavih s prodnatim dnom.  

124 0,91 % dobra odlična Ogrožajo ga hidroregulacije, 

črpanje gramoza in 

onesnaževanje voda. 

Človeška ribica, 

močeril 

Proteus anguinus 

Ocenjujejo, da močeril v naravnem okolju dočaka 

okoli 58 let, osebki v ujetništvu pa so živeli tudi po 70 

let. Živijo v podzemnih vodah dinarskega krasa s 

temperaturo 8-12°C. 

2 0,01 % dobra značilna Ogroženost je povezana z 

onesnaženjem površinskih 

voda na kraškem svetu. 
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Drobni svitek 

Anisus vorticulus 

Vodni polžek. Živi v čistih stoječih in počasi tekočih 

vodah (rokavi večjih rek) z veliko vodnega rastlinstva, 

redko tudi v ribnikih. Zadržuje se na vodnih rastlinah, 

na površje prihaja po zrak.  

482 3,57 % povprečna ali 

zmanjšana  

značilna Ogroženost narašča z 

onesnaženostjo vodotokov. 

Hribski urh 

Bombina variegata 

Po obliki spominja na žabo, zraste do 5 cm, po hrbtu 

pa ima bradavice. Je gozdna vrsta, ki išče zavetje pod 

kamni in odmrlimi kosi lesa, v skalnih razpokah v 

grmovju ali v svetlih gozdnih robovih, kjer lahko 

preživi poletna obdobja mirovanja in prezimuje. 

Tipična mrestišča in življenjski prostor ličink so 

nezasenčene občasne luže v ali blizu gozda (glinokopi, 

kamnolomi, kolesnice na cesti). Predvsem mladi odrasli 

osebki so zelo mobilni in prepotujejo tudi več kot 

kilometer daleč od vode. 

12.318 91,21 % dobra odlična Vrsto ogrožajo melioracije in 

regulacije vodotokov, 

onesnaženje voda, zasipavanje 

in pozidava, sečnja gozdov, 

spremembe  kmetijske rabe 

(zaraščanje, nasadi 

monokultur, spreminjanje 

travnikov v njive),. 

Kapelj 

Cottus gobio 

Kapelj je 8-18 cm dolga riba s ploščatim, gladkim in 

sluzastim telesom. Živi v čistih, hitro tekočih vodah in 

v hladnih jezerih s kamnitim dnom. Drsti se februarja 

do maja, samica prilepi ikre na kamen, samec pa jih 

čuva do izvalitve Najdemo ga v manjših, hitro tekočih 

in čistih potokih in rekah. 

175 1,3 % dobra dobra Ogrožajo ga hidroregulacije, 

organsko onesnaženje voda in 

načrtno iztrebljanje v t.i. 

postrvjih gojitvenih potokih. 

Koščični škratec 

Coenagrion ornatum 

Robustni enakokrili kačji pastir dolžine do 3 cm. 

Življenjski prostor te toploljubne vrste so osončeni 

počasi tekoči potoki in kanali z muljastim dnom ter z 

zmerno do močno razvito podvodno in površinsko 

vegetacijo. Ličinke živijo pod vodo, njihov razvoj traja 

eno leto. Odrasli kačji pastirji se praviloma zadržujejo 

v bližini matične vode. 

11.532 85,39 % dobra odlična Predvideva se, da jo ogroža 

intenzifikacija okoliških 

kmetijskih površin ter 

razdrobitev in izolacija 

življenjskega prostora 

posameznih populacij. 

Loeselova grezovka 

Liparis loeselii 

Loeselijeva grezovka je 5-15 cm visoka trajnica. Raste 

na nizkih barjih in zamočvirjenih predelih, bogatih z 

mahovi, šaši, ločki ali modro stožko. Tla na rastiščih so 

praviloma bogata s karbonati, lahko pa tudi nekoliko 

zakisana. Zelo je občutljiva na zmanjšano vlažnost 

rastišča in na povečan vnos hranil. 

 

8 0,06 % dobra dobra Ogrožajo jo osuševanje in 

zaraščanje z grmovnicami 

zaradi opustitve košnje ter 

urbanizacija (gradnja 

prometnic). 
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Mali podkovnjak 

Rhinolophus hipposideros 

Najmanjši netopir v skupini podkovnjakov. Živi v toplih 

zavetrnih dolinah z listopadnim drevjem in grmičevjem, 

najbolj mu ustrezajo zakrasela območja s kraškimi 

jamami. Podnevi se zatekajo na podstrešja stavb, 

redkeje jame.  

465 3,44 % dobra značilna Ogrožajo ga človekovi posegi 

(od vandalizma do neustreznih 

prenov zgradb).V jamah je 

vrsta izpostavljena vandalizmu 

ali motnjam s strani 

obiskovalcev. 

Močvirska sklednica 

Emys orbicularis 

Edina slovenska avtohtona sladkovodna želva. Živi v 

stoječih in počasi tekočih celinskih vodah (jezera, 

ribniki, mlake, močvirja, spodnji toki rek, kanali, 

potoki, delno slane vode) z ne pregostim obrežnim 

rastlinjem in blatnim dnom in bregovi. V okolici je 

nujna bližina ekstenzivnih vlažnih travišč, visokega 

steblikovja, obrežnih in močvirnih gozdov. Potrebuje 

tudi primerna suha mesta za valjenje jajc (suhi travniki, 

prisojna mesta s peščeno podlago itd.) v razdalji do 

enega kilometra od vodnega telesa, kamor poleti 

enkrat do dvakrat odloži jajca v luknjo, ki jo izkoplje v 

tleh. Jeseni, ko pade temperatura pod 5°C, se zarine v 

blatno dno in tako preživi zimo. 

11.354 84,07 % dobra dobra Ogroža predvsem uničevanje 

ter fragmentacija primernih 

bivališč (melioracije, regulacije, 

urbanizacija, ceste), morda 

tudi pretirana uporaba 

biocidov in gnojil in 

naseljevanje tujerodnih 

kompetitorskih vrst, 

predvsem želve rdečevratke. 

Močvirski cekinček 

Lycaena dispar 

Je največji evropski cekinček (razpon do 40 mm). 

Življenjski prostor vrste so nižinski močvirni in vlažni 

travniki, trstičja, ločja in šašja, obrežja rek in jezer, z 

visoko in gosto zeliščno vegetacijo porasli vodni jarki, 

prodišča in glinokopi, opuščene in zarasle gramoznice 

ter obrobja lok. Samica odlaga jajčeca v majhnih 

skupinah na spodnjo stran listov različnih vrst kislic. 

Na leto ima dve generaciji, pri čemer druga generacija 

gosenic prezimi in se spomladi zabubi se na steblu ali 

ob osrednji listni žili na hranilni rastlini. Odrasli se 

hranijo z nektarjem (predvsem vijoličnih in rumenih 

cvetov različnih vrst). 

3.487 25,82 % dobra značilna Vrsto ogrožajo 

hidromelioracije (izsuševanje 

močvirij, lok, močvirnih in 

vlažnih travnikov, obsežne 

potopitve obrečnih predelov), 

agromelioracije (zasipavanje 

vodnih jarkov, depresij), 

intenzifikacija kmetijske rabe 

travniških površin (gnojenje, 

prepogosta košnja) in 

urbanizacija. 

Mrenič, pohra 

Barbus meridionalis 

Pohra je 15-40 cm dolga riba. Živi v jatah v 

srednjegorskih, redkeje nižinskih potokih. Drsti se 

maja do junija na prodnatem dnu.  

22 0,16 % dobra odlična Ogrožata jo onesnaževanje 

voda in hidroregulacije. 
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Navadni škržek 

Unio crassus 

Gre za školjko, ki živi na peščenem in gramoznem dnu 

v čistih vodah obogatenih s kisikom. Pojavlja se v 

potokih, rekah in obrežjih jezer.  

482 3,57 % povprečna ali 

zmanjšana  

značilna Občutljiv je na onesnaževanje. 

Nežica 

Cobitis taenia 

Nežica je 8-14 cm dolga riba kačaste oblike. Naseljuje 

počasi tekoče in stoječe vode (manjši potoki s 

peščenim dnom, mrtvice in rečni rokavi), kjer je čez 

dan zarita v peščeno, mivkasto ali muljasto dno. Drsti 

se aprila do junija na peščenem dnu, ikre odlaga na 

potopljene rastline in korenine dreves.  

35 0,26 % dobra odlična Ogrožajo jo melioracije, 

osuševanja mokrišč in 

hidroregulacije, ki spremenijo 

strukturo dna in brežin. 

Ozki vrtenec 

Vertigo angustior 

Gre za polžka, ki se zadržuje v visokih steblikah na 

močvirnih travnikih in dolinskih logih, v šašju in med 

mahovi na barjih, v stelji obvodnih grmišč. Pogosto živi 

na mejah različnih življenjskih okolij, kot na primer 

meji med trstiščem in močvirjem ali v prehodni coni 

med traviščem in slanim močvirjem, lahko pa živi tudi v 

popolnoma suhih okoljih, kot so suhi gozdovi.  

8.268 61,22 % povprečna ali 

zmanjšana 

dobra Ogrožajo ga hitre spremembe 

vlage v življenjskem prostoru, 

spremembe pašnih pogojev in 

na fizične motnje. Na 

poplavnih območjih je 

potrebno ohranjati višje 

predele barij in trstišč, ki 

predstavljajo zavetišča ob 

poplavah. 

Pezdirk 

Rhodeus sericeus amarus 

Je 5-9 cm dolga riba. Živi v obrežnem pasu stoječih in 

počasi tekočih voda (mrtvice, rečni rokavi, jezera) z 

mehkim peščenim ali muljastim dnom. Drsti se aprila 

do maja v stoječih ali počasi tekočih vodah. Oploditev 

iker in razvoj mladic do 3.-4. tedna starosti potekata v 

školjki.  

15 0,11 % odlična odlična Ogrožajo ga izginjanje školjk 

zaradi regulacij in onesnaženja 

rek ter izsuševanje mrtvic in 

ribnikov. 

Piškur 

Eudontomyzon 

Pri nas živi ukrajinski potočni piškur (Eudontomyzon 

mariae), ki zraste do 22cm. Živi v vedno tekočih vodah 

z naravnimi brežinami. Zadržuje se ob dnu, zarit v 

mulju, v času drsti se seli na drobno prodnate peščine, 

kjer odlaga ikre. V fazi ličinke živi 4-5 ali celo 6 let. Po 

drsti odrasle žival poginejo po 2-3 mesecih. 

3 0,03 % povprečna ali 

zmanjšana  

dobra Ogrožen je zaradi regulacij in 

melioracij vodotokov ter 

zaradi onesnaževanja 

vodotokov in morja. 

Platnica 

Rutilus pigus 

Platnica je 20-60 cm dolga riba. Živi v glavnih tokovih 

srednje velikih rek, zadržuje se v močnem toku pod 

jezovi in pragovi. Drsti se aprila do maja v pritokih in 

rečnih rokavih, ikre odlaga na rastlinje ali prodnato 

124 0,91 % dobra odlična Ogrožajo jo črpanje gramoza, 

zajezitve in premajhna lovna 

mera (30 cm), pri kateri ribe 

še niso spolno zrele. 



KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE                                                 NAČRT UPRAVLJANJA 2014 – 2024 

 

14 

 

 
 

JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE 

NAČRT UPRAVLJANJA KRAJINSKEGA PARKA LJUBLJANSKO BARJE 

 

 

dno. 

Strašnični 

mravljiščar 

Maculinea teleius 

Dnevni metulj, ki potrebuje vlažne ekstenzivne 

travnike z zdravilno strašnico in mravljišča mravelj iz 

rodu Myrmica.  

1.896 14,03 % dobra značilna Vrsto ogroža intenziviranje 

kmetijske proizvodnje 

(izsuševanje, apnenje, 

gnojenje, košnja travnikov v 

neustreznem času), 

spremembe rabe in zaraščanja 

travnikov, vodnogospodarski 

ukrepi, gradnje infrastrukture 

ter urbanizacija. 

Sulec 

Hucho hucho 

Sulec je 60-200 cm dolga riba. Mladi sulci sprva živijo v 

manjših potokih in se kasneje selijo v večje vodotoke. 

Odrasli so samotarji in živijo v rekah z močnim 

pretokom. Drstijo se v parih na prodnatih plitvinah 

manjših pritokov.  

124 0,91 % dobra dobra Ogrožajo ga gradnje jezov in 

akumulacijskih jezer ter 

krivolov s podvodno puško. 

Travniški postavnež 

Euphydryas aurinia 

Zelo variabilna vrsta metulja. Za življenje potrebuje 

vlažne do polsuhe in tople vrstno bogate travnike ter 

grmišča, gozdne robove in obrežja voda od nižin do 

visokogorja. Odrasli metulji se hranijo na medonosnih 

rastlinah ekstenzivnih travnikov ter grmišč v okoliških 

gozdnih robovih in na obrežjih voda. 

9.033 66,88 % povprečna ali 

zmanjšana  

značilna Ogrožajo ga opuščanje 

ekstenzivnega gospodarjenja 

in zaraščanje travnikov. 

Populacije na vlažnih travnikih 

ogrožajo še hidromelioracijski 

posegi, nekatere populacije pa 

so ogrožene tudi zaradi 

gradnje infrastrukture 

(predvsem avtocest). 

Veliki pupek 

Triturus carnifex 

Največja vrsta pupkov v Evropi, ki zraste do 25 cm. Po 

videzu spominja na močerada. Ličinke so  vezane na 

življenje v vodi. Odrasel osebek se prehranjuje na 

kopnem, predvsem na ekstenzivnih vlažnih travnikih 

gričevnatega in hribovitega sveta. Prezimuje lahko na 

kopnem (v gozdu ali grmiščih v zavetju na vlažnih 

mestih pod kamni, v skalnih razpokah in luknjah, pod 

ali v razpadajočem lesu) ali v vodi, kjer se tudi 

razmnožuje (srednje veliki kali in druge stoječe mirne 

vode, ki se zelo redko izsušijo in imajo bujno obrežno 

12.318 91,21 % dobra odlična Ogroža ga uničevanje in 

onesnaževanje vodnih okolij, 

vlaganje rib, intenzivno 

kmetijstvo ter ceste in 

promet. Za ohranjanje vrste 

so pomembni ekološki 

koridorji, ki vse življenjske 

prostore na širšem območju 

povezujejo v funkcionalno 

celoto. 
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in vodno rastlinje ter čisto vodo). 

Veliki studenčar 

Cordulegaster heros 

Največji kačji pastir v Evropi. Večino življenja preživi v 

stadiju ličinke, v majhnih gozdnih potokih z naravno 

strugo in z ustreznim peščenim, rahlo muljastim dnom. 

Razvoj ličink, ki sicer živijo zakopane v dnu potoka, je 

3 do 5-leten. Odrasli  so zelo dobri letalci, zato se 

lahko tudi do nekaj kilometrov oddaljijo od matičnega 

potoka. 

165 1,22 % dobra dobra Ogrožajo ga onesnaževanje in 

regulacije vodotokov. 

Vidra 

Lutra lutra 

Večino časa preživijo v vodi, vendar se prav tako 

znajdejo na kopnem. Potrebuje razčlenjene brežine s 

številnimi mrtvimi rokavi, zalivi, polotoki, tolmuni, 

sipinami. Del obrežja mora imeti sklenjeno vegetacijo 

(grmovje, drevje) ki služi kot prostor za počitek in 

razmnoževanje. 

286 2,12 % dobra dobra Vrsto ogrožajo spremembe 

brežin in intenzifikacija 

kmetijska raba zemlje ob reki. 

 
Podatki so povzeti po Programu upravljanja območij Natura 2000, Operativni program 2007-2013. 

 

Priloga 7 – Pregled vrst na posebnem območju varstva Ljubljansko barje 
 

Vrsta Opis vrste in habitata Velikost 

cone (ha) 
Velikost 

populacije 

Stopnja 

ohranjenosti 

Ocena 

stanja  

Dejavniki ogrožanja 

Bičja trstnica 

Acrocephalus 

schoenobaenus 

Bičja trstnica je rjavo progasta s svetlo rjavo 

nadočesno progo. Prebiva v trstiščih in na močvirnih 

travnikih s posameznimi grmi. Gnezdi v različnih tipih 

nizke, goste vegetacije, ki je lahko tudi dlje od vode, 

lahko tudi v grmičevju. Hrani se z žuželkami, izven 

gnezditvenega obdobja pa tudi s semeni. Večinoma 

se hrani tik po sončnem vzhodu in tik pred sončnim 

vzhodom, ko je plen najmanj mobilen. Je selivka, ki 

prezimuje v Afriki južno od Sahare, vrne se aprila. V 

Sloveniji je redka gnezdilka. 

2.602 60-80 

razmnožujočih/ 

gnezdečih 

osebkov 

ni podatka ni 

podatka 

Ogrožata jo izsuševanje 

močvirij in intenzifikacija 

kmetijstva (izginjanje vlažnih 

travnikov). 

Čapljica Je najmanjša evropska vrsta čaplje. Gnezdi malce nad 100 4-5 dobra značilna Glavni razlog za njeno 
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Ixobrychus minutus vodno gladino v sestoju trstičja ali drugi obrežni 

vegetaciji. Hrani se pretežno z nevretenčarji, 

dvoživkami in ribami, ki jih lovi med hojo ali 

prežanjem v plitvi vodi. Je selivka, ki se s 

prezimovališč v Slovenijo vrne maja. V Sloveniji je 

redka gnezdilka. 

razmnožujočih/ 

gnezdečih 

osebkov 

ogroženost je uničevanje in 

posledična izguba gnezdišč 

(trstišča, močvirja, 

gramoznice, opuščeni ribniki 

in glinokopi). 

Črna štorklja 

Ciconia nigra 

Črna štorklja je precej redkejša in živi bolj skrito 

življenje kot bela štorklja. Gnezdi v poplavnih 

gozdovih s številnimi visokimi debelimi drevesi, na 

katerih si iz vej zgradi svoje mogočno gnezdo. V 

Sloveniji, kjer sodi med redke gnezdilke, so to 

najpogosteje belogabrovo-dobovi gozdovi, ki so 

prepredeni s potočki in manjšimi močvirji. Je selivka, 

ki se iz tropske Afrike vrne aprila. 

10.897 1 razmnožujoč/ 

gnezdeči osebek 

povprečna ali 

zmanjšana 

značilna Ogrožata jo zlasti izginjanje 

ustreznih gnezdišč in 

človekove motnje v času 

gnezdenja, na katere je 

izredno občutljiva. 

Kobiličar 

Locustella naevia 

Kobiličar je olivno rjave barve s progasto glavo, 

prsmi, hrbtom in podrepnim perjem. Prebiva na 

vlažnih in suhih travnikih, posejanih z grmovjem in v 

nasadih lesnih vrst z bogato, gosto zeliščno podrastjo 

(npr. koprive, zlata rozga). Večino časa preživi skrit v 

grmičevju in drugem rastlinju blizu tal. Gnezdo je na 

tleh ali malo nad njimi, v gosti vegetaciji. Je selivka, ki 

prezimuje v Zahodni Afriki, vrne se maja. V Sloveniji 

je zelo redka gnezdilka. 

4.444 50-80 

razmnožujočih/ 

gnezdečih 

osebkov 

ni podatka ni 

podatka 

Ogroža ga intenzifikacija 

kmetijstva (izginjanje vlažnih 

travnikov in grmišč, širjenje 

njiv). 

Kosec 

Crex crex 

Kosec je tukalica, ki se v času svatovanja ponoči 

oglaša z glasnim dvozložnim "krrrek-krrrek". Večino 

časa preživi v kritju gostega rastlinja. V Sloveniji 

gnezdi na ekstenzivnih, pozno košenih vlažnih in 

suhih travnikih v nižinah in gorah. Gnezdo je na tleh, 

v kritju trave. Je selivka, ki prezimuje v podsaharski 

Afriki, vrne se konec aprila in v začetku maja. 

4.386 149-230 

razmnožujočih/ 

gnezdečih 

osebkov 

dobra odlična Ogrožen je zaradi 

osuševanja vlažnih travnikov 

in njihove intenzifikacije 

(zgodnje prve košnje, 

pogoste košnje, gnojenje), 

širjenja njiv, urbanizacije in 

zaraščanja travnikov. 

Pepelasti lunj 

Circus cyaneus 

Samec pepelastega lunja je svetlo siv s črnimi 

letalnimi peresi, samica je rjava, oba spola pa imata 

belo podkvico na trtici. V Sloveniji ne gnezdi, temveč 

le prezimuje. Gnezda so na tleh med gosto močvirno 

10.504 30-50 

prezimujočih 

parkov osebkov 

dobra odlična  
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vegetacijo, včasih v nizkem grmovju. Pozimi lovi v 

kmetijski krajini in na mokriščih, potrebuje pa tudi 

skupine dreves in grmovja za skupna prenočišča.  

