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ARHEOLOŠKA NAJDIŠČA 

Evid. 

št. 

enote 

Ime enote: Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve

: 

Tipološka 

gesla enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 

28014 Arheološko 

območje Pri 

Fari 

Hrenovice arheološka 

najdišča 

arheološko 

območje, 

naselbina, 

plano grobišče 

Potencialno arheološko 

najdišče - rimskodobna 

naselbina in 

zgodjesrednjeveško 

grobišče glede na ledinsko 

ime, patrocinij sv. Martina, 

lego in omembo iz 10. stol. 

Neraziskano 

rimska 

doba, 

zgodnji 

srednji vek 

  

4785 Arheološko 

območje Stari 

grad, sv. 

Barbara in 

Gradišče 

Hruševlje arheološka 

najdišča 

gradišče Območje tvorijo tri 

gradišča, ki imajo vsaka 

svoj obrambni sistem in 

dobro ohranjeno kulturno 

plast v notranjosti. Največje 

je gradišče na Starem 

gradu. 

pozna 

bronasta 

doba, 

železna 

doba 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 
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Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

9157 Arheološko 

najdišče jama 

Brlovka 

Orehek arheološka 

najdišča 

arheološko 

najdišče, 

jamska 

postojanka 

Jamska postojanka z bogato 

kulturno plastjo iz bronaste 

dobe. Odkrite so tudi 

srednjeveške najdbe. 

pozna 

bronasta 

doba, 

srednji vek 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

498 Arheološko 

najdišče Jama 

v Lozi 

Orehek arheološka 

najdišča 

jamska 

postojanka, 

jama 

Jamska postojanka, kjer so 

z arheološkimi sondiranji v 

letih 1957 - 1958 odkrili 

najdbe iz mlajšega 

paleolitika, bronaste dobe 

in srednjega veka. 

mlajši 

paleolitik, 

pozna 

bronasta 

doba 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

9158 Arheološko 

najdišče 

Orehek arheološka jamska Manjša jamska postojanka, 

v kateri je bila s 

pozna 

bronasta 

 Spomenik lokalnega 
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Ovčarski 

spodmol 

najdišča postojanka sondiranjem leta 1965 

ugotovljena bronastodobna 

poselitev. 

doba pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

9159 Arheološko 

najdišče 

Žegnana jama 

Orehek arheološka 

najdišča 

jamska 

postojanka 

Jamska postojanka s 

sledovi poselitve od 

prazgodovine preko antike 

v srednji vek. Delno 

raziskano v 19. stol.. 

pozna 

bronasta 

doba, 

železna 

doba, 

rimska 

doba, 

srednji vek 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

9616 Arheološko 

območje 

Jančarija 

Rakulik arheološka 

najdišča 

gradišče Prazgodovinsko gradišče z 

ohranjenim obrambnim 

sistemom. Z arheološkim 

sondiranjem v letu 1984 

pozna 

bronasta 

doba, 

železna 
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odkrita prazgodovinska 

kulturna plast. 

doba 

4795 Gradišče na 

Krivcu 

Orehek arheološka 

najdišča 

gradišče Na najvišjem delu hriba 

Krivec je manjše 

prazgodovinsko gradišče v 

obliki nepravilnega 

kvadrata in z ohranjenim 

obrambnim nasipom. 

železna 

doba 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

28017 Ruševine 

cerkve sv. 

Nikolaja 

Orehek arheološka 

najdišča 

ruševina, 

cerkev, sv. 

Nikolaj 

Stavbni ostanki romanske 

cerkve odkriti ob 

arheoloških sondiranjih 

1983. Cerkev je obdajalo 

obzidje, verjetno je ob njej 

stal tudi samostanski 

objekt. 

visoki 

srednji vek 

  

22748 Arheološko 

najdišče 

Markova jama 

Planina arheološka 

najdišča 

jamska 

postojanka 

Leta 1964 so bili v 

površinski plasti 

polkrožnega spodmola 

odkriti odlomki 

prazgodovinskih posod. 

železna 

doba 

  



6 
 

4777 Arheološko 

najdišče Stari 

grad 

Planina arheološka 

najdišča 

arheološko 

najdišče, 

gradišče, 

grobišče, 

utrdba 

Prazgodovinsko gradišče, 

poznorimska utrdba in 

kontinuiteta v zgodnji 

srednji vek. 

pozna 

bronasta 

doba, 

železna 

doba, 

pozna 

rimska 

doba, 

zgodnji 

srednji vek 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

29759 Zaporni zid 

Hrušica-Veliki 

Obršljanovec 

Gorenje arheološka 

najdišča 

zaporni zid Ostanki zidu s stolpi 

julijsko alpskega 

poznoantičnega 

obrambnega sistema. 

pozna 

rimska 

doba 
 

 

29758 Zaporni zid 

Polšakovo 

kopišče 

Gorenje arheološka 

najdišča 

zaporni zid Ostanki zidu julijsko 

alpskega poznoantičnega 

obrambnega sistema. Gre 

za odsek v dolžini približno 

65 m, s stolpom v 

osrednjem delu. 

pozna 

rimska 

doba 
 

 

4794 Zaporni zid 

Veliki 

Obršljanovec 

Gorenje arheološka 

najdišča 

zaporni zid Ostanki zapornega zidu - 

del julijsko alpskega 

poznoantičnega 

obrambnega sistema. 

pozna 

rimska 

doba 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 
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spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

28830 Arheološko 

najdišče 

Ječmenje 

Postojna arheološka 

najdišča 

naselbina Prazgodovinska naselbina, 

o čemer pričajo predmeti 

odkriti 1970 ob gradnji 

avtoceste (lončenina, 

glinaste uteži). Gre za pribl. 

300 m dolg naselbinski 

kompleks, ki je bil na 

severnem in zahodnem 

robu omejen s strmim 

pobočjem oz. skalnim 

robom. 

starejša 

železna 

doba 
 

 

9451 Arheološko 

najdišče pod 

železniško 

postajo 

Postojna arheološka 

najdišča 

plano grobišče Leta 1905 so na lokaciji 

današnje stavbe Javorja 

Pivka odkrili 5 antičnih 

grobov in precej 

predmetov, ki kažejo na 

verjetnost grobišča na 

pobočju pod železniško 

postajo. 

rimska 

doba 
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29540 Arheološko 

najdišče 

Postojnska 

jama 

Postojna arheološka 

najdišča 

jamska 

postojanka 

Paleolitska jamska 

postojanka; ob različnih 

gradbenih posegih na 

vzhodnem pobočju pred 

vhodom v jamo, v vhodnem 

delu jame in v njeni 

notranjosti so bili odkriti 

kamniti artefakti, oglje, 

pleistocenska favna in 

umetno obdelan kanin 

jamskega leva. 

srednji 

paleolitik, 

mlajši 

paleolitik 

 

 

9601 Arheološko 

najdišče Sovič 

Postojna arheološka 

najdišča 

arheološko 

najdišče, 

gradišče, grad 

Prazgodovinsko gradišče z 

delno ohranjenim 

obrambnim nasipom in 

kontinuiteto poselitve 

preko antike (odkrite 

poznoantične najdbe) v 

srednji vek s še sedaj 

vidnimi ruševinami gradu 

Arensperch. 

železna 

doba, 

rimska 

doba, 

zgodnji 

srednji 

vek, 12. 

stol., druga 

četrtina 

13. stol., 

1228, prva 

četrtina 

16. stol., 

1511, 17. 

stol. 

  

568 Arheološko 

najdišče Jama 

pod Jamskim 

Predjama arheološka 

najdišča 

jamska 

postojanka, 

Jamska postaja z 

ugotovljenimi kulturnimi 

plastmi od mlajše kamene 

mlajši 

neolitik, 

bakrena 
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gradom jama dobe do zgodnjega 

srednjega veka. 

doba, 

starejša 

bronasta 

doba, 

starejša 

železna 

doba, 

rimska 

doba, 

zgodnji 

srednji vek 

17726 Arheološko 

najdišče 

Dedkov 

trebež in 

Kambrce 

Prestranek arheološka 

najdišča 

lovska postaja Mlajše mezolitski postaji na 

prostem. Prve najdbe so 

znane iz Kambrc, kjer se je 

l. 1961 tudi sondiralo. 

Istega leta je bil z 

intenzivnim površinskim 

pregledom odkrit Dedkov 

trebež od koder je znanih 

1022 sileksov. 

mezolitik   

576 Arheološko 

najdišče Ovčja 

jama 

Prestranek arheološka 

najdišča 

jamska 

postojanka 

Večletna izkopavanja so v 

jami odkrila štiri kulturne 

horizonte različnih 

zgodovinskih obdobij 

(paleolitik, prazgodovina). 

mlajši 

paleolitik, 

mezolitik, 

bronasta 

doba 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 
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Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

9160 Arheološko 

najdišče 

Zakajeni 

spodmol 

Prestranek arheološka 

najdišča 

jamska 

postojanka 

Jamska postojanka, kjer 

vhod v jamo zapira velik 

podor. Arheološka 

izkopavanja so odkrila 

mlajše paleolitske in 

prazgodovinske najdbe. 

mlajši 

paleolitik 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

9161 Arheološko 

najdišče Jama 

Golobinja II 

pod Grmačo 

Žeje arheološka 

najdišča 

jamska 

postojanka 

Jamsko najdišče, kjer so iz 

starejših zapisov 

dokumentirane najdbe iz 

prazgodovine. 

prazgodovi

na 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 
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Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

4776 Arheološko 

območje 

Gradišče 

Razdrto arheološka 

najdišča 

gradišče Naselbina z dobro 

ohranjenim obrambnim 

nasipom in kulturno 

plastjo. Naseljena v 

prazgodovini in antiki. 

pozna 

bronasta 

doba, 

železna 

doba, 

rimska 

doba 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

4838 Arheološko 

najdišče 

Županov 

spodmol 

Sajevče arheološka 

najdišča 

jamska 

postojanka 

Jamsko najdišče s 

kulturnimi sedimenti od 

paleolitika prek 

prazgodovine in antike do 

srednjega veka. Večja 

sondiranja v jami v letih 

1965 in 1966. 

srednji 

paleolitik, 

mlajši 

paleolitik, 

železna 

doba, 

rimska 

doba 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

654 Arheološko 

najdišče 

Slavina arheološka gradišče Prazgodovinsko gradišče z 

mogočnim obrambnim 

pozna 

bronasta 

 Spomenik lokalnega 
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Gradišče najdišča nasipom in bogato kulturno 

plastjo. Z arheološkim 

sondiranjem ugotovljena 

prazgodovinska in antična 

poselitev. 

doba, 

mlajša 

železna 

doba, 

zgodnja 

rimska 

doba 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

4796 Arheološko 

območje Baba 

Koče arheološka 

najdišča 

gradišče Gradišče z dobro 

ohranjenim obrambnim 

nasipom in kulturno plastjo 

na terasah. Poseljeno v 

prazgodovini in antiki. 

pozna 

bronasta 

doba, 

železna 

doba, 

rimska 

doba 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

4798 Arheološko 

območje 

Tabor 

Slavina arheološka 

najdišča 

arheološko 

območje, tabor 

Ruševine srednjeveškega 

tabora, neraziskano. 

rimska 

doba, 

druga 

četrtina 

 Spomenika lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 
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14. stol., 

1331, 16. 

stol. 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

28019 Arheološko 

najdišče Stara 

vas 

Stara vas arheološka 

najdišča 

naselbina Ob gradnji avtoceste 1970 

je bila na platoju grebena, 

kjer danes stoji naselje 

Stara vas, odkrita bogata 

naselbinska plast iz železne 

in rimske dobe. 

starejša 

železna 

doba, 

rimska 

doba 

  

28009 Rimskodobno 

grobišče 

Ribške njive 

Stara vas arheološka 

najdišča 

plano grobišče, 

žgani pokop 

Rimskodobno žgano 

grobišče, odkrito ob gradnji 

avtoceste 1970. 

Najverjetneje se razprostira 

tudi izven trase avtoceste. 

rimska 

doba 

  

28018 Arheološko 

najdišče 

Zatrep 

Strane arheološka 

najdišča 

naselbina Na robu strmih Rjavih sten, 

je na nekoliko poravnanem 

platoju ugotovljena 

prazgodovinska 

naselbinska plast. 

prazgodovi

na 

  

4774 Arheološko 

območje Dolgi 

grič 

Strane arheološka 

najdišča 

arheološko 

območje, 

gradišče 

Prazgodovinsko gradišče z 

delno ohranjenim 

obrambnim sistemom. 

pozna 

bronasta 

doba, 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 
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Kulturna plast je 

poškodovana z vojaškimi 

vkopi iz časa med obema 

vojnama 

železna 

doba 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

4839 Arheološko 

najdišče 

Tabor 

Studeno arheološka 

najdišča 

tabor, utrdba, 

razvalina 

Ostaline protiturškega 

tabora, zgrajenega okrog 

starejšega srednjeveškega 

dvora. Najdišče je bilo 

sistematično raziskano v 

letih 1980-1981 in 

prezentirano. 

pozni 

srednji 

vek, 16. 

stol. 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

4773 Arheološko 

območje 

Ostrog in 

Podostrog 

Veli otok arheološka 

najdišča 

naselbina, 

grobišče 

Območje obsega utrjeno 

naselje z ohranjenim 

obrambnim jarkom in 

verjetno pripadajoče 

grobišče. Glede na slučajne 

najdbe sodi najdišče v čas 

rimska 

doba 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 
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antike. naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

4772 Arheološko 

območje Sv. 

Lovrenc 

Studeno arheološka 

najdišča 

arheološko 

območje, 

postojanka 

Še ne raziskana utrjena 

antična postojanka z 

obrambnim nasipom na 

jugozahodni strani hriba 

Baba. Znotraj območja je 

cerkev sv. Lovrenca. 

rimska 

doba 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

28020 Arheološko 

območje 

Gabrovica 

Šmihel pod 

Nanosom 

arheološka 

najdišča 

arheološko 

območje, 

naselbina 

Potencialno arheološko 

najdišče - rimskodobna 

naselbina glede na 

površinske keramične 

najdbe in lego območja. 

Neraziskano. 

rimska 

doba 

  

757 Arheološko 

območje 

Gradišče 

Šmihel pod 

Nanosom 

arheološka 

najdišča 

arheološko 

območje, 

gradišče, 

Prazgodovinsko gradišče z 

obrambnimi stolpi, močnim 

obrambnim nasipom in 

pozna 

bronasta 

doba, 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 
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nekropola prazgodovinskimi grobišči. 

Območje je delno 

raziskano. Poselitev tudi v 

zgodnji antiki. 

železna 

doba, 

rimska 

doba 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

4770 Arheološko 

območje Sv. 

Jurij 

Šmihel pod 

Nanosom 

arheološka 

najdišča 

postaja, cesta Območje obsega cerkev sv. 

Jurija, ki naj bi nastala na 

temeljih antične obcestne 

postaje in v vznožju 

vzpetine rimsko cesto, ki je 

vodila iz Razdrtega na 

Planino pri Postojni. 

Neraziskano 

rimska 

doba 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

9388 Arheološko 

najdišče 

Mačkovec 

Veliki Otok arheološka 

najdišča 

jamska 

postojanka, 

depo 

Poševna jama z etažami in 

breznom; ob vhodu so bili 

1932 pri kopanju kamenja 

najdeni predmeti (bronasti 

plavutasti sekiri, okrogla 

okrasna ploščica, odlomki 

lončenine), namenoma 

pozna 

bronasta 

doba 

  



17 
 

zakopani v pozni bronasti 

dobi. 

9623 Arheološko 

najdišče 

Otoška jama 

Veliki Otok arheološka 

najdišča 

jamska 

postojanka, 

favna 

Jamska postaja z bogatimi 

sedimenti, kulturno plastjo 

s paleolitskimi najdbami in 

ostanki pleistocenske 

favne. 

srednji 

paleolitik, 

mlajši 

paleolitik 

  

28011 Arheološko 

najdišče 

Risovec 

Veliki Otok arheološka 

najdišča 

jamska 

postojanka 

Paleolitska jamska 

postojanka; s sondiranjem 

med 1967 - 68 so bila 

odkrita kamena orodja 

(retuširani odbitki in kline), 

kulturno opredeljena v 

pramousterien in 

toplodobna pleistocenska 

favna (mindelsko - riški 

interglacial). 

starejši 

paleolitik 

  

859 Arheološko 

najdišče 

Betalov 

spodmol 

Zagon arheološka 

najdišča 

jamska 

postojanka 

Jamsko najdišče z bogatimi 

kulturnimi plastmi. 

Arheološka izkopavanja so 

dala najdbe od srednjega 

paleolitika prek mlajšega 

paleolitika in mezolitika do 

najdb iz bakrene dobe. 

srednji 

paleolitik, 

mlajši 

paleolitik, 

mezolitik, 

neolitik, 

bakrena 

doba 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 
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novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

19336 Arheološko 

najdišče 

Vilharjeva 

jama 

Veliki Otok arheološka 

najdišča 

jamska 

postojanka 

Paleolitska postojanka, 

odkrita 1977. Sondiranja 

1978. so odkrila kostne 

ostanke jamskega 

medveda, alpskega svizca, 

zoba toplodobnega 

nosoroga, mousteriensko 

strgalo, drobec oglja. 

Odkrito strgalo je 

primerljivo s kulturo B in D 

v Betalovem spodmolu. 

srednji 

paleolitik 

  

28015 Arheološko 

najdišče sv. 

Jurij 

Žeje arheološka 

najdišča 

naselbina, 

podružnična 

cerkev, sv. Jurij 

Ruševine stare cerkve sv. 

