
 
 

PRILOGA A: Pregled vstopnih točk po kriterijih. 

 

 

  

                  KRITERIJ 

VSTOPNA 

TOČKA 

Bližina pomembnih 

prometnic [rang ceste + 

oddaljenost] 

Dostop z javnim prometom 

[št. avtobusa + oddaljenost] 

Vstop/izstop 

na ladjico* 

[oddaljenost] 

Dostop s 

kolesi 

Navezava na obstoječo 

infrastrukturo; revitalizacija 

Mestni park 

Rakova Jelša 

A2  700 m, P+R ob 

priključku Ljubljana - center 

P+R Barje; končna postaja 9 

 0 m 

Da, 700 m Da Nekoč degradirano 

območje, odlagališče 

odpadkov, preraslo z 

invazivnimi vrstami. 

Četrtni center Barje 
A2  800 m 

R3 642  0 m 

19I in19B  neposredna 

bližina 

Pogojno, 250 m Da Prenova in ureditev na 

območju Stare šole 

Špica 

AC  2,5 km 

Dolenjska c.  500 m 

19B  400 m Da, v neposredni 

bližini 

Da Navezava na že urejeno 

Grubarjevo nabrežje in 

Park Špica. 

Škofljica 

A2   4,7 km (priključek 

Šmarje – Sap) 

G2 106  600m 

Da, končna postaja 3B  500 

m 

Železniška postaja  1000 m 

Ne Da Ureditev znotraj 

industrijske cone oz. v 

njeni bližini. 

Raziskovalna postaja 

Barje 

AC E61  8,3 km 

R3 642 250 m 

Da, 19I  300 m Ne Da Navezava na novo odprto 

Raziskovalno postajo Barje 

(povezava različnih 

inštitutov). 

Podkraj 

AC E61  13,3 km 

R3 642  0 m 

Da, medkrajevni  500 m: Ig – 

Strahomer – Tomišelj – Iška 

Loka – Ig. 

Ne Da  

Se nadaljuje … 



 
 

… nadaljevanje preglednice. 

Podpeč 

AC E61  8,3 km 

R3 642  0 m 

Da, 19B; medkrajevni 

Ljubljana - Notranje Gorice – 

Preserje – Rakitna -Borovnica 

(45)  

300 m 

Da, neposredna 

bližina 

Da Ureditev v okviru 

industrijske cone, ki je 

locirana tik ob reko 

Ljubljanico. 

JZ KPLB 

AC E61  5,5 km 

R3 742 0 m 

Da, končna postaja 6B in 

železniška postaja  200 m 

Da, 2 km Da Navezava na obstoječo 

info točko na sedežu JZ 

KPLB. 

Borovnica 

(železniška postaja) 

AC E61  9 km 

R3 642  700 m  

Da, železniška postaja  0 m 

(izhodišče); št. 45;  Vrhnika – 

Borovnica – Ljubljana  700 

m 

Ne Da Ureditev (navezava, 

dopolnitev, prenova) v 

okviru železniške postaje. 

Bistra 

AC E61  4,7 km 

R3 642  0 m  

Slaba povezava z avtobusi 

(medkrajevni avtobus – 

Vrhnika – Borovnica)  300 

m. 

Da, 3 km Da Navezava na TMS. 

Vrhnika 

(Moja Ljubljanica) 

AC E61  1,5 km 

R2 409  0 m 

Da, medkrajevni Ljubljana - 

Logatec 700 m 

Pogojno pri 

Ribiški družini 

(neposredna 

bližina) 

Da Navezava na Kulturni 

center Vrhnika (Moja 

Ljubljanica). Revitalizacija 

vrhniških ribnikov. 

Športni park Bevke 

AC E61 8,2 km (priključek 

Brezovica), 7,4 km 

(priključek Vrhnika) 

Da, medkrajevni Ljubljana –

Blatna Brezovica  1,5 km 

Da, 3 km Da Navezava na urejen 

športni park Bevke. 

 

 



 
 

AC = avtocesta 

G2 = Glavna cesta II. reda 

R2 = regionalna cesta II. reda 

R3 = regionalna cesta III. reda 

* v primeru sprostitve zakonodaje o plovnosti po reki Ljubljanici (trenutno je plovba med Vrhniko in Ljubljano prepovedana) . 