Pisana penica 

Sylvia nisoria 

Pisana penica je sive barve, grlo, trebuh in podrepno 

perje so progasti. Prebiva v grmiščih, na zaraščajočih 

se površinah in v mozaični kmetijski krajina z 

drevesno-grmovnimi mejicami. Gnezdo je v mladem 

drevju, grmičevju, robidovju, rada ima gosto, trnasto 

grmovje (npr. glog). Je selivka, ki prezimuje v V 

Afriki, vrne se maja. V Sloveniji je redka gnezdilka. 

4.559 110-160 

razmnožujočih/ 

gnezdečih 

osebkov 

dobra dobra Ogroža jo intenzifikacija 

kmetijstva (izginjanje 

drevesno-grmovnih mejic 

zaradi komasacij in širjenje 

njiv). 

Prepelica 

Coturnix coturnix 

Prepelica je majhna poljska kura rjave barve z 

izmenjujočimi temno-svetlimi progami na glavi, ki je 

dobro znana po svojem oglašanju - pedpedikanju. V 

Sloveniji gnezdi v mozaiku ekstenzivnih travnikov 

(zlasti vlažnih travnikov z modro stožko) in žitnih 

njiv, sicer pa se je ponekod prilagodila tudi na 

nekatere kmetijske kulture (ozimna pšenica, detelja). 

Gnezdo je na tleh, skrito v travi ali poljščinah. Je 

selivka, ki prezimuje v podsaharski Afriki, nekatere 

tudi v Sredozemlju, vrne se aprila. 

9.548 400-800 

razmnožujočih/ 

gnezdečih 

osebkov 

ni podatka ni 

podatka 

Ogroža jo intenzifikacija 

kmetijstva (pomanjkanje 

hrane na intenzivnih 

travnikih, prezgodnja prva 

košnja). 

Priba 

Vanellus vanellus 

Priba je pobrežnik črno-bele barve, s cimetastim 

podrepnim perjem in čopko na glavi. Njen primarni 

gnezditveni habitat so vlažni ekstenzivni travniki. Pri 

nas gnezdi, vendar se je v zadnjih 20 letih njena 

populacija močno zmanjšala. Gnezdo je na odprtem, 

ponavadi malce dvignjeno nad okolico. Je kolonijska 

gnezdilka, kar je pomembno tudi z vidika skupne 

obrambe pred plenilci. Je selivka, vendar pri nas na 

obali tudi prezimuje. 

5.548 Redko prisotna 

vrsta 

ni podatka ni 

podatka 

Ogroža jo intenzifikacija 

kmetijstva (izginjanje vlažnih 

travnikov, pomanjkanje 

hrane zaradi uporabe 

pesticidov, uničevanje gnezd 

na njivah zaradi strojne 

obdelave). 

Rakar 

Acrocephalus 

arundinaceus 

Rakar je naša največja trstnica, je olivno ali sivorjave 

barve s svetlim grlom. Prebiva v visokem, gostem 

trstičju. Gnezdo je obešeno na vsaj tri stebla trsta in 

dvignjeno nad vodo. Med prehranjevanjem se 

zadržuje v trstičju in grmovju, plen pa pobira tudi z 

544 30-35 

razmnožujočih/ 

gnezdečih 

osebkov 

ni podatka ni 

podatka 

Ogroža ga izsuševanje 

močvirij. 
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vodne površine. Je selivka, prezimuje v Afriki južno 

od Sahare ter v JV, vrne se aprila. V Sloveniji je redka 

gnezdilka. 

Rečni cvrčalec 

Locustella fluviatilis 

Rečni cvrčalec je temno rjave barve s temnimi 

progami po grlu. Živi v obsežnih sestojih zelo goste, 

vendar ne pretirano visoke vegetacije (zaraščajoči se 

travniki, sestoji koprive in drugih zelišč v rečnih 

lokah ali presvetljenih drevesnih nasadih, šašja, vlažne 

gozdne jase). Gnezdo je na tleh ali do 30 cm nad 

tlemi, skrito v gosti vegetaciji ali v grmu. Je selivka, ki 

prezimuje v Afriki, vrne se maja. V Sloveniji je zelo 

redka gnezdilka. 

2.862 200-300 

razmnožujočih/ 

gnezdečih 

osebkov 

ni podatka ni 

podatka 

Ogroža ga intenzifikacija 

kmetijstva (izginjanje vlažnih 

travnikov in grmišč, širjenje 

njiv). 

Repaljščica 

Saxicola rubetra 

Repaljščica ima opečno rdeče prsi, rjavo progast 

hrbet, belo nadočesno progo in bel zunanji rob repa. 

Prebiva na ekstenzivnih vlažnih ali suhih travnikih, 

kjer je veliko visokih steblik, grmov ali količkov ograj, 

ki jih potrebuje za prežo in pevska mesta. Gnezdo je 

na tleh, dobro skrito v listnem opadu prejšnjega leta. 

Je selivka, ki prezimuje južno od Sahare, vrne se 

aprila. V Sloveniji je redka gnezdilka, ki je iz nekaterih 

delov države že povsem izginila. 

9.548 2000-3000 

razmnožujočih/ 

gnezdečih 

osebkov 

ni podatka ni 

podatka 

Ogroža jo intenzifikacije 

kmetijstva (zgodnja prva 

košnja, pogoste košnje, 

uporaba biocidov, 

spreminjanje ekstenzivnih 

travnikov v njive). 

Rjava penica 

Sylvia communis 

Rjava penica je po hrbtu sivo-rjave barve, peruti so 

kostanjevo rjave, trebuh umazano rožnat, grlo samca 

pa belo. Prebiva na ekstenzivnih travnikih s pogostimi 

grmi, v mozaični kulturni krajini z drevesno-

grmovnimi mejicami in na zaraščajočih se površinah. 

Gnezdo je v nizkem grmu ali gosti visoki travi. Je 

selivka, ki prezimuje v podsaharski Afriki, kjer jo 

lahko zelo zdesetkajo suše, vrne se aprila. V Sloveniji 

je zaenkrat še pogosta gnezdilka. 

10.504 1200-1700 

razmnožujočih/ 

gnezdečih 

osebkov 

ni podatka ni 

podatka 

Ogroža jo intenzifikacija 

kmetijstva (izginjanje 

drevesno-grmovnih mejic 

zaradi komasacij, širjenje 

njiv, uničevanje ekstenzivnih 

travnikov). 

Rjavi srakoper 

Lanius collurio 

Samec rjavega srakoperja ima sivo glavo, črno 

očesno masko, rjav hrbet in rožnate prsi ter trebuh, 

samica je rjavo-sivih tonov s progami po bokih in 

trebuhu. Prebivajo v mozaični kmetijski krajini z 

10.504 500-700 

razmnožujočih/ 

gnezdečih 

osebkov 

dobra  dobra  Ogroža jo intenzifikacija 

kmetijstva. 



KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE                                                 NAČRT UPRAVLJANJA 2014 – 2024 

 

19 

 

 
 

JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE 

NAČRT UPRAVLJANJA KRAJINSKEGA PARKA LJUBLJANSKO BARJE 

 

 

drevesno-grmovnimi mejicami, grmišči in košenimi 

travniki. Gnezdo si spletejo v gostem, trnastem 

grmovju. Rjavi srakoper je selivka, ki prezimuje v V in 

J Afriki, vrne se aprila. 

Rdečenoga 

postovka 

Falco vespertinus 

Samec rdečenoge postovke je po hrbtu in perutih 

temno siv, spodnji del trebuha je rjasto rdeč, samica 

je po hrbtu in perutih modro-siva s črnimi progami, 

drugje pa oranžno nadahnjena s črno liso pod očmi, 

ki prehaja v črn brk. V Sloveniji se pojavlja na selitvi 

med sredino aprila in maja, kar sovpada z letanjem 

majskih hroščev. Je selivka, prezimuje v J Afriki. 

10.504 200 selečih 

osebkov 

ni podatka ni 

podatka 

Ogroža jo intenziviranja 

kmetijstva in povečevanje 

uporabe insekticidov, ki 

zmanjšanje količine njene 

glavne hrane – žuželk. 

Rumena pastirica 

Motacilla flava 

Rumena pastirica ima rumen trebuh in prsi ter olivno 

zelen hrbet. Prebiva na vlažnih travnikih in pašnikih, 

poplavnih ravnicah, obrobjih močvirij in šašja, kjer je 

vegetacija nizka in bujna in je blizu plitva površinska 

voda. Gnezdo je na tleh, zgrajeno iz trave in 

obloženo z dlakami. Je selivka, prezimuje v tropski 

Afriki, Indiji in JV Aziji, vrne se aprila. V Sloveniji je 

najredkejša od treh gnezdečih vrst pastiric. 

2.103 30-50 

razmnožujočih/ 

gnezdečih 

osebkov 

ni podatka ni 

podatka 

Ogroža jo intenzifikacija 

kmetijstva, ki uničuje njena 

gnezdišča in hrano. 

Slavec 

Luscinia megarhynchos 

Slavec je temno rjav barve z rjastim repom, znan pa 

je predvsem po svojem petju. Prebiva v toplejših 

predelih, v grmičevju ob vodi, mozaični kmetijski 

krajini s številnimi grmišči in na suhih pobočjih. 

Gnezdo je na tleh ali malo nad njimi, v grmovju ali 

gostem rastlinju. Je selivka, ki prezimuje v tropskem 

delu Afrike, vrne se aprila. V Sloveniji je dokaj 

pogosta gnezdilka. 

8.527 260-330 

razmnožujočih/ 

gnezdečih 

osebkov 

ni podatka ni 

podatka 

Ogroža jih intenzifikacija 

kmetijstva (širjenje njiv, 

izginjanje drevesno-

grmovnih mejic). 

Sloka 

Scolopax rusticola 

Sloka je bolj čokata in večja sorodnica kozice, ki 

prebiva v nižinskih in gorskih vlažnih gozdovih s 

plodonosno podrastjo (maline, robide, leska, navadna 

bodika, orlova praprot). V Sloveniji je zelo redka 

gnezdilka, pogostejša pa je na preletu. Gnezdo je na 

tleh, skrito v vegetaciji, pogosto v robidovju. 

Nekatere populacije so selivske, druge stalnice, 

849 90-130 

razmnožujočih/ 

gnezdečih 

osebkov 

ni podatka ni 

podatka 

Ogroža jih osuševanje 

poplavnih gozdov, 

intenzivno gospodarjenje z 

njimi in lov v času 

jesenskega preleta. 
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prezimujejo v Zahodni Evropi, Sredozemlju in 

Severni Afriki, vrnejo se marca. 

Sršenar 

Pernis apivorus 

Sršenarja od kanje ločimo po manjši, sivi glavi in 

daljšem repu z značilno razporejenimi tremi prečnimi 

progami. Naseljuje odprte gozdovi s številnimi jasami 

in mozaično kmetijsko krajino. Gnezdi na velikih 

drevesih, 10-20 m nad tlemi. Je selivka, ki prezimuje 

v zahodnem in centralnem delu ekvatorialne Afrike 

in se vrne sredi aprila.  

3.150 8 

razmnožujočih/ 

gnezdečih 

osebkov 

povprečna ali 

zmanjšana 

značilna Zelo je občutljiv na 

človekove motnje v času 

gnezdenja ter na 

spremembe v gnezditvenem 

habitatu. 

Veliki skovik 

Otus scops 

Veliki skovik je majhna sova velikosti škorca, ki jo 

večina ljudi pozna po monotono ponavljajočem se 

oglašanju »tjü«. Naseljuje mozaično kmetijsko krajino 

toplih in suhih nižinskih predelov. V Sloveniji gnezdi v 

duplih ekstenzivnih sadovnjakov, drevesnih mejic ter 

v luknjah kamnitih hiš in skalnih sten, lahko tudi v 

ohlapnih kolonijah. Je edina prava selivka med 

evropskimi sovami, ki prezimuje v Afriki in se k nam 

vrne v začetku aprila. 

4.099 60 

razmnožujočih/ 

gnezdečih 

osebkov 

ni podatka ni 

podatka 

Ogrožajo ga intenzifikacija 

kmetijstva (pretvarjanje 

ekstenzivnih travnikov v 

njive in intenzivne travnike, 

uporaba pesticidov, 

izsekovanje drevesnih 

mejic), urbanizacija in 

propadanje visokodebelnih 

sadovnjakov. 

Veliki škurh 

Numenius arquata 

Veliki škurh je rjavo progast pobrežnik z dolgim, 

rahlo zakrivljenim kljunom. V Sloveniji je zelo redek 

gnezdilec obsežnih vlažnih travnikov, ki jih po 

možnosti ne obdaja gozd. Gnezdo je na tleh, pogosto 

na kupu trave ali na nižji vzpetinici. Nekatere 

zahodne populacije so stalnice, sicer pa je selivka, ki 

na naši obali posamič tudi prezimuje. 

2.801 5-8 

razmnožujočih/ 

gnezdečih 

osebkov 

ni podatka ni 

podatka 

Ogrožata ga intenzifikacija 

kmetijstva (izsuševanje 

vlažnih travnikov in njihovo 

spreminjanje v njive, zgodnja 

prva košnja) in rekreacija 

(sprehajalci s psi, balonarji, 

letalski modelarji). 

Vodomec 

Alcedo atthis 

Vodomec je izredno pisanih barv. Prebiva ob 

potokih, manjših rekah in kanalih s senčnimi predeli, 

pozimi je tudi ob bolj odprtih vodah. Gnezdilni rov 

skoplje v  brežino. Ob plitvi vodi potrebuje zadostno 

število prež, s katerih lovi. Nekatere populacije so 

stalnice, druge selivke. Prezimuje po celi Evropi, v 

Sredozemlju in Severni Afriki, na gnezdenje v 

Slovenijo se vrne marca. 

212 5-15 stalno 

prisotnih 

osebkov 

povprečna ali 

zmanjšana 

značilna Ogrožajo ga hidroregulacije 

(uravnava rečnih strug, 

zajezitve, izginjanje naravnih 

peščenih sten), prizadenejo 

pa ga lahko tudi visoke vode, 

ki mu zalijejo rov. 

Podatki so povzeti po Programu upravljanja območij Natura 2000, Operativni program 2007-2013.  
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Priloga 8 – Upravljavske smernice za kvalifikacijske habitatne tipe na posebnem ohranitvenem območju Ljubljansko barje 

(SI3000271) 
 

Habitatni tip Cilji Sektor Varstveni ukrepi vezani na te cilje 

Ilirski bukovi gozdovi  

Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 

Ohranjanje značilne 

drevesne sestave HT 

91K0. 

gozdarstvo Del notr. cone HT 91K0 sega v GR Jelovo-bukovi gozdovi, v katerem se izvaja 

skupinsko postopno gospodarjenje. Z nego naj se krepi stojnost, vrstno pestrost ter 

kakovost sestojev, pospešuje naj se vse manjšinske drev. vrste, v smrek. nasadih pa 

listavce. 

   Del notranje cone HT 91K0 sega v GR Podgorsko bukovje, v katerem se izvaja 

skupinsko postopno in zastorno gospodarjenje. Pomlajevanje naj se izvaja v tako 

velikih pomladitvenih jedrih, da bo omogočena rast bukve. 

   Del notranje cone HT 91K0 sega v GR Termofilno bukovje. Na rastiščih bukovja se 

pomlajevanje in sečnja izvajata na majhnih površinah, da se prepreči nastanek 

erozijskih procesov. Obnova gozdov naj bo pretežno naravna. 

Ilirski hrastovo-belogabrovi 

gozdovi  

Erythronio-Carpinion 

Ohranjanje značilne 

drevesne sestave HT 

91L0. 

gozdarstvo  Del notr. cone HT 91L0 sega v GR Gozdovi s posebnim namenom z dovoljenim 

ukr., v katerem se izvaja skupinsko postopno gospodarjenje. Gozd ima poudarjeno 

eko. in soc. funkcijo, zato naj bo delež debeljakov visok. Pospešujemo predvsem 

bukev in pl. listavce. 

   Del notranje cone HT 91L0 sega v GR Gabrovje s hrasti, v katerem se izvaja 

skupinsko postopno gospodarjenje. Pri obnovi in negi naj se pospešuje listavce, 

predvsem hrast in plemenite listavce. 

Nižinske in montanske do 

alpinske hidrofilne robne 

združbe z visokim 

steblikovjem 

Ohranjanje HT 6430 v 

sedanjem obsegu. 

varstvo narave Zagotavlja se nezaraščenost dela rastišč HT 6430 (zlasti s pozno košnjo po 15. 

septembru na 2-3 leta ali le z odstranjevanjem lesnih rastlin), če se iz spremljanja 

razvoja druge vegetacije izkaže potreba za to. 

Nižinski ekstenzivno gojeni 

travniki  

Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis 

Ohranjanje HT 6510 v 

sedanjem obsegu. 

kmetijstvo Notranja cona HT 6510 se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi 

prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje HT 

6510. 

Travniki s prevladujočo stožko 

(Molinia spp.) na karbonatnih, 

šotnih ali glineno-muljastih 

tleh (Molinion caeruleae) 

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti HT 6410. 

kmetijstvo V notranji coni HT 6410 se spodbuja ekstenzivno kmetijstvo s čim manjšim vnosom 

mineralnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin. 

 Ohranjanje HT 6410 v kmetijstvo Notranja cona HT 6410 se  prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi 
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sedanjem obsegu. prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje HT 

6410. 

Vodotoki v nižinskem in 

montanskem pasu z vodno 

vegetacijo zvez Ranunculion 

fluitantis in Callitricho-

Batrachion 

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti HT 3260. 

upravljanje z 

vodami 

Vključ. ekol. zahtev HT 3260 v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja naravna ali 

vsaj obstoječa rečna dinamika, ki omogoča rast vodnega in obvodnega rastlinja. 

 
Podatki so povzeti po Programu upravljanja območij Natura 2000, Operativni program 2007-2013. 
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Priloga 9 – Upravljavske smernice za kvalifikacijske vrste na posebnem ohranitvenem območju Ljubljansko barje 

(SI3000271) 
 

Vrsta Cilj Sektor Varstveni ukrepi  

Barjanski okarček  

Coenonympha oedippus 

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti habitata 

barjanskega okarčka. 

kmetijstvo Notranja cona barjanskega okarčka se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z 

ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje 

habitata barjanskega okarčka. 

Blistavec / primorski blistavec  

Leuciscus souffia 

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti habitata 

blistavca. 

upravljanje z 

vodami 

Vključ. ekol. zahtev blistavca v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja 

strukturiranost rečnega dna (pesek, prod, kamni) in struktur, ki ustvarjajo raznolik 

rečni tok (posamično vejevje, korenine obrežnih dreves). 

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti habitata 

blistavca. 

upravljanje z 

vodami 

Vključ. ekol. zahtev blistavca v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja 

prehodnost vodotoka, ki omogoča selitev vrste. 

Človeška ribica  

Proteus anguinus 

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti habitata 

človeške ribice. 

varstvo narave Na območju kraškega izvira Močilnik (naravna vrednota št. 83) in vplivnem območju 

se dopusti le aktivnosti in posege, s katerimi se ne slabša sedanje kakovosti vode. 

Drobni svitek 

Anisus vorticulus 

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti habitata 

drobnega svitka. 

upravljanje z 

vodami 

Vključ. ekol. zahtev drobnega svitka v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja 

naravna struktura dna in brežin vodotokov, kjer to ni mogoče pa se jih ureja 

sonaravno, tako da se ohranjata hitrost vodnega toka in strukturiranost rečnega dna. 

Hribski urh 

Bombina variegata 

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti kopenskega 

habitata hribskega urha. 

gozdarstvo V notranji coni hribskega urha se okoli mokrišč in vodnih površin v gozdu ohranja 

drevje in grmovje tako, da je med vodnim telesom in gozdom sklenjen prehod, 

porasel z lesnimi rastlinami. 

 Ohranjanje ekoloških 

značilnosti vodnega 

habitata hribskega urha. 

gozdarstvo V notranji coni hribskega urha se ohranja mokrišča in vodne površine v gozdu  

(mlake, luže in kaluže). 

Kapelj 

Cottus gobio 

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti habitata 

kaplja. 

upravljanje z 

vodami 

Vključ. ekol. zahtev kaplja v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja prehodnost 

vodotoka, ki omogoča selitev vrste. Kjer ta ni več zagotovljena se ponovno 

vzpostavi. 

   Vključ. ekol. zahtev kaplja v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja 

strukturiranost rečnega dna (prod, kamni) in struktur, ki nudijo skrivališča 

(posamično vejevje, korenine obrežnih dreves). 

