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Predlagamo naslednje lokacije za interpretacijo značilnosti Ljubljanskega barja:
OBČINA VRHNIKA:
11
Mali plac
12
Jurčevo šotišče
13
Bistra
OBČINA BOROVNICA:
21
Slapovi Borovniščice - Pekel
OBČINA LOG - DRAGOMER:
31
Kamnolom Lesno brdo + Kuclerjev kamnolom+ Jama Drenov grič
32
Špičasti grič +Jama v Kobilji dolini
OBČINA BREZOVICA PRI LJUBLJANI:
41
Goričica
42
sv. Mati Božja na Žalostni gori – Prevalje pod Krimom
43
sv. Jožef - Preserje
44
Ljubljanica in stara struga Ljubljanice
45
sv. Ana – Podpeč
46
Podpeški kamnolom
47
Podpeško jezero
48
sv. Lovrenc - Jezero
MESTNA OBČINA LJUBLJANA:
51
Ljubljanica
OBČINA IG:
61
Iški vintgar
62
Kozlerjeva gošča
63
Mostiščarji – Dežmanova kolišča
64
Draga
OBČINA ŠKOFLJICA
71
Babna gorica
Poleg navedenih lokacij upoštevamo, da naslednje lokacije že delujejo v smislu interpretacije,
vendar potrebujejo izboljšavo interpretacijske infrastrukture. Obstoječe lokacije so:
• Iški vintgar
• Draga (gozdna učna pot)
• Iški morost - Koščeva učna pot- Projekt EU-LIFE
• Bistra (gozdna učna pot)
• Močilnik
• Pekel.
Grafični prikazi:
karta 10-01:
karta 10-02:

Predlog lokacij za interpretacijo, M 1: 75.000
Predlog ureditve:
legenda
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8.1 KRITERIJI ZA IZBOR PREDLAGANIH LOKACIJ
Za potrebe projekta je bilo na podlagi gradiva o naravnih in kulturnih znamenitosti prostora,
na podlagi terenskega in študijskega dela v širši izbor primernih lokacij za interpretacijo
narave v KP Ljubljansko barje uvrščenih 20 lokacij.
Izbrali smo jih na podlagi kriterijev:
(1) kriterij: vsaj 1 zanimiva lokacija za interpretacijo v vsaki občini Ljubljanskega barja
Na območju Ljubljanskega barja deluje 7 lokalnih skupnosti: Vrhnika, Log-Dragomer,
Brezovica, Borovnica, Ig , Škofljica in MO Ljubljana.
(2) kriterij: čim več različnih vsebin za interpretacijo na eni lokaciji: geološka, geomorfološka,
hidrološka, zoološka, botanična, arheološka, etnološka, umetnostna, zgodovinska
tematika
(3) kriterij: doživljajska pestrost naravnih pojavov in zanimivost za interpretacijo
(4) kriterij: primernost lokacije za več ciljnih skupin
(5) kriterij: številčnost/množičnost potencialnega obiska
(6) kriterij: dobra dostopnost po javnih cestah in poteh, predvsem za kolesarje in pešce ter
osebne avtomobile
(7) kriterij: že uveljavljena destinacija
(8) kriterij: lastništvo pretežno v javni lasti ali soglasje lastnikov
(op.: kriteriji in izbor lokacij je bil določen pred določitvijo nove občine Log-Dragomer, v tej
občini ni predlagane interpretacijske točke, kar pa je še možno v nadaljevanju izvajanja
projekta).

8.2 PREDLOG UREDITEV POSAMEZNIH LOKACIJ
Predlogi ureditev 20 lokacij so grafično prikazani za vsako posamezno interpretacijsko točkolokacijo, kjer je razvidna zasnova ureditve poti in razmestitve interpretacijske opreme. V
opisu v nadaljevanju pa so navedene osnovne vsebine, ki so značilne oz. razpoznavne na
posamezni lokaciji ter opis ureditve in opreme lokacije.
Vse poti naj bi bile opremljene z izobraževalnimi tablami, natančne lokacije le-teh pa na tej
stopnji projekta še niso prikazane. Razporeditev izobraževalnih tabel bo odvisna od detajlne
interpretacijske vsebine, katere izhodišča naj bi pripravila naravovarstvena in
kulturnovarstvena stroka.
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OBČINA VRHNIKA
11
Mali plac
tema (vsebina) interpretacije:
ureditev in oprema lokacije:

dostop do izhodišča
dolžina poti
12
Jurčevo šotišče
tema (vsebina) interpretacije:
ureditev in oprema lokacije:

dostop do izhodišča
dolžina poti
13
Bistra
tema (vsebina) interpretacije:
ureditev in oprema lokacije:

dostop do izhodišča

dolžina poti

geološka – visoko barje, zoološka, botanična vsebina
parkirišče
info
nadstrešnica
počivališče
pot okrog jezerca visokega barja
podest, razgledišče
pomol na visoko barje
pot na vrh vzpetine
razgledni stolp
avto
kolo
peš
1500m

geološka – visoko barje, zoološka, botanična vsebina
parkirišče
info
pot okrog šotišča
podest, razgledišče
avto
kolo
peš
400m

hidrološka – izviri, geološka – barje, mahovi, zoološka,
botanična vsebina, zbirka
parkirišče
info
nadstrešnica
poti različnih dolžin in vsebin
podesti, razgledišča
počivališče
avto
javni potniški promet
kolo
peš
5300m
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OBČINA BOROVNICA
21
Slapovi Borovniščice- Pekel
tema (vsebina) interpretacije:
hidrološka – geološka: slapovi, zoološka, botanična
vsebina
ureditev in oprema lokacije:
parkirišče
info
nadstrešnica
pot
podest, razgledišče
počivališče
dostop do izhodišča
avto
kolo
peš
dolžina poti

OBČINA LOG – DRAGOMER
31
Kamnolom Lesno brdo – Kuclerjev kamnolom+ Jama Drenov grič
tema (vsebina) interpretacije:
geološka – fosili, geološka - podzemna jama, zoološka,
botanična vsebina
ureditev in oprema lokacije:
parkirišče
info
pot
podest, razgledišče
dostop do izhodišča
avto
kolo
peš
dolžina poti
600m
32
Špičasti grič +Jama v Kobilji dolini
tema (vsebina) interpretacije:
geološka - podzemna jama, zoološka, botanična vsebina
ureditev in oprema lokacije:
parkirišče
info
pot
podest, razgledišče
pot na vrh vzpetine
razgledni stolp
dostop do izhodišča
avto
kolo
peš
dolžina poti
1200m
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OBČINA BREZOVICA PRI LJUBLJANI
41
Goričica
tema (vsebina) interpretacije:
ureditev in oprema lokacije:

dostop do izhodišča
dolžina poti

geološka – osamelec, barje - mahovi, zoološka,
botanična vsebina
parkirišče
info
počivališče
pot
podest, razgledišče
pot na vrh vzpetine
avto
kolo
peš
1400m

42
Sv. Mati Božja na Žalostni gori – Prevalje pod Krimom
tema (vsebina) interpretacije:
geološka, umetnostno, zgodovinska
ureditev in oprema lokacije:
parkirišče
info
počivališče
pot
podest, razgledišče
dostop do izhodišča
avto
kolo
peš
dolžina poti
500m
43
Sv. Jožef - Preserje
tema (vsebina) interpretacije:
ureditev in oprema lokacije:

dostop do izhodišča
dolžina poti

geološka – osamelec,
botanična vsebina
parkirišče
info
počivališče
pot
podest, razgledišče
avto
kolo
peš
500m

barje

-

mahovi,

zoološka,
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44
Ljubljanica in stara struga Ljubljanice
tema (vsebina) interpretacije:
geološko-hidrološka – stara struga, reka, arheološka,
barje - mahovi, zoološka, botanična vsebina
ureditev in oprema lokacije:
parkirišče
info
počivališče
pot
podest, razgledišče
dostop do izhodišča
avto
kolo,peš
dolžina poti
6700m +2800m
45
Sv. Ana – Podpeč
tema (vsebina) interpretacije:
ureditev in oprema lokacije:

dostop do izhodišča
dolžina poti
46
Podpeški kamnolom
tema (vsebina) interpretacije:
ureditev in oprema lokacije:

dostop do izhodišča
dolžina poti
48
Podpeško jezero
tema (vsebina) interpretacije:
ureditev in oprema lokacije:

dostop do izhodišča
dolžina poti

geološka – osamelec, barje - mahovi, zoološka,
botanična vsebina
parkirišče
info
počivališče
pot
podest, razgledišče
avto
kolo
peš
1100m

geološka – fosili, barje - mahovi, zoološka, botanična
vsebina
parkirišče
info
pot
podest, razgledišče
avto
kolo
peš
1500m

hidrološko - geološka – jezero, zoološka, botanična
vsebina
parkirišče
info
počivališče
pot
podest, razgledišče
avto
kolo
peš
2000m
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48
Sv. Lovrenc - Jezero
tema (vsebina) interpretacije:
ureditev in oprema lokacije:

dostop do izhodišča
dolžina poti

geološka – osamelec,
botanična vsebina
parkirišče
info
počivališče
pot
podest, razgledišče
avto
kolo
peš
2200m

barje

-

mahovi,

zoološka,

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
52
Ljubljanica
tema (vsebina) interpretacije:
ureditev in oprema lokacije:

dostop do izhodišča

hidrološka - struga, podvodna arheologija - najdišča,
barje - mahovi, zoološka, botanična vsebina
parkirišče
info
pot
podest, razgledišče
pomol
avto
kolo
peš

dolžina poti

OBČINA IG
62
Iški vintgar
tema (vsebina) interpretacije:
ureditev in oprema lokacije:

dostop do izhodišča

hidrološko - geološka – vintgar, zoološka, botanična
vsebina
parkirišče
info
počivališče
pot
podest, razgledišče
avto
kolo
peš

dolžina poti
115

Celovit načrt interpretacijske infrastrukture na območju krajinskega parka Ljubljansko barje
URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, oktober 2007

62
Kozlerjeva gošča
tema (vsebina) interpretacije:
ureditev in oprema lokacije:

dostop do izhodišča
dolžina poti

hidrološko-geološka - poplavni gozd, zoološka, botanična
vsebina
parkirišče
info
počivališče
nadstrešnica
pot
podest, razgledišče
razgledni stolp
avto
kolo
peš
2400m

63
Mostiščarji – Dežmanova kolišča
tema (vsebina) interpretacije:
arheološka, zoološka, botanična vsebina)
ureditev in oprema lokacije:
parkirišče
info
počivališče
pot
podest, razgledišče
dostop do izhodišča
avto
kolo
peš
dolžina poti
2100m
64
Draga - ribniki
tema (vsebina) interpretacije:
ureditev in oprema lokacije:

dostop do izhodišča
dolžina poti

hidrološko-geološka - gozd, zoološka, botanična vsebina
parkirišče
info
počivališče
pot
podest, razgledišče
razgledni stolp
avto
kolo
peš
2100m
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OBČINA ŠKOFLJICA
71
Babna gorica
tema (vsebina) interpretacije:
ureditev in oprema lokacije:

dostop do izhodišča
dolžina poti

geološka – osamelec, barje
botanična in arheološka vsebina
parkirišče
info
počivališče
pot
pot na vrh vzpetine
razgledni stolp
avto
kolo
peš
1600m

-

mahovi,

zoološka,

Za izboljšanje dostopnosti in povezanosti Barja predlagamo ureditev obstoječe premostitvene
konstrukcije za komunalne naprave pri izlivu Iščice v Ljubljanico za potrebe peš in
kolesarskega prometa. Ta povezava bi povečala možnosti za različne rekreacijske povezave,
še zlasti ker poteka izven prometno obremenjenih komunikacij.

Grafični prikazi:
karta
karta
karta
karta
karta
karta
karta
karta
karta
karta
karta
karta
karta
karta

10-11: Predlog ureditve:
Mali plac, M 1: 3000
10-12: Predlog ureditve:
Jurčevo šotišče, M 1: 3000
10-13: Predlog ureditve:
Bistra, M 1: 3000
10-15: Predlog ureditve:
Kuclerjev kamnolom, M 1: 3000
10-16: Predlog ureditve:
Špičasti vrh, M 1: 3000
10-41: Predlog ureditve:
Goričica, M 1: 3000
10-44: Predlog ureditve:
Podpeč, stara struga Ljubljanice, M 1: 3000
10-45+46+47: Predlog ureditve: sv. Ana, Podpeški kamnolom, Podpeško jezero,
M 1: 3000
10-45-2: Predlog ureditve:
sv. Ana, M 1: 3000
10-48: Predlog ureditve:
sv. Lovrenc, M 1: 3000
10-62: Predlog ureditve:
Kozlerjeva gošča, M 1: 3000
10-63: Predlog ureditve:
Dežmanovo mostišče, M 1: 3000
10-64: Predlog ureditve:
Draga-Ig, M 1: 3000
10-71: Predlog ureditve:
Babna gorica, M 1: 3000
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8.3 PREDLOG DOPOLNITVE OMREŽJA KOLESARSKIH
POTI IN PEŠPOTI
Predlog Urbi d.o.o. za potrebe projekta interpretacije narave obsega:
•

dopolnitev mreže kolesarskih poti iz projekta Zasnova mreže kolesarskih povezav v
Ljubljanski urbani regiji, Oikos d.o.o., junij 2004.

•

določitev izhodiščnih točk za kolesarje

•

določitev lokacij kolesarskih počivališč

Predlog predvideva in lokacijsko določa rekreacijska izhodišča iz obrobja naselij Ljubljanskega
barja.
Kot rekreacijsko izhodišče označujemo startno točko za kolesarske izlete po Ljubljanskem
barju. Rekreacijsko izhodišče je lahko označeno, lahko obsega tudi parkirišče za avtomobile
za tiste kolesarje, ki kolesa pripeljejo z avtomobilom.
Kolesarska izhodišča iz severne smeri - iz Ljubljane predlagamo na prehodih preko železnice
in prehodu čez avtocesto.
Kolesarska počivališča (z nadstrešnicami ali brez njih), opremljena z interpretacijskimi
tablami predlagamo urediti ob križiščih poti, mostovih...skratka na zanimivih točkah, ki
omogočajo ne samo počitek,ampak tudi še kaj več doživljajskih dražljajev narave
Ljubljanskega barja.

Slika 77: Kolesarske povezave so že označene
Grafični prikazi:
karta 21:
karta 22:

Predlog lokacij za interpretacijo in kolesarske povezave, M 1: 75.000
Predlog lokacij za interpretacijo in kolesarske povezave – I. faza, M 1: 75.000
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9.

PRAVNI OKVIRI IZVEDBE
INTERPRETACIJSKE INFRASTRUKTURE
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9.1 IZVEDBA INTERPRETACIJSKE INFRASTRUKTURE V
OKVIRU PROSTORSKIH PREDPISOV
9.1.1 PROSTORSKI PLANI OBČIN
V prostorskih sestavinah planskih aktov občin Ljubljanskega barja namenska raba prostora za
rekreacijo v naravi ali za interpretacijo in učne poti ni določena.
Pretežno je na potencialnih lokacijah za interpretacijo obstoječa namenska raba – definirana
kot kmetijsko zemljišče, najboljše kmetijsko zemljišče, gozdno zemljišče, varovalni gozd,
gozd s posebnim namenom ali vodno zemljišče.

9.1.2 PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI OBČIN
Prostorski izvedbeni akti (PUP-i) občin Ljubljanskega barja ne določajo oblikovalskih ali
drugih meril in pogojev za interpretacijsko infrastrukturo.

9.1.3 POGOJI ZA GRADNJO ENOSTAVNIH OBJEKTOV BREZ
GRADBENEGA DOVOLJENJA
Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo
enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in
pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04, 100/05) določa:
• največjo velikost
• način gradnje in
• način rabe enostavnih objektov,
• pogoje za odmik od meje sosednjih zemljišč in
• druge pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da za njihovo gradnjo ni potrebno gradbeno
dovoljenje.
Interpretacijsko infrastrukturo (ograje, mostovže, mostičke, odre, razgledišča, enostavni
razgledni stolp, nadstrešnice, informacijske table, utrjene poti, začasna parkirišča) uvrščamo
med enostavne objekte, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje in jih uvrstimo po 4.členu
med med vadbene objekte, namenjeni športu in rekreaciji na prostem, med katere sodijo
tudi:
• igrišče za šport in rekreacijo na prostem,
• kolesarska steza,
• planinska pot,
• pomol,
• smučišče,
• sprehajalna pot,
• športno strelišče,
• trim steza,
• vzletišče
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V skladu s 26.členom omenjenega pravilnika lahko postavitev interpretacijske infrastrukture
uvrstimo med dela, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči, za katera ni potrebno
gradbeno dovoljenje in s katerimi se lahko začne brez pridobitve lokacijske informacije, to pa
so:
1. dela za lastne potrebe,
2. dela v zvezi z urejanjem javnih površin,
3. dela v javno korist in
4. dela v zvezi s splošno rabo naravnih dobrin.
Iz pravilnika omenjamo najbolj relevantne alineje iz členov, na katere je potrebno biti
pozoren pri zagotavljanju izpolnjevanja pogojev za graditev enostavnih objektov
interpretacijske infrastrukture brez gradbenega dovoljenja:
26. člen
(2) Če se namerava izvesti dela iz prejšnjega odstavka na objektu, ki je varovan na podlagi predpisov,
ki urejajo kulturno dediščino, je potrebno pred začetkom del pridobiti ustrezen kulturnovarstveni akt.
Če pa se namerava izvesti dela iz prejšnjega odstavka na območju, ki je varovano na podlagi
predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, je treba takšna dela izvesti v skladu s pravili ravnanja, ki jih
določa akt o varovanju takšnega območja.
Usmerjevalne table in znake za označevanje ob javnih cestah, ki po predpisih o cestah sodijo med
turistično in drugo obvestilno signalizacijo, lahko postavlja samo upravljavec javne ceste oziroma je
potrebno pridobiti pred njihovo postavitvijo, če jih ne postavlja upravljavec javne ceste, njegovo
soglasje.
28. člen
(dela v zvezi z urejanjem javnih površin)
Dela v zvezi z urejanjem javnih površin so dela, s pomočjo katerih se:
- postavijo usmerjevalne table in znaki za označevanje naravnih vrednot, zavarovanih območij,
kulturnih spomenikov, turističnih znamenitosti, ulic, trgov, sprehajalnih in učnih gozdarskih poti,
kolesarskih stez, trim stez in planinskih poti in drugih javnih površin ter objektov v javni rabi;
30. člen
(dela v zvezi s splošno rabo naravnih dobrin)
- označitev zavarovanih območij v naravi, vključno z njihovo ograditvijo, če je takšna ograditev
predvidena z načrtom upravljanja zavarovanega območja.
30.a člen
(posebne zahteve v zvezi z ograditvami kmetijskih zemljišč in gozdov)
(1) Če je ograditev njive ali druge vrste kmetijskega zemljišča iz prve alinee 6.točke prejšnjega člena
potrebna zaradi zaščite ali drugih neposrednih oblik varstva naravnih vrednot, pomembnejših
habitatov ogroženih vrst ali habitatnih tipov, objektov ali območij kulturne dediščine ali zaradi
znanstveno-raziskovalnih proučevanj, se mora takšna ograditev izvesti v soglasju s službo, pristojno za
ohranjanje narave oziroma v soglasju s službo, pristojno za varstvo kulturne dediščine.

Pri pripravi izvedbenih projektov – tudi brez gradbenega dovoljenja je potrebno zadostiti
vsem zahtevanim pogojem in soglasjem glede varstva narave, kulture in gospodarske javne
infrastrukture, če se enostavni objekti nahajajo v zavarovanih območjih.
Če se enostavni objekt opremi z električnim omrežjem ali priključi na kanalizacijo,vodovod je
potrebno izdelati projekt za gradbeno dovoljenje in pridobiti gradbeno dovoljenje.
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9.1.3.1

Potrebne aktivnosti za izpeljavo projekta fizičnih ureditev

Za postavitev in ureditev posamezne interpretacijske infrastrukture na Ljubljanskem barju so
potrebni naslednji koraki:
-

priprava projekta interpretacije narave na izbrani lokaciji (zakaj, kaj, kako, ...)
zagotovitev finančnih sredstev
odločitev – sklep občinskega sveta ali upravljalca KP Ljubljansko barje o postavitvi
interpretacijske infrastrukture v občini
vodenje projekta interpretacije narave na izbrani lokaciji
pridobitev zemljišča v javno last, zakup ali drugo pogodbeno razmerje
izdelava projekta za izvedbo ureditve/objekta – PZI
izgradnja, postavitev in oprema interpretacijske lokacije

Po izvedbi interpretacijske ureditve pa so potrebne naslednje aktivnosti:
-

upravljanje in trženje interpretacijske lokacije
vzdrževanje interpretacijske infrastrukture
monitoring vplivov in učinkov interpretacijske infrastrukture na naravo in obiskovalce.

9.1.3.2

Priprava projekta fizičnih ureditev interpretacije – PZI

Fizične ureditve za množičen obisk morajo biti sprojektirane. Strokovnjak – arhitekt izdela
idejni projekt ureditev na podlagi vizije in hotenj naročnika.
Naročnik (občina, upravljalec KP Ljubljansko barje, zavod, posamezni investitor) potrdi idejno
zasnovo ureditve – IDZ.
Projekt je vsebinsko najbolje pripravljati v sodelovanju z Zavodi za varstvo narave oz. Zavodi
za varstvo kulturne dediščine.
Izdela se projekt PZI za enostavne objekte (po Pravilniku o projektni in tehnični
dokumentaciji - Ur.l. RS, št. 66/2004, 54/2005). Načrti v projektu za izvedbo morajo biti po
obliki in vsebini takšni, da lahko izvajalec izvede gradnjo brez dodatnega projektiranja,
predvsem pa vsebuje detajlne risbe v merilih 1: 50, 1:20 in 1: 5.Prav tako morajo biti npr.
razgledni stolpi statično preverjeni.