Oddaljenost 0 m pomeni, da je ta cesta/avtobusna postaja/reka v neposredni bližini. Gre za cesto, ki pelje mimo predvidene vstopne točke. 



 
 

PRILOGA B: Pregled znamenitosti ter tematskih in kolesarskih poti v KPLB, z najbližjimi vstopnimi točkami. 

 

Naravne vrednote 

(ožja zavarovana 

območja glede na 

Uredbo o KPLB) 

Opis Občina 
Najbližja vstopna 

točka 

Oddaljenost od 

vstopne točke 

Naravni spomenik 

Ljubljanica  

Reka dol vodno od Vrhnike. Naravni in kulturni spomenik državnega pomena. 

Glavni vodotok barjanske ravnice. Vode iz notranjskega zaledja privrejo na plan 

na kraškem robu (4 kraški izviri). Ljubljanica zbira vode s polhograjske in 

krimske smeri in jih odvaja proti Ljubljani. Od leta 2003 je struga Ljubljanice z 

bregovi zavarovana kot kulturni spomenik državnega pomena, kar med drugim 

pomeni, da je potapljanje v njej prepovedano. 

Ljubljana, 

Brezovica, 

Borovnica, 

Vrhnika 

Špica, Mestni park 

Rakova Jelša, 

Podpeč, Športni park 

Bevke, Bistra, 

Vrhnika (Ribiška 

družina) 

Špica: 0 m 

Rakova Jelša: 700 m 

Podpeč: 0 m 

Športni park Bevke: 3 

km 

Bistra: 3 km 

Vrhnika: 0 m 

Naravni spomenik 

Močilnik (NS) 

Zatrepna izvirna dolina Male Ljubljanice z izviroma Veliki Močilnik in Mali 

Močilnik. Tu pridejo na dan vode s Planinskega in Logaškega polja. 

Vrhnika Vrhnika (Moja 

Ljubljanica) 

1 km 

Naravni spomenik 

Retovje (NS) 

Zatrepna izvirna dolina Velike  Ljubljanice z izviri Veliko Okence, Malo Okence, 

izvir Pod skalo in izvir Pod orehom. Ob Verdu, skupina najmočnejše skupine 

kraških izvirov. 

Vrhnika Vrhnika (Moja 

Ljubljanica) 

1,5 km 

Naravni spomenik 

Ljubija (NS) 

Skupina izvirov Ljubije, pritoka Ljubljanice Vrhnika Vrhnika (Moja 

Ljubljanica) 

1,5 km 

Naravni spomenik 

Bistra – Grajski izvir 

(NS) 

Vrsta izvirov Bistre, pritoka Ljubljanice izpod ceste Vrhnika-Borovnica.  Vrhnika Bistra Manj kot 100 m 

 

Se nadaljuje … 



 
 

… nadaljevanje preglednice. 

Naravni spomenik 

Bistra – Zupanov 

izvir (NS) 

Vrsta izvirov Bistre, pritoka Ljubljanice izpod ceste Vrhnika-Borovnica. V 

preteklosti služil za pogon Zupanovega mlina. 

Vrhnika Bistra 250 m 

Naravni spomenik 

Bistra – Galetov izvir 

(NS) 

Kraški izvir Bistre, pritoka Ljubljanice na robu Ljubljanskega barja pri Bistri Vrhnika Bistra 1 km 

Naravni spomenik 

Jezero pri Podpeči 

(NS) 

Kraško jezero s poplavno ravnico pri Podpeči. Vodo dobiva iz 7 površinskih 

kraških izvirov, odteka pa podzemsko (skozi sifon) in ponovno izvira na južnem 

robu barja. 

Brezovica Podpeč 2 km 

Naravni spomenik 

Jurčevo šotišče (NS) 

Ostanki šote zahodno od Bevk. Vrhnika Športni park Bevke 2,5 km 

Naravni rezervat 

Strajanov breg (NR) 

Dolina zgornjega toka potoka Strajanov breg z mokrišči pri Dreniku, rastišče 

loeselove grezovke 

Škofljica Škofljica 5 km 

Naravni rezervat 

Goriški mah (NR) 

Največja sklenjena površina ostankov visokega barja (19 ha), na kateri je 

ohranjena plat šote (debelina znaša 2m), z bogato favno metuljev. Poraščeno z 

brezami, rdečimi bori, smrekami, krhlikami. 