Koščični škratec 

Coenagrion ornatum 

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti habitata 

upravljanje z 

vodami 

V notranji coni koščičnega škratca se okrepi inšpekcijski nadzor nad gnojenjem in 

rabo sredstev za varstvo rastlin v priobalnih območjih. 



KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE                                                 NAČRT UPRAVLJANJA 2014 – 2024 

 

24 

 

 
 

JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE 

NAČRT UPRAVLJANJA KRAJINSKEGA PARKA LJUBLJANSKO BARJE 

 

 

koščičnega škratca. 

   Vključ. ekol. zahtev koščičnega škratca v ustrezne dele načrtov, zlasti da se prepreči 

zaraščanje kanalov, tako da se jih mehansko očisti, vendar naj se čiščenje izvede le 

vzdolž ene brežine na največ 20% notranje cone v enem letu. 

Loeselova grezovka 

Liparis loeselii 

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti habitata 

Loeselove grezovke. 

kmetijstvo V notranji coni Loeselove grezovke se z spodbuja vstop v SKOP ukrepa STE in VTR. 

  varstvo narave Zagotavlja se presvetljenost rastišč Loeselove grezovke, če se iz spremljanja razvoja 

druge vegetacije izkaže potreba za to. 

Mali podkovnjak 

Rhinolophus hipposideros 

 

Ohranjanje pomembnih 

struktur 

prehranjevalnega habitata 

malega podkovnjaka. 

gozdarstvo V notranji coni malega podkovnjaka se ohranja gozdne površine in grmičevje, še 

posebej sklenjene mejice ali obrežno lesno vegetacijo v radiju vsaj 500 m okoli 

znanih kotišč malega podkovnjaka. 

Močvirska sklednica 

Emys orbicularis 

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti habitata 

močvirske sklednice. 

gozdarstvo V notranji coni močvirske sklednice se ohranja mokrišča in vodne površine v gozdu 

(mlake, luže in kaluže). 

  kmetijstvo V notranji coni močvirske sklednice in na vplivnem območju se spodbuja ekstenzivno 

kmetijstvo s čim manjšim vnosom mineralnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin. 

  upravljanje z 

vodami 

Vključ. e. z. vrste v ustrezne dele načrtov, da se ohranja sedanji obseg naravne 

ohranjenosti vodotokov, zlasti v kategorijah 1. in 2. razreda in predvsem na 

obstoječih delih. Ohranja se predvsem razgibanost naravnih brežin, zalive, mrtve 

rokave, tolmune. 

  varstvo narave V notranji coni močvirske sklednice se ohranjajo pogoji za rast naravne obrežne 

vegetacije. Puščajo se posamična podrta drevesa. 

Navadni škržek 

Unio crassus 

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti habitata 

navadnega škržka s 

preprečevanjem 

popolnega uničenja dna 

vodotoka. 

upravljanje z 

vodami 

Vključ. ekol. zahtev navadnega škržka v ustrezne dele načrtov, zlasti da se čiščenje 

vodotokov načrtuje tako, da se v obdobju treh let očisti največ 30% površine 

vodotoka znotraj notranje cone. 

 Ohranjanje ekoloških 

značilnosti habitata 

navadnega škržka s 

preprečevanjem 

upravljanje z 

vodami 

Vključ. ekol. zahtev navadnega škržka v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranjajo 

naravna vodna dinamika, predvsem hitrost vodnega toka, naravna struktura dna in 

brežin vodotokov ter obseg poplavnih območij. 
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spreminjanja strukture 

habitata. 

 Ohranjanje ustreznih 

pogojev za 

razmnoževanje 

navadnega škržka. 

upravljanje z 

vodami 

Vključ. ekol. zahtev navadnega škržka v ustrezne dele načrtov, zlasti da se 

zagotavljajo ustrezne ekološke razmere za ohranjanje stabilnih populacij ciprinidnih 

rib. 

Ozki vretenec 

Vertigo angustior 

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti habitata 

ozkega vretenca. 

kmetijstvo V notranji coni ozkega vretenca se spodbuja ekstenzivna raba mokrotnih travnikov s 

čim manjšim vnosom mineralnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin. 

  upravljanje z 

vodami 

Vključ. ekol. zahtev ozkega vretenca v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja 

naravna rečna dinamika, vključno s poplavnim režimom, ter sedanji nivo podtalnice. 

Pezdirk 

Rhodeus sericeus amarus 

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti habitata 

pezdirka. 

upravljanje z 

vodami 

Vključevanje ekoloških zahtev pezdirka v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja 

pogoje za življenje avtohtonih sladkovodnih školjk. 

Platnica 

Rutilus pigus 

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti habitata 

platnice. 

upravljanje z 

vodami 

Vključ. ekol. zahtev platnice v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja prehodnost 

vodotoka, ki omogoča selitev vrste. Kjer ta ni več zagotovljena se ponovno 

vzpostavi. 

   Vključ. ekol. zahtev platnice v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja 

strukturiranost rečnega dna (prod, kamni), še posebej prodnatih z rastlinami poraslih 

plitvin in prelivov. 

Pohra / mrenič 

Barbus meridionalis 

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti habitata 

pohre. 

upravljanje z 

vodami 

Vključ. ekol. zahtev pohre v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja prehodnost 

vodotoka, ki omogoča selitev vrste. 

Potočni piškurji 

Eudontomyzon spp. 

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti habitata 

ukrajinskega potočnega 

piškurja. 

upravljanje z 

vodami 

Vključevanje ekol. zahtev piškurja v ustrezne dele načrtov, da se ohranja naravna 

struktura dna in brežin vodotokov. Kjer to ni mogoče se načrtuje sonaravno 

urejanje, da se ohranjata hitrost vodnega toka in raznolika struktura dna (pesek, 

prod, mivka). 

   Vključevanje ekoloških zahtev piškurja v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja 

prehodnost vodotoka, ki omogoča selitev vrste. Kjer ta ni več zagotovljena se 

ponovno vzpostavi. 

   Vključevanje ekoloških zahtev piškurja v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja 

strukturiranost rečnega dna (pesek, prod, kamni), še posebej zamuljenih in mivkastih 

pltivin ob brežinah. 

Strašničin mravljiščar Ohranjanje ekoloških kmetijstvo Notranja cona strašnič. mravljiščarja se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z 
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Maculinea teleius značilnosti habitata 

strašničnega 

mravljiščarja. 

ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje 

habitata strašničnega mravljiščarja. 

Sulec 

Hucho hucho 

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti habitata sulca. 

upravljanje z 

vodami 

Vključ. ekol. zahtev sulca v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja naravna 

struktura dna in brežin vodotokov. Kjer to ni mogoče se vodotoke ureja sonaravno, 

tako da se ohranja hitrost vodnega toka. 

   Vključ. ekol. zahtev sulca v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja prehodnost 

vodotoka, ki omogoča selitev vrste. Kjer ta ni več zagotovljena se ponovno 

vzpostavi. 

 Varstvo vrste pred 

nedovoljenim odvzemom 

iz narave. 

ribištvo V notranji coni sulca se okrepi nadzor nad varstvom vrste in preprečuje krivolov. 

Travniški postavnež 

Euphydryas (Eurodryas) aurinia 

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti habitata 

travniškega postavneža. 

kmetijstvo V delu notr. cone travn. postavneža se z redno, ekstenzivno košnjo ohranja sedanji 

obseg travniških površin. Ustrezna raba se zagotovi s preusmeritvijo v ukrep 

MET/STE, in sicer do leta 2010 na 400 ha, do leta 2013 pa na 800 ha travniških 

površin. 

  varstvo narave V delu notr. cone travn. postavneža se z redno, ekstenzivno pašo ohranja sedanji 

obseg travniških površin. Ustrezna raba se zagotovi z ukrepi varstva narave. Do leta 

2010 se raba zagotovi na 350 ha, do leta 2013 pa se razširi na 700 ha. 

Veliki pupek 

Triturus carnifex 

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti kopenskega 

habitata velikega pupka. 

gozdarstvo V notranji coni velikega pupka se okoli mokrišč in vodnih površin v gozdu ohranja 

drevje in grmovje tako, da je med vodnim telesom in gozdom sklenjen prehod, 

porasel z lesnimi rastlinami. 

 Ohranjanje ekoloških 

značilnosti vodnega 

habitata velikega pupka. 

gozdarstvo V notranji coni velikega pupka se ohranja mokrišča in vodne površine v gozdu  

(mlake, luže in kaluže), predvsem velikost obstoječih habitatov, naklon brežin in 

poraslost z vodnim rastlinjem. 

Veliki studenčar 

Cordulegaster heros 

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti habitata 

velikega studenčarja. 

gozdarstvo V notranji coni velikega studenčarja se gospodarjenje z gozdovi izvaja tako, da se s 

prebiralno sečnjo ali malopovr. gospodarjenjem ohranja presvetljen gozd, še posebej 

v pasu priobalnega zemljišča. 

  upravljanje z 

vodami 

Vključevanje ekoloških zahtev velikega studenčarja v ustrezne dele načrtov, zlasti da 

se ohranja naravno strukturo dna in brežin vodotokov ter sedanja hitrost vodnega 

toka, strukturiranost rečnega dna in obrežna vegetacija. 

Vidra 

Lutra lutra 

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti habitata vidre. 

upravljanje z 

vodami 

Vključ. ekol. zahtev vidre v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja naravne 

brežine neutrjene, kjer to ni mogoče pa se brežine urejajo sonaravno, tako da je 

omogočena rast obvodnega rastlinja. 
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   Vključevanje ekoloških zahtev vidre v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja 

sedanji obseg naravne ohranjenosti vodotokov, predvsem obstoječe dele razgibanih 

naravnih brežin, zalive, mrtve rokave, tolmune in plivine, zlasti v kat. 1. in 2. razreda. 

  varstvo narave V notranji coni vidre se ohranjajo pogoji za rast naravne obrežne vegetacije. 

Prednostno se ohranjajo predvsem stara obrežna drevesa. 

 
Podatki so povzeti po Programu upravljanja območij Natura 2000, Operativni program 2007-2013. 

 

 

Priloga 10 - Upravljavske smernice za kvalifikacijske vrste na posebnem območju varstva Ljubljansko barje (SI5000014) 
 

Vrsta Cilji Sektor Varstveni ukrepi vezani na te cilje 

Bičja trstnica  

Acrocephalus schoenobaenus 

Ohranjanje habitata bičje 

trstnice za vzdrževanje 

stabilne populacije (60-

70 gnezdečih parov). 

varstvo narave V notranji coni bičje trstnice se ohranja sestoje visokega šašja. Ob hitrejšem procesu 

zaraščanja z grmovjem, naj se preuči potreba po aktivnem odstranjevanju lesnih 

rastlin. 

Ohranjanje habitata bičje 

trstnice za vzdrževanje 

stabilne populacije (60-

70 gnezdečih parov). 

kmetijstvo V notranji coni bičje trstnice se čiščenje obstoječih melioracijskih jarkov časovno 

prilagodi tako, da ne sovpada s ključnim obdobjem gnezditve, to je med 15. aprilom 

in 30. julijem. Vsako leto se izmenjujoče očisti le ena brežina jarka. 

Čapljica  

Ixobrychus minutus 

Ohranjanje habitata 

čapljice za vzdrževanje 

stabilne populacije. 

upravljanje z 

vodami 

Vključ. ekol. zahtev čapljice v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja naravna 

rečna dinamika, vključno s poplavnim režimom, ter sedanji nivo podtalnice. 

Črna štorklja  

Ciconia nigra 

Ohranjanje habitata črne 

žolne za vzdrževanje 

stabilne populacije. 

gozdarstvo V notr. coni črne štorklje se na območjih vseh znanih gnezd oblikuje naravna 

zatočišča, v katerih se izvaja prilagojena raba gozda in pušča posamična drevesa, ki 

omogočajo gnezdenje vrste. Varovalni gozd. in 

   V notranji coni črne štorklje se v premeru 300 metrov od znanih gnezd obnova 

gozda izvaja v manjših jedrih. 

  kmetijstvo Notranja cona črne štorklje se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi 

prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje 

prehranjevalnega habitata črne štorklje. 
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  upravljanje z 

vodami 

V notranji coni črne štorklje se upravljanje z vodami izvaja tako, da se ohranja 

naravna rečna dinamika, obstoječi poplavni režim ter sedanji nivo podtalnice. 

 Ohranjanje populacij 

plenskih vrst črne 

štorklje. 

gozdarstvo V notranji coni črne štorklje se v primeru izjemoma dovoljene uporabe 

fitofarmacevtskih sredstev v gozdu dovoli le uporaba takih sredstev, ki niso 

smrtonosni za vodne organizme. 

 Vzdrževanje miru na 

gnezdiščih črne štorklje. 

gozdarstvo V notranji coni črne štorklje se v polmeru 150-450 m okoli znanih gnezd oblikuje 

mirne cone, v katerih se vsaj v času od 15. marca do 30. junija ne izvaja sečnje in 

spravila lesa ter gradnje cest. 

Kobiličar 

Locustella naevia 

Ohranjanje habitata 

kobiličarja za vzdrževanje 

stabilne populacije (50-

80 gnezdečih parov). 

kmetijstvo Notranja cona kobiličarja se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi 

prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje habitata 

kobiličarja. 

Kosec 

Crex crex 

 

Izvajanje prilagojene 

košnje za izboljšanje 

preživetja mladičev 

kosca. 

kmetijstvo V notranji coni kosca se spodbuja prilagojena košnja, in sicer najprej po sredini 

parcele in nato bočno navzven. 

 Ohranjanje habitata 

kosca za zagotovitev 

stabilne populacije kosca 

(160-250 gnezdečih 

parov). 

kmetijstvo V notranji coni kosca se z redno, ekstenzivno rabo ohranja sedanji obseg travniških 

površin. Ustrezna raba se zagotovi skozi KO ukrepe, ukrep STE/VTR/HAB/ETA, in 

sicer do leta 2010 na 650 ha in do leta 2013 na 1300 ha travniških površin. 

  upravljanje z 

vodami 

Vključ. ekol. zahtev kosca v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja naravna rečna 

dinamika, vključno s poplavnim režimom, ter sedanji nivo podtalnice, ki omogočajo 

ohranjanje sedanjega obsega vlažnih travnikov. 

  varstvo narave V delu notr. cone kosca se z redno, ekstenzivno pašo ohranja sedanji obseg 

travniških površin. Ustrezna raba se zagotovi z ukrepi varstva narave. Do leta 2010 

se raba zagotovi na 550 ha, do leta 2013 pa se razširi na 1100 ha. 

Pepelasti lunj 

Circus cyaneus 

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti 

prezimovalnega habitata 

pepelastega lunja. 

kmetijstvo V notranji coni pepelastega lunja se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja 

kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, posamičnih 

grmov in drevesa. 

Pisana penica 

Sylvia nisoria 

Ohranjanje habitata 

pisane penice za 

vzdrževanje stabilne 

kmetijstvo Notranja cona pisane penice se  prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi 

prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje habitata 

pisane penice. 
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populacije (110-160 

gnezdečih parov) 

   V notranji coni pisane penice se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja 

kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, posamičnih 

grmov in drevesa. 

Prepelica 

Coturnix coturnix 

Ohranjanje habitata 

prepelice za vzdrževanje 

stabilne populacije (400-

800 gnezdečih parov). 

kmetijstvo Notranja cona prepelice se prekriva z  conami drugih travniških vrst. Z ukrepi 

prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja tudi ohranjanje 

habitata prepelice. 

   V notranji coni prepelice se ohranja ekstenzivne robne habitate, ki se jih kosi šele po 

1. avgustu, vsaj 10 cm nad tlemi. 

Priba 

Vanellus vanellus 

Vzpostavitev ugodnejših 

razmer za gnezdenje 

pribe, za ohranjanje vsaj 

sedanje populacije (350-

470 gnezdečih parov). 

kmetijstvo V notranji coni pribe se na obstoječih njivah spodbuja gojenje nizkih rastlin (npr. 

oljna repica, krompir), hkrati pa naj se ohranja sedanje razmerje med njivskimi in 

travniškimi površinami. 

Rakar 

Acrocephalus arundinaceus 

Ohranjanje habitata 

rakarja za vzdrževanje 

stabilne populacije (30-

40 gnezdečih parov). 

upravljanje z 

vodami 

Vključ. ekol. zahtev rakarja v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja obstoječi 

vodni režim ter sedanji nivo podtalnice. 

Rdečenoga postovka 

Falco vespertinus 

Ohranjanje 

prehranjevalnega habitata 

rdečenoge postovke za 

vzdrževanje ustreznih 

razmer v selitvenem 

koridorju. 

kmetijstvo V notranji coni rdečenoge postovke se ohranja mozaično krajino, tako da se 

spodbuja kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, 

posamičnih grmov in drevesa. 

Repaljščica 

Saxicola rubetra 

Ohranjanje habitata 

repaljščice za 

vzdrževanje stabilne 

populacije (2000-3000 

gnezdečih parov). 

kmetijstvo Notranja cona repaljščice se  prekriva z conami drugih travniških vrst. Z ukrepi 

prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja tudi ohranjanje 

habitata repaljščice. 

   V notranji coni repaljščice se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja 

kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, posamičnih 

grmov in drevesa. 
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Rjava penica 

Sylvia communis 

Ohranjanje habitata rjave 

penice za vzdrževanje 

stabilne populacije 

(1080-1420 gnezdečih 

parov). 

kmetijstvo Notranja cona rjave penice se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi 

prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje habitata 

rjave penice. 

   V notranji coni rjave penice se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja 

kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, posamičnih 

grmov in drevesa. 

Rjavi srakoper 

Lanius collurio 

Ohranjanje habitata 

rjavega srakoperja za 

vzdrževanje stabilne 

populacije (530-610 

gnezdečih parov). 

kmetijstvo Notranja cona rjavega srakoperja se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z 

ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje 

habitata rjavega srakoperja. 

   V notranji coni rjavega srakoperja se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja 

kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, posamičnih 

grmov in drevesa. 

Rumena pastirica 

Motacilla flava 

Ohranjanje habitata 

rumene pastirice za 

vzdrževanje stabilne 

populacije (30-40 

gnezdečih parov). 

kmetijstvo V notranji coni rumene pastirice se na obstoječih njivah in vrtovih spodbuja gojenje 

nizkih rastlin (npr. oljna repica, krompir), hkrati pa naj se ohranja sedanje razmerje 

med njivskimi in travniškimi površinami. 

   V notranji coni rumene pastirice se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja 

kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, posamičnih 

grmov in drevesa. 

Slavec 

Luscinia megarhynchos 

Ohranjanje habitata 

slavca za vzdrževanje 

stabilne populacije (260-

330 gnezdečih parov). 

kmetijstvo V notranji coni slavca se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja kolobarjenje, 

ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, posamičnih grmov in 

drevesa. 

Sloka 

Scolopax rusticola 

Ohranjanje habitata 

sloke za vzdrževanje 

stabilne populacije (90-

130 gnezdečih parov). 

upravljanje z 

vodami 

Vključ. ekol. zahtev sloke v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja naravna rečna 

dinamika, vključno s poplavnim režimom, ter sedanji nivo podtalnice. 

Sršenar 

Pernis apivorus 

Ohranjanje habitata 

sršenarja za vzdrževanje 

gozdarstvo V notr. coni sršenarja se na 0,5 % površine oblikuje naravna zatočišča, v katerih se 

izvaja prilagojena raba gozdov, tako da so prisotna vsaj 1-3 odrasla drevesa. 
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stabilne populacije (5-10 

gnezdečih parov). 

Varovalni gozdovi in rezervati se upoštevajo kot naravna zatočišča. 

  kmetijstvo Notranja cona sršenarja se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi 

prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje habitata 

sršenarja. 

   V notranji coni sršenarja se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja 

kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, posamičnih 

grmov in drevesa. 

   V notranji coni sršenarja se ohranja pester gozdni rob med obdelovanimi njivskimi 

površinami in gozdom. 

 Zagotavljanje miru na 

gnezdiščih sršenarja. 

gozdarstvo V notranji coni sršenarja se v polmeru 200-600 m okoli znanih gnezd oblikuje mirne 

cone, v katerih se vsaj v času od 1. junija do 31. avgusta ne izvaja sečnje in spravila 

lesa ter gradnje cest. 

Veliki skovik 

Otus scops 

Ohranjanje habitata 

velikega skovika za 

vzdrževanje stabilne 

populacije (60 gnezdečih 

parov). 

kmetijstvo Na celotnem območju SPA Ljubljansko barje dolina se spodbuja ekološko 

kmetovanje. Ustrezna raba se zagotovi skozi KO ukrepe, ukrepi ekološkega 

kmetovanja. 

   V notranji coni velikega skovika se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja 

kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, posamičnih 

grmov in drevesa. 