Jurija (omenjena 1300) in 

potencialna rimskodobna 

naselbina glede na 

strateško lego ob takratni 

cesti in patrocinij. Cerkev je 

bila po dekretu tržaškega 

škofa 1762 opuščena. 

rimska 

doba, prva 

četrtina 

14. stol., 

1300 

  

9769 Postojnski 

jamski sistem 

Postojna 

Vhod v 

Postojnski 

jamski 

sistem leži 

med 

arheološka 

najdišča, 

jamski 

sistem 

jamski sistem, 

arheološko 

najdišče 

Podzemeljski sistem v več 

etažah z rovi, ki jih je 

izoblikovala reka Pivka, 

poleg Postojnske jame 

povezuje še Otoško jamo, 

Magdaleno jamo, Črno jamo 

in Pivko jamo. S 19555 m 
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Postojno in 

Velikim 

Otokom v 

Postojnski 

jami, celotno 

območje pa 

severno od 

mesta 

Postojna. 

rovov je najdaljši sistem v 

državi. 
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CERKVE  

Evid. 

št. 

enote 

Ime enote: Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve

: 

Tipološka 

gesla enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 

4025 Cerkev sv. 

Justa 

Belsko 

Cerkev stoji 

v obzidanem 

pokopališču, 

na vzpetini 

severovzhod

no nad vasjo 

Belsko. 

 

stavbe podružnična 

cerkev, sv. Just 

Poznogotsko cerkev, 

predelano v 2. polovici 17. 

stol., sestavljajo ladja 

pravokotnega tlorisa, 

gotski rombasto obokan 

prezbiterij s slavolokom in 

vhodna lopa. Na portalu v 

ladjo je letnica 1685, nad 

njim se dviga zvončnica z 

letnico 1656. 

15. stol., 

druga 

polovica 

17. stol., 

1656, 

1685 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

4026 Cerkev sv. 

Lenarta 

Gorenje 

Cerkev stoji 

v 

cerkvenem 

obzidju 

severovzhod

no nad vasjo 

stavbe podružnična 

cerkev, sv. 

Lenart 

Gotsko cerkev sestavljata 

tristrano zaključen 

prezbiterij in ladja 

pravokotnega tlorisa s 

kamnitim šilastoločnim 

portalom, pred katerega je 

bil 1563 postavljen zvonik. 

V križnorebrasto 

prva 

polovica 

15. stol., 

tretja 

četrtina 

16. stol., 

1563, 

tretja 

 

Spomenik llokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 
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Gorenje. obokanem prezbiteriju so 

freske iz okoli 1460. 

četrtina 

19. stol., 

1880, 

tretja 

četrtina 

20. stol. 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

3680 Cerkev sv. 

Petra 

Goriče 

Obzidana 

cerkev stoji 

na griču 

severovzhod

no nad vasjo 

Goriče. 

stavbe podružnična 

cerkev, sv. 

Peter 

Gotsko, ok. 1663 prezidano 

cerkev sestavljajo gotski 

prezbiterij, širša ladja 

pravokotnega tlorisa in 

zvonik iz 19. stol. pred 

vhodom. Barokizirana ladja 

ima raven strop, prezbiterij 

je banjasto obokan. Baročni 

oltarji so iz sredine 18. stol. 

pozni 

srednji 

vek, tretja 

četrtina 

17. stol., 

sredina 18. 

stol., 

sredina 19. 

stol. 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

3671 Cerkev sv. 

Ane 

Hrašče 

Cerkev stoji 

v 

cerkvenem 

obzidju 

sredi vasi 

Hrašče. 

stavbe podružnična 

cerkev, sv. Ana 

Poznobaročna enoladijska 

cerkev z ravno zaključenim 

prezbiteriem ter zvonikom 

s čebulasto-laternasto 

streho, ki se dviguje nad 

tempeljsko fasado. Ladja in 

prezbiterij sta obokana s 

češkimi kapami. Bogata 

lesena oprema, oltarna 

zadnja 

četrtina 

18. stol., 

1795-

1796, prva 

polovica 

19. stol. 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 
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slika L. Layerja. objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

 

3670 Cerkev sv. 

Martina 

Hrenovice 

Cerkev stoji 

v zaselku Pri 

Fari, na 

griču 

zahodno od 

vasi 

Hrenovice. 

stavbe župnijska 

cerkev, sv. 

Martin 

Enoladijska cerkev 

(domnevno prafara) s 

pogotskim prezbiterijem, v 

baroku povečana v 

triladijsko in prizidan 

zvonik (1639). Na začetku 

20. stol. so podaljšali ladji 

in oblikovali novo pročelje. 

Notranjost je 1942-43 

poslikal T. Kralj. Oltar M. 

Kuše. 

10. stol., 

pozni 

srednji 

vek, 17. 

stol., 1625, 

1639, 

1674, 

zadnja 

četrtina 

19. stol., 

1891, prva 

polovica 

20. stol., 

1936-

1938, 

1942-1943 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

3677 Cerkev sv. 

Danijela 

Hruševlje 

Cerkev stoji 

na griču 

sredi 

gručastega 

jedra vasi 

Hruševje. 

stavbe podružnična 

cerkev, sv. 

Danijel 

Zgodnjebaročno cerkev 

sestavljajo v enotno lupino 

ujeta tristrano zaključen 

prezbiterij, ladja 

pravokotnega tlorisa in 

zvonik s čebulasto streho 

pred vhodom (prizidan 

1793). Na kamnoseško 

druga 

četrtina 

17. stol., 

1633, 

druga 

polovica 

19. stol., 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 
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obdelanem glavnem 

portalu sta letnici 1633 in 

1888. 

1888 na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

4002 Cerkev sv. 

Marjete 

Koče 

Proti severu 

orientirana 

cerkev stoji 

zahodno 

nad cesto v 

severnem 

delu vasi 

Koče. 

stavbe podružnična 

cerkev, sv. 

Marjeta 

Enoladijska cerkev z ravno 

zaključenim prezbiterijem 

in zvonikom, ki rahlo 

izstopa iz vhodne fasade, je 

bila zgrajena 1862 na 

mestu cerkve iz 17. stol. 

Velikemu oltarju iz 1769 je 

nastavek naslikal Š. Šubic 

1866. V obzidju sta baročna 

portona. 

druga 

polovica 

17. stol., 

1654, 

1658, 

1694, 

tretja 

četrtina 

19. stol., 

1862 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

3679 Cerkev sv. 

Nikolaja 

Landol 

Cerkev stoji 

sredi 

obzidanega 

pokopališča 

zahodno 

nad 

zaselkom 

Brinje, 

severno od 

stavbe podružnična 

cerkev, sv. 

Nikolaj 

Enoladijska cerkev iz 17. 

stol. s tristrano zaključenim 

prezbiterijem z zakristijo 

na severu, omenjena 1589. 

Zvončnica nad zahodno 

fasado dodana 1743, lopa 

1757. Poznobaročna 

banjasto obokana 

notranjščina in oprema. V 

oltarju je slika A. Götzla. 

zadnja 

četrtina 

16. stol., 

1589, 

druga 

četrtina 

17. stol., 

1626, 18. 

stol., 1743, 

1757 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 
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vasi Landol novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

3675 Kapela sv. 

Jošta 

Landol 

Kapela stoji 

ob križišču 

sredi vasi 

Landol. 

stavbe kapela, 

podružnična 

cerkev, sv. Jošt 

Baročna kapela 

osmerokotnega tlorisa z 

daljšima vzdolžnima 

stranicama in z manjšim 

zvonikom nad vhodno 

fasado je bila sezidana 

1765 in posvečena 1767. 

Krita je z bobrovci. Oltar je 

iz 1768. 

tretja 

četrtina 

18. stol., 

1765-1767 
 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

3936 Cerkev sv. 

Elizabete 

Mali Otok 

Cerkev stoji 

sredi 

obzidanega 

pokopališča 

na 

severovzhod

nem robu 

vasi Mali 

Otok. 

stavbe podružnična 

cerkev, sv. 

Elizabeta 

Cerkev sestavljata 

križnorebrasto obokan 

prezbiterij iz okoli 1530 in 

ravno stropna ladja, 

predelana ob koncu 17. 

stol. in podaljšana 1890, ko 

so prizidali zvonik in 

zakristijo ter naredili 

enotno fasado. Oprema iz 

19. stol., slika T. Kralja. 

druga 

četrtina 

16. stol., 

zadnja 

četrtina 

17. stol., 

zadnja 

četrtina 

19. stol., 

1890 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 
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3841 Cerkev sv. 

Janeza 

Krstnika 

Matenja vas 

Cerkev stoji 

v zaselku 

Štivan, 

zahodno od 

Matenje 

vasi. 

stavbe podružnična 

cerkev, sv. 

Janez Krstnik 

Enovito cerkev sestavljajo 

tristrano zaključen 

prezbiterij, enako visoka in 

široka ladja ter zvonik s 

čebulasto streho v osi 

vhoda. Notranjščino, 

predelano v 19. stol., je 

1937 poslikala M. Kralj. 

Glavni oltar iz 1739, 

stranska izklesal F. 

Rottman. 

druga 

četrtina 

17. stol., 

1643, 

zadnja 

četrtina 

17. stol., 

1693 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

4088 Cerkev sv. 

Brikcija 

Veliko 

Ubeljsko 

Cerkev stoji 

na pobočju 

Nanosa, 

zahodno 

nad vasjo 

Strane. 

stavbe podružnična 

cerkev, sv. 

Brikcij 

Cerkev je prvič omenjena 

1589. leta. Sedanjo so 

pozidali leta 1888. 

Obstoječi oltar je bil 

prepeljan iz Stran, od 

starejšega se je ohranilo le 

nekaj plastik. 

zadnja 

četrtina 

16. stol., 

1589, 

zadnja 

četrtina 

19. stol., 

1888 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 
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3860 Cerkev sv. 

Florijana 

Orehek 

Cerkev stoji 

sredi vasi 

Orehek. 

stavbe župnijska 

cerkev, tabor, 

sv. Florijan 

Obzidano taborsko cerkev 

sestavljajo poznogotsko 

obokan prezbiterij, 

banjasto obokana ladja in 

masiven zvonik ob strani 

glavne fasade. V zvoniku so 

gotske strelne line, v 

vrhnjem delu so trifore 

(1672). V notranjosti 

kvalitetna baročna oprema. 

16. stol., 

tretja 

četrtina 

17. stol., 

1672  

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

3861 Cerkev sv. 

Lovrenca 

Orehek 

Cerkev stoji 

sredi 

obzidanega 

pokopališča 

na manjši 

vzpetini 

severno od 

vasi Orehek. 

stavbe podružnična 

cerkev, sv. 

Lovrenc 

S pokopališčem obdana 

enoladijska cerkev s 

tristrano zaključenim 

prezbiterijem, zgrajena v 

17. stol., z novejšo 

zvončnico. V obzidju je na 

zahodni strani porton iz 

1613. V tlaku ladje je 

grobnična plošča Jakoba 

barona Hallerja z grbom iz 

1621. 

prva 

polovica 

17. stol., 

1613, 

1626, prva 

četrtina 

20. stol., 

1902 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 
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2107 Cerkev sv. 

Marjete 

Planina 

Cerkev, 

orientirana 

v smeri 

sever-jug, 

stoji ob cesti 

v severnem 

delu Dolnje 

Planine. 

stavbe župnijska 

cerkev, zvonik, 

sv. Marjeta 

Izrazito baročna 

arhitektura s prečno ladjo, 

ki se mehko prelije v 

prezbiterij, je bila zgrajena 

1771. V razgibani 

notranjščini je bogata 

oprema iz 18. stol. in 

naslikan oltar. Zvonik iz 

1671 stoji ločeno (ostanki 

gotskih oken in lin). 

Omenjena 1361. 

tretja 

četrtina 

14. stol., 

1361, 

tretja 

četrtina 

17. stol., 

1671, 

tretja 

četrtina 

18. stol., 

1771 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

2108 Cerkev sv. 

Roka 

Planina 

Cerkev stoji 

sredi vasi 

Gornja 

Planina, ob 

stari cesti, v 

osi ceste čez 

Unico. 

stavbe podružnična 

cerkev, sv. Rok 

Baročno cerkev sestavljajo 

ravno zaključen prezbiterij, 

ladja pravokotnega tlorisa 

in zvonik v osi fasade. 

Cerkev je krita z bobrovci. 

Oltarna slika in naslikana 

oltarna arhitektura sta delo 

Goldensteina iz 1852. 

tretja 

četrtina 

18. stol., 

1761 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 
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3932 Cerkev sv. 

Štefana 

Postojna 

Cerkev stoji 

na platoju 

sredi mesta 

Postojna. 

stavbe župnijska 

cerkev, sv. 

Štefan 

Centralno zasnovana 

baročna cerkev s parom 

kapel, dvostolpno fasado, 

prezbiterijem z zaobljenimi 

vogali (zgrajen po požaru v 

19. stol.) in zakristijama je 

bila zgrajena 1777 po 

načrtih L. Hoferja. Oboke je 

poslikal D. Fabris, bogata 

baročna oprema. 

tretja 

četrtina 

15. stol., 

1473, 

zadnja 

četrtina 

18. stol., 

1777, prva 

četrtina 

19. stol. 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

2109 Cerkev Marije 

pribežališče 

grešnikov 

Planina 

Cerkev stoji 

na Planinski 

gori, nad 

vasjo 

Planina pri 

Postojni. 

stavbe romarska 

cerkev, sv. 

Marija 

pribežališče 

grešnikov 

Romarsko cerkev iz 17. 

stol. sestavljajo tristrano 

zaključen prezbiterij, 

kvadrasta ladja in zvonik. 

Krita je z opečnimi 

zarezniki. Prezbiterij ima 

rebrast obok. 

tretja 

četrtina 

17. stol., 

1657 

  

4028 Cerkev 

Žalostne 

Matere božje 

Predjama 

Cerkev stoji 

na robu 

pobočja nad 

sotesko, ob 

ovinku poti, 

ki pelje do 

stavbe podružnična 

cerkev, 

Žalostna Mati 

božja 

Enoladijska, gotska 

podružnica s konca 15. stol. 

z lopo in zvonikom na 

preslico stoji pod gradom. V 

širši ladji in gotskem 

prezbiteriju so poslikave 

Mojstra iz Srednje vasi pri 

Šenčurju iz okoli 1460. leta. 

sredina 15. 

stol., 17. 

stol. 

 Spomenik državnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

Gradu Jama za kulturni 

spomenik državnega 

pomena, Ur.l. RS, št. 

81/99-3826, 55/2002-
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gradu Jama. 2702, 54/2003-2694 

3842 Cerkev 

Marijine 

zaroke 

Rakitnik 

Cerkev stoji 

ob glavni 

cesti v vasi 

Rakitnik, na 

levem bregu 

potoka 

Rakiški 

stržen. 

stavbe podružnična 

cerkev, 

Marijina zaroka 

Cerkev sestavljajo ladja, 

enako širok prezbiterij s 

tristranim zaključkom, ob 

severno steno ladje 

prizidana kapela in v 

zahodno steno delno 

inkorporiran zvonik s 

čebulasto streho. Oltarno 

sliko velikega oltarja je 

naslikal A. Herrlein 

sredina 18. 

stol., 1746-

1751 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

3672 Cerkev sv. 

Janeza 

Nepomuka 

Rakulik 

Cerkev stoji 

na griču, 

zahodno 

nad vasjo 

Rakulik. 

stavbe podružnična 

cerkev, sv. 

Janez Nepomuk 

Baročno enoladijsko cerkev 

z enako visokim in ožjim 

ravno sklenjenim 

prezbiterijem so začeli 

graditi 1728-29, zvonik v 

osi vhoda z letnico 1740 je 

bil prizidan 1796-98. 

Glavni oltar, delo M. Kuše iz 

1699, je iz frančiškanske 

cerkve v Ljubljani. 

druga 

četrtina 

18. stol., 

1728-

1729, 

1740, 

zadnja 

četrtina 

18. stol., 

1796-1798 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

4090 Cerkev sv. Razdrto stavbe župnijska 

cerkev, sv. 

Sedanja cerkev iz 17. stol. 

stoji na osnovah starejšega 

17.stol.   



30 
 

Trojice Cerkev stoji 

v vzhodnem 

delu vasi. 

Trojica kompleksa. Sestavljajo jo 

tristrano zaključen 

prezbiterij, kasneje 

povišana pravokotna ladja 

ter zvonik. Oprema je iz 18. 

in 19. Stol. 

3999 Cerkev 

Marijinega 

vnebovzetja 

Slavina pri 

Postojni 

 

Cerkev stoji 

na obzidani 

ploščadi 

sredi vasi 

Slavina. 

stavbe župnijska 

cerkev, 

Marijino 

vnebovzetje 

Triladijska cerkev s 

tristrano sklenjenim 

prezbiterijem in zvonikom, 

na novo zgrajena v 17. stol., 

podaljšana 1812, je bila 

sedež pražupnije. Gotski 

prezbiterij služi kot 

zakristija. Kvalitetna 

oprema (Robba, Slavinski 

mojster), poslikava (Ogrin). 

10. stol., 

druga 

četrtina 

17. stol., 

1636, prva 

četrtina 

19. stol., 

1812 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

3674 Cerkev sv. 

Jedrti 

Slavinje 

Cerkev stoji 

na griču 

severozahod

no nad vasjo 

Slavinje. 

stavbe podružnična 

cerkev, sv. Jedrt 

V osnovi gotsko cerkev 

sestavljajo tristrano 

zaključen prezbiterij, 

malenkost širša ladja 

pravokotnega tlorisa z 

zvončnico nad vhodno 

fasado ter odprta lopa. 

Letnica 1638 na portalu 

kaže na barokizacijo stavbe. 

pozni 

srednji 

vek, druga 

četrtina 

17. stol., 

1638 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 
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objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

3934 Cerkev sv. 

Antona 

Padovanskeg

a 

Stara vas 

Obzidana 

cerkev stoji 

v 

severovzhod

nem delu 

Stare vasi. 

stavbe podružnična 

cerkev, sv. 