9.1.3.3

Pridobitev projektnih pogojev in soglasij

Na podlagi veljavne naravovarstvene zakonodaje (ZON) je potrebno na vseh lokacijah, ki so
zavarovane ali so v območju Nature 2000, pridobiti naravovarstvene pogoje za pripravo
projekta in tudi naravovarstveno soglasje na projekt.
Prav tako so potrebni za projekt pogoji in soglasje upravljalca dostopne ceste.
Na območjih zavarovanih kulturnih spomenikov je potrebno pridobiti pogoje in soglasje tudi
od zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Če se projektira ali ureja na vodnih površinah je potrebno pridobiti pogoje in soglasje na
projekt od ARSO – Oddelka za upravljanje z vodami.
138

Celovit načrt interpretacijske infrastrukture na območju krajinskega parka Ljubljansko barje
URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, oktober 2007

9.1.3.4

Časovna opredelitev postopka priprave projekta

Trenutno so ministrstva, občine, uprava in planerji v obdobju tranzicije prostorskih
predpisov. To stanje v veliki meri vpliva na urejanje prostora na ravni planiranja in na
izvajanje ureditev in posegov v prostor. Prav tako pa se v večji meri kot doslej poudarja
okoljska sprejemljivost razvojnih projektov, kar se odraža v zakonu o varstvu okolja in
zakonu o ohranjanju narave.
Za vse lokacije interpretacijskih točk je pomemben splošen konsenz, da je interpretacijska
ureditev potrebna, da se postavi ter vzdržuje, tako v občini, kjer je lokacija, kot tudi pri
pripravljalcih zavarovanja Krajinskega parka Ljubljansko barje – MOP.
Ureditve interpretacijske infrastrukture naj se usklajuje in dogovarja med razvojnimi in
varstvenimi interesi, med lokalno skupnostjo in upravljalcem KP Ljubljansko barje.

9.2 PRAVILNIK O OZNAČEVANJU ZAVAROVANIH
OBMOČIJ NARAVNIH VREDNOT
Za zavarovana območja je v veljavi pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih
vrednot (Uradni list RS, št. 117/02). Pravilnik določa:
• vrste,
• osnovne elemente,
• pisave,
• grafične prikaze,
• materiale,
• konstrukcije,
• mere,
• način izdelave in
• načine postavljanja znakov za označevanje zavarovanih območij naravnih vrednot.
Ta pravilnik ne dopušča svobodnega oblikovanja na zavarovanih območjih, kot ga sicer
predlagamo v tem projektu. V primeru sprejetja zavarovanja KPB, bi označevanje moralo
upoštevati veljavni predpis.
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10. VZORČNI PROJEKTI (PILOT PROJECT)
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10.1 VZORČNI PROJEKTI
Vzorčni projekti vsebujejo:
•

idejne rešitve petih lokacij za interpretacijo Ljubljanskega barja

•

idejno rešitev kolesarskega počivališča

•

idejno rešitev oblikovanja interpretacijske table.

10.2 IDEJNE REŠITVE 5 LOKACIJ
Podrobneje so grafično prikazane in opisane naslednje lokacije:
•
•
•
•
•

Mali plac
Jurčevo šotišče
Sv.Ana
Draga
Kozlerjeva gošča z idejno zasnovo

Pet lokacij za interpretacijo Ljubljanskega barja je bilo izbranih na podlagi naslednjih
(dodatnih) kriterijev:
•
•
•
•
•
•
•

na lokaciji se že izvaja interpretacija
za Ljubljansko barje reprezentativne interpretacijske vsebine (šota, visoko barje,
poplavni gozd...)
atraktivnost in celovitost interpretacije celotnega Ljubljanskega barja
finančno relativno nezahtevne ureditve
nezahteven dostop
možnost ureditve izhodiščne točke (obstoječa parkirišča)
z ureditvijo se preprečuje poškodovanje in uničenje naravne vrednote.
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10.3 MALI PLAC, OBČINA VRHNIKA
tema (vsebina) interpretacije:
tip ureditve:
ureditev in oprema lokacije:

dostop do izhodišča
dolžina poti

geološka – visoko barje, zoološka, botanična vsebina
ravninski tip - zaprt prostor
parkirišče
info
nadstrešnica
počivališče
pot okrog visokega barja
podest, razgledišče
pomol na visoko barje
pot na vrh vzpetine
razgledni stolp
avto
kolo
peš
1500m

Slika 78: Pogled s helikopterja na Mali plac- ostanek visokega barja sredi gozda na hribčku Kostanjevica
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10.3.1 STANJE V PROSTORU

Slika 79: Parkirišče in vstopni portal v območje.

Slika 80: Informacijska tabla ( po pravilniku) pred vstopnim portalom v območje.

Slika 81: Pot uporabljajo tudi jezdeci in kolesarji

Slika 82: Naravovarstveno območje visokega barja je prosto dostopno povsod.
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Slika 83: Zajezitev za uravnavanje vodostaja v barjanskem jezercu.

Slika 84: Visoko barje je zanimivo v vseh letnih časih
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10.3.2 IDEJNE ZASNOVE POSAMEZNIH DELOV UREDITVE
Idejna zasnova ureditve obsega:
•
•
•

prikaz poti in drugih ureditev celotnega območja Kostanjevice (merilo 1:5.000)
detajlni situativni prikaz ureditve poti ter postavitve podestov, dvignjenih peš poti in
razglednega stolpa (merilo 1:1000)
fotosimulacijo ureditve podesta

stanje 2006

Slika 85: Predlog ureditve lesenega razgledišča, kjer se lahko kakovostno izvaja interpretacija in preprečijo
poškodbe občutljivega barja (fotosimulacija).
Grafični prikazi:
karta 33-1:
karta 33-2:

Mali plac, idejna zasnova ureditve, situacija, merilo 1:5.000
Mali plac, idejna zasnova ureditve, situacija, merilo 1:1.000
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10.4 JURČEVO ŠOTIŠČE, OBČINA VRHNIKA
tema (vsebina) interpretacije:
tip ureditve:
ureditev in oprema lokacije:

dostop do izhodišča
dolžina poti

geološka – visoko barje, zoološka, botanična vsebina
ravninski tip – odprt prostor
parkirišče
info
pot okrog šotišča
podest, razgledišče
avto
kolo
peš
400m

10.4.1 STANJE V PROSTORU

Slika 86: Ob cesti bi bilo možno urediti parkirišče za dva osebna avtomobila ali en avtobus.
Slika 87: Na vstopu v zavarovano območje je interpretacijska tabla ter koš za smeti.

Slika 88: Sredi šotišča skoraj ni primernega prostora za skupino

Slika 89: V začetnem delu šotišča posamezniki še vedno kopljejo šoto, čeprav to ni dovoljeno.
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Slika 90: Jurčevo šotišče je večinoma preraslo z grmičevjem in brezami.
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10.4.2 IDEJNA ZASNOVA POSAMEZNIH DELOV UREDITVE
Idejna zasnova ureditve obsega:
•

detajlni situativni prikaz ureditve poti ter postavitve podestov in dvignjenih peš poti
(merilo 1:1000)

•

fotosimulacijo ureditve dvignjene peš poti na dveh lokacijah

Stanje 2006.

Slika 91: Predlog ureditve poti (fotosimulacija), ki se dvigne nad šotni greben, pot poteka ves čas po dvignjeni
leseni poti, da se prepreči prehod na šotna tla (fotosimulacija).
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Stanje 2006.

Slika 92: Predlog ureditve poti z razširitvijo – razglediščem na severnem delu šotišča (fotosimulacija).

Grafični prikazi:
karta 34-1:
karta 34-2:

Jurčevo šotišče, idejna zasnova ureditve, situacija, merilo 1:1.000
Jurčevo šotišče, idejna zasnova ureditve, situacija, merilo 1:500

151

URBI d.o.o., Oblikovanje prostora

CELOVIT NAÈRT
INTERPRETACIJSKE INFRASTRUKTURE
NA OBMOÈJU KRAJINSKEGA PARKA
LJUBLJANSKO BARJE
IDEJNA REITEV UREDITVE
lokacija 12: JURÈEVO OTIÈE

r
r

üÆ

þ#

M 1:1.000

oktober 2007

list 34-1

l
es
enmos
t
ov
ž(
boar
dwal
k
)č
ezj
ez
er
c
e
zi
nt
er
pr
et
ac
i
j
s
k
i
mit
abl
ami
pešpotnar
aš
č
enem t
er
enu,
nas
ut
azl
es
ni
m dr
obi
r
j
em
ohr
anj
enapos
ami
č
nav
eč
j
adr
ev
es
a(
vneur
ej
eniobl
i
k
i
)
,ni
ž
j
oz
ar
as
tj
et
r
ebač
i
s
t
i
t
i
ohr
anj
enpr
oc
esz
ar
aš
č
anj
a

pov
r
š
i
nas
eoč
i
s
t
iz
ar
as
t
i
,gr
mi
č
ev
j
ai
ndr
ev
es
,
v
z
dr
ž
uj
es
et
r
av
nat
av
eget
ac
i
j
a

pov
r
š
i
nezoč
i
š
č
enoz
ar
as
t
j
o,
v
z
dr
ž
ev
anj
et
r
av
nat
ev
eget
ac
i
j
e

dv
i
gnj
enapešpotnadš
ot
nopl
as
t
ogr
aj
aok
r
ogš
ot
i
š
č
a

i
nt
er
pr
et
ac
i
j
s
k
et
abl
e
ohr
anj
enpr
oc
esz
ar
aš
č
anj
a
pešpotnar
aš
č
enem t
er
enu,
nas
ut
azl
es
ni
m dr
obi
r
j
em
r
az
š
i
r
j
enpr
os
t
orz
as
k
upi
ne
obi
s
k
ov
al
c
ev(
š
ol
ar
j
i
)

Celovit načrt interpretacijske infrastrukture na območju krajinskega parka Ljubljansko barje
URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, oktober 2007

10.5 SV. ANA – PODPEČ, OBČINA BREZOVICA PRI
LJUBLJANI
tema (vsebina) interpretacije:
tip ureditve:
ureditev in oprema lokacije:

dostop do izhodišča
dolžina poti

geološka – osamelec, barje - mahovi, zoološka,
botanična vsebina – integralna predstavitev
vzpetina
parkirišče
info
počivališče
pot
podest, razgledišče
avto
kolo
peš
1100m

10.5.1 STANJE V PROSTORU

Slika 93: Razgledišče na Sv.Ani je potrebno preureditve.

Slika 94: Oprema razgledišča je raznolika; oddajniki in antene, roža vetrov in pogledov, klopca ,ograja...
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Slika 95: Motivi s sv. Ane.
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10.5.2 IDEJNE ZASNOVE POSAMEZNIH DELOV UREDITVE

Prehod na severni rob cerkve, od koder je pogled na celotno Ljubljansko barje, je z obeh
strani relativno ozek in težje dostopen. Ker je to razgledišče med najprivlačnejšimi in
najprimernejšimi za interpretacijo Ljubljanskega barja iz višine, predlagamo da se razgledišče
razširi, da se peš površine znivelirajo in izvedejo z manjšimi višinskimi razlikami.

Slika 96: Površina na zahodni strani zvonika se niveletno dvigne za cca 1m, s tem se zmanjša višinska razlika
do razgledišča na severni strani in klančina do vhoda v cerkev na južni strani.

Slika 97: Terasa na zahodni strani cerkve naj se niveletno nekoliko dvigne (do 1m pod zvonikom), prečni nagib
naj bo minimalen, tako da se omogoči udobnejša hoja proti razgledišču. Površina lahko ostane
travnata. Klančina od vhoda v cerkev proti zahodni strani zvonika naj se izvede s stopničasto rampo in
naj bo tlakovana z nedrsečim materialom.
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Slika 98: Sv. Ana ima nejširši in najkompleksnejši pogled na Ljubljansko barje, od koder je možno predstaviti
večino interpretacijskih vsebin barja.

Stanje 2007.

Slika 99: Predlog ureditve: vegetacija (drevesa), ki zakrivajo pogled se ponovno razraščajo, razgled je treba
ohranjati in vegetacijo sprotno čistiti, s fotosimulacijo je prikazan kakovostnejši razgled brez zarasti in
predlog razširitve z razglediščem ter interpretacijskimi tablami.
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Slika 100: Obstoječe parkirišče, od koder vodi kolovoz na sv.Ano, ki ga uporabljajo pešci in kolesarji.

iz parkirišča je vidna cerkev sv. Jožefa,
vendar je treba grmičevje ob robu
parkirišča odstraniti, visoka drevesa pa
se ohranijo

Slika 101: Predlog minimalne ureditve parkirišča na začetku poti k sv. Ani z izhodiščno informativno tablo in
klopco za počitek.

Grafični prikazi:
karta 35-1:

Sv. Ana, idejna zasnova ureditve, situacija, merilo 1:1.000
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10.6 DRAGA, OBČINA IG
tema (vsebina) interpretacije:
tip ureditve:
ureditev in oprema lokacije:

dostop do izhodišča
dolžina poti

hidrološko-geološka - gozd, zoološka, botanična vsebina
ravninski - zaprt prostor
parkirišče
info
počivališče
pot
podest, razgledišče
razgledni stolp
avto
kolo
peš
2100m

10.6.1 STANJE V PROSTORU

Slika 102: Draga, stanje poleti: ribniki so polni vode, razcvetijo se lokvanji
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Slika 103: Draga,veliki ribnik: stanje jeseni, veliki ribnik je izpraznjen
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10.6.2 IDEJNE ZASNOVE POSAMEZNIH DELOV UREDITVE

stanje 2007

Slika 104: Predlog ureditve razglednega stolpa in poti (fotosimulacija).
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stanje 2007

Slika 105: Predlog ureditve razglednega pomola za opazovanje (fotosimulacija).
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stanje 2007

Slika 106: Predlog ureditve razglednega pomola za opazovanje (fotosimulacija).
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10.7 KOZLERJEVA GOŠČA Z IDEJNO ZASNOVO
tema (vsebina) interpretacije:
tip ureditve:
ureditev in oprema lokacije:

dostop do izhodišča
dolžina poti

hidrološko-geološka - poplavni gozd, zoološka, botanična
vsebina
ravninski – odprt in zaprt prostor
parkirišče
info
počivališče
nadstrešnica
pot
podest, razgledišče
razgledni stolp
avto
kolo
peš
2400m

10.7.1 STANJE V PROSTORU

Slika 107: Južni rob Kozlarjeve gošče.

Slika 108: Južni rob Kozlarjeve gošče, v zimskem času je lepo vidna tekstura kmetijskih površin in dreves na
gozdnem robu.
Slika 109: Južni rob Kozlarjeve gošče, jarki za odvodnjavanje prepredajo kmetijske površine.
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Slika 110: Gozdiček ob spomeniku NOB, pogled z juga. Gozdiček je orientacijsko doba točka v prostoru.

Slika 111: Gošča v času visokih voda na Barju (december 2004).

Slika 112: Kozlarjeva gošča – pogled z juga.
Slika 113: Vzhodni rob Kozlarjeve gošče, pogled proti Kamniškim planinam.
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Slika 114: Cesta proti spomeniku NOB poteka v smeri V-Z, na severni strani poteka jarek in ob njem živica
dreves.

Slika 115: Severni rob zahodnega dela Kozlarjeve gošče – značilen primer roba med gozdom in kmetijskimi
površinami, razmerje med polnim in praznim, ambietalno in doživljajsko privlačen prostor, primeren za
ureditev dela poti.

Slika 116: Značilne gozdne poti členijo Kozlarjevo goščo na več enot, poti potekajo v smer parcelacije kmetijskih
zemljišč, so pa slabo vzdrževane n se postopno zaraščajo.
Slika 117: Sekvence iz Kozlarjeve gošče – JZ zahodni del z manjšo gostoto dreves, precej je brez in grmičevja.
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Slika 118: S praprotjo zaraščen južni rob gozda.
Slika 119: Jarki za osuševanje in odvodnjavanje so urejeni na kmetijskih površinah.

Slika 120: Voda je prisotna v jarkih za odvodnjavanje, na robu in v gošči.

Slika 121: Sekvence iz Kozlarjeve gošče – JV zahodni del z borovci in smrekami.

168

Celovit načrt interpretacijske infrastrukture na območju krajinskega parka Ljubljansko barje
URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, oktober 2007

Slika 122: Sekvence iz gošče in njenega roba.
Okolica, pogledi:

Slika 123: Pogled na vzhod.

Slika 124: Pogled na sever, z vzhodnega in severnega roba Kozlarjeve gošče je vidna Ljubljana (grad, stolpnice
na Trgu revolucije) ter Kamniške planine. Boljši pogledi so iz višje lege – npr. iz lovske preže ali v tem
projektu predlaganega razglednega stolpa.
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Slika 125: Pogled na jug, v katerem dominira Krim.
Obstoječe ureditve:

Slika 126: Spomenik NOB – ob spomeniku ni parkirnih prostorov, košev za odpadke..

Slika 127: Preža na JV robu gošče.
Slika 128: Preža na SZ robu gošče.
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Slika 129: Nasut del ob gozdu na severnem delu gošče, kjer bi bila možna ureditev parkirišča.
Problemi:

Slika 130: Smeti na severnem robu gozda.
Slika 131: Zapuščen avto v bližini spomenika NOB.

Slika 132: Jarki so pogosto uporabljeni za nedovoljeno odlaganje odpadkov.
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10.7.2 UREDITEV IZHODIŠČNE TOČKE
Izhodiščna točka obsega naslednje ureditve:
• parkirišče za osebne avtomobile (cca 9) in BUS,
• parkirišče s stojali za kolesa,
• info točka (orientacijska karta s širšim in ožjim območjem, prikaz
oglednih/interpretacijskih poti, oglasni kotiček za beleženje aktualnosti, nabiralnik za
sporočila, osnovna interpretacijska tabla k naravni vrednoti in gozdnemu rezervatu),
• usmerjevalne table za smer poti,
• nadstrešnica za izvajanje učnih in raziskovalnih programov (variantno zaprt objekt,
možna razširitev v učilnico in predavalnico),
• »urbana oprema«: klopi za počitek, koši za odpadke (s tem povezan odvoz odpadkov),
• sanitarije.
Lokacija: predlagana je lokacija parkirišča na severni strani gozda, na površinah med
gozdnim robom in dovozno cesto. Primernejša lokacija parkirišča je na zahodnem delu tega
pasu, saj se iz SZ vogala Kozlarjeve gošče odpre pogled do spomenika NOB (na zahodu) in
proti JZ delu Kozlarjeve gošče (predvidena lokacija razglednega stolpa). Od tu je vidna smer
ogleda, spomenik in razgledni stolp na SZ vogalu gošče, tako da se obiskovalec lahko
orientira v prostoru in dobi vtis velikosti gošče ter (ne)zahtevnost pričakovanega ogleda.
Kakovost izvedbe:
Parkirišče: uvaljan pesek (ne-asfaltirana površina) ali rušniki (utrjena trava), urejeno
površinsko odvodnjavanje meteorne vode.
Sanitarije: kemično stranišče v arhitekturno oblikovanem objektu.
Nadstrešnica: lesena izvedba, lesene klopi in mize, lesen pod.
Info in usmerjevalne table: enotna oblikovna zasnova za krajinski park Barje.
Omejitev/ograditev območja: nevsiljiv način ograditve, ki usmerja obiskovalce v smer ogleda
in s tem preprečuje prehajanje v neželene smeri in območja.

10.7.3 UREDITEV INTERPRETACIJSKIH POTI IN TOČK
Ogledne/izobraževalne poti se izvedejo deloma po obstoječih poljskih poteh, deloma po
lesenih poteh, dvignjenih nad obstoječ teren (boardwalk).
Ogled/prezentacija vključuje dva razgledna stolpa in vsaj eno razširjeno ploščad/podest.
Lokacije so prikazane grafično.
Potek poti je v grafičnem prikazu zasnove določen okvirno, kot princip poteka po robu gozda,
skozi posamezne sestoje gozda, po gozdni poti in tudi glede na višinski potek poti (npr.
dvignjena pot med krošnje dreves).

10.7.4 UREDITEV OKOLICE SPOMENIKA NOB
Pri spomeniku NOB se uredi/postavi:
• parkirišče za vsaj tri osebna vozila (ali en avtobus) z obračališčem za osebna vozila in
BUS,
• info točka (interpretacijskih spomenika),
• parkirišče s stojali za kolesa,
• »urbana oprema«: klopi za oddih, koši za odpadke (s tem povezan odvoz odpadkov),
• usmerjevalne table za smer poti.
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10.7.5 IDEJNE ZASNOVE POSAMEZNIH DELOV UREDITVE
10.7.5.1

Dvignjena peš pot (boardwalk)

Idejna zasnova dvignjene peš poti (boardwalk) na pilotih (izvedba v Zelencih).

Idejna zasnova dvignjene peš poti (boardwalk), ki je položena bruna/debla na pripravljeni
peščeni podlagi, ureditev je primerna za dele, kjer ni pričakovati visoke vode ali tam, kjer
izvedba s piloti ne bi bila izvedljiva.
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V nadaljevanju prikazane foto simulacije ureditev so zaenkrat res samo simulacije možnih
načinov ureditve in prezentacije posameznih delov ureditve območja. To še niso projektne
rešitve, temveč načela o možni ureditvi poti, interpretaciijske točke ali druge ureditve.
Interpretacijska pot skozi južni del gošče

Slika 133: Stanje v prostoru.