Veliki škurh 

Numenius arquata 

Ohranjanje habitata 

škurha za vzdrževanje 

stabilne populacije (5-8 

gnezdečih parov). 

varstvo narave Aktivni ukrepi varstva narave za vzdrževanje ustreznega habitata že potekajo. 

 Zagotavljanje miru na 

gnezdiščih velikega 

škurha. 

varstvo narave V notranji coni velikega škurha se v času od 15. aprila do 15. julija  omeji vse oblike 

rekreacijskih dejavnosti (sprehajanje, spuščanje modelčkov avionov, vzletanje in 

pristajanje balonov). 

Vodomec 

Alcedo atthis 

Ohranjanje habitata 

vodomca za vzdrževanje 

stabilne populacije. 

upravljanje z 

vodami 

Vključ. ekol. zahtev vodomca v ustrezne dele načrtov, zlasti da se čiščenje obrežnega 

in podrtega drevja izvaja le do mere, ki je potrebna za zagotavljanje poplavne 

varnosti. 

 
Podatki so povzeti po Programu upravljanja območij Natura 2000, Operativni program 2007-2013. 
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Priloga 11 - Pregled naravnih vrednot v krajinskem parku 

Zvrst – zvrst naravne vrednote: geomorf – površinska geomorfološka, geomorfp - podzemeljska geomorfološka, geol - geološka, hidr – hidrološka,  bot - botanična, zool - 

zoološka, ekos - ekosistemska, drev - drevesna, onv - oblikovana naravna vrednota 

 

Id št. Ime Kratka oznaka Zvrst Pomen  Dejavniki ogrožanja Stanje 

49 Draga pri Igu – 

ribniki 

Ribniki v dolini Drage pri Igu zool, hidr, 

bot, ekos 

Državni, 

naravni 

rezervat 

Ribogojništvo, tujerodne 

vrste (npr. beli amur, ki 

uničuje vodno in 

obvodno rastlinje), lov, 

komercialno nabiranje 

lokvanjev  

Spodnji ribnik je izpraznjen. Drugod je vodostaj nizek, 

vodni makrofiti pa precej razraščeni (2009). 

61 Goriški mah Ostanki visokega barja z  

bogato favno metuljev, šota 

na Ljubljanskem barju 

zahodno od Goričice pod 

Krimom 

bot, geol, 

zool 

Državni, 

naravni 

rezervat 

Spreminjanje vodnega 

režima, rezanje šote, 

onesnaževanje 

 

77 Bistra – Grajski 

izvir 

Kraški izvir na robu 

Ljubljanskega Barja pri Bistri 

hidr, zool Državni, 

naravni 

spomenik 

Možnost razlitja nevarnih 

snovi (transport preko 

Bistrice za potrebe 

industrije v Borovnici), 

gradnja infrastrukture 

(rekonstrukcija ceste) 

Grajski izvir je bil že v preteklosti zajezen. Voda je 

poganjala mlin in žago. Ob strugi je poleg grajskega 

objekta tudi veliko gospodarsko poslopje v katerih 

ima razstavne prostore Tehniški muzej Slovenije 

(2007).  

83 Močilnik Skupina kraških izvirov Male 

Ljubljanice pri Vrhniki 

hidr, 

geomorf 

Državni, 

naravni 

spomenik 

Poselitev 

(večstanovanjski objekt 

neposredno nad izvirom 

Malega Močilnika) - 

spreminjanje krajinske 

slike na stiku kraških 

pobočij z barjansko 

ravnico, gradbeni posegi,  

Območje je razmeroma dobro naravno ohranjeno. V 

zatrepni dolini je gostišče. Od gostišča kdo glavnega 

izvira Velikega Močilnika vodi več sprehajalnih poti. 

Izvirno jezero je bilo zajezeno, voda je bila speljana po 

koritu k žagi. Zgradba žage je danes porušena, na 

njenem mestu je parkirišče. Jez je porušen, struga je 

odprta. Stranski izvir in izvir pri kapelici sv. Antona 

sta obzidana. Zaradi povečane erozije so krajši odseki 

brežin Male Ljubljanice utrjeni s kamnometi. Na 

previsnih stenah zatrepa so urejene plezalne smeri. 

Izvir Malega Močilnika je bil zajet za napajanje živine. 
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Jez je viden še danes. Preko jezu je v Močilnik speljana 

cesta. Grob poseg, ki kazi podobo Močilnika je 

novogradnja večstanovanjskega objekta neposredno 

nad izvirom Malega Močilnika (2007). 

148 Barje pri 

Kostanjevici 

Ostanek visokega barja pri 

Kostanjevici na Ljubljanskem 

Barju 

bot, hidr, 

ekos 

Državni, 

naravni 

rezervat 

Rezanje šote, 

sprememba vodnega 

režima, neusmerjen 

obisk obiskovalcev 

Nizek vodostaj, odtočni kanal, ki vodi prosti severu, 

je pod propustom/mostičkom očiščen (2009). 

167 Ljubljanica Reka Ljubljanica dolvodno 

od Vrhnike 

hidr, 

geomorf 

Državni, 

naravni 

spomenik 

Gradbeni posegi, 

onesnaževanje, 

neprimerne oblike 

rekreacije 

 

226 Jezero pri 

Podpeči 

Kraško jezero pri Podpeči 

pod Krimom 

geomorf, 

hidr,ekos 

Državni, 

naravni 

spomenik 

Turizem, onesnaževanje Na jezeru so trije leseni pomoli, del brežin je utrjen z 

betonskimi ploščami, ki segajo tudi v vodo. Območje 

je onesnaženo z odpadki. Okoli jezera vodi steza. 

Močvirna ravnica v zaledju jezera je v naravnem stanju 

(2007). 

362 Podkamnik – 

izviri 

Kraški izviri na robu 

Ljubljanskega Barja pri 

Kamniku pod Krimom 

hidr Državni   

539 Koslerjeva 

gošča 

Ohranjen kompleks visoko 

barjanskega gozda z 

acidofilnimi drevesnimi 

vrstami, jugovzhodno od 

Črne vasi 

ekos, bot Državni, 

naravni 

rezervat 

Nelegalen lov, 

taborjenje, požiganje, 

vandalizem, neusmerjen 

obisk  

 

733 Ljubija Kraški izvir Ljubije, pritoka 

Ljubljanice pri Verdu 

hidr Državni, 

naravni 

spomenik 

Poselitev (južni in 

zahodni rob), 

onesnaževanje, gradbeni 

posegi 

Območje zatrepne doline Ljubije je na južnem in 

zahodnem robu urbanizirano. Hiše so na južnem robu 

postavljene na višjem delu pobočja, ki predstavlja 

zatrep doline. Neposredno nad izvirom Smukovo 

brezno je speljana cesta. Izvir je močno zaraščen in 

težko dostopen. Na zahodnem robu na Ljubijo mejijo 

zlasti vrtovi, odstranjena je obvodna vegetacija. V 

severnem delu je struga, ki se vleče od Smukovega 

brezna naravno dobro ohranjena. Izvir Gradarjevo 
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brezno in struga dolvodno od njega sta ohranjena v 

naravnem stanju (2007). 

734 Retovje Skupina kraških izvirov 

Velike Ljubljanice pri Verdu 

hidr, 

geomorf, 

zool, 

(geomorfp) 

Državni, 

naravni 

spomenik 

Gradbeni posegi, 

spreminjanje krajinske 

slike na stiku kraških 

pobočij z barjansko 

ravnico, gradbeni posegi 

Izviri Retovja gorvodno od mostu za pešce so v 

naravnem stanju, mimo izvirov Pod orehom in Pod 

skalo je speljana cesta. V zatrepni steni nad izvirom 

Pod skalo je urejen plezalni vrtec. Do Velikega in 

Malega Okenca vodi steza. V preteklosti je bila struga 

Velike Ljubljanice jugozahodno od izvira Pod skalo 

pregrajena z zidanim jezom. Preko tega je postavljen 

most za pešce, ki povezuje Mirke in Verd. Pod jezom 

je nekdaj stalo več žag in mlinov, ki so vsi opuščeni, 

ob strugi so vidne le še ruševine (2007). 

929 Mareke na Barju 

– barjanska 

okna 

Kraški izviri – barjanska 

okna v vršaju Iške pri 

Marekah na Ljubljanskem 

barju 

hidr Državni Zasipavanje, 

onesnaževanje 

 

1294 Bistra – Ribčev 

izvir 

Kraški izvir na robu 

Ljubljanskega Barja pri Bistri 

hidr, zool Državni  Izvir je zajet (2007). 

1412 Bistra – 

Zupanov izvir 

Kraški izvir na robu 

Ljubljanskega Barja pri Bistri 

hidr, zool Državni, 

naravni 

spomenik 

Možnost razlitja nevarnih 

snovi (transport preko 

Bistrice za potrebe 

industrije v Borovnici), 

gradnja infrastrukture 

Izvirne špranje so pod cesto. Pri obnovi ceste so 

prepuste (arkade) obnovili. Voda se zbira na 

vzdolžnem jezu, ki vodo usmerja na Zupanov mlin 

(2007). 

1490 Bistra – Galetov 

izvir 

Kraški izvir na robu 

Ljubljanskega Barja pri Bistri 

hidr, zool Državni, 

naravni 

spomenik 

Nevarnost razlitja 

nevarnih snovi (nafta, 

kemikalije iz podjetja 

Fenolit Borovnica), 

gradnja infrastrukture 

Neposredno ob izvirih teče cesta Vrhnika – 

Borovnica. Ob rekonstrukciji ceste so izvirne kotanje 

obzidali oz. utrdili s kamnometom. Takoj za izviri so 

cestni prepusti po katerih se voda steka v enotno 

strugo (betonsko korito z zapornico) (2007). 

4050 Želimeljščica Vodotok na Ljubljanskem 

barju, desni pritok Ižice 

hidr, ekos Državni Onesnaževanje  

4058 Ig – izviri Iščice Kraški izviri Iščice v Igu hidr Državni Onesnaževanje  

4059 Jezero – izviri 

Mlinskega 

potoka 

Kraški izviri na vzhodnem 

robu aluvialne ravnice Jezera 

pri Podpeči 

hidr Državni  Glavnina izvira pri nekdanjem mlinu sta bila zajeta za 

potrebe mlina, izgled izvira pod makadamsko cesto je 

delno prizadet s cesto (2010). 
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4060 Hruški potok – 

izvir 

Kraški izvir Hruškega 

potoka zahodno od vasi 

Jezero pri Podpeči 

hidr Državni   

4061 Jezero – izvir 

Špelin potoka 

Kraški izvir na južnem robu 

aluvialne ravnice Jezera pri 

Podpeči 

hidr Državni  Izvir je zajet za vodno oskrbo (2010). 

4142 Ljubljanica – 

paleostruga 

Paleostruga Ljubljanice 

zahodno od Podpeči 

geomorf, 

geol 

Državni Požiganje, onesnaženost Na robu struge ob makadamski cesti, ki pelje od 

Podpeške ceste proti zahodu, je nekaj smeti. 

Obnovljena pot Bevke – Podpeč vodi čez strugo, 

vendar v tem delu ni bila nasuta in sprememb ni videti 

(2009). 

4143 Iški vršaj Vršaj Iške na južnem robu 

Ljubljanskega barja med 

Tomišljem in Igom 

geomorf Državni   

4426 Iška Dolina desnega pritoka 

Ljubljanice s sotesko in 

slapovi 

hidr, 

geomorf, 

zool 

Državni Onesnaževanje  

4433 Jurčevo Šotišče Šota zahodno od Bevk na 

Ljubljanskem barju 

geol, bot Državni, 

naravni 

spomenik 

Rezanje šote, zaraščanje Na vzhodnem delu parcele v bližini poljske poti je 

obsežen izkop z vkopanimi piloti za hišico na koleh, ki 

je bila predvidena kot del turistične ureditve. Na 

zahodnem delu parcele je umetno narejen bajer 

nepravilne oblike, dimenzij približno 10x15 m. Šotišče 

se zelo hitro zarašča, šota je precej porezana (2009).  

7611 Veliki Močilnik Kraški izviri Male Ljubljanice 

na Vrhniki 

hidr, 

geomorf 

Državni  Okrog izvirne kotanje glavnega izvira je speljana 

gozdna pot. Dolvodno od izvira je stara drča. Izvirna 

kotanja je v naravnem stanju. Stranski izvir in izvir pri 

kapelici sv. Antona sta obzidana (2007). 

7631 Malo Okence Kraški izvir in izvirna jama 

Velike Ljubljanice v skupini 

Retovje pri Verdu 

geomorf, 

geomorfp, 

hidr, zool 

Državni  Izvir je v naravnem stanju. Do njega vodi steza (2007). 

7632 Mali Močilnik Kraški izvir Male Ljubljanice 

na Vrhniki 

hidr, 

geomorf 

Državni Poselitev Izvir je v naravnem stanju. Okoli 20 m dolvodno od 

izvira je bil v preteklosti postavljen jez, za katerim je 

nastalo jezerce za napajanje živine. Jez je viden še 

danes. Del vode je dotekal po lesenem koritu na kolo, 
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ki je poganjalo žago, ki še vedno stoji, vendar ne 

obratuje. Preko jezu je v zatrepno dolino Močilnika 

speljana cesta. Grob poseg, ki kazi podobo Malega 

Močilnika je novogradnja stanovanjskega objekta 

neposredno nas izvirom Mali Močilnik (2007). 

7663 Grmez Osamelec na Ljubljanskem 

barju zahodno od Škofljice, 

nahajališče kremenove 

mivke 

geomorf, 

geol 

Državni   

7664 Babna gorica Osamelec na Ljubljanskem 

barju, zahodno od Škofljice 

geomorf Državni   

7665 Strajanov breg Dolina zgornjega toka 

potoka Strajanov breg z 

mokrišči pri Dreniku, 

rastišča Loeselove grezovke 

(Liparis loeselii) 

hidr, bot, 

zool 

Državni, 

naravni 

rezervat 

Spremembe vodnega 

režima, onesnaževanje 

(vnos hranil v tla) 

 

7677 Goričica Osamelec na Ljubljanskem 

barju pri Goričici 

geomorf Državni Poselitev Vzhodno pobočje osamelca je pozidano, ostali del je v 

naravnem stanju (2010). 

7680 Grič – 

Dobčenica 

Osamelec na Ljubljanskem 

barju južno od Vnanjih 

Goric 

geomorf Državni  Osamelec ni poseljen, je porasel z gozdom in v 

naravnem stanju (2010). 

7681 Plešivica Osamelec na Ljubljanskem 

barju pri Notranjih Goricah 

geomorf Državni Poselitev V osrednjem delu je osamelec delno poseljen (2010). 

7686 Jelšje Gozd črne jelše ob robu 

Ljubljanskega barja, južno od 

Škofljice 

ekos Državni Sečnja, zamenjava z 

drugo drevesno vrsto, 

zasipavanje 

Poleg črne jelše se je v posameznih delih nasadila 

smreka, ki je zaradi neprimernega rastišča pod 

udarom lubadarja. Na celotnem območju najdemo v 

polnilnem sloju veliki jesen, lesko, čremso, poljski 

jesen. Zeliščni sloj je bogat (2007).  

7695 Strahomersko 

okno 

Barjansko okno severno od 

Tomišlja na Ljubljanskem 

barju 

hidr, 

geomorf 

Državni  Izvir je v naravnem stanju. V njem je merilna letev, ki 

na izvir ne vpliva (2007). 

7696 Jevšnik – okni Barjanski okni severno od 

Tomišlja na Ljubljanskem 

barju 

hidr, 

geomorf 

Državni Regulacija oz. nepravilno 

vzdrževanje jarka 

Izviri so v naravnem stanju (2007).  
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7702 Bevke – šota Šota zahodno od Bevk na 

Ljubljanskem barju 

geol Državni Rezanje šote, zaraščanje, 

spreminjanje vodnega 

režima 

 

7711 Dragel – 

mokrotna dolina 

Mokrotna dolina, rastišče 

navadne rezike (Cladium 

mariscus) pri Gorenjem 

Blatu 

bot, ekos Državni   

7712 Kušljanov 

graben 

Rastišče navadne streluše 

(Sagittaria sagittifolia) v 

Notranjih Goricah 

bot Državni   

7727 Veliko Okence Kraški izvir in izvirna jama 

Velike Ljubljanice v skupini 

Retovje pri Verdu 

geomorf, 

geomorfp, 

hidr, zool 

Državni  Izvir je v naravnem stanju. Do njega vodi steza (2007). 

7728 Pod skalo Kraški izvir Ljubljanice v 

skupini Retovje pri Verdu 

geomorf, 

geomorfp, 

hidr, zool 

Državni  Izviri so v naravnem stanju. Mimo njih teče cesta, 

voda odteka skozi prepust pod njo. V steni nad izviri 

je urejeno plezališče (2007). 

7729 Pod orehom Kraški izvir Ljubljanice v 

skupini Retovje pri Verdu 

geomorf, 

geomorfp, 

hidr, zool 

Državni  Neposredno nad izvirom je speljana cesta. Sam izvir je 

v naravnem stanju (2007). 

7821 Bistra Desni pritok Ljubljanice na 

Ljubljanskem barju 

hidr, zool Državni   

7826 Babna Gorica – 

šota 

Ostanek šote na 

Ljubljanskem barju, 

jugozahodno od Babne 

Gorice 

geol Državni   

7980 Kostanjevica Osamelec na Ljubljanskem 

barju, severno od Bevk 

geomorf Državni Onesnaženost Pod jugovzhodnim pobočjem rekonstruirajo cesto 

Bevke – Log pri Brezovici, ki delno posega v pobočje. 

Na vzhodnem pobočju je opuščen kop dolomita, ki se 

polagoma zarašča. V njem so odloženi kosovni 

odpadki. Na osamelcu ni objektov (2009). 

7982 Sinja gorica Osamelec na Ljubljanskem 

barju pri Sinji Gorici 

geomorf Državni Poselitev Na vzhodnem delu osamelca in ob njem je razvito 

naselje Sinja Gorica. Vršni del je uravnan, na njem so 

kmetijske površine. Širitev obstoječih stavbnih 

zemljišč ni predvidena (2009). 
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7983 Brdo pri Bevkah Osamelec severno od Bevk 

na Ljubljanskem barju 

geomorf Državni Poselitev Po celotnem osamelcu teče gozdna cesta. Na 

skrajnem severovzhodnem delu je nova pozidava, na 

severnem pobočju stoji manjši objekt. Drugače 

osamelec ni pozidan. Na jugozahodnem pobočju je 

opuščen kamnolom dolomita (2009). 

8075 Iščica Desni pritok Ljubljanice na 

Ljubljanskem barju 

hidr, ekos Državni   

8102 Iška Loka – 

izviri 

Izviri na Ljubljanskem barju 

pri Iški Loki 

hidr Državni   

8705 Ljubljana – vrba 

žalujka ob 

Ižanski cesti 

Vrba žalujka ob Ižanski cesti 

v Ljubljani 

drev Državni  Rastišče je ohranjeno na cca 80 % površine. Delno je 

že močno razgrajeno, krošnja se suši (2002). 

8779 Črna vas – divji 

kostanj 1 

Divji kostanj pri hiši 128 v 

Črni vasi pri Ljubljani 

drev Državni  Drevo je vitalno, rastišče travnato dvorišče (2004). 

43168 Brezno pod 

Planinico 

Poševno ali stopnjasto 

brezno 

geomorfp Državni   

43291 Brezno pod 

Skalo 

Brezno geomorfp Državni   

44567 Mali Močilnik Kraški izvir Male Ljubljanice 

na Vrhniki 

hidr, 

geomorf 

Državni   

45513 Veliko Okence Kraški izvir in izvirna jama 

Velike Ljubljanice v skupini 

Retovje pri Verdu 

geomorf, 

geomorfp, 

hidr, zool 

Državni   

46126 Izvir pod 

orehom 

Jama, stalni izvir geomorfp Državni   

46184 Desna špranja 

pod skalo 

Jama, občasni izvir geomorfp Državni   

46185 Malo Okence Kraški izvir in izvirna jama 

Velike Ljubljanice v skupini 

Retovje pri Verdu 

geomorf, 

geomorfp, 

hidr, zool 

Državni   

47303 Podpeško 

jezero 

Brezno, stalni ponor geomorfp Državni   

Vir: Naravovarstveni atlas, 2012  
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Priloga 12 - Pregled kulturne dediščine v krajinskem parku 

EŠD Ime enote  Tip enote   Opis  Obseg  Status  

14 Bevke - Arheološko območje 

Žebravc 

arheološka 

dediščina 

Območje povečanega arheološkega potenciala glede na pripoved 

domačina o koliščarskih najdbah (ošiljeni koli, lončene posode) in 

najdbi deblaka. 

območje  

15 Bistra - Samostan Bistra sakralno profana 

stavbna ded. 