Anton 

Padovanski 

Pravilno orientirano cerkev 

iz 17. stol. sestavljajo 

tristrano zaključen 

prezbiterij, ladja 

pravokotnega tlorisa z 

1857 inkorporiranim 

zvonikom in lopa. Ladja je 

banjasto obokana, 

prezbiterij ima grebenast 

obok. Gradnja je pripisana 

Matiji Severju. 

tretja 

četrtina 

17. stol., 

1663-

1668, 

tretja 

četrtina 

19. stol., 

1857 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

4089 Cerkev sv. 

Križa 

Strane 

Cerkev stoji 

na vzpetini 

severno nad 

cesto sredi 

vasi Strane. 

stavbe podružnična 

cerkev, sv. Križ 

Baročna enoladijska cerkev 

s tristrano zaključenim 

prezbiterijem, omenjena 

1665, predelana 1706. 

Zvonik je bil prizidan 1776 

v osi vhoda. Zrcalni obok v 

ladji in banjasti v 

prezbiteriju s štukiranimi 

okvirji sta iz 1794. Oprema 

je večinoma baročna. 

tretja 

četrtina 

17. stol., 

1665, prva 

četrtina 

18. stol., 

1706, 

zadnja 

četrtina 

18. stol., 

1776, 

1794, 

zadnja 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 
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četrtina 

20. stol. 

4029 Cerkev Marije 

Snežne 

Strmca 

Cerkev stoji 

v cerkveni 

ogradi 

severozahod

no od vasi 

Strmca. 

stavbe župnijska 

cerkev, Marija 

Snežna 

Cerkev, zgrajeno v gotski 

tradiciji in predelano okoli 

1630, sestavljajo tristrano 

zaključen prezbiterij, ladja 

pravokotnega tlorisa s 

poznogotskim portalom in 

lopa pred vhodom. Nad 

zahodno steno se dviga 

zvonik na preslico. Oprema 

je neogotska. 

prelom 15. 

stol. in 16. 

stol., druga 

četrtina 

17. stol., 

1630 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

3672 Cerkev sv. 

Barbare 

Studenec 

Obzidana 

cerkev stoji 

v južnem 

delu vasi 

Studenec. 

stavbe podružnična 

cerkev, sv. 

Barbara 

V enotno stavbno telo ujeta 

enoladijska cerkev z 

zvezdasto obokanim 

prezbiterijem je bila 

zgrajena v 17. stol. v gotski 

tradiciji. Zvonik v osi fasade 

je bil prizidan 1825. Na 

slavoloku je letnica 1680. 

Glavni oltar iz 1843, 

stranska iz 1690. 

druga 

polovica 

17. stol., 

1661, 

1680, prva 

četrtina 

19. stol., 

1825 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 



33 
 

4024 Cerkev sv. 

Jakoba 

Studeno 

Cerkev stoji 

na 

pokopališču 

v vzhodnem 

delu vasi 

Studeno. 

stavbe župnijska 

cerkev, sv. 

Jakob 

Cerkev sestavljajo tristrano 

zaključen prezbiterij, širša 

pravokotna ladja in vanjo 

delno vgrajen zvonik 

(letnica 1682) z 

neogotskim zaključkom. V 

notranjosti je ladja zrcalno, 

prezbiterij pa banjasto 

obokan. Oltarji so izdelani v 

baročni tradiciji. 

druga 

polovica 

17. stol., 

1665, 

1682, 

zadnja 

četrtina 

18. stol., 

zadnja 

četrtina 

19. stol., 

1878 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

4027 Cerkev sv. 

Lovrenca 

Studeno 

Cerkev stoji 

na hribu, 

severozahod

no nad 

vasjo. 

stavbe podružnična 

cerkev, sv. 

Lovrenc 

Cerkev je orientirana. Ladja 

in pezbiterij sta ujeta v 

enoten pravokoten tloris. 

Nad zahodno fasado se 

dviguje zvončnica, pred njo 

stoji lopa, krita z dvokapno 

streho. Notranjost banjasto 

obokana. 

zadnja 

četrtina 

14. stol., 

1391 

  

3676 Cerkev sv. 

Jurija 

Šmihel pod 

Nanosom 

Cerkev stoji 

sredi 

pokopališča 

južno od 

vasi Šmihel 

stavbe podružnična 

cerkev, 

pokopališče, sv. 

Jurij 

Prvotno srednjeveško 

cerkvico so obnovili sredi 

17. stol., notranjščina in 

fasada z inkorporiranim 

zvonikom sta iz 19. stol. 

Tristrano zaključen 

prezbiterij je grebenasto 

obokan, na slavoloku je 

srednji 

vek, 

sredina 17. 

stol., 1655, 

druga 

polovica 

19. stol. 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 
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pod 

Nanosom. 

letnica 1655. Oltar sv. Jurija 

je poznobaročen (1811). 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

3678 Cerkev sv. 

Mihaela 

Šmihel pod 

Nanosom 

Cerkev stoji 

v obzidju v 

severnem 

delu vasi 

Šmihel pod 

Nanosom. 

stavbe župnijska 

cerkev, zlati 

oltar, sv. Mihael 

Cerkev iz 17. stol. (v osnovi 

gotska) sestavljajo 

tristrano zaključen, 

banjasto obokan 

prezbiterij, zakristija 

(1853), ladja pravokotnega 

tlorisa in zvonik iz 1743 

pred vhodom. Na portalu je 

letnica 1744. Poznobaročen 

oltar, stranska iz 17. stol. 

pozni 

srednji 

vek, 17. 

stol., druga 

četrtina 

18. stol., 

1743, 

1744, 

tretja 

četrtina 

19. stol., 

1853 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

3933 Cerkev sv. 

Andreja 

Veliki Otok 

Stoji na 

samem na 

vzpetini 

vzhodno 

nad cesto 

Veliki Otok-

Zagon. 

stavbe podružnična 

cerkev, sv. 

Andrej 

Podružnično cerkev 

sestavljajo triosminsko 

zaključen prezbiterij z 

začetka 16. stol., starejša 

ladja pravokotnega tlorisa z 

zvončnico in vhodna lopa. V 

ladji so poslikave iz 1430-

40 (cikel sv. Treh kraljev na 

severni in pasijon na južni 

steni). 

pozni 

srednji 

vek, zadnja 

četrtina 

17. stol., 

1684, 19. 

stol. 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 
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novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

3938 Cerkev sv. 

Katarine 

Veliki Otok 

Cerkev z 

obzidanim 

pokopališče

m stoji v 

vzhodnem 

delu vasi. 

stavbe podružnična 

cerkev, sv. 

Katarin  

Enoladijska cerkev s 

tristrano sklenjenim 

prezbiterijem je bila 

zgrajena v 17. stol., zvonik 

pred vhodom prizidan 

1733. V vzhodno steno 

prezbiterija je vzidan relief 

sv. Katarine iz okrog 1470. 

Veliki oltar je iz 1871, 

stranska z začetka 19. stol. 

tretja 

četrtina 

15. stol., 

druga 

polovica 

17. stol., 

druga 

četrtina 

18. stol., 

1733 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

4087 Cerkev sv. 

Urha 

Veliko 

Ubeljsko 

Cerkev stoji 

sredi vasi 

Veliko 

Ubeljsko. 

stavbe župnijska 

cerkev, sv. Urh 

a 

cerkev iz 17. stol. 

sestavljajo triosminsko 

zaključen prezbiterij, širša 

pravokotna ladja in zvonik 

na levi polovici fasade. 

Ladja in prezbiterij sta 

banjasto obokana, na 

kamnitem slavoloku je 

letnica 1747. Trije baročni 

oltarji iz okoli 1700. 

prva 

četrtina 

17. stol., 

1616, 

sredina 18. 

stol., 1745-

1747, 

zadnja 

četrtina 

18. stol., 

1778, 

1785 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 
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3681 Cerkev sv. 

Notburge 

Zagon 

Cerkev stoji 

na manjši 

vzpetini 

severno od 

vasi Zagon. 

stavbe podružnična 

cerkev, sv. 

Notburga 

Cerkev iz 18. stol. 

sestavljajo v enotno lupino 

ujeta triosminsko zaključen 

prezbiterij in ladja, ter 

zvonik s korenasto streho, 

inkorporiran v zahodno 

fasado. Krita je z bobrovci. 

Na portalu je letnica 1746 

druga 

četrtina 

18. stol., 

1746  

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

3935 Cerkev sv. 

Danijela 

Postojna 

Cerkev stoji 

južno pod 

vasjo Zalog, 

ob avtocesti 

Razdrto-

Ljubljana. 

 

stavbe podružnična 

cerkev, sv. 

Danijel 

Poznogotsko cerkev 

sestavljajo enako visoka 

tristrano zaključen 

prezbiterij in ladja 

pravokotnega tlorisa z 

zvončnico ter večja lopa, ki 

se odpira na zahod. Streha 

je krita z bobrovci. 

Prezbiterij je rebrasto 

obokan. Prenovljena 1625. 

druga 

četrtina 

17. stol., 

1622-1625  

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 
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4000 Cerkev sv. 

Jurija 

Žeje 

Proti jugu 

obrnjena 

cerkev stoji 

južno pod 

vasjo Žeje. 

stavbe podružnična 

cerkev, sv. Jurij 

Enoladijska cerkev s 

tristrano zaključenim 

prezbiterijem in zvonikom 

v osi fasade je bila zgrajena 

1722, zakristija prizidana 

1825. Tripolna ladja je 

banjasto obokana s 

štukaturnim okrasjem. 

Bogata oprema je izdelana 

v baročni tradiciji. 

tretja 

četrtina 

18. stol., 

1772, prva 

četrtina 

19. stol., 

1825 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

3937 Razvaline 

cerkve sv. 

Jerneja 

Veliki Otok 

Razvaline 

cerkve 

stojijo na 

samem, nad 

cesto, ki 

vodi iz 

Zagona proti 

Predjami. 

stavbe razvalina, 

podružnična 

cerkev, sv. 

Jernej 

Razvaline cerkve obsegajo 

pravokotno ladjo, katere 

izrazito plastna pozidava 

izpričuje, da je nastala že 

vsaj v 14. stol., ter zidove 

tristrano zaključenega 

prezbiterija iz leta 1622. 

14. stol., 

prva 

četrtina 

17. stol., 

1622 
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ŽUPNIŠČE 

Evid. 

št. 

enote 

Ime enote: Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve

: 

Tipološka 

gesla enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 

19384 Župnišče Hrenovice 

Hrenovice 

32. Župnišče 

stoji ob 

cerkvi sv. 

Martina. 

stavbe župnišče, 

gospodarsko 

poslopje 

Mogočna enonadstropna 

hiša župnišča ima strmo 

dvokapno streho s 

trikapnimi zaključki, 

kamniti portal z letnico 

1899. V sklopu župnišča še 

gospodarska poslopja. 

19.stol.   

19437 Hiša Orehek 

39 

Orehek 

Orehek 39. 

Hiša stoji v 

osrednjem 

delu vasi, v 

bližini 

cerkve sv. 

Florijana. 

stavbe župnišče, vrt Etažna hiša iz 19. stoletja, s 

trikotniškim zaključkom, z 

dvokapno korčno streho, 

ima tridelno zasnovo in 

ohranjene kamnoseške 

detajle. V njej je delovalo 

župnišče. Ob hiši obzidan 

vrt. 

19.stol.   

23100 Župnišče Postojna 

Vilharjeva 

ulica 2. 

stavbe župnišče Župnišče iz 1849 je 

sestavljeno iz dveh 

združenih stavbnih enot. 

Osrednja stavba je 

19. stol., 

1849, 20. 

stol. 
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Župnišče 

stoji južno 

pri župnijski 

cerkvi. 

dvonadstropna s triosno 

zahodno fasado. Streha je 

štirikapna. Pridružena 

stavba je enonadstropna z 

dvokapno streho s čopom. 

Okenski okvirji iz ometa. 

Župnija od 1794. 

655 Župnišče Slavina pri 

Postojni 

Slavina 53. 

Župnišče 

stoji v jedru 

vasi Slavina, 

na trgu pri 

cerkvi. 

stavbe župnišče V 16. stol. zasnovana stavba 

je bila barokizirana 1772. 

Dolga devetosna fasada ima 

v nadstropju baročno 

oblikovana okna s 

profiliranimi prekladami. 

Osrednja os je poudarjena s 

polkrožnim portalom in 

oknom nad njim. Streha je 

oblikovana na čop. 

16. stol., 

tretja 

četrtina 

18. stol., 

1772 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

25832 Župnišče Studeno 

Studeno 71. 

Župnišče 

stoji na 

manjšem 

trgu v 

središču 

vasi, 

stavbe župnišče, vrt Enonadstropna stavba s 

starejšo zasnovo, s streho 

na čop in s centralnim 

vhodom s kamnitim 

polkrožno zaključenim 

portalom, ki nosi letnico 

1700. Klet župnišča je 

obokana. V sklopu župnišča 

prelom 17. 

stol. in 18. 

stol., 1700 
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jugozahodn

o od cerkve. 

je tudi vrt. 
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DOMAČIJE IN HIŠE 

Evid. 

št. 

enote 

Ime enote: Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve

: 

Tipološka 

gesla enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 

19427 Domačija 

Dilce 41 

Dilce 

Dilce 41. 

Domačija 

stoji v 

jugozahodn

em delu 

vasi, ob 

regionalni 

cesti 

Postojna - 

Razdrto. 

stavbe domačija, 

pošta, hlev 

Enonadstropna domačija iz 

19. stoletja, nekdaj pošta in 

sedež občine Hrenovice, 

ima strmo dvokapno streho 

s čopoma ter kamnite 

detajle. Pritlična štala s 

senikom pod streho krita s 

strmo streho 

19.stol.   

19426 Hiša Dilce 42 Dilce 

Dilce 42. 

Hiša stoji v 

jugozahodn

em delu 

vasi, ob 

regionalni 

cesti 

stavbe hiša, gostilna Enonadstropna hiša, do leta 

1947 gostilna, ima petosno 

vhodno fasado s centralnim 

kamnitim portalom z 

nadstreškom, datiranim 

1853 ID, dvokapno streho 

in kamnite okvirje oken. 

19. stol., 

1853 

  



42 
 

Postojna - 

Razdrto. 

19428 Hiša Dilce 9 Dilce 

Dilce 9. Hiša 

stoji v 

severovzhod

nem delu 

vasi, ob 

regionalni 

cesti 

Postojna - 

Razdrto. 

stavbe hiša Pritlična hiša malega kmeta 

iz 18. stoletja, ima strmo 

dvokapnico s čopom, 

tridelno zasnovo, kuhinjo 

pod nadstreškom in 

spravilo za seno pod streho. 

18.stol.   

19363 Domačija 

Goriče 15 

Goriče 

Goriče 15. 

Domačija 

stoji v 

osrednjem 

delu vasi, ob 

glavni vaški 

poti. 

stavbe domačija, 

gospodarsko 

poslopje, kašča 

Domačija iz 19. stol., s 

pritlično stanovanjsko hišo, 

s tridelno zasnovo, s strmo 

dvokapnico s čopoma, 

obsega še enocelično 

gospodarsko poslopje in 

enonadstropno zidanico 

(kaščo). 

19.stol.   

19362 Domačija 

Goriče 23 

Goriče 

Goriče 23. 

Domačija 

stoji v 

jugozahodn

em delu 

stavbe stegnjen dom, 

gospodarsko 

poslopje, 

svinjak 

Stegnjena, pritlična 

domačija s strmo 

dvokapnico in tridelno 

zasnovano hišo ima na 

dvoriščni strani še eno 

gospodarsko poslopje. 

Povezuje ju pritličen 

19.stol.   
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vasi. svinjak. Datiramo jo v 19. 

stol. 

19364 Domačija 

Grobišče 19 

Grobišče 

Grobišče 19. 

Domačija 

stoji v 

osrednjem 

delu vasi. 

stavbe vzporedna 

domačija, 

skedenj, 

svinjak 

Vzporedno domačijo iz 19. 

stol. tvorijo pritlična 

stanovanjska hiša s strmo 

dvokapnico s čopoma, s 

tridelno zasnovo, z 

enostavnimi kamnoseškimi 

detajli, pritličen skedenj s 

strmo dvokapnico s 

čopoma in svinjak. 

19.stol.   

19443 Domačija 

Hrašče 27 

Hrašče 

Hrašče 27. 

Domačija 

stoji v 

jugovzhodn

em delu 

vasi. 

stavbe stegnjen dom Enonadstropna mogočna 

domačija velikega kmeta, z 

gospodarskim poslopjem 

pod isto, strmo, dvokapno 

streho. Ulična fasada 

hišnega dela je petosna s 

centralnim vhodom, 

kamniti okvirji oken in vrat 

19.stol.   

19441 Domačija 

Hrašče 39 

Hrašče 

Hrašče 39. 

Domačija 

stoji v 

zahodnem 

delu vasi. 

stavbe domačija, hiša, 

gospodarsko 

poslopje 

Enonadstropna hiša iz 19. 

stol., s strmo streho, 

kamnitimi detajli, tridelno 

zasnovo in lesenim 

balkonom v nadstropju, 

ima ločeno, pritlično 

gospodarsko poslopje. 

19.stol.   

19445 Domačija Hrašče stavbe vzporedna Vzporedna domačija 19.stol.   
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Hrašče 53 Hrašče 53. 

Domačija 

stoji na 

severozahod

nem robu 

vasi. 

domačija malega kmeta iz 19. stol., s 

pritlično hišo in 

gospodarskim poslopjem, s 

strmimi dvokapnimi 

strehami in enostavnimi 

kamnoseškimi detajli. Hiša 

ima tridelno zasnovo. 

19444 Domačija 

Hrašče 99 

Hrašče 

Hrašče 99. 

Domačija 

stoji na 

južnem robu 

vaškega 

jedra. 

stavbe stegnjen dom, 

hlevna hiša, 

gospodarsko 

poslopje 

Domačija iz 19. stol., z 

vrhhlevno, v breg vkopano 

hišo z vhodom pod 

nadstreškom in z 

gospodarskim poslopjem. 

Oboje krito s skupno strmo 

dvokapnico s čopi. Ravni 

kamniti okvirji oken in vrat. 