Slika 134: Foto-simulacija možne ureditve poti z interpretacijsko točko.
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Interpretacijska pot skozi jugozahodni del gošče

Slika 135: Stanje v prostoru.

Slika 136: Foto-simulacija možne ureditve poti z interpretacijsko točko.
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Interpretacijska pot na poljski poti v smeri V-Z

Slika 137: Stanje v prostoru.

Slika 138: Foto-simulacija možne ureditve poti z interpretacijsko točko.
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Peščena pot na raščenih tleh

Idejna zasnova peš poti po obstoječih kolovozih. Na delih, kjer pot prečka obstoječe
korenine, se pot dvigne nad korenine na peščenem nasipu.

10.7.5.2

Razgledni stolp v gošči

Slika 139: Razgledni stolp in dvignjena dostopna pot.
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Razgledni stolp na jugozahodnem robu Kozlarjeve gošče, dolgi pogledi na Ljubljano,
Kamniške planine, srednji in bližnji pogledi: Barje, bližnji pogledi: Barje, gozd

Slika 140: Stanje v prostoru.

Slika 141: Foto-simulacija možne ureditve poti z interpretacijsko točko.
Grafični prikazi:
karta 37-1:
karta 37-2:

Kozlerjeva gošča, idejna zasnova ureditve, situacija, merilo 1:500 in 1:200
Kozlerjeva gošča, idejna rešitev lesene poti, merilo 1:40
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10.8 IDEJNA REŠITEV KOLESARSKEGA POČIVALIŠČA

Slika 142: Idejna rešitev kolesarskega počivališča za skupino 4 kolesarjev.

Slika 143: Idejna rešitev kolesarskega počivališča za skupino 8 do 10 kolesarjev.
Oprema kolesarskega počivališča:
• stojalo za kolesa (lahko tudi ograja ali večja skala)
• klop
• interpretacijske table
dodatna oprema:
• klop z mizo
• tekoča voda
• drevo za senco.
Površina počivališča mora biti izven površine kolesarske steze, prav tako dejavnost
počivališča ne sme motiti prometa na kolesarski stezi (npr. obračanje koles).
Priporočljiva je izvedba počivališča z vmesnim odmikom od kolesarske steze (varnost).
Priporočljiva je razmejitev počivališča od drugih površin (ograja, kamen, gosto grmičevje...).
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10.9 IDEJNA REŠITEV INTERPRETACIJSKE TABLE
Predlog kompozicijskega ključa interpretacijskih tabel
header naj vsebuje naziv parka
(KPB) in naziv lokacije

osnovno polje za prikaz vsebine
footer za podatke o
zavarovanju, podrobnejših virih,
upravljalcu, investitorju,
izvajalcu, datumu izvedbe...
Slika 144: Oblikovalski ključ interpretacijske table.
Naslovna tabla - informacijska točka
Krajinski park Ljubljansko barje
lokacija: npr. Jurčevo šotišče
zemljevid 1: lega Jurčevega
šotišča v KPB
zemljevid 2: ogledna pot po
Jurčevem šotišču
vsebina: naslovna uvodna
predstavitev značilnosti
Jurčevega šotišča
footer: kot navedeno zgoraj
Slika 145: Naslovna tabla- informacijska točka (lega lokacije v širšem prostoru/Ljubljanskem barju, ogledna pot
na zemljevidu)
INFORMACIJSKA TOČKA naj vsebuje:
•
•
•
•

glavni naslov z dobrodošlico
manjši generalni zemljevid Ljubljanskega barja, z oznako trenutne lokacije (kje smo?) in
nekaterimi pomembnimi znamenitostmi ali orientacijskimi točkami na Ljubljanskem barju
(npr. reka Ljubljanica, Bistra, most v Borovnici...)
večji zemljevid lokacije s skicami in/ali fotografijami, s potekom poti in točk, ki jih bo
obiskovalec videl (št. tabel ob poti, razgledni stolp, lokacija za fotografiranje ...)
besedilo z informacijami o dostopu in opozorili ter navodili (npr. ravnanje z odpadki,
omejitev dostopa s kolesi, pse na vrvico ...), drobni tisk na dnu table s podrobnejšimi
informacijami (npr. spletna stran, pristojni urad).
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IZOBRAŽEVALNA TABLA naj vsebuje:
•
•
•
•

naslov: tematski (npr. o rastlinstvu in živalstvu »Kdo živi pod vodno gladino?«)
manjši orientacijski zemljevid lokacije z oznako, kje smo
večjo (tematsko) skico zanimivosti/pojava/lastnosti, ki jo interpretira ta tabla, s
posameznimi detaljnimi risbami
spremljevalno besedilo (to so lahko tudi napotki, kako naj obiskovalci prepoznajo
določeno vrsto rastline, kamnine ...) in podrobnejše besedilo (na dnu table, npr. o
naslednji informacijski točki).

Glede na interpretacijsko vsebino je lahko gradivo razporejeno na različne načine v
pregledno kompozicijo. Spodaj so prikazani možni načini razporeditve vsebin na tabli,
upoštevajoč kompozicijski ključ.

Slika 146: Variante razporeditve interpretacijskih vsebin na tabli.
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11. ZAKLJUČEK IN PRIPOROČILA
11.1 PREDLOG ZA PRIPRAVO PROSTORSKIH AKTOV
Glede na veljavne prostorske predpise predlagamo, da se za potrebe interpretacije narave
lokalni predpisi, predvsem prostorski izvedbeni akti, spremenijo tako, da omogočajo
postavitev interpretacijske infrastrukture.
Pri pripravi novih občinskih prostorskih načrtov občin Ljubljanskega barja se lahko preveri,
uskladi in določi potencialna območja za rekreacijo v naravi, ki obsega tudi ureditev
interpretacijske infrastrukture.
Priporočamo, da se opredeli namenska raba površin, kot:
•
•
•
•

stavbna zemljišča (npr. za ureditve v bližini cerkve)
gozd posebnega namena
kot območja varstva narave (kot ena od kategorij namenske rabe površin),
območja pasivne rekreacije (kot površine prekrivajoče rabe).

Izvedbeni del OPN – občinskega prostorskega načrta naj vsebuje:
•
•

določbe za izvedbo enostavnih objektov
splošne določbe za oblikovanje enostavnih objektov.

Občinski odloki o prometnih režimih na lokalnih cestah in poteh po Ljubljanskem barju naj
vsebujejo tudi stimulativne določbe za pešce in kolesarje in omejujoče za motorni promet.
Priporočamo, da se idejnih rešitev in projektov ter drugih ureditev interpretacijske
infrastrukture ne vnaša neposredno v prostorske akte.