Kartuzijanski samostan z gotsko zasnovo je opuščen in predelan v 

tehniški muzej. Ohranjeni so križni hodnik iz 15. stol., stražni stolp in 

kapela s fragmenti baročne poslikave, mlin, delno pa tudi park. 

skupina 

objektov 

spomenik 

državnega 

pomena 

20 Blatna Brezovica - Vas naselbinska 

dediščina 

Obcestna vas z ohranjeno parcelacijo in talnim sistemom pozidave v 

osrednjem delu. Vedutno je izpotavljena, ima značilno silhueto. 

Nastanek v 16. stol. in kasneje. 

območje  

21 Blatna Brezovica - Kolišča v Blatni 

Brezovici 

arheološka 

dediščina 

Ostanki koliščarskih naselbin, ki so bile poseljene v 4. in 3. tisočletju 

pr.n.št. Odkrite so bile tudi posamične prazgodovinske najdbe 

(Postrane), po pripovedovanju domačina pa naj bi na ledini Na mahu 

ležal izdolben čoln. 

območje  

79 Črna vas - Cerkev sv. Mihaela sakralna stavbna 

dediščina 

Plečnikova zgradba, urejena v župnišče in cerkev v nadstropju. 

Grajena je iz preprostih materialov, večinoma lesa. Iz lesa je vsa 

notranja oprema. Stavbo poudarjata odprt zvonik in betonsko 

stopnišče. 

objekt spomenik 

državnega 

pomena 

190 Ig - Kolišča na Igu arheološka 

dediščina 

Ostaline prazgodovinskih kolišč s številnimi najdbami, ki dokazujejo 

metalurško dejavnost, gojenje in uporabo kultiviranih rastlin ter rejo 

domačih živali. Naključne rimskodobne in srednjeveške najdbe pa 

pričajo o kontinuirani poselitvi območja. 

območje spomenik 

državnega 

pomena 

(predlog) 

485 Notranje Gorice - Kolišče Gmajna arheološka 

dediščina 

Ostanki koliščarske naselbine, ki je bila glede na najdbe in 

radiokarbonske datacije poseljena večkrat, in sicer od 4. do 2. 

tisočletja pr.n.št. 

območje  

529 Podplešivica - Arheološko najdišče 

Roje-Zamedvedica-Bluše 

arheološka 

dediščina 

Območje mezolitskih lovskih taborov (Bluše, Vrbičev hribec, 

Zamedvedica) in koliščarske naselbine iz 5. tisočletja pr.n.št. 

(Zamedvedica), posamičnih najdb in ostankov preprostih lesenih 

čolnov - deblakov. 

območje  

831 Vnanje Gorice - Arheološko najdišče 

Dobčenica 

arheološka 

dediščina 

Tabor mezolitskih lovcev glede na površinske najdbe kamnitih orodij 

(mikroliti in sileksi). 

območje  
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843 Vrhnika - Trško jedro naselbinska 

dediščina 

Trško naselje se je razvilo iz rimske prometne postojanke, 

furmanske vasi ter več vaških jeder z obrtnimi delavnicami in 

tovarnami. Značilna silhueta z dominantno cerkvijo sv. Trojice. 

območje  

844 Vrhnika - Arheološko najdišče 

Nauportus 

arheološka 

dediščina 

Prazgodovinsko gradišče in naselbina, rimskodobni vicus s 

pristaniščem, itinerarsko cesto in grobiščem ter zaporni zidovi z 

manjšo utrdbo in pohodnim kastelom poznoantičnega zapornega 

sistema. Srednjeveška naselbina in srednje-novoveški trg. 

območje  

1674 Notranje Gorice - Cerkev sv. 

Martina 

sakralna stavbna 

dediščina 

Cerkev je bila prvič omenjena v 15. stoletju. Enoladijska cerkev s 

prezbiterijem in z zvonikom na zahodni strani je rezultat prezidav v 

drugi polovici 19. stoletja. Iz tega časa je tudi notranja oprema. 

objekt  

1675 Vnanje Gorice - Cerkev sv. Duha sakralna stavbna 

dediščina 

Prvič je bila omenjena leta 1526. V drugo polovico 19. stoletja sodi 

sedanja manjša enoladijska cerkev s historično fasado, prezbiterijem 

in z zvonikom na zahodni strani ter notranjo opremo domačih 

mojstrov. 

objekt  

1851 Iška vas - Cerkev sv. Mihaela sakralna stavbna 

dediščina 

Cerkev sestavljajo gotski križnorebrasto obokan prezbiterij, 

romanska ravnostropna ladja ter prizidan zgodnjebaročni zvonik. 

Freske sodijo v 16. stol. V cerkvi je urejen lapidarij rimskih 

nagrobnikov. 

objekt  

1852 Kremenica - Cerkev sv. Urha sakralna stavbna 

dediščina 

V osnovi še gotska cerkev ima pravokotno ladjo in k njej z leti 

prizidan zvonik ter petosminsko zaključen prezbiterij. Baročni oltar. 

objekt  

1853 Matena - Cerkev sv. Mohorja in 

Fortunata 

sakralna stavbna 

dediščina 

Cerkev je barokizirana gotska vaška podružnica. Glavni oltar je iz 

druge polovice 18. stoletja, stranska sta značilna primerka zlata 

oltarja iz 17. stoletja. 

objekt  

2178 Jezero - Cerkev sv. Lovrenca sakralna stavbna 

dediščina 

Manjša gotska podružnična cerkev sv. Lovrenca je bila pozneje 

barokizirana. 

objekt  

2567 Brest - Cerkev sv. Andreja sakralna stavbna 

dediščina 

Dvoranska cerkev je bila postavljena v spomin na kugo. Leta 1614 jo 

je posvetil škof Tomaž Hren. Na začetku 18. stoletja je bila močno 

predelana. Sočasen je tudi glavni oltar. 

objekt  

2682 Blatna Brezovica - Cerkev sv. Jakoba sakralna stavbna 

dediščina 

Cerkev, prvič omenjena 1526 in barokizirana sredi 18. stoletja, ima 

podolžno ladjo, ožji prezbiterij s posnetimi ogli in vhod pod 

zahodnim zvonikom. Glavni oltar je iz 1753. leta. 

objekt  

2833 Bevke - Cerkev sv. Križa sakralna stavbna 

dediščina 

V drugi polovici 18. stol. barokizirana cerkev, prvič omenjena 1528, 

ima ovalno ladjo s stranskima kapelama, pravokotni prezbiterij, vhod 

pod zahodnim zvonikom in opremo iz prve polovice 19. stoletja. 

objekt  
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5718 Črna vas - Spomenik žrtvam NOV v 

Kozlarjevi gošči 

memorialna 

dediščina 

Spomenik - stiliziran Triglav, sezidan iz kamnitih blokov, na katerem 

sta pritrjena srčasta kovinska plošča z imeni žrtev in napis, je 

posvečen žrtvam iz okoliških krajev, pobitim v letih 1943-1944. 

objekt spomenik 

lokalnega 

pomena 

7912 Bistra - Vrt in park ob samostanu 

Bistra 

vrtnoarhitekturna 

dediščina 

Na prostoru križnega vrta in v okolici so v 19.stol. po večjih 

prezidavah kompleksa uredili park z mrežo poti med objekti, 

obsajenimi s tujerodnimi drevesi, ribnik in obhodno pot z 

drevoredom. 

objekt  

8775 Bistra - Območje samostana Bistra sakralno profana 

stavbna ded. 

Samostanski kompleks sestavljajo opuščeni samostan, predelan v 

tehniški muzej, park in širše vplivno območje z delom Ljubljanskega 

Barja in gozdnatega zaledja. 

skupina 

objektov 

spomenik 

državnega 

pomena 

9368 Ljubljana - Arheološko območje 

Ljubljansko barje 

arheološka 

dediščina 

Območje Ljubljanskega barja kot celota je arheološki teren z 

najdbami iz vseh arheoloških obdobij od paleolitika do rimskega 

obdobja. Med pomembnejše ostaline sodijo prazgodovinska kolišča. 

območje  

10527 Mirke - Arheološko najdišče Hrastje arheološka 

dediščina 

V naselju in predvsem na ledini Hrastje so odkrili rimske novce. območje  

10531 Verd - Arheološko najdišče Verd arheološka 

dediščina 

Pri kopanju temeljev za hišo je bil odkrit antični žarni grob, ki je 

verjetno del še neraziskane antične nekropole. Z Verda izvira tudi 

zatrepni del rimskega nagrobnika, ki je danes shranjen v Bistri. 

območje  

11139 Bevke - Arheološko najdišče 

Gradišče-Zagradišče 

arheološka 

dediščina 

Sledovi mezolitske, prazgodovinske (železnodobne in domnevno 

eneolitske) in rimskodobne poselitve (slučajne najdbe in testno 

sondiranje 1967). 

območje  

11140 Bevke - Arheološko najdišče Brdo arheološka 

dediščina 

Tabor mezolitskih lovcev glede na odkrite sledove litične industrije. območje  

11141 Bevke - Arheološko območje Zaloke arheološka 

dediščina 

Območje povečanega arheološkega potenciala glede na pripoved 

domačina o najdbi ognjišča in črepinj starih posod. 

območje  

11142 Verd - Kolišči Hočevarica in Stare 

gmajne 

arheološka 

dediščina 

Ostanki dveh kolišč; kolišče Hočevarica je bilo poseljeno v drugi 

četrtini 4. tisočletja pr.n.št., kolišče Stare gmajne pa približno 80 let 

po Hočevarici. Med najdbami so izjemni predmeti: lok iz tisovine, 

kolo in os enoosnega voza, deblaki. 

območje  

11143 Blatna Brezovica - Arheološko 

najdišče Njiva 

arheološka 

dediščina 

Sledovi mezolitske, eneolitske in bronastodobne poselitve; odkriti so 

bili številni kremenovi odbitki in orodja, odlomki lončenine in ostanki 

živalskih kosti. Po pripovedovanju domačina so 1996 (pri oranju 

jarka) naleteli na poševno zabite kole. 

območje  

11144 Blatna Brezovica - Kolišče Veliki mah arheološka Ostanki (koli in kulturna plast) koliščarske naselbine iz verjetno prve območje  
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dediščina polovice 3. tisočletja pr.n.št. 

11145 Blatna Brezovica - Kolišče Za strugo arheološka 

dediščina 

Lokacija prazgodovinskega kolišča glede na topografska poročila 

oziroma posamične najdbe (odlomki lončenine, navpično zabit kol). 

območje  

11149 Dobravica - Arheološko območje arheološka 

dediščina 

Odkriti so bili ostanki antičnih stavbnih ostalin. Severozahodno od 

vasi leži neraziskano gomilno grobišče, verjetno prazgodovinsko. 

območje  

11152 Iška - Arheološko najdišče arheološka 

dediščina 

Na območju naselja Iška so bile odkrite posamične kovinske najdbe 

iz mlajše železne dobe. 

območje  

11153 Iška vas - Arheološko območje Britof 

in Poljane 

arheološka 

dediščina 

Cerkev sv. Mihaela, v kateri je urejen lapidarij rimskih nagrobnikov, 

je sezidana iz spolij delno raziskane rimske nekropole. V bližini je 

križišče rimskih vicinialnih cest in ruševine kvadratnega tlorisa. 

območje  

11161 Strahomer - Arheološko območje 

Trnovo 

arheološka 

dediščina 

Drobne najdbe, odkrite okoli podružnične cerkve sv. Jakoba, kažejo 

na obstoj rimskodobne naselbine. Odkrita je bila tudi rimska cesta. 

območje  

11365 Matena - Kašča pri hiši Matena 32 profana stavbna 

dediščina 

Manjši, nadstropni objekt z začetka 19. stol. Streha je simetrična 

dvokapna, s podaljšanim napuščem nad lesenimi stopnicami in 

gankom v nadstropju, kjer je vhod v kaščo. Pritličje bivalno. 

objekt  

11371 Plešivica na Barju - Kašča pri hiši 

Plešivica 56 

profana stavbna 

dediščina 

Nadstropna, zidana kašča stoji v sklopu domačije. V nadstropje 

vodijo kamnite stopnice pod obokom, pred vhodom podprta z 

arkadnim lokom s stebričem. Ima opečno dvokapnico in je 

podkletena; 19. stol. 

objekt  

11372 Vnanje Gorice - Domačija Pod 

Goricami 17 

profana stavbna 

dediščina 

Pritlična, zidana hiša z zatrepom nad vhodom in letnico 1863 na 

pravokotnem portalu iz podpeškega marmorja. Nasproti hiše hlev in 

še dve gospodarski poslopji. 

območje  

11373 Vnanje Gorice - Domačija Vnanje 

Gorice 47 

profana stavbna 

dediščina 

Domačijo sestavljata pritlična, delno podkletena hiša s strešno 

mansardo, ohranjeno fasadno dekoracijo in letnico 1904 na portalu 

ter zidano gospodarsko poslopje. 

območje  

11374 Vnanje Gorice - Domačija Vnanje 

Gorice 70 

profana stavbna 

dediščina 

Domačijo sestavljata pritlična hiša - nekdanja trgovina in gostilna -, 

ter nadstropno gospodarsko poslopje pred njo. Hiša ima lesen gank 

v zatrepu čelne fasade in letnico 1913. 

skupina 

objektov 

 

11375 Vnanje Gorice - Domačija Vnanje 

Gorice 77 

profana stavbna 

dediščina 

Podkletena hiša z ohranjenimi šivanimi robovi in okenskimi okvirji v 

ometu, portalom iz podpeškega marmorja z letnico 1854 ter zidano, 

nadstropno gospodarsko poslopje z opečnimi mrežami v zatrepu. 

območje  

11376 Vnanje Gorice - Domačija Vnanje 

Gorice 80 

profana stavbna 

dediščina 

Domačija ima zidano pribrežno hišo z letnico 1867 na kletnem 

portalu, pokrito z dvokapnico s čopi, in nadstropno zidano 

skupina 

objektov 
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gospodarsko poslopje s hlevom in kaščo v nadstropju, do katere 

vodi stopnišče. 

11377 Vnanje Gorice - Hiša Pod Goricami 3 profana stavbna 

dediščina 

Pritlična, zidana kmečka hiša, pokrita z opečno dvokapnico s čopi, 

ima značilno poudarjen strešni zartrep nad glavnim vhodom. Portal 

segmentne oblike iz podpeškega marmorja z vklesano letnico 1837. 

objekt  

11378 Vnanje Gorice - Hiša Vnanje Gorice 

79 

profana stavbna 

dediščina 

Vzdolžna hiša je delno podkletena, s poudarjenim strešnim zatrepom 

nad glavnim vhodom. Z ožjo, čelno stranjo je obrnjena na cesto. 

Zasnova konec 19. stoletja. 

objekt  

11379 Babna Gorica - Arheološko najdišče 

Babenški hrib 

arheološka 

dediščina 

Tabor mezolitskih lovcev glede na odkrite sledove litične industrije. območje  

11381 Babna Gorica - Arheološko najdišče 

Grmez 

arheološka 

dediščina 

Sledovi mezolitske in bakrenodobne poselitve; odkriti so bili kamniti 

odbitki in orodja, najdeni odlomki eneolitske lončenine pa indicirajo 

na koliščarsko naselbino. 

območje  

11382 Babna Gorica - Rimska cesta arheološka 

dediščina 

Del rimske vicinalne ceste med Babno Gorico in Igom. območje  

11383 Bevke - Arheološko najdišče 

Kostanjevica 

arheološka 

dediščina 

Tabor mezolitskih lovcev glede na površinske najdbe kamnitih orodij 

(mikroliti in sileksi). 

območje  

11384 Bevke - Domačija Bevke 9 profana stavbna 

dediščina 

Domačijo sestavljajo pritlična, zidana hiša z dvignjenim zatrepom nad 

vhodom z letnico 1881, zidani svinjaki in velik zidan hlev z opečnimi 

mrežami v zatrepu. 

skupina 

objektov 

 

11385 Bevke - Hiša Bevke 14 profana stavbna 

dediščina 

Delno podkletena kmečka hiša stoji z ožjo čelno fasado ob cesti. 

Pokriva jo strma opečna dvokapnica s podaljšanim napuščem nad 

vhodno fasado. Ohranjen je kamnit pravokoten portal z letnico 

1884. 

objekt  

11386 Bevke - Hiša Bevke 19 profana stavbna 

dediščina 

Pritličen stanovanjski objekt z zatrepom nad vhodom, datiranim z 

letnico 1858. Pokrit s strmo opečno dvokapnico. 

objekt  

11387 Bevke - Hiša Bevke 33 profana stavbna 

dediščina 

Stanovanjska hiša s prenovljeno štiriosno čelno fasado in kamnitim 

portalom z letnico 1914. Pokrita je z opečno dvokapno streho s 

čopi. 

objekt  

11388 Bevke - Hiša Bevke 37 profana stavbna 

dediščina 

Pritilična hiša izrazito podolžnega tlorisa, s čelno fasado obrnjena na 

cesto. Na čelni fasadi je ohranjen profiliran venec, ki ločuje pritličje 

od zatrepnega dela fasade. 19. stoletje. 

objekt  

11389 Bevke - Hiša Bevke 39 profana stavbna V breg postavljena hiša, delno podkletena in pokrita z opečno objekt  
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dediščina dvokapno streho s čopi. Z ožjo čelno fasado je obrnjena na cesto. 

Hiša je s konca 19. stoletja. 

11390 Bevke - Hiša Bevke 43 profana stavbna 

dediščina 

V breg postavljena, zidana hiša ima nad vhodno fasado dvignjen 

zatrep, na dvoriščni strani pa podaljšan strešni napušč. Pokriva jo 

simetrična opečna dvokapnica. Zasnova 19. stol. 

objekt  

11391 Bevke - Hiša Bevke 50 profana stavbna 

dediščina 

Pritlična hiša s kamnitim portalom in letnico 1866. Pokrita s strmo 

opečno dvokapnico. V zatrepu pod strešnim slemenom je ohranjena 

prezračevalna dekorativna lina v obliki rozete. 

objekt  

11392 Bevke - Skupina kozolcev pri hiši 

Bevke 24 

profana stavbna 

dediščina 

Skupina treh kozolcev, toplarjev. Ob njih stoje še enojni stegnjeni 

kozolci. Eden od njih ima ohranjeno letnico postavitve 1852. 

območje  

11393 Bistra - Arheološko najdišče Bistra arheološka 

dediščina 

Najdišče posameznih prazgodovinskih in rimskodobnih predmetov, 

ostaline koliščarskih naselbin (Mali Otavnik, Veliki Otavnik, Bistra, 

podvodne raziskave 2005/06) in potencialna lokacija rimskodobnega 

templja na območju kraških izvirov. 

območje  

11394 Blatna Brezovica - Najdišče drevaka arheološka 

dediščina 

V jarku za osuševanje je bil odkrit prazgodovinski drevak, ki še 

vedno leži in situ. 

območje  

11395 Blatna Brezovica - Domačija Blatna 

Brezovica 16 

profana stavbna 

dediščina 

Domačijo sestavljajo pritlična hiša zatrepom nad vhodom z letnico 

1866 in hlev s senikom, ki stoji stoji za hišo in ima značilne opečne 

dekorativne mreže in lesen zatrep v dveh horizontalnih nivojih. 

območje  

11396 Blatna Brezovica - Hiša Blatna 

Brezovica 7 

profana stavbna 

dediščina 

Vbrežna, vrhkletna, zidana hiša. Nad vhodom je podaljšan napušč 

strme dvokapnice. Okenski okviri iz ometa in profiliran zidec med 

pritlično etažo in trikotnim čelom zatrepa. Zasnova 19. stol. 

objekt  

11398 Breg pri Borovnici - Arheološko 

najdišče Borovniščica 

arheološka 

dediščina 

Ob potapljanjih v potok Borovniščico so bile odkrite številne 

arheološke ostaline iz preteklih obdobij. 

območje  

11399 Brest - Arheološko območje Otok arheološka 

dediščina 

Območje povečanega arheološkega potenciala glede na ledinsko ime 

in izoblikovanost terena, primernega za naselitev oziroma zavetje. 

območje  

11400 Brest - Hiša Brest 21 profana stavbna 

dediščina 

Pritlična hiša pod skupnim slemenom združuje bivalni in gospodarski 

del. Ohranjena je fasadna dekoracija bivalnega dela objekta (šivan 

rob, okenski okviri), na pravokotnem kamnitem portalu letnica 1913. 

objekt  

11405 Goričica pod Krimom - Arheološko 

najdišče Na griču 

arheološka 

dediščina 

Sledovi prazgodovinske poselitve (najdbe kremenovih odbitkov in 

odlomkov lončenine); najdišče je bilo identificirano 1977. 

območje  

11406 Ig - Rimskodobna vaška naselbina arheološka 

dediščina 

Številne naselbinske in grobiščne najdbe dokazujejo obstoj 

rimskodobne naselbine, vicusa. Trasa kolovoza Paške ulice je 

območje  
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identična rimski vicinalni cesti Ig - Golo. Na rimskodobnem grobišču 

so bili odkriti tudi halštatski predmeti, keramika. 