19.stol.   

19440 Hiša Hrašče 

101 

Hrašče 

Hrašče 101. 

Hiša stoji na 

jugozahodn

em robu 

vasi. 

stavbe hiša, gostilna, 

trgovina 

Enonadstropna hiša 

nekdanjega posestnika, 

trgovca in gostilničarja iz 

19. stol. ima strmo 

dvokapno streho krito z 

bobrovcem, petosno 

vhodno fasado in ohranjene 

kamnoseške detajle. 

19.stol.   

19442 Hiša Hrašče 

36 

Hrašče 

Hrašče 36 

(prej Hrašče 

27). Hiša 

stavbe hiša, trgovina Enonadstropna hiša z 

neizkoriščenim 

podstrešjem iz 19. stol., 

nekdaj s trgovino v 

pritličju, s strmo streho s 

19.stol.   
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stoji v 

osrednjem 

delu vasi 

Hrašče, 

zahodno od 

cerkve sv. 

Ane. 

čopoma in urejenimi 

okenskimi osmi, ima vhod v 

trgovinski del na 

jugozahodni zatrepni 

fasadi. Ohranjeni kamniti 

detajli. 

19454 Domačija 

Hruševje 25 

Hruševlje 

Hruševje 25. 

Domačija 

stoji v 

severnem 

delu vasi, 

nasproti 

cerkve. 

stavbe stegnjen dom Stegnjena domačija iz 19. 

stol., s strmo dvokapnico s 

čopoma in velikim 

napuščem na vhodni fasadi. 

Hiša ima tridelno zasnovo. 

19.stol.   

19455 Domačija 

Hruševje 26 

Hruševlje 

Hruševje 26. 

Domačija 

stoji na 

severozahod

nem robu 

vasi. 

stavbe vzporedna 

domačija 

Vzporedna domačija z 

enonadstropno hišo s 

strmo streho, krito z 

bobrovci, tridelno zasnovo 

hiše z velbom v osrednjem 

prostoru in deloma 

ohranjenimi okvirji oken. 

Na oknu hrama letnica 

1689. 

zadnja 

četrtina 

17. stol., 

1689, 19. 

stol., 20. 

stol. 

  

19456 Domačija 

Hruševje 36 

Hruševlje 

Hruševje 36. 

Domačija 

stavbe domačija na 

vogel, 

gospodarsko 

Pritlična vogalna domačija 

iz 19. stol., s strmo 

dvokapnico s čopoma. Hiša 

19.stol.   
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stoji na 

skrajnem 

jugovzhodn

em robu 

vasi. 

poslopje ima tridelno zasnovo. Na 

dvorišču manjši 

gospodarski objekt. 

19433 Domačija 

Koče 12 

Koče 

Koče 12. 

Domačija 

stoji v 

južnem delu 

vasi, južno 

ob vaški 

poti, ki vodi 

proti Slavini. 

stavbe stegnjen dom, 

gospodarsko 

poslopje 

Stegnjena domačija iz 19. 

stoletja ima enonadstropno 

hišo s tridelno zasnovo, 

krito s korčno dvokapnico. 

Vhod pod kalono. 

Gospodarsko poslopje v 

nadaljevanju hiše. 

19.stol.   

19431 Domačija 

Koče 50 

Koče 

Koče 50. 

Domačija 

stoji sredi 

vasi, ob poti, 

ki pripelje iz 

Prestranka. 

stavbe domačija na 

vogel 

Domačija iz 19. stoletja, z 

enonadstropno 

stanovanjsko hišo s plitvo 

dvokapnico, tridelno 

zasnovo in letnico 1840 na 

vhodnem portalu. 

Ohranjeni kamnoseški 

detajli. Pritlično 

gospodarsko poslopje. 

druga 

četrtina 

19. stol., 

1840 

  

19434 Domačija 

Koče 8 

Koče 

Koče 8. 

Domačija 

stoji v 

stavbe domačija na 

ključ, hiša, 

gospodarsko 

poslopje 

Domačija malega kmeta iz 

19. stoletja, z 

enonadstropno hišo s 

korčno streho in 

19.stol.   
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južnem delu 

vasi. 

kuhinjskim prizidkom pod 

enokapnico. Pritlični 

gospodarski objekti s strmo 

streho oklepajo dvorišče. 

19430 Hiša Koče 22 Koče 

Koče 22. 

Hiša stoji na 

zahodnem 

robu vasi. 

stavbe hiša Enonadstropna hiša s plitvo 

dvokapnico in trikotnim 

zatrepom in zazidanim 

vhodom pod nekdanjo 

arkadno lopo. Kamniti 

detajli. Na dvoriščnem 

vogalnem kamnu napis IHS 

1743. 

druga 

četrtina 

18. stol., 

1743 

  

19432 Hiša Koče 24 Koče 

Koče 24. 

Hiša stoji v 

središču 

vasi. 

stavbe hiša Enonadstropna, tridelno 

zasnovana hiša s korčno 

dvokapnico, ki je na 

zatrepu trikotno 

zaključena, profiliran 

strešni venec, vhod pod 

kalono, ohranjeni 

kamnoseški detajli. 

19.stol.   

19435 Hiša na 

domačiji Koče 

5 

Koče 

Hiša stoji na 

domačiji 

Koče 5, v 

južnem delu 

vasi. 

stavbe hiša Enonadstropna hiša z 

vhodom pod velbom, ki je 

nekoliko umaknjen v 

notranjost, ima strmo, 

predelano, dvokapno 

streho, pod katero 

shranjujejo seno. Ohranjeni 

kamniti detajli, okno z 

prelom 18. 

stol. in 19. 

stol., 1808 
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letnico 1808. 

28473 Domačija 

Liplje 2 

Liplje 

Liplje 2. 

Domačija 

stoji v 

zaselku 

Podgora, 

severovzhod

no ob cesti 

Planina - 

Ljubljana. 

stavbe domačija v 

nizu, vrhkletna 

hiša, hlev, 

svinjak, toplar, 

vodnjak, 

furmanska 

gostilna 

Na domačiji je nekoč 

delovala furmanska 

gostilna. Ob breg 

prislonjena, tridelno 

zasnovana vrhkletna hiša 

ima kamnit portal. Ob hiši 

se vrstijo štala, svinjak, 

kozolec in vodnjak. 

18. stol., 

19. stol., 

20. stol. 
 

 

28474 Domačija 

Liplje 3 

Liplje 

Liplje 3. 

Domačija 

stoji 

vzhodno ob 

državni cesti 

Planina - 

Ljubljana. 

stavbe domačija, 

vrhhlevna hiša 

Ob breg prislonjena 

domačija s strmo dvokapno 

streho s čopoma. V pritličju 

je hlev, v nadstropju, 

dostopnem z zgornje ceste, 

pa ima tridelno zasnovan 

stanovanjski prostor. Vhod 

je skozi kamnit portal pod 

širokim nadstreškom. 

19.stol. 

 

 

19358 Domačija 

Malo Ubeljsko 

2 

Malo 

Ubeljsko 

Malo 

Ubeljsko 2. 

Domačija 

stoji ob 

odcepu poti 

stavbe domačija, hiša, 

gospodarsko 

poslopje 

Domačija obsega 

enonadstropno hišo s 

strmo streho, vhodom pod 

arkadno lopo, in 

gospodarski poslopji. 

Ohranjeni kamnoseški 

detajli. Datiramo jo v 19. 

19.stol.   
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z glavne 

ceste 

Postojna - 

Razdrto 

proti 

Malemu 

Ubeljskemu. 

stol. 

19338 Domačija 

Malo Ubeljsko 

24 

Malo 

Ubeljsko 

Malo 

Ubeljsko 24. 

Domačija 

stoji 

severozahod

no od vasi. 

stavbe domačija, mlin Domačija obsega hišo in 

nekdanji mlin, oboje krito s 

strmo streho. Hiša ima 

centralni vhod pod 

nadstreškom in trodelno 

zasnovo. 

19.stol.   

19360 Domačija 

Matenja vas 

47 

Matenja vas 

Matenja vas 

47. 

Domačija 

stoji v 

severovzhod

nem delu 

vaškega 

jedra, ob 

poti v 

Štivan. 

stavbe stegnjen dom, 

gospodarsko 

poslopje 

Stegnjena pritlična 

domačija malega kmeta s 

hišo s tridelno zasnovo in 

gospodarskimi poslopji v 

nadaljevanju. Enostavni 

kamnoseški detajli. 

Datiramo jo v 19. stol. 

19.stol.   



50 
 

19361 Domačija 

Matenja vas 

49 

Matenja vas 

Matenja vas 

49. 

Domačija 

stoji v 

severovzhod

nem delu 

vaškega 

jedra. 

stavbe stegnjen dom Stegnjena pritlična 

domačija malega kmeta s 

hišo s tridelno zasnovo in 

gospodarskim poslopjem v 

nadaljevanju, oboje krito z 

isto strmo dvokapnico. 

Datiramo jo v 19. stol. 

19.stol.   

19439 Domačija 

Orehek 40 

Orehek 

Orehek 40. 

Domačija 

stoji v 

osrednjem 

delu vasi, ob 

cesti 

Prestranek - 

Hruševje 

stavbe domačija na 

vogel 

Etažna, vogalna domačija z 

vhodom v hišo pod 

nadstreškom, s tridelno 

zasnovo, enostavnimi 

kamnoseškimi detajli in 

strmo dvokapnico. 

Datiramo jo v 19. stoletje. 

19.stol.   

19438 Domačija 

Orehek 7 

Orehek 

Orehek 7. 

Domačija 

stoji v 

osrednjem 

delu vasi, ob 

vaški poti 

proti 

stavbe domačija, hiša, 

gospodarsko 

poslopje 

Domačija z enonadstropno 

hišo, krito s korčno 

dvokapnico, z vhodom pod 

arkadno lopo in etažnim 

gospodarskim poslopjem s 

strmo streho. Datiramo jo v 

19. stoletje. 

19.stol.   
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Hruševju. 

19436 Hiša Orehek 

28 

Orehek 

Orehek 28. 

Domačija 

stoji v vasi, 

jugozahodn

o od cerkve. 

stavbe hiša V breg vkopana hiša iz 19. 

stoletja, del nekdanje 

stegnjene domačije, s strmo 

streho s čopom, tridelno 

zasnovo in centralnim 

vhodom. Gospodarski del je 

porušen. 

19.stol.   

9193 Domačija 

Planina 3 

Planina 

Planina 3. V 

Dolnji 

Planini, 

zadnja hiša 

na levi 

strani ceste 

Postojna-

Ljubljana. 

stavbe domačija, hlev, 

skedenj 

Veliko stanovanjsko in 

gospodarska poslopja 

(skedenj, hlev z arkadno 

fasado, kozolec) iz 19. stol.. 

V stanovanjsko hišo vodi 

kamnit portal s šapastim 

sklepnikom, kamniti okvirji 

oken. 

19.stol.   

9139 Domačija 

Planina 56 

Planina 

Planina 56. 

Ob spodnji 

cesti na levi 

strani 

Planinskega 

polja. 

stavbe domačija, 

kmečki dvorec 

Stanovanjsko in 

gospodarsko poslopje 

združeno v ključu z 

vhodom pod arkadnim 

hodnikom in fresko na 

južni fasadi. Vhodni portal 

je datiran 1779. Razvoj 

domačije do začetka 20. 

stol. 

zadnja 

četrtina 

18. stol., 

1779 
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9135 Hiša Planina 

112 

Planina 

Planina 112. 

Hiša leži v 

naselju na 

levi strani 

ceste 

Postojna - 

Ljubljana. 

stavbe hiša Velika etažna stanovanjska 

hiša krita s strmo 

štirikapno streho in 

vhodom pod arkadno lopo 

iz sredine 19. stol.. 

19.stol.   

9194 Hiša Planina 

30 

Planina 

Planina 30. 

V Dolnji 

Planini na 

manjšem 

vaškem 

trgu. 

stavbe hiša, kmečki 

dvorec 

Etažno stanovanjsko 

poslopje s šivanimi robovi 

na vogalih in urejenimi 

okenskimi osmi iz 18. stol., 

zasnova je starejša. 

Konzolni dimnik. 

18.stol.   

9768 Hiša Planina 

43 

Planina 

Planina 43. 

Hiša stoji ob 

glavni cesti 

skozi Dolnjo 

Planino. 

stavbe hiša Značilen tip pritlične hiše iz 

srede 19. stol.. Vhodno 

fasado ima obrnjeno proti 

glavni cesti. Segmentno 

zaključen portal z 

inicialkami in hišno 

številko: F. T. 121. Okenski 

okvirji v ometu. 

sredina 19. 

stol. 

  

9137 Hiša Planina 

59 

Planina 

Planina 59. 

Ob spodnji 

stavbe hiša Etažna stanovanjska hiša s 

tradicionalnim portalom 

polkrožne oblike s strmo 

dvokapno streho iz 19. 

19.stol.   
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cesti na levi 

strani 

Planinskega 

polja. 

stol.. 

23097 Dietrichova 

hiša 

Postojna 

Tržaška 

cesta 19, 

Stritarjeva 

ulica 1, 3. 

Hiša stoji v 

JZ delu 

mestnega 

središča. 

stavbe hiša, pekarna, 

vrt, skladišče 

Enonadstropna hiša s tremi 

vhodi in izložbenimi okni v 

pritličju ter osmimi 

okenskimi odprtinami v 

nadstropju, z okvirji v 

ometu. K hiši spadajo še 

nekdanja pekarna, 

skladišče z najemnim 

stanovanjem in vrt z utico. 

19. stol., 

20. stol. 

  

19339 Domačija 

Jurčičeva 8 

Postojna 

Jurčičeva 

ulica 8. 

Domačija 

stoji v 

severozahod

nem delu 

Majlonta. 

stavbe dom na vogel Na vogal zalomljena 

pritlična domačija iz 19. 

stol. s strmo streho. Vhod v 

stanovanjski del skozi 

polkrožen kamnit portal s 

sklepnikom. 

19.stol.   
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4912 Domačija 

Ljubljanska 

cesta 20 

Postojna 

Ljubljanska 

20. 

Domačija 

stoji v 

Postojni, 

desno ob 

glavni cesti 

iz Postojne 

proti 

Planini. 

stavbe domačija Domačija v stegnjenem 

nizu, verjetno iz 19. stol. 

Stanovanjski del ima 

tradicionalno trodelno 

zasnovo. Dvokapna streha s 

čopi je krita z bobrovci in 

pokriva tako stanovanjski 

kot gospodarski del. 

19.stol.  Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

23111 Domačija 

Tržaška 34 

Postojna 

Tržaška 

cesta 34. 

Domačija 

stoji v 

jugozahodn

em predelu 

mesta. 

stavbe hiša, 

gospodarsko 

poslopje, 

kolona, gostilna 

Enonadstropna hiša s 

petosno fasado, členjeno z 

delilnim zidcem, z 

vhodnim, ravno 

zaključenim kamnitim 

portalom v osi. Streha je 

strma dvokapnica s čopi, 

krita z zarezniki. Med 

obema vojnama je v 

pritličju delovala gostilna. 

19. stol., 

20. stol. 

  

19340 Domačija 

Vegova 13 

Postojna 

Vegova ulica 

13. 

Domačija 

stavbe stegnjen dom Enonadstropna opuščena 

domačija iz 19. stol., s 

petosnim stanovanjskim 

delom in gospodarskim 

delom v istem nizu pod 

zadnja 

četrtina 

19. stol., 

1889 
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stoji v 

severnem 

delu 

Majlonta, v 

zadnjem 

nizu hiš pod 

Sovičem. 

strmo streho, krito z 

bobrovci. Tricelični 

stanovanjski del ima raven 

kamnit portal z letnico 

1889. 

23110 Hiša Jamska 4 Postojna 

Jamska 

cesta 4. Hiša 

stoji ob 

cesti, ki vodi 

proti 

Postojnski 

jami. 

stavbe hiša, gostilna Nekdanja gostilna je 

enonadstropna, s petosno 

ulično fasado. Raven 

kamnit portal z lesenimi 

vrati s kovano mrežo je 

nameščen v osi. Vodoravna 

členitev pritličja je 

izvedena v ometu, enako 

okvirji oken v nadstropju. 

Streha je strma dvokapnica 

s čopom. 

19. stol., 

20. stol. 

  

19341 Hiša Kot 24 Postojna 

Kot 24. Hiša 

stoji v 

severozahod

nem delu 

Majlonta, v 

zadnjem 

nizu pod 

Sovičem 

stavbe hiša Pritlična hiša iz 18. stol., s 

strmo streho z zarezniki, 

širokim napuščem na 

vhodni fasadi in velbanim 

osrednjim prostorom. 

Polkrožen vhodni portal s 

sklepnikom. 

18.stol.   
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23089 Hiša 

Ljubljanska 1 

Postojna 

Ljubljanska 

cesta 1. Hiša 

stoji v 

mestnem 

središču. 

stavbe hiša, šola V času Ilirskih provinc je v 

hiši delovala gimnazija. Gre 

za spoj dveh, v črko L 

združenih objektov. 

Osrednja stavba je 

dvonadstropna z mansardo, 

druga, ki se nanjo navezuje, 

pa z mezaninom. 

prva 

četrtina 

18. stol., 

1809-1812 

  

19342 Hiša 

Ljubljanska 

13 

Postojna 

Ljubljanska 

cesta 13. 

Hiša stoji ob 

križišču 

Ljubljanske 

ceste z Ulico 

Luke Čeča, v 

severovzhod

nem delu 

Majlonta. 

stavbe hiša, trgovina, 

gostilna 

Enonadstropna hiša iz 19. 

stol. s sedemosno glavno, 

predelano fasado in strmo 

salonitno streho. V pritličju 

jugozahodne fasade 

zazidana kamnita okna, v 

nadstropju friz v ometu. 

19.stol.   

23105 Hiša Titov trg 

1 

Postojna 

Titov trg 1. 

