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ARHEOLOŠKA NAJDIŠČA
Evid. št.
enote

Zvrst
dediščine:
Ime enote:

Lokacija:
Varstvene
usmeritve:

Tipološka gesla
enote

Opis

Obdobje

17887

Arheološko
najdišče Grad
Jama

Begunje na
Gorenjskem

arheološka
najdišča

jamska
postojanka,
ruševina, grad

Sondiranja v jami v 50-tih
letih 20. stol. so odkrila z
malto vezane kamnite
zidove. Morda gre za
ostanke jamskega gradu
(de Antro) omenjenega
že l. 1185. Ob sondiranju
so najdene tudi drobne
prazgodovinske,
rimskodobne in
srednjeveške najdbe.

starejša
bronasta doba,
starejša železna
doba, pozna
rimska doba,
visoki srednji
vek, pozni
srednji vek

17888

Arheološko
najdišče
Gradišče v dolini
Drage

Begunje na
Gorenjskem

arheološka
najdišča

naselbina,
refugij

Višinska naselbina,
domnevno pribežališče iz
pozne rimske dobe. Na
terenu so vidne umetno
preoblikovane terase,
najdbe niso znane.

pozna rimska
doba

2

Fotografije

Vrsta/akt razglasitve
spomenika

17890

Arheološko
najdišče
Hudičev gradič

Begunje na
Gorenjskem

5450

Arheološko
območje sv.
Peter

17889

26370

arheološka
najdišča

jamska
postojanka,
tabor, utrdba

Zazidana majhna jama oz.
skalna polica, utrjena z
obzidjem in krožnim
stolpom s konca 15.
stoletja.

zadnja četrtina
15. stol.

Begunje na
arheološka
Gorenjskem - najdišča
Poljče

arheološko
območje,
naselbina

Ob poskusu razširitve
brezna ob cerkvi sv. Petra
so slučajno našli antične
novce, ki potrjujejo
votivni pomen jame in
vsebinsko dopolnjujejo
antropogeno
preoblikovanost vrha.

pozna rimska
doba

Gradišče Njivice

Begunje na
Gorenjskem

arheološka
najdišča

gradišče

Gradišče, ki je bilo na
pristopnejših mestih
utrjeno s kamnito
ogrado. Z arheološkim
izkopavanjem l. 1961 je
bilo ugotovljeno, da
konec življenja na
gradišču sovpada s
požigom naselbine.

pozna bronasta
doba, starejša
železna doba

Staroslovansko
grobišče

Begunje na
Gorenjskem

arheološka
najdišča

plano
grobišče,
skeletni pokop

Manjše staroslovansko
grobišče (konec 8. in 9.
stol.) s keramičnimi
pridatki; l. 1970 so pri
kopanju jame za greznico

zgodnji srednji
vek

3

odkrili tri skeletne
grobove, v enem je bil
keramičen lonec, okrašen
z dvema pasovoma
valovnic.
15536

Arheološko
najdišče Na
Dolinje

Brezje na
Gorenjskem

arheološka
najdišča

naselbina

Zgodnjeslovanske
zgodnji srednji
ostaline naselbinskih
vek
struktur (stojke, odpadne
jame) s številnimi
keramičnimi predmeti iz
8. stol. Najdišče je
identificirano 1999 s
sistematičnim
površinskim pregledom in
delno izkopano ob gradnji
avtoceste Podtabor Radovljica.

10018

Arheološko
območje

Brezje na
Gorenjskem

arheološka
najdišča

arheološko
najdišče

Naključne najdbe rimskih
in staroslovanskih
grobov.

28844

Rimskodobno
grobišče

Brezje na
Gorenjskem

arheološka
najdišča

plano
grobišče, žgani
pokop

Rimskodobno grobišče,
zgodnja rimska
slučajno odkrito pri
doba
gradnji stanovanjske hiše.
Najdenih je bilo več
žganih grobov s pridatki iz
2. in 3. stol. (oljenki:
pečatna in reliefna,
4

rimska doba,
zgodnji srednji
vek

lončene posode, oglje).
Obseg grobišča ni znan.
10022

Gomilno
grobišče
Dobrava

Črnivec

arheološka
najdišča

gomilno
grobišče

Skupina večjih in manjših
gomil, ki jih naključne
najdbe ob raznih
zemeljskih delih
umeščajo v prazgodovino
in rimsko dobo. Gomilni
pokopi so v obeh
obdobjih za Gorenjsko
redkost, zato so gomile
pomembne za
ugotavljanje kulturnih
vplivov.

starejša železna
doba, zgodnja
rimska doba

16113

Naselbina na
Gradišču na
Vodiški planini

Jelovica

arheološka
najdišča

naselbina

Tri arheološke sonde so
dale fragmente
poznosrednjeveške
keramike in oglje. Nasipi
z zunanje strani in raven
teren na vrhu hriba pa bi
lahko pričali o obstoju
bivanja v omenjenem
obdobju.

pozni srednji vek

17599

Arheološko
najdišče sv.
Marija

Lesce

arheološka
najdišča

naselbina,
plano
grobišče,

V starejši literaturi se
omenjajo najdbe
starokrščanskega
mozaika, nagrobnikov,

pozna rimska
doba

5

nagrobnik,
sarkofag

sarkofagov in zidov, kar
kaže na pomembno
poznoantično poselitveno
točko.

17600

Arheološko
najdišče Na
taboru

Ljubno

arheološka
najdišča

naselbina,
kastel

Terasasto preoblikovan
greben nad vasjo, z
vidnimi ostanki (temelji)
rimskodobnega stolpa in
jarka. Prostor je bil
poseljen že v
prazgodovini, kar
dokazujejo naključne
keramične najdbe.

starejša železna
doba, rimska
doba

17602

Arheološko
najdišče Slatna

Mlaka pri
Begunjah na
Gorenjskem

arheološka
najdišča

posamična
najdba

Najdišče novčnega
zaklada, ki je vseboval
okrog 500 novcev
(popisanih jih je 454) s
konca 3. in z začetka 4.
stol. Najdeno slučajno
1858; dokument o
odkritju omenja tudi
veliko kamnov, kar bi
kazalo na večjo
rimskodobno naselbino
ali podeželsko vilo.

pozna rimska
doba

6

10036

Arheološko
najdišče Pod
cesto

Mošnje

10033

Arheološko
območje

Mošnje

10037

17604

villa rustica,
plano
grobišče, žgani
pokop,
skeletni pokop

Stavbni ostanki
rimskodobne podeželske
naselbine (villa rustica).
Raziskani del naselbine se
terasasto niža, opira se
na dolge segmente
istočasnega opornegu
zidu. Naselbinsko celoto
dopolnjuje najdba
skeletnega in žganega
groba v neposredni
bližini.

arheološka
najdišča

arheološko
najdišče

Posamezne naključne
rimska doba
rimskodobne najdbe (tudi
mozaične kocke).

Zgodnjesrednjev Mošnje
eška naselbina
Na selu

arheološka
najdišča

naselbina

Naravno dobro zavarovan zgodnji srednji
pomol s sledovi
vek
antropogene
preoblikovanosti,
obrambni nasip.

Arheološko
območje Iskra

arheološka
najdišča

arheološko
območje,
plano grobišče

Pri tovarni Iskra je bila pri
gradbenih delih najdena
oljenka, kar kaže na
obstoj rimskodobnega
grobišča v bližini.

Otoče

arheološka
najdišča

7

rimska doba

spomenik lokalnega
pomena
Odlok o razglasitvi
arheološke lokacije
Mošnje - rimska
naselbina Pod cesto za
kulturni spomenik
lokalnega pomena,
Uradne objave (Deželne
novice), št. 76/2007

rimska doba

17603

Rimski vodovod

Otoče

arheološka
najdišča

vodovod

Mimo Otoč naj bi vodila
rimska cesta, v kraju
samem pa so odkrili
ostanke rimskodobnega
vodovoda.

rimska doba

15545

Arheološko
najdišče Ledine

Radovljica

arheološka
najdišča

naselbina

S poljskimi deli
poškodovana
rimskodobna naselbina;
posamezni predmeti se
pojavljajo v ornici.
Številni odlomki
lončenine v globjih
plasteh ob fosilni strugi
potoka Zgoša so iz
starejše železne dobe.

starejša železna
doba, rimska
doba

10169

Arheološko
najdišče Žale

Radovljica

arheološka
najdišča

naselbina

Ob arheološkem nadzoru
so bili odkriti ostanki
antične arhitekture
(gradbeni material) in
keramični odlomki.

rimska doba

599

Arheološko
območje
Radovljica

Radovljica

arheološka
najdišča

gradišče,
grobišče,
naselbina

V naselju so ostanki
zgodnjesrednjeveške
nekropole ob cerkvi in
druge nekropole v
Predtrgu, gradišča v
Predtrgu in domnevnega

pozna bronasta
doba, železna
doba, rimska
doba, zgodnji
srednji vek

8

prazgodovinskega
gradišča pod njim.
5458

7872

5457

Gradišče

Radovljica

Nekropola na
Linhartovem
trgu

Radovljica

Nekropola v
Predtrgu

Radovljica

arheološka
najdišča

arheološka
najdišča

arheološka
najdišča

gradišče

nekropola

nekropola

Neo - eneolitska
naselbina, ohranjena v
plitvi kulturni plasti pod
gozdnim humusom:
keramika, kameno
orodje, hišni lep.

srednji neolitik,
mlajši neolitik

Ob arheoloških
sondiranjih v okolici
župne cerkve je bilo
odkritih nekaj
staroslovanskih grobov z
najdbami od 10. do 11.
stol.. Grobišče je delno
uničeno z mlajšimi
pokopi.

zgodnji srednji
vek, visoki
srednji vek

spomenik lokalnega
pomena

Ostanki
zgodnjesrednjeveške
(staroslovanske) skeletne
nekropole, delno že
izkopane.

zgodnji srednji
vek

spomenik lokalnega
pomena

9

spomenik lokalnega
pomena
Odlok o razglasitvi
starega mestnega jedra
Radovljice za kulturni in
zgodovinski spomenik,
Uradni vestnik Gorenjske,
št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi
starega mestnega jedra
Radovljice za kulturni in
zgodovinski spomenik,
Uradni vestnik Gorenjske,
št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi
starega mestnega jedra
Radovljice za kulturni in
zgodovinski spomenik,

Uradni vestnik Gorenjske,
št. 11/87-160
10041

Prazgodovinska
naselbina
Batranca

Mošnje

arheološka
najdišča

naselbina

Naključne
prazgodovinske najdbe in
značilna oblikovitost
terena opozarjata na
potencialno
prazgodovinsko
naselbino.

pozna bronasta
doba, železna
doba

17605

Arheološko
najdišče Preska

Slatna

arheološka
najdišča

utrdba

Lokacija verjetno
srednjeveške utrdbe
glede na umetno
preoblikovano vzpetino z
izravnanim vrhom in
obrambni jarek, viden na
zahodnem delu območja.
Najdbe niso znane.

srednji vek

17606

Ruševine gradu
Glantz

Slatna

arheološka
najdišča

ruševina, grad

Grad je bil zgrajen konec
15. stol., v začetku 17.
stol. je bil že razvalina.
Vidne so še ruševine
obzidja z obrambnim
stolpom, ostanki palacija
in zid z ohranjenim
polkrožnim portalom.

druga polovica
15. stol.

10

17607

Arheološko
najdišče
Častitljiva jama

Spodnja
Lipnica

arheološka
najdišča

jamska
postojanka

Vodoravna jama, kjer so
bili slučajno najdeni
odlomki lončenine iz
pozne rimske dobe in
visokega srednjega veka;
jama je glede na lego in
velikost primerna le za
začasno človekovo
bivanje.

pozna rimska
doba, visoki
srednji vek

17608

Arheološko
najdišče Jama
pod Stolcem

Zaloše

arheološka
najdišča

jamska
postojanka

Spodmol, kjer naj bi bila
najdena bronasta,
verjetno rimskodobna ali
srednjeveška verižica.
Jama je primerna za
skrivališče, ne pa za
daljše bivanje.

rimska doba,
srednji vek

17612

Ruševine gradu
Pusti grad

Zgornja
Lipnica

arheološka
najdišča

ruševina, grad

Ruševine obodnega
gradu, v gotiki obdanega
z novim obzidjem. Grad,
ki se prvič omenja na
začetku 13. stol, je v 16.
stol. pogorel in bil
opuščen. Varoval ga je
obrambni jarek, še dobro
ohranjen na severni in
južni strani.

12. stol., druga
polovica 15.
stol., 16. stol.

11

CERKVE
Evid. št.
enote

1611

Zvrst
dediščine:
Ime enote:

Lokacija:
Varstvene
usmeritve:

Cerkev sv.
Petra

Begunje na
Gorenjskem

Tipološka gesla
enote

Cerkev sv.
Urha

Begunje na
Gorenjskem
Cerkev stoji
sredi naselja,
vzhodno ob

Obdobje

stavbe

podružnična
cerkev, sv. Peter

Poznogotska cerkev iz 16.
stol. s pravokotno
dvoladijsko zvezdasto
obkano notranjščino in
tristrano sklenjenim
prezbiterijem, ki ju je med
1530 - 1540 poslikal Jernej iz
Loke. Samostojno stoječ
zvonik.

prva
četrtina 16.
stol., 17.
stol., 1657

stavbe

župnijska
cerkev, sv. Urh

Baročna cerkev je bila
zgrajena 1740-43. Kupolasto
obokana, zvonik v osi fasade,
baročna in historična
oprema (Layer, Vurnik),
poslikava notranjosti Matija

druga
četrtina 18.
stol., 17401743

Na vrhu griča,
severozahodno
od naselja
Begunje,
zahodno nad
Krpinom.
1609

Opis

12

Fotografije

Vrsta/akt razglasitve
spomenika

cesti skozi vas,
nasproti gradu
Katzenstein.
2069

Cerkev sv.
Vida

Brezje na
Gorenjskem

Bradaška 1894 in 1897.
Stranski oltar Matere božje iz
gradu.
stavbe

romarska
cerkev,
podružnična
cerkev, sv. Vid

Neorenesančna triladijska
cerkev (F. Faleschini, 188990). Ob južno fasado
predhodnice so 1800
prizidali kapelo s kupolo z
božjepotno podobo Marije
Pomagaj (slikar L. Layer).
Predelave cerkve I. Vurnik.

sredina 15.
stol.,
prelom 18.
stol. in 19.
stol., 1800,
zadnja
četrtina 19.
stol., 18891890, tretja
četrtina 20.
stol., 1965

stavbe

podružnična
cerkev, sv.
Tomaž

Zidana baročna cerkev iz leta
1696 (datiran portal iz tufa) s
pravokotno, 1814 obokano
ladjo, poligonalnim
prezbiterijem in zvonikom.
Prezidana 1763, sočasna

zadnja
četrtina 17.
stol., 1696,
tretja
četrtina 18.
stol., 1763,

Na prodni
ravnini med
reko Savo in
potokom
Peračico,
vzhodno od
ceste LjubljanaJesenice, na
Brezjanskem
polju, na
zahodnem robu
naselja Brezje
na Gorenjskem
stoji cerkev, del
frančiškanskega
samostana.
2099

Cerkev sv.
Tomaža

Češnjica pri
Kropi
Cerkev stoji na
Češnjici pri
Kropi, južno nad

13

zaselkom Na
kmetih.

1876

1949

1948

Cerkev sv.
Trojice

Kamna Gorica

Cerkev
Device
Marije

Kropa

Cerkev sv.
Lenarta

Kropa

prva
četrtina 19.
stol., 1814

stavbe

župnijska
cerkev, sv.
Trojica

Enoladijska cerkev v osnovi iz
17. stol. Obokana ladja in
prezbiterij, v tlorisu
pravokotna. Baročni zvonik.
Poslikave na fasadi iz 17. in
19./20. stol. Notranjščino je
poslikal S. Ogrin 1904.

sredina 17.
stol., 16481652, tretja
četrtina 18.
stol., 1754

stavbe

podružnična
cerkev, Devica
Marija

Baročna cerkvena
arhitektura s pravokotno
ladjo in stranskima
polkrožnima kapelama iz
1712. Prezbiterij pravokoten.
Zvonik baročen z neogotsko
streho in vhodno lopo v
spodnjem delu. Baročna
oprema.

prva
polovica
18. stol.,
1712-1715,
1730, tretja
četrtina 19.
stol., 1858

stavbe

župnijska
cerkev, sv.
Lenart

V jedru gotska cerkev je bila
povečana 1694, barokizirana
1768 in podaljšana 1862.
Prezbiterij in ladja s
kapelama sta banjasto
obokana (poslikal M.
Bradaška 1900-01). Baročni

zadnja
četrtina 15.
stol., 1481,
zadnja
četrtina 17.
stol., 1694,
tretja

V Lipniški dolini
pod Jelovico, na
severovzhodne
m pobočju
Strme rebri nad
naseljem.

Cerkev stoji na
pobočju
vzhodno nad
trškim jedrom
Krope.

Cerkev s starim
delom
pokopališča stoji
kot dominanta
na

stranska kapela. Baročna
oprema.

14

Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi kulturnih
spomenikov lokalnega
pomena v občini Radovljica,
Uradne objave (Deželne
novice), št. 123/2010-6,

severozahodne
m obrobju
trškega jedra
Kropa, na
pobočju
Jelovice, ob
pokopališču.
2206

1956

2007

Cerkev sv.
Lambreta

Lancovo

Cerkev
Marijinega
vnebovzetj
a

Lesce

Cerkev
Marije
Pomočnice

Ljubno

četrtina 18.
stol., tretja
četrtina 19.
stol., 1862,
1868

stavbe

podružnična
cerkev, sv.
Lambert

Od starejše gotske
arhitekture iz prve polovice
16. stol. je ohranjen
prezbiterij z rebrastimi oboki
in poznogotskimi freskami.
Ladja je barokizirana.

pozni
srednji vek,
prva
četrtina 16.
stol., 1510,
18. stol.,
19. stol.

stavbe

župnijska
cerkev, Marijino
vnebovzetje

Na mestu predhodnice iz 12.
stol. stoji 1743 posvečena
baročna stavba z
ohranjenimi obodnimi
stenami gotske stavbe. Na
zahodni fasadi del gotskega
portala s fresko Marije z
Jezusom iz 1398. Jelovškove
freske.

12. stol.,
1140,
zadnja
četrtina 14.
stol., 1398,
sredina 17.
stol., druga
četrtina 18.
stol., 1743

stavbe

župnijska
cerkev,
romarska

Cerkev iz okrog 1600, s
pravokotno, banjasto
obokano ladjo (štuk),
tristrano sklenjenim

druga
četrtina 16.
stol., 1538,
prelom 16.

Severno iz vas
Lancovo,
zahodno ob
cesti Lancovo Selce.

V severnem
starem
naselbinskem
delu Lesc ob
Begunjski cesti.

Orientirana
cerkev stoji v

oltarji so delo P. Žiwobskega,
slike Layerja, Kobilce,
Langusa in drugih.

15

Uradne objave Občine
Radovljica, št. 132/2010-8
(popravek)

severnem delu
Ljubnega.

473

1755

Cerkev sv.
Andreja

Mošnje

Cerkev sv.
Antona
Puščavnika

Otoče

cerkev, Marija
Pomočnica

prezbiterijem; kapelo sv.
Treh kraljev po 1692 in
zvonikom. Kip Udarjene
Marije; oprema Vurnik, Wolf,
Goetzel.

stol. in 17.
stol.,
zadnja
četrtina 17.
stol., 1692,
tretja
četrtina 18.
stol., 1757

stavbe

župnijska
cerkev, sv.
Andrej

Triladijska, v jedru romanska
bazilika z gotskim
prezbiterijem in
renesančnim zvonikom.
Oboki barokizirani. Freske
Žirovniškega in Suško bodeškega mojstra iz 15.
stol. Bergantova slika Marije
Device sveta.

prva
polovica
12. stol.,
zadnja
četrtina 14.
stol., prva
polovica
15. stol.,
prva
polovica
17. stol.,
18. stol.

stavbe

podružnična
cerkev, sv.
Anton Puščavnik

Enoladijska obokana cerkev s
pravokotno, v jedru še
gotsko ladjo, portal, datirana
vrata (1511). Barokizirana v
18. stol. oprema baročna, M.
Layer. Na prezbiteriju freska

prelom 15.
stol. in 16.
stol., druga
polovica
18. stol.

Sredi vasi
Mošnje pri
Podvinu, ob
severovzhodne
m robu
pokopališča.

Cerkev stoji v
zahodnem delu
Otoč, zahodno
ob glavni cesti
skozi vas.
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Jerneja iz Loke, v ladji M.
Bradaška iz 1907.
2098

2205

2068

Cerkev sv.
Nikolaja

Ovsiše

Cerkev sv.
Petra

Radovljica

Cerkev sv.
Janeza
Krstnika

Spodnji Otok

stavbe

župnijska
cerkev, sv.
Nikolaj

Enoladijska obokana cerkev s
pravokotno ladjo in
poligonalnim prezbiterijem
ter zvonikom na jugu.
Zahodna stena ladje v jedru
še gotska, vse ostalo
baročno, tudi poslikave
prezbiterija in oprema.

16. stol.,
18. stol.,
19. stol.

stavbe

župnijska
cerkev, sv. Peter

Vzhodni rob naselja
zaključuje gotska dvoranska
cerkev z izstopajočim
zvonikom baročne zasnove
in neogotsko kapo. Oprema
v cerkvi je novejša.

druga
četrtina 13.
stol., 1263,
zadnja
četrtina 15.
stol., 14901495,
prelom 19.
stol. in 20.
stol., 1890,
1908

podružnična
cerkev, sv. Janez
Krstnik

V osnovi srednjeveška
cerkvena arhitektura z
baročnim zvonikom. V
notranjosti gotske freske in
baročna oprema. Vedutno

visoki
srednji vek,
15. stol.,
prva
polovica

Cerkev stoji v
zahodnem delu
vasi, na
severnem
pobočju nad
dolino potoka
Lipnice.

Na vzhodnem
robu
srednjeveškega
jedra, na
pomolu in ob
gradu ter
obrambnem
zidu in župnišču.

Na vzpetini
sredi vasi.

stavbe

17

Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

1754

1671

Cerkev
Povišanja
sv. Križa

Srednja Dobrava stavbe

Cerkev sv.
Florijana

Studenčice

Cerkev stoji
severno od
naselja,
zahodno ob
vaški cesti
Srednja Dobrava
- Zgornja
Dobrava.
Spominska
plošča je
pritrjena na
zahodni del
južne fasade
cerkve.

Na prodni
ravnini vzhodno
od ceste
Ljubljana Jesenice, na

stavbe

izpostavljena. Ohranjeni so
ostanki tabornega obzidja.

16. stol.,
17. stol.,
prva
četrtina 18.
stol.

župnijska
cerkev,
Povišanje sv.
Križa,
spominska
plošča

Zidana baročna cerkvena
arhitektura iz okoli 1750 z
osmerokotno obokano ladjo
in s pravokotnim, ravno
sklenjenim prezbiterijem.
Oprema baročna in s
preloma 19. v 20. stol.
Spominska plošča padlim v
prvi svetovni vojni, odkrita
1926.

sredina 18.
stol., druga
četrtina 20.
stol., 1926,
tretja
četrtina 20.
stol., 1967,
prva
svetovna
vojna

podružnična
cerkev, sv.
Florijan

V jedru romanska ladja z
gotskim prezbiterijem (1480)
na mestu apside. mrežasto
grebenasti obok v ladji iz
1656, na severni steni dve
plasti freske Pohoda (prva
pred 1300 in druga

prelom 13.
stol. in 14.
stol.,
zadnja
četrtina 15.
stol., 1480,
tretja

18

severnem robu
naselja
Studenčice, ob
cesti Hraše Breznica.
1610

Cerkev sv.
Lucije

Zadnja vas
Cerkev stoji ob
cesti proti
Mlaki, južno pod
cesto Begunje Tržič, na južnem
pobočju Dobrče.

stavbe

podružnična
cerkev, sv.
Lucija

Žirovniškega mojstra iz
1450).

četrtina 17.
stol., 1656

Cerkvena arhitektura s
pravokotno obokano ladjo,
barokizirano 1663 in v 18.
stol. ter tristrano
zaključenim gotskim
prezbiterijem, zgrajenim po
letu 1468. Baročna oprema
in zvonik. Votivna slika sv.
Florjana z gorečo Radovljico.

druga
polovica
15. stol.,
tretja
četrtina 17.
stol., 1663,
18. stol.
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PARKI
Evid. št.
enote

4630

Zvrst
dediščine:
Ime enote:

Lokacija:
Varstvene
usmeritve:

Park gradu
Katzenstein

Begunje na
Gorenjskem

stavbe

Park leži okoli
gradu, v
severozahodne
m delu naselja,
na pobočjih pod
cerkvijo sv.
Petra.
10040

Park dvorca
Podvin

Mošnje
Južno od
regionalne ceste
Kranj - Jesenice,
v ravnini, ob
vznožju
položnega

stavbe

Tipološka
gesla enote

Opis

Obdobje

vrt, park,
drevored,
sadovnjak

Park sestavljajo obzidan
renesančni parter (17. stol.), ki
ima portal v osi grajskega
stolpa, kostanjev drevored s
paviljonoma, delno v grobišče
talcev preurejen sadovnjak in
parkovni del južno od gradu.

druga
polovica
17. stol.,
druga
četrtina
19. stol.

park,
sadovnjak

V začetku 19. stol. so bili južno
od dvorca šestdelna parterna
zasnova in sadovnjaka (v smeri
V-Z). Kasneje parter spremenijo
v štiridelni park s središčnim
motivom. Parkovna zasnova ni
ohranjena.

sredina
19. stol.

20

Fotografije

Vrsta/akt razglasitve
spomenika

Spomenik državnega
pomena
Odlok o razglasitvi Parka in
gradu Katzenstein v
Begunjah za kulturni
spomenik državnega
pomena, Ur.l. RS, št. 81/993802, 46/2005-1876

hriba, ob dvorcu
Podvin, Mošnje
1.
7908

Park gradu v
Radovljici

Radovljica
Na severu
starega
mestnega jedra
Radovljice.

stavbe

vrt

Baročni vrt je bil z gradom
povezan z mostovžem. Osrednja
os je povezovala stopnišče s
paviljonom z glorietto na drugi
strani. Na os se je navezovalo 6
parternih polj.
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sredina
19. stol.

Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

DOMAČIJE
Evid. št.
enote

2785

Zvrst
dediščine:
Ime enote:

Lokacija:
Varstvene
usmeritve:

Domačija
Begunje na
Gorenjskem
113

Begunje
na
Gorenjske
m 113.
Domačija
stoji v
vzhodne
m delu
naselja,
na levem
bregu
potoka
Begunjšči
ca, ob
stranski
vaški poti.

stavbe

Tipološka gesla
enote

vzporedna
domačija,
gospodarsko
poslopje,
kmečka hiša,
mostovž,
napajalno
korito,
poslikava,
gartlc,
sadovnjak

Opis

Obdobje

Vzporedno postavljena
pritlična zidana hiša s
polkrožnim portalom in
oknoma iz tufa, s fresko in
gankom ter gospodarsko
poslopje (zidan hlev, nad
njim z deskami obit senik) z
mostovžem in lesenim
gankom s stopnicami. Ob hiši
kamnito korito in gartlc.

prelom 18.
stol. in 19.
stol., druga
četrtina 19.
stol., 1831
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Fotografije

Vrsta/akt razglasitve
spomenika

23609

Domačija
Begunje na
Gorenjskem
43

Begunje
na
Gorenjske
m 43.
Domačija
stoji
jugovzho
dno od
cerkve sv.
Urha, na
levem
bregu
potoka
Begunjšči
ca.

stavbe

domačija na
vogel, črna
kuhinja

Pritlična kmečka hiša z
dvokapno streho in
gospodarskim poslopjem v
obliki črke L in posebej
stoječe pomožno
gospodarsko poslopje senik, lopa, svinjak. V hiši je
črna kuhinja, vhod je
poudarjen s kamnitim
polkrožnim portalom iz tufa.

18. stol.,
19. stol.

23608

Domačija
Begunje na
Gorenjskem
67

Begunje
na
Gorenjske
m 67.
Domačija
stoji
vzhodno
od cerkve
sv. Urha
in gradu
Katzenste
in, na
desnem

stavbe

stegnjen dom,
sadovnjak, vrt

Nadstropna hiša z dvokapno
streho na zatrep, krita s
škriljem, ima pod isto streho
gospodarsko poslopje s
senikom, ki je v pritličju
zidano iz kamna, v
nadstropju pa leseno. Hiša
ima poudarjene okenske
okvirje in kovan gank.
Sadovnjak in vrt.

zadnja
četrtina 19.
stol., 1888
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bregu
Mlinskega
potoka.
25839

Domačija
Begunje na
Gorenjskem
74

Begunje
na
Gorenjske
m 74.
Domačija
stoji
severovzh
odno od
cerkve sv.
Urha in
gradu
Katzenste
in,
jugovzho
dno ob
cesti skozi
naselje in
proti
dolini
Drage.

stavbe

domačija na
ključ, hiša,
gospodarsko
poslopje

Iz kamna zidana pritlična
hiša, na vzhodnem delu
podkletena, z dvokapno
streho, kamnitimi okenskimi
okvirji z lesenimi okni na
križe in delno predelanim
podstrešnim delom.
Gospodarsko poslopje je
leseno, z mostovžem.

19. stol.,
prelom 20.
stol. in 21.
stol.

17859

Domačija
Begunje na
Gorenjskem
93

Begunje
na
Gorenjske
m 93.

stavbe

dom na vogel

Nadstropna stanovanjska
hiša s streho dvokapnico, z
gospodarskim poslopjem v
obliki črke L, s kamnitimi

18. stol.

24

Hiša stoji
na
jugovzho
dni strani
ceste
skozi
Begunje
na
Gorenjske
m,
vzhodno
od gradu
Kamen.
26346

Domačija
Begunje na
Gorenjskem
94

Begunje
na
Gorenjske
m 94.
Domačija
stoji ob
glavni
cesti skozi
Begunje
na
Gorenjske
m,
vzhodno

okenskimi okvirji, s kovanimi
mrežami in kamnitim
portalom iz tufa.

stavbe

stegnjen dom,
drvarnica

Nadstropna domačija
stegnjenega tipa pod eno
dvokapno streho, krito s
cementnim špičakom,
združuje bivalni in
gospodarski del.
Gospodarskega dela se drži
drvarnica. Hiša ima kamnit
polkrožen portal, okenske
okvire s kovanimi mrežami in
rezljan gank.
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18. stol.,
19. stol.,
zadnja
četrtina 20.
stol.

od gradu
Kamen.
29271

Domačija Brda
2

Brda 2.
stavbe
Domačija
stoji
vzhodno
pred
naseljem,
na severni
strani
ceste v
vas, sredi
travnikov
in
sadovnjak
ov.

domačija na
vogel, kašča,
drvarnica,
vodnjak,
znamenje, hišno
drevo

Zidana nadstropna hiša s
kamnitim portalom in
poudarjenimi okenskimi
okvirji se nadaljuje v delno
leseno gospodarsko poslopje
s kaščo in drvarnico,
zalomljeno v L. Na dvorišču
vodnjak, drevo in leseno
pogrebno znamenje.
Zasnova pred 19. stol.

19. stol.,
prva
četrtina 20.
stol., 1910

17763

Domačija
Češnjica pri
Kropi 26

Češnjica
pri Kropi
26.
Domačija
stoji v
delu
naselja
imenovan
em Na
Kmetih,
severno

domačija, hiša,
gospodarsko
poslopje

Nadstropna kmečka hiša z
dvokapno streho, kamnitimi
okenskimi okvirji iz tufa,
kamnitim polkrožnim
portalom z voluto iz tufa in s
poslikavo na vhodnem delu
fasade. Gospodarsko
poslopje stoji vzporedno s
hišo.

prva
polovica
17. stol.,
prelom 18.
stol. in 19.
stol.

stavbe

26

od cerkve
sv.
Tomaža.
23005

Domačija
Češnjica pri
Kropi brez
številke

Češnjica
pri Kropi
b.št.
Domačija
stoji
jugozaho
dno od
hiše
Češnjica
pri Kropi
6,
severozah
odno ob
cesti
Rovte Češnjica
pri Kropi.

stavbe

stegnjen dom

Domačija v obliki
stegnjenega doma pod eno
streho združuje bivalni in
gospodarski del. Pritličje
zidano iz kamna, podstrešni
del lesen, s konstrukcijo na
križ. Kamniti okenski okvirji
in portal iz tufa.

prelom 18.
stol. in 19.
stol.

17782

Domačija
Dvorska vas 14

Dvorska
vas 14.
Domačija
stoji v
južnem
delu
naselja,

stavbe

domačija, hiša,
gospodarsko
poslopje

Nadstropna stanovanjska
hiša z dvokapno streho,
podstrešnimi sobami, delno
ohranjenimi kamnitimi
okvirji s kovanimi mrežami in
gospodarskim poslopjem, ki
se ga drži novogradnja.

19. stol.

27

zahodno
ob cesti
skozi
naselje.
28610

Domačija
Dvorska vas 24

Dvorska
vas 24.
Domačija
stoji v
severovzh
odnem
delu jedra
vasi,
vzhodno
ob
križišču
cest
Zgornji
Otok Dvorska
vas Zapuže.

stavbe

gručasta
domačija,
kmečka hiša,
gospodarsko
poslopje,
mostovž, hišno
drevo

Pritlična hiša z dvokapnico
na čop s frčado nad vhodom,
venčnim zidcem, kamnitimi
okenskimi okvirji s kovanimi
mrežami in klesanim
portalom, ki ga krasi
rastlinski ornament.
Gospodarsko poslopje z
mostovžem, opečnimi linami
in gankom. Divji kostanj.

sredina 19.
stol., 1844

17781

Domačija
Dvorska vas 31

Dvorska
vas 31.
Domačija
stoji v
severovzh
odnem

stavbe

stegnjen dom,
hiša,
gospodarsko
poslopje,
drvarnica,
enojni kozolec

Pritličen stegnjen kmečki
dom, ki se nadaljuje v
gospodarsko poslopje z
drvarnico. Dvokapna streha
na zatrep. Poudarjene lesene
okenske okvirje ščitijo

druga
polovica
19. stol.

28

delu vasi,
severno
od vaške
poti.

kovane mreže. Ob domačiji
stoji enojni kozolec.

17823

Domačija
Hraše 24

Hraše 24.
Domačija
stoji sredi
vaškega
jedra
Hraš,
jugovzho
dno ob
cesti skozi
vas.

stavbe

stegnjena
domačija

Nadstropna hiša z deloma
zidanim, deloma lesenim
gospodarskim delom.
Dvokapnici kriti s špičakom.
V pritličju in nadstropju sta
banjasto obokani veži,
polkrožni portal s
sklepnikom in okenski okvirji
v nadstropju so iz tufa.
Neustrezno obnovljena.

druga
polovica
18. stol,
prelom 20.
stol. in 21.
stol., 20082012

17615

Domačija
Kropa 47

Kropa 47.
Domačija
stoji v
jugozaho
dnem
delu
Krope
imenovan
em V
Kotu, na
začetku
Zgornega
Konca

stavbe

domačija, hiša,
gospodarsko
poslopje

Nadstropna hiša s kamnitim
vhodnim portalom in
železnimi vrati, nad njimi
bifora, s kamnitimi
okenskimi okvirji, s kovanimi
mrežami in polkni. Poslikava:
šivan rob, bordura. Iz kamna
zidano gospodarsko
poslopje. Strehi dvokapnici,
kriti s špičakom.

druga
polovica
18. stol.,
zadnja
četrtina 19.
stol. 1880

29

Krope, na
desnem
bregu
Kroparice.
17758

315

Domačija
Lancovo 10

Lancovo
10.
Domačija
je v
zaselku
Selce,
sredi
sadovnjak
a,
severozah
odno od
kapelice v
križišču.

stavbe

Legatova
domačija

Lesce

stavbe

Begunjska
cesta 6.
Hiša stoji
jugovzho
dno od
cerkve
Marijineg
a
vnebovze

vzporedna
domačija,
kmečka hiša,
gospodarsko
poslopje

Nadstropna kmečka hiša z
dvokapno streho, s tremi
portali (letnica 1777), s
kamnitimi in z lesenimi
okenskimi okviri s kovanimi
mrežami. Vzporedno stoji
spodaj zidano, zgoraj leseno
gospodarsko poslopje
(letnica 1883) s kamnitim
portalom in z gankom.

zadnja
četrtina 18.
stol., 1777,
zadnja
četrtina 19.
stol., 1883

Spomenik lokalnega pomena

kmečki dvorec,
spahnjenica

Nadstropen zidan kmečki
dvorec z dvokapno streho na
čop, s kamnitimi okenskimi
okviri, klasicističnim
portalom iz tufa (1864) in s
fresko sv. Florijana na fasadi
(F. Jelovšek). Zasnova
notranjščine s spahnjenico in
oprema sta intaktni.

17. stol.,
18. stol.,
tretja
četrtina 19.
stol., 1864

Spomenik lokalnega pomena

30

Odlok o razglasitvi
etnoloških spomenikov
lokalnega pomena v občini
Radovljica, Uradne objave
Občine Radovljica, št.
132/2010-7, 135/2010
(popravek)

Odlok o razglasitvi
etnoloških spomenikov
lokalnega pomena v občini
Radovljica, Uradne objave
Občine Radovljica, št.
132/2010-7, 135/2010
(popravek)

tja v
vaškem
jedru
Lesc.
17757

Domačija
Lancovo 41

Lancovo
41.
Domačija
stoji v
zahodne
m delu
naselja,
zahodno
ob cesti
proti
Spodnjem
Lancovu,
južno od
cerkve sv.
Lamberta.

stavbe

domačija, hiša,
gospodarsko
poslopje

Pritlična kmečka hiša s
streho na zatrep, s kamnitim
polkrožnim portalom in
poudarjenimi lesenimi okni s
križi. Gospodarsko poslopje,
spodaj zidan hlev, zgoraj
senik.

druga
polovica
19. stol.

23247

Domačija
Ljubno 24

Ljubno
24.
Domačija
stoji v
vzhodne
m,
ravninske
m delu

stavbe

domačija, hiša,
gospodarsko
poslopje

Pritlična hiša z dvokapno
streho na čop, podstrešnimi
sobami in v zatrepnem delu z
opečnatimi rozetami.
Gospodarsko poslopje s
spodaj zidanimi hlevi, zgoraj
lesenim senikom s kamnitim
mostovžem.

prva
četrtina 19.
stol.