Brezovica Borovnica 4,5 km 

Naravni rezervat 

Barje pri 

Kostanjevici (NR 

Mali plac) 

Ostanek visokega barja pri Kostanjevici na Ljubljanskem barju (rezervat meri 2 

ha). Včasih jezerce, kjer se je odlagala glina, na vrhu nje pa šota. Dvig gladine 

vode je vodilo v nastanek močvirja, ki ga preraščajo močvirske rastline.  

Vrhnika Športni park Bevke 2,5 km 

 

Se nadaljuje … 

 



 
 

… nadaljevanje preglednice. 

Naravni rezervat 

Koslerjeva gošča 

(Koslerjev gozd) 

(NR)  

Ohranjen kompleks visoko barjanskega gozda z acidofilnimi drevesnimi 

vrstami, jugovzhodno od Črne vasi. Del gozdnatega visokega barja na barjanski 

ravnici (20 ha), rastišče doba (hrast). 

Ig Četrtni center Barje 3 km 

Naravni rezervat 

Draga pri Igu – 

ribniki 

7 ribnikov v dolini Drage pri Igu. Obrobno trstičevje je življenjski prostor 

močvirskih ptic in ogrožene želve močvirske sklednice. Izkopani so bili v 18. 

stoletju za potrebe ribogojništva. Kasneje so tu kopali glino za potrebe 

opekarne. Po zalitju pa ponovno za potrebe ribogojništva. 

Ig Raziskovalna postaja 

Barje 

3 km 

Naravni rezervat Iški 

morost 

Območje najbolje ohranjenih travniških habitatov. Ig Podkraj 3 km 

 

Ostale naravne vrednote in druge zanimivosti 

Vrhniški ribniki Izkop gline za potrebe opekarn (19. st). – po opustitvi (1960) je jame zalila 

voda. 

Vrhnika Vrhnika (Moja 

Ljubljanica) 

3 km 

Stara struga 

Ljubljanice (Stržen) 

Naravna vrednota. Občasno aktivna vodna struga z izrazitima obrežnima 

nasipoma med Podpečjo in Notranjimi Goricami, z značilnim močvirskim 

rastjem . 

Dolga 6 je km in široka med 15 – 30 m.  

Vrhnika, 

Brezovica 

Športni park Bevke 

JZ KPLB 

4,5 km 

4 km 

Podpeški kamnolom Izkoriščali so ga že Rimljani – za potrebe izkoriščanja temno sivega apnenca z 

belimi lupinami fosilnih školjk, so prestavili strugo Ljubljanice. S čolni so kamen 

vozili v Emono za krašenje pomembnih stavb v mestu (Plečnik ga je uporabil za 

stopnišče v NUK-u). Danes zaščiten kot naravna vrednota, manjši izkopi le za 

potrebe restavriranja. Zaprt za javnost. 

Podpeč Podpeč 500 m 

Se nadaljuje … 



 
 

… nadaljevanje preglednice. 

Iški vintgar Naravna vrednota - soteska na obrobju Ljubljanskega barja, pri kraju Ig. Reka 

Iška je vrezala 300 – 400 m globoko sotesko. Priljubljena med izletniki, 

pohodniki, plezalci. 

Ig Raziskovalna postaja 

Barje 

7 km 

Kraško polje 

Ponikve 

Naravna vrednota - pretočno kraško polje na obrobju Ljubljanskega barja, med 

pobočji Krima. Voda, ki izvira na jugu in ponikne v ponorih na severnem delu 

polja, ponovno priteče na plan na robu Ljubljanskega barja (pod vasjo Kamnik). 

Brezovica Podpeč 3,5 km 

Kuclerjev kamnolom Zavarovan kot naravni geološki spomenik. V preteklih stoletjih so tu kopali črni 

in sivi apnenec. Vmesne debele plasti premoga antracita in črnega skrilavega 

laporja. Bogato nahajališče fosilnih školjk. Nahaja se obrobju Ljubljanskega 

barja (med Vrhniko in Brezovico), za avtocesto. Dostop do kamnoloma je z 

regionalne ceste (R2) 409, ki poteka med Ljubljano in Vrhniko. 