11.2 PRIPOROČILA ZA OPREMLJANJE KRAJINSKEGA
PARKA LJUBLJANSKO BARJE Z INTERPRETACIJSKO
INFRASTRUKTURO
V projektu »Celovita vizija interpretacijske infrastrukture za Krajinski park Ljubljansko barje«
smo preučili možnosti in vsebine interpretiranja narave Ljubljanskega barja.
Razčlenili in opredelili smo celovite ureditve interpretacijske infrastrukture na celotnem
območju Ljubljanskega barja in detajlneje sprojektirali ureditve na petih značilnih lokacijah:
Malem placu, Jurčevem šotišču, Kozlarjevi gošči, Sv.Ani in v Dragi.
Dopolnili smo kolesarske poti in predlagali ureditev počivališč za kolesarje.
Predlagamo tudi enotni ključ oblikovanja interpretacijskih tabel po Lj.barju.
Da bo Krajinski park Ljubljansko barje pridobil na pomenu, da bodo vsebine varovanja in
ohranjanja narave in kulturne dediščine bolj sprejete in upoštevane med obiskovalci, da se
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bo dvigala zavest o trajnostnem ravnanju z okoljem, priporočamo in predlagamo urediti vsaj
nekaj lokacij za interpretacijo na način, kot je predstavljen v projektu.
Pomembno je, da projekt postavitve interpretacijske infrastrukture poteka v tesni povezavi z
lokalno skupnostjo – krajevno skupnostjo, občino in domačini.
Postavitev interpretacijske infrastrukture naj pripomore k dvigu zavesti o urejenosti kraja ali
območja v lokalni skupnosti. S tem bo urejena lokacija za interpretacijo pridobila naravne
zaveznike- varnostnike med domačini, ki bodo neobvezno skrbeli za javno lastnino.
Hrati pa je potrebno interpretacijsko infrastrukturo na določeni lokaciji promovirati v medijih,
v osnovnih in srednjih šolah, kot tudi turističnih agencijah in na spletu, da bo primerno
obiskana in bo s vsebino izobraževala in navduševala obiskovalce.
V program upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje bo sodilo tudi upravljanje s
pešpotmi, kolesarskimi stezami, jahalnimi potmi, mostički in premostitvami odvodnih jarkov.
Svetujemo uporabo že obstoječih in ustaljenih poti, ki se jih lahko diskretno označi za lažje
orientiranje.
Priporočamo minimalno označevanja Krajinskega parka, saj z obilico smerokazov in drugih
prometnih znakov posegamo in krnimo naravo in naraven krajinsko vreden prostor Lj.barja.
Tematskih poti po krajinsko odprtem prostoru Ljubljanskega barja ne priporočamo. Lahko pa
se oblikujejo tematske poti v in ob naseljih Ljubljanskega barja (npr. z namenom
promoviranja eko – pridelkov domačih kmetij in drugih izdelkov) oz. za širše marketinško
zanimive pohodniške prireditve.
Predlagamo, da upravljanje Krajinskega parka izhaja iz izkušenj barjanskih ljudi s pokrajino,
živalmi in rastlinami, ki sooblikujejo to barjansko krajino in ki jo lahko tudi obdržijo za
zanamce.
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12. PRILOGA 1: SEZNAM KULTURNE
DEDIŠČINE
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SEZNAM KULTURNE DEDIŠČINE - KD Z ANALITIČNO UTEMELJITVIJO:
(EŠD 14) Bevke - Arheološko najdišče Žebravc
Bronastodobno kolišče. Najdbe lončenine, roženega in kamnitega orodja ter orožja; koli. V bližini je bil odkrit tudi
drevak.
(EŠD 15) Bistra - Samostan Bistra
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.
(EŠD 20) Blatna Brezovica - Vas
Obcestna vas z ohranjeno parcelacijo in talnim sistemom pozidave v osrednjem delu. Vedutno je izpostavljena,
ima značilno silhueto, dominanta je zaradi nižje lege prikrita.
(EŠD 21) Blatna Brezovica - Arheološko najdišče Blatna Brezovica
Skupek bronastodobnih kolišč Konec, Zornica, Za mežnarijo, Postrane, Bistra, Mušičev mah, Lipovec, Smrečnica,
Na mahu.
(EŠD 36) Pokojišče - Zaporni zid
Poznorimsko zaporno zidovje s šestimi stolpi, ki merijo približno 4m x4m, je dolgo 1042 m in zapira prehod iz
Borovnice proti Logatcu, Planini in Cerknici.
(EŠD 79) Črna vas - Cerkev sv. Mihaela
Plečnikova cerkev, urejena v župnišče in cerkev v nadstropju. Grajena je iz preprostih materialov, večinoma lesa.
Stavbo poudarjata odprt zvonik in betonsko stopnišče (1938).
(EŠD 102) Dol pri Borovnici - Vas
Obcestna, razpotegnjena vas z nekdaj kvalitetnim stavbnim fondom jedra vasi. Močno degradirana.
(EŠD 190) Ig - Naselbine pri Igu
Skupek koliščarskih in trdinskih naselbin Kepje, Barjejski graben, Partovski graben, Parte, Ižica, Malo mostišče,
Maharski graben, Resnik, Gmajna s konca kamene, bakrene in zgodnje bronaste dobe.
(EŠD 422) Mala Ligojna - Vas
Gručasta vas s taborsko cerkvijo in arkadno kaščo.
(EŠD 459) Mirke - Vas
Gručasta vas z razvejano tlorisno zasnovo; pod vasjo se nahaja termalni izvir.
(EŠD 485) Notranje Gorice - Naselbina Gmajna
Koliščarska naselbina iz obdobja eneolitika in bronaste dobe.
(EŠD 529) Podplešivica - Arheološko najdišče Roje, Zamedvednica in Bluše
Območje številnih površinskih najdb prazgodovinske litične industrije in eneolitske keramike, kar kaže na
naselbinski značaj terena. Odkriti so bili tudi deblaki.
(EŠD 648) Sinja Gorica - Vas
Razpotegnjeno naselje s starejšim, gručastim delom, ohranjeno prostorsko organizacijo in uličnimi linijami.
(EŠD 808) Verd - Rojstna hiša Jožefa Petkovška
Nadstropna podolžna hiša s povečanimi okni. V srednji osi kamnit portal z letnico 1878. Streha je simetrična
dvokapnica s čopi. Na dvoriščni fasadi zaprt lesen gank. Spominska plošča na fasadi.
(EŠD 831) Vnanje Gorice - Arheološko najdišče Dobčenica
Mezolitski lovski tabor, posamične najdbe od neolitika do srednjega veka.
(EŠD 843) Vrhnika - Trško jedro
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.
(EŠD 844) Vrhnika - Arheološko območje Trško jedro
Naselbina z izpričano poselitvijo v prazgodovini in rimski antiki. Pozidano v srednjem veku in kasneje. Na Turnišču
stoji manjša utrdba, proti JZ in SV poteka zapora.
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(EŠD 846) Borovnica - Jelenov most
Zidan železniški most, postavljen sredi 19. stol. v stilu in obliki nekdanjega borovniškega viadukta, še vedno služi
svojemu namenu.
(EŠD 849) Vrhnika - Hiša Cankarjev trg 1
Nadstropen kmečki dvorec ob trgu, s konzolnima pomoloma v vogalih, je primer stavbarstva 16. stol.
(EŠD 897) Želimlje - Hiša Želimlje 10
Pritlična hiša z mansardo nad vhodom. Streha je simetrična, dvokapna sčopi. Starejši izvor kažejo ohranjane
freske v "hiši". Fasade so oblikovane v slogu 19. stoletja (portal z letnico 1806).
(EŠD 1649) Borovnica - Cerkev sv. Marjete
Po vzoru ježiške cerkve 1829 zgrajena cerkev ima vzdolžno ladjo s klasicistično oblikovano glavno fasado (portal
1903), ravno sklenjen prezbiterij in zvonik z baročno oblikovano streho.
(EŠD 1650) Pako - Cerkev sv. Nikolaja
Prvič omenjena 1526, barokizirana 1717. Vhod pod zahodnim zvonikom, podolgovata osmerokotna ladja in
pravokotni prezbiterij z opremo s konca 18. in iz 19. stoletja.
(EŠD 1673) Brezovica pri Ljubljani - Cerkev sv. Antona Puščavnika
Cerkev je bila prvič omenjena leta 1526. Sedanja enoladijska z zvonikom na zahodni strani, izhaja iz druge
polovice 19. stoletja. Sočasna je kakovostna notranja oprema domačih mojstrov.
(EŠD 1674) Notranje Gorice - Cerkev sv. Martina
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.
(EŠD 1675) Vnanje Gorice - Cerkev sv. Duha
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.
(EŠD 1676) Dragomer - Cerkev sv. Lovrenca
Starejša cerkev. Prezidava 1711 je baročno preoblikovala prostor ladje in ožjega prezbiterija. V ladji odkrite
srednjeveške freske, ohranjeni fragmenti prizora pasijona.
(EŠD 1677) Log pri Brezovici - Cerkev sv. Janeza Krstnika
Patrocinij izkazuje staro lokacijo. Prvič omenjena 1526, leta 1900 povečana, sočasno obnovljeni vsi oltarji. Okoli
cerkve obzidje. Vhod pod zahodnim zvonikom, ob prezbiterij prizidana zakristija.
(EŠD 1848) Ig - Cerkev sv. Martina
Zgradil jo je stavbenik G. Maček leta 1720. Preprost dvoranski prostor je razgibal z dvema obsežnima kapelama.
Baročna notranja oprema je iz druge polovice 18. stoletja.
(EŠD 1849) Dobravica - Cerkev sv. Gregorja
Cerkev je enotno zasnovana ambiciozna baročna arhitektura z letnico 1752 na portalu. Glavni oltar je iz leta 1764,
slikana stranska oltarja sta sočasna z glavnim oltarjem.
(EŠD 1850) Iška - Cerkev sv. Jedrti
Podružnična cerkev sv. Jedrti je v osnovi baročna arhitektura s kvadratno zasnovano ladjo, ki preide v tristrano
zaključen prezbiterij. Zvonik je prizidan ob zahodno steno ladje.
(EŠD 1851) Iška vas - Cerkev sv. Mihaela
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.
(EŠD 1852) Kremenica - Cerkev sv. Urha
V osnovi še gotska cerkev ima pravokotno ladjo in k njej z leti prizidan zvonik ter petosminsko zaključen
prezbiterij. Baročni oltar.
(EŠD 1853) Matena - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata
Cerkev je barokizirana gotska vaška podružnica. Glavni oltar je iz druge polovice 18. stoletja, stranska sta značilna
primerka zlata oltarja iz 17. stoletja.
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(EŠD 1854) Pijava Gorica - Cerkev sv. Simona in Juda
Vaška podružnica z gotskim prezbiterijem, barokizirano ladjo, leta 1898 zvišanim zvonikom in zakristijo ima nad
portalom letnico 1677. Znotraj so freske Janeza Ljubljanskega in zrelobaročna oltarna oprava.
(EŠD 1855) Sarsko - Cerkev sv. Ruperta
V osnovi še romanska arhitektura z romanskim okencem na južni ladijski steni. Romanski ladji je prizidan gotski
petosminsko zaključen prezbiterij in zvonik. Notranjost je barokizirana.
(EŠD 2177) Preserje pod Krimom - Cerkev sv. Vida
Baročna arhitektura sezidana 1711. Izjemno cerkveno opremo sestavljajo črni marmorni oltarji. Freske so delo
bratov Šubic.
(EŠD 2178) Jezero - Cerkev sv. Lovrenca
Manjša gotska podružnična cerkev sv. Lovrenca je bila pozneje barokizirana.
(EŠD 2179) Preserje pod Krimom - Cerkev sv. Jožefa
Zgodnje baročna, centralna cerkvena stavba, grajena leta 1658, izjemna za slovensko baročno sakralno
arhitekturo. Notranja oprema je sočasna z gradnjo, stranska oltarja sta iz leta 1831.
(EŠD 2180) Kamnik pod Krimom - Cerkev sv. Florijana
Cerkev se prvič omenja leta 1526. Opazni so gotski stavbni elementi. Sredi 18. stoletja je bila barokizirana.
Notranja oprema je baročna. Glavni oltar sodi v drugo polovico 18. stoletja.
(EŠD 2181) Prevalje pod Krimom - Cerkev Žalostne Matere božje
Poznobaročno cerkev so 1727 zgradili kartuzijani iz Bistre. Freske so delo Jurija Šubica in J. Wolfa iz zadnje
četrtine 19. stol., stranska oltarja z Metzingerjevima slikama. Cerkvena oprema je prvotna.
(EŠD 2182) Podpeč - Cerkev sv. Ane
Sprva je tu stala gotska cerkev; sedanja izvira s konca 16. ali začetka 17. stoletja. Zvezdasto obokan poligonalni
prezbiterij. Notranjost je bila med drugo svetovno vojno zelo poškodovana.
(EŠD 2183) Planinca - Cerkev sv. Tomaža
Na romanski stavbni zasnovi rekonstruirana podružnična cerkev sv. Tomaža, ki je del preserske fare.
(EŠD 2566) Tomišelj - Cerkev Device Marije rožnega venca
Manjšo kapelo omenjenjo že leta 1519. Na njenem mestu v začetku 17. stoletja nastane baročna centralna cerkev
s pravokotnim prezbiterijem, stranskima kapelama in zvonikoma. Oltarna oprema je iz 18. stoletja.
(EŠD 2567) Brest - Cerkev sv. Andreja
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.
(EŠD 2568) Strahomer - Cerkev sv. Jakoba
V 17. stol. predelana cerkev (1495) z zvezdasto obokanim prezbiterijemin banjasto obokano ladjo ter zvonikom,
prislonjenim na čelno fasado, ima kakovostne freske s konca 15. stol. in zlati glavni oltar.
(EŠD 2569) Podkraj pri Tomišlju - Cerkev sv. Janeza Krstnika
Manjša barokizirana vaška gotska podružnica. Notranja oprema je baročna.
(EŠD 2682) Blatna Brezovica - Cerkev sv. Jakoba
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.
(EŠD 2684) Mala Ligojna - Cerkev sv. Lenarta
Sredi 18. stol. barokizirana gotska cerkev ima nizko ladjo s strmo dvokapno streho, ožji triosminski prezbiterij,
vhod pod zahodnim zvonikom, zakristijo ter sočasno notranjo opremo.
(EŠD 2685) Sinja Gorica - Cerkev sv. Joba
Srednjeveška podružnica, prvič omenjena 1526, večje prezidave 1821. leta. Vhod pod zahodnim zvonikom.
(EŠD 2687) Verd - Cerkev sv. Antona Puščavnika
Baročna cerkev s preloma 17. v 18. stoletje ima vhod pod zahodnim zvonikom, pravokotno ladjo, triosminski
prezbiterij z zakristijo in bogato notranjo opremo iz prve polovice 18. stoletja.
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(EŠD 2688) Velika Ligojna - Cerkev sv. Jurija
Cerkev, prvič omenjena 1526 in barokizirana sredi 18. stol., ima pravokotno ladjo, ožji pravokotni prezbiterij,
zvonik nad vhodom, zakristijo na jugu ter sočasno notranjo opremo in odkrite freske.
(EŠD 2718) Želimlje - Cerkev sv. Vida
Enoladijska stavba grajena med leti 1882 in 1884 v neorenesančnem slogu po načrtih ljubljanskega stavbarskega
mojstra Faleschinija na prostoru starejše predhodnice.
(EŠD 2761) Ig - Razvaline cerkve sv. Jurija
V osnovi romanska, kasneje gotizirana cerkvica sv. Jurija je danes v razvalinah.
(EŠD 2763) Iška vas - Cerkev sv. Križa
Barokizirana cerkev z vhodom skozi zvonik, pravokotno obokano ladjo, slavolokom, triosminskim prezbiterijem in
novo prizidano zakristijo je v osnovi romanska. Notranja oprema je baročna, slabo ohranjena.
(EŠD 2831) Gornji Ig - Cerkev sv. Lenarta
Ruševine, v osnovi gotske podružnične cerkve sv. Lenarta. Cerkev je bila rekonstruirana v letih 1997 - 1998.
(EŠD 2833) Bevke - Cerkev sv. Križa
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.
(EŠD 5718) Črna vas - Spomenik žrtvam NOV v Kozlarjevi gošči
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.
(EŠD 5721) Ig - Spomenik padlim v NOB
Pet metrov visok kamnit obelisk v obliki tristrane prizme (E. Ravnikar in J. Lap, 1958), na katerem so na vseh
straneh vklesana imena padlih, je posvečen v NOB padlim borcem z Iga in okoliških vasi.
(EŠD 5723) Gornji Ig - Grobišče padlih borcev XIV. in XVIII. divizije
Sredi ograjenega prostora, zasajenega z okrasnim zelenjem, stojita visoka kamnita stebra s posvetilom, med
njima pa nagrobnik v obliki ležečega kvadra. Grobišče je bilo urejeno 1958 po načrtih J. Lap.
(EŠD 5724) Gornji Ig - Spomenik žrtvam NOB v Lapušni dolini
Na tlakovani ploščadi stoji meter visok kamnit kvader, na katerem je vklesano posvetilo z imeni žrtev, ki so jih
leta 1942 v dolini pobili Italijani.
(EŠD 5727) Kamnik pod Krimom - Spomenik padlim v NOB na Sodnem vrhu
Dvanajst metrov visok, iz več različno obdelanih kamnov sestavljen obelisk (P. Trpin, 1954) z vklesanimi imeni
padlih z območja krajevnih skupnosti Podpeč-Preserje in Rakitna, stoji na večji zidani ploščadi.
(EŠD 5728) Kamnik pod Krimom - Grobnica padlih v NOB na Sodnem vrhu
Iz obdelanih kamnitih kvadrov zidana okrogla grobnica (P. Trpin, 1953) ima na vrhu kamnito žaro z vklesanim
posvetilom. V grobnici ležijo partizani, padli v NOV na območju krajevne skupnosti Podpeč-Preserje.
(EŠD 6031) Borovnica - Ostanki borovniškega viadukta
Ostanki zidanega železniškega viadukta: steber št. 21 in opornik na zahodni strani viadukta, zgrajeni v letih 1850
do 1857.
(EŠD 7912) Bistra - Vrt in park ob samostanu Bistra
Na prostoru križnega vrta in v okolici so v 19.stol. po večjih prezidavah kompleksa uredili park z mrežo poti med
objekti, obsajenimis tujerodnimi drevesi, ribnik in obhodno pot z drevoredom.
(EŠD 8775) Bistra - Območje samostana Bistra
Samostanski kompleks sestavljajo opuščeni samostan, predelan v tehniški muzej, park in širše vplivno območje z
delom Ljubljanskega Barja in gozdnatega zaledja.
(EŠD 9219) Borovnica - Hiša Zalarjeva 21
Mogočen, enonadstropen stanovanjsko-gospodarski objekt, pokrit z dvokapno opečno streho s čopi. Ohranjeni so
številni kvalitetni arhitekturni detajli (odprte arkade, obokani stropi itd.).
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(EŠD 9368) Ljubljana - Arheološko območje Ljubljansko barje
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.
(EŠD 9537) Dol pri Borovnici - Kašča pri hiši Dol pri Borovnici 35
Enocelična podkletena kašča zidana iz kamna ima portal s posnetim robom. V pritličje vodi kamnito stopnišče,
pokrito z lopo na treh stebrih. Obokana klet in pritličje. Letnica na oknu 1665.
(EŠD 9538) Mala Ligojna - Kašča pri hiši Mala Liogojna 21
Nadstropna, zidana kašča krita s simetrično dvokapno streho s čopi. Nadstrešek nad stopniščem v gornje
nadstropje sloni na dveh kamnitih stebričih. Na portalu je letnica 1835. Kletni obok podpira steber.
(EŠD 9539) Mirke - Domačija Mirke 1 in 2
Vrhhlevna, pribrežna hiša z letnico 1872 na portalu, vzporedno stoječ nadstropen hlev z opečnimi mrežami,
pritlična gostaška hiša z letnico 1862, zidani svinjaki in toplar. Ves kompleks je obzidan.
(EŠD 9540) Drenov Grič - Domačija Drenov Grič 9
Nadstropna hiša - gostilna in nadstropno gospodarsko poslopje v obliki črke L. Hišne fasade so neustrezno
obnovljene, ohranjen tloris in oboki. Lokacija nekdanje mitnice. Predelava 1911.
(EŠD 9541) Mirke - Hiša Mirke 3
Dvoetažna hiša s členjeno fasado in pravokotnim portalom (1863). Etaže so ločene s profiliranim zidcem, na
strehi sta frčadi v srednji osi. Dvokapnica s čopi. Nov prizidek na zahodu.
(EŠD 9542) Mirke - Domačija Mirke 4
Pritlična zidana hiša z vhodom, do katerega vodi enoramno stopnišče, portal 1885, zidan arkadni svinjak s
poslikavo (1870) in nadstropna zidana kašča z arkadno vhodno lopo.
(EŠD 9816) Verd - Miklčeva kašča
Baročna, zidana, nadstropna kašča. V nadstropje vodi zunanje, enoramno stopnišče, podprto s klesanim
stebričem. Kaščo pokriva dvokapna streha. Danes je v kašči galerija.
(EŠD 9820) Želimlje - Hiša Želimlje 9
Manjša podolžna vrhhlevna hiša, pokrita s dvokapno streho na čop. Vhodv stanovanjski del je po enoramnem
zunanjem stopnišču. Vhodni kamnit portal je robustno oblikovan in datiran z letnico 1803.
(EŠD 10119) Ig - Hiša Ig 119
Mogočna, pritlična, v delu podkletena kmečka hiša iz sredine 19. stol. Streha s podaljšanimi čopi je krita z
bobrovcem. V delu hiše je bila trgovina.
(EŠD 10523) Dragomer - Arheološko najdišče pri cerkvi sv. Lovrenca
Na vzpetini, na kateri stoji cerkv sv. Lovrenca, je poznoantični kastel.
(EŠD 10525) Mala Ligojna - Arheološko najdišče Frtica
Na Frtico razni avtorji locirajo antično obcestno utrdbo. Na barju, južno od Frtice, domnevamo potek trase rimske
ceste Emona - Aquileia.
(EŠD 10526) Mala Ligojna - Arheološko najdišče Goričica
Na območju osamelca Goričice in ledine V goričicah so bili odkriti prazgodovinski kamniti sileksi.
(EŠD 10527) Mirke - Arheološko najdišče Hrastje
V naselju in predvsem na ledini Hrastje so odkrili rimske novce.
(EŠD 10528) Pako - Arheološko najdišče Prevek
Na hribu Prevek je bilo odkrito prazgodovinsko kamnito kladivo iz serpetinaste breče.
(EŠD 10531) Verd - Arheološko najdišče Verd
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.
(EŠD 11139) Bevke - Naselbina Gradišče
Pri zemeljskih delih so bili odkriti ostanki zidov, opeke in črepinj. S sondiranjem je bilo ugotovljeno, da gre za
sledi neolitske, eneolitske, železodobne, antične in recentne poselitve.
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(EŠD 11140) Bevke - Naselbina Brdo
Odkrita lončenina in ostale najdbe kažejo na obstoj naselbine iz obdobja mezolitika, eneolitika in bronaste dobe.
(EŠD 11141) Bevke - Arheološko najdišče Zaloke
Na ledini Zaloke je bilo pri zemeljskih delih odkrito ognjišče in lončenina, domnevno prazgodovina.
(EŠD 11142) Blatna Brezovica - Koliščarski naselbini Hočevarica in Stare gmajne
Območje dveh eneolitskih koliščarskih naselbin Hočevarca in Stare gmajne.
(EŠD 11143) Blatna Brezovica - Arheološko območje Njiva
Trdinska eneolitsko - zgodnjebronastodobna naselbina. Domačini omenjajo v enem izmed jarkov prisotnost kolov,
a je treba morebiten obstoj kolišča preveriti z arheološkimi raziskavami.
(EŠD 11144) Blatna Brezovica - Kolišče Veliki Mah
Bronastodobno kolišče.
(EŠD 11145) Blatna Brezovica - Arheološko najdišče Za strugo
Bronastodobno kolišče v bližini katerega je bil v jarku za osuševanje odkrit drevak.
(EŠD 11149) Dobravica - Arheološko območje
Odkriti so bili ostanki antičnih stavbnih ostalin. Severozahodno od vasi leži neraziskano gomilno grobišče, verjetno
prazgodovinsko.
(EŠD 11151) Ig - Arheološko najdišče Pungrt
Na vzpetini Pungrt je prazgodovinska naselbina. Odkriti so bili tudi številni rimski nagrobniki, ki verjetno izvirajo z
vznožja oziroma antične vaške naselbine pod Pungrtom.
(EŠD 11152) Iška - Arheološko najdišče
Na območju naselja Iška so bile odkrite posamične kovinske najdbe iz mlajše železne dobe.
(EŠD 11153) Iška vas - Arheološko območje Britof in Poljane
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.
(EŠD 11154) Iška - Arheološko območje Grad
Potencialno arheološko najdišče. Na območju Grad so bile slučajno odkrite kovinske najdbe za katere se
domneva, da so prazgodovinske.
(EŠD 11155) Kamnik pod Krimom - Arheološko območje Žabji grad
Na izstopajočem griču so ostanki temeljev nekega, morda antičnega objekta. Tu so bili odkriti tudi rimski
nagrobniki.
(EŠD 11156) Planinca - Arheološko območje Britof
Ledinsko ime Britof kaže na potencialno arheološko najdišče. Zemljišče obdaja zid iz suho vezanega kamenja.
Najdišče časovno še ni opredeljeno.
(EŠD 11157) Podpeč - Arheološko najdišče sv. Ana
Ob cerkvi sv. Ane leži manjše prazgodovinsko gradišče, odkrite so bile prazgodovinske površinske najdbe.
(EŠD 11158) Prevalje pod Krimom - Gradišče Žalostna gora
Na Žalostni gori je manjše prazgodovinske gradišče.
(EŠD 11159) Sarsko - Arheološko območje
Glede na konfiguracijo terena na območju ledin Pri cerkvi, Gredna in Rasuke domnevamo lokacijo s
prazgodovinsko ali antično poselitvijo.
(EŠD 11160) Staje - Rimski nagrobnik Dedec v Stajah
V živo skalo vklesan rimski nagrobnik s trikotnim zatrepom z rozeto. Napis je slabo čitljiv.
(EŠD 11161) Strahomer - Arheološko območje Trnovo
Drobne najdbe, odkrite okoli podružnične cerkve sv. Jakoba, kažejo na obstoj rimskodobne naselbine. Odkrita je
bila tudi rimska cesta.
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(EŠD 11163) Tomišelj - Prazgodovinsko gradišče Srobotnik
Prazgodovinsko gradišče ni detaljno raziskano, a verjetno sodi v starejšo železno dobo.
(EŠD 11306) Prevalje pod Krimom - Ambient cerkve Žalostne Matere božje
Obzidje s 14 kapelicami Križevega pota obdaja poznobaročno podružnično cerkev Žalostne Matere božje.
(EŠD 11307) Prevalje pod Krimom - Kapelice Križevega pota
Obzidje s 14 kapelicami Križevega pota s slikami, nastalimi 1763.
(EŠD 11363) Ig - Domačija Ig 151
Mogočna pritlična hiša z mansardo nad vhodom - Gerbčeva gostilna in pripadajoče gospodarsko poslopje, hlev s
senikom so s konca 19. stol. K domačiji sodijo še delavnica ter štiri kostanjeva drevesa.
(EŠD 11365) Matena - Kašča pri hiši Matena 32
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.
(EŠD 11369) Brezovica pri Ljubljani - Domačija pri Poku
V 90. letih obnovljeno domačijo sestavljata dvoetažna gostilna z členjenimi fasadami in staro letnico na portalu
1803 in nadstropna zidana kašča z letnico nastanka 1794.
(EŠD 11370) Brezovica pri Ljubljani - Kašča pri hiši Podpeška 22
Na domačiji je ohranjena nadstropna, zidana kašča (19. stoletje), ki ima v spodnjem delu svinjake, do vhoda s
čelne fasade pa vodijo kamnite stopnice. Objekt je pokrit z opečno simetrično dvokapnico.
(EŠD 11371) Plešivica na Barju - Kašča pri hiši Plešivica 56
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.
(EŠD 11372) Vnanje Gorice - Domačija Pod Goricami 17
Pritlična, zidana hiša z zatrepom nad vhodom in letnico 1863 na pravokotnem portalu iz podpeškega marmorja.
Nasproti hiše hlev in še dve gospodarski poslopji.
(EŠD 11373) Vnanje Gorice - Domačija Vnanje Gorice 47
Domačijo sestavljata pritlična, delno podkletena hiša s strešno mansardo, ohranjeno fasadno dekoracijo in letnico
1904 na portalu ter zidano gospodarsko poslopje.