31

naselja,
južno od
regionaln
e ceste
Kranj Jesenice.
23007

Domačija
Ljubno 84

Ljubno
stavbe
84.
Domačija
je stala
severovzh
odno od
cerkve, na
pobočju
hriba, na
katerem
leži
strnjen
del
naselja,
vzhodno
ob cesti
proti
Tržiču,
južno od
predora
regionaln
e ceste

stegnjena
domačija, gartlc,
niša

Stegnjen nadstropen kmečki
dom z dvokapno streho.
Zunanjščino hiše členijo
poudarjeni okenski okvirji,
kamniti portal in oltarna niša
s sv. Antonom nad vhodom.
Gospodarsko poslopje je
delno neprimerno
adaptirano. Ob domačiji je
vrt. Porušena 2013.

32

druga
polovica
19. stol.,
prva
četrtina 20.
stol., 1925,
prva
četrtina 21.
stol., 2013

KranjJesenice.
17752

Domačija
Ljubno 94

Ljubno
94.
Domačija
stoji
jugovzho
dno od
cerkve,
južno od
regionaln
e ceste
Kranj Jesenice,
ob
vzhodne
m vznožju
pobočja
in dela
vasi ob
cerkvi.

stavbe

stegnjen dom

Nadstropna kmečka hiša z
dvokapno streho, kamnitimi
okenskimi okvirji s kovanimi
mrežami in kamnitim
portalom iz tufa ter biforo
nad glavnim vhodom.
Gospodarsko poslopje se drži
hiše v blagem zalomu.

druga
polovica
17. stol.

23147

Domačija
Ljubno 98

Ljubno
98.
Domačija
stoji v
severovzh
odnem

stavbe

stegnjen dom

Nadstropno domačijo v
obliki stegnjenega doma z
dvokapno streho tvorita hiša
in gospodarsko poslopje.
Hišni del krasi polkrožen
portal iz tufa, leseno

prelom 18.
stol. in 19.
stol., druga
četrtina 19.
stol.

33

ravninske
m delu
naselja,
južno od
regionaln
e ceste
Kranj Jesenice.
29269

Domačija
Mlaka 3

Mlaka 3.
Domačija
stoji sredi
vasi
Mlaka,
vzhodno
od zidane
kapelice
in križišča
vaških
poti.
Zahodni
del
gospodar
skega
poslopja
je
spremenj
en v

podstrešje z zatrepnim
gankom, gospodarski del je
delno zidan, delno lesen, z
opečnatimi linami

stavbe

gručasta
domačija,
kmečka hiša,
gospodarsko
poslopje

Iz kamna zidana nadstropna
hiša in gospodarsko poslopje
(del spremenjen v
stanovanje) okvirjata
dvorišče. Nad zidanim
hlevom s kamnitim ločnim
portalom je lesen senik s
pohodnim gankom s
stopnicami. Dvokapni strehi
kriti s cementnim špičakom.
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druga
polovica
18. stol.,
zadnja
četrtina 20.
stol.

bivalni
del.

17770

Domačija z
žago Podnart 4

Podnart
stavbe
4.
Domačija
stoji južno
pod cesto
Podnart Kropa, v
jugozaho
dnem
delu
razložneg
a naselja

domačija, hiša,
drvarnica, žaga,
vodni zbiralnik

Pritlična hiša z dvokapno
streho, poudarjenimi
okenskimi odprtinami,
rustikalnimi šivanimi robovi.
Žaga, štirna in drvarnica.
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19. stol.

Podnart,
na levem
bregu
potoka
Lipnica.
29029

Domačija
Poljče 12

Poljče 12.
Domačija
stoji sredi
vasi,
zahodno
ob cesti
ZgošaPoljče.

stavbe

stegnjena
domačija,
kmečka hiša,
gospodarsko
poslopje,
poslikava

Stegnjen pritličen kmečki
dom s podstrešnimi sobami,
dvokapno streho, s fresko
Ljubenske Marije v niši in
bogatim kamnitim vhodnim
portalom iz tufa iz 1953.
Gospodarsko poslopje je
spodaj zidano (hlevi), zgoraj
leseno (senik), z mostovžem.

prelom 18.
stol. in 19.
stol.,
sredina 19.
stol., 1853

5483

Domačija
Gradiška pot 6

Radovljica

stavbe

domačija, hiša,
hlev

Zidana pribrežna baročna
stanovanjska hiša z lesenim
gospodarskim poslopjem.
Baročni kamniti okenski
okviri iz peraškega tufa,
portal iz 19. stol.
Kamnoseška delavnica
Vurnik.

18. stol.,
19. stol.

Spomenik lokalnega pomena

Domačija
Gubčeva 16

Radovljica

domačija, hiša,
gospodarsko
poslopje

Baročna lesena ometana
pribrežna hiša je bila v 19.
stol. prezidana, v drugi
polovici 20. stol. porušena in

18. stol.,
19. stol.,
druga

Spomenik lokalnega pomena

5488

Gradiška
pot 6.
Južno pod
mestnim
obzidjem
v
Radovljici.

Gubčeva
16. V

stavbe

36

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za

Predtrgu,
severno
pod
župnijsko
cerkvijo,
ob cesti,
ki pelje
skozi Dol
v staro
naselbins
ko jedro.

5486

5519

Domačija
Gubčeva 9

Radovljica

Domačija
Ljubljanska 6

Radovljica

stavbe

Gubčeva
9. V
Predtrgu.

Ljubljansk
a cesta 6.
Predtrg.

stavbe

na njenem mestu sezidana
nova. Gospodarsko poslopje
je v priličju zidano, v
nadstropju leseno.

polovica
20. stol.

kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

hiša,
gospodarsko
poslopje

Zidana, pribrežna, baročno klasicistična stavba,
oblikovana na ključ z lesenim
gospodarskim poslopjem.
Baročna okna iz peraškega
tufa s kovanimi mrežami,
kamnit portal, reliefno
okrašen in datiran 1862.

18. stol.,
tretja
četrtina 19.
stol., 1862

Spomenik lokalnega pomena

hiša,
gospodarsko
poslopje

Zidana pribrežna baročna
stavba z arkadami na južni
fasadi in baročnim oknom na
severni fasadi. Ob hiši je
gospodarsko poslopje.

18. stol.

Spomenik lokalnega pomena
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Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

5518

5517

Domačija
Partizanska
pot 10

Radovljica

Domačija
Partizanska
pot 8

Radovljica

stavbe

Partizansk
a pot 10.
Ob poti,
ki vodi iz
starega
dela
mesta čez
globel
imenovan
o Dol v
Predtrg.

Partizansk
a pot 8.
Severno,
pod
grajskim
parkom v
Radovljici,
na robu
globeli
imenovan
e Dol.

stavbe

domačija, hiša,
gospodarsko
poslopje

Zidana pritlična hiša z
dvokapno streho s čopom in
baročnimi okenskimi okviri iz
tufa in kovanimi mrežami.
Pritlično deloma zidano,
deloma leseno gospodarsko
poslopje z dvokapno streho.

18. stol.

domačija,
grajska pristava

Deloma zidana, deloma
lesena stanovanjska hiša z
gospodarskim poslopjem iz
17. stol.. Nekdanja grajska
pristava. Stanovanjska
stavba je bila preurejena iz
gospodarskega poslopja v
19. stol..

17. stol.,
19. stol.
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Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

17762

Domačija
Rovte 10

Rovte 10. stavbe
Domačija
stoji v
gruči
sredi
rovta, kjer
so
pašniške
površine.

vzporedna
domačija,
kmečka hiša,
gospodarsko
poslopje,
drvarnica,
svinjak, gartlc

Nadstropna hiša s
prislonjenimi lesenimi
svinjaki, gospodarskim
poslopjem s spodaj zidanimi
hlevi, zgoraj lesenim
senikom, podom ter
drvarnico. Ob domačiji je
ograjen vrt, ob dostopu
kapelica.

druga
polovica
18. stol.

17760

Domačija
Rovte 4

Rovte 4.
Domačija
stoji na
rahli
vzpetini,
zahodno
ob cesti
Njivica Češnjica
pri Kropi,
sredi
obdeloval
nih in
pašnih
površin.

domačija, hiša,
gospodarsko
poslopje,
drvarnica,
sadovnjak

Pritlična delno podkletena
kmečka hiša s streho
dvokapnico, krito s skriljem
in kamnitim portalom.
Gospodarsko poslopje
spodaj z obokanimi hlevi,
zgoraj senik z arkadnim
hodnikom. Drvarnica in
sadovnjak.

prva
polovica
19. stol.,
prelom 19.
stol. in 20.
stol., 1878,
1911

stavbe
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24104

Domačija
Spodnja
Lipnica 16

Spodnja
Lipnica
16.
Domačija
stoji v
zahodne
m delu
naselja,
severno
ob
potoku
Lipnica,
med
vaškima
cestama.

stavbe

stegnjena
domačija, gartlc

Pritličen stegnjen dom pod
enotno dvokapno streho
združuje zidani bivalni del s
polkrožnim portalom iz tufa
in z bivalno podstreho ter
gospodarski del s hlevom. Na
čelni strani hiše je ograjen
vrt, ob gospodarskem delu
gnojišče.

druga
polovica
19. stol.

17759

Domačija
Spodnja
Lipnica 24

Spodnja
Lipnica
24.
Domačija
stoji v
severnem
delu
starega
vaškega
jedra,
severozah
odno od

stavbe

stegnjen dom

Nadstropna hiša z dvokapno
streho, s kamnitimi
okenskimi okvirji in portalom
ter gospodarskim poslopjem
z lesenim gankom, ki se drži
hiše.

druga
polovica
18. stol.

40

križišča in
kapelice.
17766

Domačija
Srednja
Dobrava brez
številke

Srednja
Dobrava
b.št.
Domačija
stoji v
središču
gučasto
zasnovan
ega
naselja,
južno ob
glavni
cesti skozi
Sredno
Dobravo,
severno
ob hiši
Srednja
Dobrava
9.

stavbe

stegnjena
domačija

Stegnjen, delno podkleten
objekt, ki združuje
stanovanjsko hišo in
gospodarsko poslopje pod
eno streho na zatrep. Hiša
ima polkrožen kamnit portal.
Iz zidanega hleva so stopnice
v lesen pod.

druga
polovica
18. stol.

17632

Domačija
Srednja vas 1

Srednja
vas 1.
Domačija
je stala v
osrednje

stavbe

domačija,
kmečka hiša,
gospodarsko
poslopje,
vodnjak

Nadstropna kmečka hiša z
vrhhlevnim gospodarskim
poslopjem, osrednjim
vodnjakom s kamnitim
obodom in vodno črpalko.

19. stol.

41

m delu
vasi,
južno ob
cesti Tržič
- Begunje.

Okenski okvirji iz tufa,
polkrožen kamnit portal ob
vhodu v klet. Hišo so pričeli
rušiti 2006.

26563

Domačija
Vošče 9

Vošče 9.
Domačija
stoji
severovzh
odno od
izvira
potoka
Grabnaric
a, v jedru
naselja,
zahodno
ob
osrednji
vaški
cesti.

stavbe

stegnjen dom,
lopa

Pritlična stegnjena in iz
kamna zidana hiša z
gospodarskim poslopjem
pod eno dvokapno streho,
krito s cementnim špičakom.
Lesen zatrep z zatrepnim
gankom, rezljana lesen
portal in vrata, datirana z
letnico 1859. Na dvorišču
stoji lesena lopa.

tretja
četrtina 19.
stol., 1859

26564

Domačija
Vrbnje 14

Vrbnje
14.
Domačija
stoji v
zahodne
m delu
starega

stavbe

dom na vogel,
vrt

Nadstropna zidana kmečka
hiša z gospodarskim
poslopjem, ki obrobljata
dvorišče v obliki črke L, z
dvokapno streho, krito s
špičakom. Ob hiši zelenjavni
vrt z leseno ograjo. Vhod v

druga
četrtina 19.
stol., 1842
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vaškega
jedra,
zahodno
ob
potoku
Zgoša,
severno
od vaške
ceste.
17774

Domačija
Vrbnje 15

Vrbnje
15.
Domačija
stoji na
jugozaho
dnem
robu
starega
vaškega
jedra,
sredi
sadovnjak
a s starimi
drevesni
mi
sortami,
jugovzho
dno ob
cesti, ki

hišo poudarja kamnit vhodni
portal iz 1842. Nad hlevom
rezljan gank.

stavbe

stegnjen dom,
vrt, sadovnjak

Stegnjena nadstropna
kmečka hiša z gospodarskim
poslopjem in drvarnico.
Vhod v hišo povdarja kamnit
polkrožen portal iz tufa. V
hiši lesen strop iz 1808. Ob
hiši zelenjavni vrt, gartlc in
sadovnjak.
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19. stol.,
1808

povezuje
stari del z
novim
delom
Vrbenj.
26566

Domačija
Zapuže 18

Zapuže
18.
Domačija
stoji
zahodno
ob cesti
Nova vas
pri Lescah
- Zgoša,
zahodno
od
kamniteg
a ločnega
mostu čez
potok
Zgošo.

stavbe

stegnjen dom,
drvarnica, lopa

Nadstropna zidana domačija
ima pod skupno dvokapno
streho, krito s špičakom,
razvrščen stanovanjski del s
kamnitim polkrožnim
vhodnim portalom in
gospodarski del z lesenimi
zunanjimi stopnicami in
gankom, prislonjeno leseno
lopo in drvarnico.

19. stol.

28079

Domačija
Zapuže 5

Zapuže 5.
Domačija
stoji
zahodno
ob glavni
cesti proti

stavbe

domačija, hiša,
gospodarsko
poslopje, vrt,
hišno drevo,
mostovž,

Delno podkletena pritlična
hiša z dvokapno streho na
čop, krita s špičakom, s
kamnitim portalom in
škatlastimi okeni.
Gospodarsko poslopje

19. stol.

44

Zgoši,
zahodno
od
kapelice
sredi vasi.

čebelnjak,
sadovnjak

spodaj zidan hlev, zgoraj
lesen senik z gankom in z
dostopom preko mostovža
ali zunanjih stopnic.
Sadovnjak.

27939

Domačija
Zgornja
Dobrava 13

Zgornja
Dobrava
13.
Domačija
stoji
jugozaho
dno ob
cesti, ki
povezuje
Zgornjo
Dobravo s
Spodnjo
Dobravo.

stavbe

stegnjen dom

Nadstropna zidana hiša s
kamnitimi okenskimi okvirji s
kovanimi mrežami, kamnitim
polkrožnim portalom z
letnico 1867 in deloma
zidanim deloma lesenim
gospodarskim poslopjem
pod enotno dvokapno
streho, krito s cementnim
špičakom. Večkrat
prenovljena.

18. stol.,
tretja
četrtina 19.
stol., 1867

27940

Domačija
Zgornja
Dobrava 17

Zgornja
Dobrava
17.
Domačija
je v
južnem
delu
gručaste
vasi

stavbe

stegnjena
domačija

Nadstropna zidana kmečka
hiša, ki se nadaljuje v spodaj
kamnit hlev, zgoraj lesen
senik in pod. Hišo krasijo
kamniti okenski okviri s
kovanimi mrežami in kamnit
portal z voluto.

18. stol.,
sredina 19.
stol.
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Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi
etnoloških spomenikov
lokalnega pomena v občini
Radovljica, Uradne objave
Občine Radovljica, št.
132/2010-7, 135/2010
(popravek)

Zgornja
Dobrava,
sredi
sadovnjak
a.
27941

Domačija
Zgornja
Dobrava 19

Zgornja
Dobrava
19.
Domačija
stoji v
severovzh
odnem
delu
naselja,
ob robu
travnikov
in polj,
severozah
odno od
cerkve na
Srednji
Dobravi.

stavbe

domačija na
vogel, hlev,
senik

Zidana delno podkletena
pritlična hiša in s spodaj iz
kamna zidano zgoraj leseno
gospodarsko poslopje tvorita
domačijo na vogel. Hiša ima
kamnite okenske okvirje z
mrežami in polkrožen portal
iz tufa. Gospodarsko
poslopje: spodaj hlev, zgoraj
senik.

druga
polovica
19. stol.

17777

Domačija
Zgoša 43

Zgoša 43.
Domačija
stoji v
zahodne
m delu

stavbe

domačija

Stegnjen zidan kmečki dom z
dvokapno streho.
Gospodarsko poslopje ima
leseno nadstropje nad
hlevom z zaprtim gankom,

druga
polovica
19. stol.

46

starega
vaškega
jedra,
severozah
odno ob
križišču z
znamenje
m in
glavno
cesto
skozi vas.
28559

Tončkova
domačija

Zgoša 48,
49.
Domačija
je v
južnem
delu
vaškega
jedra
Zgoše,
južno ob
kapelici in
vaški
cesti.

lesen vhodni portal in kamnit
polkrožni portal z voluto iz
tufa.

stavbe

gručasta
domačija,
kmečki dvorec,
gospodarsko
poslopje, kašča,
lopa, mostovž

Nadstropna hiša z okenskimi
okviri iz tufa in s kovanimi
mrežami, s štukaturno
okrašeno fasado in z
dvokapnico na čop. Na
domačiji sta še zidano
gospodarsko poslopje z
arkadami (kašča, stanovanje
za posle, mostovž) in lopa za
orodje.
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18. stol.,
19. stol.

Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi
etnoloških spomenikov
lokalnega pomena v občini
Radovljica, Uradne objave
Občine Radovljica, št.
132/2010-7, 135/2010
(popravek)

GRADOVI in DVORCI
Zvrst
dediščine:

Evid. št.
enote

Ime enote:

207

Grad Kamen

Lokacija:
Varstvene
usmeritve:

Begunje 140,
141. Nad

stavbe

Tipološka
gesla enote

grad, grajski
vrt, razvalina

Opis

Obdobje

Delno rekonstruirane razvaline
mogočnega gradu. Poudarjen je
širok palacij s predgradjem in
kvadrasti robni obrambni stolp.

12. stol.,
tretja
četrtina
13. stol.,

48

Fotografije

Vrsta/akt razglasitve
spomenika

naseljem v tesni
dolini Drage.

8

909

Grad
Katzenstein

Kapusova
graščina

Begunje na
Gorenjskem 55.
Grad stoji v
jedru naselja, na
zahodni strani
vasi.

stavbe

Kamna Gorica
stavbe
29. Hiša stoji
sredi starega
vaškega jedra,
na uravnavi, ki
jo omejuje
meander potoka
Lipnica.

dvor, dvorec

fužinarska
hiša

Ohranjene so ostaline
zgodnjerenesančnih obgrajskih
vrtov v terasah.

1263, 15.
stol., prva
četrtina
16. stol.,
1511,
tretja
četrtina
16. stol.,
1551

Večnadstropni baročni dvorec,
pozidan na srednjeveškem
dvoru. Trakti s starejšim jedrom
iz 15. in sredine 16. stol.
oklepajo dvorišče. Stopnišče in
prostori nadstropja imajo
izjemne štukature iz 17. stol. V
prizidku iz 19. stol. je muzej z
zapori.

15. stol.,
1428,
sredina
16. stol.,
zadnja
četrtina
17. stol.

Graščina je nadstropna
fužinarska hiša, odmev
meščanskih zgledov od 16. do
19. stol. Poudarjen glavni portal,
štukature ob oknih. Sinteza
poznogotskih, renesančnih in
klasicističnih stavbnih členov.

16. stol.,
17. stol.,
18. stol.,
19. stol.
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Spomenik državnega
pomena
Odlok o razglasitvi Parka in
gradu Katzenstein v
Begunjah za kulturni
spomenik državnega
pomena, Ur.l. RS, št. 81/993802, 46/2005-1876

10039

Dvorec Podvin

Mošnje 1. Južno
od regionalne
ceste Kranj Jesenice, pod
manjšim
hribom, severno
od Mošenj stoji
Grad Podvin.

stavbe

dvorec

Zidan, dvonadstropen dvorec z
izzidanim podstrešjem in
kamnitimi okenskimi okvirji na
mestu, kjer je v srednjem veku
stal stolp Thurn Podwein. V
jedru domnevno renesančen,
prezidan do nerazpoznavnosti.

srednji
vek, 16.
stol.,
druga
četrtina
17. stol.,
druga
polovica
20. stol.

600

Graščina

Radovljica

stavbe

mestni grad,
dvorec

Dvonadstropen dvorec
pravokotnega tlorisa z atrijema
ima v notranjosti baročno
dvoramno stopnišče iz tufa z
avlo in slavnostno dvorano.
Zahodni del s poznogotskimi
portali in renesančno poslikavo
je starejši. Monumentalno
fasado krasijo štukature.

sredina
15. stol.,
14571461,
sredina
16. stol.,
1565, 17.
stol.,
1616,
1668,
prva
četrtina
18. stol.,
1711,
druga
četrtina
18. stol.,
1836

Linhartov trg 1.
Graščina stoji v
srednjeveškem
mestnem jedru
Radovljice, v
severovzhodne
m delu glavnega
trga, zahodno
pred župnijsko
cerkvijo.
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Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

12603

314

12975

Kmečki dvorec
Zgornji Otok 6

Zgornji Otok 6.
Kmečki dvorec
je v južnem delu
vasi Zgornji
Otok.

stavbe

Kmečki dvorec
Begunjska 2

Lesce

stavbe

Dvorec Drnča

Dvorska vas 37.
Dvorec s
parkom stoji na
ravnini, ob cesti
Zgoša - Dvorska
vas,
jugovzhodno od
Zgoše.

Begunjska cesta
2. Kmečki
dvorec stoji
vzhodno ob
cesti v vaškem
jedru Lesc.

stavbe

kmečki
dvorec,
furmanska
gostilna

Baročen kmečki dvorec iz 1733,
po izročilu pristava Thurnove
graščine. Ima dvoetažno
mansardo, obokano vhodno
lopo, bogato opremo. V 1. pol.
19. stol. je odigral pomembno
vlogo v furmanstvu, kar se
izraža v njegovi klasicistični
preobleki.

druga
četrtina
18. stol.,
1733,
prva
polovica
19. stol.

Spomenik lokalnega pomena

kmečki
dvorec

Nadstropna zidana stanovanjska
hiša podeželskega veljaka z
dvokapno streho, z ogelnim
pomolom v nadstropju, s
kamnitim polkrožnim portalom
iz tufa z letnico 1663 in obokano
vežo z dvojno škafnico iz 1666

tretja
četrtina
17. stol.,
1663,
1666

Spomenik lokalnega pomena

dvorec s
parkom

Dvonadstropna stavba
pravokotnega tlorisa z
vogalnima pomolnima
stolpičema in kamnitim
balkonom, pozidana l. 1531 na
starejši osnovi. Ohranjeni so
renesančni tlaki, stropi, oprema,
vrata. Obdaja jo park, zasnovan
po l. 1922.

druga
četrtina
16. stol.,
1531,
prva
polovica
20. stol.
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Odlok o razglasitvi
etnoloških spomenikov
lokalnega pomena v občini
Radovljica, Uradne objave
Občine Radovljica, št.
132/2010-7, 135/2010
(popravek)

Odlok o razglasitvi
etnoloških spomenikov
lokalnega pomena v občini
Radovljica, Uradne objave
Občine Radovljica, št.
132/2010-7, 135/2010
(popravek)

HIŠE IN VILE
Evid. št.
enote

Zvrst
dediščine:
Ime enote:

Lokacija:
Varstvene
usmeritve:

Tipološka
gesla enote

Opis

Obdobje

26344

Hiša Begunje
Begunje na
na Gorenjskem Gorenjskem
131
131. Hiša stoji v
severovzhodne
m delu naselja,
na levem bregu
potoka
Begunjščica,
zahodno ob
razcepu ceste
proti gradu
Kamen in dolini
Drage ter ceste
Begunje na
Gorenjskem Tržič.

stavbe

hiša

Pritlična zidana hiša s simetrično
dvokapnico, krita s špičakom in
z lesenim zatrepom na zahodni
čelni strani. Škatlasta okna s
polkni, kamnit vhodni portal.
Pod beleži šivan rob v barvi
češke zemlje. Na južni in
zahodni fasadi slabo vidni freski.

zadnja
četrtina
18. stol.,
1782

9548

Hiša Begunje
Begunje na
na Gorenjskem Gorenjskem
137
137. Hiša stoji
na

stavbe

kmečka hiša

Pritlična zidana hiša
pravokotnega tlorisa, z
dvokapno streho, z bivalnim
podstrešjem. Členijo jo lesena

prelom
18. stol.
in 19.
stol.,

52

Fotografije

Vrsta/akt razglasitve
spomenika

severovzhodne
m robu naselja,
na levem bregu
potoka
Begunjščica,
južno pod
gradom Kamen,
vzhodno ob
cesti v dolino
Drage.

škatlasta okna, polkrožni vhodni
portal iz tufa, poudarjeni vogali
in balkonsko poudarjen lesen
zatrep na zahodni čelni fasadi.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

28176

Hiša Begunje
Begunje na
na Gorenjskem Gorenjskem 31.
31
Domačija stoji v
jugovzhodnem
kmečkem delu
naselja, na
levem bregu
potoka
Begunjščica.

stavbe

hiša

Pritlična kmečka hiša z
dvokapno streho, krito s
cementnim špičakom, s
kamnitim polkrožnim portalom
iz tufa in s škatlastimi okni.
Frčada nad vhodom na zahodni
fasadi. Hiše se drži drvarnica.

prelom
18. stol.
in 19.
stol.,
prelom
19. stol.
in 20.
stol.

26164

Hiša Begunje
Begunje na
na Gorenjskem Gorenjskem 71.
71
Hiša stoji sredi
naselbinskega
jedra Begunje
na Gorenjskem,
severovzhodno
od cerkve sv.

stavbe

hiša

Pritlična, iz kamna zidana hiša z
dvokapno čopasto streho, s
škatlastimi okni s poudarjenimi
okenskimi okvirji, rustikalnim
šivanim robom in polkrožnim
strešnim vencem.

sredina
19. stol.

53

Urha in gradu
Katzenstein,
jugovzhodno od
ceste skozi
naselje.
17743

Vila Begunje
Begunje na
na Gorenjskem Gorenjskem
133
133. Vila stoji na
severovzhodne
m delu naselja,
vzhodno ob
cesti v dolino
Drage,
jugozahodno od
gradu Kamen.

stavbe

vila

Deloma zidana, v nadstropju
lesena vila razgibanega tlorisa z
balkonom in stolpičem.
Historicizem z elementi
ljudskega stavbarstva iz leta
okoli 1900, avtor ni znan.
Lastnik Georg Auer, tovarnar v
Ljubljani.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

17822

Vila Begunje
Begunje na
na Gorenjskem Gorenjskem 23.
23
Vila stoji v
jugozahodnem
delu naselja,
vzhodno ob
cesti Lesce Begunje na
Gorenjskem.

stavbe

vila,
spominska
plošča

Nadstropna vila pravokotnega
tlorisa s stolpičem, zgrajena
1929-30. Fasade členjene z
verandami in arkadnimi
odprtinami. Interieri - zgornja
veža s stebrom. Zmerni
modernizem. Na fasadi
spominska plošča 46 žrtvam
NOB iz občine Begunje, odkrita
1959.

sredina
20. stol.,
19291930,
1959

54

98

Hiša Dobro
Polje 9a

Dobro Polje 9a.
Hiša stoji na
vzhodnem robu
vaškega predela
Veliko Dobro
Polje, nad levim
bregom reke
Save.

stavbe

kmečka hiša,
freska

Nadstropna zidana kmečka hiša
z dvokapno streho, s portaloma
in okenskimi okvirji iz tufa, s
kovanimi mrežami ter polkni.
Fasado krasijo štiri freske iz 18.
stol. in freska Marije z detetom
iz 1856. Notranjščina: obokana
veža, hiša, kamra, kuhinja.

18. stol.,
1783

28609

Hiša Dvorska
vas 15

Dvorska vas 15.
Hiša stoji v
južnem delu
vasi, zahodno
ob cesti Zgornji
Otok - Dvorska
vas,
severozahodno
od križišča s
kapelico.

stavbe

kmečka hiša

Nadstropna hiša z dvokapno
streho krito s cementnim
špičakom, s škatlastimi
šestdelnimi okni v pritličju in
kamnitimi okenskimi okvirji s
kovanimi mrežami iz tufa v
nadstropju.

prva
polovica
19. stol.

17772

Hiša Gorica 17

Gorica 17. Hiša
stoji na
jugovzhodnem
robu vasi,
vzhodno od
ceste Podvin Gorica.

stavbe

kmečka hiša

Nadstropna kmečka hiša ima
dvokapno streho s čopi, kamnit
portal na dvoriščni in cestni
strani in masivna rezljana vrata.
Hiša je bila do 1885 pritlična in
krita s slamo, takrat adaptirana
in dvignjena za eno nadstropje

prva
polovica
19. stol.,
zadnja
četrtina
19. stol.,
1885
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Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi
etnoloških spomenikov
lokalnega pomena v občini
Radovljica, Uradne objave
Občine Radovljica, št.
132/2010-7, 135/2010
(popravek)

17773

Hiša Gorica 7

Gorica 7. Hiša
stoji v severnem
delu naselja, v
nekakšnem
vaškem trgu,
vzhodno ob
cesti Gorica Vrbnje.

stavbe

hiša

Nadstropna hiša z dvokapno
streho na zatrep z lesenim
podstrešjem in zatrepnim
gankom, v nadstropju kamniti
okenski okvirji s kovanimi
mrežami, v pritličju le
štukaturno okrasje.

prva
polovica
19. stol.

29270

Hiša Hlebce 12

Hlebce 12. Hiša
stoji v južnem
delu naselja,
južno od ceste
Lesce-Zgoša.

stavbe

kmečka hiša

Pritlična, delno podkletena iz
kamna zidana kmečka hiša z
dvokapno streho, krito s
cementnim špičakom, z lesenim
podstrešjem in zaprtim
zatrepnim gankom. Na
polkrožno sklenjenem portalu iz
tufa je letnica 1777. V delu hiše
kamniti okenski okvirji.

tretja
četrtina
18. stol.,
1777,
prelom
19. stol.
in 20.
stol.

17616

Hiša Hlebce 15

Hlebce 15. Hiša
stoji v
osrednjem delu
vasi, zahodno
od spomenika
NOB in
severovzhodno
od gasilskega
doma.

stavbe

kmečka hiša

Nadstropna zidana kmečka hiša
z dvokapno streho, kamnitim
polkrožnim portalom, biforo
nad vhodom. Na dvoriščni strani
arkadni hodnik. V nadstropju
obokana veža. Na prelomu 20.
stol. in 21. stol. je bila hiša v
celoti adaptirana, dodani novi
elementi.

18. stol.,
19.stol.,
prelom
20. stol.
in 21.
stol.
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23006

Hiša Hraše 19

Hraše 19. Hiša
stoji v
osrednjem delu
naselja, severno
ob cesti skozi
vas.

stavbe

hiša

Pritlična hiša z dvokapno streho.
V celoti so ohranjeni kamniti
okenski okvirji iz tufa s kovanimi
mrežami in kamnit polkrožni
vhodni portal, ki poudarja vhod.

prva
polovica
18. stol.

23594

Hiša Kamna
Gorica 15

Kamna Gorica
15. Hiša stoji v
vzhodnem delu
fužinarskega
naselja, ob
levem bregu
potoka Lipnica

stavbe

fužinarska
hiša

Nadstropna zidana hiša s streho
dvokapnico na čop, s kamnitimi
okenskimi okvirji z mrežami,
železnimi polkni in kamnitim
portalom iz tufa.

sredina
18. stol.,
zadnja
četrtina
19. stol.,
1886

23591

Hiša Kamna
Gorica 21

Kamna Gorica
21. Hiša stoji v
severovzhodne
m uličnem nizu
glavne ceste v
naselju, na
desnem bregu
potoka Lipnica,
v
severovzhodne
m delu naselja.

stavbe

hiša

Nadstropna zidana hiša z
dvokapno streho na čop,
deloma s kamnitimi okenskimi
okvirji iz tufa in kovanimi
mrežami, v nadstropju novejša
okna s štukaturnimi obrobami.
Ima kamnita portala in zračnike
v zatrepu v obliki rozet.

prelom
18. stol.
in 19.
stol.,
zadnja
četrtina
19. stol.,
1899
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23592

Hiša Kamna
Gorica 25

Kamna Gorica
stavbe
25. Hiša stoji v
jugozahodnem
uličnem nizu, ob
glavni cesti skozi
naselje, sredi
fužinarskega
naselja.

fužinarska
hiša

Nadstropna zidana hiša z
dvokapno streho in kamnitimi
stavbnimi elementi: okenski
okvirji in portali. Na oknih
ohranjena deloma železna,
deloma lesena polkna. Nekdaj
kovačija (lastniki ješe kovaškega ognjišča).

druga
polovica
18. stol.

17755

Hiša Kamna
Gorica 27

Kamna Gorica
27. Hiša stoji v
južnem uličnem
nizu glavne
ceste skozi
naselje, v
severnem delu
naselbinskega
jedra, ki je v
okljuku, na
desnem bregu
potoka Lipnica.

stavbe

fužinarska
hiša

Nadstropna zidana stanovanjska
hiša z dvokapno streho in
kamnitimi stavbnimi elementi okenskimi okvirji in portalom.

druga
polovica
18. stol.

23593

Hiša Kamna
Gorica 28

Kamna Gorica
stavbe
28. Hiša stoji v
jugozahodnem
uličnem nizu ob
glavni cesti skozi
Kamno Gorico,
sredi

fužinarska
hiša

Nadstropna zidana hiša z
dvokapno streho, kamnitim
banjastim portalom in
kamnitimi okenskimi okvirji.
Pomembna za ulični niz v
starem naselbinskem jedru
naselja.

18. stol.,
sredina
20. stol.
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fužinarskega
naselja.
12600

Hiša Kamna
Gorica 32

Kamna Gorica
stavbe
32. Hiša stoji
sredi starega
vaškega jedra,
na ravnini, ki jo
omejuje
meander potoka
Lipnica.

kmečka hiša

Dvonadstropna hiša iz 16. stol. s
klasično tlorisno zasnovo
gorenjske kmečke hiše s
kamnitimi okenskimi okviri iz
lokalnega zelenega kamna s
kovanimi mrežami in polkni.
Baročna bifora in klasicističen
portal.

16. stol.

23598

Hiša Kamna
Gorica 35

Kamna Gorica
35. Hiša stoji v
uličnem nizu
sredi jedra
naselja, ob
vzhodnem robu
sistema
betonskih rak
ter osrednjega
parka v Kamni
Gorici.

hiša,
trgovina,
obrtniška
hiša

Nadstropna zidana hiša z
dvokapno streho na čop s
kamnitimi okenskimi okvirji,
portalom in z biforo nad
vhodom. Nekdaj trgovina in
delavnica sodčkov za žeblje

prelom
18. stol.
in 19.
stol.,
1902, 20.
stol.

stavbe

59

24637

Hiša Kamna
Gorica 38

Kamna Gorica
38. Domačija
stoji ob rakah v
jugovzhodnem
delu starega
fužinarskega
dela Kamne
Gorice, na
desnem bregu
potoka Lipnice.

stavbe

obrtniška
hiša,
kovačija,
gartlc

Nadstropna stanovanjska hiša z
dvokapno streho s čopom in
lesenim opažnim zatrepom z
balkonom. Kamniti okenski
okvirji, banjasti portal s
sklepnikom, v prizidku je
kovačija. Gartlc, lesena lopa in
delno zidano, delno leseno
manjše poslopje.

18. stol.,
19. stol.

23602

Hiša Kamna
Gorica 40

Kamna Gorica
40. Hiša stoji v
južnem delu
Kamne Gorice,
nekoliko v
bregu, vzhodno
od cerkve sv.
Trojice.

stavbe

fužinarska
hiša

Nadstropna zidana hiša
pravokotnega tlorisa s streho
dvokapnico. Kamnit vhodni
portal, kamniti okenski okvirji z
mrežami na križe in železnimi
polkni, v katerih je vtisnjen
cvetlični motiv. Nekdaj trgovina
in gostilna.

druga
polovica
18. stol.,
19. stol.,
20. stol.

10521

Hiša Kamna
Gorica 46

Kamna Gorica
46. Hiša stoji v
jedru
fužinarskega
naselja Kmna
Gorica, v Mali
gasi, ob dveh

stavbe

fužinarska
hiša, dom
pomembne
osebnosti,
spominska
plošča

Zidana nadstropna fužinarska
hiša s tlorisom, prilagojenim
postavitvi ob dveh vodnih
rakah, z dvokapno streho, s
kamnitim polkrožnim portalom
in kamnitimi okenskimi okviri z
mrežami ter zatrepnim gankom.

60

vodnih kovaških
rakah.

Rojstna hiša slikarja Ivana Varla
(1923-1979).

23603

Hiša Kamna
Gorica 46a

Kamna Gorica
46a (prej Kamna
Gorica 23). Hiša
stoji v
vzhodnem
uličnem nizu,
sredi vaškega
jedra, ob
sistemu
betonskih rak, ki
prepletajo vas

stavbe

fužinarska
hiša, črna
kuhinja

Nadstropna, zidana, medetažna
hiša z dvokapno streho na čop.
Polkrožen kamnit vhodni portal
z voluto in notranji kamniti
portali v pritličju. Okenski okvirji
s kovanimi mrežami in lesenimi
polkni. Polkrožna bifora nad
vhodom. Črna kuhinja.

18. stol.,
19. stol.

10522

Hiša Kamna
Gorica 47

Kamna Gorica
47. Hiša stoji v
jedru
fužinarskega
naselja na južni
strani južne poti
skozi vas, pod
vznožjem
Drnovca.

stavbe

hiša

Zidana nadstropna kovaška hiša
z dvokapno streho s čopom in s
freskami na vhodni fasadi.
Freske: Janez Nepomuk in sv.
Florjan ter Marijin monogram z
letnico 1731. Sklepnik v portalu
je datiran 1765.

18. stol.,
1731,
1765

23604

Hiša Kamna
Gorica 51

Kamna Gorica
51. Hiša stoji
sredi
fužinarskega
naselja, ob

stavbe

fužinarska
hiša

Nadstropna zidana vrhkletna
hiša z dvokapno streho s čopi,
polkrožnim kamnitim portalom

prva
polovica
18. stol.,

61

Langusovem
znamenju,
jugozahodno ob
trgu s parkom.

v klet in v pritličje. V nadstropju
kamniti okenski okvirji.

sredina
20. stol.