Vrhnika Vrhnika (Moja 

Ljubljanica) 

6,5 km 

Soteska Pekel Soteska Pekel se nahaja na obrobju Ljubljanskega barja, približno 5 km 

oddaljena od naselja Borovnica. Skoznjo teče potok Borovniščica, ki izvira na 

bloško-rakitniški planoti. V soteski je urejena in zavarovana pešpot, ki vodi vse 

do zadnjega, 5 slapu. Značilne so previsne stene, globoki tolmuni ter številni 

slapovi. 

Borovnica Borovnica 5 km 

Sv. Ana nad 

Podpečjo 

Včasih pomembno gradišče na vzpetini danes predstavlja lokacijo s koder se 

odpirajo odprti pogledi na vse smeri Ljubljanskega barja (484 mndv). Cerkev sv. 

Ane izvira iz konca 16. stoletja, 

Brezovica Podpeč 2,5 km (čez Preserje) 

 

 

 



 
 

Tematske poti Opis Občina 
Najbližja vstopna 

točka 

Oddaljenost od 

vstopne točke 

Koščeva učna pot (v 

NR Iški morost) 

Med Brestom in Črno vasjo ob reki Iški. Označene točke opisujejo različne 

življenjske prostore na Ljubljanskem barju ter nanje vezane vrste rastlin in 

živali. Življenjski prostor ogroženih koscev. Krajša utrjena pot (500 m) vodi do 

opazovalnice. Skupna dolžina koščeve učne poti znaša 2,5 km, označenih je 8 

točk.(krožna pot). 

Ig (na meji z 

Ljubljano) 

Podkraj 2,5 km 

Učna pot Bevke Krožna, okoli 6,5 km dolga učna pot, na kateri je 10 informativnih tabel –

predstavitev reke Ljubljanice, barjanskih travnikov, bogato kulturno dediščino, 

prilagajanje poplavam … 

Vrhnika Športni park Bevke 2 km 

Pijavška barjanska 

pot 

Krožna pohodna in kolesarska pot (8 km) je speljana od Pijave Gorice na 

barjansko ravnico med Želimljami in Igom. 15 označenih točk na katerih 

spoznavamo kulturne znamenitosti Pijave Gorice, značilne močvirne rastline in 

živali ter zajetje pitne vode. 

Škofljica Škofljica 4 km 

Pot ob reki Iški 

(Okljuk) 

Iška – reka treh obrazov – divji Iški vintgar, rodovitni Iški vršaj in močvirnato 

Ljubljansko barje. 11 informativnih tabel, zaenkrat dosegljive le na spletni strani 

KPLB (še niso postavljene).13 km dolga pot ob reki Iški. 

Ig Podkraj 1,5 km 

Bobrova pot Krožna bobrova pot vodi okoli osamelca Blatna Brezovica. Celotna pot je dolga 

7 km, ki je opremljena z 19 informativnimi tablami. Na njej obiskovalci spoznajo 

zgodovino barja in neokrnjeno naravo. 

Vrhnika Športni park Bevke 3 km 

 

Se nadaljuje … 

 

 



 
 

… nadaljevanje preglednice. 

Bevška pravljična pot1 Na območju Malega placa se bo vzpostavilo pravljično doživljajsko pot z 

lesenimi skulpturami, revitaliziralo se bo območje samega Malega placa in 

uredilo prezentacijo visokega barja. V okviru projekta se bo postavilo tematska 

igrala. Projekt še ni izveden. 

Vrhnika Športni park Bevke 2,5 km 

Učna pot Ribniki pri 

Dragi 

3 km dolga učna pot, 27 informativnih tabel (spoznavanje dreves in gozdnih 

značilnosti) 

Ig Raziskovalna 

postaja Barje 

3 km 

Pot ob barjanskih 

oknih (Strahomerska 

okna) 

Izviri na stiku prodnatega iškega vršaja in barja. 2 kilometrsko učno pot so 

odprli leta 2016. Urejena razgledna ploščad s 5 informativnimi tablami in 3 

sestavljankami. 

Povezana z učno potjo Okljuk. 

Ig Podkraj 0 m, izhodišče v 

naselju Podkraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Vir: Občina Vrhnika, 2016. Dodatno gradivo za 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika., URL: http://www.vrhnika.si/datoteke/1684915dodatnoint.pdf 
(Pridobljeno 24. 5 2018). 

http://www.vrhnika.si/datoteke/1684915dodatnoint.pdf


 
 

Romarska pot in 

kolesarske poti 
Opis Občina 

Najbližja vstopna 

točka 
Oddaljenost 

Jakobova romarska 

pot 

Prva evropska romarska pot. Po Jakobovi poti so že v srednjem veku 

hodili na romanje v Španijo (Santiago de Compostelo). Gre za 25 km 

dolg odsek med Ljubljano in Vrhniko, ki večinoma poteka po 

neprometnih barjanskih poteh.  