Hiša zapira 

mestni trg 

na severu. 

stavbe hiša, gostilna, 

gospodarsko 

poslopje 

Hiša je sestavljena iz dveh 

enonadstropnih enot v nizu 

in gospodarskih poslopij na 

dvorišču. Leva enota je 

sedemosna, s polkrožnim 

kamnitim portalom (letnica 

1793) v osi. Desna enota je 

štiriosna, z ravnim 

kamnitim portalom. 

zadnja 

četrtina 

18. stol., 

1793, 19. 

stol., 20. 

stol. 
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Okenski okvirji v ometu. 

19343 Hiša 

Tomšičeva 37 

Postojna 

Tomšičeva 

ulica 37. 

Hiša stoji v 

nizu, v 

severovzhod

nem delu 

Majlonta. 

stavbe hiša Opuščena enonadstropna 

hiša, nekdaj del domačije, 

katere gospodarski del je 

predelan. Hiša ima tridelno 

zasnovo, zalomljeno 

vhodno fasado in kamnit 

vhodni portal z letnico 

1888 in napisom J. G. 

zadnja 

četrtina 

19. stol., 

1888 

  

19344 Hiša 

Tomšičeva 43 

Postojna 

Tomšičeva 

ulica 43. 

Hiša stoji v 

nizu, v 

severovzhod

nem delu 

Majlonta. 

stavbe hiša Enonadstropna, z zadnjo 

fasado v breg vkopana hiša, 

s sedemosno vhodno 

fasado, z ravnim kamnitim 

portalom s številko 24 na 

prekladi in okenskimi 

košarami na oknih v 

pritličju. 

prva 

polovica 

20. stol. 

  

23106 Hiša Tržaška 

12 

Postojna 

Tržaška 

cesta 12. 

Hiša stoji v 

mestnem 

središču. 

stavbe hiša, gostilna Velika dvonadstropna hiša 

z gostilno v pritličju ima 

sedemosno ulično fasado z 

dvema vhodoma, okenski 

okvirji v ometu. Devetosna 

zatrepna fasada z 

dvoramnim kamnitim 

stopniščem, ki vodi k 

polkrožno zaključenemu 

portalu. Načrt: arh. 

druga 

polovica 

19. stol., 

20. stol. 
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Placereano, 1854. 

23098 Hiša Tržaška 

20 in 22 

Postojna 

Tržaška 

cesta 20, 22. 

Hiša stoji v 

jugozahodn

em 

mestnem 

predelu. 

stavbe hiša, kolona Velika dvonadstropna hiša 

je na ulico obrnjena z 

vzdolžno južno fasado, 

členjeno z osmimi okni, s 

profiliranimi delilnimi zidci 

in z v ometu dekoriranimi 

okenskimi okvirji. V obeh 

nadstropjih severne fasade 

so balkoni. Vhoda s 

kolonami. 

19. stol., 

20. stol. 

  

23099 Hiša Tržaška 

26 

Postojna 

Tržaška 

cesta 26. 

Hiša stoji v 

jugozahodn

em predelu 

mesta. 

stavbe obrtniška hiša Obrtniška hiša s poslovnimi 

prostori (vrvarna, 

fotografski atelje) v 

pritličju in stanovanjem v 

nadstropju. Enonadstropna 

hiša je na ulico obrnjena z 

enoosno zatrepno, v ometu 

členjeno fasado, z 

ohranjenim izložbenim 

oknom in biforo v zatrepu. 

19. stol., 

prva 

polovica 

20. stol. 

  

23096 Hiša Tržaška 

8 

Postojna 

Tržaška 

cesta 8. Hiša 

stoji v 

mestnem 

središču, 

stavbe trška hiša, 

trgovina 

Dvonadstropna poslovno 

stanovanjska hiša je z ožjo 

triosno fasado obrnjena 

proti glavni cesti. V pritličju 

sta večji izložbeni okni in 

avtentična lesena vrata s 

kovano mrežo. Dekor 

19. stol., 

20. stol. 

  



59 
 

severno nad 

Tržaško 

cesto. 

fasade je izveden v ometu. 

Vhodno stopnišče po vsej 

širini fasade. 

19345 Hiša Vegova 

23 

Postojna 

Vegova ulica 

23. Hiša 

stoji v 

severovzhod

nem delu 

Majlonta. 

stavbe hiša Enonadstropna, v breg 

vkopana hiša iz 19. stol., 

nekdanja mala kmetija, s 

strmo streho, triosno 

vhodno fasado in ravnim 

kamnitim portalom. 

19.stol.   

5080 Jamska 

restavracija 

Postojna 

Neposredno 

ob vhodu v 

Postojnsko 

jamo. 

 

stavbe restavracija V historičnem stilu 

zgrajena restavracija iz 19. 

stoletja. 

19.stol.  Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

13740 Domačija 

Predjama 13 

Predjama 

Predjama 

13. 

Domačija 

stavbe domačija Nekdanja domačija velikih 

kmetov obsega 

stanovanjski in gospodarski 

del pod isto strmo 

dvokapno streho s čopi. Na 

19. stol., 

20. stol. 
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leži poleg 

grajske 

kašče in 

gostilne. 

dvorišču prizidana kašča. 

Na stanovanjskem delu 

portal (1910). Okna s 

kamnitimi okvirji. 

13741 Domačija 

Predjama 20 

Predjama 

Predjama 

20. 

Domačija 

leži 

umaknjeno 

od zgornje 

vaške poti 

med 

domačijama 

Predjama 19 

in 21. 

stavbe domačija Nekdanja domačija malega 

kmeta ima tridelno 

zasnovo: kuhinja, soba, 

manjša štala. Krita je s 

strmo dvokapno streho, ki 

se nad štalo zalomi. Vhod v 

kuhinjo je pod 

nadstreškom. 

19. stol., 

20. stol. 

  

13742 Domačija 

Predjama 3 

Predjama 

Predjama 3. 

Hiša stoji v 

vasi pod 

gostilno, na 

ovinku 

spodnje 

poti, ki vodi 

k potoku 

Lokva. 

stavbe domačija Pritlična hiša nekdanjega 

majhnega kmeta. Prvotna 

zasnova tridelna: kuhinja, 

soba, štalca, kasneje 

prizidana še ena soba. 

Strma dvokapna streha je 

krita z zarezniki. 

19. stol., 

20. stol. 

  



61 
 

13744 Hiša 

Predjama 17 

Predjama 

Predjama 

17. Hiša 

stoji ob 

zgornji vaški 

poti, 

jugovzhodn

o od grajske 

kašče. 

stavbe hiša Pritlična hiša manjšega 

kmeta; s tridelno zasnovo, 

vhodom v kuhinjo z lepimi 

lesenimi vrati z 

nadstreškom. Strma 

dvokapna streha s čopoma 

krita z zarezniki. Zatrepna 

fasada vkopana v breg. 

19. stol., 

20. stol. 

  

19365 Domačija 

Rakitnik 14 

Rakitnik 

Rakitnik 14. 

Domačija 

stoji v 

severovzhod

nem delu 

vasi. 

stavbe domačija, hiša, 

gospodarsko 

poslopje 

Domačija z etažno hišo s 

strmo streho s čopoma, 

centralnim vhod in 

kamnitimi detajli. Na enem 

oknu letnica 1840. Pritlično 

gospodarsko poslopje s 

strmo streho. 

druga 

četrtina 

19. stol., 

1840 

  

9463 Domačija 

Rakitnik 28 

Rakitnik 

Rakitnik 28. 

Domačija 

stoji v 

južnem delu 

vasi. 

stavbe vzporedna 

domačija 

Vzporedna domačija 

večjega kmeta, z 

enonadstropno 

stanovanjsko hišo s strmo 

streho s čopoma. Ohranjeni 

kamniti detajli. 

Gospodarski niz je pritličen. 

19.stol.   

19366 Domačija 

Rakulik 5 

Rakulik 

Rakulik 5. 

Domačija 

stavbe domačija, hiša, 

gospodarsko 

poslopje 

Domačija iz 19. stoletja z 

etažno stanovanjsko hišo, 

korčno dvokapnico, 

vhodom pod arkadno lopo, 

19.stol.   
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stoji v 

severovzhod

nem delu 

vasi. 

kamnitimi detajli in 

ločenim gospodarskim 

poslopjem, kritim s strmo 

streho. 

19367 Domačija 

Rakulik 8 

Rakulik 

Rakulik 8. 

Domačija 

stoji v vasi, 

vzhodno ob 

glavni cesti, 

ki pripelje iz 

Hruševja. 

stavbe domačija, hiša, 

gospodarsko 

poslopje 

Enonadstropna hiša 

bogatega kmeta datira v 19. 

stoletje. Ima tridelno 

zasnovo, krita je s korčno 

dvokapnico, ohranjeni 

kamniti detajli. Veliko 

gospodarsko poslopje s 

strmo streho je ločeno od 

hiše. 

19.stol.   

19424 Domačija 

Rakulik 9 

Rakulik 

Rakulik 9. 

Domačija 

stoji 

vzhodno od 

vasi, južno 

od poti, ki 

pripelje iz 

Hruševja. 

stavbe stegnjen dom Stegnjen dom malega 

kmeta datira v 19. stol. Pod 

isto strmo streho 

gospodarsko poslopje in 

hiša s tridelno zasnovo. 

19.stol.   

19449 Hiša na 

domačiji 

Sajevče 2 

Sajevče 

Hiša stoji v 

okviru 

domačije 

Sajevče 2, v 

stavbe hiša Večja etažna hiša iz 19. stol. 

z dvokapno korčno streho, 

centralnim vhodom, 

kamnitimi detajli in 

kasnejšim prizidkom na 

19.stol.   
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zahodnem 

delu vasi. 

retrofasadi. 

19450 Domačija 

Stara vas 9 

Stara vas 

Stara vas 9. 

Domačija 

stoji v 

južnem delu 

vasi. 

stavbe stegnjen dom Stegnjen dom malega 

kmeta datira v 19. stoletje. 

Hiša s tridelno zasnovo in 

gospodarsko poslopje pod 

isto, strmo, dvokapno 

streho. 

19.stol.   

19453 Hiša na 

domačiji 

Stara vas 11 

Stara vas 

Hiša stoji na 

domačiji 

Stara vas 11, 

v vaškem 

jedru. 

stavbe hiša Pritlična hiša malega 

kmeta, s strmo dvokapnico 

s čopi datira v 18. stol. 

Nekdanji centralni vhod 

prestavljen. Ohranjeni 

kamniti detajli. 

18.stol.   

19451 Hiša na 

domačiji 

Stara vas 6 

Stara vas 

Hiša stoji na 

domačiji 

Stara vas 6, 

v severnem 

delu vasi. 

stavbe hiša, kamniti 

križ 

Pritlična kmečka hiša iz 19. 

stol. z vhodom pod 

napuščem, s strmo 

dvokapno streho, 

kamnitimi okvirji oken, eno 

z letnico 1823 in z 

vzidanim kamnitim križem 

z letnico 1780 (del 

znamenja). 

zadnja 

četrtina 

18. stol., 

1780, 19. 

stol., 1823 

  

19452 Hiša na 

domačiji 

Stara vas 

Hiša stoji na 

stavbe hiša Pritlična kmečka hiša iz 19. 

stol. s strmo dvokapnico, 

kratkim profiliranim 

19.stol.   
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Stara vas 8 domačiji 

Stara vas 8, 

v severnem 

delu vasi. 

strešnim vencem in 

centralnim vhodom, ki vodi 

v velbano kuhinjo. 

Zunanjščina delno 

predelana. 

19447 Domačija 

Strane 13 

Strane 

Strane 13. 

Domačija 

stoji v 

jugovzhodn

em delu 

vasi. 

stavbe domačija, 

vrhlevna hiša 

Vrhlevna hiša s strmo 

dvokapnico s čopoma, 

tridelno zasnovana, s 

polkrožno zaključenim 

portalom s sklepnikom z 

letnico 182?. Kamniti 

okvirji oken. 

prva 

polovica 

19. stol. 

  

19448 Hiša na 

domačiji 

Studenec 6 

Studenec 

Hiša stoji v 

sklopu 

domačije 

Studenec 6, 

v severnem 

delu vasi. 

stavbe hiša Pritlična hiša iz 19. stol., s 

strmo streho, tridelno 

zasnovo, centralnim 

vhodom in ohranjenimi 

kamnoseškimi detajli. 

19.stol.   

29182 Domačija 

Šmihel 65 

Šmihel pod 

Nanosom 

Domačija 

stoji 

jugozahodn

o od vasi 

Šmihel pod 

stavbe mlinska hiša Pritlična stavba je bila 

prvotno samotna kmetija z 

mlinom. Vhodna lopa na 

treh stožčastih kamnitih 

stebrih je tlakovana s 

kamnitim tlakom. Objekt 

pokriva strma streha s čopi. 

Ob vogalu dvoriščne fasade 

druga 

četrtina 

19. stol., 

1833 
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Nanosom, 

ob potoku 

Nanoščica. 

je vgrajena kamnita plošča 

z letnico 1833. 

19359 Domačija 

Veliko 

Ubeljsko 9 

Veliko 

Ubeljsko 

Veliko 

Ubeljsko 9. 

Domačija 

stoji v 

vzhodnem 

delu vasi. 

stavbe domačija, 

trgovina, 

gostilna, 

gospodarsko 

poslopje 

Domačija nekdanjega 

veleposestnika iz 19. stol., z 

etažno hišo s trgovino in 

gostilno ter pritličnimi 

gospodarskimi poslopji, 

oboje krito s strmo streho. 

Vhod pod arkadno vežo s 

kamnitimi stebri. 

19.stol.   

19457 Posestvo Bile Žeje 

Posestvo 

stoji 

severovzhod

no od 

Prestranka, 

ob križišču 

cest proti 

Žejam in 

Bilam, pod 

Bilskim 

hribom. 

stavbe hlev, vodnjak Nekdanje planinsko 

posestvo stiškega 

samostana, od 1749 pa 

Kobilarne Lipica, danes 

obsega dve opuščeni 

zgradbi (hlev in 

stanovanjski objekt z 

bolniškim hlevom za konje) 

in vodnjak. Zgradbi sta 

pritlični, kriti s strmo 

streho. 

sredina 18. 

stol., 

zadnja 

četrtina 

19. stol. 

  

19458 Posestvo 

Poček 

Žeje 

Posestvo 

stoji 

stavbe hlev, ruševina, 

silos 

Nekdanje planinsko 

posestvo lipiške kobilarne, 

oziroma njene podružnice v 

Prestranku, danes obsega 

zadnja 

četrtina 

19. stol., 

druga 
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severovzhod

no od 

Prestranka, 

ob cesti 

proti Žejam, 

na Matenjski 

gmajni, pod 

Trobnikom. 

osrednji, pritlični hlev s 

strmo streho in dva objekta 

v ruševinah. Za osrednjo 

stavbo visok zidan silos za 

spravilo krme. 

četrtina 

20. stol. 
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KAŠČE, ZIDANICE 

Evid. 

št. 

enote 

Ime enote: Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve

: 

Tipološka 

gesla enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 

10 Kašča Belsko 

11 

Belsko 

Belsko 11. 

Kašča stoji 

na JV robu 

naselja. 

stavbe kašča Nadstropna, zidana kašča iz 

leta 1822. 

prva 

četrtina 

19. stol., 

1822 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

4917 Zidanica na 

domačiji 

Bukovje 23 

Bukovje 

Bukovje 23. 

Zidanica 

stoji na 

dvorišču 

domačije v 

stavbe kašča Enonadstropna, dvokapna, 

z zarezniki krita kašča, ki 

datira v 19. stol., z zunanjim 

stopniščem v prvo 

nadstropje. Stopnišče ima 

podest, oblikovan z 

arkadami na dveh stebrih. 

19. stol.  Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 
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vasi. na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

4914 Zidanica na 

domačiji 

Gorenje 18 

Gorenje 

Zidanica 

stoji na 

dvorišču 

domačije 

Gorenje 18. 

stavbe kašča, zidanica Enonadstropna zidanica z 

zunanjim stopniščem in 

arkadno oblikovanim 

podestom iz 19. stol.. 

19.stol.  Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

4910 Zidanica na 

domačiji 

Gorenje 22 

Gorenje 

Gorenje 22. 

Kašča stoji 

na dvorišču 

domačije, 

sredi vasi 

Gorenje. 

 

stavbe kašča Enonadstropna, z 

dvokapno streho krita 

kašča z zunanjim 

stopniščem do podesta, 

oblikovanega z arkadami 

na dveh stebrih, verjetno iz 

19. stol.. 

19.stol.  Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 
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novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

9136 Grajska kašča Planina 

Kašča leži na 

vzhodnem 

robu naselja 

ob 

Planinskem 

polju. 

stavbe kašča Etažna enocelična kašča z 

arkadnim zunanjim 

stopniščem iz 19. stol.. 

19.stol.   

13743 Grajska kašča Predjama 

Predjama 

14. Kašča 

stoji za 

domačijo 

Predjama 

13. 

stavbe kašča Nekdanja grajska kašča je z 

dvoriščne strani 

nadstropna, pritličje 

zahodne fasade pa je 

vkopano v breg. Na južni 

fasadi velik polkrožen 

kamnit portal z letnico 

1676. V notranjosti 

dvorana deljena s stebri. 

17. stol., 

1676 

  

19446 Zidanica na 

domačiji 

Strane 20 

Strane 

Kašča stoji na 

domačiji 

Strane 20, v 

severnem 

delu vasi, 

vzhodno ob 

cerkvi sv. 

Križa. 

stavbe kašča Enoceličen, enonadstropen 

gospodarski objekt s strmo 

dvokapno streho s čopoma, 

z zunanjimi kamnitimi 

stopnicami in kamnitimi 

okvirji oken in vrat z 

letnico 1809. 

prva 

četrtina 

19. stol., 

1809 
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VILE 

Evid. 