19.stol.

24426

Hiša Kamna
Gorica 54

Kamna Gorica
54. Hiša stoji v
severnem delu
Kamne Gorice,
na levem bregu
potoka Lipnice,
zahodno ob
lesenih vodnih
rakah.

stavbe

fužinarska
hiša

Nadstropna podkletena hiša z
dvokapno streho s čopi, krita s
cementnim špičakom in z
deskami obitim zatrepom. Vhod
v pritličje preko stopnišča.
Polkrožen kamnit vhodni portal.
Fasada z enakomernimi
okenskimi osmi in s skromnim
reliefnim okrasjem.

9491

Rojstna hiša
Lovra Tomana

Kamna Gorica
37. Hiša stoji
severovzhodno
pod hribom z
župnijsko
cerkvijo, v
jugozahodnem
delu naselja.
Spominska
plošča je
pritrjena v
prvem
nadstropju
severozahodne

stavbe

dom
pomembne
osebnosti,
hiša,
spominska
plošča, kašča

Nadstropna delno podkletena
18. stol.,
hiša s streho dvokapnico s čopi, 1887
kamnitim portalom, s
klasicistično fasado in štukaturo.
V njej se je rodil dr. Lovro
Toman (1827-1870), politik,
pesnik, ustanovitelj Slovenske
matice. Kašča poleg hiše.

62

vhodne fasade
med
štukaturnima
podoknicama.
9490

Rojstna hiša
Matevža
Langusa

Kamna Gorica
48. V breg
zidana hiša stoji
severovzhodno
pod župnijsko
cerkvijo, v
jugozahodnem
delu naselja.
Spominska
plošča je
pritrjena med
oknoma prvega
nadstropja
severovzhodne
fasade hiše.

stavbe

dom
pomembne
osebnosti,
hiša,
spominska
plošča

Klasicistična zidana nadstropna
stavba z ohranjeno fasadno
štukaturo je rojstna hiša slikarja
Matevža Langusa (1792 - 1855).
Na fasadi hiše je spominska
plošča.

18. stol.,
19. stol.

9493

Hiša Kropa 11

Kropa 11 in 12.
Hiša stoji sredi
naselja,
jugozahodno ob
stavbi
Kovaškega
muzeja, na
desnem bregu

stavbe

hiša

Nadstropna, delno podkletena
hiša z dvokapno streho,
kamnitimi okenskimi okvirji,
polkrožnim kamnitim portalom
iz tufa in lesenim podstrešjem.
Zgrajena v 18. stol., nekoliko
predelana.

18. stol.,
prelom
19. stol.
in 20.
stol.

63

potoka
Kroparice. Pred
njo stoji
kapelica. Hiša
ima stranski
vhod s hišno
številko.
12601

Hiša Kropa 13

Kropa 13. Hiša
stoji na
osrednjem trgu,
nekoliko
umaknjena v
breg, tako da je
pritličje
vkopano v
brežino.

stavbe

hiša

Zidana nadstropna hiša z
lesenim podstrešjem. V njej so
bila najemniška stanovanja
družin kroparskih kovačev. V
pritličju so bile trgovinice.
Nastanek v 16. stol., zadnje
prezidave v 19. stoletju.

16. stol.,
19. stol.

29668

Hiša Kropa 15

Kropa 15. Hiša
stoji v drugem
nizu hiš južno
od osrednjega
trga Placa,
umaknjena v
breg.

stavbe

fužinarska
hiša, kovačija

Fužinarska hiša z zidano kletjo,
pritličjem, nadstropjem in
lesenim drugim nadstropjem,
krita z dvokapno streho s čopi, z
zatrepnima gankoma.
Ohranjene mesteje v veži in tri
kamre s tremi pečmi. V
kovačnici v kleti je bila
verigarska obrt.

18. stol.,
19. stol.,
20. stol.

64

17617

Hiša Kropa 27

Kropa 27. Hiša
stoji v južnem
delu osrednjega
dela trškega
jedra.

1343

Hiša Kropa 28

22794

Hiša Kropa 28b

stavbe

trška hiša,
gostilna

Pritlična hiša, v preteklosti tudi
gostilna, s podstrešnimi sobami,
z dvokapno streho, s kamnitim
polkrožnim klesanim portalom,
zgrajena 1712, pozneje
predelana.

prva
četrtina
18. stol.,
1712, 19.
stol.

Kropa 28. Hiša
stavbe
stoji na
jugovzhodnem
začetku ulice, ki
se je prej
imenovala Ta
usrana gasa, v
strnjenem nizu
hiš, na desnem
bregu Kroparice.

hiša

Nadstropna podkletena hiša
tlorisa v obliki črke L, kamniti
okenski okvirji, kovane mreže,
polkrožni kamniti portali,
vhodni z voluto, okna v
nadstropju z lesenimi okvirji.
Zgrajena v 18. stol.

18. stol.

Kropa 28b. Hiša
stoji na začetku
Ta usrane gase,
v nadaljevanju
prostora
imenovanega
Plac - Srednji
konec Krope, tik
ob desnem
bregu potoka
Kroparica.

obrtniška
hiša, mlin

Nadstropna, iz kamna zidana
hiša z dvokapno streho,
kamnitim polkrožnim portalom,
ograjenim vrtom in ohranjenimi
betonskimi rakami speljanimi
pod hišo. V preteklosti je v hiši
obratoval mlin. V zadnji četrtini
20. stol. predelana, ohranjen
južni del.

druga
polovica
19. stol.,
zadnja
četrtina
20. stol.

stavbe

65

17618

Hiša Kropa 29

Kropa 29. Hiša
stavbe
stoji v ozki ulici,
v uličnem nizu,
na desnem
bregu Kroparice,
v nekdanji Ta
usrani gasi.

hiša

Vrhkletna v breg vkopana
nadstropna stanovanjska hiša, z
dvokapno streho na čop, s
kamnitim portalom iz tufa, na
sklepniku letnica 1853. Vsi
okenski okvirji v pritličju in
nadstropjih kamniti iz tufa. Hiša
zgrajena leta 1712. Lesen zatrep
z gankom.

prva
četrtina
18. stol.,
1712,
tretja
četrtina
19. stol.,
1853

17619

Hiša Kropa 30

Kropa 30. Hiša
stoji v
jugozahodnem
delu Krope, na
desnem bregu
Kroparice.

stavbe

trška hiša,
gostilna

Delno podkletena
dvonadstropna stanovanjska
hiša z dvokapno streho, s
kamnitimi okenskimi okvirji in z
dvema polkrožnima portaloma,
zgrajena leta 1792. Danes
adaptirana in nekoliko
predelana. V njej je gostilna Par
Kovač.

zadnja
četrtina
18. stol.,
1792, 20.
stol.

17620

Hiša Kropa 31

Kropa 31. Hiša
stavbe
stoji na desnem
bregu Kroparice,
na
jugozahodnem
delu Krope in
nekdaj
imenonovane
ulice Ta usrana

trška hiša

adstropna, podkletena hiša
tlorisa v obliki črke L, s kamnitim
polkrožnim portalom in dvema
okenskima okviroma iz tufa v
pritličju. Gank v nadstropju ima
kovinsko ograjo. Dvokapna
streha s čopi, krita z betonskim
špičakom. V 20. stol. predelana.

tretja
četrtina
18. stol.,
1770, 20.
stol.

66

gasa, južno od
kamnitega
mostu čez
Kroparico.
17621

Hiša Kropa 32

Kropa 32. Hiša
stoji v
jugozahodnem
delu Krope in
uličnega niza
nekdaj
imenovane Ta
usrane gase, na
desnem bregu
Kroparice.

stavbe

trška hiša

Nadstropna podkletena hiša iz
1699, z dvokapno streho na čop,
s kamnitimi okenskimi okvirji v
vseh nadstropjih, deloma s
kovanimi mrežami v pritličju, s
polkrožnim vhodnim portalom
iz tufa ter drugimi portali iz
kamna. Prislonjena v breg.

zadnja
četrtina
17. stol.,
1699

17622

Hiša Kropa 33

Kropa 33. Hiša
stavbe
stoji na desnem
bregu Kroparice,
proti Zgornjemu
Koncu Krope, na
jugozahodnem
robu strnjenega
uličnega niza.

fužinarska
hiša

Nadstropna, delno podkletena
hiša s petosno glavno fasado.
Vsa vrata in okna s kamnitimi
okvirji iz tufa, nad vhodom v
obeh nadstropjih biforna okna.
Pod ometi vidna arhitekturna
poslikava-pilastri. Dvokapna
streha na čop, krita s betonskim
špičakom.

18.stol.

17785

Hiša Kropa 38

Kropa 38. Hiša
stoji na
Zgornjem Koncu

kajža, dom
pomembne
osebnosti,

Zidana nadstropna hiša, z
dvokapno streho na čop, s
kamnitim polkrožnim vhodnim

tretja
četrtina
18. stol.,

stavbe

67

Krope oziroma
južno nad
Kotlom, na
pobočju, na
desnem bregu
potoka
Kroparica.

spominska
plošča

portalom, s kamnitim kletnim
portalom in oknom, vse iz tufa.
Rojstna hiša slikarja Petra
Žmitka (1874-1935).
Neprimerna adaptacija nekoč
rezljanega lesenega zatrepa.

1770,
prelom
19. stol.
in 20.
stol.,
prelom
20. stol.
in 21.
stol.

9496

Hiša Kropa 58

Kropa 58.
Mozollijev
gradič stoji sredi
Krope, na levem
bregu potoka
Kroparica, ob
cesti Kropa Jamnik.

stavbe

graščina,
šola,
spominska
plošča

Zidana nadstropna stanovanjska
stavba lastnika fužin iz 1620 z
dvema konzolnima pomoloma
na obcestni fasadi in kamnitimi
okenskimi okvirji. Od 1888 do
1957 je bila v njej šola. Na fasadi
spominska plošča iz 1895
nadučitelju Marku Kovšci (18381894) .

prva
četrtina
17. stol.,
1620,
zadnja
četrtina
19. stol.,
1895,
tretja
četrtina
20. stol.

29676

Hiša Kropa 66

Kropa 66. Hiša
stoji v
severovzhodne
m delu trškega
dela Krope, na
severovzhodne
m robu Placa,

stavbe

fužinarska
hiša, dom
pomembne
osebnosti,
spominska
plošča

Dvonadstropna hiša, bivališče
fužinarja, bogata z
kamnoseškimi detajli
(klasicistični in banjasta portala,
bifori, baročni okenski okvirji),
železnimi polkni, atrijem z
arkadami in štukaturo v bivalnih

18. stol.,
prva
polovica
19. stol.
1822,
1831,
zadnja

68

kjer se le ta zoži
v tako
imenovano
Nemško ali
Gosposko gaso,
na levem bregu
potoka
Kroparice.

prostorih. Rojstna hiša pesnice
Kristine Šuler.

četrtina
19. stol.,
1896, 20.
stol.,
1961

17784

Hiša Kropa 72

Kropa 72. Hiša
stoji
severozahodno
nad ozko ulico,
nad levim
bregom potoka
Kroparice, v
severovzhodne
m delu trškega
dela Krope.

stavbe

trška hiša

Nadstropna petosna hiša, z
baročno zasnovo, z vhodnim
portalom iz 1901, z banjastim
portalom v klet, z devetimi
okenskimi okvirji in z biforo nad
vhodom, vse iz peraškega tufa.
Okoli 1900 adaptirana, po letu
2000 s prizidkom in kukrli na
strehi.

18. stol.,
prelom
19. stol.
in 20.
stol.,
1901,
prelom
20. stol.
in 21.
stol.

17786

Hiša Kropa 75

Kropa 75. Hiša
stoji v ozki ulici,
v jugovzhodnem
uličnem nizu,
nad levim
bregom potoka
Kroparica, v
severovzhodne

stavbe

fužinarska
hiša

Nadstropna zidana hiša z
dvokapno streho, petosno
glavno fasado, s kamnitimi
okenskimi okvirji iz tufa in z
vhodnim portalom iz leta 1894.
Plastično poudarjeni šivani
vogali na vogalih hiše.

tretja
četrtina
18. stol.,
1770,
zadnja
četrtina
19. stol.,
1894

69

m delu trškega
jedra Krope.
17753

Hiša Kropa 76

Kropa 76. Hiša
stoji v ozki ulici,
v jugovzhodnem
uličnem nizu, na
levem bregu
potoka
Kroparica, v
vzhodnem delu
trškega jedra
Krope.

stavbe

fužinarska
hiša

Nadstropna hiša z dvokapno
streho in petosno glavno
fasado, delno ohranjeni kamniti
okenski okvirji iz tufa in kamnit
portal iz 1879. Kamnit vhodni
portal z letnico 1877 v
štukaturno okrašenem
medaljonu. Poudarjeni šivani
vogali in pilastri.

tretja
četrtina
18. stol.,
1770,
zadnja
četrtina
19. stol.,
1877,
1879, 20.
stol.

17787

Hiša Kropa 79

Kropa 79. Hiša
stoji v severnem
uličnem nizu,
nad levim
bregom potoka
Kroparica, v
severovzhodne
m delu trškega
jedra Krope.

stavbe

fužinarska
hiša

Nadstropna, delno podkletena
hiša z dvokapno streho, z
osemosno glavno fasado in s
kamnitima polkrožnima
portaloma. Do vhoda vodijo
dvoramne stopnice. Nad
vhodom dvojno okno bifora.
Kamniti okenski okvirji iz tufa,
deloma z kovanimi mrežami.

prva
polovica
18. stol.,
zadnja
četrtina
20. stol.,
1998

9494

Hiša Kropa 8

Kropa 8. Hiša
stoji v
severovzhodne
m delu Krope,
na desnem
bregu potoka

stavbe

obrtniška
hiša

V breg potisnjena nadstropna
hiša z dvokapno streho na čop,
krita s cementnim špičakom, z
rezljanim zatrepom in
zatrepnim gankom. Nad
vhodom frčada. Hiša se omenja

tretja
četrtina
18. stol.,
19. stol.,
druga

70

Kroparice,
severovzhodno
od Kovaškega
muzeja.

v popisu 1770. V 19. in 20.
stoletju predelana.

polovica
20. stol.

9495

Hiša Kropa 80

Kropa 80. Hiša
stoji v ozki ulici
vzporedno s
potokom
Kroparica, na
njegovem levem
bregu, v
severnem delu
Krope.

stavbe

fužinarska
hiša

Nadstropna fužinarska hiša z
dvokapno streho, kamnitim
portalom iz tufa z letnico 1894
in kamnitimi okenskimi okvirji, s
kovanimi mrežami in železnimi
polkni. Nad vhodom je bifora s
polkrožnim zaključkom.
Klasicistično oblikovana fasada.

prva
polovica
18. stol.,
zadnja
četrtina
19. stol.,
1894

11201

Hiša Kropa 81

Kropa 81. Hiša
stoji v uličnem
nizu, v
severnem delu
starega trškega
jedra.

stavbe

hiša

Zidana nadstropna kroparska
hiša v uličnem nizu, s hrbtno
stranjo zidana v breg. Do prvega
nadstropja vodijo zunanje
stopnice. Kamniti portali in
okenski okviri. 18. stoletje in
poznejše prezidave.

18. stol.

17788

Hiša Kropa 84

Kropa 84. Hiša
stavbe
stoji v ozki ulici,
severozahodno
ob kamnitem
mostu čez potok
Kroparico, na
vzhodnem robu

obrtniška
hiša, kapelica

Nadstropna zidana hiša s
kamnitim polkrožnim portalom
iz tufa iz 1736, kamnitimi
okenskimi okvirji s kovanimi
mrežami in polkni. Arhitekturna
poslikava in sončna ura pod
beleži na fasadi. Ob hiši zidana

sredina
18. stol.,
1736, 19.
stol.

71

Spodnjega
konca Krope.
Kapelica stoji ob
jugovzhodnem
vogalu hiše.

kapelica zaprtega tipa s kipom
Janez Nepomuka.

17623

Hiša Kropa 9

Kropa 9. Hiša
stavbe
stoji na
severovzhodne
m robu Krope,
na desnem
bregu Kroparice,
severovzhodno
ob Kovaškem
muzeju.

obrtniška
hiša, gostilna

Nadstropna podkletena hiša z
dvokapno streho, z delno
ohranjenimi kamnitimi
okenskimi okvirji iz tufa, s
kovanimi mrežami in kamnitim
polkrožnim portalom v klet, s
kasnejšim prizidkom, z vhodom
s kamnitim portalom z letnico
1712.

prva
četrtina
18. stol.,
1712, 20.
stol.

299

Potočnikova
hiša Kropa 56

Kropa 56.
Objekt stoji v
jedru naselja na
levem bregu
Kroparice.

stavbe

kmečki
dvorec

Nadstropna zidana hiša
podeželskega veljaka - graščina.

18. stol.

23607

Hiša Alpska 44

Alpska cesta 44.
Hiša stoji v
zahodnem delu
vaškega jedra
Lesce, severno
ob glavni cesti
skozi naselje.

stavbe

hiša

Vrhkletna pritlična zidana hiša s
tlorisom v obliki črke L, s streho
dvokapnico na čop, s
polkrožnim balkonom na
jugozahodni strani in s kamnitim
portalom.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

72

17624

Hiša Železniška Lesce
4
Železniška ulica
4. Hiša stoji
vzhodno od
železniške
postaje,
jugovzhodno od
vaškega jedra
Lesc.

stavbe

hiša

Zidana nadstropna hiša z
začetka 20. stol. z bogatimi
klasicističnimi štukaturami, ter
poudarjenim vhodnim delom z
balkonom v nadstropju.

prva
četrtina
20. stol.

23146

Hiša Ljubno
100

Ljubno 100. Hiša stavbe
stoji v
jugovzhodnem
ravninskem delu
naselja, južno
od regionalne
ceste Kranj Jesenice.

hiša

Nadstropna hiša z dvokapno
streho s frčado nad vhodom,
podstrešnimi sobami in
opečnatimi rozetami na
zatrepnem delu. Vhod
poudarjen s kamnitim portalom,
robovi sten s šivanimi robovi.

druga
polovica
19. stol.

22482

Hiša Ljubno
107

Ljubno 107. Hiša stavbe
stoji na
skrajnem
vzhodnem
ravninskem delu
naselja, južno
od regionalne
ceste Kranj Jesenice.

hiša

Pritlična hiša z dvokapno streho,
okenskimi okvirji iz tufa z
mrežami na pročelju in
kamnitim portalom iz 1887,
podstrešnimi sobami in zračniki
v obliki rozete.

zadnja
četrtina
19. stol.,
1887

73

7836

Hiša Ljubno 27

Ljubno 27. V
jugovzhodnem
delu vasi ob
križišču vaških
poti, v vznožju
hriba na
katerem je vas.

stavbe

kmečka hiša,
freska

Zidana nadstropna hiša iz 18.
stoletja z dvokapnico. Kamniti
okenski okvirji s kovanimi
mrežami v pritličju. Baročna
arhitekturna poslikava fasad. Na
jugozahodni fasadi freska
Marijino kronanje.

18,stol.

Odločba: Kmečki dom v
Ljubnem na Gorenjskem 27
je spomeniško zaščitena
nepremičnina, odločba, št.
21/8-50

22372

Hiša Ljubno 41

Ljubno 41. Hiša stavbe
stoji na pobočju,
ob glavni vaški
poti proti cerkvi,
oziroma južno
pod njo, v
središču
naselbinskega
jedra Ljubno.

hiša

Nadstropna, podkletena hiša z
dvokapno streho s čopi,
kamnitim portalom, okenskimi
okvirji iz tufa, kovanimi mrežami
v pritličju in polkni, v nadstropju
s povečanimi okenskimi
odprtinami, s polkrožno biforo
nad vhodom.

prva
polovica
18. stol.,
prelom
19. stol.
in 20.
stol.

23150

Hiša Ljubno 86

Ljubno 86. Hiša
z vrtom stoji na
severnem
obrobju naselja,
jugovzhodno ob
cesti proti
Tržiču.

stavbe

hiša, vrt

Pritlična hiša z dvokapno streho
in frčado nad vhodom,
štukaturnimi obrobami okrog
okenskih odprtin ter z
ograjenim zelenjavnim in
rožnim vrtom.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

23605

Hiša Mošnje 9

Mošnje 9. Hiša
stoji
jugovzhodno od
cerkve sv.

stavbe

kmečka hiša,
črna kuhinja

Iz kamna zidana, pritlična
kmečka hiša z dvokapno streho,
kamnitimi okenskimi okvirji s
kovanimi mrežami in kamnitim

18. stol.

74

Neznano

Andreja v
Mošnjah, nad
desnim bregom
struge potoka
Dobruša.
28740

Golijeva hiša

polkrožnim portalom iz tufa.
Ohranjena črna kuhinja.

Ovsiše b.št. (prej stavbe
Ovsiše 19). Hiša
stoji v
vzhodnem delu
naselja, na
osojnem
pobočju nad
potokom
Lipnica,
vzhodno od
cerkve.

kmečka hiša,
črna kuhinja

Nadstropna iz kamna zidana
kmečka hiša z leseno kaščo v
delu nadstropja. Hiša s črno
kuhinjo ima na prednji strani
pravokoten, na dvoriščni pa
polkrožen portal, lesen rezljan
balkon, prirezano gotsko okno,
nekaj okenskih okvirov iz tufa.

17. stol.,
18. stol.,
19. stol.

17769

Hiša Podnart
20

Podnart 20. Hiša
stoji vzhodno ob
cesti Podnart Kropa, zahodno
od železniške
proge Kranj Jesenice in reke
Save

stavbe

hiša

Nadstropna stanovanjska hiša z
dvokapno streho, rezljanim
gankom, s kamnitim klesanim
portalom z voluto in fresko sv.
Jurija na zatrepni severni fasadi.

prva
polovica
19. stol.

20742

Hiša Podnart
21

Podnart 21. Hiša stavbe
stoji zahodno ob
cesti Podnart -

hiša

Nadstropna hiša pravokotnega
tlorisa z dvokapno streho, krito
s cementnim špičakom.

prelom
19. stol.

75

Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi
etnoloških spomenikov
lokalnega pomena v občini
Radovljica, Uradne objave
Občine Radovljica, št.
132/2010-7, 135/2010
(popravek)

Kropa, pod
hribom,
zahodno od
želežniške proge
Kranj - Jesenice
in reke Save.

Secesijsko oblikovana fasada s
štukaturnim okrasjem, okna z
lesenimi polkni in pokrita
arkadna terasa v nadstropju.
Hiša kralja Aleksandra.

in 20.
stol.

20743

Hiša Podnart
22

Podnart 22. Hiša stavbe
stoji zahodno ob
cesti Podnart Kropa, pod
hribom,
zahodno od
želežniške proge
Kranj - Jesenice
in reke Save.

hiša

Nadstropna hiša pravokotnega
tlorisa z dvokapno streho,
secesijsko fasado s štukaturnim
okrasjem in kamnitim portalom.
Po pripovedovanju domačinov
so tu stanovali posli iz hiše
Podnart 21.

druga
polovica
19. stol.

17765

Hiša Podnart
26

Podnart 26.
Stavba stoji ob
vznožju hriba na
desnem bregu
reke Save,
severozahodno
od mostu čez
reko Savo, ob
cesti Otoče Podnart Lipnica.

gostilna

Nadstropna zidana stavba
pravokotnega tlorisa s petosno
čelno fasado, zgrajena 1928 v
slogu zmernega modernizma
kot gostilna z gospodarskim
poslopjem. Osrednja os je
poudarjena s portalno lopo, s
triforo v nadstropju in s
štiriosnim nadstreškom.

druga
četrtina
20. stol.,
1928

stavbe

76

Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi
etnoloških spomenikov
lokalnega pomena v občini
Radovljica, Uradne objave
Občine Radovljica, št.
132/2010-7, 135/2010
(popravek)

17764

Hiša Podnart
27

Podnart 27.
Stavba, ki služi
kot Lovski dom
stoji zahodno za
hišo Podnart 26,
ob vznožju
hriba, na
desnem bregu
reke Save.

29043

Hiša Poljšica
pri Podnartu 5

17768

Hiša Prezrenje
1

stavbe

gospodarsko
poslopje

Nadstropna stavba
pravokotnega tlorisa z
osemosno vzdolžno fasado in
dvoosno stransko fasado,
zgrajena v slogu zmernega
modernizma kot gospodarski
del gostilne (Podnart 26).
Nadstrešek ima ovalno čelo, v
nadstropju sta vogalni arkadni
loži.

druga
četrtina
20. stol.,
1932

Poljšica pri
stavbe
Podnartu 5. Hiša
stoji v severnem
delu zaselka z
ledinskim
imenom Na
kmetih, na
vzhodni strani
vaške poti.

kmečka hiša

Zidana pritlična delno
podkletena hiša z bivalnim
podstrešjem, pravokotnega
tlorisa, krita z dvokapnico.
Fasado členijo škatlasta
dvokrilna šestdelna okna s
kamnitimi okvirji in kamnit
portal z letnico 1854. Obokana
veža.

sredina
19. stol.,
1854

Prezrenje 1.
Hiša stoji južno
ob cesti Podnart
- Lipnica, v
vzhodnem delu
naselja.

hiša

Pritlična zidana hiša z dvokapno
streho in kamnitimi okenskimi
okvirji s kovanimi mrežami.

19.stol.

stavbe

77

Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi
etnoloških spomenikov
lokalnega pomena v občini
Radovljica, Uradne objave
Občine Radovljica, št.
132/2010-7, 135/2010
(popravek)

5462

5465

5467

Hiša Cesta
svobode 1

Radovljica

Hiša Cesta
svobode 11

Radovljica

Hiša Cesta
svobode 2

Radovljica

stavbe

hiša

Cesta svobode
1. V
jugozahodnem
delu mestnega
jedra Radovljice,
južno pod
osrednjim
trgom.
stavbe

hiša

Cesta svobode
11. Južno pod
mestnim jedrom
Radovljice, pod
želežniško
progo Kranj Jesenice.

Cesta svobode
2. V
jugozahodnem
delu mestnega
jedra Radovljice,
južno pod

stavbe

hiša

Pritlična, zidana stanovanjska
stavba z bogato profiliranim
polkrožnim portalom iz
peraškega tufa. Baročne
okenske odprtine.

18.stol.

Zidana pribrežna baročna
stanovanjska hiša. Polkrožni
portal in okna iz peraškega tufa.
Prezidave v notranjosti iz druge
polovice 20. stol.

18. stol.,
druga
polovica
20. stol.

Spomenik lokalnega pomena

Zidana nadstropna stanovanjska
stavba z baročno fresko
Višarske Marije in sv. Florjanom
na obcestni fasadi. Portal je iz
19. stol.

18. stol.,
19. stol.

Spomenik lokalnega pomena
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Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

osrednjim
trgom.
5460

5461

Hiša Cesta
svobode 23

Radovljica

Hiša Cesta
svobode 3

Radovljica

stavbe

Cesta svobode
23. Hiša stoji
jugozahodno od
mestnega jedra,
ob reki Savi.
Spominska
plošča je
vzidana na
severozahodni
del severne
fasade hiše.

Cesta svobode
3. V južnem
delu mestnega
jedra pod
osrednjim
trgom v
Radovljici na
pomembni
vedutni legi.

stavbe

spominska
hiša,
spominska
plošča

Pribrežna baročna hiša s
kvalitetnimi elementi v
notranjosti in na fasadah.
Rojstna hiša Boštjana Olipa,
organizatorja upora slovenskih
fantov v Avstroogrski vojski
1918. Spominska plošča iz 1921.

18. stol.,
19. stol.,
prva
četrtina
20. stol.,
1921

Spomenik lokalnega pomena

hiša

Zidana nadstropna stanovanjska
stavba zgrajena na prehodu iz
19. v 20. stol. Nekdanja
radovljiška šola. Pravokotni
portal iz peraškega tufa in
secesijska vrata.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

Spomenik lokalnega pomena
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Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

5463

5464

5468

Hiša Cesta
svobode 4

Radovljica

Hiša Cesta
svobode 6

Radovljica

Hiša Gorenjska
1

Radovljica

stavbe

hiša

Cesta svobode
4. V južnem
delu mestnega
jedra Radovljice,
pod osrednjim
trgom.
stavbe

hiša

Cesta svobode
6. V
jugozahodnem
delu mestnega
jedra Radovljice.

Gorenjska cesta
1. Ob vhodu v
staro mestno
jedro
Radovljice, ob
nekdanjem
obrambnem
jarku.

stavbe

hiša

Zidana, nadstropna, v jedru
baročna stavba, zgrajena po
odstranitvi mestnega obzidja,
ob nekdanjih mestnih vratih.
Pravokoten portal iz peraškega
tufa iz 19. stol.

18. stol.,
19. stol.

Spomenik lokalnega pomena

Zidana nadstropna stanovanjska
hiša, v jedru baročna s
predelavami v 19. stol.
Klasicističen portal, okenski
okviri iz peraškega tufa.

18. stol.,
19. stol.

Spomenik lokalnega pomena

Zidana nadstropna stanovanjska
stavba z baročno klasicistično
fasado. Portali in okenski okviri
so iz peraškega tufa. Kleti so
obokane. Banjasti oboki s
sosvodnicami.

prva
polovica
19. stol.

Spomenik lokalnega pomena

80

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

28025

17830

Hiša Gorenjska
2

Radovljica

Hiša Gorenjska
33

Radovljica

stavbe

hiša

Nadstropna hiša s kubusno
zasnovo, ki jo mehčajo veliko
trikotno čelo v osi čelne fasade
poudarjene z balkonom in
poligonalni erker na vogalu,
razgibane strešine in
nadstrešek. Modernizem,
arhitekt Ivan Vurnik, 1922-1925

prva
četrtina
20. stol.,
19221925

stavbe

hiša

Zidana trinadstropna hiša
pravokotnega tlorisa s
štirikapno streho, zgrajena leta
1939. Opečna dekoracija fasad.
Zmerni modernizem.

druga
četrtina
20. stol.,
1939

Gorenjska cesta
2. Savnikova vila
stoji sredi
Radovljice, ob
jugozahodno ob
grajskem parku,
zahodno ob
mestnem
obzidju, ob
njegovem
severozahodne
m delu.

Gorenjska cesta
33. Cestarska
hiša stoji
severozahodno
od mestnega
jedra Radovljice,
zahodno ob
cesti, ki
povezuje
Radovljico z
Lescami.
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5470

5471

5472

5480

Hiša Gorenjska
4

Radovljica

Hiša Gorenjska
8

Radovljica

Hiša Gorenjska
9

Radovljica

Hiša Gradiška
pot 1

Radovljica

stavbe

hiša

Gorenjska cesta
4. Ob grajskem
parku v
Radovljici.

stavbe

hiša

Gorenjska cesta
8. Južno ob
grajskem parku
v Radovljici.

stavbe

hiša, gostilna

Gorenjska cesta
9

Gradiška pot 1.
Na skrajnem
južnem delu
starega

stavbe

hiša

Zidana nadstropna stanovanjska
hiša z baročno - klasicistično
fasado. Pravokoten portal iz
peraškega tufa.

prva
polovica
19. stol.,
20. stol.

Spomenik lokalnega pomena

Zidana nadstropna stanovanjska
hiša s historično oblikovano
fasado. Parkovno urejen vrt z
datiranimi kovanimi vrati 1802.
Nekdanja grajska pristava.

prva
četrtina
19. stol.,
prva
četrtina
20. stol.

Spomenik lokalnega pomena

Nadstropna stanovanjska hiša,
sezidana 1873, v pritličju
gostilna. Na glavni fasadi
polkrožni portal iz peraškega
tufa, na stranski fasadi freska
Iva Šubica iz 1970. V kleti
banjasti obok s sosvodnicami.

tretja
četrtina
19. stol.,
1873

Spomenik lokalnega pomena

Zidana nadstropna stanovanjska
stavba s klasicistično oblikovano
fasado. Polkrožni baročni portal
iz peraškega tufa.

18. stol.,
19. stol.

Spomenik lokalnega pomena
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Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski

mestnega jedra
Radovljice.
5481

5482

5487

5484

Hiša Gradiška
pot 2

Radovljica

Hiša Gradiška
pot 3

Radovljica

Hiša Gubčeva
12

Radovljica

Hiša Gubčeva
2

Radovljica

spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160
stavbe

hiša

Gradiška pot 2.
Na skrajnem
južnem delu
starega
mestnega jedra
Radovljice.
stavbe

hiša

Gradiška pot 3.
Na skrajnem
južnem delu
starega dela
Radovljice.
stavbe

hiša

Gubčeva 12. V
Predtrgu v
Radovljici.

stavbe

hiša

V jedru baročna, zidana
nadstropna stanovanjska
stavba. Na južni fasadi baročna
okna iz peraškega tufa in z
železnimi polkni. Niša v vogalu
fasade nad lesenim portalom s
kipom Matere Božje (kipa ni).

18.stol.

Zidana nadstropna baročna
stanovanjska stavba. Okna in
polkrožni portal v pritličju so iz
peraškega tufa. Okna v
nadstropju so iz 19. stol.

18. stol.,
19. stol.

Spomenik lokalnega pomena

V pritličju zidana, v nadstropju
prvotno lesena baročna
stanovanjska stavba. Polkrožni
portal iz peraškega tufa datiran
1790. V pritličju je črna kuhinja.

zadnja
četrtina
18. stol.,
1790

Spomenik lokalnega pomena

Zidana, nadstropna, v jedru
baročna stanovanjska stavba.

18. stol.,
19. stol.

Spomenik lokalnega pomena

83

Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Gubčeva 2. Na
severovzhodne
m robu starega
mestnega jedra
Radovljice,
južno ob
grajskem parku.
5485

5489

5497

Hiša Gubčeva
4

Radovljica

Hiša
Kolodvorska 2

Radovljica

Hiša Linhartov
trg 10

Radovljica

Baročni oboki v kleti in pritličju.
Fasada preoblikovana v 19. stol.

stavbe

hiša

Gubčeva 4. Na
severovzhodne
m robu starega
mestnega jedra
Radovljice,
južno ob
grajskem parku.
stavbe

hiša

Kolodvorska 2.
Na
jugozahodnem
robu Radovljice
nad železniško
progo.

Linhartov trg 10.
Na

stavbe

meščanska
hiša

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Zidana, nadstropna, v jedru
baročna stavba, prezidana v 20.
stol.. Na zahodni fasadi dvoje
baročnih oken iz peraškega tufa
in glava putta.

18. stol.,
20. stol.

Spomenik lokalnega pomena

Zidana, nadstropna
stanovanjska hiša, v pribrežnem
delu klet z banjastim obokom in
baročnimi okni iz peraškega
tufa. Polkrožen portal je prav
tako iz tufa, na južni fasadi
lesena veranda iz 19. stol.

18. stol.,
19. stol.

Spomenik lokalnega pomena

Zidana nadstropna stanovanjska
hiša zgrajena v 18. stol. na
prostoru nekdanjih zgornjih

16. stol.,
18. stol.,
19. stol.

Spomenik lokalnega pomena

84

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za

severozahodni
strani
osrednjega trga
v Radovljici.
5498

17831

Hiša Linhartov
trg 12

Radovljica

Hiša Linhartov
trg 13

Radovljica

mestnih vrat. Na dvorišču je
poznogotski portal, ostanek
nekdanjega obrambnega stolpa.
Fasada je iz 19. stol.
stavbe

Linhartov trg 12.
Na južni strani
osrednjega trga
v Radovljici.

Linhartov trg 13.
Hiša stoji v
severozahodne
m delu starega
mestnega jedra
Radovljice,
zahodno za
južnim nizom
hiš Linhartovega
trga.

stavbe

kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

meščanska
hiša

Nadstropna stanovanjska hiša,
nastala iz dveh
poznosrednjeveških hiš.
Ohranjeni poznogotski
arhitekturni elementi. Polkrožni
portal iz tufa datiran 1747.
Prezidana v 18. stol. Fasade
klasicistično oblikovane.

pozni
srednji
vek, 16.
stol.,
druga
četrtina
18. stol.,
1747, 19.
stol.

hiša

Zidana nadstropna hiša
pravokotnega tlorisa z
dvokapno streho na čop, v jedru
domnevno baročna, prezidana v
19. stol. Kamniti pravokotni
portal, preklada trikotno
sklenjena in dekorirana z
reliefno rozeto.

18. stol.,
19. stol.

85

Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

5499

5500

5501

5502

Hiša Linhartov
trg 14

Radovljica

Hiša Linhartov
trg 15

Radovljica

Hiša Linhartov
trg 16

Radovljica

Hiša Linhartov
trg 17

Radovljica

stavbe

Linhartov trg 14.
Na južni strani
osrednjega trga
v Radovljici.

stavbe

Linhartov trg 15.
Na južni strani
osrednjega trga
v Radovljici.

stavbe

Linhartov trg 16.
Na južni strani
osrednega trga
v Radovljici.

Linhartov trg 17.
Na južni strani

stavbe

meščanska
hiša

Zidana nadstropna stanovanjska
hiša, zgrajena v 18. stol.
Prislonjena na mestno obzidje.
Baročni arhitekturni elementi.

18. stol.

meščanska
hiša

Zidana nadstropna stanovanjska
hiša s poznosrednjeveško
zasnovo v pritličnem in kletnem
delu ter oboki. Oblikovanje
fasad iz 18. in 19. stol.

pozni
srednji
vek, 18.
stol., 19.
stol.

Spomenik lokalnega pomena

meščanska
hiša

V jedru poznogotska,
nadstropna hiša z
arhitekturnimi elementi
gotskega oblikovanja. Prezidana
v 18. in 19. stol. Klasicistična
fasada s freskama Nevernega
Tomaža iz 17. stol. ter
Brezmadežne.

16. stol.,
17. stol.,
18. stol.,
19. stol.

Spomenik lokalnega pomena

meščanska
hiša

Zidana nadstropna stanovanjska
hiša. V jedru gotsko-renesančna
z ohranjenimi poznogotskimi
arhitekturnimi členi.

16. stol.,
17. stol.

Spomenik lokalnega pomena
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Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski

osrednjega trga
v Radovljici.
5503

5490

5504

Hiša Linhartov
trg 18

Radovljica

Hiša Linhartov
trg 2

Radovljica

Hiša Linhartov
trg 20

Radovljica

spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160
stavbe

Linhartov trg 18.
Na južnem robu
mestnega jedra,
deloma na
mestnem
obzidju.
stavbe

Linhartov trg 2.
V severnem nizu
hiš na
osrednjem trgu
ob gradu v
Radovljici.