Ljubljana, 

Brezovica, Vrhnika 

 / 

Ravninske 

kolesarske poti 

 

 

 

- Ig-Staje-Iška vas-Strahomer-Vrbljene-Tomišelj-Brest-Matena-

Iška Loka-Ig 

- Ig-Staje-Iška vas-Iška-Iški Vintgar 

- Ig-Staje-Ižanka-Parti-Ig 

- Ig-Mah-Grmez-Hauptmanca-čez Ižanko-Matena-Ig 

- Ig-Brest-Podpeč 

- Ig-Brest-Tomišelj-Podkraj-Črna vas-Matena-Ig 

- Ig-Kremenica (Draga)-Gauge-Želimlje 

 Na kolesarsko pot 

se lahko priključimo 

kjerkoli. 

/ 

Kolesarske poti z 

vzponi: 

- Ig-Golo-Kurešček-Zapotok 

- Ig-Sarsko-Klada – od tod naprej do Želimelj ali na Golo 

- Ig-Gornji Ig-Krim – lahko nadaljujemo na Rakitno 

- Ig-Želimlje – nadaljevanje na Turjak 

- Ig-Podpeč-Rakitna-Sv.Vid-Ravnik-Lužarji-Rob-Zapotok-Ig 

 Na kolesarsko pot 

se lahko priključimo 

kjerkoli. 

 

 

V tabelo smo vključili naravne vrednote, ki so v Uredbi o KPLB predstavljene v okviru ožjih zavarovanih območij (naravni spomeniki in naravni rezervati). Dopolnili 

smo jo z zanimivosti, ki so izpostavljene na Izletniški karti Ljubljanskega barja. Točke in poti so prikazane na prilogi D.  

** povzeto po: Bratina, M., Zupanc, B., 2013; Krajinski park Ljubljansko barje, 2018; Uredba o krajinskem parku Ljubljansko barje, 2008; 
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Krajinski park Ljubljansko barje
PRILOGA C:    Ku ltu rna dediščina

Legenda:

Merilo: 1:100.000

Bistra

Bevke

Izdelala: Špela Blatnik
vir: RKD, 2017
podlaga: Geopedia
maj 2018

Železniška proga
Poselitev
Meja KPLB

Avtocesta
Glavna cesta
Regionalna cesta
Občinska cesta

Profana stavbna dediščina
Arh eološka dediščina

Memorialna dediščina
Naselbinska dediščina
Ku ltu rna krajina

Ostalo
Sakralno profana stavbna ded.
Sakralna stavbna dediščina
Vrtnoarh itektu rna dediščina

Tip kulturne dediščine
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Krajinski park Ljubljansko barje
PRILOGA D:    Mre ža vstopnih točk in
                         pre dlog e n odn e vn ih izle tov

Le ge n da:

Me rilo: 1:100.000

Bistra

Be vke

Izde lala: Špe la Blatnik
podlaga: Geopedia
m aj 2018

ú Vodovodni m ost
î Vstop/izstop na ladjico
! Znam e n itosti

Avtoce sta
Glavna ce sta
Re gionalna ce sta
Občinska ce sta

!. Glavn e
!. Stranske

Oddalje n ost 1500 m Te m atske  poti

Že le zn iška proga
Pose lite v
Me je  občin
KPLB

Sku pin e  (tu risti)
Dru žina
Športn ik

Predlog enodnevnih izletov Vstopne točke



Podpeč

Notranje Gorice

Lju blj
anica

Stara
 stru g

a Lju b
ljanic

e

¨

Jezero pri Podpeči z okolico
PRILOGA E:   Ku ltu rna dediščina

Legenda:

Merilo: 1:25.000

Jezero

Sv. Lovrenc

Izdelala: Špela Blatnik
vir: RKD, 2017
podlaga: Geopedia
maj 2018

Poselitev
Meja KPLB
Železniška proga

Tip kulturne dediščine

Sv. Ana

Arh eološka dediščina
Ku ltu rna krajina

Memorialna dediščina
Naselbinska dediščina
Ostalo

Profana stavbna dediščina
Sakralna stavbna dediščina

Kamnik pod
Krimom



U

!