(EŠD 11374) Vnanje Gorice - Domačija Vnanje Gorice 70
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.
(EŠD 11375) Vnanje Gorice - Domačija Vnanje Gorice 77
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.
(EŠD 11376) Vnanje Gorice - Domačija Vnanje Gorice 80
Domačija ima zidano pribrežno hišo z letnico 1867 na kletnem portalu, pokrito z dvokapnico s čopi, in nadstropno
zidano gospodarsko poslopje s hlevom in kaščo v nadstropju, do katere vodi stopnišče.
(EŠD 11377) Vnanje Gorice - Hiša Pod Goricami 3
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.
(EŠD 11378) Vnanje Gorice - Hiša Vnanje Gorice 79
Vzdolžna hiša je delno podkletena, s poudarjenim strešnim zatrepom nad glavnim vhodom. Z ožjo, čelno stranjo
je obrnjena na cesto. Zasnova konec 19. stoletja.
(EŠD 11379) Babna Gorica - Naselbina Babna Gorica
Odkrite so bile površinske najdbe litične industrije, predvidevamo naselbinsko najdišče iz mezolitskega obdobja.
(EŠD 11380) Babna Gorica - Arheološko območje Ajdovček
Potencialno arheološko najdišče, časovno še ni opredeljeno. Gre za antropogeno kopasto vzpetino, ki jo obdaja
suha struga - utrdbena ali zavetiščna struktura.
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(EŠD 11381) Babna Gorica - Arheološko območje Grmez
Naselbinske površinske najdbe iz mezolitskega in eneolitskega obdobja.
(EŠD 11382) Babna Gorica - Rimska cesta
Del rimske vicinalne ceste med Babno Gorico in Igom.
(EŠD 11383) Bevke - Arheološko najdišče Kostanjevica
Odkrite so bile površinske naselbinske najdbe, predvsem litične, iz obdobja mezolitika.
(EŠD 11384) Bevke - Domačija Bevke 9
Domačijo sestavljajo pritlična, zidana hiša z dvignjenim zatrepom nad vhodom z letnico 1881, zidani svinjaki in
velik zidan hlev z opečnimi mrežami v zatrepu.
(EŠD 11385) Bevke - Hiša Bevke 14
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.
(EŠD 11386) Bevke - Hiša Bevke 19
Pritličen stanovanjski objekt z zatrepom nad vhodom, datiranim z letnico 1858. Pokrit s strmo opečno dvokapnico.
(EŠD 11387) Bevke - Hiša Bevke 33
Stanovanjska hiša s prenovljeno štiriosno čelno fasado in kamnitim portalom z letnico 1914. Pokrita je z opečno
dvokapno streho s čopi.
(EŠD 11388) Bevke - Hiša Bevke 37
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.
(EŠD 11389) Bevke - Hiša Bevke 39
V breg postavljena hiša, delno podkletena in pokrita z opečno dvokapno streho s čopi. Z ožjo čelno fasado je
obrnjena na cesto. Hiša je s konca 19. stoletja.
(EŠD 11390) Bevke - Hiša Bevke 43
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.
(EŠD 11391) Bevke - Hiša Bevke 50
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.
(EŠD 11392) Bevke - Skupina kozolcev pri hiši Bevke 24
Skupina treh kozolcev, toplarjev. Ob njih stoje še enojni stegnjeni kozolci. Eden od njih ima ohranjeno letnico
postavitve 1852.
(EŠD 11393) Bistra - Arheološko najdišče Bistra
Na prostoru nekdanjega samostana in v potoku Bistri so bile odkrite posamične prazgodovinske kovinske najdbe.
V nekdanjem samostanu so bili odkriti tudi rimski epigrafski spomeniki.
(EŠD 11394) Blatna Brezovica - Najdišče drevaka
V jarku za osuševanje je bil odkrit prazgodovinski drevak, ki še vedno leži in situ.
(EŠD 11395) Blatna Brezovica - Domačija Blatna Brezovica 16
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.
(EŠD 11396) Blatna Brezovica - Hiša Blatna Brezovica 7
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.
(EŠD 11397) Borovnica - Arheološko najdišče Mazijeva opekarna
Ob gradnji viadukta je bila odkrita prazgodovinska kamnita sekira.
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(EŠD 11398) Breg pri Borovnici - Arheološko najdišče Borovniščica
Ob potapljanjih v potok Borovniščico in reko Ljubljanico, so bile odkrite številne arheološke najdbe iz raznih
arheoloških obdobij.
(EŠD 11399) Brest - Arheološko območje Otok
Konfiguracija terena, ki ga domačini imenujejo Otok, kaže na potencialno arheološko najdišče, ki je časovno težko
določljivo.
(EŠD 11400) Brest - Hiša Brest 21
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.
(EŠD 11401) Brest - Hiša Brest 7
Zapuščena, pritlična hiša, z opečno, simetrično dvokapnico s podaljšanim napuščem. Pod isto streho bivalni in
gospodarski del. Fasade so secesijsko ornamentirane, letnica 1911 na portalu.
(EŠD 11402) Brezovica pri Ljubljani - Arheološko najdišče Radna
Na bregu potoka Radna, na ledini Na cegunci, so bile odkrite antične in srednjeveške drobne najdbe.
(EŠD 11403) Brezovica pri Ljubljani - Rimska cesta
Sledovi rimske ceste in drobne antične najdbe se razprostirajo na obeh straneh Tržaške ceste in na širšem
območju naselja. Odkrit je bil miljnik - pogrešan. Razni avtorji omenjajo antične sarkofage.
(EŠD 11404) Goričica pod Krimom - Arheološko najdišče Bjetenca
Na ledini Bjetenca je bil odkrit prazgodovinski deblak, ki je še ohranjen in situ.
(EŠD 11405) Goričica pod Krimom - Arheološko najdišče Grič
Na severnem in zahodnem obrobju osamelca so bile odkrite prazgodovinske naselbinske ostaline, veliko število
sileksov, prazgodovinske keramike in drevak.
(EŠD 11406) Ig - Arheološko najdišče rimskega vicusa
Številne rimskodobne drobne, naselbinske in grobiščne najdbe, dokazujejo obstoj rimskega vicusa.
(EŠD 11407) Ig - Arheološko najdišče Zidana gorica
Med sondiranji leta 1979 je bila odkrita antična pepelnica.
(EŠD 11408) Ig - Hiša Ig 103, 106
Pritlična nekdanja mesarija, danes okrepčevalnica. S ceste trije vhodi, nad njimi zatrep. Fasade so členjene v
ometu in barvi. Na portalu letnica 1897.
(EŠD 11409) Ig - Hiša Ig 90
Pritlična vogalna hiša - trgovina s tremi vhodi (dva na daljši fasadi in en na čelni) in mansardo. Pokriva jo opečna
dvokapnica. Kamniti portal nosi letnico 1880. Fasada rustikalno členjena, rumene barve.
(EŠD 11410) Iška Loka - Naselbina Trdine
Številčne površinske najdbe keramike in litične industrije kažejo na mezolitsko, eneolitsko in
zgodnjebronastodobno poselitev tega prostora.
(EŠD 11411) Kamnik pod Krimom - Naselbina Založnica
Koliščarska naselbina iz obdobja eneolitika.
(EŠD 11412) Kremenica - Arheološko najdišče Kremenški hrib
Na severnem pobočju Kremeniškega hriba so bile odkrite sledi litične industrije, verjetno mezolitske.
(EŠD 11413) Lipe - Arheološko najdišče Kozlerjev morost
Leta 1978 je bil na lokaciji odkrit največji hrastov čoln - izdolbljenec, mogoče rimskodoben, ostal je in situ. V
bližini Kozlerjevega posestva je bil odkrit tudi miniaturen deblak - igračka.
(EŠD 11414) Lipe - Arheološko najdišče Škrabov tal
Prostor najdbe drevaka - čolna, ki verjetno sodi v rimski čas in še leži in situ. Glede na konfiguracijo terena in
raziskave, čoln leži v osušenem meandru, v rimski dobi prestavljene Ljubljanice.
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(EŠD 11415) Matena - Naselbina Lanišče
Na ledini Lanišče in ob cerkvi sv. Mohorja in Fortunata so bili dokumentirani naselbinski ostanki, ki sodijo v čas od
eneolitika do rimske dobe. V cerkvi so vzidane antične spolije.
(EŠD 11416) Matena - Arheološko območje Stari deli
Glede na konfiguracijo terena predstavlja ledina Stari deli potencialno arheološko najdišče iz prazgodovine. Na tej
ledini je bil izkopan tudi drevak.
(EŠD 11417) Plešivica na Barju - Gradišče
Prazgodovinsko gradišče.
(EŠD 11418) Pijava gorica - Naselbina Pijavski hrib
Najdbe litične industrije kažejo na obstoj mezolitske trdinske postaje ali naselbine.
(EŠD 11419) Podkraj pri Tomišlju - Arheološko najdišče pri cerkvi sv. Janeza
V cerkvi sv. Janeza sta vzidana rimska nagrobnika. V skalni špranji v bližini cerkve je bil odkrit bronastodobni
depo.
(EŠD 11420) Podpeč - Arheološko najdišče Ljubljanica
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.
(EŠD 11421) Prevalje pod Krimom - Arheološko najdišče Šivčev hrib in prekop
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.
(EŠD 11422) Sinja Gorica - Gradišče Sinja Gorica
Na griču Sinja Gorica so bile odkrite prazgodovinske drobne kovinske najdbe. Glede na konfiguracijo terena
predpostavljamo obstoj prazgodovinskega gradišča.
(EŠD 11423) Sinja Gorica - Domačija Sinja Gorica 40
Domačijo sestavljajo pribrežna stanovanjska hiša z ohranjenim kamnitim portalom v srednji osi in letnico 1863,
leseno gospodarsko poslopje - skedenj za njo in zidana kapelica ob hiši.
(EŠD 11424) Sinja Gorica - Hiša Sinja Gorica 42
Pritlična, vzdolžna, zidana hiša. Simetrična dvokapnica s čopi. Ohranjeni so okenski okviri v ometu, polkrožni
podstrešni venci in portala - na vhodni in na dvoriščni strani z letnico 1850.
(EŠD 11425) Staje - Domačija Staje 19
Ohranjen del domačije: stegnjen dom, ki združuje bivalni in ločeno od tega gospodarski del ter klet nekdanje
kašče na dvorišču nasproti hiše. Leseni vhodni portal v hišo z letnico 1864.
(EŠD 11426) Škofljica - Arheološko najdišče Breg
Trdinska prazgodovinska postaja, ki izvira iz mezolitika, neolitika in eneolitika. Med najdbami je najštevilčnejša
litična industrija.
(EŠD 11427) Verd - Arheološko najdišče Ljubija
V potoku Ljubija so bile odkrite podvodne arheološke najdbe iz različnih arheolških obdobij (prazgodovina,
antika).
(EŠD 11428) Vnanje Gorice - Arheološko najdišče Hrib
Drobne površinske arheološke najdbe kažejo na obstoj naselbine iz obdobja mezolitika, eneolitika, bronaste,
železne in rimske dobe ter zgodnjega srednjega veka.
(EŠD 11429) Vnanje Gorice - Domačija Na Gulč 4
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.
(EŠD 11430) Vnanje Gorice - Domačija Vnanje Gorice 87
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.
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(EŠD 11431) Vnanje Gorice - Hiša Na Gulč 11
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.
(EŠD 11432) Vnanje Gorice - Hiša Na Gulč 5
Pribrežna, vrhkletna, zidana hiša z zatrepom nad glavnim vhodom - pravokotni portal je datiran z letnico 1873.
(EŠD 11435) Vrbljene - Vaško jedro
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.
(EŠD 11436) Vrbljene - Hiša Vrbljene 17
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.
(EŠD 11437) Vrbljene - Hiša Vrbljene 14
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.
(EŠD 11438) Vrbljene - Domačija Vrbljene b.š. pred hišo Vrbljene 23
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.
(EŠD 11439) Vnanje Gorice - Obcestna vas
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.
(EŠD 11440) Vnanje Gorice - Kašča pri hiši Vnanje Gorice 93
Kašča iz 1/2 19. stol. z strmo dvokapnico, je zidana in podkletena. Bivalni del je tlorisno ožji od skladiščnega in
ima lesen, iz čelne fasade izstopajoč zatrep. Ohranjena so majhna kvadratna okna.
(EŠD 11441) Vnanje Gorice - Kašča pri hiši Na Brce 4
Nadstropno, zidano kaščo pokriva opečna dvokapnica s čopi. Na delno ohranjenem kamnitem portalu v
nadstropju je ohranjena letnica 1842.
(EŠD 11442) Vnanje Gorice - Arheološko najdišče Spodnji Mah
Ob potoku Curnovcu so bile odkrite naselbinske koliščarske najdbe.
(EŠD 11443) Vnanje Gorice - Arheološko najdišče Novi deli
Odkrite so bile prazgodovinske naselbinske najdbe.
(EŠD 11444) Tomišelj - Vaško jedro
Obcestna vas z delno ohranjenim nizom zazidave in slabo ohranjenim stavbnim fondom. Značilna dominanta je
Marijina cerkev na griču zahodno od jedra vasi.
(EŠD 11445) Tomišelj - Hiša Tomišelj 36
Ob breg postavljena, vrhkletna hiša z dvema vhodoma s ceste: desni, segmentno oblikovan kamniti portal z
letnico 1841. Hiša je bila pozneje nadzidana.
(EŠD 11446) Tomišelj - Domačija Tomišelj 12
Pritlična, zidana kmečka hiša s strešnim zatrepom nad vhodom. Segmentno oblikovan kamniti portal z letnico
1846. Pravokotno na hišo stoji gospodarsko poslopje - delavnica,
(EŠD 11447) Staje - Domačija Staje 3
Domačijo manjšega kmeta sestavljajo: stegnjen dom s kletjo, gospodarsko poslopje (hlev, pod, skedenj), kozolec,
gartlc in delno ohranjen vodnjak. 2/2 19. stol. Odlikujeta jo ambient in avtentičnost.
(EŠD 11448) Notranje Gorice - Arheološko najdišče Kušljanov graben
Odkrite so bile številne prazgodovinske drobne najdbe, ki kažejo na obstoj naselbine.
(EŠD 11449) Jezero - Arheološko najdišče sv. Lovrenc
Na barjanskem osamelcu s cerkvijo sv. Lovrenca so bile odkrite prazgodovinske naselbinske površinske najdbe, ki
jih lahko datiramo od mezolitika do rimske dobe.
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(EŠD 11450) Matena - Vaško jedro
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.
(EŠD 11451) Matena - Ambient kozolcev južno od vasi
Ambient trinajstih različno dolgih stegnjenih (enojnih) kozolcev, ki stojijo na travnikih ob kolovozu. Večina
kozolcev ima betonske stebre in salonitno kritino; začetek in 2/2 20. stol.
(EŠD 11452) Matena - Hiša Matena 28
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.
(EŠD 11453) Matena - Hiša Matena 26
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.
(EŠD 11454) Iška Loka - Vaško jedro
Barjanska vas z ohranjenim obcestnim nizom pozidave. Starejše stavbe so iz 2/2 19. stol., precej vodnjakov.
Celoto kvarijo številne neustrezno oblikovane novogradnje.
(EŠD 11455) Iška Loka - Domačija Iška Loka 26
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.
(EŠD 11456) Iška Loka - Hiša Iška Loka 5
Opuščena pritlična, izrazito podolžna hiša pod skupnim slemenom združuje bivalne in gospodarske prostore.
Streha je opečna, simetrična dvokapnica. Kamnit portal ima letnico 1888.
(EŠD 11457) Iška Loka - Del hiše Iška Loka 6
Ohranjeni del kmečke hiše z izjemno bogato ornamentirano obcestno čelno fasado s konca 19. stoletja.
(EŠD 11458) Iška - Domačija Iška 15
Domačijo sestavljajo nadstropna hiša z ohranjenimi stavbnimi elementi iz 1/2 19. stol. (portal z letnico 1842),
gospodarsko poslopje pri hiši ter zapuščena mlin in žagi venecianki.
(EŠD 11459) Ig - Hiša Ig 83
Vogalna, nadstropna hiša - nakoč gostilna Javornik. Fasade so členjene v ometu. Na kamnitem portalu vzdolžne
fasade je ohranjena letnica 1913. Streha nesimetrična, dvokapna s čopom.
(EŠD 11460) Ig - Domačija Ig 98
Vrhkletna hiša, nasproti nje niz manjših gospodarskih stavb, vrtna uta in gartlc. Vhod v hišo po stopnicah z
dvorišča; okna hiše so šilasto zaključena. Ohranjen tloris iz 1/2 19. stoletja.
(EŠD 11461) Brest - Hiša Brest 8
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.
(EŠD 11462) Brest - Vaško jedro
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.
(EŠD 11463) Blatna Brezovica - Domačija Blatna Brezovica 32
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.
(EŠD 11464) Blatna Brezovica - Domačija Blatna Brezovica 11
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.
(EŠD 11465) Brest - Grad Brest
Grad Brest je dal leta 1664 zgraditi član plemiške družini Ivan Krištof Portner. Dvoetažna stavba, poudarjena z
valjastima ogelnima stolpoma, je danes kmetija.
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(EŠD 11466) Bevke - Vas
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.
(EŠD 11468) Brest - Arheološko najdišče Mali deli in Stari tali
Odkrite so bile številne prazgodovinske naselbinske najdbe - ostanki prazgodovinskega kolišča.
(EŠD 11469) Ljubljana - Arheološko najdišče Ižice
Pri potapljanjih v potok Ižico so bile odkrite številne arheološke najdbe iz različnih arheoloških obdobij.
(EŠD 11470) Lipe - Arheološko najdišče Lipe
Konec preteklega stoletja je bila na lokaciji odkrita rimska prevozna ladja s ploskim dnom. Dolga je bila 30 m in
široka 4,5 m.
(EŠD 11471) Bevke - Domačija Bevke 57
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.
(EŠD 11472) Bevke - Domačija Bevke 8
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.
(EŠD 11473) Matena - Naselbina Matena
Odkriti so bili številni prazgodovinski naselbinski ostanki.
(EŠD 11474) Vnanje Gorice - Gradišče Gulč
Na vzpetini Gulč leži prazgodovinska naselbina - gradišče.
(EŠD 11475) Bevke - Župnišče
Enonadstropna stavba pravokotnega tlorisa s simetrično razporejenimi okenskimi odprtinami. Streha simetrična
dvokapnica zaključena s čopi. 1/2 19. stol.
(EŠD 11476) Bistra - Gostilna Bistra
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.
(EŠD 11477) Borovnica - Vaško jedro
Jedro gručaste vasi vezane na župno cerkev z delno ohranjeno prvotno urbanistično zasnovo 19. stol. in
starejšimi elementi.
(EŠD 11478) Breg pri Borovnici - Hiša Breg pri Borovnici 14
Nadstropna podolžna hiša, nekdanja gostilna. Etaži sta ločeni z delilnim zidcem, pod okeni v nadstropju so v
ometu izvedeni rombi. V srednji osi vhodne fasade sta v nadstropji biforni okni.
(EŠD 11479) Breg pri Borovnici - Hiša Breg pri Borovnici 24
Nadstropna v breg prislonjena hiša podolžnega tlorisa, pokrita z dvokapno streho. Okoli okenskih odprtin na
vhodni fasadi so profilirani okvirji v ometu. Med okni so pilastri. Konec 19. stoletja.
(EŠD 11480) Breg pri Borovnici - Hiša Breg pri Borovnici 4
Obnovljena, vzdolžna, pritlična hiša z vhodom v srednji osi. Okoli oken so obrobe v secesijskem slogu, na vogalih
pilastri. Podstrešni venec je profiliran, streha simetrična dvokapnica.
(EŠD 11481) Brezovica pri Ljubljani - Domačija Remškarjeva 27
Pritlična hiša s strešno frčado nad vhodnim portalom iz sredine 19. stol. in zidano gospodarsko poslopje z
opečnimi mrežami v zatrepih. Ob hišnem portalu niša s kipom sv. Marije.
(EŠD 11482) Brezovica pri Ljubljani - Domačija Tržaška 501
Domačijo sestavljajo trije po gabaritih enaki objekti: nadstropna hiša, zidano gospodarsko poslopje z letnico 1914
na portalu in nadstropna kašča z delno ohranjenimi šivanimi robovi.
(EŠD 11483) Brezovica pri Ljubljani - Domačija V Radno 15
Domačijo sestavljajo pritlična hiša, lesen enojni kozolec z 9 okni, zidana pribrežna kašča in gospodarski poslopji.
Domnevno 19. stol. in kasnejše dozidave.
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(EŠD 11484) Brezovica pri Ljubljani - Gostilna Pri Kopaču
Domačijo sestavljata nadstropna furmanska gostilna, ki je bila v 19. stol. predelana ter nadstropno zidano
gospodarsko poslopje s hlevom in senikom z opečnatimi mrežami v zatrepu.
(EŠD 11485) Dol pri Borovnici - Domačija Dol pri Borovnici 19
Zidana nadstropna gostilna z letnico 1871 na kamnitem segmentnem portalu. Cestna fasada s pilastri, nad
vhodnim portalom bifora. Nadstropno zidano gospodarsko poslopje z opečnatimi mrežami.
(EŠD 11486) Dol pri Borovnici - Domačija Dol pri Borovnici 25
Domačijo sestavljajo: nadstropna hiša, kvadratnega tlorisa, pokrita s štirikapnico, nadstropen hlev in pritlična hiša
na dvorišču. 19. stoletje.
(EŠD 11487) Dol pri Borovnici - Domačija Dol pri Borovnici 35
Domačija: nadstropna hiša s tlorisno zasnovo v obliki črke L, lesenim gankom v nadstropju in kamnitim portalu z
letnico 1867, zidan hlev, kašča in nekdanja kovačnica.
(EŠD 11488) Dol pri Borovnici - Hiša Dol pri Borovnici 40
Vrhkletna, pribrežna zidana stanovanjska hiša, pokrita z dvokapno streho. Hiša je tlorisno zamaknjena ob vhodu s
polkrožno zaključenim kamnitim portalom in letnico 1793 na sklepniku.
(EŠD 11489) Dol pri Borovnici - Mlin in žaga
Sklop nakdanjega mlina in žage iz 19. stol. sestavljajo dvonadstropna hiša, luščilnica - mlin, skladišči in prva
elektrarna na tem območju.
(EŠD 11490) Dolenja Brezovica - Domačija Dolenja Brezovica 11
Pritlična, zidana, vrhkletna hiša pod skupno streho združuje stanovanski del in kaščo (letnica na kamnitem portalu
1838), zidano gospodarsko poslopje s širokim napuščem (senik - pod) in drvarnica.
(EŠD 11491) Goričica pod Krimom - Domačija Goričica pod Krimom 22
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.
(EŠD 11492) Jezero - Domačija Jezero 52
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.
(EŠD 11493) Jezero - Domačija Jezero 57
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.
(EŠD 11494) Jezero - Gospodarsko poslopje pri hiši Jezero 59
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.
(EŠD 11495) Jezero - Vaško jedro
Historični, gručasti del vasi Jezero z razgibanim sistemom vaških poti in številnimi razpotji. Starejše stavbe so
nastale v sredini 19. stoletja.
(EŠD 11496) Jezero - Domačija Jezero 51
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.
(EŠD 11497) Jezero - Hiša Jezero 60
Pritlična hiša, nekoč Gostilna pri Anžic, s frčado nad vhodom (portal 1896) v srednji osi vzdolžne fasade. Streha je
dvokapna. Fasade so rustikalno členjene. "Zadnji" polkrožni portal ima letnico 1850.
(EŠD 11498) Kamnik pod Krimom - Domačija Kamnik pod Krimom 81
Domačijo sestavljajo nadstropna hiša z lesenim gankom ob dvorišču in letnico 1861 na pravokotnem portalu,
nadstropno zidano gospodarsko poslopje in lesen kozolec - toplar.
(EŠD 11499) Kamnik pod Krimom - Hiša Kamnik pod Krimom 55
Pritlična, zidana hiša z ohranjeno fasadno poslikavo na čelni in vhodni fasadi. Ohranjena je letnica nastanka in
poslikave 1748.
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(EŠD 11500) Kamnik pod Krimom - Kašča pri hiši Kamnik pod Krimom 56
Zidana, podkletena, vzdolžna kašča. Vhod v kaščo po enoramnem stopnišču, do arkadnega hodnika z biforno
odprtino, ki je na sredi podprta s kamnitim stebričem. Ohranjena kovana vrata. 19. stoletje.
(EŠD 11501) Laze pri Borovnici - Hiša Laze pri Borovnici 2
Nadstropna hiša pokrita z dvokapno streho na čop. Etaže so ločene z delilnim zidcem, na vogalih pilastri. Ob
dvoriščni fasadi poteka lesen gank. Starejša osnova predelana v 19. stol.
(EŠD 11502) Notranje Gorice - Domačija Podpeška 400
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.
(EŠD 11503) Notranje Gorice - Hiša Cesta na Log 12
Nadstropna, vzdolžna, zidana hiša ima na cestni fasadi več dekorativnih okenskih okvirov v ometu. Na čelno
fasado je v zamiku prizidan objekt s teraso v nadstropju, podprto s stebri. 1/2 20 stol.
(EŠD 11504) Notranje Gorice - Hiša Podpeška 402
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.
(EŠD 11505) Notranje Gorice - Kašča pri hiši Cesta na Log 7
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.
(EŠD 11506) Pako - Domačija Pako 14
V breg prislonjena hiša, ki ima po dvoramnem stopnišču dostop do kamnitega portala segmentne oblike z letnico
1859. Zidano gospodarsko poslopje (hlev) je prislonjeno ob breg in ima opečne mreže.
(EŠD 11507) Pako - Domačija Pako 30
Domačijo sestavljata pritlična hiša v L tlorisni zasnovi z letnico 1859 na kamnitem segmentnem portalu in zidan
hlev z dekorativnimi opečnimi mrežami v zatrepu in pod napuščem na vzdolžni fasadi.
(EŠD 11508) Podpeč - Domačija Podpeč 47
Pritlična hiša s frčado v srednji osi vzdolžne, obcestne fasade. Vhod z dvorišča. Na dvorišču toplar in predelano
gospodarsko poslopje. 1/2 20. stoletja.
(EŠD 11509) Podpeč - Domačija Podpeč 50
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.
(EŠD 11510) Podpeč - Domačija Podpeč 65
Domačijo sestavljata obcestna, pritlična hiša z veliko mansardo proti cesti in vhodom z dvorišča ter mizarska
delavnica na dvorišču. 1/2 20. stoletja.
(EŠD 11511) Podpeč - Gostilna Grebenčeva klet
Nadstropna hiša, gostilna Grebenčeva klet. Fasade so obnovljene in členjene v historičnem slogu. Na kamnitem
portalu je letnica 1894. Objekt pokriva simetrična dvokapna streha.
(EŠD 11512) Podpeč - Hiša Podpeč 41
Obcestna, vrhkletna hiša izrazito vzdolžnega tlorisa ima na pravokotnem kamnitem portalu ohranjeno letnico
1877. Hiša je neustrezno nadzidana.
(EŠD 11513) Podpeč - Kovačija Podpeč 43
Hiša z mansardo in vhodom v srednji osi obcestne fasade, krita z dvokapnico s čopi. V delu hiše, desno od vhoda
je bila kovačnica (do 70-ih let). K hiši sodi kozolec "na psa". Začetek 20. stol.
(EŠD 11514) Podpeč - Toplarji v jedru vasi
Skupina treh vezanih kozolcev, toplarjev z začetka 20. stoletja, v nizu na robu terase.
(EŠD 11515) Podpeč - Mizarstvo Hoja
Delno zidana mizarska delavnica iz okoli 1900 in skupina sodobnejših industrijskih objektov grajenih v
realsocialističnem stilu.