Linhartov trg 20.
V nizu v južnem
delu osrednjega
trga.

stavbe

meščanska
hiša, mestno
obzidje

Zidana, nadstropna
stanovanjska hiša, v jedru iz 1.
polovice 17. stoletja; oboki,
pomol. Prevladujejo oblikovni
elementi 18. in 19. stol. Del
stavbe je nastal na obzidju v 18.
in 19. stoletju.

prva
polovica
17. stol.,
18. stol.,
19. stol.

Spomenik lokalnega pomena

meščanska
hiša, gostilna

Zidana nadstropna stanovanjska
hiša s srednjeveško zasnovo,
predelana v baroku in prvi pol.
19. stol. Klasicistična fasada s
portalom iz 1822. V pritličju in
deloma v nadstropju gostilna.

srednji
vek, 18.
stol., prva
polovica
19. stol.,
1822

Spomenik lokalnega pomena

meščanska
hiša

Zidana nadstropna hiša ima
poznosrednjeveško zasnovo. V
notranjosti poznogotski
elementi: portal in okno.
Prvotno nadstropje leseno,
prezidano v 19. stoletju.

pozni
srednji
vek, 16.
stol., 19.
stol.

Spomenik lokalnega pomena

87

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

5505

5506

5507

5508

Hiša Linhartov
trg 21

Radovljica

Hiša Linhartov
trg 23

Radovljica

Hiša Linhartov
trg 24

Radovljica

Hiša Linhartov
trg 25

Radovljica

stavbe

Linhartov trg 21.
V južnem
stavbnem nizu
glavnega trga v
Radovljici.
stavbe

Linhartov trg 23.
Na južni strani
osrednjega trga,
sredi strnjenega
niza, ob Šivčevi
hiši.

stavbe

Linhartov trg 24.
Na južni strani
osrednjega trga
v naselju sredi
strnjenega niza.

Linhartov trg 25.
Na južni strani

stavbe

meščanska
hiša,
spominska
plošča

Zidana nadstropna hiša v jedru
poznogotska, v prvi polovici 18.
stoletja dozidana in podkletena.
Na fasadi spominska plošča
1895 ustanovljeni radovljiški
podružnici slovenskega
prosvetnaga društva.

pozni
srednji
vek, prva
polovica
18. stol.

Spomenik lokalnega pomena

meščanska
hiša

Zidana nadstropna stanovanjska
hiša s še poznosrednjeveško
tlorisno zasnovo in
poznogotskimi arhitekturnimi
členi (pomol). Prezidana v 18. in
19. stoletju. Na fasadi baročna
freska sv. Florijana.

16. stol.,
18. stol.,
19. stol.

Spomenik lokalnega pomena

meščanska
hiša

Nadstropna hiša v jedru še
poznogotska, prevladujejo pa
baročni oblikovni elementi iz
časa prezidav. Portal datiran
1772. Na fasadi freske iz 2/2 18.
stoletja: Brezmadežna, sv. Jurij
in sv. Florijan.

16. stol.,
tretja
četrtina
18. stol.,
1772

Spomenik lokalnega pomena

meščanska
hiša,

Gotsko renesančna stavba ima
ohranjen prvotni tloris in
arhitekturne člene. Na fasadi je

16. stol.,
17. stol.

Spomenik lokalnega pomena
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Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za

osrednjega trga
v
srednjeveškem
jedru mesta.
5509

5510

5511

Hiša Linhartov
trg 26

Radovljica

Hiša Linhartov
trg 27

Radovljica

Hiša Linhartov
trg 28

Radovljica

stavbe

Linhartov trg 26.
Na južni strani
osrednjega trga
v strnjenem
nizu.
stavbe

Linhartov trg 27.
Na južni strani
osrednjega trga
v naselju,
nasproti gradu.

Linhartov trg 28.
Na južni strani
osrednjega trga,
na vogalu niza.

stavbe

sramotilni
steber

dvojno pomolno nadstropje
oprto na steber-nekdanji
pranger. V pritličju je enotni
strojarski delavniški prostor.

hiša, zapor,
gospodarsko
poslopje

Dvonadstropna stanovanjska
hiša, nekdaj služila za
gospodarske potrebe graščine,
1870 preurejena v zapore.
Nadzidana v 19. stol. V pritličju
prezidan stebriščni dvoranski
prostor.

19. stol.,
1870

Spomenik lokalnega pomena

dom
pomembne
osebnosti,
hiša,
kovačija,
spominska
plošča

Zidana nadstropna hiša, nekdaj
kovačija, v osnovi
poznosrednjeveška, prezidana v
18. in 19. stol. Klasicistično
arkadno dvorišče. Rojstna hiša
Antona Fistra (1808-1881)
profesorja na dunajski univerzi.

pozni
srednji
vek, 18.
stol., 19.
stol.

Spomenik lokalnega pomena

meščanska
hiša

Nadstropna hiša iz 2. polovice
16. ali začetka 17. stol. z
konzolnim pomolom,
renesančnimi profiliranimi
okenskimi okviri in arhitekturno
poslikavo. Obokana veža s
kamnitimi figuralnimi
konzolami.

prelom
16. stol.
in 17.
stol.

Spomenik lokalnega pomena
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kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

25106

5491

5513

Hiša Linhartov
trg 29

Radovljica

Hiša Linhartov
trg 3

Radovljica

Hiša Linhartov
trg 31

Radovljica

stavbe

meščanska
hiša

Zidana nadstropna vogalna hiša
s triosno čelno fasado. V jedru
baročna z arhitekturno
poslikavo, združena s sosednjo
hišo v enotno stavbo v 19. stol.,
sočasna okna in portal.

18. stol.,
19. stol.

stavbe

meščanska
hiša

Kvalitetna renesančna
arhitektura. Njen nastanek v tej
obliki datira v leto 1634.
Ohranjen ima tloris in vrsto
arhitekturnih prvin. Fasada je
dekorativno poslikana, vogalni
pomol.

druga
četrtina
17. stol.,
1634

Spomenik lokalnega pomena

hiša,
obrambni
stolp

Zidana nadstropna stanovanjska
hiša, v jedru mestni obrambni
stolp pravokotnega tlorisa. Za
bivalne namene prezidan v 18.
in 19. stoletju. Vedutna lega.

pozni
srednji
vek, 18.
stol., 19.
stol.

Spomenik lokalnega pomena

Linhartov trg 29.
Hiša stoji na
jugovzhodni
strani
osrednjega trga
v starem
mestnem jedru
Radovljice in
zaključuje južni
niz hiš na trgu.

Linhartov trg 3.
Na severni
strani glavnega
trga v
srednjeveškem
mestnem jedru.

Linhartov trg 31.
Na vzhodnem
robu mestnega
jedra, na
pomolu
vzhodno ob

stavbe
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Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

župnijski cerkvi
in župnišču.
5492

5493

5494

Hiša Linhartov
trg 4

Radovljica

Hiša Linhartov
trg 5

Radovljica

Hiša Linhartov
trg 6

Radovljica

stavbe

Linhartov trg 4.
Na severni
strani
osrednjega trga,
sredi strnjenega
niza hiš v
Radovljici.

stavbe

Linhartov trg 5

Linhartov trg 6.
Hiša stoji v
strnjenem nizu v
srednjeveškem
jedru mesta.

stavbe

meščanska
hiša

Zidana nadstropna stanovanjska
hiša s poznogotskim arkadnim
dvoriščem in kletnimi prostori.
Poznogotski portal tudi v
nadstropju. V 18. in 19. stol.
deloma prezidana. Klasicistična
fasada.

16. stol,
18. stol.,
19. stol.

Spomenik lokalnega pomena

meščanska
hiša

Zidana nadstropna stanovanjska
hiša, v jedru iz 16. stol., gotski
portal, grebenast obok. Fasada
je klasicistično oblikovana, z
dvema polkrožnima portaloma
iz peraškega tufa iz 1802 in
1805.

16. stol.,
prva
četrtina
19. stol.,
1802,
1805

Spomenik lokalnega pomena

hiša

Stavba je nastala ob mestnem
obzidju v 18. stol. V notranjosti
ima ohranjeno prvotno zasnovo
in baročno klasicistične
elemente. Fasada je
klasicistična, združena s
sosednjo, številka 5.

18. stol.,
prva
četrtina
19. stol.

Spomenik lokalnega pomena
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Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

5496

5521

5522

Hiša Linhartov
trg 8

Radovljica

Hiša
Ljubljanska 15

Radovljica

Hiša
Ljubljanska 23

Radovljica

stavbe

Linhartov trg 8.
Na skrajnem
severnem delu
ob vstopu na
osrednji trg v
Radovljici.
stavbe

meščanska
hiša

Zidana nadstropna hiša iz 18.
stol., na opuščenih obrambnih
napravah, na zunanjem robu
mestnega obzidja. Baročni
portal iz peraškega tufa, v
notranjosti plošča iz 1619 z
imenom mestnega sodnika.

18. stol.

hiša, relief

Zidana nadstropna hiša. Vogalni
zaključki v pritličju polkrožne
oblike. Pritličje baročno z okni iz
peraškega tufa, portal
polkrožno zaključen, ob njem
relief angela. Nadstropje
prezidano v 20. stoletju.

18. stol.,
20. stol.

Spomenik lokalnega pomena

Baročna stavba, predelana v 19.
stoletju. Na obcestni fasadi
fresko "Križanje" naslikal L.
Layer.

18. stol.,
19. stol.

Spomenik lokalnega pomena

Ljubljanska
cesta 15.
Predtrg. V
vzhodnem delu
naselja,
vzhodno nad
Dolom.

Ljubljanska
cesta 23. V
severovzhodne
m delu naselja,
v Predtrgu,
vzhodno ob
križišču
Jurčičeve ulice

stavbe

hiša
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Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

in Ljubljanske
ceste.
5515

5516

5523

Hiša
Partizanska
pot 2

Radovljica

Hiša
Partizanska
pot 6

Radovljica

Hiša
Trubarjeva 1

Radovljica

stavbe

hiša

Zidana pritlična klasicistična hiša
s portalom in okni iz peraškega
tufa. Portal datiran 1838, na
sklepniku je upodobljen škorenj.

druga
četrtina
19. stol.,
1838

Spomenik lokalnega pomena

spominska
hiša

Pritlična baročna stanovanjska
hiša, preoblikovana v
historičnem slogu v drugi pol.
19. stol.. Mozaik na portalu delo
Helene Vurnik. Rojstna hiša
arhitekta I. Vurnika. Spominska
plošča delovanju OF 1942-1943.

18. stol.,
druga
polovica
19. stol.,
druga
svetovna
vojna

Spomenik lokalnega pomena

hiša,
spominska
plošča

Starejša stavbna zasnova je bila
preoblikovana v začetku 19.
stol. Ohranjeni so klasicistični
stavbni elementi in portal iz
1821. V hiši je od 16.6.1941 10.7.1944 delovala OF.
Spominska plošča.

Partizanska pot
2. V južnem
delu globeli
imenovane Dol
v Radovljici.
stavbe

Partizanska pot
6. V južnem
delu globeli
imenovane Dol
v Radovljici.

Trubarjeva 1. Na
vzhodnem robu
naselbinskega
jedra nad
Dolom.
Spominska
plošča je
vzidana ob
vhodnem

stavbe
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Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160
Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

portalu sredi
fasade.

5524

5525

5495

Hiša
Trubarjeva 3

Radovljica

Hiša
Trubarjeva 5

Radovljica

Linhartova
hiša

Radovljica

stavbe

hiša

Trubarjeva 3. Na
severnem
obrobju
mestnega jedra
Radovljice.
stavbe

hiša

Trubarjeva 5. V
severnem delu
mestnega jedra
Radovljice.

Linhartov trg 7.
V
severozahodne
m delu glavnega
trga v starem
mestnem jedru
Radovljice.

stavbe

spominska
hiša,
meščanska
hiša

Zidana nadstropna hiša, v jedru
starejša, prevladujejo baročni
stavbni elementi in značilnosti
ljudske arhitekture. Na dvoriščni
fasadi freska iz 1770, vidna z
Linhartovega trga.

18. stol.,
1770

Spomenik lokalnega pomena

Nadstropna hiša, zgrajena v 18.
stol. na temeljih SZ ogelnega
stolpa v mestnem obzidju.
Arhitekturni elementi 18. in 19.
stol.. Kamniti polkrožni portal in
lizene na SV fasadi.

18. stol.,
19. stol.

Spomenik lokalnega pomena

Starejša hiša ob mestnem
obzidju, v 19. stol. prezidana in
dozidana na opuščeno obzidje.
V njej je bil 1756 rojen prvi
slovenski dramatik Anton
Tomaž Linhart. Klasicistična
fasada z reliefi, pilastri.

18. stol.,
19. stol.

Spomenik lokalnega pomena
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Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

602

Šivčeva hiša

Radovljica

stavbe

meščanska
hiša

Meščanska arhitektura 16. stol.
je značilna, večkrat prezidana
srednjeveška nadstropna hiša v
nizu ob trgu. Ima tipične
razporede prostorov in
ohranjene dele stavbne opreme

16. stol.,
17. stol.,
19. stol.,
20. stol.

stavbe

vila

Zidana nadstropna vila
pravokotnega tlorisa s
štirikapno streho. Triosna
obcestna fasada je členjena s
konzolnima pomoloma,
stranska fasada šestosna.
Zgrajena okoli 1916, stavbenik
Josef Seeland.

prva
četrtina
20. stol.

stavbe

vila

Zidana pritlična stanovanjska
vila z začetka 20. stoletja
grajena v historičnem slogu.
Avtor Josef Hronek.

prva
četrtina
20. stol.

Linhartov trg 22.
Na južni strani
osrednjega trga
v naselju sredi
strnjenega niza.
Južna stran sega
do roba pomola.
17832

5477

Vila Gorenjska
17

Radovljica

Vila Gorenjska
21

Radovljica

Gorenjska cesta
17. Vila stoji na
severozahodne
m robu
mestnega jedra,
zahodno ob
cesti, ki
povezuje
Radovljico z
Lescami.

Gorenjska cesta
21. Na
zahodnem robu
jedra mesta ob
cesti, ki
povezuje
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Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Radovljico z
Lescami.
17829

5478

17828

Vila Gorenjska
22

Radovljica

Vila Gorenjska
23

Radovljica

Vila Gorenjska
24

Radovljica

stavbe

vila

Zidana historicistična
enonadstropna vila
pravokotnega tlorisa s triosno
stransko fasado in štiriosno
obcestno fasado, ki je členjena z
dvoosnim rizalitom, zaključenim
z nadstreškom. Fasadna rustika.

zadnja
četrtina
19. stol.,
1894

stavbe

vila

Zidana nadstropna stanovanjska
vila, zgrajena v začetku 20.
stoletja v historičnem slogu, z
elementi secesijskega
oblikovanja. Avtor Josef Hronek.

prva
četrtina
20. stol.

Nadstropna historicistična
zidana vila z razgibanim
tlorisom. V zalomu obcestne

prva
četrtina
20. stol.

Gorenjska cesta
22. Vila stoji na
severozahodne
m robu
starejšega dela
Radovljice,
vzhodno ob
cesti, ki
povezuje
Radovljico z
Lescami.

Gorenjska cesta
23. Na
zahodnem robu
jedra mesta, ob
cesti ki povezuje
Radovljico z
Lescami.

Gorenjska cesta
24. Vila stoji na

stavbe

vila
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Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

severozahodne
m robu starega
mestnega jedra
Radovljice,
vzhodno ob
cesti, ki
povezuje
Radovljico z
Lescami
17826

12727

Vila Gorenjska
25

Radovljica

Vila Gorenjska
27

Radovljica

fasade nadstropna zastekljena
veranda. Fasadna rustika. E.
Pezzano, 1899.

stavbe

vila

Nadstropna vila dr. Janeza Šarca
s kubusno zasnovo, ki jo v jedru
obcestne fasade mehča
nadstrešek s pultno streho,
stranska fasada pa je v osi
ugreznjena. Fasada je narejena
v kombinaciji ometa, kamna in
opeke. Modernizem, arhitekt D.
Fuerst.

druga
četrtina
20. stol.,
1940

stavbe

vila, knjižnica

Nadstropna vila dr. Albina
Šmajda je pravokotnega tlorisa z
dvokapno streho in razgibano
stransko fasado. Vhod je
poudarjen s stopniščno lopo in
balkonom izven osi. Fasade so

druga
četrtina
20. stol.,
1940

Gorenjska cesta
25. Vila stoji na
severozahodne
m robu
mestnega jedra
Radovljice,
zahodno ob
cesti, ki
povezuje
Radovljico z
Lescami.

Gorenjska cesta
27. Vila stoji na
severozahodne
m robu
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mestnega jedra
Radovljice,
zahodno ob
cesti, ki
povezuje
Radovljico z
Lescami.
5520

narejene v kombinaciji kamna in
ometa. Modernizem, arhitekt D.
Fuerst.

Vila
Ljubljanska 9

Radovljica

stavbe

23606

Hiša Spodnja
Dobrava 3

Spodnja
Dobrava 3. Hiša
stoji v
osrednjem delu
razloženega
naselja, severno
ob cesti skozi
vas.

27936

Hiša Srednja
Dobrava 10

Srednja Dobrava stavbe
10. Hiša stoji v
jugovzhodnem
delu gručastega
naselja,

vila

Zidana nadstropna stanovanjska
vila z elementi historične in
secesijske arhitekture.

prva
četrtina
20. stol.

hiša

Pritlična zidana hiša, krita z
dvokapno streho. V notranjosti,
v hiši ohranjen lesen profiliran
strop z letnico 1789.

zadnja
četrtina
18. stol.,
1789, 20.
stol.

kmečka hiša,
poslikava

Nadstropna hiša z dvokapno
streho, okenskimi okvirji iz tufa
opremljenimi s kovanimi
mrežami, biforo nad vhodom,
kamnitim portalom s preklado

druga
četrtina
18. stol.,

Ljubljanska
cesta 9. Predtrg.

stavbe
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Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

odmaknjena od
glavne ceste
skozi vas.

in voluto v obliki človeške glave.
Pod ometom poslikave fasade:
šivani robovi, IHS, freska in
letnica 1744.

1744, 19.
stol.

29555

Hiša Srednja
Dobrava 4

Srednja Dobrava stavbe
4. Hiša stoji v
zahodnem delu
naselja Srednja
Dobrava, južno
ob glavni cesti
skozi vas.

kmečka hiša

Nadstropna zidana hiša z
dvokapnico na čop. Fasade
členijo v pritličju šivani robovi, v
nadstropju secesijsko okrasje,
profiliran zidec, kamnit portal z
letnico 1920, okenske obrobe.
Dvokrilna škatlasta okna s
kovanimi mrežami. Bivalno
podstrešje.

18. stol.,
prva
četrtina
19. stol.,
1825,
prva
četrtina
20. stol.,
1926

26562

Hiša
Studenčice 1

Studenčice 1.
Hiša stoji na
južnem robu
naselja, južno
od osrednjega
vaškega križišča,
zahodno ob
cesti Hraše Breznica.

stavbe

hiša

Nadstropna zidana hiša z
dvokapno streho na čop. V
nadstropju so kamniti okenski
okvirji iz tufa s kovanimi
mrežami in lesenimi polkni, v
pritličnem delu pa škatlasta
okna.

druga
polovica
19. stol.

26561

Hiša
Studenčice 3

Studenčice 3.
Hiša je stala
severozahodno
ob križišču cest,
južno od cerkve

stavbe

kmečka hiša

Nadstropna, delno podkletena,
iz kamna zidana hiša z
dvokapnico, krito s špičakom.
Polkrožni portal in okenski
okvirji (nekdaj s polkni) v

prelom
18. stol.
in 19.
stol., 19.
stol., prva
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sv. Florijana, v
osrednjem delu
Studenčic.

nadstropju so iz tufa, pod beleži
v nadstopju vhodne fasade sta
freski (na eni sv. Florijan). Hiša
je podrta.

četrtina
21. stol.,
2011

17860

Vila Zapuže 27

Zapuže 27. Vila
stoji na
jugozahodnem
robu vasi, ob
cesti Radovljica
- Begunje na
Gorenjskem,
severovzhodno
od Nove vasi pri
Lescah.

stavbe

vila

Nadstropna zidana vila
pravokotnega tlorisa z leseno
verando na dvoriščni strani, s
kamnitimi elementi iz tufa. Nad
glavnim vhodom relief - odlitek.
Historicizem s konca 19. stol.

zadnja
četrtina
19. stol.

17767

Hiša Zgornja
Dobrava 14

Zgornja Dobrava
14. Hiša stoji
jugozahodno ob
vaški cesti, v
osrednjem delu
naselja.

stavbe

hiša

Nadstropna hiša z dvokapno
streho, s kamnitim portalom in z
nekaj ohranjenimi kamnitimi
okenskimi okvirji.

19. stol.

17776

Hiša Zgoša 44

Zgoša 44. Hiša
stoji v starem
vaškem jedru
naselja Zgoša,
vzhodno ob
križišču z
znamenjem, na

stavbe

obrtniška
hiša, pekarna

Nadstropna hiša z dvokapno
streho, omenjena 1795 kot
suknarna, nato pekarna.
Ohranjena notranjost z oboki,
štukaturami in opremo,
zunanjost s kamnitimi
okenskimi okvirji, vhodnim

prva
četrtina
18. stol.,
prelom
18. stol.
in 19.
stol.,
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Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi
etnoloških spomenikov
lokalnega pomena v občini
Radovljica, Uradne objave
Občine Radovljica, št.

desnem bregu
potoka Zgoša.

portalom in polkrožnima
portaloma v klet in na dvorišče.
Vodne rake.

1795,
18111813,
prelom
19. stol.
in 20.
stol.,
1904,
prva
četrtina
21. stol.

17742

Vila Zgoša 53

Zgoša 53. Vila
stoji na južnem
robu naselja,
jugovzhodno ob
cesti Hlepce Zgoša.

stavbe

vila

Zidana enonadstropna vila
asimetričnega tlorisa s stolpom
in leseno verando, vrt z
ohranjeno drevesno vegetacijo.
Historicizem. Avtor ni znan.
Okoli leta 1894.

zadnja
četrtina
19. stol.

23586

Vila Poljska
pot 1

Lesce

stavbe

vila, vrt,
bazen, lipa,
kip

Nadstropna zidana vila
pravokotnega tlorisa z
dvokapno streho, zgrajena po
načrtu M.Osolina 1936.
Modificirani elementi ljudskega
stavbarstva, freska, kiparski
okras. Okoli vile vrt v treh
terasah, urejen po načrtih Ilse
Fischerauer z baročnimi kipi.

druga
četrtina
20. stol.,
1936

Poljska pot 1,
Vila z vrtom je
na južnem robu
Lesc, vzhodno
od železniške
proge LjubljanaJesenice.
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132/2010-7, 135/2010
(popravek)

SPOMINSKI OBJEKTI IN KRAJI
Evid. št.
enote

9370

Zvrst
dediščine:
Ime enote:

Lokacija:
Varstvene
usmeritve:

Grobišče
talcev v parku

Begunje na
Gorenjskem
Grobišče je
urejeno v
severovzhodne
m delu parka
gradu
Katzenstein.

24902

Kapelica ob
poti k cerkvi
sv. Petra na
Gori

Poljče
Kapelica stoji na
južnem pobočju
Sv. Petra oz.
Gore nad
Begunjami,
zahodno ob
pešpoti, ki vodi
iz Poljč in

Tipološka
gesla enote

spom.
objeti in
kraji

grobišče

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Opis

Obdobje

Med 1942-45 je bil v gradu
Katzenstein zbirni center z
zapori. Talce so streljali na
območju Begunj in na vrtu
gradu. Leta 1953 so po načrtih
E. Ravnikarja in s kipi B. Kalina
(1954, 1956) uredili park in
grobišče, v katerem je
pokopanih 457 talcev.

tretja
četrtina
20. stol.,
1953,
1954,
1956,
druga
svetovna
vojna

Zidana kapelica zaprtega tipa s
piramidasto streho, postavljena
ob romarski poti k Sv. Petru.
Poslikava iz zadnje četrtine 20.
stol. M. Bersan.

19. stol.,
zadnja
četrtina
20. stol.
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Fotografije

Vrsta/akt razglasitve
spomenika

Spomenik državnega
pomena
Odlok o razglasitvi Parka in
gradu Katzenstein v
Begunjah za kulturni
spomenik državnega
pomena, Ur.l. RS, št. 81/993802, 46/2005-1876

Begunj do
cerkve sv. Petra.
24903

Kapelica pri
Poljče
cerkvi sv. Petra
Kapelica stoji
na Gori
severovzhodno
od prezbiterija
cerkve sv. Petra
na Gori.

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica kvadratnega
tlorisa s štirikapno streho.
Izvirno poslikavo je preslikala M.
Bersan s svetopisemskimi
prizori, upodobljen je tudi papež
Janez Pavel drugi ob obisku
Slovenije leta 1999.

19. stol.

22577

Kapelica pri
Begunje na
hiši Begunje na Gorenjskem
Gorenjskem
Kapelica stoji
28D
jugozahodno od
hiše Begunje na
Gorenjskem
28D, vzhodno
ob križišču
vaških cest.

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica odprtega tipa s
slopi in z dvokapno streho.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

27903

Kip zapornika

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik,
kip

Bronasta skulptura zapornika v
sedečem položaju z zvezenima
rokama med koleni in golimi
prsmi. Kip je nameščen na
kamnit podstavek in je delo
kiparja Borisa Kalina. Postavljen
je bil 1954.

tretja
četrtina
20. stol.,
19511954,
druga

Begunje na
Gorenjskem
Kip stoji na robu
zelenice v
parku, zahodno
ob poti k
zaporom in
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Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi
zgodovinskih spomenikov v
občini Radovljica za kulturne
spomenike lokalnega
pomena, Uradne objave
(Deželne novice), št. 41/2004

drevoredu, na
severovzhodni
strani gradu.
1612

Pokopališče

Begunje na
Gorenjskem
Pokopališče leži
jugozahodno od
cerkve in
vaškega jedra,
vzhodno ob
cesti Lesce Begunje.

22952

Razpelo ob
cesti v dolino
Drage

Begunje na
Gorenjskem
Razpelo stoji v
severnem delu
vasi, severno ob
glavni cesti skozi
vas proti dolini
Drage, južno od
hiše Begunje na
Gorenjskem
116.

svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

pokopališče,
pokopališka
kapela,
kapelica,
javni
spomenik,
sv. Križ

Pokopališče, nastalo v 18. stol.,
obdaja ometan zid z vhodnim
portalom, ohranjenimi
historičnimi nagrobniki,
spomenikom padlim v 1.
svetovni vojni in kapelo sv. Križa
odprtega tipa iz 1850. Kapelica
zaprtega tipa iz 2. polovice 19.
stol. v obzidju.

18. stol.,
druga
polovica
19. stol.,
1850,
prva
svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ iz prve polovice 20.
stol, pokrit z dvokapno leseno
strešico, z lesenim polnilom
med krakoma križa. Izvirni
korpus ni ohranjen, na križu je
pritrjen manjši leseni križ s
korpusom, ki je oblikovan iz
gline in polihromiran, ljudsko
delo.

prva
polovica
20. stol.,
zadnja
četrtina
20. stol.
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22579

Razpelo v vasi

Begunje na
Gorenjskem
Razpelo stoji v
osrednjem delu
naselja, južno
ob hiši Begunje
na Gorenjskem
46, na desnem
bregu potoka
Begunjščica.

29322

Razvaline žage
s spominskima
ploščama v
Dragi

Begunje na
Gorenjskem
Spominski plošči
sta vzidani v
vzhodni vogalni
steber ostankov
žage, ki leži na
levem bregu
potoka
Begunjščica,
zahodno ob
cesti v dolini
Drage.

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Manjši križ, na njem manjše
razpelo z lesenim
polikromiranim korpusom. S
preloma 19. v 20. stol.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

spom.
objeti in
kraji

spominska
plošča,
razvalina,
žaga

Razvaline žage begunjskega
gradu, ponovno zgrajene po 1.
vojni in požgane 4.12.1944. Na
zidanem vogalnem stebru
spominska plošča obnovitvi
Kokrškega odreda 27. 8. 1944
(odkrita 1974) in plošča
delovanju relejne kurirske
postaje G-14 (odkrita 1980).

19. stol.,
prva
polovica
20. stol.,
1924,
1940,
1944,
tretja
četrtina
20. stol.,
1974,
zadnja
četrtina
20. stol.,
1980,
druga
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svetovna
vojna
17821

Rojstna hiša
Antona
Bonaventure
Jegliča

Begunje na
Gorenjskem
105. Hiša stoji v
severovzhodne
m delu naselja,
ob cesti v dolino
Drage.

spom.
objeti in
kraji

dom
pomembne
osebnosti

Rojstna hiša škofa Antona
Bonaventure Jegliča (1850 1937), ustanovitelja škofijske
klasične gimnazije, je spodaj
zidana zgoraj lesena z lesenim
gankom v nadstropju in tlorisom
v obliki črke L.

prelom
18. stol.
in 19.
stol.

22578

Slopno
znamenje

Begunje na
Gorenjskem

spom.
objeti in
kraji

slopno
znamenje

Zidano slopno znamenje z
leseno piramidasto streho. V
celoti ohranjena izvirna
poslikava iz 18. stol.

18. stol.

spom.
objeti in
kraji

slopno
znamenje

Zidano baročno slopno
znamenje je pokrito s štirikapno
leseno streho, v polkrožnih

18. stol.

Slopno
znamenje stoji
sredi Begunj na
Gorenjskem,
severno ob poti
k potoku
Begunjščici,
jugovzhodno
pod cerkvijo in
župniščem.
24904

Slopno
znamenje ob
poti k cerkvi
sv. Petra

Poljče
Slopno
znamenje stoji
na južnem
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pobočju hriba
Sv. Peter oz.
Gora nad
Begunjami,
severno ob
pešpoti, ki vodi
iz Poljč in
Begunj do
cerkve sv. Petra.
22576

22573

Slopno
znamenje pri
vrtcu

Begunje na
Gorenjskem

Spomenik
kurirjem južno
od gradu
Kamen

Begunje na
Gorenjskem

Kapelica stoji v
jugovzhodnem
delu naselja,
vzhodno od
vrtca Begunje
na Gorenjskem,
zahodno ob
vaški poti.

Spomenik stoji
vzhodno ob
cesti v dolino
Drage,
jugovzhodno

nišah so ostanki izvirne
poslikave.

spom.
objeti in
kraji

slopno
znamenje

Zidano slopno znamenje s
piramidasto streho s prehoda
18. stol. v 19. stol. Preslikala M.
Bersan.

prelom
18. stol.
in 19.
stol.

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik,
kraj
zgodovinske
ga dogodka

Trikoten kamniti obelisk z imeni
trinajstih padlih kurirjev in
borcev, žrtev nemške policijske
zasede 27. in 28. 1. 1945.
Spomenik je 1957 odkrila Zveza
borcev NOB Radovljica.

tretja
četrtina
20. stol.,
1957,
druga
svetovna
vojna
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Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi
zgodovinskih spomenikov v
občini Radovljica za kulturne
spomenike lokalnega
pomena, Uradne objave
(Deželne novice), št. 41/2004

pod gradom
Kamen, nad hišo
Begunje na
Gorenjskem
137.
22575

9480

Spomenik
Štefanu
Ermanu

Begunje na
Gorenjskem

Spomenik
talcem
Jančeva drnca

Begunje na
Gorenjskem

Spomenik stoji
vzhodno od
gradu Kamen,
ob cesti v dolino
Drage.

Spomenik stoji
jugovzhodno od
starega vaškega
dela Begunj,
severovzhodno
od blokovskega
naselja v
Poddobravi, ob
gozdnem robu.

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik,
kraj
zgodovinske
ga dogodka

Lesen reliefen obelisk v obliki
topovske granate, postavljen v
spomin Štefanu Ermanu, borcu
sekcije za zvezo Kokrškega
odreda, ki je bil na tem mestu 7.
11. 1944 ubit iz zasede.
Spomenik so postavili svojci
1947, načrt zanj je izdelal Tone
Bitenc.

druga
četrtina
20. stol.,
1947,
druga
svetovna
vojna

Spomenik lokalnega pomena

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik,
kraj
zgodovinske
ga dogodka

Kamniti obelisk v obliki tristrane
prizme z vklesanimi imeni šestih
talcev iz begunjskih zaporov,
postavljen na mestu, kjer so bili
ti 20.8.1941 ustreljeni.
Spomenik, odkrit 1957, sta
izdelala Kamnoseštvo Kopriva in
Alojz Vurnik iz Radovljice.

tretja
četrtina
20. stol.,
1957,
druga
svetovna
vojna

Spomenik lokalnega pomena
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Odlok o razglasitvi
zgodovinskih spomenikov v
občini Radovljica za kulturne
spomenike lokalnega
pomena, Uradne objave
(Deželne novice), št. 41/2004

Odlok o razglasitvi
zgodovinskih spomenikov v
občini Radovljica za kulturne
spomenike lokalnega
pomena, Uradne objave
(Deželne novice), št. 41/2004

9481

9211

Spomenik
Begunje na
talcem na
Gorenjskem
Kralovem polju
Spomenik stoji
severovzhodno
od starega
vaškega jedra
Begunj, na
Kralovem polju,
jugozahodno
pod cesto (čez
Hudi graben)
Begunje - Tržič.

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik

Trikoten marmornat obelisk z
vklesanimi imeni dvajsetih
talcev, begunjskih zapornikov,
ustreljenih 7. 7. 1943. Spomenik
sta izdelala Kamnoseštvo
Kopriva in kamnosek A. Vurnik,
postavilo Združenje zveze
borcev Kranj in Begunje 1957.

tretja
četrtina
20. stol.,
1957,
druga
svetovna
vojna

Spomenik lokalnega pomena

Spomenik
talke

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik,
kip

Kip talke je delo kiparja Borisa
Kalina in je bil postavljen na
grobišče leta 1956. Kip je
izklesan iz kraškega marmorja.

druga
polovica
20. stol.,
1956,
druga
svetovna
vojna

Spomenik državnega
pomena

spom.
objeti in
kraji

spominsko
znamenje

S kamna zidano kvadrasto
znamenje z vgrajeno bronasto
ploščo, posvečeno delovanju
ambulante B 777 Kokrškega
odreda, ki je tu delovala od

zadnja
četrtina
20. stol.,
1977,
druga

Spomenik lokalnega pomena

Begunje na
Gorenjskem
Kip talke stoji v
parku, ob
Begunjskem
gradu, na
grobišču talcev
in borcev druge
svetovne vojne.

27904

Spominsko
znamenje
ambulanti B
777

Begunje na
Gorenjskem
Spominsko
znamenje stoji v
Vratih, v bližini
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Odlok o razglasitvi
zgodovinskih spomenikov v
občini Radovljica za kulturne
spomenike lokalnega
pomena, Uradne objave
(Deželne novice), št. 41/2004

Odlok o razglasitvi Parka in
gradu Katzenstein v
Begunjah za kulturni
spomenik državnega
pomena, Ur.l. RS, št. 81/993802, 46/2005-1876

Odlok o razglasitvi
zgodovinskih spomenikov v
občini Radovljica za kulturne
spomenike lokalnega

poti na planino
Prevalo na
Begunjščici kjer
je bil objekt
ambulante.
27905

22951

Spominsko
znamenje v
Lahovi dolini

Begunje na
Gorenjskem

Stebrno
znamenje

Begunje na
Gorenjskem

Spominsko
znamenje stoji v
Lahovi dolini
nad Leseno
trato v dolini
Drage.

Znamenje stoji v
vzhodnem delu
naselja, v
cestnem
križišču,
jugozahodno od
hiše Begunje na
Gorenjskem
112.

oktobra 1944 do osvoboditve
maja 1945. Ambulanta je bila
delno vkopana, razdeljena na tri
prostore s 14 ležišči.

svetovna
vojna

pomena, Uradne objave
(Deželne novice), št. 41/2004

Spomenik lokalnega pomena

spom.
objeti in
kraji

spominsko
znamenje,
kraj
zgodovinske
ga dogodka

Iz prodnikov zidano znamenje z
bronasto spominsko ploščo,
postavljeno v Lahovi dolini, kjer
je bil od marca 1944 do
osvoboditve Begunj 4.5.1945
sedež štaba Kokrškega odreda z
12 barakami in 4 šotori.
Postavili borci Kokrškega odreda
1977.

zadnja
četrtina
20. stol.,
1977,
druga
svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

stebrno
znamenje

Kamnito stebrno znamenje iz
tufa ima v plitvih nišah slike sv.
Lucija, Urh in Peter ter Srce
Jezusovo, ki jih je preslikala M.
Bersan. Letnica 1787 na severni
strani, inicialka A.R., v soncu na
vrhu je Marijin monogram.

zadnja
četrtina
18. stol.,
1787
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Odlok o razglasitvi
zgodovinskih spomenikov v
občini Radovljica za kulturne
spomenike lokalnega
pomena, Uradne objave
(Deželne novice), št. 41/2004

7

Zapori v gradu
Katzenstein

Begunje na
Gorenjskem
Zapori so ob
robu grajskega
dvorišča in ob
glavnem traktu
gradu.

27906

24861

Zvon
osvoboditve
Begunj

Begunje na
Gorenjskem

Kraljevo
razpelo

Brda

Zvon je
postavljen na
zelenico
vzhodno od
begunskih
zaporov, v parku
zahodno ob poti
k zaporom.

Razpelo stoji v
vzhodnem delu
naselja, južno
ob razcepu

spom.
objeti in
kraji

zapor,
strelišče

Stranski trakt gradu je bil
dozidan v 19. stol., v njem je
bila ženska kaznilnica. V času
nemške okupacije je bil
spremenjen v zapore in
mučilnico. Prostori (celice,
napisi in ostala oprema) so bili
1958 urejeni v muzej.

zadnja
četrtina
19. stol.,
tretja
četrtina
20. stol.,
1958,
druga
svetovna
vojna

Spomenik državnega
pomena

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik,
zvon

Zvon iz cerkve sv. Urha, ki je
4.5.1945 oznanil osvoboditev
Begunj in zapornikov iz
graščinskih zaporov. Zvon je
1923 vlila Kranjska industrijska
družba. Kot spomenik je bil
postavljen maja 1985 ob
štirideseti obletnici
osvoboditve.

prva
četrtina
20. stol.,
1923,
zadnja
četrtina
20. stol.,
1985,
druga
svetovna
vojna

Spomenik lokalnega pomena

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z omarico, dvokapno
streho in lesenim
polikromiranim korpusom.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.
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Odlok o razglasitvi Parka in
gradu Katzenstein v
Begunjah za kulturni
spomenik državnega
pomena, Ur.l. RS, št. 81/993802, 46/2005-1876

Odlok o razglasitvi
zgodovinskih spomenikov v
občini Radovljica za kulturne
spomenike lokalnega
pomena, Uradne objave
(Deželne novice), št. 41/2004

vaških poti
inhiše Brda 4.
24579

29320

10019

Spominsko
znamenje
padlim v NOB

Brda

Znamenje na
koncu vasi

Brda

Grobišče
padlih med
drugo
svetovno
vojno

Brezje

Spominsko
znamenje stoji v
Senožetih pri
Amerikancu,
severozahodno
od naselja Brda.