11410 Iška Loka - Arheološko najdišče 

Trdine 

arheološka 

dediščina 

Ostaline bronastodobne naselbine; odkrite so bile strukture 

(odpadne jame in jame za stojke), številni odlomki lončenine, kosi 

hišnega lepa, del bronastega uhana, živalske kosti. Od tod so znane 

tudi najdbe odlomkov poznosrednjeveške lončenine. 

območje  

11411 Kamnik pod Krimom - Kolišče 

Založnica 

arheološka 

dediščina 

Ostanki koliščarske naselbine, ki je bila glede arheološko-

dendrokronološke raziskave poseljena med 2500-2400 pr.n.št. 

(kulturna skupina Somogyvar-Vinkovci). Med najdenimi predmeti je 

tudi fragmentarno ohranjeno leseno veslo. 

območje  

11412 Kremenica - Arheološko najdišče 

Kremeniški hrib 

arheološka 

dediščina 

Tabor mezolitskih lovcev glede na odkrite sledove litične industrije. območje  

11413 Lipe - Žitnikov deblak arheološka 

dediščina 

Ostanki čolna iz hrastovega lesa, raziskovanega 1978. Verjetno 

rimskodobni deblak je zavarovan in situ s plastično folijo in 

zemljenim nasutjem. 

objekt  

11414 Lipe - Deblak Škrabov tal arheološka 

dediščina 

Ostanki čolna, ki leži in situ v osušenem meandru Ljubljanice; 

verjetno gre za rimskodobni deblak. 

območje  

11415 Matena - Arheološko najdišče 

Lanišče 

arheološka 

dediščina 

Prostor posamičnih prazgodovinskih, rimskodobnih in srednjeveških 

najdb (odlomki lončenine, podkve, beneški novec), sekundarno 

najdišče rimskodobnih nagrobnikov (cerkev) in lokacija v potresu 

1895 porušenega dvorca (Hoefflein) iz 16. stol. 

območje  

11417 Plešivica na Barju - Gradišče arheološka 

dediščina 

Prazgodovinsko gradišče. območje  

11418 Pijava gorica - Arheološko najdišče 

Pijavski hrib 

arheološka 

dediščina 

Tabor mezolitskih lovcev glede na odkrite sledove litične industrije. območje  

11420 Podpeč - Arheološko najdišče 

Ljubljanica 

arheološka 

dediščina 

Iz stare in nove struge reke Ljubljanice poznamo številčne podvodne 

arheološke najdbe iz različnih arheoloških obdobij od prazgodovine 

do antike in srednjega veka. Strugi sta tudi stara vodna vlečna pot. 

območje spomenik 

državnega 

pomena 

11421  Prevalje pod Krimom - Arheološko 

najdišče Šivčev hrib in prekop  

arheološka 

dediščina 

Površinske najdbe litične industrije kažejo na obstoj mezolitske 

naselbine na severnem pobočju Šivčevega hriba. Ob Šivčevem 

prekopu leži bronastodobno kolišče, blizu katerega je bil odkrit tudi 

drevak. 

območje  

11422 Sinja Gorica - Gradišče Sinja gorica arheološka 

dediščina 

Prazgodovinsko gradišče glede na izoblikovanost terena in 

prazgodovinske drobne kovinske najdbe. 

območje  
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11426 Škofljica - Arheološko najdišče Breg arheološka 

dediščina 

Tabor mezolitskih lovcev, obiskovan od konca ledene dobe naprej. 

Odkriti so bili številni kremenovi odbitki in orodja (praskala, klinice, 

geometrijski primerki), koščena šila, odlomki lončenine in ostanki 

živalskih kosti. 

območje  

11427 Verd - Arheološko najdišče Ljubija arheološka 

dediščina 

Tabor kamenodobnih lovcev (Zalog pri Verdu, raziskave korita in 

brežine Ljubije 2004), ostaline koliščarskih naselbin (Pijalce in Veliki 

kot, raziskave 2005/06) in najdišče tovora (tegule iz 1. stol.) in 

opreme čolna, ki se je potopil pri Pritiski. 

območje  

11428 Vnanje Gorice - Arheološko najdišče 

Hrib 

arheološka 

dediščina 

Tabor mezolitskih lovcev glede na odkrite sledove litične industrije. območje  

11429 Vnanje Gorice - Domačija Na Gulč 4 profana stavbna 

dediščina 

Domačijo sestavljajo pribrežna, zidana hiša z letnico 1863 na portalu, 

vzporedno s hišo stoječe gospodarsko poslopje - hlev s podaljšanim 

napuščem nad vhodi in delno zidan, delno lesen skedenj na dvorišču. 

območje  

11430 Vnanje Gorice - Domačija Vnanje 

Gorice 87 

profana stavbna 

dediščina 

Velika, zidana, pritlična hiša, s strmo opečno dvokapnico in z veliko 

mansardo. Kamnit portal z letnico 1844. Gospodarsko poslopje je 

pritlično in zidano, ves kompleks obdaja zidana ograja. 

objekt  

11431 Vnanje Gorice - Hiša Na Gulč 11 profana stavbna 

dediščina 

Pribrežna, vrhkletna zidana hiša - gostilna stoji z vzdolžno stranjo ob 

cesti. Ima strmo dvokapnico in zatrep v osrednji osi nad kamnitim 

segmentnim portalom z letnico 1840. 

objekt  

11432 Vnanje Gorice - Hiša Na Gulč 5 profana stavbna 

dediščina 

Pribrežna, vrhkletna, zidana hiša z zatrepom nad glavnim vhodom - 

pravokotni portal je datiran z letnico 1873. 

objekt  

11435 Vrbljene - Vaško jedro naselbinska 

dediščina 

Del ravninske barjanske obcestne vasi. Nekaj stavb s fasadami v 

secesijskem slogu. Na dvoriščih domačij vodnjaki s talno vodo. Pri 

kopanju neke kleti so 1929 našli srebrn denar z letnico 1600. 

območje  

11436 Vrbljene - Hiša Vrbljene 17 profana stavbna 

dediščina 

Pritlična hiša podolžnega tlorisa krita s simetrično dvokapno streho. 

Kamnit portal nosi letnico 1913. Ohranjena so bogato rezbarjena 

lesena vrata. Glavna fasada je secesijsko ornamentirana. 

objekt  

11437 Vrbljene - Hiša Vrbljene 14 profana stavbna 

dediščina 

Pritlična hiša z vhodom in dvignjenim zatrepom nad njim v srednji osi 

daljše fasade. Fasada je ornamentirana v secesijskem slogu, nastala ob 

prelomu v 20. stol. 

objekt  

11438 Vrbljene - Domačija Vrbljene 22 profana stavbna 

dediščina 

Domačijo iz druge polovice 19. stol. sestavljajo zapuščena pritlična 

hiša z mansardo in niz gospodarskih prostorov v nadaljevanju ter 

veliko gospodarsko poslopje (hlev, senik) in toplar na dvorišču. 

območje  
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11439 Vnanje Gorice - Obcestna vas naselbinska 

dediščina 

Obcestna vas nastala ob vznožju vzpetine s cerkvijo kot dominanto. 

Staro vaško jedro z značilno posestno strukturo, kozolci in v pasove 

parceliranimi njivami, v ožini med osamelcema. 

območje  

11442 Vnanje Gorice - Arheološko najdišče 

Spodnji Mah 

arheološka 

dediščina 

Ob potoku Curnovcu so bile odkrite naselbinske koliščarske najdbe. območje  

11443 Vnanje Gorice - Arheološko najdišče 

Novi deli 

arheološka 

dediščina 

Odkrite so bile prazgodovinske naselbinske najdbe. območje  

11446 Tomišelj - Domačija Tomišelj 12 profana stavbna 

dediščina 

Pritlična, zidana kmečka hiša s strešnim zatrepom nad vhodom. 

Segmentno oblikovan kamniti portal z letnico 1846. Pravokotno na 

hišo stoji gospodarsko poslopje - delavnica. 

skupina 

objektov 

 

11448 Notranje Gorice - Arheološko 

najdišče Kušljanov graben 

arheološka 

dediščina 

Najdišče številnih prazgodovinskih predmetov, ki kažejo na obstoj 

koliščarske naselbine. 

območje  

11449 Jezero - Arheološko najdišče Sv. 

Lovrenc 

arheološka 

dediščina 

Sledovi mezolitske, prazgodovinske in rimskodobne poselitve; odkriti 

so bili kamniti odbitki in orodja, odlomki lončenine, železne podkve 

in tudi strukture manjših naselbin iz neolitika in bronaste dobe 

(slučajne najdbe, izkopavanje 2010). 

območje  

11450 Matena - Vaško jedro naselbinska 

dediščina 

Obcestna vas z ohranjenim zazidalnim nizom in stavbami iz 2/2 19. 

stol. Osrednji prostor je razpotje pred cerkvijo z vaško lipo in kaščo 

pri hiši Matena 32. Nekdaj je bil tu grad Matena. 

območje  

11451 Matena - Ambient kozolcev in 

vaškega kolovoza 

profana stavbna 

dediščina 

Trinajst stegnjenih kozolcev ob vaškem kolovozu s konca 19. 

stoletja, pozneje so jih obnavljali. Starejši so leseni z opečno kritino, 

novejši - obnovljeni imajo betonske stebre in salonitno kritino. 

območje  

11452 Matena - Hiša Matena 28 profana stavbna 

dediščina 

Pritlična stavba z veliko mansardo in vhodom v srednji osi daljše 

obcestne fasade. Simetrična dvokapnica s čopi je pokrita z opečno 

kritino. Hiša s secesijsko ornamentirano fasado je z začetka 20. stol. 

objekt  

11453 Matena - Hiša Matena 26 profana stavbna 

dediščina 

Pritlična, podolžna stavba z mansardo nad vhodom. Pravokoten 

kamnit portal iz 1914, sočasna fasada je bogato ornamentirana. Hišo 

pokriva simetrična dvokapnica. K hiši sodi urejen vrt. 

objekt  

11454 Iška Loka - Vaško jedro naselbinska 

dediščina 

Barjanska vas z ohranjenim obcestnim nizom pozidave. Starejše 

stavbe so iz 2/2 19. stol., precej vodnjakov. Celoto kvarijo številne 

neustrezno oblikovane novogradnje. 

območje  

11455 Iška Loka - Domačija Iška Loka 26 profana stavbna 

dediščina 

Domačijo sestavljata podolžna, pritlična, delno podkletena hiša z 

letnico 1886 na portalu, krita s simetrično dvokapno streho in 

zidano gospodarsko poslopje - hlev in senik na dvorišču. 

območje  
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11461 Brest - Hiša Brest 8 profana stavbna 

dediščina 

Obnovljena kmečka hiša ima pod skupno streho stanovanjski in 

bivalni del. Nad vhodom (kamnit portal z letnico 1885) se dviga 

mansarda. Nova fasada v kombinaciji bele, rumene in rjave barve. 

objekt  

11462 Brest - Vaško jedro naselbinska 

dediščina 

Stari obcestni del barjanske vasi s cerkvijo sv. Andreja (posvečena 

1614) in gradom Brest (sezidan 1664). Ohranjen obcestni zazidalni 

niz, parcelacija in stavbni fond z začetka 20. stoletja. 

območje  

11463 Blatna Brezovica - Domačija Blatna 

Brezovica 32 

profana stavbna 

dediščina 

Na domačiji iz 19. stol. je pritlična, delno podkletena, podolžna hiša. 

Pod skupno streho so bivalni in gospodarski prostori. Za njo je 

podkletena kašča z letnico 1834 na glavnem in 1870 na kletnem 

portalu. 

območje  

11464 Blatna Brezovica - Domačija Blatna 

Brezovica 11 

profana stavbna 

dediščina 

Domačijo sestavljata nadstropna hiša, pokrita s štirikapno opečno 

streho, letnica na portalu je 1855 in vzporedno z njo stoječe zidano, 

nadstropno gospodarsko poslopje - hlev z opečnimi mrežami. 

območje  

11465 Brest - Grad Brest profana stavbna 

dediščina 

Grad Brest je dal leta 1664 zgraditi član plemiške družini Ivan Krištof 

Portner. Dvoetažna stavba, poudarjena z valjastima ogelnima 

stolpoma, je danes kmetija. 

objekt  

11466 Bevke - Vas naselbinska 

dediščina 

Obcestna vas na slemenu osamelca, ohranjena je parcelacija in 

tlorisna zasnova 19. stol., osrednji del z izrazito historično gradbeno 

linijo. Jedro vasi je ob cerkvi in kapelici. 

območje  

11468 Brest - Arheološko najdišče Mali deli 

in Stari tali 

arheološka 

dediščina 

Odkrite so bile številne prazgodovinske naselbinske najdbe - ostanki 

prazgodovinskega kolišča. 

območje  

11469 Ljubljana - Arheološko najdišče Ižica arheološka 

dediščina 

Pri potapljanjih v potok Ižico so bile odkrite številne arheološke 

najdbe iz različnih obdobij. 

območje  

11470 Lipe - Lipenska ladja arheološka 

dediščina 

Najdišče okoli 30 m dolge in 4,5 m široke lesene ladje, odkrite in 

raziskovane 1890. Izdelana je bila s tehniko šivanja in je glede na 

datacijo lesa (metoda C14; 210-150 pr.n.št.) služila keltskim 

Tavriskom za prevoz blaga. Večino ostankov hrani NMS. 

območje  

11471 Bevke - Domačija Bevke 57 profana stavbna 

dediščina 

Domačijo sestavljata nadstropna hiša s kamnitim portalom in letnico 

1877 in zidano, nadstropno gospodarsko poslopje. Streha na 

stanovanjski stavbi je štirikapnica, na gospodarski pa dvokapnica. 

skupina 

objektov 

 

11472 Bevke - Domačija Bevke 8 profana stavbna 

dediščina 

Domačijo iz 19. stol. sestavljajo pritlična hiša, delno zidan delno 

lesen hlev s senikom, lesen kozolec - toplar s tremi pari oken in 

znamenje s "Križanim" ob hiši. 

skupina 

objektov 
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11473 Matena - Arheološko najdišče Stari 

deli 

arheološka 

dediščina 

Najdišče rimskodobnih podkev in vsaj dveh hrastovih deblakov, od 

katerih je eden koliščarski, najden 1927 pri čiščenju jarka in 

prepeljan v NMS, drugi, najden 1948, je uničen. 

območje  

11474 Vnanje Gorice - Gradišče Gulč arheološka 

dediščina 

Sledovi prazgodovinske utrjene naselbine; od tod so znane tudi 

posamične prazgodovinske najdbe (bronast meč, listasto bronasto 

bodalo, igla, plavutasta in tulasta sekira z ušescem, odlomki 

lončenine). 

območje  

11475 Bevke - Župnišče profana stavbna 

dediščina 

Enonadstropna stavba pravokotnega tlorisa s simetrično 

razporejenimi okenskimi odprtinami. Streha simetrična dvokapnica 

zaključena s čopi. 1/2 19. stol. 

objekt  

11476 Bistra - Gostilna Bistra profana stavbna 

dediščina 

Nadstropna, podolžna stavba nekdanje gostilne Bistra, krita s 

simetrično dvokapnico s čopi, z opečnimi loki nad okni in vrati. 

Profiliran podstrešni venec. Pomožni objekti ob potoku. 19. stol. 

objekt  

11489 Dol pri Borovnici - Mlin in žaga profana stavbna 

dediščina 

Sklop nakdanjega mlina in žage iz 19. stol. sestavljajo dvonadstropna 

hiša, luščilnica - mlin, skladišči in prva elektrarna na tem območju. 

skupina 

objektov 

 

11491 Goričica pod Krimom - Domačija 

Goričica pod Krimom 22 

profana stavbna 

dediščina 

Domačijo sestavljajo zidana pritlična hiša z zatrepom nad vhodom, 

zidano gospodarsko poslopje za njo in še dve leseni gospodarski 

poslopji. Domačija izhaja s konca 19. stoletja. 

skupina 

objektov 

 

11492 Jezero - Domačija Jezero 52 profana stavbna 

dediščina 

Pritlična, vzdolžna hiša (19. stol.) s frčado nad vhodom v srednji osi. 

Streha je dvokapna s čopi. Segmenten kamnit portal, neustrezna 

nova okna. Na dvorišču gospodarska poslopj. Lipa na vogalu hiše. 

objekt  

11493 Jezero - Domačija Jezero 57 profana stavbna 

dediščina 

Stegnjen dom ima pod skupno streho bivalne in gospodarske 

prostore. Prečno stoji vrhkletna preužitkarska hiša. 19. stol. V 

nižinskem delu domačije sta novejša toplarja, ki sodita k domačiji. 

skupina 

objektov 

 

11494 Jezero - Gospodarsko poslopje pri 

hiši Jezero 59 

profana stavbna 

dediščina 

Vzdolžno gospodarsko poslopje (1/2 20. stol.) pod skupno streho 

druži hlev, senik, kaščo in več pomožnih prostorov. Streha je 

simetrična, dvokapna s podaljšanim napuščem na dvorišče. 

objekt  

11495 Jezero - Vaško jedro naselbinska 

dediščina 

Historični, gručasti del vasi Jezero z razgibanim sistemom vaških poti 

in številnimi razpotji. Starejše stavbe so nastale v sredini 19. stoletja. 

območje  

11496 Jezero - Domačija Jezero 51 profana stavbna 

dediščina 

Pritlična hiša ima pod skupno streho ločeno bivalni del, hlev in senik. 

Na gospodarski del se v zamiku navezuje leseni prizidek. Fasade hiše 

so rustikalno členjene. 19. stoletje. 

objekt  

11497 Jezero - Hiša Jezero 60 profana stavbna 

dediščina 

Pritlična hiša, nekoč Gostilna pri Anžic, s frčado nad vhodom (portal 

1896) v srednji osi vzdolžne fasade. Streha je dvokapna. Fasade so 

objekt  
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rustikalno členjene. "Zadnji" polkrožni portal ima letnico 1850. 

11502 Notranje Gorice - Domačija 

Podpeška 400 

profana stavbna 

dediščina 

Domačijo sestavljajo pritlična hiša in gospodarska poslopja, navezana 

na hišo v obliki črke T. Na hiši je ohranjen kamnit portal z letnico 

1852. Pod napuščem gospodarskega poslopja v nadstropju lesen 

gank. 

skupina 

objektov 

 

11504 Notranje Gorice - Hiša Podpeška 

402 

profana stavbna 

dediščina 

Pritlično, vzdolžno hišo z mansardo pokriva simetrična dvokapnica s 

čopi. V srednji osi vhodne fasade so portal iz podpeškega marmorja 

z letnico 1852 in profilirane lesene vratnice. 

objekt  

11505 Notranje Gorice - Kašča pri hiši 

Cesta na Log 7 

profana stavbna 

dediščina 

Zidana, pritlična kašča, ki se drži večjega gospodarskega poslopja. 

Ima kvadratni tloris, ohranjen kamnit segmentni portal z letnico 1864 

in kovana vrata. Pokriva jo simetrična dvokapnica. 

objekt  

11509 Podpeč - Domačija Podpeč 50 profana stavbna 

dediščina 

Domačijo tvori nadstropno hiša, krita s simetrična dvokapnica s čopi 

in strnjen niz gospodarskih poslopij v tlorisni obliki črke L na 

dvorišču. 1/2 20. stoletja. 

skupina 

objektov 

 

11510 Podpeč - Domačija Podpeč 65 profana stavbna 

dediščina 

Domačijo sestavljata obcestna, pritlična hiša z veliko mansardo proti 

cesti in vhodom z dvorišča ter mizarska delavnica na dvorišču. 1/2 

20. stoletja. 

skupina 

objektov 

 

11515 Podpeč - Mizarstvo Hoja profana stavbna 

dediščina 

Delno zidana mizarska delavnica iz okoli 1900 in skupina sodobnejših 

industrijskih objektov grajenih v realsocialističnem stilu. 

skupina 

objektov 

 

11520 Tomišelj - Arheološko najdišče Iška arheološka 

dediščina 

Struga reke Iške, kjer so bili najdeni posamični prazgodovinski, 

rimskodobni in srednjeveški predmeti. 

območje  

11521 Bevke - Spominska plošča padlim v 

NOB 

memorialna 

dediščina 

Pokončna, pravokotna, svetla kamnita plošča z vklesanim napisom 

(odkrita leta 1953) je posvečena štirim v NOB padlim domačinom. 

del objekta  

11522 Bevke - Spominska plošča 

zamolčanim žrtvam 

memorialna 

dediščina 

Pokončna, pravokotna granitna plošča s posnetimi ogli in vklesanim 

napisom (odkrita 1994) je posvečena zamolčanim žrtvam - 

domačinom, pobitim v letih 1941-1945. 

del objekta  

11523 Bistra - Spominska plošča padlim v 

NOB 

memorialna 

dediščina 

Pravokotna, svetla kamnita plošča z vklesanim napisom (odkrita 

1946), je posvečena v NOB padlim domačinom, večinoma žrtvam 

preserskega procesa februarja 1942 in ustreljenih v Ljubljani 10. 3. 