201

Celovit načrt interpretacijske infrastrukture na območju krajinskega parka Ljubljansko barje
URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, oktober 2007
(EŠD 11516) Preserje pod Krimom - Ambient župnijske cerkve sv. Vida
Cerkev s pokopališčem je dominanta, nasetala v 18. stol. in kasneje. V območje sodijo šola, župnišče, kašča,
gospodarski poslopji ter divja kostanja pred župniščem.
(EŠD 11517) Preserje pod Krimom - Domačija Preserje 27
Domačijo sestavljata nadstropna hiša kvadratnega tlorisa, krita s štirikapnico. Letnica 1868 na kamnitem portalu.
Zidano, nadstropno gospodarsko poslopje za njo.
(EŠD 11518) Preserje pod Krimom - Kašča pri hiši Preserje 4
Vbrežna, podkletena kašča. Vhod v gornji del je po stopnicah skozi polkrožen lok. Na čelni fasadi je arkadna
biforna odprtina, sloneča na kamnitem stebru. Vhod v klet je pod njo. V zatrepu opečne line.
(EŠD 11519) Prevalje pod Krimom - Domačija Prevalje pod Krimom 9
Domačijo sestavljajo pritlična, vbrežna hiša z gospodarskim poslopjem v L tlorisni zasnovi (letnica na portalu
1868), pribrežno zidano gospodarsko poslopje - hlev in lesen kozolec - toplar.
(EŠD 11520) Tomišelj - Arheološko najdišče Iška
V potoku Iška so bile odkrite številne arheološke najdbe iz različnih arheoloških obdobij.
(EŠD 11521) Bevke - Spominska plošča padlim v NOB
Pokončna, pravokotna, svetla kamnita plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1953) je posvečena štirim v NOB
padlim domačinom.
(EŠD 11522) Bevke - Spominska plošča zamolčanim žrtvam
Pokončna, pravokotna granitna plošča s posnetimi ogli in vklesanim napisom (odkrita 1994) je posvečena
zamolčanim žrtvam - domačinom, pobitim v letih 1941-1945.
(EŠD 11523) Bistra - Spominska plošča padlim v NOB
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.
(EŠD 11524) Bistra - Spominsko znamenje padlima partizanoma
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.
(EŠD 11525) Blatna Brezovica - Spominska plošča ustanovitvi odbora OF
Pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1981) je posvečena ustanovitvi prvega odbora OF v
tej hiši oktobra leta 1941.
(EŠD 11526) Borovnica - Skupni grob padlih v NOB
Za grobno površino, zasajeno z okrasnim zelenjem, stoji kamnita stela, na kateri je pritrjena pokončna granitna
plošča z vklesanim napisom, posvečena borcem iz raznih krajev, padlih v Borovnici in okolici.
(EŠD 11527) Borovnica - Skupni grob talcev
Nad pravokotno grobno površino s svetlimi kamnitimi robniki stoji pravokotna granitna plošča s trikotnim
zaključkom in vklesanimi imeni šestih talcev iz Kamnika pod Krimom, ustreljenih 19. maja 1942.
(EŠD 11528) Borovnica - Spomenik padlim v prvi svetovni vojni
Kamnit spomenik iz leta 1926 (avtor Grebenc) sestavljata profiliran spodnji del in v srčast okvir vstavljena
pravokotna plošča z vklesanim napisom. Posvečen je v prvi svetovni vojni padlim domačinom.
(EŠD 11529) Borovnica - Spomenik zamolčanim žrtvam
Spomenik (arh. F. Kvaternik, 1994) sestavlja pet pokončnih kamnitih plošč z vklesanim napisom in polkrožnimi
zaključki ter manjši valjast steber pred njimi. Posvečen zamolčanim žrtvam iz borovniške župnije.
(EŠD 11530) Borovnica - Spominska plošča društva Vzajemnost
Pravokotna, svetla kamnita plošča z vklesanim napisom je posvečena delavskemu prosvetnemu društvu
Vzajemnost, ki je v tej hiši delovalo v letih 1937-1941.
(EŠD 11531) Borovnica - Spominska plošča mladinskim delovnim brigadam
Pravokotna, svetla kamnita plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1957) je posvečena brigadirjem mladinskih
delovnih brigad, ki so 1947 dokončali gradnjo proge na odseku Preserje - Borovnica.
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(EŠD 11532) Borovnica - Spominska plošča Antonu Cerku
Pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1965) je posvečena Antonu Cerku, prvoborcu, ki se
je rodil v tej hiši.
(EŠD 11533) Borovnica - Spominski plošči padlim v NOB na šoli
Spominski plošči (odkriti leta 1961) sta del kamnite stene ob vhodu v šolo. Na levi strani so vklesani verzi, na
desnem okvirjenem delu so imena padlih v NOB iz Borovnice in okoliških vasi.
(EŠD 11534) Borovnica - Spominsko znamenje talcem
Pravokotna kamnita plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1952) je vzidana v dvodelen betonski podstavek in
posvečena šestim talcem, ustreljenim na tem kraju 16. julija 1942.
(EŠD 11535) Breg pri Borovnici - Spomenik padlim v NOB
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.
(EŠD 11536) Brest - Kapelica
S členjeno piramidalno streho prekrita, v 90. letih obnovljena kapelica zaprtega tipa. V notranjosti stoji Kristusov
kip, stranske niše so poslikane. Domnevno 19. stol.
(EŠD 11537) Brezovica pri Ljubljani - Kapelica pri hiši Gornja pot 7
Obnovljena kapelica odprtega tipa s stebri, s konca 19. stoletja, je prekrita z dvokapno streho. Notranjost krasi
oljna slika na platnu.
(EŠD 11538) Brezovica pri Ljubljani - Kapelica ob Starovaški cesti
Obnovljena kapelica odprtega tipa s stebri in dvokapno streho s konca 19. stoletja. Notranjost krasi oljna slika.
(EŠD 11539) Brezovica pri Ljubljani - Skupni grob padlih v NOB
Nad pravokotno grobno površino stoji zidan kamnit nagrobnik (odkrit leta 1950), z granitnima napisnima
ploščama z imeni padlih borcev iz okoliških krajev ter ustreljenih v Kušljanovem gradu in pri Sv. Urhu.
(EŠD 11540) Brezovica pri Ljubljani - Spomenik padlim v NOB
Spomenik premaknjen s prvotne lokacije 1990, kamnita piramidalna stela z vklesanim napisom in kovanim
rastlinskim okrasjem (arh. J. Plečnik in A. Rus, 1952), je posvečen v NOB padlim domačinom.
(EŠD 11541) Brezovica pri Ljubljani - Spomenik padlim v prvi svetovni vojni
Spomenik (odkrit 1919), profiliran kvadrast kamnit steber z vklesanim napisom, s pozlačenima orloma ob straneh
ter križem na vrhu, je posvečen vsem domačinom, padlim v prvi svetovni vojni.
(EŠD 11542) Brezovica pri Ljubljani - Spomenik zamolčanim žrtvam
Spomenik, sestavljen iz treh granitnih napisnih plošč med štirimi stebriči nad pravokotno peščeno površino (arh.
F. Kvaternik, 1994) je posvečen pobitim zamolčanim žrtvam iz Brezovice in okolice.
(EŠD 11543) Brezovica pri Ljubljani - Župnišče
Enonadstopna stavba je bila zgrajena leta 1703. Današnjo podobo je dobila ob kasnejših prezidavah, zadnja v 90ih letih 20. stol. Streha je simetrična, dvokapna. V zatrepu freska in opečna rozeta.
(EŠD 11547) Črna vas - Kapelica pri hiši Črna vas 229
Z nizko piramidalno streho pokrita kapelica zaprtega tipa s konca 19. stol. ima na notranji strani sliko Matere
božje.
(EŠD 11548) Črna vas - Spominska plošča Antonu Meliku
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).
(EŠD 11549) Črna vas - Spominska plošča konferenci KPS
Pravokotna, svetla kamnita plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1959) je posvečena konferenci KPS, ki je bila
v tej hiši jeseni 1938.
(EŠD 11550) Dol pri Borovnici - Spomenik padlim v NOB
V dvodelen, iz večjih lomljencev zidan pokončen kvader, je spredaj vzidana pokončna granitna napisna plošča, ob
straneh pa sta vklesani še dve imeni. Spomenik iz 1953 je posvečen v NOB padlim domačinom.
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(EŠD 11551) Drenov Grič - Spomenik padlim v NOB
Spomenik (odkrit leta 1956), tristran steber na nizkem podstavku z reliefnimi zvezdami na vrhu ter vklesanim
napisom na dveh straneh, je posvečen v NOB padlim prebivalcem Drenovega Griča in okoliških krajev.
(EŠD 11552) Gornji Ig - Spominska plošča talcem
Pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom, vzidana v naravno skalo (odkrita leta 1986), je posvečena 25
prebivalcem Želimelj, talcem, ustreljenim na tem kraju 10. avgusta 1942.
(EŠD 11553) Ig - Skupni grob talcev
Nad pravokotno, z okrasnim zelenjem zasajeno grobno površino, stoji pravokotna, svetla kamnita plošča, na
kateri so vklesana imena šestih talcev, ustreljenih 15. decembra 1943.
(EŠD 11554) Ig - Spomenik padlim v prvi svetovni vojni
Na stopničasti ploščadi stoji profiliran kamnit obelisk z vklesanim napisom, poleg njega pa kip žalujoče žene z
vencem v levici. Posvečen vsem v prvi svetovi vojni padlim vojakom z Iga in okoliških vasi.
(EŠD 11555) Ig - Spominska plošča napadu na domobransko postojanko
Ovalna kovinska plošča z reliefnim napisom (odkrita leta 1984) je posvečena napadoma Cankarjeve brigade na
domobransko postojanko na Igu 22. 4. in 8. 6. 1944.
(EŠD 11556) Ig - Spominska plošča talcema
Pravokotna kovinska plošča z upognjeno ploskvijo, na kateri je pod napisom reliefen rastlinski ornament, je
posvečena maja in decembra 1942 na tem kraju ustreljenima talcema. Odkrita je bila leta 1982.
(EŠD 11557) Ig - Spominska plošča talcem na pokopališču
Pravokotna svetla kamnita plošča z vklesanim napisom in profiliranima stranskima robovoma je posvečena trem
domačinom, talcem, ustreljenim v letih 1942 in 1944.
(EŠD 11558) Ig - Spominsko znamenje zamolčanim žrtvam
Znamenje (odkrito leta 1993), sestavljeno iz več granitnih plošč z vklesanim posvetilom in imeni ter križa na vrhu,
je posvečeno v letih 1941-1945 pobitim domobrancem z Iga in okoliških vasi.
(EŠD 11559) Iška - Spominska plošča Antonu Župcu
Pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom (v prvotni obliki odkrita leta 1971, prenovljena 1982) je
posvečena Antonu Župcu, prvemu aktivistu OF iz Iške vasi, padlemu na tem kraju 20.3.1942.
(EŠD 11560) Iška vas - Spominska plošča žrtvam NOB
Pokončna granitna plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1982) je posvečena aktivistom OF in ujetim
partizanom, ki so jih v šoli in cerkvi sv. Križa julija in avgusta 1942 obsojali Italijani.
(EŠD 11561) Jezero - Kapelica pri hiši Jezero 51
Obnovljena kapelica zaprtega tipa s konca 19. stoletja je prekrita z dvokapno streho. V notranjosti ima leseno
razpelo.
(EŠD 11562) Jezero - Spominski plošči padlim v NOB
Pokončni pravokotni, svetli kamniti plošči z vklesanim napisom (odkriti leta 1953) sta posvečeni vsem v NOB
padlim prebivalcem Podpeči, Jezera in drugih okoliških vasi.
(EŠD 11563) Jezero - Zidano znamenje
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.
(EŠD 11564) Kamnik pod Krimom - Spominska plošča talcem
Pravokotna, svetla kamnita plošča z vklesanim napisom (odkrita 1956) je posvečena trem talcem, ustreljenim na
tem kraju 19. maja 1942.
(EŠD 11565) Lavrica - Arheološko najdišče Lavrica
Odkrite so bile številne prazgodovinske površinske najdbe.
(EŠD 11566) Laze pri Borovnici - Spominska plošča konferenci KPS
Pravokotna, svetla kamnita plošča z ločno izbočeno napisno ploskvijo (odkrita leta 1959) je posvečena konferenci
KP za ljubljansko okrožje leta 1940 v tej hiši.
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(EŠD 11567) Laze pri Borovnici - Spominsko znamenje Ivanu Korošcu
Pravokotna, svetla kamnita plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1956) je vzidana v dvodelen betonski
podstavek in posvečena partizanu dr. Ivanu Korošcu, padlemu na tem mestu 17. maja 1942.
(EŠD 11568) Lesno Brdo - Spomenik Kuclerjevi družini
Na betonsko stelo, v katero je vzidan del originalnega portala 1942 požgane hiše, je pritrjena 1982 odkrita
kovinska plošča z reliefnim napisom, posvečena v NOB padlim Kuclerjevim staršem in petim sinovom.
(EŠD 11569) Ljubljana - Spomenik dograditvi Ižanske ceste
Spomenik (odkrit leta 1833) v obliki prisekane tristrane piramide na stopničastem podstavku je zidan iz klesancev
in posvečen dograditvi Ižanske ceste (1825-1827) in obisku cesarja Franca I. 5. 6. 1930.
(EŠD 11570) Ljubljana - Spominske plošče padlim v NOB na Zadružnem domu Barje
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.
(EŠD 11571) Ljubljana - Spominsko znamenje Jožetu Skubicu-Edu
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.
(EŠD 11573) Log pri Brezovici - Spomenik padlim v NOB
Spomenik (odkrit 1975) sestavljajo štirije betonski krogelni odseki, zvrhom zasidrani v tla. Na zgornjih ravnih
površinah so postavljeni manjši kvadri z imeni padlih v NOB iz Loga in sosednjih krajev.
(EŠD 11574) Log pri Brezovici - Spominska plošča Dolomitskemu odredu
Pravokotna, siva kamnita plošča z vklesanim napisom (odkrita 1981) je posvečena drugi četi I. bataljona
Dolomitskega odreda, ki je leta 1942 taborila na tem kraju.
(EŠD 11575) Log pri Brezovici - Spominska plošča Francu Vrhovcu-Jovu
Pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1961) je posvečena organizatorju odpora v Logu
Francu Vrhovcu - Jovu, ki je živel v tej hiši in padel v Belški grapi 18. marca 1943.
(EŠD 11576) Log pri Brezovici - Spominsko znamenje Ivanu Kavčniku-Viliju
Pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom je vzidana v dvodelen kamnit podstavek, do katerega vodita
stopnici. Posvečena je prvoborcu Ivanu Kavčniku - Viliju iz Loga, padlemu na tem kraju 6. maja 1945.
(EŠD 11577) Mala Ligojna - Spominska plošča padlim v NOB
Pokončna granitna plošča z vklesanim napisom (odkrita 1971) je posvečena devetim v NOB padlim domačinom.
(EŠD 11578) Mali Srebotnik - Spomenik Druge čete Šercerjevega bataljona
V piramido, zidano iz lomljencev, je vdelana pravokotna, svetla kamnita plošča z vklesanim napisom. Spomenik iz
1961 je posvečen ustanovitvi II. čete Šercerjevega bataljona 4. maja 1942 na tem kraju.
(EŠD 11579) Matena - Kamnito znamenje
S piramidalno strešico s križem prekrito kamnito znamenje na zidanem podstavku, z leseno hišico in s kipom
sedečega Kristusa v njej. Domnevno 19. stol.
(EŠD 11580) Notranje Gorice - Kip Lada Mavsarja-Ronka
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.
(EŠD 11581) Notranje Gorice - Kapelica
Polkrožno zaključena kapelica z Marijinim kipom v notranjosti in posvetilno ploščo pod njim, je bila postavljena
leta 1934, v 90. letih.
(EŠD 11582) Notranje Gorice - Skupni grob padlim v NOB
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.
(EŠD 11583) Notranje Gorice - Spomenik padlim v NOB
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.
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(EŠD 11584) Notranje Gorice - Spomenik zamolčanim žrtvam
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.
(EŠD 11585) Notranje Gorice - Spominska plošča Ladu Mavsarju
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.
(EŠD 11586) Notranje Gorice - Spominska plošča Janžetu Novaku
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).
(EŠD 11587) Notranje Gorice - Spominsko znamenje talcem na Strženu
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.
(EŠD 11588) Notranje Gorice - Zidano znamenje
S piramidalno streho pokrito zidano znamenje s štirimi polkrožnimi nišami, ki jih je poslikal Ivan Šubic leta 1872,
je bilo postavljeno leta 1868.
(EŠD 11589) Plešivica na Barju - Kapelica
Z dvokapno streho pokrita zidana kapelica zaprtega tipa, s kipom sv. Antona z Jezusom v notranjosti, je bila
postavljena v obdobju med obema vojnama.
(EŠD 11590) Borovnica - Spominsko znamenje Šercerjevemu bataljonu
V nizko betonsko prisekano piramido je vdelana kovinska plošča, posvečena spopadu Šercerjevega bataljona z
Italijani 10.6.1942 na tem kraju.
(EŠD 11591) Borovnica - Spominsko znamenje Milanu Šviglju-Marku
Pravokotna, svetla kamnita plošča z vklesanim napisom, vzidana v skalo, je posvečena Milanu Šviglju-Marku,
operativnemu oficirju Šercerjevega bataljona, padlemu na tem kraju 10. 6. 1942.
(EŠD 11592) Plešivica na Barju - Razpelo pred Kušljanovim gradom
S trikotno strešico pokrito leseno razpeloz lesenim korpusom, s konca 19. stol., na zidanem podstavku.
(EŠD 11593) Plešivica na Barju - Razpelo pri hiši Plešivica 46
S trikotno strešico pokrito leseno razpelo z lesenim korpusom, s konca 19. stol., na zidanem podstavku.
(EŠD 11594) Plešivica na Barju - Spominska plošča aktivistom OF
Pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1979) je posvečena prvi prisegi aktivistov OF iz
Plešivice januarja 1942. leta v tej hiši.
(EŠD 11595) Plešivica na Barju - Znamenje sestanku aktivistov OF
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.
(EŠD 11733) Podpeč - Kapelica pri hiši Podpeč 26
Z dvokapno streho pokrita kapelica zaprtega tipa s konca 19. stol., s Kristusovim kipom v notranjosti.
(EŠD 11734) Podpeč - Spominska plošča Deseti Ljubljanski brigadi
Pravokotna, svetla kamnita plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1953) je posvečena napadu Ljubljanske
brigade na belogardiste marca 1944 in med njim, na tem mestu padlima, neznanima partizanoma.
(EŠD 11735) Podplešivica - Spominsko znamenje talcem
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.
(EŠD 11736) Preserje pod Krimom - Kip Jožeta Moleka-Puntarja
Bronast doprsni kip upodablja v NOB padlega borca Krimskega odreda Jožeta Moleka - Puntarja (A. Sigulin,
1970). Stoji na visokem kvadrastem podstavku z imenom iz kovinskih črk.
(EŠD 11737) Preserje pod Krimom - Skupni grob padlim v NOB
Nad pravokotno grobno površino, obloženo z granitom, stoji pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom
(odkrita leta 1981). V grobu je pokopanih 13 znanih in 9 neznanih partizanov, padlih 1941-1945.
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(EŠD 11738) Preserje pod Krimom - Spominska kapelica na pokopališču
V kapelici s trikotno bakreno streho in polkrožnim vhodom je na zadnji steni leseno razpelo s spominskimi
ploščami padlim v 1. svetovni vojni in zamolčanim žrtvam druge svetovne vojne (1992).
(EŠD 11739) Preserje pod Krimom - Spominska plošča Francu Debevcu
Pravokotna, svetla kamnita plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1956) je posvečena na tem mestu, 2. julija
1944, ustreljenemu partizanu Francu Debevcu - Mihi.
(EŠD 11740) Prevalje pod Krimom - Spominsko znamenje padlima partizanoma
Pravokotna, svetla kamnita plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1953) je vzidana v dvodelen betonski
podstavek in posvečena neznanima partizanoma, padlima na tem kraju 16. 7. 1942.
(EŠD 11741) Ljubljana - Drevak na Rudnik-u
Ostanki hrastovega čolna izdolbljenca oziroma drevaka iz prazgodovinskega obdobja.
(EŠD 11742) Tomišelj - Grobišče padlim v NOB
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.
(EŠD 11743) Tomišelj - Kapelica
Obnovljena, z dvokapno streho prekrita, kapelica zaprtega tipa s konca 19. stoletja. Notranjost krasi kip prizora
Krst v Jordanu. V stranskih nišah so vidni ostanki poslikav.
(EŠD 11744) Tomišelj - Kapelica z Marijinim kipom
Obnovljena, z dvokapno streho prekrita, kapelica zaprtega tipa z oknoma ob straneh, z začetka 20. stoletja. V
notranjosti stoji Marijin kip.
(EŠD 11745) Tomišelj - Spomenik padlim partizanom
Večstran kamnit obelisk (odkrit 1951) z vbočeno prednjo površino, na kateri je klesana šestkotna plošča z imeni
šestih borcev Krimskega odreda z Ljubom Šercerjem, ustreljenih na tem kraju 22. decembra 1941.
(EŠD 11746) Tomišelj - Spomenik zamolčanim žrtvam
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.
(EŠD 11748) Velika Ligojna - Spominsko znamenje zamolčanim žrtvam
Znamenje (odkrito leta 1993) ima obliko pravokotne granitne plošče z vklesanimi imeni žrtev iz Velike in Male
Ligojne ter Drenovega Griča, pobitih v letih 1941-1945.
(EŠD 11749) Verd - Spomenik padlim v NOB
Spomenik (odkrit leta 1958) ima obliko prizmatičnega stebra, obdanega z granitnimi ploščami, na katerih so
vklesana imena v NOB padlih domačinov. Na vrhu bronast kip štirih partizanov (B. Kalin).
(EŠD 11750) Verd - Spomenik zamolčanim žrtvam
Spomenik (odkrit leta 1994) sestavljata pokončni granitni plošči z vklesanimi imeni žrtev, ki ju povezuje križ. Na
profiliranem podnožju je vklesano posvetilo.
(EŠD 11751) Verd - Spominska plošča Jožefu Petkovšku
Pravokotna marmornata plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1998), je vzidana na rojstni hiši slikarja Jožefa
Petkovška (1861-1898).
(EŠD 11752) Vnanje Gorice - Razpelo Nova pot
S trikotno strešico pokrito razpelo na zidanem podstavku, z lesenim korpusom, je bilo postavljeno leta 1897.
(EŠD 11753) Vnanje Gorice - Skupni grob padlim v NOB
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.
(EŠD 11754) Vnanje Gorice - Spomenik zamolčanim žrtvam
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.
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(EŠD 11755) Vnanje Gorice - Spominska plošča padlim v NOB
Pokončna, pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1950) je posvečena vsem v NOB padlim
domačinom.
(EŠD 11756) Vrhnika - Spomenik z grobnico padlim v NOB na Drči
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).
(EŠD 11757) Vrhnika - Spominska plošča kurirski postaji TV 17
Pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom je posvečena Neži Jerini-Sovi in stalni javki TV 17 okrožnih
aktivistov OF.
(EŠD 11758) Borovnica - Domačija Paplerjeva 1
Domačijo sestavljajo nadstropna zidana hiša - nekdanja gostilna, ki ima v L prizidane svinjake, nadstropen zidan
hlev in lesen toplar s petimi okni. Sredina 19. stol.
(EŠD 11759) Borovnica - Hiša Zalarjeva 18
Nadstropna hiša s čelno fasado ob cesti ima v srednji osi kamnit portal s segmentnim zaključkom. Nad vhodom je
podaljšan strešni napušč, streha je simetrična dvokapnica s čopoma. Sredina 19. stol.
(EŠD 11760) Borovnica - Hiša Zalarjeva 28
Pritlična, vzdolžna zidana hiša. V srednji osi kamnit portal z letnico 1884, nad njim je poudarjen zatrep. Streha je
simetrična dvokapnica s čopoma.
(EŠD 11761) Brezovica pri Ljubljani - Domačija Tržaška 585
Hiša združuje bivalne in gospodarske dele. Na cestni strani je v strešini široka frčada s profiliranim podstrešnim