št. 

enote 

Ime enote: Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve

: 

Tipološka 

gesla enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 

23103 Vila 

Cankarjeva 3 

Postojna 

Cankarjeva 

ulica 3. Vila 

stoji v bližini 

mestnega 

središča. 

stavbe vila Enonadstropna, simetrično 

zasnovana vila, krita s 

štirikapno streho. Vhodna 

triosna fasada je 

poudarjena z zunanjim 

stopniščem in balkonom 

nad vhodom. Okna 

razvrščena v oseh. Obdaja 

jo vrt. Zgrajena je bila kot 

zasebna klinika z osmimi 

sobami. 

prva 

četrtina 

20. stol., 

1925 

  

23104 Vila Jenkova 3 Postojna 

Jenkova 

ulica 3. Vila 

stoji v 

mestnem 

središču, 

južno pod 

Tržaško 

stavbe vila V historicističnem slogu 

leta 1910 zgrajena vila na 

mestu nekdanjega dvorca 

Adlershofen. Glavna fasada 

je poudarjena z rizalitom, 

bogatejši okenski okvirji so 

izvedeni v ometu. Nekoč jo 

je obdajal razsežen vrt. Od 

leta 1951 v njej deluje 

prva 

četrtina 

20. stol., 

1910 
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cesto. sodišče. 

9670 Vila 

Ljubljanska 

10 

Postojna 

Ljubljanska 

cesta 10. 

Vila stoji v 

mestnem 

središču. 

stavbe vila Vila je bila zgrajena v letih 

1903-1904. Vhodna fasada 

je poudarjena z rizalitom, 

balkoni in obdelanimi 

vogali. Okvirji oken so 

oblikovani v ometu. 

Reprezentativno sta 

obdelani tudi stranski 

fasadi. Ob njej je vrt. 

prva 

četrtina 

20. stol., 

1903-1904 

  

23101 Vila Ulica 1. 

maja 1 

Postojna 

Ulica 1. maja 

1. Hiša stoji 

v vogalu 

križišča 

Ulice 1. maja 

in 

Cankarjeve 

ulice 

stavbe vila Stanovanjska vila advokata 

je bila zgrajena v tridesetih 

letih 20. stoletja. V njej je 

po drugi vojni delovala 

lekarna. Pri gradnji so bili 

uporabljeni novi 

konstrukcijski prijemi, npr. 

izvedba protipotresnih 

valjev. Avtor arhitekt M. 

Strenar. 

druga 

četrtina 

20. stol. 

  

23092 Vili 

Ljubljanska 6 

in 8 

Postojna 

Ljubljanska 

cesta 6 in 8. 

Vili stojita v 

mestnem 

središču. 

stavbe vila, dvojček Vili sta bili zgrajeni kot 

stanovanjski dvojček okrog 

leta 1902. Glavni fasadi sta 

petosni z balkonom nad 

vhodom. Pred vilama sta 

okrasna vrtova z ograjo. 

prva 

četrtina 

20. stol. 
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PALAČE 

Evid. 

št. 

enote 

Ime enote: Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve

: 

Tipološka 

gesla enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 

23102 Palača 

Gregorčičev 

drevored 3 

Postojna 

Gregorčičev 

drevored 3. 

Stavba stoji 

nasproti 

kulturnega 

doma. 

stavbe banka Historicistično  zasnovana 

stavba s sedemosno 

vhodno fasado, poudarjeno 

z rizalitom. Do vhoda v osi 

stavbe vodi stopnišče. 

Vogali, okenski okvirji in 

pritlični del so oblikovani v 

kamnu. Zgrajena je bila 

1927 kot podružnica 

Italijanske banke. 

druga 

četrtina 

20. stol., 

1927 

  

23090 Palača 

Ljubljanska 4 

Postojna 

Ljubljanska 

cesta 4. 

Stavba stoji 

v središču 

mesta. 

stavbe palača Historicistično oblikovana 

dvonadstropna stavba s 

tlorisom v obliki črke U. 

Rizalitno izstopajoč petosni 

del vhodne fasade ima 

polkrožno zaključen vhodni 

portal. Sedemosna stranska 

trakta. Zgrajena 1908, v 

njej je bil sedež okrajnega 

glavarstva. 

prva 

četrtina 

20. stol., 

1908 
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23091 Palača 

Ljubljanska 5 

Postojna 

Ljubljanska 

cesta 5. Hiša 

stoji v 

mestnem 

središču. 

stavbe banka Leta 1930 zgrajena 

podružnica tržaške banke 

je imela v nadstropju tudi 

stanovanja. Na glavno cesto 

je obrnjena z bogato 

obdelano tridelno fasado z 

masivnim kamnitim 

vhodnim portalom, do 

katerega vodi kamnito 

stopnišče 

druga 

četrtina 

20. stol., 

1930 
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MLINI 

Evid. 

št. 

enote 

Ime enote: Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve

: 

Tipološka 

gesla enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 

4905 Mlin Belsko 

Belsko 18. 

Mlin je v 

stanovanjski 

hiši v vasi. 

stavbe vodni mlin, 

hiša 

Vodni mlin je v pritličju 

hiše. Preneseni kamnoseški 

poznogotski portal in okno 

z vklesanim IHS ter 

domnevno letnico 1658. 

Notranje mlinske naprave 

so ohranjene 

17. stol., 

1658 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

4788 Zaselek Malni Planina 

Zaselek 

Malni leži 

južno pod 

vasjo 

Planina pri 

stavbe žaga, mlin, hiša Ob izviru Malenščice stoji 

več mlinov in žag ter 

stanovanjskih objektov iz 

19. stol. 

19.stol.  Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 
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Postojni. na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

4902 Modrijanov 

mlin 

Postojna 

Jamska 

cesta 27. 

Modrijanov 

mlin stoji 

pred 

vhodom v 

Postojnsko 

jamo, na 

desnem 

bregu reke 

Pivke, pred 

ponorom. 

stavbe vodni mlin, 

gručasta 

domačija, žaga, 

kmečka hiša 

Nadstropna hiša z 

dvokapno, z bobrovci krito 

čopasto streho, zunanjim 

stopniščem in verando na 

konzolah z letnicama 1593 

in 1672. Ob njej je delujoč 

mlin, v njem je urejena 

galerija. V podaljšku mlina 

je bila po 2003 

rekonstruirana žaga 

venecijanka. 

zadnja 

četrtina 

16. stol., 

1593, 

tretja 

četrtina 

17. stol., 

1672, 

zadnja 

četrtina 

20. stol., 

prva 

četrtina 

21. stol. 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

13745 Grajski mlin Predjama 

Predjama 6. 

Mlin stoji 

jugovzhodn

o pod 

gradom ob 

potoku 

Lokva. 

stavbe mlin, hiša Nadstropno enocelično 

poslopje nekdanjega 

grajskega mlina služi danes 

kot počitniška hišica. Krito 

je s strmo dvokapno streho 

iz bobrovcev. Pravokotna 

kamnita portala z letnicama 

1919 in 1897. 

19. stol., 

20. stol. 
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4901 Jerinov mlin 

in žaga 

Žeje 

Mlin in žaga 

sta ob reki 

Pivki, predel 

Dobje, južno 

od vasi 

Prestranek. 

stavbe žaga, mlin Mlin in žaga sta pritlična 

objekta z deloma 

ohranjenimi zunanjimi 

napravami in jezom. 

Datiramo ju v konec 18. in v 

začetek 19. stol. 

zadnja 

četrtina 

18. stol., 

prva 

četrtina 

19. stol. 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

4898 Tišlerjev mlin Žeje 

Žeje 18. Med 

cesto Pivka - 

Postojna, 

južno od 

vasi Žeje na 

levem bregu 

reke Pivke. 

stavbe mlin, žaga Lokalno tipično zasnovan 

stanovanjski objekt z 

mlinom, žago, zajezitvijo, 

mlinščico in mostom iz 19. 

stol.. 

19.stol.  Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 
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ŠOLE 

Evid. 

št. 

enote 

Ime enote: Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve

: 

Tipološka 

gesla enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 

19380 Šola Bukovje stavbe šola Avstrijska šola je 

enonadstropna stavba s 

štirikapno streho. Ohranjen 

je zidni venec med 

pritličjem in nadstropjem, 

okenski okvirji so izdelani v 

ometu. Stavba je z začetka 

20. stol. 

prva 

četrtina 

20. stol. 

  

19383 Deška 

meščanska 

šola 

Postojna 

Ljubljanska 

cesta 2. Šola 

stoji v 

središču 

mesta. 

stavbe šola Šola je bila zgrajena v letih 

1907-1909. Fasada je 

ambiciozno zasnovana z 

vhodom, nameščenim pod 

dvojno arkadno odprtino. 

Talni zid in ločni elementi 

iz grobo klesanih kamnov. 

Delo arhitekta J. 

Costaperaria. 

prva 

četrtina 

20. stol., 

1907-1909 

  

19385 Šola Slavina pri 

Postojni 

stavbe šola Avstrijska šolska zgradba s 

štirikapno streho je bila 

zgrajena leta 1891. 

zadnja 

četrtina 

19. stol., 
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Slavina 31. 

Šola stoji 

severozahod

no od 

cerkve. 

Enonadstropna stavba ima 

kamnite okenske okvirje in 

kamnit portal v pritličju. 

Vhodna fasada je obdelana 

z rustiko v ometu. 

1891 
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GRADOVI IN DVORCI 

Evid. 

št. 

enote 

Ime enote: Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve

: 

Tipološka 

gesla enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 

4896 Grad Orehek Orehek 

Orehek 31. 

Graščina leži 

zahodno 

nad vasjo. 

stavbe grad, park Skupina objektov z značilno 

razvojno linijo od gradu do 

graščine od 16. do 20. stol. 

z ohranjenimi posameznimi 

deli nekdanje parkovne 

ureditve in obzidja. 

Omembe gradu segajo v 

leto 1245. 

druga 

četrtina 

13. stol., 

1245, 16. 

stol., 17. 

stol., 18. 

stol., 19. 

stol., 20. 

stol. 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

4831 Mali grad Planina 

Na 

razglednem 

robu pod 

izvirom 

Unca iz 

Planinske 

stavbe grad, stolp Ohranjen valjast, obnovljen 

stolp prekrit z novo streho, 

z gotsko obokanim 

prostorom v notranjosti. 

prva 

četrtina 

14. stol. 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 
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jame, nad 

nekdanjo 

cesto in na 

robu naselja 

pod Kačjimi 

ridami. 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

4895 Dvorec Titov 

trg 2 

Postojna 

Titov trg 2. 

Dvorec 

zaključuje 

severno 

stranico 

glavnega 

mestnega 

trga. 

stavbe dvorec Dvorec iz okoli 1700 je 

stilno kvaliteten objekt, 

nastal na temeljih več 

starejših stavb in je 

predstavljal dominanto 

trga vse do povojnih 

pozidav. 

prelom 17. 

stol. in 18. 

stol. 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

23095 Dvorec 

Tržaška 2 

Postojna 

Tržaška 

cesta 2. 

Dvorec stoji 

ob cerkvi in 

zapira Titov 

trg na 

severozahod

u. 

stavbe dvorec Dvorec je dala pozidati 

rodbina plemenitih 

Nicolettijev leta 1672. 

Stavba je z daljšo 

dvonadstropno sedemosno 

fasado obrnjena proti jugu. 

Vhodna fasada je 

zaključena s timpanonom. 

V pritličju je polkrožno 

zaključen baročni portal. V 

tretja 

četrtina 

17. stol., 

1672 

  



81 
 

njej je banka. 

569 Grad Jama Predjama 

Grad stoji na 

zahodni 

strani 

naselja 

Predjama, 

nad 

ponorom in 

delno v 

kraški jami 

pod strmo 

skalno 

steno. 

stavbe grad Grad ima ohranjen stavbni 

razvoj iz jamskega 

zavetišča in srednjeveške 

utrdbe v trdnjavo pred 

jamo, v renesančno 

bivališče z izrazitimi nizi 

sob. Ohranjen del opreme. 

Pieta z začetka 15. stol. 

tretja 

četrtina 

13. stol., 

1274, 

prelom 13. 

stol. in 14. 

stol, tretja 

četrtina 

16. stol., 

1570, 

zadnja 

četrtina 

16. stol., 

1583 

 Spomenik državnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

Gradu Jama za kulturni 

spomenik državnega 

pomena, Ur.l. RS, št. 

81/99-3826, 55/2002-

2702, 54/2003-2694 

 

4894 Grad 

Prestranek 

Prestranek 

Na gradu 1. 

Grad stoji 

zahodno 

nad vasjo 

Prestranek, 

v skupini 

stavb 

nekdanje 

cesarske 

kobilarne. 

stavbe dvorec Renesančni dvorec, zgrajen 

na pravokotni osnovi z 

zaprtim notranjim 

dvoriščem. Leta 1728 ga je 

kupil Karel VI. za potrebe 

kobilarne Lipica, ob 

ureditvi žrebčarne je bil 

prezidan. Po drugi vojni 

preurejen v stanovanja 

delavcev kmetijske 

zadruge. 

sredina 16. 

stol., 17. 

stol., druga 

četrtina 

18. stol., 

1729-1735 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 
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605 Kmečki 

dvorec 

Rakitnik 8 

Rakitnik 

Rakitnik 8. 

Na S robu 

vasi ob 

cerkvi. 

stavbe kmečki dvorec Nadstropno, zidano 

stanovanjsko poslopje 

podeželskega veljaka je 

datirano z letnicama 1693 

in 1794. 

zadnja 

četrtina 

17. stol., 

1693, 

zadnja 

četrtina 

18. stol., 

1794 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

19425 Dvorec Razdrto 

Razdrto 47, 

47a, 47b. 

Dvorec stoji 

v Smolevem, 

jugozahodn

o od 

vaškega 

jedra 

Razdrto. 

stavbe poštna postaja, 

gospodarsko 

poslopje, vrt, 

drevored 

Nekdanja poštna postaja, 

poznana kot dvorec 

Razdrto, obsega 

stanovanjsko hišo z 

dvoriščem in 

gospodarskimi poslopji - 

kovačija in orodjarna s 

senikom in štala s senikom. 

Zraven je še obzidan vrt, ob 

poti k dvorcu pa drevored, 

ki vodi do kapelice. 

druga 

četrtina 

18. stol., 

1728, 19. 

stol., druga 

četrtina 

20. stol. 

 

 

29260 Posestvo 

Škule 

Velika Brda 

Velika Brda 

12. Posestvo 

leži na nizki 

stavbe posestvo, 

dvorec, 

pristava 

Prvotno dvorec, kasneje 

pristava, potem posestvo 

lipiške kobilarne, nazadnje 

kmetijska zadruga. Objekti 

obrobljajo dvorišče z 

prva 

četrtina 

17. stol., 

18. stol., 

prva 
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vzpetini 

severovzhod

no od vasi 

Velika Brda. 

vodnjakom, so predelani, a 

na starih osnovah in v 

mejah prvotne pozidave. 

Najbolje je ohranjen 

obsežen hlev za konje. 

četrtina 

19. stol., 

20. stol. 

173 Razvaline 

gradu 

Haasberg 

Planina 

Dvorec stoji 

ob robu 

Planinskega 

polja, na 

pobočju ob 

prehodu in 

mostu čez 

Unec, pod 

izviri pri 

Planinski 

jami. 

stavbe s 

parki in 

vrtovi 

dvorec, park, 

razvalina, most, 

grobnica 

Razvaline poznobaročnega 

dvorca iz 18. stol. z 

vzdolžnim glavnim 

pročeljem z robnima 

rizalitoma stoje v ostankih 

terasastega vrta. K dvorcu 

sodita most iz 1763 in 

ruševine grobnice 

Windishgraetzov. 

17. stol., 

prva 

četrtina 

18. stol., 

1722, 

tretja 

četrtina 

18. stol., 

1763 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 
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VOJAŠNICE 

Evid. 

št. 

enote 

Ime enote: Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve

: 

Tipološka 

gesla enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 

23088 Komanda 

garnizije 

Postojna 

Kolodvorska 

cesta 3. 

Vojašnica 

stoji 

severno ob 

cesti, ki vodi 

na 

železniško 

postajo. 

stavbe vojašnica Italijanska vojašnica je bila 

zgrajena leta 1929 za 

varovanje in ohranjanje 

Rapalske meje. Projektant: 

inženir La Jacona. 

Enonadstropna zgradba 

ima vhodno in stranski 

fasadi iz opeke, okvirje 

oken v pritličju in vhodni 

portal pa iz kamna. 

druga 

četrtina 

20. stol., 

1929 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnega spomenika 

lokalnega pomena na 

območju Občine 

Postojna (Postojna - 

Komanda garnizije), 

Ur.l. RS, št. 139/2006-

6088 
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BOLNIŠNICE 

Evid. 

št. 

enote 

Ime enote: Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve

: 

Tipološka 

gesla enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 

19381 Stara 

bolnišnica 

Postojna 

Vilharjeva 

ulica 12. 

Bolnišnica 

stoji v 

severozahod

nem delu 

mesta, pod 

cesto proti 

Postojnski 

jami. 

stavbe bolnišnica Nekdanja bolnišnica je 

enonadstropna hiša iz 19. 

stol. s strmo streho in 

arkadnim vhodom. Na 

jugovzhodni fasadi je 

vzidana napisna plošča z 

letnico 1851. 

sredina 19. 

stol., 1851 

  

19382 Stara 

porodnišnica 

Postojna 

Vilharjeva 

ulica 14. 

Stara 

porodnišnic

a stoji v 

severozahod

nem delu 

stavbe bolnišnica Enonadstropna stavba s 

konca 19. stol. s prizidkom 

iz leta 1908. Najbolje je 

ohranjena jugovzhodna 

fasada. 

zadnja 

četrtina 

19. stol. 
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mesta, pod 

cesto proti 

Postojnski 

jami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



87 
 

KAPELE 

Evid. 

št. 

enote 

Ime enote: Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve

: 

Tipološka 

gesla enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 

2112 Kapela sv. 

Križa 

Planina 

Kapela stoji 

na 

pokopališču, 

severno od 

vasi Dolnja 

Planina. 

stavbe pokopališka 

kapela, sv. Križ 

Pravilno orientirano 

pokopališko kapelo 

sestavljajo v enotno lupino 

ujeta prezbiterij in ladja. 