Znamenje stoji
na
severozahodne
m robu Brd,
južno ob križišču
vaške poti in
poti Vošče-Brda.

Grobišče in
spomenik sta na
Brezjanskem
pokopališču,
levo od vhoda.

spom.
objeti in
kraji

spominsko
znamenje

Naravna skala s spominsko
ploščo, posvečeno trem
borcem, ki so padli na tem
območju med 1943 in 1945:
Antonu Pesjaku, Francu
Dežmanu in Dragotu Kragulju.
Spominsko znamenje je
postavila Zveza borcev NOB
Lancovo 1959.

tretja
četrtina
20. stol.,
1959,
druga
svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

znamenje

Lesen križ manjših dimenzij z
dvokapno streho in omarico, v
kateri je nabožna slika
Brezjanske Marije pomagaj (tisk
na papirju). Ob njem so se
ustavljali pogrebni sprevodi na
poti do pokopališča v Radovljici.
Ljudsko delo.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

spom.
objeti in
kraji

grobišče,
javni
spomenik

Ob tlakovani ploščadi so grobovi
6 borcev z nagrobniki in
spomenik v obliki kamnite stene
s portalom, ki simbolizira hišo dom, posvečen 19 borcem,
talcem in žrtvam 2. svetovne
vojne z Brezij in okolice. Celoto

tretja
četrtina
20. stol.,
1959,
druga
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Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi
zgodovinskih spomenikov v
občini Radovljica za kulturne
spomenike lokalnega

19594

Kapelica

Brezje
Kapelica stoji
vzhodno od
cerkve na
Brezjah, ob
severozahodne
m vogalu hiše
Brezje 40B.

24842

8275

Kapelica ob
hiši Brezje 32

Brezje

Mlakarjevo
razpelo

Brezje

Kapelica stoji
južno od hiše
Brezje 32,
severovzhodno
ob križišču
vaških cest.

Razpelo stoji
zahodno nad
cesto BrezjePeračica, na
robu gozda.

je 1959 uredil KO ZB NOV
Črnivec.

svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Kapelica odprtega tipa,
kvadratnega tlorisa, s trokapno
streho. Pročelje s profilacijo je
deloma prezidano, ob strani
plitvi polkrožni niši, v osrednji
niši s kovanimi vratci je slika
Marije Pomagaj. Historicizem.

druga
polovica
19. stol.

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa,
poligonalnega tlorisa s
piramidasto dvokapnico. V
polkrožni niši s kovanimi vratci
je Marijin kip iz mavca. Kapelico
je poslikal Jože Zupan iz Črnivca.

druga
polovica
19. stol.

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ na betonskem
podstavku z dvokapno strešico
krito s pločevino. Med kraki
križa je leseno polnilo. Na križu
je pritrjen manjši korpus,
kovinski odlitek. Postavljeno je
bilo na kraju smrti vaščana,
okoli 1998 je bil križ zamenjan.

prva
polovica
20. stol.,
zadnja
četrtina
20. stol.
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10020

Pokopališče

Brezje
Severno od
naselja Brezje
na Gorenjskem,
sredi
Brezjanskega
polja,
severovzhodno
od cerkve Sv.
Vida (Marije
Pomagaj).

24894

24895

Razpelo v
jugovzhodnem
delu vasi

Brezovica

Razpelo v
severozahodn
em delu vasi

Brezovica

Razpelo stoji na
jugovzhodnem
robu vasi,
severno ob cesti
skozi vas.

Razpelo stoji v
severozahodne
m delu starega
dela vasi, južno
ob križišču
vaških poti.

spom.
objeti in
kraji

pokopališče,
portal,
nagrobnik

Pokopališče iz 19. stoletja je
obzidano s kamnitim zidom s
kapo. Ohranjenih je nekaj
kvalitetnih historičnih
nagrobnikov in okrašen vhodni
portal.

19.stol.

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z dvokapno streho.
Lesen, prvotno polikromiran
korpus je preprosto ljudsko
delo.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z dvokapno streho in
kovinskim korpusom manjših
dimenzij, verjetno hišni bogec
ali razpelo iz bohkovega kota.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.
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24890

24884

Spomenik
talcem

Brezovica

Kapelica

Češnjica pri
Kropi

Spomenik stoji v
križišču cest
Podnart - Kropa
- Kamna Gorica.

Kapelica stoji ob
cesti, ki vodi v
zaselek Na
Kmetih.
24883

Krlež

Češnjica pri
Kropi
Razpelo stoji pri
hiši Češnjica pri
Kropi 18, v delu
naselja Na
Kajžah.

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik,
kraj
zgodovinske
ga dogodka

Zidan okrogel čokat steber z
nastavkom na vrhu. Postavljen v
spomin boju Selške čete z
nemškimi orožniki in desetim
talcem, ki so jih Nemci 19. 4.
1943 ustrelili na tem kraju.
Spomenik je 1955 odkrila Zveza
borcev NOB Kropa.

tretja
četrtina
20. stol.,
1955,
druga
svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa,
kvadratnega tlorisa, s tristrano
streho, krito s škriljem. Kamnit
klasicistično oblikovan portal iz
tufa je datiran z letnico 1824.
Poslikava. Ambientalna
kvaliteta.

prva
četrtina
19. stol.,
1824

spom.
objeti in
kraji

znamenje

Lesen križ - krlež ima dvokapno
streho in omarico, v kateri je
naslikano Križanje (olje na lesu),
pod njim je napis: "Dopolnjeno
je" in letnica 1897

zadnja
četrtina
19. stol.,
1897
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Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi
zgodovinskih spomenikov v
občini Radovljica za kulturne
spomenike lokalnega
pomena, Uradne objave
(Deželne novice), št. 41/2004

24897

24898

Znamenje
nasproti hiše
Češnjica pri
Kropi 17

Češnjica pri
Kropi

Znamenje
nasproti hiše
Češnjica pri
Kropi 6

Češnjica pri
Kropi

Znamenje stoji v
delu naselja
imenovanem Na
Kajžah, vzhodno
od hiše Češnjica
pri Kropi 10,
zahodno ob
križišču vaških
poti.

Znamenje stoji v
zaselku Na
Kajžah,
jugovzhodno od
hiše Češnjica pri
Kropi 6, na južni
strani ceste
skozi vas.

spom.
objeti in
kraji

znamenje

Leseno znamenje, pokrito z
dvokapno kovinsko strešico. Na
križu je pritrjena lesena odprta
omarica, v kateri je naslikano
Križanje. Ljudsko delo iz 1897,
obnovljeno okoli 2000 na stari
lokaciji.

zadnja
četrtina
19. stol.,
1897,
prelom
20. stol.
in 21.
stol.,
2000

spom.
objeti in
kraji

znamenje

Leseno znamenje - krlež z
leseno poslikano tablo, na kateri
je upodobljen sv. Florijan s
cerkvijo. Spodaj desno je
signirano: M. B. (Bradaška)
1944.

druga
četrtina
20. stol.,
1944
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24889

Znamenje ob
cesti proti
Rovtam

Češnjica pri
Kropi

spom.
objeti in
kraji

znamenje

Leseno znamenje s poslikano
tablo na kateri je upodobljen sv.
Florijan. Izvirnik je bil izdelan na
začetku 19. stol., kopija v zadnji
četrtini 20. stol.

prva
četrtina
19. stol.,
zadnja
četrtina
20. stol.

10021

Hiša Črnivec 6

Črnivec 6.
Vzhodno od
regionalne ceste
Kranj Radovljica, v
vzhodnem delu
raztresenega
naselja Črnivec,
ob cesti proti
Brezjam na
Gorenjskem

spom.
objeti in
kraji

spominska
plošča, kraj
zgodovinske
ga dogodka,
hiša

V Dacarjevi hiši je v letih 1938 1944 delovala tehnika
Okrožnega komiteja
komunistične partije Jesenice.
Hiša je bila 26.4.1977 obeležena
s spominsko ploščo.

19. stol.,
zadnja
četrtina
20. stol.,
1977

24843

Kapelica

Črnivec

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa z
dvokapno streho brez vsake
dekoracije. V niši je slika
Brezmadežne.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

Znamenje stoji
južno od zaselka
Na Kajžah,
severovzhodno
ob križišču
vaških poti in
ceste proti
Rovtam.

Kapelica stoji na
vzhodnem robu
naselja,
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jugovzhodno od
hiše Črnivec 2.
24844

2981

Kocjančičeva
kapelica

Črnivec

Razpelo

Dobravica

Kapelica stoji v
severozahodne
m delu vasi,
zahodno od
ceste proti
Brezjam in
Kocjančičeve
hiše, nekdanje
kamnoseške
delavnice
Črnivec 11.

Razpelo stoji na
travniku južno
nad cesto skozi
vas Dobravica,
nasproti
domačije
Dobravica 1.
22964

Razpelo

Dobro Polje
Razpelo stoji
jugozahodno ob

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa, s
polkrožno dvokapno streho, na
kateri je kamnit križ iz tufa.
Spodnja polkrožna niša ima
kamnit okvir iz tufa. V niši,
zaprti s kovinskimi vratci, je slika
Brezjanske Marije.

druga
polovica
19. stol.

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ je pokrit s spodaj
leseno zgoraj pločevinasto
dvokapno streho, med krakoma
križa je leseno polnilo. Na njem
je lesen, polihromiran korpus,
ljudsko delo.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen nov križ z lesenim
polikromiranim korpusom s
preloma 19. stol. v 20. stol.

prelom
19. stol.
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vaški cesti, pri
Španščevi hiši,
Dobro Polje 9A.
22567

125

Slopno
znamenje

Dobro Polje

Grobišče
talcev

Begunje na
Gorenjskem

Slopno
znamenje stoji
južno ob cesti
Črnivec Posavec
(romarska pot
na Brezje),
jugozahodno ob
odcepu ceste v
Veliko Dobro
Polje

Grobišče leži na
desni strani
ceste, ki pelje iz
Begunj v dolino
Drage, severno
pod gradom
Kamen.

in 20.
stol.

spom.
objeti in
kraji

slopno
znamenje

Zidano baročno slopno
18.stol.
znamenje s piramidasto streho,
v nišah poslikane table: Križanje,
sv. Jurij, Brezjanska Marija;
signirane Pristavec 1991.

spom.
objeti in
kraji

grobišče,
javni
spomenik

Grobišče 161 talcev iz
begunjskih zaporov je bilo
urejeno 1953 kot spominski
park, obdan z zidom, znotraj
katerega so gruče tristranih
kamnitih prizem in kip talca
(ukraden in uničen 2008), delo
B. Kalina. Načrt ureditve je
izdelal E. Ravnikar 1952.
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tretja
četrtina
20. stol.,
19521953,
druga
svetovna
vojna

Neznano
Odlok o tem, katera grobišča
borcev NOV in žrtev
fašističnega terorja so
posebnega zgodovinskega
pomena in imajo značaj
kulturnega spomenika, Ur.l.
SRS, št. 37/74-434

22582

Kapelica

Dvorska vas
Kapelica stoji v
južnem delu
Dvorske vasi, v
križišču vaških
poti.

22584

22583

Kapelica ob
cesti k dvorcu
Drnča

Dvorska vas

Razpelo

Dvorska vas

Kapelica stoji
severno od
Dvorske vasi,
južno ob cesti k
dvorcu Drnča.

Razpelo stoji v
severozahodne
m delu vasi,
zahodno ob hiši
Dvorska vas 27.
22580

Slopno
znamenje

Dvorska vas
Slopno
znamenje stoji
vzhodno ob
cesti Podvin Zapuže,

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica odprtega tipa z
dvokapno streho na čop, stebra
iz peraškega tufa, kovana vrata.
Poslikava M. Bersan iz 1996. V
kapelici kopija slike Marije
Pomagaj po Cranachu, izvirnik v
Begunjah.

druga
polovica
19. stol.

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa s
piramidasto streho. Izvirno
poslikavo iz 19. stol. je v celoti
preslikala M. Bersan. Osrednji
prizor v niši je Križanje.

19.stol.

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z dvokapno streho in
lesenim polikromiranim
korpusom, ljudsko delo s
preloma 19. in 20. stol.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

spom.
objeti in
kraji

slopno
znamenje

Zidano baročno slopno
znamenje s piramidasto streho
in nišami. Delilni venec iz
zelenega kamna tufa. Poslikava
večje niše z Oznanenjem in

18.stol.
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jugozahodno od
Dvorske vasi.
22581

26980

22564

Slopno
znamenje
južno od vasi

Dvorska vas

Spomenik
partizanskemu
prehodu

Globoko

Slopno
znamenje

Gorica

Znamenje stoji
na polju južno
od vasi, severno
ob razcepu
makadamskih
poti v vas in na
polja.

Spomenik stoji
zahodno ob
železniški
postaji Globoko,
na južni strani
železniške proge
Ljubljana Jesenice.

Znamenje stoji
severno ob
regionalni cesti
Kranj - Jesenice,
vzhodno ob

ostalih niš iz leta 1998 Marija
Bersan - Mašuk.
spom.
objeti in
kraji

slopno
znamenje

Zidano baročno slopno
znamenje s piramidasto streho.
Delilni venec in cokl iz
peraškega tufa. V spodnji večji
niši razpelo, v zgornji poslikava
Marija, sv. Jožef, sv. Nikolaj in
sv. Barbara. Poslikala M. Bersan.

18.stol.

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik

Spomenik iz železniških tirnic,
postavljen v spomin na
partizanski prehod 1941-1945
ter kurirskim relejnim
povezavam G 12, G 14 in G 16.
Spomenik postavili železničarji
Slovenije in Istre ter ZB NOB
Mošnje.

tretja
četrtina
20. stol.,
1975,
druga
svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

slopno
znamenje

Zidano slopno znamenje
postavljeno na lokaciji
baročnega podrtega znamenja
po načrtu A. Hafnerja iz leta
1991. Plitvi reliefi v nišah s sv.
Andrejem, sv. Krištofom,

zadnja
četrtina
20. stol.,
1991
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odcepu ceste
proti Gorici.
24880

Znamenje

Gorica
Znamenje stoji
na polju
zahodno od
Gorice, južno od
Vrbnj, ob cesti
Radovljica Gorica, pri
odcepu za
Vrbnje.

22569

Kapelica

Hlebce
Kapelica stoji na
polju, severno
ob cesti Lesce Hlebce,
zahodno od
vasi.

22962

Razpelo na
južnem robu
vasi

Hlebce
Razpelo stoji ob
cesti v
jugozahodnem

Brezjansko Marijo Pomagaj. D.
Bojec 1991.
spom.
objeti in
kraji

znamenje

Lesen križ z dvokapno streho, na prelom
njem je lesena poslikana tabla s 19. stol.
podobo Ecce homo.
in 20.
stol.

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa,
kvadratnega tlorisa, s
piramidasto streho in
križnogrebenasto obokano nišo.
Kovana vrata. S preloma 18. v
19. stol. Slika Marije z angelom
domnevno na lesu. Freske V.
Tušek.

prelom
18. stol.
in 19.
stol.

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z litoželeznim
manjšim razpelom - nekdanji
nagrobnik. S prehoda 19. stol. v
20. stol.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.
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delu vasi, pri hiši
Hlebce 40.
22568

24847

22953

Razpelo sredi
vasi

Hlebce

Spomenik
padlim v NOB

Hlebce

Razpelo

Hraše

Razpelo stoji v
središču naselja,
severno ob
cestnem ovinku
ceste Lesce Begunje, južno
od hiše Hlebce
20.

Spomenik stoji
sredi Hlebc,
severno ob cesti
Lesce - Zgoša.

Razpelo stoji v
jugozahodnem
delu vasi,
severno ob
križišču vaških
poti in ceste v

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z lesenim
polikromiranim korpusom s
prehoda 19. stol. v 20. stol.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik

Marmornat obelisk z vklesanimi
imeni devetih padlih domačinov
v drugi svetovni vojni. Prvotni
spomenik je bil postavljen 1946,
v letu 1967 preoblikovan.
Odkrila Zveza borcev NOB
Lesce.

sredina
20. stol.,
1946,
1967,
druga
svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z dvokapno streho in
lesenim polnilom med krakoma
križa, korpus je lesen in
polikromiran. S preloma 19.
stol. v 20. stol.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.
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Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi
zgodovinskih spomenikov v
občini Radovljica za kulturne
spomenike lokalnega
pomena, Uradne objave
(Deželne novice), št. 41/2004

vas,
severovzhodno
od hiše Hraše 3.
10023

10024

9488

Spomenik
Janezu
Krstniku
Prešernu

Hraše

Spominska
plošča na hiši
Hraše 21

Hraše

Spominsko
znamenje na
Vodiški planini

Kropa

Ob hiši Hraše
32. V središču
naselja Hraše,
ob cesti Lesce Rodine.

Plošča je na
vhodni fasadi
hiše Hraše 21.

Spominsko
znamenje stoji
na Gradišču na
Vodiški planini
na Jelovici,
severovzhodno
od

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik

Ob rojstni hiši Janeza Krstnika
Prešerna (1656-1704)
ustanovitelja in predsednika
Akademije operozov v Ljubljani,
pravnika in palatinskega grofa
stoji spomenik, delo arhitekta
Marka Smrekarja, odkrit 1994.

zadnja
četrtina
20. stol.,
1994

spom.
objeti in
kraji

spominska
plošča, kraj
zgodovinske
ga dogodka

Spominska plošča na vhodni
fasadi hiše obeležuje kraj, kjer
sta bila 5. 10. 1942, v spopadu z
vaško stražo, ubita borca
Cankarjevega bataljona Albin
Žemva in Anton Kokal. Ploščo je
izdelal kamnosek Alojz Vurnik,
odkrita je bila 1952.

tretja
četrtina
20. stol.,
1952,
druga
svetovna
vojna

Spomenik lokalnega pomena

spom.
objeti in
kraji

spominsko
znamenje,
kraj
zgodovinske
ga dogodka

Naravna skala z vklesanim
napisom v spomin ustanovitvi in
zaprisegi Jelovške čete 29. 7.
1941. Pri ustanovitvi je
sodeloval in opravil slavnostno
zaprisego Stane Žagar.
Spominsko znamenje je postavil

tretja
četrtina
20. stol.,
1956,
druga
svetovna
vojna

Spomenik lokalnega pomena
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Odlok o razglasitvi
zgodovinskih spomenikov v
občini Radovljica za kulturne
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Odlok o razglasitvi
zgodovinskih spomenikov v
občini Radovljica za kulturne
spomenike lokalnega
pomena, Uradne objave
(Deželne novice), št. 41/2004

Partizanskega
doma, v bližini
razglednega
stolpa.
27907

9487

Spominsko
znamenje NOB
na Kopišču

Kamna Gorica

Spominsko
znamenje
ustanovitvi
Cankarjevega
bataljona

Kropa

Spominsko
znamenje stoji
na Kopišču
vzhodno pod
Malim
Gregorjevcem,
jugozahodno
nad
kamnolomom
Kamna Gorica,
na
severozahodne
m robu Jelovice.

Spominsko
znamenje stoji
na Pogrošarjevi
plani
jugozahodno od
Vodiške planine
na Jelovici,

Okrajni odbor ZZB NOV Kranj
1956.

spom.
objeti in
kraji

spominsko
znamenje,
kraj
zgodovinske
ga dogodka

Naravna skala z vklesanim
napisom na kraju, kjer je bila
20.7.1941 konferenca vojnorevolucionarnih komitejev in
sprejet sklep o začetku vstaje na
Gorenjskem. Pripravil in vodil jo
je Stane Žagar. Postavilo 1962
Združenje zveze borcev NOB
Kranj.

tretja
četrtina
20. stol.,
1962,
druga
svetovna
vojna

Spomenik lokalnega pomena

spom.
objeti in
kraji

spominsko
znamenje,
kraj
zgodovinske
ga dogodka

Naravna skala z vklesanim
napisom je postavljena na
mestu, kjer je bil 5.8.1941
ustanovljen Cankarjev bataljon.
V bataljon sta bili vključeni
Jelovška in Jeseniška
(Cankarjeva) četa. Spomenik je
1957 postavila ZB NOB Kranj.

tretja
četrtina
20. stol.,
1957,
druga
svetovna
vojna

Spomenik lokalnega pomena
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Odlok o razglasitvi
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Odlok o razglasitvi
zgodovinskih spomenikov v
občini Radovljica za kulturne
spomenike lokalnega
pomena, Uradne objave
(Deželne novice), št. 41/2004

vzhodno ob
gozdni poti
Jamnik-Vodice.

24891

209

210

Kapelica med
hišama Kamna
Gorica 7 in 8

Kamna Gorica

Kapelica pod
cerkvijo

Kamna Gorica

Langusovo
znamenje

Kamna Gorica

Kapelica stoji v
vzhodnem delu
naselja, v
cestnem križišču
pri hišah Kamna
Gorica 7 in 8.

Kapelica stoji
severno pod
cerkvijo sv.
Trojice, na južni
strani ceste, ki
vodi k cerkvi in
h Grilc.

Znamenje stoji v
severozahodne
m delu
fužinarskega

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa,
kvadratnega tlorisa, s
piramidasto streho in banjasto
obokano nišo.

prelom
18. stol.
in 19.
stol.

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa
kvadratnega tlorisa s
piramidasto streho in večjo
osrednjo nišo. Brez likovne
opreme.

19. stol.

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Baročna kapelica s poligonalnim
sklenjenim delom in razgibano
baročno streho. Obokana in v
celoti poslikana s poslikavo

druga
četrtina
19. stol.,
druga
četrtina
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naselja,
severozahodno
od hiše Kamna
Gorica 37,
oziroma
vzhodno ob hiši
Kamna Gorica
51.
10127

Pokopališče

Kamna Gorica
Okoli župnijske
cerkve. V
Lipniški dolini
pod
severovzhodnim
pobočjem
Jelovice in
Strme rebri, nad
fužinarskim
naseljem.

24893

Razpelo med
hišami Kamna
Gorica 40, 43
in 44

Kamna Gorica
Razpelo stoji
sredi naselja,
vzhodno med
hišami Kamna
Gorica 40, 43 in
44, oziroma

Matevža Langusa. Kovana
klasicistična vrata.

20. stol.,
1948

spom.
objeti in
kraji

pokopališče,
javni
spomenik

Pokopališče je nastalo v 17. stol.
Obdaja ga kamnito in ometano
obzidje pokrito z bobrovcem.
Ohranja številne historične
nagrobnike, spomenik padlim v
I. svetovni vojni in kvaliteten
vhodni portal.

17. stol.,
druga
četrtina
20. stol.,
1925,
prva
svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z dvokapno streho.
Med krakoma križa je leseno
polnilo, na križu je lesen
polikromiran korpus večjih
dimenzij.

druga
polovica
19. stol.
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zahodno od
vodnih rak.
24892

17754

Razpelo ob hiši
Kamna Gorica
20

Kamna Gorica

Spomenik NOB

Kamna Gorica

Znamenje stoji
sredi
fužinarskega
naselja,
vzhodno od hiše
Kamna Gorica
20.

Spomenik stoji
ob severnem
robu
fužinarskega
dela Kamne
Gorice, ob vaški
lipi, na desnem
bregu potoka
Lipnica.
27908

Spominska
plošča Lovru
Pogačniku

Kamna Gorica
Spominska
plošča je
vzidana na
vzhodno,

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z lesenim
polikromiranim korpusom je iz
19. stol., preslikan v četrti
četrtini 20. stol.

19.stol.

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik

Plato z zidanim spomenikom v
obliki plavža in bronasto ploščo,
posvečeno žrtvam druge
svetovne vojne. Avtor
spomenika je arhitekt Boris
Kobe; postavila Zveza borcev
NOB Kamna Gorica 1980.

zadnja
četrtina
20. stol.,
1980,
druga
svetovna
vojna

Spomenik lokalnega pomena

spom.
objeti in
kraji

spominska
plošča

Spominska plošča iz svetlega
marmorja je pritrjena na rojstno
hišo dr. Lovra Pogačnika (18801919), pravnika, politika,
državnozborskega poslanca in

prva
četrtina
20. stol.,
1921

Spomenik lokalnega pomena
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spomenike lokalnega

vhodno fasado
hiše Kamna
Gorica 6, v
jugovzhodni
tretjini fasade v
višini prvega
nadstropja.
27909

16905

Spominska
plošča stavki
žebljarjev

Kamna Gorica

Znamenje ob
hiši Kamna
Gorica 69

Kamna Gorica

Spominska
plošča je
nameščena na
pritličnem delu
jugozahodne
fasade
Kapusove
graščine, Kamna
Gorica 29, med
prvim in drugim
oknom.

Znamenje stoji
zahodno od
naselja, južno
ob cesti, ki vodi
k cerkvi sv.
Trojice.

prvega predsednika orlovske
zveze Slovenije. Ploščo so mu
odkrili 15. 8.1921 krajani.

pomena, Uradne objave
(Deželne novice), št. 41/2004

spom.
objeti in
kraji

spominska
plošča

Bronasta plošča, posvečena
sklepu o pričetku mezdne
stavke žebljarjev iz Kamne
Gorice in Krope, ki je bil sprejet
pri kamnogoriškem županu
Adolfu Kapussu 1. 5. 1904, ter
pristopu k žebljarski zadrugi
Plamen. Odkrita ob 50-letnici
stavke

tretja
četrtina
20. stol.,
1954

spom.
objeti in
kraji

znamenje

Leseno znamenje z omarico,
pokrito z dvokapno streho. V
omarici je slika na papirju
Marije z Jezusom, ki jo zapirajo
lesena zastekljena vratca, v
trikotnem čelu je lesena rezljana
angelska glavica.

prva
polovica
20. stol.
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301

22969

22973

Florjanovo
znamenje

Kropa

Grob Blaža
Ažmana

Kropa

Kapelica na
izviru

Kropa

Znamenje stoji v
jedru naselja na
glavnem trgu,
imenovanem
Plac, na desnem
bregu Kroparice.

Grob leži
jugozahodno
nad Kropo, pod
Špikom v
Kroparski gori.

Kapelica stoji ob
poti,
severozahodno
pod cerkvijo
Device Marije,
na pobočju
severovzhodno

spom.
objeti in
kraji

znamenje

Iz kamna zidano slopno
znamenje z nišami v dveh
nivojih, s piramidasto skrilnato
streho, ki jo zaključuje vetrnica z
upodobitvijo sv. Florijana.
Znamenje je bilo nižje, v 18.
stol. povišano. Slike svetnikov iz
19. stol so nadomeščene s
kopijami.

prva
četrtina
17. stol.,
1602,
zadnja
četrtina
18. stol.,
prva
četrtina
21. stol.,
2004

spom.
objeti in
kraji

grob

Grob Blaža Ažmana, borca
Selške čete Gorenjskega odreda,
padlega 11. 8. 1942 v bližini
Mošenjske planine. Grob je
označen z bronastim grbom, v
živo skalo nad njim ga 1948
vzidala KO ZB NOV Kropa.

druga
četrtina
20. stol.,
1948,
druga
svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa z
dvokapno streho, prislonjeno ob
brežino. Portal in kamnoseški
elementi iz tufa na fasadi, okni s
kovanima mrežama.V niši je
vodni izvir in votlina z Marijinim
kipom iz marmorja delo kiparja
B. Kunaverja.

prelom
18. stol.
in 19.
stol.,
zadnja
četrtina
20. stol.,
1978
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nad trškim
jedrom Krope.
17834

22971

Kapelica ob
mostu čez
Kroparico

Kropa

Kapelica ob
poti k cerkvi
Device Marije

Kropa

Kapelica stoji v
jugozahodnem
delu Krope
imenovanem
Zgornji Konec,
na desnem
bregu potoka
Kroparica,
jugozahodno ob
mostu, v sklopu
domačije Kropa
47.

Kapelica stoji
vzhodno nad
trškim jedrom
Krope, na
zahodnem
pobočju Barige,
jugovzhodno ob
ovinku poti, ki
vodi do cerkve
Device Marije.

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica odprtega tipa z
dvema stebroma iz tufa, pokrita
z dvokapno streho, zadaj
prirezano na čop. Ostanki
poslikave: v niši Križanje, na
zunanji steni Janez Nepomuk in
sv. Florjan, v čelu Marija. Delo
slikarja Matije Bradaška.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa z
dvokapno streho, bogatim
profiliranim vencem nad
polkrožnim vhodom v banjasto
obokano nišo, ob stranicah
pilastra. V trikotnem čelu je
freska Boga očeta. Vhod zapira
kovana ograja. Slika v
notranjosti tisk.

sredina
19. stol.
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22976

27599

10296

Kapelica pri Sv.
Soboti

Kropa

Marijina
kapelica

Kropa

Pokopališče

Kropa

Kapelica stoji
jugozahodno
nad cesto
Kropa-Jamnik,
zahodno ob
stari poti, pri
Sveti Soboti, na
Petelinovcu.

Kapelica stoji na
pobočju,
severozahodno
nad osrednjim
trškim delom
Placem,
jugozahodno od
župne cerkve,
jugovzhodno od
hiše Kropa 50.

Pokopališče leži
ob župnijski
cerkvi sv.
Lenarta v Kropi,

spom.
objeti in
kraji

kapelica,
spominska
plošča

Zidana kapelica zaprtega tipa s
kvadratnim tlorisom, pokrita z
dvokapno streho. Nišo s plitvim
banjastim obokom zapirajo
kovana vrata. V niši slika Srca
Jezusovega (tisk) in spominska
plošča v bližini padlemu
aktivistu OF Janezu Gartnarju.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.,
druga
svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa, s
štirimi trikotnimi zatrepi na
katerih so ostanki poslikav s
sakralno vsebino. Niša s
segmentnim portalom, ki jo
zapira lesena ograja. V niši lesen
oltar s kipom Brezmadežne. Na
strehi vetrnica s štirimi angeli.

prva
polovica
19. stol.

spom.
objeti in
kraji

pokopališče

Pokopališče se prvič omenja
1303. Obdaja ga kamnit zid s
kovinsko ograjo. Ohranjeni so
historični nagrobniki in kovinski
križi.

prva
četrtina
14. stol.,
1303
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v pobočju nad
vasjo.
24621

Potočnikova
kapelica

Kropa
Kapelica stoji v
severovzhodne
m delu Krope,
jugovzhodno ob
cesti skozi trško
jedro, zahodno
ob hiši Kropa 9.

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa,
krita z dvokapno streho, zadaj
prirezano na čop. Niša je zaprta
s kovanimi vratci. S
svetopisemskimi prizori jo je v
celoti poslikal kroparski rojak
Janez Potočnik (1749-1834).

prva
polovica
19. stol.

3274

Razpelo ob
Kropa
cesti na Jamnik
Razpelo stoji
zahodno ob
cesti KropaJamnik ob stari
poti na Jamnik,
na Petelinovcu.

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z leseno dvokapno
strešico ter lesenim polnilom
med krakoma križa. Korpus je
odlitek. Znamenje iz zadnje
četrtine 20. stol

zadnja
četrtina
20. stol.

22974

Razpelo ob hiši
Kropa 90

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z dvokapno streho in
lesenim, polikromiranim
korpusom.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

Kropa
Razpelo stoji v
severnem delu
Krope,
jugovzhodno ob
hiši Kropa 90.
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22972

22977

19551

Razpelo ob
župnišču

Kropa

Spomenik
kurirski postaji
in padlim
borcem

Kropa

Spomenik NOB

Kropa

Razpelo stoji
jugovzhodno ob
župnišču, Kropa
71, severno nad
trškim jedrom
Krope.

Spomenik stoji
na urejenem
platoju ob cesti
Kropa-Jamnik,
severno od
Slovenske peči,
zahodno od
Krope.

Spomenik stoji
sredi osrednjega
trga v Kropi (Na
Placu),
jugozahodno
pred mostom
čez potok
Kroparico.

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z ovalno streho, med
krakoma križa leseno polnilo.
Lesen polikromiran korpus.

druga
polovica
19. stol.

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik

Kamnit valjast podstavek
(kovaški panj) s kovanima
nosilcema za spominski plošči,
ki sta posvečeni delovanju
kurirske postaje G12 in trem
borcem, padlim 2.8.1944 v
spopadu z belogardisti.
Spomenik postavila 1982 Zveza
borcev NOB Kropa.

zadnja
četrtina
20. stol.,
1982,
druga
svetovna
vojna

Spomenik lokalnega pomena

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik

Spomenik partizanski Kropi in
padlim med drugo svetovno
vojno. Načrt za spomenik je
izdelal arhitekt Albert Sušnik,
načrt za skulpture pa kiparja
Marija in Stane Keržič. Postavila
ga je KO ZB NOB Kropa 1966.

tretja
četrtina
20. stol.,
1966,
druga
svetovna
vojna

Spomenik lokalnega pomena
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24862

24863

27621

Kapelica ob
poti k cerkvi

Lancovo

Kapelica ob
poti v Selce

Lancovo

Kapelica sredi
vasi

Lancovo

Kapelica stoji na
polju, zahodno
ob poti k cerkvi
sv. Lamberta.

Kapelica stoji
vzhodno pred
zaselkom Selce,
ob križišču poti
iz smeri cerkev
sv. Lamberta Selce in Graben
- Selce.

Kapelica stoji v
središču vasi,
južno ob cesti,
ki pelje skozi
Lancovo in proti
cerkvi.

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa z
dvokapno streho in polkrožno
globljo nišo, zaprto s kovanimi
neogotskimi vratci in
polikromiranim kipom Marije z
Jezusom, nad njo manjša niša.
Ostanki izvirne poslikave.

sredina
19. stol.

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Kapelica zaprtega tipa,
kvadratnega tlorisa, z dvokapno
streho. Plitve polkrožne niše, v
osrednji banjasto obokani niši je
kip Brezmadežne iz tufa. V celoti
ohranjena izvirna poslikava iz
sredine 19. stol. Ambientalna
kvaliteta.

sredina
19. stol.

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Kapelica zaprtega tipa,
kvadratnega tlorisa z obokano
nišo in dvokapno streho. V niši
je odlitek Srca Jezusovega.
Kapelico je sezidal župnik
Sekovanič pred letom 1968, na
mestu podrte kapelice.

tretja
četrtina
20. stol.
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24840

24864

Kapelica
zahodno od
hiše Lancovo 5

Lancovo

Razpelo v vasi

Lancovo

Kapelica stoji
južno od sotočja
Save Bohinjke in
Save Dolinke,
zahodnood hiše
Lancovo 5,
severno ob cesti
Lancovo Bodešče.

Razpelo stoji v
jugovzhodnem
delu Lancovega,
ob cesti ki vodo
do cerkve sv.
Lamberta.
24582

Spominska
plošča padlim
in žrtvam v
NOB

Lancovo
Spominska
plošča je
vzidana v
severni del
zahodne fasade
Zadružnega

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Kapelica kvadratnega tlorisa, s
piramidasto streho, zaprtega
tipa. V polkrožnih plitvih nišah
so poslikane table (Pristavc
1992), v niši s kovinskimi vrati je
kipec Brezmadežne. Na fasadi
rustika. Historicizem.

druga
polovica
19. stol.

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ s polnili med krakoma
križa, v omarici je hišno razpelo.
Obnovljen okoli leta 1990.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

spom.
objeti in
kraji

spominska
plošča

Marmornata spominska plošča
je posvečena enaindvajsetim
padlim borcem in šestim žrtvam
taborišč med drugo svetovno
vojno iz Lancovega in okoliških
vasi. Spominsko ploščo je

tretja
četrtina
20. stol.,
1954,
druga
svetovna
vojna
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doma, Lancovo
30.
24581

10132

Spominsko
znamenje
talcem pri
Remčevi žagi

Lancovo

Hiša Dacarjeva
7

Lesce

Spominsko
znamenje stoji
nad desnim
bregom reke
Save,
jugozahodno ob
cesti Lancovo Bodešče,
nasproti
nekdanje
Remčeve žage,
Lancovo 5.

Dacarjeva ulica
7. V
severozahodne
m delu naselja
Lesce stoji hiša,
ki ima na
desnem vogalu
vhodne fasade
ploščo.

odkrila 1954 Zveza borcev NOB
Lancovo.
spom.
objeti in
kraji

spominsko
znamenje,
kraj
zgodovinske
ga dogodka

V betonski okvir vgrajena
spominska plošča z imeni
petnajstih talcev, pripeljanih iz
begunjskih zaporov in
ustreljenih 17. 10. 1941 na tem
mestu. Spominsko znamenje je
1951 postavila Zveza borcev
NOB Lancovo.

tretja
četrtina
20. stol.,
1951,
druga
svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

kraj
zgodovinske
ga dogodka,
spominska
plošča

V hiši je Stane Žagar 24.9.1939
ustanovil Osnovno organizacijo
KPS za Lesce in okolico. V fasado
hiše je vzidana spominska
plošča, delo kamnoseka Alojza
Vurnika, odkrita 30.7.1961.

tretja
četrtina
20. stol.,
1961
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24860

10026

10027

Kapelica ob
Begunjski cesti

Lesce

Kovačija
Alpska cesta
25

Lesce

Pokopališče

Lesce

Kapelica stoji ob
glavni cesti v
severovzhodne
m delu Lesc,
jugozahodno od
hiše Begunjska
cesta 21.

Alpska cesta 25.
V osrednjem
delu naselja
Lesce, ob
križišču Alpske
in Letališke
ceste stoji hiša s
ploščo na
vhodni fasadi.