vencem in pilastroma. K domačiji sodita hlev in kozolec. Konec 19. stol.
(EŠD 11762) Brezovica pri Ljubljani - Hiša Starovaška 15
Nadstropna podolžna hiša krita s simetrično dvokapnico. Etaže so ločene s profiliranim delilnim zidcem. Glavni
portal v srednji osi daljše fasade ima profilirano nadportalno polico in letnico 1853.
(EŠD 11763) Brezovica pri Ljubljani - Hiša Tržaška 591
Podolžna hiša ima na cestno stran v sredini poudarjen strešni zatrep s pilastroma ob straneh. Na levi strani čelne
fasade je prizidana kapelica s pilastri in trikotnim čelom. 19. stol.
(EŠD 11764) Brezovica pri Ljubljani - Kašča pri hiši Brezoviška 31
V breg postavljena zidana kašča, je krita z opečno dvokapnico s čopi. V pritličju so obokane kleti, v nadstropju na
vzdolžni fasadi arkadi z opečnimi ograjami in letnico 1864 na kamnitem portalu.
(EŠD 11765) Dragomer - Domačija Na vasi 6
Domačijo sestavljajo pritlična hiša (letnica 1906 na pravokotnem portalu v srednji osi), ki združuje bivalni in
gospodarski del s širokim strešnim napuščem. Za hišo so zidani svinjaki.
(EŠD 11766) Dragomer - Domačija Stara cesta 10
Domačijo sestavljajo pritlična hiša s kamnitim portalom (letnica 1846) in kašča pod skupno streho, svinjaki za
hišo, zidan nadstropen hlev ter lesen senik - pod. Objekti so pokriti z dvokapnicami.
(EŠD 11767) Dragomer - Domačija Stara cesta 25
Domačijo sestavljajo pritlična, podolžna hiša, pribrežni objekt kašče in preužitkarske hiše, zidan hlev z opečnimi
mrežami v zatrepih in širokim napuščem in lesen senik - pod. Konec 19. stoletja.
(EŠD 11768) Lukovica - Domačija Vrhniška 4
Pritlična hiša združuje bivalne in gospodarske prostore (letnica 1853 na kamnitem portalu), nadstropno
gospodarsko poslopje z opečnimi mrežami in lesen pod, ki se ga drži še en gospodarski objekt.
(EŠD 11769) Mirke - Kašča pri hiši Mirke 5
Zidana vrhkletna kašča je v zgornjem delu dvocelična z lesenim in obokanim stropom. Polkrožen kamnit portal v
klet. Na vzhodni fasadi baročni šivani robovi. Začetek 19. stol.
(EŠD 11770) Mirke - Sušilnica pri hiši Mirke 5
Majhna zidana sušilnica za sadje ima kavadraten tloris. Dvokapna streha sloni na dveh lesenih stebrih.
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(EŠD 11771) Verd - Domačija Verd 13
Domačija z nadstropno zidano hišo z delno zamaknjeno vhodno fasado in letnico 1872 na portalu ter ohranjenim
detajlom šivanih robov na ožji fasadi, pritličen hlev in lesen toplar s tremi okni.
(EŠD 11772) Verd - Domačija Verd 17
Domačija z nadstropno hišo s strešno mansardo, pritlično podolžno gospodarsko poslopje 1826 in drugo
gospodarsko poslopje v L tlorisni zasnovi z več vhodi in okrasnim lesenim gankom na delu fasade.
(EŠD 11773) Verd - Domačija Verd 20
Domačijo iz 19. stol. sestavljajo leta 1922 predelana nadstropna hiša, nadstropno zidano gospodarsko poslopje z
opečnimi mrežami in lesen toplar podaljšan z enojnim kozolcem.
(EŠD 11774) Verd - Domačija Verd 7
K domačiji sodi pritlična zidana stanovanjska hiša z letnico 1899 na pravokotnem portalu, nadstropen hlev z
opečnimi mrežami v zatrepu in pod napuščem ter lesen toplar s tremi okni.
(EŠD 11775) Verd - Hiša Verd 153
Nadstropna hiša ima v srednji osi vhodne fasade zazidan portal z letnico 1876. Etaže so deljene s profiliranim
zidcem. Podstrešni venec je polkrožno zaobljen, okenski okviri so iz ometa. Streha na čop.
(EŠD 11776) Verd - Domačija Verd 164
Pod skupno streho sta združena pritlična zidana hiša z letnico 1889 na vhodnem portalu in hlev s podaljšanim
napuščem na dvoriščni strani. Streha je strma simetrična dvokapnica.
(EŠD 11777) Verd - Kašča Verd 78
V breg postavljena vrhkletna zidana kašča kvadratnega tlorisa. Dostop po enoramnem stopnišču, ki je podprt z
opečnim stebrom. V notranjosti križni obok. Streha je simetrična dvokapnica s čopoma. 19. stoletje.
(EŠD 11778) Verd - Maroltova domačija
Domačijo sestavljajo nadstropna hiša z nekdanjim mlinom, nadstropno skladišče ali magazin, nadstropno
nekdanje gospodarsko poslopje - hlev in drvarnica ob hiši. 19. stoletje.
(EŠD 11779) Črna vas - Domačija Črna vas 177
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.
(EŠD 11780) Črna vas - Tomaževa hiša
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.
(EŠD 11781) Dobravica - Kapelica
Kapelica zaprtega tipa z začetka 20. stol. Notranjost krase novejše freske v stranskih nišah in manjši korpus.
(EŠD 11782) Dolenja Brezovica - Kapelica
Kapelica odprtega tipa z lesenim kipom Matere božje s konca 19. stol.
(EŠD 11783) Drenov Grič - Hiša Drenov Grič 10
Pritlično zidano hišo pokriva simetrična dvokapnica s čopoma. Nad vhodom (letnica 1910) je v strehi široka
mansarda s tremi pilastri med oknoma in okroglo opečno prezračevalno lino pod slemenom.
(EŠD 11784) Drenov Grič - Hiša Drenov Grič 56
Pritlična hiša pod skupno streho združuje bivalne in gospodarske prostore. V srednji osi vhodne fasade je
ohranjen "črn" portal z letnico 1873. V hišnem zatrepu okrasna opečna prezračevalna lina.
(EŠD 11785) Drenov Grič - Hiša Drenov Grič 8
Pritlična zidana hiša z mansardo v srednji osi nad vhodom (letnica 1872). Mansarda dekorativno členjena z
motivom pilastrov in profiliranim podstrešnim vencem.
(EŠD 11786) Drenov Grič - Kašča pri hiši Drenov Grič 45
Podkletni objekt. Do vhoda vodi enoramno stopnišče pod arkadno lopo s tremi stebriči. Zgornji vhodni portal z
letnico 1869. Vhod v klet na čelni strani. Streha je dvokapna z lesenim zatrepom.
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(EŠD 11787) Gornji Ig - Kapelica
Kapelica zaprtega tipa s konca 19. stol. je posvečena Materi božji. Na stranskih stranicah ima dve niši.
(EŠD 11788) Ig – Grad
Grad kvadratne tlorisne zasnove z arkadnim dvoriščem in parkom je leta1696 zgradil Erazem Engelhaus, potem
ko je porušil stari grad Sonneg v središču Iga. Danes je v njem ženski kazensko poboljševalni zavod.
(EŠD 11789) Ig - Iška kapelica
S piramidalno streho pokrita kapelica odprtega tipa z obešeno reprodukcijo Matere božje v notranjosti. Kapelica je
bila postavljena ob koncu 19. stol.
(EŠD 11790) Ig - Kapelica
Kapelica zaprtega tipa s historično oblikovano fasado s konca 19. stoletja. V niši je Kristus na razpelu. Stranske
niše so poslikane.
(EŠD 11791) Iška - Kapelica
Kapelica zaprtega tipa s prve polovice 19. stol. ima globjo glavno nišo ter plitvi niši v stranskih stranicah.
(EŠD 11792) Iška Loka - Kapelica
Obnovljena, z dvokapno streho pokrita, kapelica zaprtega tipa z 19. stol. Notranjost krasi relief.
(EŠD 11793) Iška Loka - Loška kapelica
Z dvokapno streho pokrita kapelica zaprtega tipa z 19. stol. Oltar v notranjosti je zdaj prazen.
(EŠD 11794) Iška Loka - Lurška kapelica
Z dvokapno streho pokrito zidano znamenje z Marijinim kipom v niši - imitacija Lurške kapele. Kapelica je bila
postavljena v 20. stol.
(EŠD 11795) Iška vas - Kapelica
Kapelica zaprtega tipa s historično oblikovano fasado s konca 19. stoletja. V niši je kip Roženvenske Matere božje.
(EŠD 11796) Kamnik pod Krimom - Kapelica nasproti hiše Kamnik pod Krimom 30
Večja kapelica odprtega tipa iz 19. stoletja s kipom Srca Jezusovega. Votivni dar - prošnje za dež.
(EŠD 11797) Kamnik pod Krimom - Kapelica nasproti hiše Kamnik pod Krimom 80
Kapelica zaprtega tipa z zastekljeno nišo. Notranjost krasi poslikan prizor Kristusa na Oljski gori. Kapelica je bila
postavljena ob koncu 19. stol.
(EŠD 11798) Kamnik pod Krimom - Kapelica ob poti na Žalostno goro
Kapelica zaprtega tipa s kipom Matere božje v notranjosti, votivni dar domačinov - Slovencev, ki živijo v Ameriki.
Postavljena je bila 1902.
(EŠD 11799) Kremenica - Kapelica
Kapelica odprtega tipa z manjšim kipom Kristusa v notranjosti. Stranske niše so poslikane z novejšimi freskami.
Kapelica je bila postavljena ob koncu 19. stoletja.
(EŠD 11800) Ljubljana - Domačija Ižanska 316
Pritlična zidana hiša z mansardo. Vhod v hišo je v srednji osi zadnje fasade, nad njim je mansarda. K domačiji
sodi tudi pravokotno na hišo postavljeno, večje gospodarsko poslopje. Začetek 20. stoletja.
(EŠD 11801) Ljubljana - Šola Ižanska 303
Nadstropen, podolžen objekt, nekdaj šola, danes poslovni prostori. Vhod - v srednji osi vzdolžne fasade. Fasade
so členjene v historicističnem slogu. Sredina 19. stoletja.
(EŠD 11802) Log pri Brezovici - Domačija Loška 20
Nadstropna zidana hiša - nekdanja furmanska gostilna in nadstropno gospodarsko poslopje. Hiša ima stilno
oblikovane in členjene fasade. Na vhodnem portalu je letnica 1862.
(EŠD 11803) Log pri Brezovici - Hlev pri hiši Loška 22
Nadstropno gospodarsko poslopje. V pritlične hleve vodijo trije vhodi s kamnitimi portali (letnica 1863). Pod
strešnim napuščem nad vhodno fasado so opečne dekorativne mreže. Streha s čopi.
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(EŠD 11804) Log pri Brezovici - Toplar pri hiši Loška 21a
Toplar s štirimi zidanimi stebri, ki mu je priključeno: en par oken z lesenimi stebri, stegnjen kozolec in še lesen
toplar na kozla. Pod zatrepom v dveh vertikalnih nivojih so opečne mreže. Sredina 19. stol.
(EŠD 11805) Matena - Kapelica
Kapelica z Marijinim kipom v notranjosti in poslikanimi stranskimi nišami. Postavljena je bila leta 1925.
(EŠD 11806) Podplešivica - Kušljanov grad
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.
(EŠD 11807) Preserje pod Krimom - Kapelica pri hiši Preserje 28
Kapelica zaprtega tipa je bila zgrajena leta 1922. V zastekljeni niši stoji kip sv. Jožefa. Je nadomestna arhitektura
za nekdanjo kapelico, ki je stala v središču naselja.
(EŠD 11808) Prevalje pod Krimom - Kapelica
Kapelica zaprtega tipa s psevdoromansko arhitekturo s kipom Žalostne Matere božje v notranjosti. Vezana je na
romarsko pot na Žalostno goro. Datirana je z datumom 20. 6. 1905.
(EŠD 11809) Sarsko - Kapelica
Kapelica odprtega tipa s historično oblikovano fasado in Kristusom na razpelu v notranjosti. Postavljena je bila ob
koncu 19. stol.
(EŠD 11810) Staje - Kapelica
Kapelica zaprtega tipa z lesenim korpusom v notranjosti. Kapelica je bila postavljena v 20. stol.
(EŠD 11811) Staje - Kapelica Matere božje
Iz kamna zidana kapelica zaprtega tipa s kipom Matere božje v notranjosti. Postavljena je bila v 20. stol.
(EŠD 11813) Verd - Domačija Verd 18
Nadstropna zidana hiša z delilnim zidcem med etažama in v zatrepu, vhod z daljše vhodne fasade in letnico
predelave 1914 in zidan hlev za njo, z napuščem, ki sloni na lesenih podpornikih.
(EŠD 11814) Verd - Vaško jedro
V severnem delu naselja je ohranjen parcelacijski sistem. Izstopajo posamezni ambienti kompleksov domačij.
Centralni del predstavlja območje med Petkovškovo hišo in kaščo.
(EŠD 11815) Vrbljene - Kapelica
Kapelica odprtega tipa s konca 19. stoletja. Notranjost krasi freska Križanja.
(EŠD 11821) Bevke - Kapelica
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.
(EŠD 11822) Bevke - Marijina kapelica pri cerkvi
Manjša kapelica odprtega tipa; med zidanima stebričema na kamnitih podstavkih in atiko zgoraj ima v zastekljeni
oltarni niši kip Matere božje. Začetek 20. stol. Spredaj nizka, kovana ograja.
(EŠD 11823) Bevke - Marijina kapelica pri župnišču
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.
(EŠD 11824) Bevke - Osnovna šola
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.
(EŠD 11825) Bevke - Pokopališče
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.
(EŠD 11826) Bevke - Razpelo pri hiši Bevke 8
Na večjem lesenem razpelu z dvokapno strešico in valovitim zaslonom je kvaliteten lesen polihromiran korpus. 20.
stol.
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(EŠD 11827) Blatna Brezovica - Kapelica
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.
(EŠD 11828) Blatna Brezovica – Pokopališče
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.
(EŠD 11829) Blatna Brezovica - Razpelo pri hiši Blatna Brezovica 32
Leseno razpelo z dvokapno strešico, brez zaslona. Večji lesen polihromiran korpus. 1/2 20. stol.
(EŠD 11830) Blatna Brezovica - Razpelo pri šoli
Leseno razpelo z dvokapno strešico ima polihromiran litoželezen korpus. Začetek 20. stol.
(EŠD 11831) Blatna Brezovica - Šola Blatna Brezovica 5
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.
(EŠD 11832) Borovnica - Kapelica Lurške Matere božje
Večja kapelica zaprtega tipa z neoklasicistično oblikovanimi fasadami. Ločno oblikovani vhodni del. V notranjosti
je kip Lurške Matere božje. Konec 19. stol.
(EŠD 11833) Borovnica - Kapelica sv. Florijana
Kapelica zaprtega tipa (1904) s polkrožnim zastekljenim vhodom in z zastekljenima oknoma ob straneh,
oblikovano atiko in nizko streho ima v notranjosti polihromiran kip sv. Florijana.
(EŠD 11834) Borovnica - Kapelica sv. Marjete
Klasicistično oblikovana kapelica zaprtega tipa, pokrita z dvokapno streho, ima polkrožen vhod, zavarovan z nizko
kovano mrežo, in znotraj kip sv. Marjete z zmajem iz druge polovice 18. stoletja.
(EŠD 11835) Borovnica - Pokopališče
Na večjem, podolgovatem in obzidanem pokopališču je več starejših nagrobnih spomenikov (rodbina Kobi - arh. I.
Vurnik), mrliška vežica ob vzhodnem zidu in razpelo z večjim korpusom.
(EŠD 11836) Borovnica - Razpelo pri hiši Ljubljanska 13
Na lesenem razpelu s sedlasto oblikovano strešico, brez zaslona, je večji kvaliteten lesen polihromiran korpus z
začetka 20. stol.
(EŠD 11837) Borovnica - Stavba Zalarjeva 10
Dvonadstropna stavba pravokotnega tlorisa. Glavna fasada v sredini poudarjena z dvoramnim stopniščem in
vhodom ter balkonom nad njim. Streha simetrična dvokapnica s čopi. 1/2 20. stol..
(EŠD 11838) Borovnica - Župnišče
Enonadstropna stavba pravokotnega tlorisa z osemosno glavno fasado s kamnitim portalom z letnico 1888 in
dvoosnima stranskima fasadama je krita s simetrično dvokapno streho s čopi.
(EŠD 11839) Brezovica pri Ljubljani - Pokopališče
Na pokopališču, zgrajenem v treh terasah in obdanem z obzidjem, je več nagrobnikov iz 2. polovice 19. stol.
(vzidani v južno cerkveno steno), z začetka 20. stol. in na cerkev prislonjeno večje razpelo.
(EŠD 11840) Dol pri Borovnici - Zidano znamenje
Kapelica zaprtega tipa z ločno poglobljeno oltarno nišo in stranskimi slepimi. Dvokapna streha zadaj oblikovana na
čop. 1/2 20. stol. V notranjosti novejša poslikava: Marija z Jezusom.
(EŠD 11841) Dragomer - Kapelica sv. Antona Padovanskega
Odprtega tipa, sezidana 1895 kot votivna. Kamnita stebra, izvirna zunanja ureditev, kovani ograji. Poslikave A.
Jebačin, njegova tudi oljna podoba v oltarni zastekljeni niši z lesenim kipom svetnika.
(EŠD 11842) Dragomer - Kapelica Žalostne Matere božje
Odprti tip, preprosta členitev, stebra iz ometa. Postavljena 1877, obnovljena 1996. Oltarni del zastekljen, v
notranjosti večja, kvalitetnejša lesena Pieta.
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(EŠD 11843) Dragomer - Pokopališče
Pokopališče z zidom in novejšo vežico na severozahodni strani. Ohranjeni še nekateri starejši nagrobni spomeniki
(rodbine Vrhovec, Miškova, Kvaternik itd.). 19. stol. in kasneje.
(EŠD 11844) Drenov Grič - Vila Drenov Grič 22
Nadstropna, kvadratno zasnovana vila z ravno streho, izstopajočim vogalnim vhodnim stolpom in balkonom.
Fasade vertikalno poudarjene z zidci, okni in konzolnimi elementi. 1/2 20. stol.
(EŠD 11845) Drenov Grič - Razpelo
Veliko razpelo s kamnitim podstavkom z napisom, z oblikovano valovito strešico in kvalitetnim polihromiranim
lesenim korpusom. Postavili vaščani 1906. leta.
(EŠD 11846) Drenov Grič - Šola Drenov Grič 4
Pritličen objekt nekdanje Ljudske šole pravokotnega tlorisa, s poudarjenim kamnitim vhodnim portalom in
klasicistično oblikovano sprednjo fasado. Konec 19. stol.
(EŠD 11847) Ig - Pokopališče
Na pokopališču je poleg pokopališke kapele, stare mrliške vežice in novega preddverja več starejših nagrobnikov
iz prve polovice 20. stol.
(EŠD 11848) Log pri Brezovici - Šola Loška cesta 12
Enonadstropna javna zgradba, zgrajena med letom 1928-29, pravokotnega razgibanega tlorisa. V sredini fasade
ločno poglobljen vhod.
(EŠD 11849) Lukovica pri Brezovici - Hiša Pod gradom 32
Nadstropna hiša pravokotnega tlorisa. Neoklasicistično oblikovane fasade. Štirikapna streha z oblikovno členjenimi
dimniki in krovskimi dodatki. 2/2 19. stoletja.
(EŠD 11850) Lukovica pri Brezovici - Kapelica
Kapelica odprtega tipa. Oltarna niša je prazna, zaprta z leseno, zastekleno zaporo. Arhitekturno členjeni zidci
atike, prednja stebra in podstavki so kamniti. 2/2 19. stoletja.
(EŠD 11851) Notranje Gorice - Pokopališče
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.
(EŠD 11852) Ohonica - Kapelica
Klasicistično oblikovana kapelica zaprtega tipa z dvokapno streho, stranskima oknoma ter s polkrožno zaključenim
vhodom z lesenimi in zastekljenimi vrati ima znotraj kip Marije z Jezusom.
(EŠD 11853) Preserje pod Krimom - Pokopališče
Na starem delu pokopališča ob cerkvi je več nagrobnikov z začetka 20. stol. prislonjenih ob severno cerkveno
steno, ter velik železen križ župnika Jakoba Rožiča iz 2. pol. 19. stol.
(EŠD 11854) Sinja Gorica - Pokopališče
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.
(EŠD 11855) Tomišelj - Pokopališče
Na pokopališču, obdanem z zidom, je več starejših nagrobnikov z začetka 20. stoletja.
(EŠD 11856) Velika Ligojna - Kapelica
Vačja kapelica zaprtega tipa. Arhitekturno členjena atika in vogalni zidci. V oltarni niši, ki je zavarovana s kovano
ograjo je kip Marije z Jezusom. Konec 19. stoletja.
(EŠD 11857) Velika Ligojna - Pokopališče
Na obzidanem pokopališču s poudarjenim vhodom s severa, staro mrliško vežico v južnem delu in z razpelom,
prislonjenim na južno stran cerkvene ladje, je nekaj starejših nagrobnikov. Začetek 20. stol.
(EŠD 11858) Velika Ligojna - Šola Velika Ligojna 35
Pritlična bivša šola iz prve polovice 20. stol., s poudarjenim ločno oblikovanim vhodom na obcestni fasadi, ima
nad zahodno fasado streho na čop, na vzhodni strani pa osrednjo frčado.
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(EŠD 11859) Verd - Pokopališče
Pokopališče je obzidano, s kamnitim stopniščem na zahodni strani. Na njem je več nagrobnih spomenikov in
grobnic pomembnih rodbin iz 19. in začetka 20. stol. ter mrliška veža (1877, arh. Hartmann).
(EŠD 11860) Verd - Kapelica
Večja baročna kapelica iz sredine 18. stoletja je zaprtega tipa z nišama ob straneh ter ločnim vhodom, zaščitenim
s kovano mrežo. V notranjosti ima kvaliteten lesen korpus.
(EŠD 11861) Vnanje Gorice – Pokopališče
Pokopališče pri cerkvi sv. Duha s pokopališkim križem in več starimi in likovno pomembnimi nagrobniki iz 1. pol.
20. stol.
(EŠD 11910) Breg pri Borovnici - Vila b.š. pri hiši Breg 14
Kobijeva vila z začetka 20. stol. je dvonadstropna stavba z neorenesančnimi arhitekturnimi elementi na fasadah, v
osrednjem delu poudarjena z vhodom, balkonom nad njim ter strešno frčado.
(EŠD 11911) Mala Ligojna - Domačija Mala Ligojna 21
Pritlična zidana hiša z letnico 1876, deloma podrt hlev z letnico 1628, lesen toplar s štirimi okni, lesena/zidana
drvarnica in nadstropna zidana kašča z letnico predelave 1835.
(EŠD 11912) Bevke - Hlev pri župnišču
Nadstropen zidan hlev, pokrit z simetrično opečno dvokapnico s čopi. Pod podaljšanim strešnim napuščem nad
vhodno fasado so opečne dekorativne prezračevalne line. 19. stoletje.
(EŠD 12371) Blatna Brezovica - Kašča na domačiji Blatna Brezovica 32
Enocelična zidana podolžna in podkletena kašča krita s simetrično dvokapno streho. Ohranjeni so klesani okenski
okviri in portal z letnico 1870 v kleti ter v nadstropju portal z letnico 1834.
(EŠD 12372) Drenov Grič - Kašča pri hiši Drenov Grič 58
Ob breg prislonjena kašča, krita s simetrično opečno dvokapnico. Vhod v nadstropje po stopnišču preko arkadne
lope, ki sloni na stebriču. Na pravokotnem kamnitem portalu je letnica 1834. Kletni portal je lesen.
(EŠD 12373) Mirke - Kašča na domačiji Mirke 4
Nadstropna zidana kašča z začetka 19. stol. ima na čelni fasadi arkadno vhodno lopo slonečo na dveh okroglih
stebričih. V nadstropju lesen strop, klet je križno obokana. Streha simatrična dvokapna.
(EŠD 12374) Mirke - Svinjaki na domačiji Mirke 4
Pritličen zidan podolžen objekt ima na prednji fasadi šest arkadnih odprtin, ki slonijo na okroglih opečnih stebrih.
Ohranjena je fasadna poslikava in letnica 1870. Streha je simetrična opečna dvokapinca.
(EŠD 12417) Vrhnika - Domačija Tržaška 33
Domačija: nadstropna hiša, pokrita s šotorasto streho opečne kritine. Portal v srednji osi je zazidan, ohranila se je
letnica 1870. Gospodarsko poslopje je zidano in nadstropno, ter stoji za hišo.
(EŠD 12421) Vrhnika - Gospodarsko poslopje Ljubljanska 17
Nadstropen objekt nekdanjega skladišča živega srebra pokriva simetrična dvokapnica s čopi. Kamniti okenski
okviri, ohranjene kovane polknice. Na dvoriščni fasadi polkrožno zaključeni kamniti portali.
(EŠD 12673) Jezero - Domačija Jezero 67
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.
(EŠD 12674) Želimlje - Graščina Nameršelj
Enonadstropen objekt z notranjo razporeditvijo in obokanjem prostorov kaže na nastanek ob koncu 17. stol.
Graščina skupaj z gospodarskimi poslopji in mogočnimi lipami predstavlja zaključeno celoto.
(EŠD 12675) Želimlje - Kapelica Srca Jezusovega
Kapelica odprtega tipa z začetka 20. stoletja je pokrita z bakreno streho. Posvečena je Srcu Jezusovem.
(EŠD 12676) Želimlje - Kapelica sv. Vida
Kapelica odprtega tipa z umetno kovano ograjo s konca 19. stoletja. Posvečena je sv. Vidu.
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Strokovni članki, knjige na temo KP Ljubljansko barje
avtor