Nad klasicistično fasado 

ladje se dviguje zvonik - 

stolpič. V južno steno je 

vzidan poznogotski kamniti 

portal. Oprema je baročna. 

sredina 19. 

stol. 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

3939 Kapela sv. 

Lazarja 

Postojna 

Kapela stoji 

na 

pokopališču 

v zahodnem 

delu mesta. 

stavbe pokopališka 

kapela, sv. 

Lazar 

Kapela pravokotnega 

tlorisa z ravno zaključenim 

prezbiterijem in zvonikom 

s korenasto streho, ki se 

dviguje nad 

neoklasicistično fasado, 

zgrajena 1853. V 

notranjosti je neobaročni 

tretja 

četrtina 

19. stol., 

1853 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 
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oltar in doprsni kip 

postojnskega dekana Petra 

Hitzingerja iz 1875. 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 
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SPOMENIKI 

Evid. 

št. 

enote 

Ime enote: Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve

: 

Tipološka 

gesla enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 

19386 Spomenik 

NOB 

Bukovje 

Postavljen je 

ob križišče 

cest v 

naselju. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Na kamnit podstavek je 

postavljena bronasta 

plastika borca, avtorja F. 

Smerduja. Postavljen je bil 

14.7.1954, adaptiran pa 

22.7.1969. 

tretja 

četrtina 

20. stol., 

1954, 

1969, 

druga 

svetovna 

vojna 

  

19391 Spominska 

tabla požigu 

vasi 

Gorenje 

Spominska 

plošča stoji 

ob hiši 

Gorenje 8. 

spominski 

objekti in 

kraji 

spominska 

tabla 

Na šesterokotni podstavek 

je postavljena napisna 

plošča iz belega marmorja. 

Postavljena je bila 

30.9.1975. 

tretja 

četrtina 

20. stol., 

1975, 

druga 

svetovna 

vojna 

  

19406 Spomenik 

NOB 

Hrenovice 

Spomenik 

stoji ob cesti 

Postojna - 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Na tlakovano ploščad so 

postavljeni trije kamniti 

stebri, povezani s 

horizontalnimi ploščami z 

vklesanimi napisi. Avtor je 

tretja 

četrtina 

20. stol., 

1961, 

druga 
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Hruševje, za 

odcepom za 

Landol. 

A. Sušnik. Postavljen je bil 

6.8.1961. 

svetovna 

vojna 

19403 Spominsko 

znamenje 

NOB 

Hruševlje 

Spominsko 

znamenje 

stoji ob 

glavni cesti, 

pri osnovni 

šoli. 

spominski 

objekti in 

kraji 

spominsko 

znamenje 

Na tlakovan, z zelenico 

urejen prostor, je 

postavljen iz kamna zidan 

blok. Nanj je pritrjena 

marmorna napisna plošča z 

vklesanimi imeni padlih. 

Avtor je P. Gestl. Spominsko 

znamenje je bilo 

postavljeno 22.7.1965. 

tretja 

četrtina 

20. stol., 

1965, 

druga 

svetovna 

vojna 

  

19378 Spomenik 

NOB 

Landol 

Spomenik 

stoji v 

središču 

vasi. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Spomenik sestavljata dva 

različno visoka kamnita 

bloka in kamnita niza z 

vklesanimi imeni padlih. 

Avtor je A. Sušnik. 

Postavljen je bil 8.7.1962. 

tretja 

četrtina 

20. stol., 

1962, 

druga 

svetovna 

vojna 

  

15845 Spomenik 

NOB 

Orehek 

Spomenik 

stoji v 

središču 

vasi, pred 

Zadružnim 

domom. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Na dvignjen prostor 

krožnega tlorisa je 

postavljen kamnit blok z 

vklesanim posvetilnim 

napisom. Ob njem so na 

dveh obdelanih kamnih 

vklesana imena padlih 

borcev in talcev. Avtor je A. 

Sušnik. Postavljen je bil 

tretja 

četrtina 

20. stol., 

1959, 

druga 

svetovna 

vojna 
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4.7.1959. 

19396 Spomenik 

Miroslavu 

Vilharju 

Planina 

Spomenik 

stoji v 

središču 

vasi v 

Gorenji 

Planini. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Na valjastem kamnitem 

podstavku stoji doprsna 

plastika vsestranskega 

ustvarjalca Miroslava 

Vilharja (1818-1871). 

Avtor I. Sajevic. Spomenik 

je bil postavljen leta 1930. 

druga 

četrtina 

20. stol., 

1930 

  

4909 Spomenik 

NOV 

Planina 

Spomenik 

NOV stoji 

nad cesto 

Postojna - 

Ljubljana v 

Zgornji 

Planini. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Kip borca stoji na urejenem 

podstavku, pred zidom ob 

cesti. Posvečen 43 padlim 

med NOB. Avtor je M. 

Keršič, odkrit leta 1953. 

Napis na spomeniku K. D. 

Kajuh. 

tretja 

četrtina 

20. stol., 

1953, 

druga 

svetovna 

vojna 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

19414 Spomenik 

Tomšičevi 

brigadi 

Planina 

Spomenik 

stoji na levi 

strani ceste 

Postojna - 

Unec - 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Spomenik je kamnit kvader, 

zidan iz obdelanega kamna 

z vzidano napisno ploščo. 

Postavljen je bil 1.5.1951. 

sredina 20. 

stol., 1951, 

druga 

svetovna 

vojna 
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Rakek. 

30238 Grobnica 

rodbine Jurca 

Postojna 

Grobnica je 

ob 

vzhodnem 

zidu, tih ob 

vhodu na 

pokopališče 

v Postojni. 

spominski 

objekti in 

kraji 

grobna kapela Neoklasicistična grobna 

kapela z rizalitno 

poudarjenim vhodom je 

prekrita s kupolo. V 

notranjosti je kip Pieta 

(delo S. Peruzzija) in 

številna nagrobna plastika. 

Poslikal (dekoriral) jo je M. 

Gaspari. 

 

prva 

četrtina 

20. stol., 

1910 

  

19412 Spomenik 

dogodkom v 

NOB 

Postojna 

Spomenik 

stoji na 

desni strani 

ceste 

Postojna - 

Planina, na 

območju 

Mačkovca. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Na šestih betonskih stebrih 

so pritrjene tri marmorne 

plošče. Na dveh je vklesan 

stiliziran relief borcev, na 

tretji je vklesan napis 

zaščiti in prenosu 

ranjencev. Postavljen je bil 

23. 9. 1984. 

zadnja 

četrtina 

20. stol., 

1984, 

druga 

svetovna 

vojna 

  

19413 Spomenik 

Miroslavu 

Vilharju 

Postojna 

Spomenik 

stoji pred 

poslopjem 

Osnovne 

šole 

Miroslava 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Na kamnitem stebru je 

postavljena bronasta 

plastika Miroslava Vilharja 

(1818 - 1871), skladatelja, 

pesnika, dramatika, 

narodnega buditelja in 

izdajatelja političnega lista 

Naprej. Spomenik je bil 

zadnja 

četrtina 

20. stol., 

1995 
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Vilharja. ponovno postavljen leta 

1995. 

19410 Spomenik 

NOB I 

Postojna 

Spomenik 

stoji na Trgu 

padlih 

borcev. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Na kamnit podstavek je 

postavljena bronasta 

plastika borca. Avtor je F. 

Smerdu. Postavljen je bil 

8.6.1952. 

sredina 20. 

stol., 1952, 

druga 

svetovna 

vojna 

  

19411 Spomenik 

NOB II 

Postojna 

Spomenik 

stoji na 

Ravbarkoma

ndi, ob 

križišču cest 

za Unec in 

Kalič. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Na betonski podstavek je 

postavljena betonska 

plošča, prislonjena ob 

betonski opornik. Posvečen 

je padlim borcem 29. 

Hercegovske divizije. 

Odkrit je bil 27.4.1953. 

tretja 

četrtina 

20. stol., 

1953, 

druga 

svetovna 

vojna 

  

23112 Spomenik 

Sardincem 

Postojna 

Spomenik 

stoji pred 

stavbo 

Ljudske 

univerze na 

Titovem 

trgu. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Na betonski podstavek je 

postavljen kamnit 

osmerokoten blok z 

vklesanim napisom 

Istranom in Primorcem v 

zaledni službi na Sardiniji. 

Avtor je S. Dolenc. 

Postavljen je bil 22.12.1972 

na zbornem mestu ob 

vrnitvi v osvobojeno 

domovino novembra 1945. 

tretja 

četrtina 

20. stol., 

1972, 

druga 

svetovna 

vojna 
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19409 Spomenik 

talcem 

Postojna 

Spomenik 

stoji na 

desni strani 

ceste proti 

Javorniku. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Na dvignjeno kamnito 

ploščad sta postavljena dva 

kamnita bloka z vklesanim 

posvetilnim napisom. 

Odkrit je bil 18.10.1959. 

tretja 

četrtina 

20. stol., 

1959 

  

4907 Vojaško 

pokopališče 

Postojna spominski 

objekti in 

kraji 

grobišče, 

vojaško 

pokopališče 

Prvotno je bilo pokopališče 

urejeno za padle 

avstrogrske vojake v prvi 

svetovni vojni. 1945 pa je 

bil del pokopališča 

prekopan in urejen za padle 

borce NOV. Dokončno 

urejeno leta 1982. 

zadnja 

četrtina 

20. stol., 

1982, prva 

svetovna 

vojna, 

druga 

svetovna 

vojna 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

19372 Spominsko 

znamenje 

NOB 

Predjama 

Spominsko 

znamenje 

stoji v 

gozdu, nad 

gradom 

Jama. 

spominski 

objekti in 

kraji 

spominsko 

znamenje 

Na podstavek iz 

neobdelanega kamna je 

pritrjena marmorna plošča 

z vklesanim napisom II. 

konferenci ZSM za Pivško 

okrožje. Postavljeno je bilo 

18.10.1959. 

tretja 

četrtina 

20. stol., 

1959, 

druga 

svetovna 

vojna 
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19374 Spomenik 

NOB 

Prestranek 

Spomenik 

stoji na 

brežini nad 

glavno cesto 

skozi 

Prestranek. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Spomenik je v obliki stebra, 

ki je sestavljen iz devetih 

enakih kamnitih elementov. 

Na tretjem elementu je 

vklesano posvetilo. 

Postavljen je bil 22.7.1956. 

tretja 

četrtina 

20. stol., 

1956, 

druga 

svetovna 

vojna 

  

19389 Spominsko 

znamenje 

NOB 

Razdrto 

Spominsko 

znamenje 

stoji v 

središču 

vasi. 

spominski 

objekti in 

kraji 

spominsko 

znamenje 

Blok nepravilnih oblik, 

zidan iz neobdelanega 

kamna, ima vzidano 

marmorno napisno ploščo z 

vklesanimi imeni padlih. 

Spominsko znamenje je 

bilo postavljeno 14.7.1951 

sredina 20. 

stol., 1951, 

druga 

svetovna 

vojna 

  

19371 Spominsko 

znamenje 

padlim 

borcem NOB 

Sajevče 

Spominsko 

znamenje 

stoji na 

križišču cest 

pred vasjo. 

spominski 

objekti in 

kraji 

spominsko 

znamenje 

Na četverokotni betonski 

blok sta pritrjeni napisni 

plošči: večja marmorna in 

manjša medeninasta. 

Spomenik je bil odkrit 

3.7.1960. 

tretja 

četrtina 

20. stol., 

1960, 

druga 

svetovna 

vojna 

  

19400 Spominska 

tabla padlim 

borcem NOB 

Strane 

Spominska 

tabla stoji v 

bližini 

cerkve. 

spominski 

objekti in 

kraji 

spominska 

tabla 

V ograjen prostor sta 

postavljena betonska 

stebra s pritrjeno napisno 

ploščo iz temnega kamna z 

vklesanimi imeni padlih. 

Postavljena je bila 

zadnja 

četrtina 

20. stol., 

1978, 

druga 

svetovna 
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 22.7.1978. Avtor je M. 

Kontelj. 

vojna 

19399 Spomenik 

NOB 

Strmca 

Spomenik 

stoji na 

vaškem 

trgu. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Na ovalno oblikovan 

tlakovan prostor so 

postavljeni trije kamniti, 

različno oblikovani bloki. 

Spomenik je bil odkrit 

9.9.1979. 

zadnja 

četrtina 

20. stol., 

1979, 

druga 

svetovna 

vojna 

  

19398 Spomenik 

NOB 

Studeno 

Spomenik 

stoji v 

središču 

vasi. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Osrednji del je sestavljen iz 

kamnitega podstavka z 

marmorno ploščo, v katero 

je vklesana zvezda. Ob njej 

sta vaza in okrogla plošča. 

Avtor je L. Cetina. 

Postavljen je bil 14.8.1954. 

tretja 

četrtina 

20. stol., 

1954, 

druga 

svetovna 

vojna 

  

19415 Spomenik 

dogodku NOB 

pri Črni jami 

Veliki Otok 

Spomenik 

stoji ob 

gozdni poti, 

100 m od 

vhoda v 

Črno jamo. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Spomenik predstavlja 

kamnit steber trikotnega 

tlorisa z vklesanim 

napisom. Posvečen je 

diverzantski akciji v 

Postojnski jami. Postavljen 

je bil 23. 4. 1963. 

tretja 

četrtina 

20. stol., 

1963, 

druga 

svetovna 

vojna 

  

23902 Mejni kamen 

pod staro 

cesto 

Veliki Otok 

Mejnik stoji 

južno ob 

spominski 

objekti in 

kraji 

mejnik Grobo obdelan kamen 

nepravilnega kvadratnega 

tlorisa z odlomljenim 

vrhom, z napisi na 

prva 

četrtina 

19. stol., 
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cesti 

Studeno - 

Strmca. 

stranicah in z letnico 1823. 

Označeval naj bi mejo 

gospostva Jama. 

1823 

19419 Spomenik 

NOB 

Veliko 

Ubeljsko 

Spomenik 

stoji pred 

osnovno 

šolo. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Spomenik v obliki 

kamnitega bloka z 

vklesanim posvetilom. 

Postavljen je bil 22.7.1958. 

tretja 

četrtina 

20. stol., 

1958, 

druga 

svetovna 

vojna 
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KAPELICE 

Evid. 

št. 

enote 

Ime enote: Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve

: 

Tipološka 

gesla enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 

19379 Kapelica Brezje pod 

Nanosom 

Kapelica 

stoji ob 

vaški poti, 

pri hiši 

Brezje pod 

Nanosom 2. 

spominski 

objekti in 

kraji 

kapelica Zidana kapelica iz 19. stol., 

kvadratnega tlorisa, z 

dvokapno salonitno streho, 

profiliranim strešnim 

vencem in kovanimi vratci, 

ki zapirajo polkrožno 

vhodno odprtino. 

19.stol.   

19392 Kapelica Goriče 

Kapelica 

stoji v 

severnem 

delu vasi, 

pod cerkvijo 

sv. Petra. 

spominski 

objekti in 

kraji 

kapelica Kapelica kvadratnega 

tlorisa ima zelo strmo 

štirikapno pločevinasto 

streho s križem na vrhu. 

Polkrožno zaključena 

vhodna odprtina, nad 

katero je letnica 1925, se 

zapira s kovanimi vrati 

druga 

četrtina 

20. stol., 

1925 

  

19394 Kapelica 

Matere božje 

Grobišče 

Kapelica 

spominski 

objekti in 

kapelica, Mati 

božja 

Kapelica s kvadratnim 

tlorisom, dvokapno streho, 

prekrito s pločevino, 

prva 

četrtina 

20. stol., 
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stoji na 

skrajnem 

južnem robu 

vasi, ob 

glavni vaški 

poti. 

kraji križem na slemenu in 

majhnima slopoma ob 

straneh, je s prednje strani 

zaprta z lesenimi vrati. 

Datirana 1901. 

1901 

19397 Kapelica Hrašče 

Kapelica 

stoji 

jugozahodn

o od vasi, ob 

vaški poti. 

spominski 

objekti in 

kraji 

kapelica Zidana kapelica, zaprtega 

tipa, s polkrožno 

zaključenim vhodom s 

portalom v ometu. V zidni 

niši je zastekljena lesena 

omara s kipom Matere 

božje, z napisom in letnico 

1904. 

prva 

četrtina 

20. stol., 

1904 

  

19405 Kapelica na 

poti v Faro 

Goriče 

Kapelica 

stoji 

jugozahodn

o od vasi, ob 

poti iz 

Hrenovic v 

Faro. 

spominski 

objekti in 

kraji 

kapelica, drevo Zidana kapelica, 

kvadratnega tlorisa, s 

štirikapno korčno streho s 

križem na vrhu. Ima 

polkrožno zaključeno 

vratno odprtino, ki jo 

zapirajo nizka kovana 

vratca. Datirana je 1890 M. 

D. Ob kapelici rasteta lipi. 

zadnja 

četrtina 

19. stol., 

1890 

  

19404 Kapelica pri 

cerkvi 

Hrenovice 

Kapelica 

stoji pred 

župnijsko 

spominski 

objekti in 

kraji 

kapelica Zidana kapelica iz 19. stol. 

kvadratnega tlorisa z 

dvokapno strešico s križem 

na slemenu. Na prednji 

strani je zaprta s polkrožno 

19.stol.   
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cerkvijo. zaključenimi lesenimi vrati. 

19562 Kapelica Hruševlje 

Kapelica 

stoji na 

skrajnem 

južnem robu 

vasi. 

spominski 

objekti in 

kraji 

kapelica idana kapelica iz 19. stol. 

ima dvokapno korčno 

streho in polkrožno 

zaključen vhod. 

19.stol.   