Pokopališče leži
okoli župnijske
cerkve
Marijinega
vnebovzetja, v

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Kapelica zaprtega tipa,
kvadratnega tlorisa, z dvokapno
streho in banjasto obokano
nišo. Členijo jo vogalni slopi,
profilirani robovi arkadnih lokov
in trikotnega čela. V niši je
razpelo. Historicizem.

druga
polovica
19. stol.

spom.
objeti in
kraji

spominska
plošča, kraj
zgodovinske
ga dogodka,
kovačija, hiša

V hiši - nekdanji kovačiji, je bilo
v letih 1940-1944 organizacijsko
žarišče upora za borbo proti
fašizmu. Hiša je obeležena s
spominsko ploščo, delo
kamnoseka Alojza Vurnika,
odkrita je bila 30.7.1961.

tretja
četrtina
20. stol.,
1961,
druga
svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

pokopališče,
pokopališki
zid, javni
spomenik

Pokopališče, nastalo z
nastankom župnije 1787,
omejuje kamnit zid, pokrit s
skodlasto streho. Na njem je
vrsta kvalitetnih historičnih
nagrobnikov, pokopališki križ in
spomenik padlim v prvi in drugi

zadnja
četrtina
18. stol.,
1787, 19.
stol.,
zadnja
četrtina
20. stol.,
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severnem delu
naselja Lesce.

24852

10025

10045

Slopno
znamenje ob
hipodromu

Lesce

Spomenik
Frana
Saleškega
Finžgarja

Lesce

Spomenik NOB

Lesce

Slopno
znamenje stoji
južno pod cesto
Lesce - Bled,
severno od
hipodroma pri
odcepu ceste
proti Šobcu.

Na desni strani
osnovne šole
Frana Saleškega
Finžgarja.

Spomenik stoji
vzhodno od
železniške proge

svetovni vojni v obliki gotskega
svetilnika.

1987,
prva
svetovna
vojna,
druga
svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

slopno
znamenje

Slopno znamenje s piramidasto
streho, krito s škriljem in
poslikano s svetopisemskimi
prizori. Rekonstrukcija na izvirni
lokaciji. Avtor poslikave je V.
Tušek.

zadnja
četrtina
20. stol.

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik,
kip, doprsje

Bronasti doprsni kip pisatelja
Frana Saleškega Finžgarja na
konzolnem podstavku. Kip je
delo Bojana Kunaverja, odkrili
so ga 1981

zadnja
četrtina
20. stol.,
1981

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik

Spomenik akciji 4. čete
Gorenjskega odreda, izvedeni
10. 1. 1944 na sedež
progovnega nadzorništva

tretja
četrtina
20. stol.,
1958,
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Kranj - Jesenice,
v južnem delu
Lesc, ob Alpski
cesti, nasproti
Gostišča
Tulipan.
10028

10029

Spomenik NOB
pri Šobčevem
bajerju

Lesce

Spomenik
padlim
delavcem
tovarne Veriga

Lesce

Jugozahodno od
naselja Lesce,
na brežini reke
Save, v
urejenem
kampu Šobec,
južno ob bajerju
Šobec.

Spomenik stoji v
osrednjem delu
Lesc, južno ob
Alpski cesti, na
zahodni strani
železniške proge
Kranj - Jesenice,

železniške postaje Lesce - Bled
in 29. povračilnim žrtvam,
ustreljenim 15. 1. 1944. Avtor
marmornatega obeliska,
postavljenega 1958, je Alojz
Vurnik.

druga
svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik,
kraj
zgodovinske
ga dogodka

Naravna skala z vklesanim
napisom v spomin enemu prvih
partizanskih zbirališč na
Gorenjskem med 2. svetovno
vojno. Spomenik je bil odkrit
15.8.1965.

tretja
četrtina
20. stol.,
1965,
druga
svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik

Spomenik borbi in delu delavcev
tovarne Veriga, postavljen 1977,
prestavljen 2002 (avtor Tone
Svetina). Na podstavku obeliska
iz sidrnih verig so spominske
plošče: delavski stavki 1935,
padlim delavcem v NOB, uvedbi
samoupravljanja 1950.

prelom
20. stol.
in 21.
stol.,
1977,
2002,
druga
svetovna
vojna
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10030

10031

Spomenik
sedežu
krajevnega
odbora
osvobodilne
fronte

Lesce

Spomenik
talcem

Lesce

Na Lipcah,
severozahodno
od naselja
Lesce, severno
od Alpske ceste,
na robu travnika
pred skladiščem
trgovskega
podjetja Murka
Lesce.

Spomenik stoji v
severovzhodne
m delu Lesc,
vzhodno od
železniške proge
Kranj-Jesenice,
severno od
stavbe Murka
Lesce, na s
kamnito škarpo
utrjenem
zazelenjenem
platoju ob
Alpski cesti.

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik

Naravno oblikovana skala z
napisom, ki je posvečen sedežu
Krajevnega odbora osvobodilne
fronte, ki je bil v obdobju 19411945 v tovarni Na Lipcah.
Spomenik so odkrili 15.8.1965.

tretja
četrtina
20. stol.,
1965,
druga
svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik,
kraj
zgodovinske
ga dogodka

Kamniti obelisk, postavljen na
kraju, kjer je bilo 4. 9. 1941
ustreljenih pet talcev iz
begunjskih zaporov kot
povračilni ukrep za partizansko
akcijo. Spomenik, odkrit 1956,
je izdelalo kamnoseštvo
Kopriva, avtor besedila je pesnik
Matej Bor.

tretja
četrtina
20. stol.,
1956,
druga
svetovna
vojna
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27916

24878

24879

Spomenik
Stanku
Podlipniku

Lipnica

Kapelica ob
kozolcu na
južnem robu
vasi

Ljubno

Kapelica sredi
ravninskega
dela vasi

Ljubno

Spomenik stoji
vzhodno ob
cesti LipnicaKamna Gorica,
severno od
odcepa ceste za
kamnolom
Kamna Gorica,
vzhodno pod
Miklavževcem.

Kapelica stoji v
vzhodnem
ravninskem delu
Ljubnega, ob
kozolcu
jugozahodno od
hiše Ljubno 114.

Kapelica stoji v
vzhodnem
ravninskem delu
Ljubnega,
zahodno ob

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik

Marmornata stela, posvečena
Stanku Podlipniku, borcu
Jelovške čete in prvemu
partizanu v Lipnici, ki je padel
10.9.1941 v grabnu pod
Miklavževcem. Spomenik je
delo Kamnoseštva Kopriva in
kamnoseka Alojza Vurnika, 1954
odkrila ZB NOB Srednja
Dobrava.

tretja
četrtina
20. stol.,
1954,
druga
svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Kapelica odprtega tipa s po
dvema paroma kamnitih
stebrov iz tufa, kovano ograjo in
dvokapno, zadaj piramidasto
sklenjeno streho. V niši je
kamnit, ornamentiran in
polikromiran kip Marije z
Jezusom iz tufa

druga
polovica
19. stol.

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica polodprtega
tipa z dvokapno streho. V niši je
polikromiran kip Srca
Jezusovega, mavčni odlitek in
kovana vrata

druga
polovica
19. stol.
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križišču vaških
cest.
29074

Pokopališče

24877

Razpelo

Ljubno
Razpelo stoji na
polju vzhodno
od Ljubnega,
južno od
regionalne ceste
Kranj Radovljica.

22968

Spomenik NOB

Ljubno
Spomenik stoji v
severnem delu

spom.
objeti in
kraji

pokopališče,
grobišče

Pokopališče s kamnitim in
ometanim zidom z vhodnim
portalom je nastalo po ukinitvi
pokopališča pri cerkvi 1893. Na
njem so pokopališki križ,
historični nagrobniki, grobišče
37 padlih borcev in talcev druge
svetovne vojne, urejeno 1949.

zadnja
četrtina
19. stol.,
1893,
druga
četrtina
20. stol.,
1949,
druga
svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z dvokapno streho in
lesenim polikromiranim
korpusom. Ljudsko delo.
Ambientalna kvaliteta.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik

Obelisk iz istrskega marmorja z
48 imeni padlih domačinov,
borcv NOB in talcv, ustreljenih
med drugo svetovno vojno.
Spomenik je na urejenem

tretja
četrtina
20. stol.,
1961,
druga
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Ljubnega, južno
pred cerkvijo.

22967

24873

Spominska
plošča talcem

Ljubno

Kapelica

Mišače

Spominska
plošča je
vzidana v oporni
zid pred
gasilskim
domom v
Ljubnem,
jugovzhodno od
cerkve.

Kapelica stoji
sredi Mišač, na
otoku sredi
križišča vaških
cest.

platoju z zazelenitvijo postavila
1961 zveza borcev NOB Ljubno,
avtor spomenika je Ferdinand
Jocif.

svetovna
vojna

spomenike lokalnega
pomena, Uradne objave
(Deželne novice), št. 41/2004

Spomenik lokalnega pomena

spom.
objeti in
kraji

spominska
plošča, kraj
zgodovinske
ga dogodka

Marmornata plošča z vklesanimi
imeni, vzidana na kraju, kjer so
Nemci 24.8.1941 ustrelili prvih
pet talcev - domačinov.
Spominsko ploščo je 1947
postavila in odkrila Zveza borcev
NOB Ljubno. Izdelal jo je
kamnosek Alojz Vurnik iz
Radovljice.

druga
četrtina
20. stol.,
1947,
druga
svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Kapelica kvadratnega tlorisa, z
dvokapno streho, s kamnitimi
ometanimi zidovi. V banjasto
obokani niši, ki jo zapirajo
kovana vratca, je tabelna slika
Brezjanske Marije Pomagaj,
sign. in dat. J. Pristavec. V
trikotnem čelu tabelna slika
Boga Očeta.

sredina
19. stol.,
zadnja
četrtina
20. stol.,
19951996
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17373

17374

Partizanska
tehnika Meta

Mišače 9.
Domačija stoji v
južnem delu
naselja,
postavljana
vzporedno ob
breg. Spominska
plošča je
pritrjena na
severni fasadi
hiše, ob vhodu v
zalomu hiše.

spom.
objeti in
kraji

partizanska
tiskarna,
skrivni
bunker,
spominska
plošča,
stegnjena
domačija

Nadstropen stegnjen dom z
zidano hišo in spodaj zidanim,
zgoraj lesenim gospodarskim
delom z gankom. V kleti je
1942-43 delovala bunkerska
partizanska tehnika, ohranjen je
prostor z opremo. Na fasadi
spominska plošča tehniki in
štirim žrtvam izdaje.

19. stol.,
sredina
20. stol.,
1942,
1943,
1953,
druga
svetovna
vojna

Razpelo

Mišače

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z dvokapno streho in
lesenim, polihromiranim
korpusom.

20.stol.

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa z
dvokapno streho, zgrajena na
začetku 20. stol., ima neogotski
zašiljen vhod v nišo, v kateri je

prva
četrtina
20. stol.

Razpelo stoji
jugovzhodno od
Mišač,
jugozahodno
nad cesto
Mišače - Zgornja
Dobrava,
severno od hiše
Mišače 11A.
22960

Kapelica

Mlaka
Kapelica stoji v
jugozahodnem
delu naselja,
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jugozahodno od
hiše Mlaka 3.
10046

27605

Grobišče
padlih med
drugo
svetovno
vojno

Mošnje

Kapelica

Mošnje

Grobišče je na
pokopališču v
Mošnjah, južno
od cerkve sv.
Andreja.

Kapelica stoji
južno od
Mošenj,
zahodno ob
cesti, ki vodi iz
Mošenj proti
Globokemu.
30247

Križ ob
župnijskem
vrtu

Mošnje
Razpelo stoji ob
zahodnem robu
župnjiskega
vrta,
severozahodno
od cerkve sv.

razpelo z lesenim
polikromiranim korpusom.
spom.
objeti in
kraji

grobišče,
javni
spomenik

Grobišče borcev Rašiške čete in
talcev, ubitih 17. 10. 1941 na
Lancovem. Med njimi je bila
Rezka Dragar, narodna
herojinja. Skupni grob označuje
marmornat obelisk, postavljen
1958; načrt zanj je izdelal
arhitekt Edvard Ravnikar.

tretja
četrtina
20. stol.,
1958,
druga
svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica odprtega tipa,
pokrita s trikapno streho, ki
sloni na štirih osemkotnih
kamnitih stebrih iz peraškega
tufa. Niša je poslikana s
prizorom Nabiranje mane v
puščavi, na zadnji steni je sv.
Andrej. Prenovljena - signatura
Simon 24.9.87.

sredina
19. stol.,
zadnja
četrtina
20. stol.,
1987

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Leseno razpelo, postavljeno
med cipresi, pokriva tridelna
neogotska strešica s po dvema
dekorativnima šilastima lokoma
v vsakem delu; lesen
polihromiran korpus je

prelom
19. stol.
in 20.
stol.
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Andreja, v
osrednjem delu
Mošenj.
10034

Pokopališče

Mošnje
V osrednjem
delu naselja
Mošnje, na
desni strani ob
cesti, ki vodi do
regionalne ceste
Kranj Radovljica, okoli
cerkve sv.
Andreja.

10035

Spominska
plošča na
Gasilskem
domu

Mošnje
Na vzhodni
fasadi
Gasilskega
doma, Mošnje
3. V
severozahodne
m delu naselja
Mošnje, ob
cesti, ki vodi do
regionalne ceste

kvalitetno rezbarsko delo. S
strešice visi kovana svetilka.

spom.
objeti in
kraji

pokopališče,
pokopališki
zid,
nagrobnik

Pokopališče okoli cerkve sv.
Andreja je iz 17. stoletja.
Obzidano je s kamnitim zidom z
betonsko kapo in kovinsko
ograjo. Ohranja zelo kvalitetne
historične nagrobnike.

17.stol.

spom.
objeti in
kraji

spominska
plošča

Spominska plošča šestim
gasilcem, ki so padli med 2.
svetovno vojno. Ploščo je
20.7.1968 odkrilo Gasilsko
društvo Mošnje

tretja
četrtina
20. stol.,
1968,
druga
svetovna
vojna
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Kranj Radovljica
24846

Kapelica

Nova vas pri
Lescah
Kapelica stoji v
severnem delu
Nove vasi pri
Lescah,
severozahodno
ob vaški poti.

24577

Slopno
znamenje

Otoče
Slopno
znamenje stoji
na desnem
bregu reke
Save, na severni
strani nekdanje
ceste in mostu,
ki sta
povezovala
Posavec z
Otočami

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa z
dvokapno streho na čop (v
zadnjem delu trikapnica). Niša
je banjasto obokana, v njej je
lesen polikromiran kip Marije z
Jezusom.

prva
polovica
19. stol.

spom.
objeti in
kraji

slopno
znamenje

Zidano slopno znamenje z
masivnim spodnjim delom in
polkrožno sklenjeno nišo v
zgornjem delu, pokritim z
dvokapno streho

zadnja
četrtina
19. stol.
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24590

24899

Spominska
plošča tekstilni
zadrugi in
padlim članom
v NOB

Otoče

Kapelica

Ovsiše

Spominska
plošča je
pritrjena na
jugovzhodni
fasadi tovarne
Iskra, Otoče 5A.

Kapelica stoji
zahodno od
vasi, južno ob
cesti Ovsiše Dobravica.
17779

Pokopališče

Ovsiše
Pokopališče leži
v zahodnem
delu Ovsiš, okoli
cerkve sv.
Nikolaja.

spom.
objeti in
kraji

spominska
plošča

Marmornata spominska plošča
ustanovitvi tekstilne zadruge, ki
so jo 1937 ustanovili odpuščeni
organizatorji tekstilne stavke, ki
je bila 1936 v Kranju, in v NOB
padlim dvanajstim njihovim
članom. Spominsko ploščo so
odkrili 1949.

druga
četrtina
20. stol.,
1949,
druga
svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica s položno
dvokapno streho. Na levi in
desni strani ima po dvoje
visokih ozkih polkrožno
sklenjenih oken. V kapelici je
oljna slika Brezjanske Marije
Pomagaj.

druga
polovica
19. stol.

spom.
objeti in
kraji

pokopališče,
grobišče

Pokopališče, nastalo v 19. stol.
ob cerkvi sv. Nikolaja ohranja
kamnito obzidje, več historičnih
nagrobnikov in grobišče borcev
NOB 1941 - 1945. Grobišče
uredila Zveza borcev NOB
Podnart leta 1950

tretja
četrtina
19. stol.,
1862,
tretja
četrtina
20. stol.,
1950,
druga
svetovna
vojna
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24900

Razpelo

Ovsiše
Razpelo stoji ob
sadovnjaku in
ob cesti, ki pelje
iz vzhodnega
dela vasi Ovsiše
proti cerkvi.

24901

Razpelo pri šoli Ovsiše
Razpelo stoji v
zahodnem delu
vasi, pri šoli
Ovsiše 56.

24885

Spominsko
znamenje NOB
v Vohu

Ovsiše
Spominsko
znamenje stoji
severovzhodno
od Poljšice pri
Podnartu,
zahodno nad
železniško
progo Ljubljana
- Jesenice, nad
desnim bregom
reke Save.

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z dvokapno spodaj
leseno zgoraj pločevinasto
streho, s polnili med krakoma
križa in z lesenim
polihromiranim korpusom
(ljudsko rezbarsko delo).

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z dvokapno streho,
med krakoma križa je leseno
polnilo z lesenim
polikromiranim korpusom na
manjšem križu - iz bohkovega
kota

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

spom.
objeti in
kraji

spominsko
znamenje

Naravna skala s posvetilom je
posvečena šestnajstim padlim
borcem prvega bataljona
Gorenjskega odreda, ki so padli
6.7.1944 v Vohu pri prehodu
bataljona čez reko Savo in
železniško progo. Odkrit je bil
leta 1969.

Spominsk
o
znamenje
stoji
severovzh
odno od
Poljšice
pri
Podnartu,
zahodno
nad
železniško
progo
Ljubljana
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- Jesenice,
nad
desnim
bregom
reke Save.
27591

27608

Cvenklova
kapelica

Peračica

Kapelica

Peračica

Kapelica stoji
zahodno pred
Peračico,
severno ob cesti
v vas.

Kapelica stoji
zahodno od hiše
Peračica 5 in
ceste Brezje Leše.
27910

Kip partizana z
bombo

Poljče
Spomenik stoji
ob parkirišču
jugovzhodno od
stavbe Poljče
28, v okviru

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa z
dvokapno streho, v niši s
kovinskimi vratci iz 1905
polihromiran kip Brezmadežne s
priprošnjico ter razpelo.
Zunanjost in notranjost je
poslikal J. Vogelnik v zadnji
četrtini 20. stol.

prva
četrtina
20. stol.,
1905,
zadnja
četrtina
20. stol.

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica polodprtega
tipa z dvokapno, zadaj trokapno
streho, postavljena kot
nadomestna leta 1988. V čelu je
narisan Bog oče, avtor Jože
Zupan s Črnivca, v niši kip Srca
Jezusovega.

zadnja
četrtina
20. stol.,
1988

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik

Bronast kip partizana z bombo
je kvalitetno realistično kiparsko
delo, ki izraža dinamiko
partizanskega boja proti
okupatorju. Je delo hrvaškega
kiparja Vanje Radauša (1905 -

tretja
četrtina
20. stol.,
druga
svetovna
vojna

151

Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi
zgodovinskih spomenikov v
občini Radovljica za kulturne
spomenike lokalnega

Centra za
obrambno
usposabljanje
Poljče. Kip je bil
na to lokacijo
prestavljen z
Bleda, kjer je
stal pred vilo
Bled.
27911

Kip partizana z
ženo in
otrokom

Poljče
Spomenik stoji
pred stavbo
Poljče 28, v
okviru Centra za
obrambno
usposabljanje
Poljče.
Spomenik je bil
na to lokacijo
prenesen izpred
konjušnice
gradu Brdo pri
Kranju.

1975) iz petdesetih let 20.
stoletja. Signatura RADAUS

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik

Bronasta kompozicija partizana
z ženo in otrokom je delo
kiparja Boža Pengova. Motiv
predstavlja narodnoosvobodilni
boj in upor proti okupatorju
med drugo svetovno vojno in
hkrati obrambo družine kot
osnovne celice družbe.
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druga
polovica
20. stol.,
19531954,
druga
svetovna
vojna

Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi
zgodovinskih spomenikov v
občini Radovljica za kulturne
spomenike lokalnega
pomena, Uradne objave
(Deželne novice), št. 41/2004

27912

Spomenik NOB

Poljče
Spomenik stoji
jugozahodno od
stavbe Poljče
27, v okviru
centra za
obrambno
usposablanje
Poljče.

22957

16821

22956

Kapelica južno
od vasi

Poljče

Kapelica
vzhodno od
vasi

Poljče

Marijina
kapelica

Poljče

Kapelica stoji v
južnem delu
vasi,
jugozahodno ob
križišču vaške
poti in ceste
Poljče - Zgoša.

Kapelica stoji ob
cesti Poljče Begunje.

Kapelica stoji v
severovzhodne

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik

Spomenik je sestavljen iz
varjenega železa, drobcev
granat, orožja in treh mlinskih
kamnov. Je delo Toneta Svetine.
Izraža protivojno tematiko,
mlinski kamni pa simbolizirajo
trdnost in upor naroda proti
okupatorju.

druga
polovica
20. stol.,
druga
svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa, s
trikotnim tlorisom in dvokapno
piramidasto streho, kovano
ograjo in ostanki starejše
poslikave pod beleži. Sredina ali
druga polovica 19. stol.

19.stol.

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa,
kvadratnega tlorisa, z baročno
razgibano streho in poslikavo.

prelom
18. stol.
in 19.
stol.

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa s
trapezastim tlorisom in
dvokapno streho, izvirna
poslikava preslikana 1997, M.

20.stol.
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spomenike lokalnega
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m delu vasi,
severno ob
stranski cesti
Poljče - Begunje
na Gorenjskem.
22958

24845

Stebrno
znamenje

Poljče

Razpelo ob hiši
Poljščica pri
Podnartu 2

Polšica pri
Podnartu

Stebrno
znamenje stoji v
zahodnem delu
vasi, južno ob
cesti Begunje na
Gorenjskem Rodine, med
hišama Poljče
17 in 18.

Razpelo stoji v
severovzhodne
m delu Poljšice
pri Podnartu,
imenovanem Na
Kmetih, južno
od hiše Poljščica
pri Podnartu 2.

Bersan Mašuk, Bog oče načelu,
Oznanenje, sv. Peter in Urh, v
niši sv. Neža, Brezmadežna.

spom.
objeti in
kraji

stebrno
znamenje

Kamnito baročno stebrno
znamenje iz tufa, s kamnito
piramidasto kapo.

18.stol.

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z lesenim
polikromiranim korpusom, ob
katerem sta na lesu naslikani
podobi Marije in Janeza
Evangelista, preslikal samouk iz
Ovsiš 1986.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.
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24896

24857

19572

Razpelo v
zaselku Na
Kajžah

Poljšica pri
Podnartu

Kapelica sv.
Janeza
Nepomuka

Posavec

Spomenik
padlima
kurirjema 2.
grupe odredov

Posavec

Razpelo stoji v
zaselku Na
Kajžah,
severozahodno
ob razcepu
vaških poti.

Kapelica stoji
severovzhodno
pred mostom
čez potok
Peračico, na
njenem levem
bregu.

Spominsko
znamenje stoji
na levem bregu
reke Save, južno
od novega
mostu čez reko
Savo.

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z lesenim
polikromiranim korpusom. Med
krakoma križa je leseno polnilo,
na katerem sta naslikani podobi
Marije in Janeza Evangelista.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa,
pravokotnega tlorisa s
poligonalnim zaključkom in
piramidasto streho. Na pročelju
in v niši so ostanki izvirne
poslikave. V niši je lesen,
polikromiran kip Janeza
Nepomuka.

prva
polovica
19. stol.

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik

Marmornati obelisk, posvečen
padlima kurirjema 2. grupe
odredov Zorku Ambrožiču,
ustreljen 5.7.1942 in Francu
Pretnarju, ustreljen 24.11.1942.
Spomenik je 1962 odkrila Zveza
borcev Ljubno. V zadnji četrtini
20. stol. prestavljen na novo
lokacijo.

druga
polovica
20. stol.,
1962,
druga
svetovna
vojna
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24882

24874

Slopno
znamenje

Praproče

Kapelica

Prezrenje

Slopno
znamenje stoji
na južnem robu
vasi, prvotno je
stal zahodno ob
cesti v vas. Po
prestavitvi v
devedesetih
letih je bil
prestavljen na
jugovzhodno
stran stare
ceste.

Kapelica stoji v
severovzhodne
m delu vasi,
jugovzhodno od
hiše Prezrenje
16.
24875

Razpelo

Prezrenje
Razpelo stoji v
južnem delu
vasi, vzhodno

spom.
objeti in
kraji

slopno
znamenje

Zidano baročno slopno
znamenje z leseno piramidasto
streho. V v zgornjem delu so v
plitvih polkrožnih nišah ostanki
izvirne poslikave, spodnji del z
baročnimi nišami je ločen s
profiliranim vencem. Okoli leta
1995 je bil prestavljen na novo
lokacijo.

18. stol.,
zadnja
četrtina
20. stol.

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa z
dvokapno streho. V niši sta
leseni polikromirani plastiki
Brezmadežne in angela, ki kleči
na voluti, domnevno iz nekega
oltarja. Ambientalna kvaliteta.

prva
polovica
19. stol.

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z dvokapno streho in
polnilom med krakoma križa.
Brez korpusa.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.
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pred hišo
Prizrenje 8.
24872

27913

Razpelo na
zahodnem
koncu vasi

Prezrenje

Doprsni kip
Antona
Dežmana

Radovljica

Razpelo stoji
severno ob cesti
proti Spodnji
Dobravi,
zahodno od
vasi.

Doprsni
spomenik stoji
na zelenici med
stavbama
Ljubljanska
cesta 55 in 56
(nekdanja
vojašnica
graničarjev,
oziroma
današnja
tiskarna in
knjigoveznica),
na skrajnem
jugovzhodnem

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z dvokapno streho in
lesenim polikromiranim
korpusom manjših dimenzij.
Ambientalna kvaliteta

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik,
doprsje

Bronast doprsni kip narodnega
heroja Antona Dežmana Tončka, (1920-1977), na
kamnitem podstavku iz
istrskega kamna. Doprsje je delo
kiparja Jake Torkarja. Doprsje je
1979 postavila V.P. 1081 (vojna
pošta).

zadnja
četrtina
20. stol.,
1979,
druga
svetovna
vojna
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koncu
Radovljice.

7856

5527

7853

Grob Boštjana
Olipa

Radovljica

Grobišče
borcev NOB

Radovljica

Grobnica
Jožefa
Kosirnika in
družine
Hudovernik

Radovljica

Na pokopališču.

V grajskem
parku.

V
severovhodnem
delu
pokopališča, ob
obzidju, pri
vhodu na stari
del pokopališča.

spom.
objeti in
kraji

grob

Grob Boštjana Olipa, na smrt
obsojenega organizatorja upora
slovenskih vojakov v
avstroogrski vojski leta 1918 v
Murau.

prva
četrtina
20. stol.

Spomenik lokalnega pomena

spom.
objeti in
kraji

grobišče,
javni
spomenik

V grajskem parku je bilo 1960
urejeno grobišče padlih borcev
NOV. Spomenik v obliki
kamnitega obeliska je oblikoval
arhitekt Edo Ravnikar.

tretja
četrtina
20. stol.,
1960,
druga
svetovna
vojna

Spomenik lokalnega pomena

spom.
objeti in
kraji

grobna
kapela,
nagrobnik,
grobnica

Zidana kapela s trikotnim čelom, 19.stol.
timpanonom, dvema
pilastroma, polkrožno nišo,
granitnim neoklasicističnim
nagrobnikom, grobnico in
kovano ograjo.

158

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160
Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

7850

7857

24850

Grobnica
rodbine Vurnik

Radovljica

Grobovi
borcev in
talcev na
pokopališču

Radovljica

Kapelica sv.
Ane

Radovljica

V južnem delu,
ob obzidju na
starem delu
pokopališča.

Na pokopališču.

Kapelica stoji
vzhodno nad
robom terase na
severozahodne
m delu
Cankarjeve
ulica, severno
od bloka
Cankarjeva 31C.

spom.
objeti in
kraji

grobnica

spom.
objeti in
kraji

grob

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana grobnica z mozaikoma v
kateri so pokopani: arhitekt Ivan
Vurnik (1884 - 1971),
akademska slikarka Helena
Vurnik (1882 - 1962) in sin Ivan
Nikolaj Vurnik, ki je padel 1942
kot žrtev fašističnega nasilja.

20.stol.

Niz urejenih posameznih grobov
borcev NOB.

druga
svetovna
vojna

Zidana kapelica zaprtega tipa z
baročno razgibano streho in
kamnitim ornamentiranim
portalom iz tufa, datiranim z
letnico 1816. Izvirno poslikavo v
nišah je restavriral restavrator
T. Marolt.

prva
četrtina
19. stol.,
1816
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Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160
Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

9757

7855

7847

7851

Nagrobnik
Primusa
Hudoverniga

Radovljica

Nagrobnik
rodbine
Bulovec

Radovljica

Nagrobnik
rodbine Dernič

Radovljica

Nagrobnik
rodbine
Homann

Radovljica

Na pokopališču.
Nagrobnik je
vzidan v severni
del
pokopališkega
zidu.

Stoji v
vzhodnem delu
pokopališča.

Na pokopališču,
v jugozahodnem
delu ob
pokopališkem
zidu.

Na pokopališču.
Vzidan v južni
del

spom.
objeti in
kraji

nagrobnik

spom.
objeti in
kraji

nagrobnik

spom.
objeti in
kraji

nagrobnik

spom.
objeti in
kraji

nagrobnik

Nagrobnik z dvema kamnitima
stebroma med katera je vzidan
relief z žensko figuro in križem.
Nadkrit je z enokapno streho,
vzidan v pokopališki zid in h
grobni kapeli družine
Hudovernik.

18.stol.

Likovno kvaliteten marmornat
neogotski nagrobnik.

19.stol.

Klasicistični marmornati
nagrobnik sestavljajo: nagrobna
kapela, ki ima plitvo nišo, v
kateri sta dve šilasto zaključeni
napisni plošči in vmesni
povezovalni steber, ki se zaključi
s kamnito skulpturo.

19.stol.

Nagrobnik je sestavljen iz
litoželezne napisne nagrobne
plošče s kamnitim okvirom in
trikotnega zaključka z reliefom
Božjega očesa. Ob plošči sta

19.stol.
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Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160
Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160
Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski

pokopališkega
zidu.
7852

7849

7848

7854

Nagrobnik
rodbine
Hudovernik

Radovljica

Nagrobnik
rodbine Mullei

Radovljica

Nagrobnik
rodbine
Murnik

Radovljica

Nagrobnik
rodbine Zupan

Radovljica

Na pokopališču,
v
severzahodnem
delu.

V
jugozahodnem
delu
pokopališča.

Na pokopališču.
V južnem delu
ob
pokopališkem
zidu.

piramidasta historicistična
nagrobnika z imeni.

spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

spom.
objeti in
kraji

grobna
kapela,
nagrobnik

Zidana kapela z zaključnim
timpanonom, dvema
pilastroma, polkrožno nišo v
kateri je klasicistični marmornat
nagrobnik rodbine Hudovernik.

19.stol.

spom.
objeti in
kraji

nagrobnik

Neogotski marmornat
nagrobnik, ki je sestavljen iz
treh napisnih plošč, od katerih
je osrednja v plitvi niši
marmornate kapele

19.stol.

spom.
objeti in
kraji

nagrobnik

Historicistični nagrobnik s
timpanonom, dvema stebroma,
reliefom Alojza Gangla iz 1896
in kovana ograjo

zadnja
četrtina
19. stol.,
1896

Spomenik lokalnega pomena

spom.
objeti in
kraji

nagrobnik

Nagrobnik rodbine Zupan z
marmornatim reliefom Pieta.
Kiparsko delo 20. stoletja.

20.stol.

Spomenik lokalnega pomena

161

Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160
Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za

V osrednjem
delu
pokopališča.

5526

Pokopališče

Radovljica
Na Gradišču.
Jugozahodno
pod mestnim
jedrom, med
Gorenjsko
želežniško
progo in
Gradiško potjo.

24849

Razpelo

Radovljica
Razpelo stoji v
jugozahodnem
delu Radovljice,
severno ob Cesti
svobode,
zahodno od hiše
Cesta svobode
20.

kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

spom.
objeti in
kraji

pokopališče

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Pokopališče je nastalo v 18. stol.
po preselitvi iz mestnega jedra
na zemljišču, ki ga je župnišču
daroval Primus Hudovernig.
Omejen je z zidom. Ohranjeni so
še starejši nagrobniki in kapela.

18.stol.

Lesen križ z ovalno streho in
lesenim polikromiranim
korpusom s konca 19. stol ali
začetka 20. stol.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.
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Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

17825

27914

5469

Spomenik
Antonu
Tomažu
Linhartu

Radovljica

Spomenik
Ivanu
Hribovšku

Radovljica

Spominska
plošča na hiši
Gorenjska 2

Radovljica

Spomenik stoji
na zelenici
vzhodno ob
Gorenjski cesti,
severozahodno
od grajskega
parka.

Spomenik stoji
na Linhartovem
trgu v Radovljici,
jugozahodno
pred župnijsko
cerkvijo, v
severovzhodne
m vogalnem
zamiku župnišča

Gorenjska cesta
2. Plošča je
vzidana v fasado

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik

Bronasti spomenik sestavlja
kompozicija odra in kulise z
izrezano silhueto Antona
Tomaža Linharta (1756-1795),
prvega slovenskega dramatika.
Postavljen je bil 1997 ob 200
letnici njegove smrti, avtor kipar
Stane Kolman.

tretja
četrtina
20. stol.,
1997

Spomenik lokalnega pomena

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik,
doprsje

Bronasta skulptura doprsja na
kvadrastem podstavku,
posvečena slovenskemu
pesniku Ivanu Hribovšku (19231945), zaradi domobranstva
ubitemu v Teharjah. Avtor 1995
odkrite skulpture je kipar Stane
Kolman, postavila Občina
Radovljica.

zadnja
četrtina
20. stol.,
1995

Spomenik lokalnega pomena

spom.
objeti in
kraji

spominska
plošča, kraj
zgodovinske
ga dogodka

Na fasadi stavbe je bila 1955
vzidana spomiska plošča v
spomin na prvo srečanje
prebivalcev Radovljice z borci

tretja
četrtina
20. stol.,
1955,
druga

Spomenik lokalnega pomena
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Odlok o razglasitvi
zgodovinskih spomenikov v
občini Radovljica za kulturne
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pomena, Uradne objave
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Odlok o razglasitvi
zgodovinskih spomenikov v
občini Radovljica za kulturne
spomenike lokalnega
pomena, Uradne objave
(Deželne novice), št. 41/2004

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski

hiše
jugovzhodnem
vogalu grajskega
parka.

27915

24867

Spominska
plošča v NOB
padlim
telovadcem

Radovljica

Šmidovo
slopno
znamenje

Radovljica

Spominska
plošča je
vzidana sredi
zahodne
obcestne fasade
nekdanjega
Sokolskega
doma, danes
doma Partizan,
Gorenjska cesta
26

Znamenje stoji
na severni strani
Ljubljanske
ceste, na
njenem
vzhodnem

Kokrškega odreda, dne
9.5.1945.

svetovna
vojna

spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Spomenik lokalnega pomena

spom.
objeti in
kraji

spominska
plošča

Siva marmornata spominska
plošča petindvajsetim
telovadcem, članom telovadnih
društev v Radovljici, ki so padli v
NOB. Ploščo je 1955 odkril
Mestni odbor Zveze borcev NOB
Radovljica, izdelal kamnosek
Alojz Vurnik.

tretja
četrtina
20. stol.,
1955,
druga
svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

slopno
znamenje

Zidano slopno znamenje s
piramidasto streho. Izvirno
baročno poslikavo v nišah je
restavriral T. Marolt. V obcestni
niši je kipec Sočutne, delo
kiparja J. Pavlina iz prve četrtine
20. stol., restavrirala M. Bersan.

18. stol.,
prva
četrtina
20. stol.
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Odlok o razglasitvi
zgodovinskih spomenikov v
občini Radovljica za kulturne
spomenike lokalnega
pomena, Uradne objave
(Deželne novice), št. 41/2004

koncu, ki vodi iz
Predtrga do
regionalne ceste
Kranj - Jesenice

24851

5466

Znamenje
jugozahodno
od bencinske
črpalke

Radovljica

Znamenje na
Cesti svobode

Radovljica

Znamenje stoji
zahodno od
ceste Kranj Jesenice,
vzhodno ob
Bevkovi ceste,
jugozahodno od
bencinske
črpalke.

Križ stoji ob
stavbi Cesta
svobode 13,
jugozahodno
pod
naselbinskim
jedrom
Radovljice in
pod Gorenjsko

spom.
objeti in
kraji

slopno
znamenje

Zidano poznobaročno slopno
znamenje z nišami in leseno
piramidasto streho. Fasade so
dekorirane s kamnoseškimi
elementi iz tufa. V nišah je
poslikava s konca 20. stol.

spom.
objeti in
kraji

znamenje,
razpelo

Lesen križ z lesenim korpusom iz 19.stol.
19. stoletja.
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19.stol.

Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

železniško
progo.
24855

24888

Znamenje ob
železniški
progi

Radovljica

Kapelica

Rovte

Znamenje stoji
zahodno od hiše
Poljska pot 2,
vzhodno od
železniške proge
LjubljanaJesenice.

Kapelica stoji na
južnem robu
Rovt, vzhodno
ob cesti Rovte Njivica.

23004

Kapelica ob
hiši Rovte 10

Rovte
Kapelica stoji
severno od hiše
Rovte 10.

spom.
objeti in
kraji

znamenje

Leseno votivno znamenje,
pokrito z dvokapno strešico. Na
tabli je naslikana (olje na lesu)
votivna podoba priprošnikov, ki
molijo k Mariji z Jezusom za
varnost pri poljskih opravilih.
Napis: Pomoč kristjanov - za nas
boga prosi; 1873-1935.

druga
polovica
19. stol.,
1873,
prva
polovica
20. stol.,
1935

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa z
dvema paroma visokih
polkrožno sklenjenih oken.
Razgibana, bogato profilirana
arhitektura. Kamnit
polikromiran kip Brezmadežne.
Poslikala M. Bersan 1999 in
2000.

druga
polovica
19. stol.