naslov dela

dodatni opisi

Božič, L.

Populacija kosca Crex crex na
Ljubljanskem barju upada zaradi
zgodnje košnje in uničevanja
ekstenzivnih travnikov
Izviri Ljubljanskega polja in Barja,
pomembni za količinsko in
kakovostno stanje telesa podzemne
vode
Pokrajinske značilnosti območij
virov pitne vode v jugovzhodni
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Ljubljanskem barju
Kartiranje in naravovarstveno
vrednotenje habitatnih tipov na
Ljubljanskem barju ter conacija
bodočega parka
Kartiranje habitatnih tipov na
Ljubljanskem barju
Kartiranje in naravovarstveno
vrednotenje habitatnih tipov mestne
občine Ljubljana.
Fragmenti visokega barja na
Ljubljanskem barju
Ljubljansko barje
Državna topografska karta Republike
Slovenije
Ljubljansko barje – pregledna karta
kanalov, melioracijskih jarkov in
odvodnikov
Ljubljansko barje – habitatno kartiranje
Osnovna geološka karta SFRJ
Tolmač za list Postojna L33-77

CKFF

1999

Poročilo za MOP UVN Ljubljana in MOL, Center za
kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem
polju,
Poročilo za MOP UVN Ljubljana, Center za
kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem
polju,

1999

Naročnika: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Ljubljana & Mestna občina Ljubljana. Center za
kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem
polju.
Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana.
Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na
Dravskem polju.

1999

Scopolia 14,

1987

Kranj: Center za kartografijo favne in flore
1:50.000. 40, Grosuplje. 2004. 1. izd. 1:50.000.
Ljubljana, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Geodetska uprava Republike Slovenije
Geodetskizavod Slovenije, Kartografski oddelek

2004

(elektronska verzija). CKFF, MOPE,.
Postojna, L33-77. 1:100.000. Beograd. Založba
zveznega geološkega zavoda
Beograd. Zvezni geološki zavod

2000

2002

1998
2000
1967
1970
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Brošure, publikacije, zgibanke
Bregant, T.

Starejša, srednja in mlajša kamena doba ter
bakrena doba,

Brvar, I.
Čepon, Marko
Gabrovšek,
Karin
Habič, P.
Janežič; Tone

Barje in še kaj
Možnosti govedoreje na Ljubljanskem barju
Da bo Ljubljansko barje živelo.

Polak, S.
Trilar, Tomi.
Verbič, Janez
Verbič, Janko
Verbič, Jože

Vrhniški izviri in njihovo kraško zaledje.
Borovnica: med meglicami Ljubljanskega
barja in globinami notranjskih gozdov
Natek, K., 2005. Geomorfologija
Ljubljanskega barja z okolico. Ljubljansko
barje. (osebni vir, julij 2005)
Mednarodno pomembna območja za ptice v
Sloveniji.
Meglice nad barjem
Kmetijstvo zahodnega dela Ljubljanskega
barja v preteklem obdobju
Poljedelstvo na Barju
Možnosti okolju prijazne reje domačih živali
na Ljubljanskem barju glede na kakovost
pridelane krme.
Barjanski travniki - ogrožena naravna
dediščina Evrope.
Izbor ogroženih in izumrlih rastlin
Ljubljanskega barja.
Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje
habitatnih tipov na Ljubljanskem barju.
Kuclerjev kamnolom : naravni spomenik :
Drenov Grič,
LJUBLJANSKO BARJE, skrivnostni svet
živalskega oglašanja
Mokrišče v produ - oaza na obrobju
Ljubljane.

Pozdravljeni, prednamci! Ljubljana od
prazgodovine do srednjega veka, Katalog
razstave, Ljubljana
Vesela šola. PIL. maj 2002. letnik 54, št. 29.
Vrhniški razgledi, Letn.3, str. 51-54.
Ljubljana: Zavod republike Slovenije za varstvo
narave (priloga 3).
Vrhniški izviri, Leto 1, str. 43-74
[zloženka].

1996
2002
2000
2004

Monografija DOPPS

2000

Vesela šola. PIL plus. (22. mar. 2002) letnik 54.
št. 29
Vrhniški razgledi. Leto 3

2002
2000

Vrhniški razgledi. Leto 3
Vrhniški razgledi. Leto 3

2000
2000

Mestna občina Ljubljana, Zavod za varstvo
okolja, (brošura)
Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine, (plakat)
Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na
Dravskem polju, CD-rom
Vrhnika. Občina Vrhnika - Zveza kulturnih
organizacij, 1 zgibanka : ilustr. , 30x68 cm
(CD s posnetimi živalskimi zvoki)
http://www2.pms-lj.si/cdbarje/
Mestna občina Ljubljana in Ljubljanski regionalni
zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine,
(brošura)

2002

1996
2000

1991
2000
1997

1999

Spletne strani
http://www.ljubljana.si/si/gospodarstvo/krajinski_park_barje/default.html
http://www.ljubljana.si/si/turizem/utrip_ljubljane/okolica/barje/
http://www.ljubljanskobarje.si/gozdna-ucna-pot.php
http://www.ljubljanskobarje.si/kmetijstvo.php
http://www.ljubljanskobarje.si/pdf/LB_raziskovalna_naloga.pdf
http://www.ljubljanskobarje.si/
http://www.bioportal.si/index.php?view=20 (karta)
http://www.ljubljanskobarje.si/pdf/geoloske_poti.pdf
http://www.ljubljanskobarje.si/pdf/LB_raziskovalna_naloga.pdf
http://www.ljubljanskobarje.si/pdf/smernice_kulturna_dediscina.pdf
http://www.ljubljanskobarje.si/pdf/melik.pdf (povodnji)
http://www.ljubljanskobarje.si/pdf/Kolonizacija-ljubljanskega-barja.pdf
http://www.ljubljanskobarje.si/pdf/opredelitev_vodnega_rezima.pdf
http://www.ljubljanskobarje.si/pdf/Inventarizacija_kacjih_pastirjev.pdf
http://www.ljubljanskobarje.si/o-ljubljanskem-barju.php
http://www.ljubljanskobarje.si/krajinski-park.php
http://www.ljubljanskobarje.si/projekti.php
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http://www.skofljica.si/html/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=43
http://arheologija.ff.uni-lj.si/barje/index_si.html
http://www.gea-on.net/clanek.asp?ID=580
http://www.ljubljanskobarje.si/pdf/ljubljanskobarje.pdf#search=ljubljansko barje
Novi rekreacijski park Barje - Prevrednotenje odnosa do barjanskega dela mestne občine kot izhodišče za prenovo in razvoj
južnega dela Ljubljane http://www.ljudmila.org/dupps/projekt2.htm
Črešnja pri Bistri, novoodkrito kolišče na Ljubljanskem barju
http://www.ckff.si/dokumenti/Veluscek_et_al_Cresnja_Arheoloski_vestnik_55_2004.pdf#search=ljubljansko barje
Program dela Društva za Ljubljansko barje - 21.7.06
http://www.brezovica.si/novice/default.asp?Ident=5490&pogled=2&kat=3
Delež površin Natura 2000 po območjih
http://www.rralur.si/html/rrplur_podezelje/docs/bor_brez_dob_poh_hor_vrh/teksti/40obm5-natAD.xls
Razvojni program podeželja občin Borovnica, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul in Vrhnika :
http://www.rralur.si/html/rrplur_podezelje/docs/bor_brez_dob_poh_hor_vrh/3Vsebina.htm;
Srednješolski referati, delovni nastopi: http://www.dijaski.net/?stran=geo&sub=ref
Krajinski park Barje – reportaža: http://www.brezovica.si/reportaze/park/Barje1.htm
Ježovnik, V., Jaklič, S. Spremljanje posedanja Ljubljanskega barja na področju ilovice. Geodetski vestnik 47/3 2003.
http://www.geodetski-vestnik.com/47/3/gv47-3_263-271.pdf#search=%22ljubljansko%20barje%22
Ljubljansko barje timko projekt (zgodovina geoloških raziskav, nastanek in obseg, osuševanje, vegetacija, živalstvo,
arheologija, onesnaženost, postopki čiščenja, posledice onesnaženosti)
http://www.gimvic.org/projekti/timko/barje/STRAN1.HTML
Močvirja http://www.gea-on.net/clanek.asp?ID=110
Program priprave strategije prostorskega razvoja občine Ig.
http://www.obcina-ig.si/obcina-ig/program%20priprave%20osnutek%20SPRO.doc
Podpis sporazuma o sodelovanju pri ustanovitvi KP Ljubljansko barje.
http://www.borovnica.si/index.php?m=teren&p=main&p=main&id=12
Živeti na močvirnem Ljubljanskem barju-nova dognanja o življenju koliščarjev
http://www.rtvslo.si/kultura/modload.php?&c_mod=rnews&op=sections&func=read&c_menu=5&c_id=32458
Projekt Krajinski park Ljubljansko barje
http://www.gov.si/mop/dokumenti/0906barje-alma.doc
Uvodni nagovor ministra Janeza Podobnika ob podpisu sporazuma za KP Ljubljansko barje občina Ig, petek, 9. junij 2006
http://www.gov.si/mop/dokumenti/0906barje-govor.doc
Vuga, L., Prazgodovinsko kolo z Ljubljanskega barja. Pogum Revija SRP 2004/1
http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2004-1/prazg.htm
Varstvo naravnih vrednot lokalnega pomena-stanje ohranjenosti naravnega okolja v MOL,
http://www.opvo.mop.gov.si/pilotni_projekt/jankovic.pdf#search=%22ljubljansko%20barje%22
Načrt herpetološkega društav za l. 2004,
http://www.herpetolosko-drustvo.si/Index_Files/2x2_Files/Dejavnosti.html
Dediščina ostrorogega jelena-ob 130. Obletnici odkritja kolišč na Ljubljanskem barju
http://www.zrss.si/doc/ZGO_Zgibanka.doc
Poslanska vprašanja na 8. redni seji državnega zbora
http://www.sds.si/index.php?section=news&news=novice/050715_124839.txt
http://www.bf.uni-lj.si/katedre/strdelo/Cop_Izzivi.htm
Ljubljansko barje v železni dobi in zakladi Magdalenske gore
http://www.drustvo-frangovekar.si/drustvofrangovekar/turisticno_raziskovalna_sk_.htm
Odlok o razglasitvi Malega placa za naravni rezervat http://www2.gov.si/zak/idc4/pred_ls.nsf/ID/ODLO4791?OpenDocument
Naravne in druge nesreče v Sloveniji v letu 2002 http://www.sos112.si/db/priloga/p111.doc
Hiša na stebrih na Ljubljanskem barju
http://predmet.arh.uni-lj.si/ar/2003-2/ar2003-2-08.pdf#search=%22ljubljansko%20barje%22
Odlagališče nenevarnih odpadkov Barje. http://www.jh-lj.si/index.php?p=7&k=682
LUR: http://www.rralur.si/html/docs/projekt_zavarovanje_ljubljanskega_barja.doc
http://www.rralur.si/html/rrplur_2007_2013/rrplur_2007-2013_nacrt-RRPLUR.htm
http://www.rralur.si/html/rrplur_2007_2013/docs/osnutek_rrplur_2007_2013.doc
poročila o opravljenih aktivnostih http://www.rralur.si/html/rrplur_2007_2013/docs/porocilo_prva_faza.doc
http://www.rralur.si/html/rrplur_2007_2013/docs/porocilo_druga_faza.doc
http://www.rralur.si/html/rrplur_2007_2013/docs/porocilo_tretja_faza.doc
Načrt priprave regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje od 2002 - 2006
http://www.rralur.si/html/rrplur_2002_2006/nacrt_priprave_RRPLUR_2002_2006.doc
Regionalni razvojni program LURza obdobje 2002-2006 Analiza – posnetek stanja
http://www.rralur.si/html/docs/analiza.doc
Strateški del RRP LUR 2002-2006.
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http://www.rralur.si/html/docs/strateski_del_RRP_LUR_(izvlecek).doc
http://www.rralur.si/html/vabila_novice/docs/strateski_del_RRP_LUR_za_obdobje_2002-2006.doc
Izvedbeni del RRP LUR. http://www.rralur.si/html/docs/Izvedbeni_del_RRP-LUR_2002-2006.doc
Regionalni razvojni program LUR za obdobje 2002-2006.
http://www.rralur.si/html/docs/strateski_in_izvedbeni_izvlecek.doc
http://www.rralur.si/html/docs/strateski_in_izvedbeni.doc
Mnenje Agencije RS za regionalni razvoj k predloženemu Regionalnemu razvojnemu programu za Osrednjeslovensko
statistično regijo http://www.rralur.si/html/docs/mnenje_arr.doc
Poročila o izvedenih fazah. http://www.rralur.si/html/rrplur_2002_2006/rrplur_2002-2006_porocilo.htm
Poročilo o spremljanju in koordinaciji izvajanja regionalnega razvojnega programa LUR za obdobje 2002 – 2006 V letu 2004
http://www.rralur.si/html/rrplur_2002_2006/docs/porocilo.doc
Razvonji programi podeželja.
http://www.rralur.si/html/rrplur_podezelje/docs/skofljica_ig_lj_grosuplje.doc
http://www.rralur.si/html/rrplur_podezelje/docs/bor_brez_dob_poh_hor_vrh/3Vsebina.htm
Zabeležka posveta » Varstvo narave v Ljubljanski urbani regiji«
http://www.rralur.si/html/rrplur_2007_2013/delavnica_2005_05_10.htm
Zabeležka posveta »Urejanje javne komunalne infrastrukture«
http://www.rralur.si/html/rrplur_2007_2013/delavnica_2005_05_11.htm
Program razvoja podeželja za republiko Slovenijo 2004-2006
http://www.arsktrp.gov.si/fileadmin/arsktrp.gov.si/pageuploads/Publikacije_gradiva/PRP-program-spremembekonsolidirano.pdf
Zelene površine v MOL: Področje planiranja/načrtovanja zelenih površin, prostorski akti na več nivojih
http://www.opvo.mop.gov.si/pilotni_projekt/dolezal.pdf#search=%22prostorski%20plan%20barje%22
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14. UPORABLJENE KRATICE
Pojmi po ZUPr in ZUN
ZUPr
ZUN
ZUREP

zakon o urejanju prostora
zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
zakon o urejanju prostora

PPlan RS
PPlan

prostorski plan RS
prostorski plan občine

PIA
PUP
PIN
ZN
UN
ZN

prostorski izvedbeni akt
prostorski ureditveni pogoji
prostorski izvedbeni načrt
zazidalni načrt
ureditveni načrt
lokacijski načrt

Pojmi po ZUREP-1
PA
IPA

Prostorski akt
Izvedbeni prostorski akt

SPR RS
PR RS
LN RS

Strategija prostorskega razvoja Slovenije
Prostorski red Slovenije
Državni lokacijski načrti

SPR (SPRO)
UZ
KZ
PR (PRO)
OLN

Strategija prostorskega razvoja občine
Urbanistična zasnova
Krajinska zasnova
Prostorski red občine
Občinski lokacijski načrt

PP

program priprave

NR (NRP)

namenska raba prostora, podrobna namenska raba prostora

Pojmi po ZPNacrt
OPN – občinski prostorski načrt
OPPN – občinski podrobni prostorski načrt
Pojmi po ZVO - zakonu o varstvu okolja
CPVO
PVO

celovita presoja vplivov na okolje
poročilo o vplivih na okolje
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