1942. 

del objekta  

11524 Bistra - Spominsko znamenje padlima 

partizanoma 

memorialna 

dediščina 

Pravokotna kamnita plošča z vklesanim napisom (odkrita 1956), 

vzidana v betonsko stelo z delno zidano, delno kovinsko ograjo, je 

posvečena partizanoma, padlima v bližini; eden 1941 in drugi 1945. 

objekt  
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11525 Blatna Brezovica - Spominska plošča 

ustanovitvi odbora OF 

memorialna 

dediščina 

Pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1981) 

je posvečena ustanovitvi prvega odbora OF v tej hiši oktobra leta 

1941. 

del objekta  

11535 Breg pri Borovnici - Spomenik padlim 

v NOB 

memorialna 

dediščina 

Spomenik (arh. J. Plečnik, 1951), kamnit steber na nizkem podstavku, 

z rozetno mrežo na spodnjem in napisom na zgornjem delu ter s 

kapitelom z listnatim okrasom, je posvečen v NOB padlim 

Brežanom. 

objekt  

11536 Brest - Kapelica sakralna stavbna 

dediščina 

S členjeno piramidalno streho prekrita, v 90. letih obnovljena 

kapelica zaprtega tipa. V notranjosti stoji Kristusov kip, stranske niše 

so poslikane. Domnevno 19. stol. 

objekt  

11547 Črna vas - Kapelica pri hiši Črna vas 

229 

sakralna stavbna 

dediščina 

Z nizko piramidalno streho pokrita kapelica zaprtega tipa s konca 19. 

stol. ima na notranji strani sliko Matere božje. 

objekt  

11548 Črna vas - Spominska plošča Antonu 

Meliku 

memorialna 

dediščina 

Pravokotna kamnita plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1982) 

je posvečena geografu prof. dr. Antonu Meliku, ki se je v tej hiši rodil 

1. 1. 1890 (umrl v Ljubljani leta 1966). 

del objekta  

11549 Črna vas - Spominska plošča 

konferenci KPS 

memorialna 

dediščina 

Pravokotna, svetla kamnita plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 

1959) je posvečena konferenci KPS, ki je bila v tej hiši jeseni 1938. 

del objekta  

11561 Jezero - Kapelica pri hiši Jezero 51 sakralna stavbna 

dediščina 

Obnovljena kapelica zaprtega tipa s konca 19. stoletja je prekrita z 

dvokapno streho. V notranjosti ima leseno razpelo. 

objekt  

11563 Jezero - Zidano znamenje sakralna stavbna 

dediščina 

Obnovljeno zidano znamenje, s poslikanimi nišami ob streneh in 

kipom Marije z Jezusom v notranjosti, je prekrito z dvokapno streho. 

Postavljeno je bilo v 19. stoletju. 

objekt  

11565 Lavrica - Arheološko najdišče Lavrica arheološka 

dediščina 

Najdišče številnih prazgodovinskih (npr. past za bobre, bronasto 

bodalo) in rimskodobnih (npr. republikanski srebrnik) predmetov, 

locirano ob trasi rimskodobne itinerarske ceste Emona - 

Neviodunum. 

območje  

11569 Ljubljana - Spomenik dograditvi 

Ižanske ceste 

memorialna 

dediščina 

Kamnit spomenik v obliki prisekane piramide na stopničastem 

podstavku. Postavljen 1933 v spomin na dograditev Ižanske ceste 

(1825 - 1827), priča pa tudi o obisku cesarja Franca I. (5. 6. 1930) in 

o zaslugah mestnih mož. 

objekt spomenik 

lokalnega 

pomena 

11570 Ljubljana - Spominske plošče padlim v 

NOB na Zadružnem domu Barje 

memorialna 

dediščina 

Štiri kamnite plošče z vklesanim napisom in imeni padlih (med njimi 

bronasta glava talca) so posvečene vsem padlim v NOB z 

barjanskega obrobja mesta Ljubljane. Odlite so bile 1961. 

del objekta  
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11571 Ljubljana - Spominsko znamenje 

Jožetu Skubicu-Edu 

memorialna 

dediščina 

Pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1951) 

je pritrjena na manjšo granitno stelo in posvečena Jožetu Skubicu-

Edu, ki je padel na tem mestu 28. 5. 1944 v NOB. Odkrita je bila 

1972. 

objekt  

11579 Matena - Kamnito znamenje sakralna stavbna 

dediščina 

S piramidalno strešico s križem prekrito kamnito znamenje na 

zidanem podstavku, z leseno hišico in s kipom sedečega Kristusa v 

njej. Domnevno 19. stol. 

objekt  

11580 Notranje Gorice - Kip Lada 

Mavsarja-Ronka 

memorialna 

dediščina 

Bronast doprsni kip (M. Keršič, 1984) na visokem granitnem 

podstavku z vklesanim imenom upodablja narodnega heroja Lada 

Mavsarja-Ronka, ki se je rodil v Notranjih Goricah in padel v Graški 

grapi leta 1944. 

objekt  

11581 Notranje Gorice - Kapelica sakralna stavbna 

dediščina 

Polkrožno zaključena kapelica z Marijinim kipom v notranjosti in 

posvetilno ploščo pod njim je bila postavljena leta 1934. 

objekt  

11582 Notranje Gorice - Skupni grob 

padlim v NOB 

memorialna 

dediščina 

Nad pravokotnim grobom s kamnitimi ploščami stoji profiliran 

kvadrast steber z vklesanim posvetilom (odkrit 1954). V grobu je 

pokopanih šest neznanih belokranjskih partizanov, domačina in mati 

L. Mavsarja. 

objekt  

11583 Notranje Gorice - Spomenik padlim 

v NOB 

memorialna 

dediščina 

Visok kamnit steber z reliefnim okrasom in vklesanim posvetilom 

zgoraj ter z imeni padlih v spodnjem delu sta oblikovala arhitekta J. 

Plečnik in A. Bitenc leta 1953. 

objekt  

11584 Notranje Gorice - Spomenik 

zamolčanim žrtvam 

memorialna 

dediščina 

Na pravokotni površini, tlakovani s kamnitimi ploščami, stojijo tri 

granitne plošče z vklesanim napisom in križem na sredi. Spomenik iz 

1993 je posvečen zamolčanim žrtvam iz Notranjih Goric in Plešivice. 

objekt  

11585 Notranje Gorice - Spominska plošča 

Ladu Mavsarju 

memorialna 

dediščina 

Pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1960) 

je posvečena narodnemu heroju Ladu Mavsarju - Ronku, ki se je v tej 

hiši rodil 23. junija 1923, padel pa v Graški grapi 26. februarja 1944. 

del objekta  

11586 Notranje Gorice - Spominska plošča 

Janžetu Novaku 

memorialna 

dediščina 

Pravokotna, svetla kamnita plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 

1936) je posvečena preporodovcu in kladivarju Janžetu Novaku, ki se 

je leta 1893 rodil v tej hiši (umrl 1934 na Rabu). 

del objekta  

11587 Notranje Gorice - Spominsko 

znamenje talcem na Strženu 

memorialna 

dediščina 

Znamenje iz 1958 v obliki profiliranega, zgoraj prirezanega kvadra z 

vzidano pravokotno granitno ploščo, na kateri je vklesan napis, je 

posvečeno aktivistom OF Tomišelj, ustreljenim na tem kraju 

23.7.1942. 

objekt  
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11588 Notranje Gorice - Zidano znamenje sakralna stavbna 

dediščina 

S piramidalno streho pokrito zidano znamenje s štirimi polkrožnimi 

nišami, ki jih je poslikal Ivan Šubic leta 1872, je bilo postavljeno leta 

1868. 

objekt  

11589 Plešivica na Barju - Kapelica sakralna stavbna 

dediščina 

Z dvokapno streho pokrita zidana kapelica zaprtega tipa, s kipom sv. 

Antona z Jezusom v notranjosti, je bila postavljena v obdobju med 

obema vojnama. 

objekt  

11592 Plešivica na Barju - Razpelo pred 

Kušljanovim gradom 

sakralna stavbna 

dediščina 

S trikotno strešico pokrito leseno razpeloz lesenim korpusom, s 

konca 19. stol., na zidanem podstavku. 

objekt  

11593 Plešivica na Barju - Razpelo pri hiši 

Plešivica 46 

sakralna stavbna 

dediščina 

S trikotno strešico pokrito leseno razpelo z lesenim korpusom, s 

konca 19. stol., na zidanem podstavku. 

objekt  

11594 Plešivica na Barju - Spominska plošča 

aktivistom OF 

memorialna 

dediščina 

Pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1979) 

je posvečena prvi prisegi aktivistov OF iz Plešivice januarja 1942. leta 

v tej hiši. 

del objekta  

11595 Plešivica na Barju - Znamenje 

sestanku aktivistov OF 

memorialna 

dediščina 

Granitna plošča nepravilne oblike z vklesanim napisom (odkrita leta 

1979), vzidana v nizek betonski podstavek, je posvečena prvemu 

sestanku aktivistov OF na tem kraju maja 1941. 

objekt  

11734 Podpeč - Spominska plošča Deseti 

Ljubljanski brigadi 

memorialna 

dediščina 

Pravokotna, svetla kamnita plošča z vklesanim napisom je posvečena 

napadu Ljubljanske brigade na belogardistično postojanko marca 

1944 in na tem mestu padlima neznanima partizanoma. Plošča je bila 

odkrita 1953. 

del objekta  

11735 Podplešivica - Spominsko znamenje 

talcem 

memorialna 

dediščina 

Na naravno apnenčasto skalo je pritrjena pokončna, pravokotna 

granitna plošča z vklesanim napisom, posvečena osmim talcem, 

ustreljenim na tem kraju jeseni leta 1942. Odkrita je bila leta 1972. 

objekt  

11741 Ljubljana - Drevak na Rudniku arheološka 

dediščina 

Ostanki hrastovega čolna izdolbljenca oziroma drevaka iz 

prazgodovinskega obdobja. 

območje  

11742 Tomišelj - Grobišče padlim v NOB memorialna 

dediščina 

Večja pravokotna površina delno prekrita s kamnitimi ploščami, 

delno zasajena z okrasnim rastlinjem. Nagrobna napisna plošča 

vzidana v zid pokopališča, posvečena padlim žrtvam, ustreljenim v 

Kozlerjevi gošči. 

objekt  

11744 Tomišelj - Kapelica z Marijinim kipom sakralna stavbna 

dediščina 

Obnovljena, z dvokapno streho prekrita, kapelica zaprtega tipa z 

oknoma ob straneh, z začetka 20. stoletja. V notranjosti stoji Marijin 

kip. 

objekt  

11745 Tomišelj - Spomenik padlim 

partizanom 

memorialna 

dediščina 

Večstran kamnit obelisk (odkrit 1951) z vbočeno prednjo površino, 

na kateri je klesana šestkotna plošča z imeni šestih borcev 

objekt  
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Krimskega odreda z Ljubom Šercerjem, ustreljenih na tem kraju 22. 

decembra 1941. 

11746 Tomišelj - Spomenik zamolčanim 

žrtvam 

memorialna 

dediščina 

Graniten spomenik v obliki krilnega oltarja z vklesanim posvetilom in 

imeni žrtev (odkrit leta 1993) je posvečen zamolčanim žrtvam iz 

Tomišlja in okoliških vasi, pobitim v letih 1941-1945. 

objekt  

11752 Vnanje Gorice - Razpelo Nova pot sakralna stavbna 

dediščina 

S trikotno strešico pokrito razpelo na zidanem podstavku, z lesenim 

korpusom, je bilo postavljeno leta 1897. 

objekt  

11753 Vnanje Gorice - Skupni grob padlim v 

NOB 

memorialna 

dediščina 

Na pravokotni grobni površini, zasajeni z okrasnim zelenjem, stoji 

kamnit valjast steber v obliki peščene ure, s prstanasto odebelitvijo 

na sredi z napisom. V grobu (urejen 1965) je pokopanih 8 padlih v 

NOB. 

objekt  

11754 Vnanje Gorice - Spomenik 

zamolčanim žrtvam 

memorialna 

dediščina 

Graniten spomenik (odkrit leta 1993) sestavljata dve pravokotni 

plošči z vklesanimi imeni, ki ju povezuje križ. Na nizkem podstavku je 

posvetilo zamolčanim žrtvam iz Vnanjih Goric, pobitim 1941-1945. 

objekt  

11755 Vnanje Gorice - Spominska plošča 

padlim v NOB 

memorialna 

dediščina 

Pokončna, pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom (odkrita 

leta 1950) je posvečena vsem v NOB padlim domačinom. 

del objekta  

11756 Vrhnika - Spomenik z grobnico 

padlim v NOB na Drči 

memorialna 

dediščina 

Pod spomenikom iz klesanih kvadrov, simboličnim lokom 

razrušenega mostu (arh. B. Kobe, 1949), je (grobnica - sarkofag) z 

vklesanimi imeni pokopanih, na vrhu loka stoji kip partizana (B. 

Kalin). 

objekt  

11778 Verd - Maroltova domačija profana stavbna 

dediščina 

Domačijo sestavljajo nadstropna hiša z nekdanjim mlinom, 

nadstropno skladišče ali magazin, nadstropno nekdanje gospodarsko 

poslopje - hlev in drvarnica ob hiši. 19. stoletje. 

območje  

11779 Črna vas - Domačija Črna vas 177 profana stavbna 

dediščina 

Pritlična zidana hiša z mansardo nad vhodom v srednji osi vzdolžne 

fasade. Več gospodarskih poslopij (hlev, delavnice, toplar in silos) na 

dvorišču. Konec 19. stoletja. 

objekt  

11780 Črna vas - Tomaževa hiša profana stavbna 

dediščina 

Kmečka barjanska hiša s črno kuhinjo v centralno postavljeni veži. Ta 

deli objekt na lesen bivalni in zidan gospodarski del. Letnica nastanka 

1844 hiše je vrezana na lesenem portalu. 

objekt spomenik 

državnega 

pomena 

11789 Ig - Iška kapelica sakralna stavbna 

dediščina 

S piramidalno streho pokrita kapelica odprtega tipa z obešeno 

reprodukcijo Matere božje v notranjosti. Kapelica je bila postavljena 

ob koncu 19. stol. 

objekt  

11791 Iška - Kapelica sakralna stavbna 

dediščina 

Kapelica zaprtega tipa s prve polovice 19. stol. ima globjo glavno nišo 

ter plitvi niši v stranskih stranicah. 

objekt  
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11792 Iška Loka - Kapelica sakralna stavbna 

dediščina 

Obnovljena, z dvokapno streho pokrita, kapelica zaprtega tipa z 19. 

stol. Notranjost krasi relief. 

objekt  

11793 Iška Loka - Loška kapelica sakralna stavbna 

dediščina 

Z dvokapno streho pokrita kapelica zaprtega tipa z 19. stol. Oltar v 

notranjosti je zdaj prazen. 

objekt  

11794 Iška Loka - Lurška kapelica sakralna stavbna 

dediščina 

Z dvokapno streho pokrito zidano znamenje z Marijinim kipom v niši 

- imitacija Lurške kapele. Kapelica je bila postavljena v 20. stol. 

objekt  

11795 Iška vas - Kapelica sakralna stavbna 

dediščina 

Kapelica zaprtega tipa s historično oblikovano fasado s konca 19. 

stoletja. V niši je kip Roženvenske Matere božje. 

objekt  

11799 Kremenica - Kapelica sakralna stavbna 

dediščina 

Kapelica odprtega tipa z manjšim kipom Kristusa v notranjosti. 

Stranske niše so poslikane z novejšimi freskami. Kapelica je bila 

postavljena ob koncu 19. stoletja. 

objekt  

11800 Ljubljana - Domačija Ižanska 316 profana stavbna 

dediščina 

Pritlična zidana hiša z mansardo. Vhod v hišo je v srednji osi zadnje 

fasade, nad njim je frčada. K domačiji sodi tudi pravokotno na hišo 

postavljeno, večje gospodarsko poslopje. 

skupina 

objektov 

 

11801 Ljubljana - Šola Ižanska 303 profana stavbna 

dediščina 

Nadstropen, podolžen objekt, nekdaj šola, danes poslovni prostori. 

Vhod - v srednji osi vzdolžne fasade. Fasade so členjene v 

historicističnem slogu. Sredina 19. stoletja. 

objekt  

11805 Matena - Kapelica sakralna stavbna 

dediščina 

Kapelica z Marijinim kipom v notranjosti in poslikanimi stranskimi 

nišami. Postavljena je bila leta 1925. 

objekt  

11806 Podplešivica - Kušljanov grad profana stavbna 

dediščina 

Tlorisno kvadratno, enonadstropno poslopje z enostavno fasado, na 

kateri izstopajo portal in okenski okviri v prvem nadstopju, verjetno 

zgrajeno v 15. stoletju. Leta 1895 ga je precej prizadel potres. 

objekt  

11810 Staje - Kapelica sakralna stavbna 

dediščina 

Kapelica zaprtega tipa z lesenim korpusom v notranjosti. Kapelica je 

bila postavljena v 20. stol. 

objekt  

11815 Vrbljene - Kapelica sakralna stavbna 

dediščina 

Kapelica odprtega tipa s konca 19. stoletja. Notranjost krasi freska 

Križanja. 

objekt  

11819 Ljubljana - Kulturna krajina 

Ljubljansko barje 

kulturna krajina Uravnano dno na J delu Ljubljanske kotline. Poselitev na pobočjih 

Polhograjskega hribovja in Krimskega višavja. Osrednji del: njive, 

košenice, šotna barja, Ljubljanica s pritoki in kanali, nižinski gozd. 

območje  

11821 Bevke - Kapelica sakralna stavbna 

dediščina 

Leta 1929 prezidana in razširjena kapelica odprtega tipa; med 

kamnitima stebričema in z oblikovano atiko. V zastekljeni oltarni niši 

kip Srca Jezusovega. Spredaj ima nizko kovinsko ograjo. 

objekt  

11822 Bevke - Marijina kapelica pri cerkvi sakralna stavbna Manjša kapelica odprtega tipa; med zidanima stebričema na kamnitih objekt  
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dediščina podstavkih in atiko zgoraj ima v zastekljeni oltarni niši kip Matere 

božje. Začetek 20. stol. Spredaj nizka, kovana ograja. 

11823 Bevke - Marijina kapelica pri župnišču sakralna stavbna 

dediščina 

Večja kapelica odprtega tipa z začetka 20. stol. Med kamnitima 

stebričema in atiko zgoraj ima zastekljeno oltarno nišo s kipom 

Matere božje. Spredaj nizka kovana ograja. 

objekt  

11824 Bevke - Osnovna šola profana stavbna 

dediščina 

Stavba je enonadstropna, z razgibanim tlorisom in streho, v zatrepu 

oblikovano na čop. Izstopajoč vhodni del je ločen, na njem letnica 

gradnje 1927. Na zatrepnih fasadah napisa v ometu. 

objekt  

11825 Bevke - Pokopališče memorialna 

dediščina 

Staro pokopališče, z mrliško vežico iz 1859 (novejši del urejen 1994). 

Ohranjeni oblikovani nagrobniki in litoželezni križi. Kamnita stebra s 

stožčastima zaključkoma s kroglama poudarjata vhod v obzidju. 

objekt  

11826 Bevke - Razpelo pri hiši Bevke 8 sakralna stavbna 

dediščina 

Na večjem lesenem razpelu z dvokapno strešico in valovitim 

zaslonom je kvaliteten lesen polihromiran korpus. 20. stol. 

objekt  

11827 Blatna Brezovica - Kapelica sakralna stavbna 

dediščina 

Večja kapelica odprtega tipa s kamnitimi stebri in poudarjeno atiko. 