!

!

Æü

Æü

Æü
Æü Æü

Æü

Æü

¨

KPLB: Jezero pri Podpeči
PRILOGA F: Trenutn o stanje okoli Jezera

Legen d a:

Merilo: 1:10.000

Pod peč

Izd elala: Špela Blatnik
pod laga: Geoped ia
vir: RNKD, Atlas okolja
m aj 2018

Jezero

Parkirišče Pritok
Jezero
Gasilski d om
Gostilna

Æü Urejena (m akad am )
Æü Ob poletn ih konicah
U Kon čn a postaja 19B

! Naravn a vred n ota (točka)
Naravn a vred n ota (obm očje)
Poselitev
Meja KPLB

Tip enote
Kulturn a krajina
Arheološka d ed iščina
Sakralna stavbna d ed iščina
Naselbinska d ed iščina



¨

KPLB: Jezero pri Podpeči
PRILOGA G: Predvidene parcele za urejanje

Legenda:

Merilo: 1:2.500
Izdelala: Š pela Blatnik
podlaga: Geopedia
vir: iObčina
maj 2018

Številka parcele
Jezero
Gasilski dom
Gostilna

283/4
300/2
301/2

302/2
468/1
468/5

Poselitev
Zemljiš ki kataster
Meja KPLB



PRILOGA H 

Nepremična kulturna dediščina na območju Ljubljanskega barja glede na tip enote (skupaj 278 enot): 

Tip enote Število 

Arheološka dediščina 63/278 

Kulturna krajina 3/278 

Memorialna dediščina 40/278 

Naselbinska dediščina 12/278 

Profana stavba dediščina 99/278 

Sakralna stavbna dediščina 55/278 

Sakralno prodana stavbna dediščina 2/278 

Vrtnoarhitekturna dediščina 2/278 

Ostalo 2/278 

 

Enote nepremičninske kulturne dediščine v naseljih Podpeč in Jezero 

Ime enote Tip enote 

Podpeč – Apnenica I, II, III profana stavbna dediščina 

Podpeč – Arheološko najdišče Ljubljanica Arheološka dediščina 

Podpeč – Arheološko najdišče sv. Ana Arheološko dediščina 

Podpeč – Cerkev sv. Ane Sakralna stavbna dediščina 

Podpeč – Domačija Podpeč 47 profana stavbna dediščina 

Podpeč – Domačija Podpeč 50 profana stavbna dediščina 

Podpeč – Domačija Podpeč 65 profana stavbna dediščina 

Podpeč – Gostilna Grebenčeva klet profana stavbna dediščina 

Podpeč – Hiša Podpeč 41 profana stavbna dediščina 

Podpeč - Kamnolom ostalo 

Podpeč – Kapelica pri hiši Podpeč 26 profana stavbna dediščina 

Podpeč – Kovačija Podpeč 34 profana stavbna dediščina 

Podpeč –Mizarstvo Hoja profana stavbna dediščina 

Podpeč – Spominska plošča Deseti Ljubljanski brigadi Memorialna dediščina 

Podpeč – Toplarji v jedru vasi profana stavbna dediščina 

Podpeč – Vila Kobi profana stavbna dediščina 

Jezero – Cerkev Sv. Lovrenca Sakralna stavbna dediščina 

Jezero –Domačija Jezero 51 profana stavbna dediščina 

Jezero - Domačija Jezero 52 profana stavbna dediščina 

Jezero - Domačija Jezero 57 profana stavbna dediščina 

Jezero - Domačija Jezero 67 profana stavbna dediščina 

Jezero – Gospodarsko poslopje pri hiši Jezero 59 profana stavbna dediščina 

Jezero – Hiša Jezero 60 profana stavbna dediščina 

Jezero – Kapelica pri hiši Jezero 51 sakralna stavbna dediščina 

Jezero – Spominski plošči padlim v NOB Memorialna dediščina 

Jezero –Vaško jezero Naselbinska dediščina 

Jezero –Zidano znamenje sakralna stavbna dediščina 
 

Vir: Register nepremične kulturne dediščine, 2018. Iskanje enot nepremične kulturne dediščine. 

http://rkd.situla.org/ (Pridobljeno 16. 5. 2018).  

 

http://rkd.situla.org/