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa z
rusticiranim ometom, barvnimi
stekli v oknih ter štirikapno
streho, krito s škriljem. V
kapelici stoji kamnit kip Marije z
Jezusom iz peraškega tufa.

druga
polovica
19. stol.
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631

Razpelo

Rovte
Razpelo stoji
severno od
poljske poti,
vzhodno od
vasi.

24887

9208

22959

Razpelo
severno od
vasi

Rovte

Slopno
znamenje na
travniku

Rovte

Razpelo

Slatna

Razpelo stoji
severno od vasi,
zahodno ob
cesti, ki pripelje
iz Češnjice.

Znamenje je JZ
od razpršenega
naselja, okoli
200 m od hiše
Rovte 11, na
nizki vzpetini,
sredi travnika.

Razpelo stoji v
zahodnem delu
Slatne, severno

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ s polkrožno streho in
ornamentiranim polnilom med
krakoma križa. Lesen
polihromiran korpus.
Historicizem - neogotika

druga
polovica
19. stol.

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z lesenim
polikromiranim korpusom.
Ambientalna kvaliteta.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

spom.
objeti in
kraji

znamenje

Baročno slopno znamenje s
štirikapno s škriljem krito
streho. V polkrožnih nišah so
vidni ostanki fresko poslikav.

18.stol.

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z dvokapno streho in
kovinskim korpusom s preloma
19. stol. in 20. stol.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.
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ob cesti skozi
vas, vzhodno od
hiše Slatna 2.
24848

Spomenik NOB

Slatna
Spomenik stoji
vzhodno od vasi
Slatna, vzhodno
ob gasilskem
domu, severno
ob cesti Begunje
na Gorenjskem Tržič

9499

24868

Spomenik
talcem

Slatna

Kapelica

Spodnja
Dobrava

Spomenik stoji
severno ob cesti
Begunje - Tržič,
v Preski,
severozahodno
pred vasjo
Slatna.

Kapelica stoji
zahodno od
naselbinskega

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik

Marmornat steber z vklesanimi
imeni devetih padlih borcev in
žrtev druge svetovne vojne iz
vasi Slatna, Srednja vas in
Zadnja vas. Spomenik je
postavila KO ZB NOV Begunje na
Gorenjskem 1960.

tretja
četrtina
20. stol.,
1960,
druga
svetovna
vojna

Spomenik lokalnega pomena

spom.
objeti in
kraji

javni
spomenik,
kraj
zgodovinske
ga dogodka

Trikoten kamnit obelisk,
postavljen 1957 (ZZB NOB
Begunje) v spomin štirim
talcem, begunjskim zapornikom,
ki so bili ustreljeni 2. 8. 1941 na
tem mestu. Spomenik je izdelal
kamnosek Alojz Vurnik.

tretja
četrtina
20. stol.,
1957,
druga
svetovna
vojna

Spomenik lokalnega pomena

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa,
zgrajena v zahvalo za srečno
vrnitev iz vojske, iz 1946 ali
1947. V niši je mavčni odlitek sv.
Ane z Marijo.

druga
četrtina
20. stol.,
19461947
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Odlok o razglasitvi
zgodovinskih spomenikov v
občini Radovljica za kulturne
spomenike lokalnega
pomena, Uradne objave
(Deželne novice), št. 41/2004

Odlok o razglasitvi
zgodovinskih spomenikov v
občini Radovljica za kulturne
spomenike lokalnega
pomena, Uradne objave
(Deželne novice), št. 41/2004

dela Spodnje
Dobrave,
jugovzhodno ob
križišču vaških
cest.
24871

Otoško
znamenje

Spodnja
Dobrava
Znamenje stoji
na
severozahodne
m robu naselja,
ob poti Spodnja
Dobrava Otoče.

24841

Kapelica sredi
vasi

Spodnja Lipnica
Kapelica stoji
sredi Spodnje
Lipnice, severno
ob osrednjem
vaškem križišču.

spom.
objeti in
kraji

znamenje

Leseno znamenje - krlež z
omarico, v kateri je naslikana
podoba križanega, ki mu
Jeruzalemske žene ponujajo
napojeno gobo. Datirano z
letnico 1887. Poslikavo osvežil
Šolar Rok, nov križ Jože Avsenik
iz Prizrenj 2002.

zadnja
četrtina
19. stol.,
1887,
prva
četrtina
21. stol.,
2002

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa,
kvadratnega tlorisa, s
piramidasto streho. V niši je
leseno razpelo.

prelom
18. stol.
in 19.
stol.
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679

Znamenje

Spodnja Lipnica
Znamenje stoji
ob cesti na V
robu vasi.

24866

24854

Znamenje
južno od
Zadružnega
doma na
Lancovem

Spodnja Lipnica

Andrejeva
kapelica

Spodnji Otok

Znamenje stoji
na zahodni
strani ceste, ki
pelje skozi
Lipniško dolino,
pri odcepu ceste
za Brda in
Vošče, južno od
Zadružnega
doma na
Lancovem.

Kapelica stoji v
vzhodnem delu
Spodnjega
Otoka, v zaselku
Dobruša, na
levem bregu

spom.
objeti in
kraji

znamenje

Slopno znamenje iz leta 1813 z
Layerjevimi freskami.

prva
četrtina
19. stol.,
1813

spom.
objeti in
kraji

znamenje

Leseno znamenje z ostanki
starega križa z novo leseno
omarico, pokrito z dvokapno
streho. Ambientalna kvaliteta.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa,
kvadratnega tlorisa, s
piramidasto streho in
neogotskimi odprtinami. V niši
je mavčni kip sv. Andreja večjih
dimenzij iz cerkve v Mošnjah.
Kapelico je postavil Andrej
Klander.

druga
polovica
19. stol.
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potoka Otoški
graben.
22571

24870

Kapelica sv.
Janeza
Nepomuka

Spodnji Otok

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana tristrana kapelica s
zadnja
piramidasto neogotsko streho in četrtina
tremi plitvimi polkrožnimi
19. stol.
nišami. Izvirno poslikavo
prekrivajo kovinske poslikane
plošče: sv. Janez Nepomuk, sv.
Krištof, Krst v Jordanu; 1990,
Pristavec.

Kapelica

Srednja Dobrava spom.
objeti in
Kapelica stoji na kraji
skrajnem
zahodnem robu
naselja,
zahodno od
cerkve, vzhodno
ob križišču
vaških poti med
Srednjo in
Zgornjo
Dobravo.

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa z
dvokapno streho, s čopom na
zadnji strani in plitvima
polkrožnima nišama ob straneh.
Plitvo obokana niša s kupolo, v
zadnji steni je plitva polkrožna
niša s kovinskimi vratci.

Kapelica stoji
jugovzhodno
pred vasjo in
mostom čez
potok Dobruša,
zahodno ob
cesti Podvin Zapuže, severno
ob odcepu ceste
v Spodnji Otok.

171

druga
polovica
19. stol.

Ambientalna
kvaliteta.
17780

Pokopališče

Srednja Dobrava spom.
objeti in
Pokopališče leži
kraji
okoli cerkve sv.
Križa, severno
od naselja,
zahodno ob
cesti Srednja
Dobrava Zgornja
Dobrava.

pokopališče,
grobišče

Pokopališče iz zadnje četrtine
18. stol. okoli cerkve z zidom,
vhodnim portalom, s
historičnimi nagrobniki in
grobiščem padlih med drugo
svetovno vojno, urejeno po
načrtu arhitekta B. Kobeta iz
1957

zadnja
četrtina
19. stol.,
1788,
tretja
četrtina
20. stol.,
1957,
druga
svetovna
vojna

27918

Spominski
plošči Stanetu
Žagarju in
izgnancem

Srednja Dobrava spom.
objeti in
Spominski plošči kraji
sta pritrjeni ena
nad drugo, na
južni del
zahodne
obcestne fasade
gasilskega
doma, Srednja
Dobrava 7.

spominska
plošča

Spodnja marmornata plošča iz
1969 je posvečena narodnemu
heroju Stanetu Žagarju (18861942), učitelju na Dobravi med
1923-1940. Zgornja plošča je
posvečena 45 družinam iz
dobravskega šolskega okoliša,
izgnanim 1941, in šestim umrlim
v izgnanstvu.

tretja
četrtina
20. stol.,
1969,
zadnja
četrtina
20. stol.,
1997,
druga
svetovna
vojna
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Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi
zgodovinskih spomenikov v
občini Radovljica za kulturne
spomenike lokalnega
pomena, Uradne objave
(Deželne novice), št. 41/2004

22954

22955

29297

Razpelo na
južnem robu
vasi

Studenčice

Razpelo pri
cerkvi sv.
Florijana

Studenčice

Razpelo
vzhodno od
vasi

Vošče

Razpelo stoji na
jugovzhodnem
robu vasi, ob
cesti, nasproti
hiše Studenčice
4.

Razpelo stoji v
severnem delu
Studenčic, ob
vzhodnem delu
pokopališkega
zidu, ki obdaja
cerkev sv.
Florijana.

Razpelo stoji
zahodno od
ceste Spodnja
Lipnica-Brda, v
razcepu cest
proti hiši
Spodnja Lipnica
7 in v Vošče.

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z dvokapno streho in
lesenim polnilom med krakoma
križa, na katerem je lesen in
polikromiran korpus.

prelom
19. stol.
in 20. stol

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z dvokapno streho in
lesenim polnilom med krakoma
križa, korpus je lesen in
polikromiran, s preloma 19. stol.
v 20. stol.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z dvokapno streho in
polnilom med krakoma križa.
Korpus je večji odlitek.
Ambientalna kvaliteta
križpotnega znamenja pod
drevesom večjih dimenzij.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.,
druga
polovica
20. stol.
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24588

24589

24856

Spominsko
znamenje
Janezu
Dežmanu in
Martinu
Benedičiču

Vošče

Spominsko
znamenje NOB
v Lazcu

Vošče

Znamenje

Vošče

Spominsko
znamenje stoji
na Jelovici, na
Ledincah ob
robu gozda,
vzhodno od
ceste Lipnica Goška Ravan na
Jelovici.

Spominsko
znamenje stoji
jugovzhodno
nad Voščami, v
Lazcu, severno
ob cesti Lipnica Goška Ravan na
Jelovici.

Znamenje stoji
na
jugozahodnem
robu zgornjega
dela Vošč,

spom.
objeti in
kraji

spominsko
znamenje

Naravna skala z bronasto ploščo
je posvečena borcema in
kurirjema Janezu Dežmanu,
umrlemu 21.7.1944 in Martinu
Benedičiču, umrlemu 27.4.1945
v terenskem bivališču na
Ledincah na Jelovici. Postavila
ZB NOB Lancovo 1959.

tretja
četrtina
20. stol.,
1959,
druga
svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

spominsko
znamenje

Naravna skala z bronasto ploščo
je postavljena v spomin padlim
borcem: Ivanu Ažmanu padlemu
7.3.1945, Filipu Ažmanu
padlemu 4.5.1944 in neznani
partizanki padli marca 1945.
Spomenik je postavila ZB NOB
Lancovo 1959.

tretja
četrtina
20. stol.,
1959,
druga
svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

znamenje

Leseno znamenje z omarico,
pokrito z dvokapno streho. V
omarici je manjša poslikana
lesena omarica z votivno
podobo Marijino kronanje,
spodaj klečeči pogrebci ob krsti.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.
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zahodno ob
cesti v vas.
22565

Razpelo

Vrbnje
Razpelo stoji v
vzhodnem delu
vasi, južno ob
križišču vaških
poti,
jugozahodno od
hiše Vrbnje 2.

22566

22961

Razpelo na
križišču

Vrbnje

Razpelo

Zadnja vas

Razpelo stoji v
križišču vaških
cest,
severozahodno
od hiše Vrbnje
11.

Razpelo stoji ob
cesti proti cerkvi
sv. Lucije in
zaselku Mlaka.

Služil kot postaja pogrebnim
sprevodom.
spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z manjšim lesenim
razpelom, na katerem je lesen
polikromiran korpus (bohkov
kot). Podstavek križa je datiran
1932.

druga
četrtina
20. stol.,
1932

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z lesenim
polikromiranim že preslikanim
korpusom s preloma 19. in 20.
stol.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z dvokapno streho,
postavljen na novo leta 1997, na
katerem je lesen polikromiran
korpus s preloma 19. stol. v 20.
stol.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.
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24876

Razpelo

Zaloše
Kapelica stoji v
severozahodne
m delu Zaloš,
severozahodno
ob križišču
vaških poti.

22572

22963

Kapelica sredi
vasi

Zapuže

Razpelo
severozahodn
o od vasi

Zapuže

Kapelica stoji
sredi naselja,
južno ob hiši
Zapuže 13,
severno od
mosta čez potok
Zgoša in
cestnega
križišča ob
mostu.

Razpelo stoji na
polju, južno ob
križišču cest
Zapuže - Zgoša Hlebce, nasproti

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z dvokapno streho in
polnilom med krakoma križa,
ter z lesenim, polikromiranim
korpusom.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

spom.
objeti in
kraji

kapelica

Zidana kapelica zaprtega tipa
ima kvadratena tloris,
piramidasto streho in zvonik. Na
fasadi kamnoseška oprema iz
tufa: portal, pilastra s
školjkastim motivom in kapiteli,
venec. Postavljena je bila v prvi
polovici 19. stol.

prva
polovica
19. stol.

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z ovalno streho in
litoželeznim razpelom, del
nagrobnika, s preloma 19. stol. v
20. stol.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.
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spomenika
NOB.
24881

29210

Spominsko
znamenje NOB

Zapuže

Razpelo

Zgornja Dobrava

Spominsko
znamenje stoji
na polju,
vzhodno ob
križišču cest
Lesce - Begunje
- Zapuže.

Razpelo stoji v
zahodnem delu
Zgornje
Dobrave,
zahodno ob
cesti LipnicaMiklavževec
Zgornja
Dobrava.

spom.
objeti in
kraji

spominsko
znamenje,
kraj
zgodovinske
ga dogodka

Iz kamna zidan kvader s
spominsko ploščo štirim ujetim
in 21. 1. 1945 na tem mestu
ustreljenim borcem, ki so bili
pripeljani iz begunjskih zaporov.
Spominsko znamenje je
postavila KO ZB NOV Begunje na
Gorenjskem 1952, izdelal
kamnosek Alojz Vurnik.

tretja
četrtina
20. stol.,
1952,
druga
svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z lesenim polnilom
med krakoma križa, pokrit z
leseno dvokapno strešico. Na
križ je pritrjen kovinski korpus
(odlitek).

prelom
19. stol.
in 20.
stol.,
druga
polovica
20. stol.
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Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi
zgodovinskih spomenikov v
občini Radovljica za kulturne
spomenike lokalnega
pomena, Uradne objave
(Deželne novice), št. 41/2004

29209

24869

24858

Razpelo ob
poti v Mišače

Zgornja Dobrava

Razpelo
vzhodno pred
vasjo

Zgornja Dobrava

Razpelo ob
cesti

Zgornja Lipnica

Razpelo stoji
jugovzhodno ob
cestnem križišču
ceste Srednja
DobravaMišače.

Razpelo stoji ob
križišču vaških
poti med
Zgornjo in
Srednjo
Dobravo,
severozahodno
od cerkve na
Srednji Dobravi.

Razpelo stoji
vzhodno pred
hišo Spodnja
Lipnica 36a,
jugozahodno ob
glavni cesti, ki

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z lesenim polnilom
med krakoma križa, pokrit z
dvokapno strešico. Na križu je
pritrjen manjši korpus,
polihromiran kovinski odlitek.
Izvirnik s preloma 19. stol. in 20.
stol. Obnovljen 1998.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.,
zadnja
četrtina
20. stol.,
1998

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ na betonskem
temelju, z dvokapno leseno
streho, pokrito s pločevino. Na
križ je pritrjen večji korpus
(kovinski odlitek). Soustvarja
kvaliteten ambient.

20. stol.,
prva
četrtina
21. stol.

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z dvokapno streho in
polnilom med krakoma križa
oziroma omarico ter kovinskim
polikromiranim korpusom večjih
dimenzij.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.
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pelje skozi
Lipniško dolino.
24859

24587

22570

Slopno
znamenje

Zgornja Lipnica

Spominsko
znamenje
Jožetu Grilcu

Zgornja Lipnica

Razpelo

Zgornji Otok

Slopno
znamenje stoji
vzhodno ob
cesti Kamna
Gorica Lancovo, pri
odcepu ceste
Zgornjo Lipnico,
nasproti
Layerjevega
znamenja.

Spominsko
znamenje stoji
na polju,
zahodno od
poti, ki povezuje
Ravnico z
Zgornjo Lipnico.

Razpelo stoji v
severnem delu

spom.
objeti in
kraji

slopno
znamenje

Zidano slopno znamenje s
piramidasto streho in polkrožno
sklenjeno nišo.

prva
četrtina
20. stol.

spom.
objeti in
kraji

spominsko
znamenje

Naravna skala z bronasto
spominsko ploščo, posvečena
7.5.1945 padlemu borcu NOB in
aktivistu OF Jožetu Grilcu.
Spominsko znamenje je
postavila Zveza borcev NOB
Lancovo 1959.

tretja
četrtina
20. stol.,
1959,
druga
svetovna
vojna

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z dvokapno streho in
polnilom med krakoma križa.
Ob lesenem in polikromiranem

druga
polovica
19. stol.,
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naselja,
zahodno od hiše
Zgornji Otok 12,
na vzhodni
strani ceste
Podvin - Zapuže.
22561

Kapelica

Zgoša
Kapelica stoji v
jugozahodnem
delu naselja,
severno pred
hišo Zgoša 49.

22562

Razpelo na
levem bregu
potoka Zgoša

Zgoša
Razpelo stoji v
vzhodnem delu
naselja, na
levem bregu
potoka Zgoša,
zahodno ob
cestnem križišču
in hiše Zgoša 10.

spom.
objeti in
kraji

kapelica

spom.
objeti in
kraji

razpelo

korpusu v naravni velikosti
silhuetno izrezljani poslikani
tabli z Marijo in Janezom
Evangelistom. Je iz 2. polovice
19. stol., osnovna konstrukcija
predelana.

zadnja
četrtina
20. stol.

Zidana kapelica zaprtega tipa z
dvokapno streho in neogotskim
vhodom. Izvirno poslikavo
preslikala M. Bersan, v niši relief
Srce Jezusovo. Iz sredine ali
druge polovice 19. stol.

druga
polovica
19. stol.

Lesen križ z lesenim
polikromiranim korpusom s
porcelanastim izgledom,
domnevno Vurnikova delavnica.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.
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Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi
etnoloških spomenikov
lokalnega pomena v občini
Radovljica, Uradne objave
Občine Radovljica, št.
132/2010-7, 135/2010
(popravek)

22550

22965

22563

Razpelo v
jugozahodnem
delu vasi

Zgoša

Razpelo v
osrednjem
delu vasi

Zgoša

Slopno
znamenje

Zgoša

Razpelo stoji v
jugozahodnem
delu Zgoše,
severno od vile
Bock, ob križišču
vaških cest.

Razpelo stoji
blizu mostu v
jugozahodnem
delu naselja,
jugozahodno ob
križišču vaških
cest,
severozahodno
od hiše Zgoša
44.

Znamenje stoji
na vzhodnem
robu naselja,
severozahodno
ob križišču
lokalnih cest,

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ z lesenim
polikromiranim korpusom v
secesijskih linijah. Domnevno
Kraljevo delo.

prva
četrtina
20. stol.

spom.
objeti in
kraji

razpelo

Lesen križ s polkrožno streho in
kovinskim korpusom. S preloma
19. stol. v 20. stol.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.

spom.
objeti in
kraji

slopno
znamenje

Zidano slopno baročno
znamenje s piramidasto streho.
V plitvi niši spodaj je kipec Srca
Jezusovega, v nišah zgoraj
Brezjanska Marija Pomagaj, sv.
Rok, sv. Florjan in sv. Martin.
Preslikala M. Bersan.

18.stol.
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jugozahodno od
hiše Zgoša 15.

OSTALE STAVBE
Evid. št.
enote

26345

Zvrst
dediščine:
Ime enote:

Lokacija:
Varstvene
usmeritve:

Cutovo
gospodarsko
poslopje

Begunje na
Gorenjskem
Gospodarsko
poslopje stoji v
okviru domačije
Begunje na
Gorenjskem 97,
severno nad
Mlinskim
potokom,

stavbe

Tipološka
gesla enote

gospodarsko
poslopje

Opis

Obdobje

Spodaj iz kamna zidani hlevi, v
nadstropju senik, ki ima
konstrukcijo v celoti obito z
deskami. Streha je dvokapna,
krita s cementnim špičakom in z
lesenimi zatrepi. Z dvorišča v
nadstropni del dostop po
lesenih zunanjih stopnicah na
lesen gank.

sredina
19. stol.
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Fotografije

Vrsta/akt razglasitve
spomenika

vzhodno od
cerkve sv. Urha,
v starem
naselbinskem
jedru Begunje
na Gorenjskem.
17861

Mežnarija pri
sv. Petru na
Gori

Poljče 29.
Mežnarija stoji
južno ob cerkvi
sv. Petra na
hribu
imenovanem
Gora nad
Begunjami,
severozahodno
nad Begunjami
na Gorenjskem.

stavbe

mežnarija,
gospodarsko
poslopje,
črna kuhinja

Zidana pritlična stanovanjska
stavba tlorisa v obliki črke L, z
dvokapno streho na čope, krito
s skodlami. V starejšem delu
obokana črna kuhinja in kamniti
okenski okvirji. Leseno
gospodarsko poslopje.

18. stol.,
19. stol.

16132

Mlin Begunje
Begunje na
na Gorenjskem Gorenjskem 42.
42
Robačnekov
mlin stoji med
Begunjščico in
Mlinskim
potokom, južno
od cerkve, na
jugovzhodnem

stavbe

mlin, črna
kuhinja, klet

Mlinski obrtni prostor z enim
ohranjenim kamnom od petih, s
stopami in napravo za mletje s
pajklom. Mlin je bil po izročilu
grajski mlin gradu Katzenstein.
Ohranjeni sta še črna kuhinja z
ognjiščem in obokana klet.

16. stol.,
21. stol.,
2002
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robu vaškega
jedra Begunj.
10519

Paviljon
Brezjanka

Begunje na
Gorenjskem

stavbe

Paviljon stoji na
vzpetini severno
od gradu
Katzenstein in
grobišča padlih
v 2. svetovni
vojni.
10520

Paviljon
Jožamurka

Begunje na
Gorenjskem

stavbe

paviljon, lopa Lopa na šestih lesenih stebrih,
pokrita z betonskim strešnikom.
Srednji steber je nekoč krasil
Marijin kip. Zasnoval arhitekt J.
Plečnik leta 1938, postavljena
1939. Tloris je nakazan kot
preproga iz prodca, marmorja in
opeke.

druga
četrtina
20. stol.,
1939

Spomenik državnega
pomena

paviljon

Razgledni paviljon, delo
arhitekta J. Plečnika, je
zasnovan kot kapela in murka manjša počitniška hišica s kipom
sv. Jožefa kiparja B. Pengova.
Stebri iz opeke in neobdelanega
kamna, tlak iz proda. Plečnik ga
je namenil molitvi in meditaciji.

druga
četrtina
20. stol.,
19371938

Spomenik državnega
pomena

Zidana kapela pravokotnega
tlorisa s triosminskim sklepom,
v notranjosti obokana s
sosvodnicami. Streha je
dvokapna na čop, zadaj
piramidasta. Kamnoseški

prva
polovica
19. stol.

Paviljon stoji na
vzpetini,
severozahodno
od gradu
Katzenstein.

27622

Kapela sv.
Frančiška
Ksaverija

Brezovica
Kapela stoji na
zahodnem robu
starega dela

stavbe

kapela, sv.
Frančišek
Ksaverij
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Odlok o razglasitvi Parka in
gradu Katzenstein v
Begunjah za kulturni
spomenik državnega
pomena, Ur.l. RS, št. 81/993802, 46/2005-1876

Odlok o razglasitvi Parka in
gradu Katzenstein v
Begunjah za kulturni
spomenik državnega
pomena, Ur.l. RS, št. 81/993802, 46/2005-1876

vasi, južno ob
cesti skozi vas.

elementi iz tufa, klasicističen
lesen oltar.

17803

Kocjančičeva
kamnoseška
delavnica

Črnivec 11.
stavbe
Nekdanja
Kocjančičeva
kamnoseška
delavnica, danes
gostilna Črnivec
stoji med
regionalno
cesto Ljubljana Jesenice in
cesto Črnivec Posavec.

hiša,
delavnica,
gostilna

Pritlična zidana hiša s tlorisom v
obliki črke L s streho na čope.
Južni trakt iz 1873 s petosno
čelno fasado in z nadstreškom
nad rizalitom ima dekoriran
portal in okenske okvire iz tufa.

druga
polovica
19. stol.,
1873

27917

Partizanski
dom na
Vodiški planini

Kropa 180.
Partizanski dom
stoji sredi
Vodiške planine
na Jelovici.

stavbe

planinski
dom,
spominska
soba, mozaik

Spodaj zidana zgoraj lesena
stavba, zgrajena med 19611963 na lokaciji nekdanje
planšarske koče za potrebe
združenja borcev, v rabi tudi kot
planinski dom. V njem je
urejena spominska soba z zbirko
NOB, na fasadi mozaik slikarja
Iveta Šubica iz 1966.

tretja
četrtina
20. stol.,
19611963,
1966

Mežnarija

Kamna Gorica
49. Mežnarija
stoji na
dominantni legi

stavbe

mežnarija,
kaplanija,

Nadstropna zidana hiša z
dvokapno streho, zgrajena 1803
kot kaplanija, nato mežnarija.
Ohranjeni kamniti okenski

prva
četrtina
19. stol.,
1803,

23601

185

Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi
zgodovinskih spomenikov v
občini Radovljica za kulturne
spomenike lokalnega
pomena, Uradne objave
(Deželne novice), št. 41/2004

na pobočju
hriba nad
fužinarskim
naseljem Kamna
Gorica, v delu
imenovanem na
Ronci,
jugovzhodno od
cerkve sv.
Trojice.

črna kuhinja,
muzej

okvirji, glavni in dvoriščni portal,
kovane mreže, črna kuhinja.
Preurejena je v muzej. Ob njej
1845 prizidana šola je porušena.

prva
četrtina
21. stol.,
2014

23599

Mlin Kamna
Gorica 2

Kamna Gorica 2.
Mlin stoji
jugovzhodno od
fužinarskega
jedra Kamne
Gorice, vzhodno
od ceste Lipnica
- Kamna Gorica.

stavbe

hiša, vodni
mlin, rake,
vrt

Nadstropna zidana hiša z
dvokapno streho, kamnitimi
okenskimi okvirji in kamnitim
polkrožnim portalom iz tufa z
arkadnim hodnikom na vhodu.
Nekdanji vodni mlin, danes
gostilna. Mlinske naprave niso
ohranjene. Ohranjene so rake in
vrt.

prva
polovica
18. stol.,
druga
četrtina
19. stol.,
1841

9489

Sekirarca pri
hiši Kamna
Gorica 1

Kamna Gorica

stavbe

kovačija,
hiša, vodni
zbiralnik,
rake,
zapornica

Stanovanjska nadstropna hiša s
poudarjenimi okenskimi
odprtinami in kamnitim
portalom iz 1860. Kovačijasekirarca z dvokapnico, z
visokima dimnikoma, opremo,
jezom z zapornicama, rakami,
vodnim zbiralnikom.

19. stol.,
prva
polovica
20. stol.

Sekirarca stoji
severovzhodno
od hiše Kamna
Gorica 1,
vzhodno ob
cesti Lipnica Kamna Gorica,

186

na desnem
bregu potoka
Lipnica.
24757

Tomanova
letna
rezidenca

Kamna Gorica
55 in 55a. Hiša
stoji severno ob
fužinarskem
delu Kamne
Gorice na
desnem bregu
potoka Lipnica.
Spominska
plošča
posvečena
napadu drugega
bataljona
Prešernove
brigade je na
vzhodni fasadi
objekta.

stavbe

hiša, park,
spominska
plošča

Nadstropna zidana stavba,
nekdaj penzion, s šestosno
fasado in kamntim portalom iz
1872. Dvokapnica z frčadama.
Park proti cesti obzidan s
kamnitim zidom. Fasada s
kapnimi in medetažnimi venci,
pilastri, okenskimi obrobami in
spominsko ploščo.

tretja
četrtina
19. stol.,
1872,
druga
svetovna
vojna

9492

Vigenjc

Kamna Gorica
29. - vigenjc
stoji v
severovzhodne
m delu
fužinarskega
naselja, ob

stavbe

kovačija

S kamna zidana pritlična stavba
z dvokapno streho in lesenim
podstrešjem. V pritličju kovaška
delavnica. Danes ohranjena le
polovica stavbe. Iz 18. stol.,
zasnova verjetno starejša.

18. stol.
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vzhodni cesti
skozi Kamno
Gorico,
jugovzhodno od
Kapusove
graščine.
23600

17858

Vigenjc pri hiši
Kamna Gorica
44

Kamna Gorica

stavbe

Župnišče

Kamna Gorica
stavbe
50. Župnišče
stoji zahodno ob
pokopališču in
cerkvi sv.
Trojice,
jugozahodno
nad fužinarskim
delom Kamne
Gorice.

kovačija

Manjši, iz kamna zidan objekt z
dvokapno streho, podaljšano v
lopo, s kamnitim portalom z
lesenimi vrati ter z oknom z
lesenim polknom. Nekdanja
kovačnica z le delno ohranjeno
opremo.

sredina
18. stol.

župnišče,
gospodarsko
poslopje,
drvarnica, vrt

Nadstropno zidano župnišče z
dvokapno streho na zatrep, s
poudarjenim vencem za
razmejitev nadstropij in vrtom.
Zidano nadstropno gospodarsko
poslopje z opečnato zračno
steno senika in drvarnica.

18. stol.,
prelom
19. stol.
in 20.
stol., 20.
stol.

Vigenjc stoji
sredi starega
fužinarskega
jedra naselja,
severozahodno
ob hiši Kamna
Gorica 44.
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27644

Bodlajev
vigenjc

Kropa

stavbe

kovačija

Pritlična iz kamna zidana
dvocelična stavba z
dvokapnicama je kovačnica za
ročno kovanje žebljev, sezidana
leta 1870 na mestu lesenega
vigenjca, ki je tega leta pogorel.
Po letu 1894 jo kupi zadruga za
žebljarsko obrt. Leta 1910 delo
v njej opustijo.

tretja
četrtina
19. stol.,
1870,
prelom
19. stol.
in 20.
stol.,
1894,
1910

Bodlajev vigenjc
stoji v
jugozahodnem
delu Krope
imenovanem
Zgornji Konec,
ob desnem
bregu potoka
Kroparice.
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Fužinarska hiša Kropa 7. Hiša
Kropa 7
stoji na
skrajnem
začetku starega
jedra naselja na
desnem bregu.

stavbe

fužinarska
hiša

Nadstropna, zidana, pol delavska, pol - kmečka hiša iz
leta 1788.

zadnja
četrtina
18. stol.,
1788

28385

Jarmova
gostilna

stavbe

domačija,
hiša,
gospodarsko
poslopje,
hlev, senik,
gostilna, lipa,
drvarnica, vrt

Nadstropna šest osna hiša že
prvotno zgrajena z gostilno,
spodaj zidano zgoraj leseno
gospodarsko poslopje tlorisa na
črko L, spodaj hlev, zgoraj senik.
Ena od treh kmetij v Kropi,
poleg gostinstva so se nekoč
ukvarjali tudi s prevozništvom.
Lipa.

druga
polovica
18. stol.,
1770,
1790,
tretja
četrtina
19. stol.,
1856

Kropa 2.
Jarmova
gostilna je
severovzhodno
od starega
trškega jedra
Krope, vzhodno
ob cesti, ki vodi
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iz Podnarta v
Kropo.
298

Kovaški muzej

Kropa 10.
Kovaški muzej
stoji
jugovzhodno ob
cesti v Kropo, na
jugovzhodnem
delu Placa, na
desnem bregu
potoka
Kroparica.

stavbe

fužinarska
hiša, muzej,
spominska
plošča

Nadstropna, zidana hiša
fužinarskih podjetnikov s
štirikapno streho in kasetiranim
stropom v salonu. Muzej s
predstavitvijo železarstva.
Spominska plošča 16.11.1894
ustanovljeni zadrugi za
železarsko obrt.

17. stol.,
18. stol.

17756

Mežnarija

Kropa 4.
Mežnarija stoji
vzhodno nad
trškim jedrom
Krope,
jugozahodno ob
cerkvi Device
Marije.

stavbe

mežnarija

Delno podkletena zidana
nadstropna baročna hiša
pravokotnega tlorisa z
dvokapno streho na čop.
Vzdolžna fasada petosna,
stranska triosna. Kamnoseški
elementi: okenski okvirji, v
pritličju z mrežami in portal iz
tufa. Arhitekturna poslikava na
pole.

prva
polovica
18. stol.,
1742

29714

Sindikalni dom

Kropa 3, 3D.
Sindikalni dom
stoji
severovzhodno
od starega

stavbe

delavski dom

Nadstropna stavba z mansardo,
štirikapno streho in desetosno
fasado, zgrajena s prostovoljnim
delom kot sindikalni dom
podjetja Plamen. Središče

tretja
četrtina
20. stol.,
19521954,
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trškega jedra
Krope, vzhodno
ob cesti, ki vodi
iz Podnarta v
Kropo.
302

Žebljarska
kovačnica

Kropa

29324

Mežnarija
Lancovo 43

28959

Toplar na
vzhodnem
robu vasi

delavskih, kulturnih (gledališče,
kino) in krajevnih organizacij.
Oprema s številnimi kovanimi
elementi.

zadnja
četrtina
20. stol.,
1978,
1981

stavbe

kovačija

Tipična žebljarska kovačnica z
vrsto nakoval in orodij, s
centralnimi ognjišči in
podpihom na vodni pogon.

18. stol.,
19. stol.

Lancovo 43.
Mežnarija stoji
pri cerkvi sv.
Lamberta, na
dvignjenem
terenu v
zahodnem delu
naselja.

stavbe

stegnjena
domačija,
mežnarija

Pritlična zidana hiša z lesenim
gospodarskim delom pod
enotno dvokapno streho na
zatrep. Hiša ima bivalno
podstreho s podstrešnimi
sobami z dvokrilnimi okni. Hiše
se držita pod in klet s
prislonjeno drvarnico. Zgrajena
1826, 1864 prenovljena.

prva
četrtina
19. stol.,
1826,
tretja
četrtina
19. stol.,
1864

Lesce

stavbe

toplar

Lesen toplar na dve okni z
dvokapno skodlasto streho s
čopi, z lesenimi žlebovi. Bogato
dekoriran (zaključne letve pri
zatrepu in latah, ročice,
zatrepna ganka, lesena vrata in

sredina
20. stol.

Objekt stoji v
gornjem delu
Krope ob cesti
proti
Dražgošam.

Kozolec stoji
vzhodno od
vaškega jedra
Lesc, severno ob
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Letališki ulici,
zahodno od
gorenjske
avtoceste.
17625

23149

Železniška
postaja

Lesce

Mežnarija

Ljubno 80.
Mežnarija stoji
vzhodno pod
cerkvenim
zidom in se s
severno fasado
drži sedanjega
župnišča.
Spominska
plošča je na

tabelna slika Srca Marijinega).
Pod kozolcem so stopnice v
nadstropje.

stavbe

železniška
postaja

Zidana železniška postaja iz leta
1870 s poudarjenim vhodom in
izjemno zanimivimi lesenimi
detajli opažev. V sklopu postaje
stoji čakalnica iz leta 1936.

tretja
četrtina
19. stol.,
1870,
druga
četrtina
20. stol.,
1936

stavbe

mežnarija,
spominska
plošča

Nadstropna, zidana hiša z
dvokapno streho s čopi,
kamnitim polkrožnim portalom
z voluto, kamnitimi okenskimi
okvirji iz tufa, kovanimi mrežami
v pritličju in štukaturnim
okrasjem v nadstropju.
Spominska plošča izumitelju
fotografije Janezu Puharju.

druga
polovica
17. stol.,
19.stol.,
zadnja
četrtina
20. stol.

Železniška ulica
12. Železniška
postaja stoji
zahodno od
vaškega jedra
Lesc,
jugozahodno
pod lokalno
cesto Radovljica
- Bled.
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fasadi stare
mežnarije.
23148

Župnišče

Ljubno 81.
Župnišče stoji
tik ob
cerkvenem zidu,
na njegovi
vzhodni strani.

stavbe

župnišče

Nadstropna, zidana hiša z
dvokapno streho s čopi,
okenskimi okvirji iz tufa z
mrežami, kamnitima portaloma
v pritličju in nadstropju. V
nadstropju so okna večje
velikosti, povečana v 19. stol.
Kamnit ločni most veže
pokopališče z župniščem.

druga
polovica
18. stol.,
prva
četrtina
19. stol.

406

Mohorjeva
hiša

Ljubno 16.
Mohorjeva
domačija stoji
pravokotno na
vaško pot v
južnem,
spodnjem
gručastem delu
vasi.

stavbe

stegnjena
domačija,
poslikava

Stegnjen dom z lesenim delom
kašče v nadstropju, z opasanim
gankom in s tradicionalno
zasnovo prostorov. V pritličju
okna s kamnitimi okvirji in
kovanimi mrežami, kamnit
polkrožni portal in bogata
poslikava s freskami,
povezanimi z romanji.

18. stol.,
prva
četrtina
19. stol.,
zadnja
četrtina
20. stol.,
1991

Gospodarsko
poslopje hiše
Mlaka 4

Mlaka

stavbe

gospodarsko
poslopje

Nadstropen objekt z dvokapno
streho, krito s cementnim
špičakom in z lesenima
zatrepoma. V spodnjem iz
kamna zidanem delu s
polkrožnim portalom iz tufa z
letnico 1845 je hlev, v zgornjem

sredina
19. stol.,
1845

29298

Gospodarsko
poslopje stoji
vzporedno s
hišo Mlaka 4,
sredi vasi Mlaka,
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Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi
etnoloških spomenikov
lokalnega pomena v občini
Radovljica, Uradne objave
Občine Radovljica, št.
132/2010-7, 135/2010
(popravek)

severovzhodno
od zidane
kapelice.

delno zidanem, delno lesenem
delu z gankom je senik s podom.