Nad oltarnim delom je streha poudarjena s stebričem. Bogata 

poslikava (S. Ogrin), kip Marije v zaprti oltarni niši. 1/4 20. stol. 

objekt  

11828 Blatna Brezovica - Pokopališče memorialna 

dediščina 

Na pokopališču, obdanem z zidom, je ohranjenih več nagrobnikov 

19. stol., postavljenih ob obzidje pri stari mrliški vežici. Litoželezni 

pokopališki križ je iz leta 1891. 

objekt  

11829 Blatna Brezovica - Razpelo pri hiši 

Blatna Brezovica 32 

sakralna stavbna 

dediščina 

Leseno razpelo z dvokapno strešico, brez zaslona. Večji lesen 

polihromiran korpus. 1/2 20. stol. 

objekt  

11830 Blatna Brezovica - Razpelo pri šoli sakralna stavbna 

dediščina 

Leseno razpelo z dvokapno strešico ima polihromiran litoželezen 

korpus. Začetek 20. stol. 

objekt  

11831 Blatna Brezovica - Šola Blatna 

Brezovica 5 

profana stavbna 

dediščina 

Enonadstropna stavba pravokotnega tlorisa z dvoriščnim tlorisnim 

zamikom. Neoklasicistično oblikovane fasade, streha je simetrična 

dvokapnica s čopi. Nad vhodom napis Ljudska šola. 1/2 20. stoletja. 

objekt  

11851 Notranje Gorice - Pokopališče memorialna 

dediščina 

Na starem delu pokopališča ob cerkvi je ob vzhodnem obzidju več 

starejših nagrobnikov z začetka 20. stol., delo ljubljanskih 

kamnosekov, ter grob kladivarja Janžeta Novaka. 

objekt  

11854 Sinja Gorica - Pokopališče memorialna 

dediščina 

Pokopališče z obzidjem. Nagrobni spomeniki so iz 20. stoletja. Na 

severni strani obzidja kapelica zaprtega tipa. V oltarni niši kipi Križani 

z Marijo in Janezom Evangelistom. Konec 19. stoletja. 

območje  

11855 Tomišelj - Pokopališče memorialna Na pokopališču, obdanem z zidom, je več starejših nagrobnikov z objekt  
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dediščina začetka 20. stoletja. 

11861 Vnanje Gorice - Pokopališče memorialna 

dediščina 

Pokopališče pri cerkvi sv. Duha s pokopališkim križem in več starimi 

in likovno pomembnimi nagrobniki iz 1. pol. 20. stol. 

objekt  

11912 Bevke - Hlev pri župnišču profana stavbna 

dediščina 

Nadstropen zidan hlev, pokrit z simetrično opečno dvokapnico s 

čopi. Pod podaljšanim strešnim napuščem nad vhodno fasado so 

opečne dekorativne prezračevalne line. 19. stoletje. 

objekt  

12371 Blatna Brezovica - Kašča na domačiji 

Blatna Brezovica 32 

profana stavbna 

dediščina 

Enocelična zidana podolžna in podkletena kašča krita s simetrično 

dvokapno streho. Ohranjeni so klesani okenski okvirji in portal z 

letnico 1870 v kleti ter v nadstropju portal z letnico 1834. 

objekt  

12411 Vrhnika - Domačija Ljubljanska 10, 

11, 12 

profana stavbna 

dediščina 

Domačija: nadstropna hiša, nekdanja furmanska gostilna z letnico 

1842 na segmentnem portalu, obnovljeno gospodarsko poslopje - 

danes trgovina, lesena vrtna uta za hišo in nadstropna kašča. 

skupina 

objektov 

 

12421 Vrhnika - Skladišče živega srebra profana stavbna 

dediščina 

Nadstropen objekt nekdanjega skladišča živega srebra (domnevno iz 

17. stol.) s simetrično dvokapnico s čopi. Kamniti okenski okviri, 

kovane polknice. Na dvoriščni fasadi polkrožno zaključeni kamniti 

portali. 

objekt  

12467 Brezovica pri Ljubljani - Železniška 

postaja 

profana stavbna 

dediščina 

Poleg glavnega postajnega poslopja sestoji postaja še iz lesenega 

skladišča, čuvajnice in javnega stranišča. Čuvajnica zgrajena 1857, 

ostale stavbe z začetka 20. stoletja. 

skupina 

objektov 

 

12484 Notranje Gorice - Železniška proga 

Notranje Gorice-Preserje 

profana stavbna 

dediščina 

Prva železniška proga speljana čez Barje, grajena s postopnim 

nasipavanjem v letih 1847 - 1857. Vgrezanje nasipa je povzročilo 

preoblikovanje terena. 

objekt  

12485 Notranje Gorice - Transformatorska 

postaja TP Notranje Gorice 40 

profana stavbna 

dediščina 

Podeželska transformatorska postaja v obliki stolpa s štirikapno 

streho. Gre za standardno obliko objekta iz 20. let 20. stol. 

objekt  

12490 Ljubljana - Navozi mostu na Ižanski 

cesti 

tehniška dediščina Na Ižanski cesti je stal kamnit most čez Ljubljanico zgrajen leta 1825. 

Ko so modernizirali Ižansko cesto so ga podrli. Na bregovih so 

ohranjeni navozi na most. 

objekt  

12495 Ljubljana - Ižanska cesta profana stavbna 

dediščina 

Prva moderna cesta med Ljubljano in Igom speljana po Barju. 

Zgrajena je bila v letih 1825 - 1827. 

objekt  

12500 Babna Gorica - Ruševine tovarne 

Torfanstalt 

profana stavbna 

dediščina 

Na mestu nekdanje tovarne za predelavo šote so vidni ostanki 

temeljev in lokacije tovarniških objektov in ozkotirne industrijske 

proge. Delovala je od sredine 19. stol. dalje. Opuščena po 1. 

svetovni vojni. 

skupina 

objektov 
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12512 Kamnik pod Krimom - Železniški 

most čez Ljubljanico 

profana stavbna 

dediščina 

Most čez Ljubljanico je dvotiren in izveden kot dvojna jeklena 

konstrukcija z enim nosilnim poljem. Prvotno zgrajen do 1857. 

Leseno konstrukcijo je ob koncu 19. stol. zamenjala železna. 

objekt  

12514 Notranje Gorice - Čuvajnica profana stavbna 

dediščina Močno predelana zidana železniška čuvajnica iz sredine 19. stoletja. 

objekt  

12515 Notranje Gorice - Kamnolom tehniška dediščina Danes opuščen kamnolom je nastal za potrebe gradnje Južne 

železnice (1846 - 1857). 

območje  

12516 Notranje Gorice - Železniški most profana stavbna 

dediščina 

Na začetku nasipa proge čez Barje stoji nad regionalno cesto most s 

kamnitimi nosilci; zgrajen do 1857. Proti koncu 19. stol. je bila lesena 

vzdolžna mostna konstrukcija zamenjana s kovinsko. 

objekt  

12517 Notranje Gorice - Železniško 

postajališče 

profana stavbna 

dediščina 

Konec petdesetih let 20. stol. zgrajena pritlična stavba postajališča s 

čuvajnico za upravljanje zapornic. 

objekt  

12522 Bistra - Mala hidroelektrarna Bistra I profana stavbna 

dediščina 

Mala elektrarna s Francisovo turbino iz leta 1911 in delno 

modernizirano električno opremo. 

objekt  

12523 Bistra - Mala hidroelektrarna Bistra II profana stavbna 

dediščina 

Mala hidroelektrarna s Francisovo turbino in velikim vztrajnikom, 

delno modernizirana, delujoča. Elektrarno je zgradilo podjetje 

Tönnies iz Ljubljane okrog leta 1910. 

objekt  

12527 Verd - Opekarna profana stavbna 

dediščina 

Ob avtocesti stojijo objekti opekarne, ki je delovala od sredine 19. 

stoletja do okoli 1965. Glinene jame so zalite z vodo. 

območje  

12533 Vrhnika - Opuščena železniška proga 

Brezovica-Vrhnika 

profana stavbna 

dediščina 

Delno ohranjena trasa železniške proge (1899) ponekod uporabljena 

kot pot, ponekod popolnoma zarasla. 

objekt  

12673 Jezero - Domačija Jezero 67 profana stavbna 

dediščina 

Domačija: delno ohranjena hiša z mlinom (letnici: 1843 v mlinu in 

1910 na hišnem portalu) gartlc, vrhkletna preužitkarska hiša s črno 

kuhinjo in gospodarska poslopja ter stanovanjska hiša, zgrajena 1952. 

skupina 

objektov 

 

12674 Želimlje - Graščina Namršelj profana stavbna 

dediščina 

Enonadstropni graščini z ohranjeno zasnovo in poznogotskimi 

elementi so na prelomu 17. in 18. stol. dodali triosni izzidek pred 

vhodom in po troje opornikov na stranskih fasadah. Gospodarska 

poslopja, lipa. 

skupina 

objektov 

spomenik 

lokalnega 

pomena 

13061 Ljubljana - Domačija Ižanska 336 profana stavbna 

dediščina 

Domačija v gruči: nadstropna hiša kvadratnega tlorisa zgrajena leta 

1932, hlev z letnico 1912, niz gospodarskih poslopij, silos z lesenim 

obodom ter barjanski vodnjak na vrtu pred hišo. 

skupina 

objektov 

 

13065 Strahomer - Vaški vodnjak ob cesti profana stavbna 

dediščina 

Opuščen vaški vodnjak - štirna z betonskim podolžnim koritom in 

litoželezno črpalko. Postavili so ga leta 1939. 

objekt  
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13066 Strahomer - Vodnjak pri hiši 

Strahomer 20 

profana stavbna 

dediščina 

Opuščen vodnjak, ki ima zidan obod in pokrov. Globok približno pet 

metrov. Vodo so zajemali z vedri in jo uporabljali za napajanje. 

Zgrajen je bil ob koncu 19. stoletja. 

objekt  

13067 Vrbljene - Vaški vodnjak ob cesti profana stavbna 

dediščina 

Opuščen vaški vodnjak - štirna z betonskim podolžnim koritom in 

litoželezno črpalko. Postavili so ga leta 1939. 

objekt  

13453 Bevke - Peč za sušenje lanu pri hiši 

Bevke 78 

profana stavbna 

dediščina 

Peč za sušenje lanu in konoplje - ohranjen obod okrogle oblike s 

premerom približno dva metra, narejen iz zloženih kamnov, vezanih 

z malto. 

objekt  

14911 Dol pri Borovnici - Arheološko 

najdišče Polanca 

arheološka 

dediščina 

Najdišče človeške lobanje, ki glede na lego v barijanskih depozitih 

pripada času kulture kolišč; torej sodi v čas bakrene ali na začetek 

zgodnje bronaste dobe. 

območje  

16646 Ljubljana - Zadružni dom Ižanska 305 profana stavbna 

dediščina 

Nadstropen objekt členjenega tlorisa, zgrajen leta 1954. V 

Zadružnem domu je dvorana, bife, skladiščni prostori, nekdaj je bila 

tudi trgovina. Objekt je v izjemno slabem stanju. 

objekt  

17943 Iška vas - Domačija Iška vas 26 profana stavbna 

dediščina 

Pritlična, iz kamenja zidana hiša, z vhodom v srednji osi, centralno 

vežo in črno kuhinjo. Hlev ima vhod iz zatrepne fasade, lesen portal 

in zatrep. Strehi sta simetrični dvokapni, pozneje nadzidani. 

skupina 

objektov 

 

18459 Kremenica - Vas naselbinska 

dediščina 

Razložena vas okoli cerkve sv. Urha. Delno ohranjen stavbni fond 

druge polovice 19. stoletja. 

območje  

18462 Želimlje - Kulturna krajina 

Želimeljska dolina 

kulturna krajina Kulturna krajina obsega ozko dolino - zaliv Ljubljanskega barja in 

vršaj Želimeljščice z obdelovalnimi površinami. Na vzhodni strani 

doline so strma gozdnata kraška pobočja, zahodna stran doline je 

gričevnata, prepletena z grapami in zaselki. 

območje  

19096 Kamnik pod Krimom - Vas naselbinska 

dediščina 

Podolgovato gručasto naselje z razgibanim sistemom ulic in z 

zazidalnimi linijami, ki sledijo reliefni oblikovanosti historičnega jedra 

vasi. Stavbni fond ohranja identiteto vasi, številni objekti so 

predelani. 

območje  

19276 Črna vas - Toplar pri hiši Črna vas 

422 

profana stavbna 

dediščina 

Dvojni barjanski kozolec, postavljen 1938 ima po tri okna in 

simetrično dvokapno streho z opečno kritino. Zatrep je zaprt z 

lesenimi deskami, brana delno zaprta z deskami, delno s sekajočim 

tramičjem. 

objekt  

21361 Goričica pod Krimom - Vas Na 

Griču 

naselbinska 

dediščina 

Gručasta vas, ki jo povezuje ena sama, zaradi konfiguracije terena 

zelo razgibana vaška pot. Stavbni fond je slabo ohranjen, regionalno 

značilni toplarji. 

območje  
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21847 Dol pri Borovnici - Naselbina 

Črešnja 

arheološka 

dediščina 

Odkriti so bili številni koli, kamniti in keramični predmeti ter kosti. 

Eneolitska naselbina je glede na material sorodna z naselbinama 

Hočevarica in Maharski prekop. 

območje  

23588 Škofljica - Naselbina Novi tali arheološka 

dediščina 

Naselbina, odkrita 1988. Pri topografiji IzA ZRC SAZU so bili odkriti 

številni sileksi. Leta 1995 je AO FF izvedel sondažna izkopavanja. 

Poleg kamnite industrije so bili najdeni tudi odlomki keramike. 

območje  

24390 Gumnišče - Kulturna krajina Rogoče kulturna krajina Kulturna krajina obsega vzhodni zatok Ljubljanskega barja z njivskim 

svetom in kulturnimi terasami med gručastima naseljema Gumnišče z 

dominantno cerkvijo sv. Duha in Gorenjim Blatom z ohranjenim 

stavbnim fondom iz 19. stol. 

območje  

24396 Gorenje Blato - Domačija Gorenje 

Blato 18 

profana stavbna 

dediščina 

Samotno domačijo sestavljajo pritlična podolžna hiša z mlinom, v 

breg zidan hlev z leseno drvarnico in podom nad njim in toplar, 

podaljšan z vezanim kozolcem. Domačija je v osnovi iz druge 

polovice 19. stoletja in ima tudi ambientalni pomen. 

skupina 

objektov 

 

Vir: Register nepremične kulturne dediščine, 2012 
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Priloga 13 – Raba kmetijskih zemljišč v krajinskem parku 
 

Raba zemljišč KPLB 1.  VO 2. VO 3.  VO 

 Površ. (ha) Delež (%) Površ. (ha) Delež (%) Površ. (ha) Delež (%) Površ. (ha) Delež (%) 

Njive in vrtovi Njiva  4.202,0 31,1 1.108,6 24,9 758,4 28,8 2.335,1 36,3 

Trajne rastline na njivskih površinah 0,5 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 

Rastlinjak  0,6 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 

 Skupaj 4.203,2 31,1 1.108,6 24,9 758,8 28,9 2.335,7 36,4 

Trajni nasadi Intenzivni sadovnjak 19,3 0,1 0,0 0,0 11,7 0,4 7,6 0,1 

Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak  37,5 0,3 2,7 0,1 1,4 0,1 33,4 0,5 

Ostali trajni nasadi 1,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,0 0,0 

 Skupaj 58,0 0,4 2,7 0,1 13,3 0,5 42,0 0,7 

Travniške 

površine 

Trajni travnik  942,7 7,0 274,0 6,2 235,4 9,0 433,3 6,7 

Barjanski travnik  5.308,2 39,3 1.929,5 43,3 1.312,0 49,9 2.066,8 32,2 

Kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim 

drevjem  2,6 0,0 0,1 0,0 0,9 0,0 1,6 0,0 

 Skupaj 6.253,6 46,3 2.203,6 49,5 1.548,3 58,9 2.501,6 38,9 

Druge 

kmetijske 

površine 

Kmetijsko zemljišče v zaraščanju 262,9 1,9 130,2 2,9 45,2 1,7 87,5 1,4 

Plantaža gozdnega drevja 14,9 0,1 13,2 0,3 0,5 0,0 1,1 0,0 

Drevesa in grmičevje  513,9 3,8 229,1 5,1 103,6 3,9 181,2 2,8 

Neobdelano kmetijsko zemljišče  101,2 0,7 42,3 0,9 20,4 0,8 38,5 0,6 

Gozd Gozd  1.221,7 9,0 527,9 11,9 95,0 3,6 598,8 9,3 

Ostala 

nekmetijska 

zemljišča 

Pozidano in sorodno zemljišče  682,9 5,1 55,7 1,3 30,7 1,2 596,5 9,3 

Barje  17,5 0,1 9,8 0,2 5,5 0,2 2,2 0,0 

Trstičje  8,1 0,1 7,5 0,2 0,1 0,0 0,6 0,0 

Ostalo zamočvirjeno zemljišče  13,9 0,1 6,4 0,1 3,1 0,1 4,4 0,1 

Voda  153,5 1,1 114,5 2,6 5,2 0,2 33,8 0,5 

Vir: Dejanska raba kmetijskih zemljišč, 2011 
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Priloga 14 – Lovišča v Krajinskem parku Ljubljansko barje 
 

Lovišče Upravljavec Veljavnost koncesije 
Velikost lovišča (ha) Lovna površina (ha) Nelovna površina (ha) 

skupna v KPLB skupna v KPLB skupna v KPLB 

Brezovica LD Brezovica 19.6.2009 – 19.6.2029 7.118 4.597 (65 %) 6.196 4.317 (70 %) 922 280 (30 %) 

Rakovnik-Škofljica LD Škofljica 19.6.2009 – 19.6.2029 7.312 1.947 (27 %) 5.103 1.845 (36 %) 2.209 102 (5 %) 

Ig LD Ig 19.6.2009 – 19.6.2029 4.252 2.068 (49 %) 3.996 1.950 (49 %) 256 118 (46 %) 

Tomišelj LD Tomišelj 19.6.2009 – 19.6.2029 3.272 1.957 (60 %) 3.126 1.823 (58 %) 146 134 (92 %) 

Rakitna LD Rakitna 19.6.2009 – 19.6.2029 6.291 840 (13 %) 5.840 774 (13 %) 451 66 (15 %) 

Borovnica LD Borovnica 19.6.2009 – 19.6.2029 4.269 614 (14 %) 3.969 603 (15 %) 300 11 (7 %) 

Vrhnika LD Vrhnika 19.6.2009 – 19.6.2029 6.287 1.068 (17 %) 5.653 1.030 (18 %) 634 38 (6 %) 

Lovišče s posebnim 

pomenom Ljubljanski vrh 

Zavoda za gozdove 

Slovenije 
- 4.138 409 (10 %) 4.082 396 (10 %) 56 13 (22 %) 

Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 2012 

 

Priloga 15 – Ribiški okoliši v Krajinskem parku Ljubljansko barje 
 

Ribiški okoliš Upravljavec Veljavnost koncesije 

Velikost ribiškega 

okoliša (ha) 

skupna v KPLB 

Barjanski ribiški okoliš RD Barje 14.1.2009 – 31.12.2038 32.424,6 9.691,7 

Vrhniški ribiški okoliš RD Vrhnika 14.1.2009 – 31.12.2038 45.878,8 3.813,5 

Vode posebnega pomena - Iščica Zavod za ribištvo Slovenije - 2.005,5 892,3 

Vir: Zavod za ribištvo Slovenije, 2012 
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Priloga 16 – Kartografsko gradivo 
 

Karta 1: Območje Nature 2000  

 
 

Karta 2: Ekološko pomembna območja v KPLB 
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Karta 3: Krajinski park Ljubljansko barje 

 
 

Karta 4: Geografska lega Krajinskega parka Ljubljansko barje  
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Karta 5: Ekstenzivni travniki v KPLB (2008) 

 
 
Karta 6: Geološka karta Ljubljanskega barja 

 
Vir: Pavšič, 2008 
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Karta 7: Pedološka karta Krajinskega parka Ljubljansko barje  

 
 

 
 

Karta 8: Hidrografska mreža  
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Karta 9: Hidrogeološka karta 

 
 

 
  

Karta 10: Obseg poplav v Krajinskem parku Ljubljansko barje 
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Karta 11: Naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov 

 
* po tipologiji Habitatni tipi Slovenije HTS 2004. Podatki so združeni iz kartiranj leta 1999, 2003, 2010 in 2011. 

 

Karta 12: Območja kartiranja habitatnih tipov v letih 2010 in 2011  
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Karta 13: Habitatni tipi po Direktivi o habitatih  
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Karta 14: Naravne vrednote v KPLB  

 
 

Karta 15: Nepremična kulturna dediščina v KPLB 
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Karta 16: Kulturna krajina 

 
 

Karta 17: Območje severne in južne skupine kolišč na Ljubljanskem barju in tamponsko območje 
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Karta 18: Naselja v KPLB 

 
 

Karta 19: Vodovarstvena območja v KPLB 
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Karta 20: Gozdne površine v KPLB 

 
 

Karta 21: Lovišča v Krajinskem parku Ljubljansko barje 
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Karta 22: Ribiški okoliši v Krajinskem parku Ljubljansko barje 

 

 