24624

Šola

Mošnje 40. Šola
stoji v severnem
delu naselja,
severozahodno
od cerkve sv.
Andreja,
vzhodno ob
cesti Podvin Globoko.
Spominska
plošča je
pritrjena na
severni del
zahodne
obcestne fasade
šole.

stavbe

šola,
spominska
plošča

Nadstropna zidana stavba šole
je pravokotnega tlorisa in ima
dvokapno streho. Zgrajena leta
1894. Spominska plošča (odktira
1999) je posvečena 29
družinam, ki so jih Nemci
4.4.1944 zbrali v šoli, ter izgnali
v taborišča, vas pa požgali.

zadnja
četrtina
19. stol.,
1894,
zadnja
četrtina
20.
stol.,1999
, druga
svetovna
vojna

20744

Gostilna

Otoče 13.
Gostilna je stala
sredi naselja,
zahodno ob
železniški progi
Ljubljana Jesenice in
železniški

stavbe

gostilna

Nadstropna hiša z dvokapno
streho, dvostransko frčado,
štukaturnim okrasjem okoli
oken in z rustikalnimi šivanimi
robovi. Gostilna, kjer so se
ustavljali romarji k Mariji
Pomagaj na Brezje, je bila
porušena v letu 2006.

prva
polovica
19. stol.
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postaji v
Otočah.
17627

Železniška
postaja

Otoče 11.
Železniška
postaja stoji v
severovzhodne
m delu naselja,
severovzhodno
od cerkve sv.
Antona.

stavbe

železniška
postaja

Zidana železniška postaja iz leta
1940. Dvonadstropnemu
upravnemu poslopju je dodana
pritlična čakalnica z zunanjo
lopo s stiliriziranimi jonskimi
stebri. Projektant ing. Osredkar

druga
četrtina
20. stol.,
1940

17628

Železniška
postaja

Podnart 30, 31,
32. Železniška
postaja stoji
severno od
mostu preko
Save na cesti
Kranj - Kropa.

stavbe

železniška
postaja,
vodni stolp,
hiša

Zidana železniška postaja iz leta
1870 s poudarjenim vhodnim
rizalitom ter zanimivimi
lesenimi detajli. Ohranjena sta
tudi zidan vodni stolp in
stanovanjska stavba za samske
železničarje. Drevesa pri vhodu
so nudila senco konjskim
vpregam

tretja
četrtina
19. stol.,
1870

17775

Gostilna
Posavec 8

Posavec 8.
Gostilna stoji
nad levim
bregom reke
Save, zahodno
ob cesti
Podbrezje Črnivec,

stavbe

gostilna

Zidana nadstropna stavba z
dvokapno streho, pravokotnega
tlorisa, s štukaturnim okrasjem
okoli okenskih odprtin ter
kamnitim portalom kot
povdarjenim vhodom in

19. stol.
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zahodno od
odcepa ceste
proti Ljubnemu.
5475

5479

Banka
Gorenjska 16

Radovljica

Gasilski dom

Radovljica

zastekljeno verando v
nadstropju.

stavbe

Grajska
pristava

Zidana dvonadstropna stavba,
grajena 1906 v historičnem
slogu z elementi secesijskega
oblikovanja. Avtor Josef Hronek.

prva
četrtina
20. stol.,
19051906

Spomenik lokalnega pomena

gasilski dom,
spominska
plošča

Historično oblikovana stavba
gasilskega doma s konca 19.
stoletja. Na fasado je bila 1955
vzidana spominska plošča
padlim gasilcem v NOV.

zadnja
četrtina
19. stol.,
tretja
četrtina
20. stol.,
1955,
druga
svetovna
vojna

Spomenik lokalnega pomena

grajska
pristava,

Nekdanja grajska pristava z
ohranjenimi prvinami 17. in 18.

17. stol.,
18. stol.,

Spomenik lokalnega pomena

Gorenjska cesta
16. V zahodnem
delu mestnega
jedra, nasproti
avtobusne
postaje.
stavbe

Gorenjska cesta
31. Zahodno ob
cesti, ki vodi iz
Radovljice proti
Lescam.
Spominska
plošča je
vzidana na
severnem delu
vzhodne
obcestne
fasade.
5459

banka

Radovljica

stavbe
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Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Na Mlak1 1.
Južno pod
mestnim jedrom
in severno nad
reko Savo.
Spominska
plošča je
vzidana na
severni del
zahodne fasade.
14162

7858

Hotel Grajski
dvor

Radovljica

Kapela sv.
Križa

Radovljica

spominska
plošča, kraj
zgodovinske
ga dogodka

stol. Od 5.12.1941 do 2.2.1943
je tu delovala OF. Spominska
plošča na pročelju je delo Alojza
Vurnika in je bila odkrita
9.9.1983.

zadnja
četrtina
20. stol.,
1983

stavbe

hotel

Trinadstropni hotel, v jedru
pravokotnega tlorisa, s prizidki
ob severozahodni fasadi,
zgrajen v slogu zmernega
funkcionalizma. Notranja
oprema. Načrt arhitekt Ivan
Vurnik, 1934 - 1936.

druga
četrtina
20. stol.,
19341936

stavbe

pokopališka
kapela, sv.
Križ

Zidana enoladijska kapela s
konca 18. stol., dozidana v 19.
stol. Ima klasicistično
oblikovano fasado z vzidanimi
nagrobniki iz 1. polovice 19.stol.
V notranjosti slika L. Layerja
Križanje.

zadnja
četrtina
18. stol.,
19. stol.

Kranjska cesta
2. Hotel stoji ob
zahodnem robu
grajskega parka,
na zahodnem
obrobju starega
mestnega jedra
Radovljice.

Kapela stoji
sredi starega
dela
pokopališča,
jugovzhodno
pod mestnim
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Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

jedrom, med
Gorenjsko
železniško
progo in
Gradiško potjo.
17833

Občina

Radovljica

stavbe

druga
četrtina 20.
stol., 1941

Zidana nadstropna stavba s
tlorisom v obliki črke L. Čelna
fasada petosna. Novobaročna
fasada, enoramno stopnišče.
Zgrajena 1941 po načrtu
celovškega arhitekta W. Mohra.

druga
četrtina
20. stol.,
1941

stavbe

banka

Dvonadstropna kubusno
zasnovana stavba s položno
štirikapnico. Osrednji petosni
del fasade obrobljata plitva
enoosna rizalita, vhod je
naglašen z dekorativno
keramiko in kovinskimi

prva
četrtina
20. stol.,
1906

Gorenjska cesta
19, 19A,
Prešernova ulica
2Z. Palača
občine stoji na
severozahodne
m robu
mestnega jedra
Radovljice,
zahodno ob
cesti, ki
povezuje
Radovljico z
Lescami
1586

Posojilnica

Radovljica
Gorenjska cesta
18. Posojilnica
stoji
severozahodno
od starega
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Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

mestnega jedra
Radovljice,
zahodno od
avtobusne
postaje, ob
severni vpadnici
v Radovljico.
5474

Sodišče

Radovljica

aplikacijami. V veži secesijska
poslikava, štuk. Avtor C. M.
Koch.

stavbe

Gorenjska cesta
15. V zahodnem
delu mestnega
jedra.

5473

17629

Šola Gorenjska
13

Radovljica

Železniška
postaja

Radovljica

stavbe

zapor,
sodišče

Zidana dvonadstropna stavba
grajena v historicističnem slogu
z elementi secesijskega
oblikovanja.

prva
četrtina
20. stol.

Spomenik lokalnega pomena

šola

Zidana dvonadstropna stavba
zgrajena v historicističnem slogu
s konca 19. stoletja.

zadnja
četrtina
19. stol.

Spomenik lokalnega pomena

Nadstropno postajno poslopje
je umeščeno v strm breg tako,
da ima vhod na severni strani
skozi mansardo. Zgrajeno je bilo
po prvi svetovni vojni in

20. stol.

Gorenjska cesta
13. Na zahodni
strani mestnega
jedra ob cesti, ki
vodi s severa na
osrednji trg.

Cesta svobode
9. Železniška
postaja stoji
jugozahodno

stavbe

železniška
postaja
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Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

pod starim
mestnim jedrom
Radovljice, nad
levim bregom
reke Save.
5512

17761

17631

Župnišče
Linhartov trg
30

Radovljica

Gospodarsko
poslopje pri
hiši Rovte 3

Rovte

Kajža Slatna 5

Slatna 5.
Tomažinova
kajža stoji ob
gozdnem robu,
vkopana v breg

vključuje secesijske elemente. V
60. letih 20. stol. je bil zgrajen
nov dostop na peron.

stavbe

župnišče

Linhartov trg 30.
Župnišče
zakljčuje
vzhodni rob
mesta.

Stavba pravokotnega tlorisa z
arkadnim dvoriščem, grajena
postopoma odprve polovice 14.
stol. do 19. stol. Ima gotsko
taverno, kvalitetne arhitekturne
detajle, renesančno ter baročno
poslikavo.

prva
polovica
14. stol.,
15. stol.,
16. stol.,
17. stol.,
18. stol.,
19. stol.

stavbe

gospodarsko
poslopje

Spodaj iz kamna zidano
gospodarsko poslopje, kjer so
hlevi, zgoraj lesen senik, s križno
vezavo in lesenim gankom.
Dvokapna streha krita s
skriljem.

druga
polovica
18. stol.

stavbe

kajža

Vrhkleten, spodaj kamnit, zgoraj
lesen, na brano ometan bivalni
del, ki se nadaljuje v zidan hlev z
lesenim podom in lesenimi

druga
polovica
18. stol.

Gospodarsko
poslopje stoji
južno ob hiši
Rovte 3,
vzhodno ob
cesti Češnjica pri
Kropi - Njivica.
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Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

pobočja Dobrče,
v severnem delu
vasi, severno od
ceste Begunje Tržič.

svinjaki pod podaljškom strehe
na južni strani.

27938

Mežnarija

Srednja Dobrava stavbe
6. Mežnarija
stoji zahodno ob
cesti, ki vodi k
cerkvi sv. Križa,
v
severozahodne
m delu
gručastega
naselja.

mežnarija

Pritlična zidana hiša, nekdanja
mežnarija z dvokapno streho
krito, s cementnim špičakom, z
lesenim zatrepnim delom, s
kamnitimi okenskimi okvirji iz
tufa s kovanimi mrežami in
kamnitim polkrožnim portalom.
K hiši je prislonjena lesena
drvarnica.

18.stol.

17771

Gospodarsko
poslopje pri
hiši Srednja
vas 2

Srednja vas 2.
Gospodarsko
poslopje stoji na
zahodnem robu
naselja, severno
ob cesti Begunje
- Tržič.

stavbe

gospodarsko
poslopje

S kamna zidan hlev s kamnitim
polkrožnim portalom iz tufa,
datiranim z letnico 1845 in
lesenim nadstropjem z gankom,
kjer sta senik in pod. Nanj je
dovoz speljan z mostovžem.

19. stol.,
1845

10043

Poštna postaja
Pri Globočniku

Zgornji Otok 9.
Stavba je sredi
vasi Zgornji
Otok, ob
nekdanji poštni

stavbe

poštna
postaja,
gostilna

Baročna nadstropna stavba s
klasicističnim portalom iz 1845,
med 1785 - 1871 poštna postaja
in gostilna. Fasado krasijo freske
(Sv. Florijan, Brezmadežna, Sv.

18. stol.,
druga
četrtina
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Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi
etnoloških spomenikov
lokalnega pomena v občini

cesti Kranj Beljak.

Trojica, Višarska Marija) iz 2.
polovice 19. stol.

19. stol.,
1845

Opis

Obdobje

Betonsko napajalno korito
pravokotne oblike. Ob koritu je
betonski steber, ki se zaključuje
s kroglo na vrhu, vanj je
vgrajena vodna cev. Na koritu
pod pipo sta železni prečki za
postavlanje škafov in posod.
Nekoč v uporabi tudi kot
perišče.

prelom
19. stol.
in 20.
stol.,
1902

Radovljica, Uradne objave
Občine Radovljica, št.
132/2010-7, 135/2010
(popravek)

DRUGI OBJEKTI IN NAPRAVE
Evid. št.
enote

28389

Zvrst
dediščine:
Ime enote:

Lokacija:
Varstvene
usmeritve:

Vaško
napajalno
korito

Begunje na
Gorenjskem
Vaško napajalno
korito stoji na
južni strani
glavne ceste, ki
pelje skozi vas
proti gradu
Kamen ter dolini
Drage, med

drugi
objekti in
naprave

Tipološka
gesla enote

napajalno
korito,
perišče

202

Fotografije

Vrsta/akt razglasitve
spomenika

hišama Begunje
na Gorenjskem
93 in 94.
17614

17626

27958

Železniški
most

Globoko

Železniški
most čez Savo

Globoko

Kamniti most
čez Lipnico

Kamna Gorica

Most stoji sredi
Globokega, nad
cesto Mošnje Kamna Gorica in
potokom
Dobruša.

Železniški most
čez Savo je
jugovzhodno od
vasi Globoko,
severno od vasi
Mišače.

Most čez
Lipnico je v
severozahodne
m delu naselja,
južno med

drugi
objekti in
naprave

železniški
most

Enoločni kamniti železniški most
iz leta 1870. Most je izdelan iz
rezanega konglomerata.

tretja
četrtina
19. stol.,
1870

drugi
objekti in
naprave

železniški
most

Jeklen predalčni most z
razpetino dvakrat po 36,7 metra
z vmesno podporo je edini
železniški most čez Savo na
progi Ljubljana - Jesenice,
zgrajen med 1868-1870,
5.4.1945 ga je bombandiralo
ameriško letalstvo in deloma
porušilo. Po vojni obnovljen.

tretja
četrtina
19. stol.,
1868 1870,
druga
četrtina
20. stol.,
1945

drugi
objekti in
naprave

kamniti most

Most ima nosilni lok iz klesanih
kamnitih segmentov. Kamnita
ograja mostu je neprimerno
prenovljena. Enoločni most se
pne čez potok Lipnico. Zgrajen

prelom
15. stol.
in 16.
stol.,
prelom
20. stol.
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hišama Kamna
Gorica 54 in 55.
27953

17857

Kamniti most
čez rake

Kamna Gorica

Rake

Kamna Gorica

Most je v
osrednjem delu
naselja Kamna
Gorica, južno od
hiše Kamna
Gorica 35 in se
pne čez vodne
rake.

Kanali rak so
razpredeni po
celotnem
fužinarskem
delu Kamne
Gorice, ki je v
okljuku potoka
Lipnice, iz
katerega se rake
napaja z vodo.

je bil verjetno hkrati z
nastankom naselja.

in 21.
stol.

drugi
objekti in
naprave

kamniti most

Most s plitvim nosilnim lokom iz
klesanih konglomeratnih
kamnitih segmentov. Ograja
zidana iz kamna s kamnito kapo.
V most vzidan kamen z
vklesanim napisom "Župani
1853". Most se pne čez vodne
rake.

tretja
četrtina
19. stol.,
1853

drugi
objekti in
naprave

rake

Delno betonske, delno lesene
rake so speljane iz potoka
Lipnice v kanal, kjer teče voda,
ki je poganjala kovaške mehove
v fužinah. Kanal nad glavno
strugo Lipnice povezuje lesen
žleb rak.

18.stol.
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9440

Stopnice

Kamna Gorica
Stopnice vodijo
iz ravninskega
dela naselja
imenovanega
Pod lipo do
župnjiskega
središča s
cerkvijo sv.
Trojice, ki je na
vzpetini
imenovani na
Ronci nad
fužinarskim
naseljem Kamna
Gorica.

23431

Most čez
Kroparico Na
Placu

Kropa
Most stoji nad
potokom
Kroparca v
osrednjem delu
trga
imenovanem Na
Placu.

drugi
objekti in
naprave

stopnice

Stopnišče, prvotni peš dostop iz
vasi do cerkve iz 17. stol., je bilo
urejeno 1896 z opornim
kamnitim zidom in ograjo. Med
posameznimi nizi 112 kamnitih
stopnic so s prodniki utrjeni
podesti (v delu nadomeščeno z
betonskimi in pranimi
ploščami).

17. stol.,
zadnja
četrtina
19. stol.,
1896,
zadnja
četrtina
20. stol.

drugi
objekti in
naprave

kamniti most

Most z nosilnim lokom iz
klesanih kamnitih segmentov
zgrajen konec 18. stoletja po
veliki poplavi. Leta 1962 so most
gor vodno razširili z betonsko
nosilno ploščo, stari del mostu
dol vodno pa ohranili. Most ima
iz kamna zidano ograjo s
kamnito kapo.

prelom
18. stol.
in 19.
stol.,
tretja
četrtina
20. stol.,
1962
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25477

24755

19245

Most čez
Kroparico na
Spodnjem
Koncu

Kropa

Most čez
Kroparico na
Zgornjem
Koncu

Kropa

Rake pri
Srednjem
mlinu

Kropa

Most je v ozki
ulici in povezuje
hiše med levim
in desnim
bregom potoka
Kroparice, na
vzhodnem robu
Spodnjega
Konca.

Kamiti most čez
Kroparico je v
jugozahodnem
delu Krope
imenovanem V
Kotu, na začetku
Zgornega Konca.

Rake so tik ob
desnem breku
potoka
Kroparice, v
Srednjem koncu

drugi
objekti in
naprave

kamniti
most,
kapelica

Iz klesanih kamnitih segmentov
sezidani: most z nosilnim lokom,
ograja mostu, dostopni oporni
zid in jez s kamnito strugo. Most
čez potok Kroparico je bil
zgrajen ob koncu 18. stol. za
dostop do Spodnje fužine. Na
ograji mostu Nepomukova
kapelica

druga
polovica
18. stol.

drugi
objekti in
naprave

kamniti most

Most z nosilnim lokom iz
klesanih kamnitih segmentov
ter kamnitima ograjo in kapo.
Zgrajen je bil leta 1800 na stari
cesti, ki je povezovala Kropo z
Jamnikom in Selško dolino, ter
premošča potok Kroparico. Pod
mostom je kamnit jez s kamnito
strugo.

prelom
18. stol.
in 19.
stol.,
1800

drugi
objekti in
naprave

rake, perišče

Prvotne lesene rake z
zapornicami so leta 1920
nadomestili z betonskimi. Z
vodno energijo so oskrbovale
srednji mlin. Oporni zid rak je
sezidan iz kamnov Zgornje
fužine. Na rakah so zgradili tudi

prva
četrtina
20. stol.,
1920
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Krope, severno
ob Ta usran gas.
29369

300

Rake za
cajnarico v
Zgornjem
koncu

Kropa

Slovenska peč

Kropa

Rake so tik ob
desnem bregu
potoka
Kroparice, v
Zgornjem koncu
Krope,
jugozahodno od
Bodlajevega
vigenca in
lokacije
kovačnice in od
hiše Kropa 45A.

Objekt stoji
približno 2 km
od Krope ob
cesti proti
Dražgošam.
27838

Spodnja fužina

Kropa
Ostanki spodnje
fužine so v
spodnjem,

perišče s stopnicami in
stojiščem za perice.
drugi
objekti in
naprave

rake,
zapornica

Lesene rake so v prvi četrtini 20.
stol. nadomestili z betonskimi. Z
vodno energijo so oskrbovale
kovačnico - cajnarico, kjer so
železo kovali v kovano in palično
železo za izdelavo žebljev.
Zaradi spremembe višine jezu
so rake brez dotoka vode.

prva
četrtina
20. stol.

drugi
objekti in
naprave

plavž

Preprost plavž iz 15.stoletja,
eden najstarejših v Evropi.

15.stol.

drugi
objekti in
naprave

fužina,
ruševina,
plavž, rake,

Fužina znana od 1442 je
delovala do 1872, ko so ugasnili
plavž. Ohranjen je del vodnih
rak, bajer iz 1558 in 1973

druga
četrtina
15. stol.,
1442,
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severovzhodne
m delu Krope,
na desnem
bregu potoka
Kroparice,
severno ob cesti
v naselje in proti
Jamniku.

25592

Zgornja fužina

Kropa
Ruševine
Zgornje fužine z
rakami so v
zgornjem,
jugozahodnem
delu Krope, nad
levim bregom
potoka
Kroparice.

drugi
objekti in
naprave

vodni
zbiralnik

izkopani ostanki plavža na volka
(1815 predelan na grodelj). Iz
fužine se je razvila žebljarska
zadruga, nato tovarni Plamen
ter UKO.

tretja
četrtina
16. stol.,
1558,
tretja
četrtina
19. stol.,
1872,
tretja
četrtina
20. stol.,
1973,
20002001

fužina, rake,
ruševina,
skladišče,
plavž

V fužini, znani od 14. stol. dalje,
so bile shrambe za oglje, rudo in
železo, peč, norec in plavž, ki je
zadnjič gorel 1890 (1919
porušen). Ohranjene so vodne
rake in padec iz Zgornjega
bajerja, deloma ohranjeni zidovi
objektov pod nasutjem ceste.

14. stol.,
prva
četrtina
20. stol.,
1919,
tretja
četrtina
20. stol.,
1953
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11708

10038

Bunker
jugozahodno
od vasi

Nova vas pri
Lescah

Bunker ob
letališki stezi

Nova vas pri
Lescah

Bunker je na
travniku
jugozahodno od
naselja Nova vas
pri Lescah,
zahodno od
ceste
RadovljicaBegunje,
severovzhodno
od letališča
Alpskega
letalskega
centra Lesce.

Bunker je
jugozahodno od
naselja Nova vas
pri Lescah,
zahodno od
ceste
RadovljicaBegunje, na
severovzhodne

drugi
objekti in
naprave

bunker

Bunker tipa zvrnjene
podmornice, zgrajen iz
železobetona, je mali tipski
objekt za puškomitraljeze z
jeklenimi strelnimi linami.
Zgrajen je bil 1936-1937 v
sklopu Rupnikove obrambne
črte za obrambne namene
letališča v Lescah.

druga
četrtina
20. stol.,
19361938

drugi
objekti in
naprave

bunker

Dobro ohranjen bunker tipa
zvrnjene podmornice, zgrajen iz
železobetona, mali tipski objekt
za puškomitraljeze z jeklenimi
strelnimi linami. Bunker
Rupnikove linije je bil zgrajen
1936-1937 za obrambne
namene letališča v Lescah.

druga
četrtina
20. stol.,
19361937

209

m koncu
pristajalne steze
Alpskega
letalskega
centra Lesce.
27926

27925

Bunkerji na
Obli gorici

Radovljica

Bunkerji na
Volčjem hribu

Radovljica

Bunkerji
Rupnikove linije
so sistem, ki
obsega celotno
območje
vzpetine Obla
gorica, v
severovzhodne
m delu
Radovljice,
vzhodno nad
Kopališčem.

Bunkerji so v
severovzhodne
m delu vzpetine
Volči hrib, ki je
ostanek morene
v
severovzhodne

drugi
objekti in
naprave

utrjena
postojanka,
bunker

Sistem treh betonskih bunkerjev
Rupnikove linije, zgrajen 193738. Bunker tipa MT 6
trapeznega tlorisa je namenjen
bočnemu ognju, MG 12 in MG
14 sta mitralješki gnezdi z
zavitimi vhodi zavarovanimi z
vhodno strelno lino in položaji v
malem stolpiču.

druga
četrtina
20. stol.,
19381939

Spomenik lokalnega pomena

drugi
objekti in
naprave

utrjena
postojanka,
bunker

Sistem poligonalnih vojaških
betonskih bunkerjev Rupnikove
linije, ki jih je 1937-1938
zgradila jugoslovanska vojska
zaradi nevarnosti napada
fašističnih sil z zahoda v vznožju
vzpetine - morene. Glavni

druga
četrtina
20. stol.,
1937 1938

Spomenik lokalnega pomena
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Odlok o razglasitvi Oble
gorice in Volčjega hriba za
naravna spomenika, Ur.l. RS,
št. 5/95-418, Uradne objave
Občine Radovljica, št.
43/2004

Odlok o razglasitvi Oble
gorice in Volčjega hriba za
naravna spomenika, Ur.l. RS,
št. 5/95-418, Uradne objave
Občine Radovljica, št.
43/2004

m naselbinskem
robu Radovljice
28773

601

Kapela sv.
Edith Stein

Radovljica

Kopališče

Radovljica

Vojaški bunker,
kapela je pod
jugovzhodnim
vogalom
srednjeveškega
obzidja
Radovljice,
vzhodo od
župne cerkve.

Kopališče leži
zahodno pod
moreno gričem Oblo
gorico, na koncu
Kopališke ceste
v jedru novega
dela naselja v
severnem delu
Radovljice.

namen je bil varovanje Deželne
ceste.
drugi
objekti in
naprave

bunker,
kapela

Poligonalen betonski vojaški
bunker, zgrajen pod
srednjeveškim obzidjem za
varovanje mestnega jedra
Radovljice v času nemške
zasedbe 1941-1945. Bunker je
bil 2007 preurejen v kapelo sv.
Edith Stein in opremljen s 16
poslikanimi polščami (B. Čušin).

druga
četrtina
20. stol.,
prva
četrtina
21. stol.,
2007

drugi
objekti in
naprave

kopališče

Radovljiško letno kopališče je
sklop športnih naprav, ki jih je
obvladoval betonski skakalni
stolp. Načrte je izdelal I. Vurnik
izhajajoč iz ideje, da je celotno
kopališče ena sama zgradba, ki
jo obvladuje enotna arhitektura.
Kopališče je predelano.

druga
četrtina
20. stol.,
19321933,
zadnja
četrtina
20. stol.,
prva
četrtina
21. stol.,
2003
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5528

5514

17824

Mestno
obzidje

Radovljica

Vodnjak na
Linhartovem
trgu

Radovljica

Vojaški bunker
na Gradiški
poti

Radovljica

Obzidje je v
objektih ob
Trubarjevi ulici,
deloma Gradiški
poti, na robu
objektov
Linhartovega
trga,
Kolodvorski ulici
in Gubčevi ulici.

Vodnjak stoji na
jugozahodni
strani
Linhartovega
trga, pred hišo
Linhartov trg 20.

Bunker stoji na
severovzhodni
strani Gradiške
poti, v
jugozahodnem
delu
srednjeveškega

drugi
objekti in
naprave

mestno
obzidje,
obrambni zid

Ohranjeni ostanki
srednjeveškega mestnega
obzidja nastalega 1478 si sledijo
v zidovih objektov ob robu
mesta. Bolje je ohranjen
zahodni obrambni jarek.
Identificirani obrambni stolpi
(9).

zadnja
četrtina
15. stol.,
1478

Spomenik lokalnega pomena

drugi
objekti in
naprave

vodnjak,
javni
spomenik

Na mestu nekdanjega lesenega
vodnjaka so leta 1908
Radovljičani postavili spomenik
(vodnjak s skulpturo na vrhu)
zaslužni in radodarni rojakinji
Josipini Hočevar. Iz sivega
kamna ga je izklesal J. Pavlin.

prva
četrtina
20. stol.,
1908

Spomenik lokalnega pomena

drugi
objekti in
naprave

bunker

Obrambni ortogonalni
nadstropni betonski bunker ob
srednjeveškem mestnem
obzidju iz časa pred drugo
svetovno vojno, 1937 - 1938.

druga
četrtina
20. stol.,
19371938

212

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

mestnega
obzidja
Radovljice.
17630

26565

Železniški
predor

Radovljica

Marofarjeva
šterna

Vrbnje

Železniški
predor je
jugovzhodno od
železniške
postaje v
Radovljici in
starega
mestnega jedra.

Marofarjeva
šterna stoji v
severovzhodne
m delu Vrbenj,
vzhodno od
križišča vaških
cest.

drugi
objekti in
naprave

predor

Pred Radovljico teče železniška
proga skozi najkrajši predor v
omrežju Slovenskih železnic.
Zgrajen je bil leta 1870 iz
klesanega kamna in je dolg 25,5
m.

tretja
četrtina
19. stol.,
1870

drugi
objekti in
naprave

vodni
zbiralnik,
napajalno
korito, lipa

Šterna je pritlična zidana stavba
z dvokapno streho, z ovalno
nišo s kamnitim okvirjem, z
lesenimi vrati in cevjo za iztok
vode. Gre za naravni studenec,
ki ima izvir pokrit z zidanim
objektom. Ob šterni stojita
napajalno korito in vaška lipa.

18. stol.
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NASELJA
Zvrst
dediščine:

Evid. št.
enote

Ime enote:

29580

Vas

Lokacija:
Varstvene
usmeritve:

Begunje na
Gorenjskem
Vas Begunje na
Gorenjskem leži
pod karavanško
goro
Begunjščica, na
robu radovljiške
Dežele.

28779

Romarsko
središče

Brezje
Romarsko
središče je na
Brezjanskem
polju, vzhodno
od avtoceste in
regionalne ceste
LjubljanaJesenice na
zahodnem robu

Tipološka
gesla enote

Opis

Obdobje

naselja in
njihovi
deli

obcestna vas

Obcestna vas z večinoma
pritličnimi domačijami (kamnite
hiše z delno zidanimi, delno
lesenimi gospodarskimi
poslopji) in nadstropnimi
obrtniškimi hišami, razvrščenimi
na obeh straneh ceste. Jedro
predstavlja predel s cerkvijo in
dvorcem Katzenstein.

tretja
četrtina
11. stol.,
10501065, 16.
stol., 18.
stol., 19.
stol.

naselja in
njihovi
deli

romarsko
središče,
frančiškanski
samostan,
park, javni
spomenik,
vodnjak,
gostilna

Bazilika Marije Pomagaj s
samostanoma, vrtom, gostilno
in romarjem namenjeno okolico
(parkirišča, kioski, parkovna
ploščad z vodnjakom, prostor za
obrede z oltarjem, park,
Kolmanova kipa). Urejeno po
osnutkih J. Plečnika 1938-40,
prenova M. Zorc.

zadnja
četrtina
19. stol.,
18971898,
druga
četrtina
20. stol.,
19381940,
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Fotografije

Vrsta/akt razglasitve
spomenika

vasi Brezje na
Gorenjskem.

17613

Vas

Brezje
Vas leži v
jugovzhodnem
delu Radovljiške
kotline, na
rečno-ledeniški
terasi nad
desnim bregom
potoka Peračica,
vzhodno od
stare regionalne
ceste Kranj Jesenice in
avtoceste.

18558

Vas

Dvorska vas
Dvorska vas leži
na vzhodnem
robu Radovljiške
kotline,
zahodno od
potoka Dobruša,
vzhodno od

prva
četrtina
21. stol.,
2009
naselja in
njihovi
deli

gručasta vas

Gručasta vas, romarski kraj, ki
se prvič omenja 1350. Zgornji
(starejši) del vasi je na robu
savske terase, spodnji del je na
nižji terasi proti Peračici. Hiše so
zidane, pritlične ali nadstropne,
delno obdane s sadovnjaki in
kozolci.

tretja
četrtina
14. stol.,
1350, 19.
stol.

naselja in
njihovi
deli

obcestna vas

Manj izrazita obcestna vas z
nadstropnimi kmečkimi hišami
in z gospodarskimi poslopji, ki
so deloma zidana, deloma
lesena ter z znamenji in s
kapelico v križišču. Na robu vasi
so kozolci in sadovnjaki. Kraj se
prvič omenja že 1253.

tretja
četrtina
13. stol.,
1253, 19.
stol.
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ceste Podvin Begunje na
Gorenjskem.
208

296

Fužinarsko
naselje

Kamna Gorica

Trško naselje

Kropa

Naselje leži na Z
Dobrav, ob
potoku Lipnici.

Trško naselje
Kropa je
utesnjeno v 2
km dolgi dolini
ob potoku
Kroparica pod
grebenom
Zidane skale in
jugovzhodnim
pobočjem
Jelovice,
jugovzhodno od
Radovljice.

naselja in
njihovi
deli

fužinarsko
naselje

Strnjeno, gručasto kovaško
naselje z dobro ohranjeno
tlorisno zasnovo in fužinarskimi
hišami.

14.stol.

naselja in
njihovi
deli

fužinarsko
naselje, trško
naselje

Naselje z železarskimi objekti in
napravami ob Kroparici ter
nadstropnimi fužinarskimi
hišami s poznogotskimi,
renesančnimi in baročnimi
elementi. Trške pravice je
dobilo 1550, sedanja tlorisna
zasnova naselja se je
izoblikovala v 17. stol.

14. stol.,
tretja
četrtina
16. stol.,
1550, 17.
stol., 18.
stol., 19.
stol.

216

Neznano
Odločba o zavarovanju
Krope, Ur.l. LRS, št. 44/53144

10032

Vaško jedro

Lesce
Vaško jedro leži
na terasi nad
Savsko dolino,
med Radovljico
in Bledom,
severovzhodno
od želežniške
proge Ljubljana
- Jesenice, ob
župnijski cerkvi.

17601

Vaško jedro

Ljubno
Jedro vasi
Ljubno leži na
zahodnem delu
Dobrav in
Ljubenskega
polja, na
vzhodnem
pobočju
Velikega brda, ki
se dviga
vzhodno nad
potokom
Peračica.

naselja in
njihovi
deli

vaško jedro

Delno gručasta, delno obcestna
vas ob nekdaj pomembnem
razcepu poti proti Bledu in proti
vasem pod Karavankami.Vas
omenjena že 1040. Ohranjen
volumen, naselbinska struktura
in funkcionalne enote naselja.
Nekdanja božjepotna cerkev je
na robu vasi.

druga
četrtina
11. stol.,
1040, 12.
stol., 17.
stol., 18.
stol., 19.
stol.

naselja in
njihovi
deli

vaško jedro

Jedro vasi z gručastim zgornjim
delom ob nekdanji božjepotni
cerkvi in z obcestnim spodnjim
delom nadstropnih zidanih
kmečkih domov z gospodarskimi
poslopji. Obdano je s polji,
kozolci, sadovnjaki in z
drevoredom. Kraj se prvič
omenja 1358.

tretja
četrtina
14. stol.,
1358, 19.
stol.
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598

Mestno jedro

Radovljica
Na pomolu,
severno nad
levim bregom
Save, na robu
Dežele je
srednjeveško
naselje
Radovljica.

10042

Vas

Spodnji Otok
Vzhodno od
nekdanje
državne ceste
Podvin Zabreznica, med
potokoma
Dobruša in
Otoški graben.

10044

Vas

Zgornji Otok
Na prodni
ravnini med
Podvinom in
Begunjami, ob
cesti Podvin Zabreznica.

naselja in
njihovi
deli

mestno jedro Strnjeno srednjeveško jedro za
delno ohranjenim obzidjem,
razširjeno z baročnim parkom in
dozidavami 19. in 20. stol.

srednji
vek, 16.
stol., 19.
stol., 20.
stol.

naselja in
njihovi
deli

vas, gručasta
vas

Gručasto vas sestavlja nekaj
kmetij v gruči, ki so umaknjene
na rob ravnice oziroma pod
vznožje griča južno od vaške
cerkve.

18. stol.,
19. stol.

naselja in
njihovi
deli

vas,
obcestna vas

Obcestna vas ob nekdanji
18. stol.,
državni cesti Podvin - Zabreznica 19. stol.
in potokom Dobruša. Ob cesti
na robu polja so nanizane
kmetije stegnjenega tipa. V vasi
nekdaj poštna postaja ob poštni
cesti Kranj - Beljak.
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Spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi starega
mestnega jedra Radovljice za
kulturni in zgodovinski
spomenik, Uradni vestnik
Gorenjske, št. 11/87-160

11129

Vaško jedro

Zgoša
Jedro vasi Zgoša
leži v Deželi, ob
potoku Zgoša
(Begunjščica) in
ob razcepu
ceste Begunje
na Gorenjskem Radovljica Lesce.

naselja in
njihovi
deli

vaško jedro

Gručasto vaško jedro, formirano
nad potokom Zgoša. Značilne so
stegnjene domačije, nadstropne
kmečke hiše, obrtniške
delavnice, znamenja oziroma
kapelice, enojni kozolci, v kraju
je tudi historicistična vila. Zgoša
je prvič omenjena že v 11. stol.
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11. stol.,
18. stol.,
19. stol.

KULTURNA KRAJINA

Evid. št.
enote

26075

Zvrst
dediščine:
Ime enote:

Lokacija:
Varstvene
usmeritve:

Planina
Planinca

Begunje na
Gorenjskem

Planina Goška
Ravan

Spodnja Lipnica
Planina Goška
Ravan leži v
severovzhodne
m delu planote
Jelovice,
zahodno nad
Spodnjo Lipnico.
Na njenem robu
so vikendi in
planinski dom.

Opis

Obdobje

kulturna
krajina

planina, stan, Goveja planina v Karavankah, ki
staja
jo z vseh strani obdaja gozd, z
vrhhlevno pastirsko kočo.
Spodaj kamnit hlev, zgoraj lesen
bivalni del z bivališčem za
pastirja in z zatrepnim gankom.
Dvokapna streha na čop, krita z
deskami in z lesenim žlebom.

19.stol.

kulturna
krajina

planina, staja

18.stol.

Planina leži
severno nad
dolino Drage v
Karavankah, na
južnem pobočju
Begunjščice.
29266

Tipološka
gesla enote

Pašna planina v srenjski lasti
radovljiške pašne skupnosti za
pašo goveda in konj. Spodaj
zidana, v nadstropju in
podstrešju iz brun grajena staja
z dvokapno streho s čopi, krito s
šinklni, je bila prenesena na to
lokacijo
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Fotografije

Vrsta/akt razglasitve
spomenika

23128

17820

Kulturna
krajina

Studenčice

Podgorska
Planina

Zadnja vas

Kulturna krajina
leži na ravnici
pod
Karavankami z
vasmi Hraše,
Studenčice in
Vrbo, med cesto
BegunjeŽirovnica in
avtocesto
LubljanaHrušica. Iz nje
pogledi na
Karavanke in na
Blejski kot z
Julijskimi
Alpami.

Planina leži
severno nad
Zadnjo vasjo, na
jugovzhodnem
pobočju Dobrče.

kulturna
krajina

kulturna
krajina

Njivska krajina na ravnici okrog
gručastih vasi z deželno cesto.
Pretežno pravokotna poljska
razdelitev ustvarja mozaični
preplet njiv, travnikov,
pašnikov, sadovnjakov in
drevesnih obmejkov.
Potencialni sledovi rimske
centuriacije, ledeniške morene.

/

kulturna
krajina

planina, stan

Visoka planina za pašo goveje
živine z nadstropnim spodaj iz
kamna zidanim hlevom, nad
katerim je leseni bivalni del za
majerja. Lesen gank s
stopnicami iz 1922. Prvotna
koča prezidana v nov vikend.

18. stol.,
prva
četrtina
20. stol.,
1922
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