19561 Kapelica pri 

Buhci 

Hruševlje 

Kapelica 

stoji 

vzhodno od 

vasi, na 

odcepu 

proti 

Orehku. 

spominski 

objekti in 

kraji 

kapelica Zidana kapelica iz 19. stol., 

kvadratnega tlorisa, z 

dvokapno korčno streho 

ima polkrožno zaključen 

kamnit portal s 

sklepnikom. Zapirajo ga 

nizka kovana vratca 

19.stol.   

19373 Kapelica Koče 

Kapelica 

stoji v 

središču 

vasi, v 

bližini hiše 

Koče 19. 

spominski 

objekti in 

kraji 

kapelica Zidana kapelica 

kvadratnega tlorisa ima 

dvokapno strešico s križem 

na slemenu ter majhnima 

slopoma ob straneh. 

Polkrožno zaključeno 

vratno odprtino zapirajo 

lesena vrata. Nad njimi 

letnica 1929. 

druga 

četrtina 

20. stol., 

1929 

  

23880 Jenčkova Lohača spominski 

objekti in 

znamenje z Zidano znamenje z nišo in 

dvokapno betonsko 

prva 

četrtina 

  



101 
 

kapelica Znamenje 

stoji južno 

ob cesti iz 

Strmce proti 

Planini. 

kraji nišo strešico. Nad nišo napis v 

ometu, v njej pa manjša 

plošča z napisom. 

Postavljeno je bilo v 

opomin na mestu umora 

vaščana. S prvotne bližnje 

lokacije je bila kapelica 

prestavljena leta 1982. 

20. stol., 

1921, 

tretja 

četrtina 

20. stol., 

1982 

19369 Korčetova 

kapelica 

Mala Brda 

Kapelica 

stoji na 

skrajnjem 

severnem 

robu vasi, 

ob vaški poti 

proti 

Brezjam. 

spominski 

objekti in 

kraji 

kapelica 

 

Zidana kapelica z dvokapno 

korčno streho ima 

polkrožno zaključeno 

vratno odprtino, ki jo 

zapirajo nizka kovinska 

vrata. Kapelica je iz 19. stol. 

19.stol.   

19370 Štihova 

kapelica 

Mala Brda 

Znamenje 

stoji v 

južnem delu 

vasi, ob poti 

proti 

Brezjam pod 

Nanosom. 

spominski 

objekti in 

kraji 

znamenje z 

nišo 

Zidano znamenje s trikotno 

zaključeno nišo, v kateri je 

kip Matere božje iz mavca. 

Znamenje je bilo 

postavljeno v 19. stol. 

19.stol.   

19417 Kapelica Malo spominski 

objekti in 

kapelica Kapelica iz 19. stol. z 

dvokapno korčno streho, 

19.stol.   



102 
 

Ubeljsko 

Kapelica 

stoji v 

središču 

vasi, v 

križišču 

vaških poti. 

kraji profiliranim strešnim 

vencem in vhodno 

odprtino, zaključeno s 

potlačenim lokom. Vhod 

zapirajo nizka kovana 

vrata. V notranjosti niša s 

plastiko Marije z Detetom. 

19375 Kapelica na 

Devcih 

Orehek 

Kapelica 

stoji 

severozahod

no od vasi, 

ob cesti, ki 

pelje iz 

Orehka proti 

Hruševju. 

spominski 

objekti in 

kraji 

kapelica Zidana kapelica, 

kvadratnega tlorisa, s 

korčno dvokapnico in 

profiliranim strešnim 

vencem. Polkrožno 

zaključen kamnit portal z 

letnico 1886 na sklepniku 

zapirajo kovana vrata. 

zadnja 

četrtina 

19. stol., 

1886 

  

19376 Šolska 

kapelica 

Orehek 

Znamenje 

stoji v 

severozahod

nem delu 

vasi, ob cesti 

proti 

Hruševju, 

pred 

nekdanjo 

šolsko 

spominski 

objekti in 

kraji 

znamenje z 

nišo 

Zidano znamenje iz 19. 

stol., z dvokapno korčno 

strešico in nišo na prednji 

strani. Niša ima kamnit 

okvir s sklepnikom in 

kapiteloma. 

19.stol.   
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stavbo. 

23901 Kapelica na 

Planinski gori 

Planina 

Kapelica 

stoji na 

Planinski 

gori, 

jugovzhodn

o od 

podružnične 

cerkve sv. 

Marije 

pribežališče 

grešnikov. 

spominski 

objekti in 

kraji 

kapelica Zidana kapelica zaprtega 

tipa s krožnim tlorisom in 

stožčasto štirinajstkapno 

streho, krito z bobrovcem. 

Fasada je členjena s šestimi 

lizenami, zaključenimi s 

kapiteli. Vhod je obrnjen 

proti cerkvi. V notranjosti 

velik lesen Križani na 

menzi. 

18.stol.   

26623 Kapelica v 

Dolnji Planini 

Planina 

Kapelica 

stoji v Dolnji 

Planini, ob 

regionalni 

cesti 

Postojna - 

Ljubljana, 

vzhodno od 

hiš Planina 

23 in 24. 

spominski 

objekti in 

kraji 

kapelica Ambiciozno neogotsko 

oblikovana kapelica z 

odprto večjo nišo. 

Profilirana slopa prednje 

fasade se zaključujeta s 

fialama. Šilastoločna 

odprtina je opremljena z 

lesenim krogovičjem. Nad 

oltarno mizo je leseno 

razpelo s Križanim. 

tretja 

četrtina 

19. stol., 

1872 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnega spomenika 

lokalnega pomena na 

območju Občine 

Postojna (kapelica v 

Dolenji Planini EŠD 

26623), Ur.l. RS, št. 

105/2008-4518 

19390 Kapelica Razdrto 

Kapelica 

spominski 

objekti in 

kapelica Zidana kapelica iz 20. stol., 

kvadratnega tlorisa, z 

dvokapno korčno streho in 

20.stol.   
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stoji 

zahodno od 

vasi, na 

koncu 

drevoreda, 

ki vodi k 

domačiji 

Razdrto 47. 

kraji polkrožno zaključenim 

kamnitim portalom s 

kovanimi vrati. 

19402 Kapelica na 

Griči 

Strane 

Znamenje 

stoji 

jugozahodn

o od vasi, ob 

dovozni 

cesti. 

spominski 

objekti in 

kraji 

znamenje z 

nišo 

Zidano znamenje s 

polkrožno zaključeno nišo s 

kamnitim okvirjem z 

letnico 1843 na sklepniku. 

Streha je korčna 

dvokapnica. Nišo zapirajo 

kovana vrata. 

druga 

četrtina 

19. stol., 

1843 

  

19401 Kapelica na 

Grobljah 

Strane 

Znamenje 

stoji 

vzhodno od 

vasi, ob 

poljski poti. 

spominski 

objekti in 

kraji 

znamenje z 

nišo 

Znamenje z nišo, prekrito z 

dvokapno streho z 

bobrovci. Polkrožno 

zaključena odprtina s 

kamnitim okvirjem z 

napisom v sklepniku in 

letnico 1852. V notranjosti 

lesen kip - ljudsko delo. 

sredina 19. 

stol., 1852 

  

23907 Kapelica na 

Ubilci 

Strmca 

Kapelica 

stoji 

jugozahodn

spominski 

objekti in 

kraji 

kapelica Kapelica zaprtega tipa z 

dvokapno korčno streho in 

polkrožnim vhodom z 

okvirjem v ometu. V 

prelom 19. 

stol. in 20. 

stol. 
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o od vasi, 

zahodno od 

odcepa 

ceste proti 

vasi. 

notranjosti oltarna miza s 

mavčnim kipcem Matere 

božje. Kapelica stoji na stari 

lokaciji, kjer so se vaščani 

poslavljali od pokojnika. 

23904 Kapelica sv. 

Antona 

Strmca 

Kapelica 

stoji v 

vzhodnem 

delu vasi, 

med hišama 

Strmca 26 in 

28. 

spominski 

objekti in 

kraji 

kapelica Kapelica zaprtega tipa s 

polkrožno zaključenim 

vhodom, v ometu 

izvedenimi slopi na vogalih, 

zaključenimi s kapiteli, na 

katerih sloni profiliran 

delilni zidec. Trikapna 

streha krita z bobrovci. Nad 

vhodom zvonik. V 

notranjosti kip sv. Antona. 

prva 

četrtina 

20. stol., 

1911, 

druga 

četrtina 

20. stol., 

1927 

  

19407 Kapelica na 

Strakovcah 

Studenec 

Kapelica 

stoji 

severno od 

vasi, ob 

vaški poti 

proti 

Hrenovicam. 

spominski 

objekti in 

kraji 

kapelica Zidana kapelica iz 19. stol., 

kvadratnega tlorisa, z 

dvokapno korčno strešico, 

polkrožno zaključenim 

vhodom, ki ga zapirajo 

nizka kovana vratca. 

19.stol.   
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30538 Kapelica na 

Križih 

Šmihel pod 

Nanosom 

Kapelica 

stoji v 

predelu 

imenovane

m Na Križih, 

južno od 

vasi Šmihel 

pod 

Nanosom, 

ob prvotni 

poti v vas. 

spominski 

objekti in 

kraji 

kapelica Kapelica odprtega tipa z 

dvokapnico krito z 

bobrovcem, z vogalnima 

kamnitima stebroma, ki 

podpirata lopo s polkrožno 

oblikovanimi odprtinami. 

Na sklepniku letnica 1871. 

V notranjosti lesen kip 

Marije z detetom zaprt s 

kovano ograjo. 

tretja 

četrtina 

18. stol., 

1871 

 

 

807 Kapelica Veliko 

Ubeljsko 

Kapelica 

stoji na 

začetku vasi. 

spominski 

objekti in 

kraji 

kapelica Zidana zaprta kapelica. tretja 

četrtina 

19. stol., 

1863 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 
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19421 Kapelica na 

Ravneh 

Zagon 

Kapelica 

stoji 

jugovzhodn

o od vasi, ob 

vaški poti na 

polja. 

spominski 

objekti in 

kraji 

kapelica Zidana kapelica iz 19. stol. 

ima dvokapno streho, 

prekrito s salonitnimi 

ploščami in na slemenu 

kovinski križ. Polkrožno 

zaključen vhod se zapira s 

kovinskimi vrati. V 

notranjosti je Marijin kip. 

19.stol.   
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KRIŽI 

Evid. 

št. 

enote 

Ime enote: Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve

: 

Tipološka 

gesla enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 

23899 Gorenjski križ Gorenje 

Križ stoji 

jugovzhodn

o pod vasjo, 

ob cesti, ki 

vodi proti 

Belskemu. 

spominski 

objekti in 

kraji 

kamniti križ Šeststrani kamnit slop na 

šeststrani bazi nosi križ s 

trolistnimi kraki. Na 

prednji strani Jezusov 

monogram, na zadnji 

letnica 1994. Postavljen na 

staro lokacijo. Služi kot 

mesto slovesa vaščanov od 

pokojnika. Podpisana 

avtorja Debevec L. in Bele S. 

zadnja 

četrtina 

20. stol., 

1994 

  

23898 Južinov križ Gorenje 

Razpelo 

stoji 

severno ob 

vaški poti 

proti 

Belskemu, 

vzhodno od 

domačije 

spominski 

objekti in 

kraji 

razpelo Nov lesen križ (izdelan 

1994) na rombastem 

hrbtišču s pločevinasto 

strešico in s kovinskim 

Križanim, vzetim z 

dotrajanega Pocimprovega 

križa, ki je na isti lokaciji 

stal do leta 1992. Pri njem 

so se poslavljali od 

pokojnika do leta 1953. 

zadnja 

četrtina 

20. stol., 

1994 
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Gorenje 11. 

23900 Marčev križ Gorenje 

Razpelo 

stoji 

jugozahodn

o od vasi, 

vzhodno od 

ceste, ki 

vodi iz 

Bukovja v 

Gorenje. 

spominski 

objekti in 

kraji 

razpelo Lesen križ na rombastem 

hrbtišču pokrit s 

pločevinasto strešico s 

čipkasto izvedeno zavesico. 

Posebno kvalitetna 

pobarvana lesena plastika 

Križanega oblikovana v 

duhu ekspresionizma. Ob 

križu so se vaščani 

poslednjič poslovili od 

pokojnika. 

prva 

četrtina 

20. stol., 

1918 

 

 

23897 Mehelov križ Gorenje 

Razpelo 

stoji v 

središču 

vasi, na vrtu 

domačije 

Gorenje 19. 

spominski 

objekti in 

kraji 

razpelo Lesen križ z lesenim 

Križanim in pločevinasto 

strešico je v lasti družine 

Klemen. Ima letnico 1855. 

Postavili naj bi ga v zahvalo 

za preživetje po epidemiji 

kolere. 

tretja 

četrtina 

19. stol., 

1855 

  

19393 Čečev križ Grobišče 

Križ stoji v 

srednjem 

delu vasi, v 

bližini hiše 

Grobišče 19. 

spominski 

objekti in 

kraji 

razpelo Na lesen steber je 

montirana pločevinasta 

strešica z ozadjem, na 

katero je pritrjen majhen 

lesen križ s Križanim. 

Razpelo s konca 20. stol. 

stoji na stari lokaciji. 

zadnja 

četrtina 

20. stol. 
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19395 Križ pri 

mostu 

Grobišče 

Križ stoji 

severovzhod

no od vasi, 

ob dovozni 

poti v vas, 

tik za 

mostom čez 

reko Pivko. 

spominski 

objekti in 

kraji 

razpelo Lesen križ s konca 20. stol., 

postavljen na stari lokaciji, 

je nameščen na velik 

kamnit podstavek in ima 

pločevinasto strešico. Na 

križu kovinski Križani. 

zadnja 

četrtina 

20. stol. 

  

269 Znamenje Koče 

Znamenje 

stoji ob cesti 

južno od 

vasi. 

spominski 

objekti in 

kraji 

kamniti križ Kamnito stebrasto 

znamenje zaključuje 

kamniti trilist, ki je 

dekoriran s cvetlično 

ornamentiko, napisom IHS 

in letnico 1700. Tipičen 

primer kamnitega križa, 

značilnega za pivško 

območje. Leta 2004 

nadomeščen s kopijo, 

original prestavljen k 

cerkvi. 

prva 

četrtina 

18. stol., 

1700, prva 

četrtina 

21. stol., 

2004 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

23895 Križ na 

Močivnimi 

hribi 

Landol 

Križ stoji 

jugozahodn

o pred vasjo, 

zahodno ob 

dovozni 

spominski 

objekti in 

kraji 

kamniti križ Spiralasto zavit kamnit 

steber trikotnega prereza s 

trikotnim kapitelom z 

napisi: vera, upanje, 

ljubezen, nosi križ z 

Jezusovim monogramom. 

zadnja 

četrtina 

20. stol., 

1992 
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cesti. Avtor L. Debevc. Križ stoji 

na lokaciji lesenega razpela, 

po izročilu na mestu 

mučenja in obešanja. 

23896 Marinškov 

križ v Brinji 

Landol 

Razpelo 

stoji ob 

vaški cesti v 

zaselku 

Brinje, v 

vrtu 

domačije 

Landol 37. 

spominski 

objekti in 

kraji 

razpelo Lesen križ z rombastim 

hrbtiščem, s kovinskim 

Križanim in s pločevinasto 

streho. Leseni del 

obnovljen leta 2002, 

Križani prenesen s starega 

križa. Postaviti ga je dala 

družina Marinšek na vrtu 

svoje domačije. 

20. stol., 

prva 

četrtina 

21. stol., 

2002  

 

19418 Križ na 

Robidncah 

Malo 

Ubeljsko 

Križ stoji 

južno od 

vasi, ob 

vaški poti 

pri odcepu 

proti 

Brezjam. 

spominski 

objekti in 

kraji 

razpelo Lesen križ s konca 20. stol., 

postavljen na stari lokaciji, 

z leseno streho in 

kovinskim Križanim. 

zadnja 

četrtina 

20. stol 

  

23894 Križ pod 

gradom 

Matenja vas 

Križ stoji za 

mostom čez 

potok 

spominski 

objekti in 

kraji 

kamniti križ Od nekdanjega kamnitega 

križa je ohranjen kamnit 

steber, postavljen na 

kamnito bazo. Križ so po 

prelom 19. 

stol. in 20. 

stol. 
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Porečnik, 

desno ob 

poti iz 

Prestranka 

proti 

Štivanu. 

 

drugi svetovni vojni razbili. 

19368 Križ pri 

mostu 

Matenja vas 

Razpelo 

stoji 

severozahod

no od vasi, 

pred 

mostom čez 

Pivko, ob 

poti proti 

Štivanu. 

spominski 

objekti in 

kraji 

razpelo Lesen križ s konca 20. stol., 

na stari lokaciji, s 

kovinskim Križanim in 

pločevinasto strešico. 

zadnja 

četrtina 

20. stol. 

  

19408 Razpelo - križ Postojna 

Križ je 

nameščen v 

dvoriščni 

zid hiše Za 

Sovičem 5. 

spominski 

objekti in 

kraji 

razpelo Lesen križ z lesenim 

Križanim je krit s 

pločevinasto strešico. 

Postavljen je v mejni zid, v 

omet, v katerega je vpisano 

D.F.P. S.M. J.S. B.D. in letnica 

1994, ko je bil zid 

popravljen. 

prelom 19. 

stol. in 20. 

stol. 

  

23888 Pil na Žeje spominski 

objekti in 

kamniti križ Od kamnitega križa je ostal 

le steber, v sredini 

druga 

polovica 
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Grubencah Pil stoji 

desno ob 

cesti, ki vodi 

iz 

Prestranka v 

Selce, ob 

nekdanji 

poti v 

Slavino. 

kraji odebeljen in s kvadratno 

peto, ki ima na stranici, 

obrnjeni proti cesti, vklesan 

priimek Moravec. 

Postavljen je v veliko, 

kamnito, štiristrano bazo. 

Pil je izdelal Moravec Jakob, 

kamnosek iz Slavine. 

19. stol. 

19388 Križ na pili Rakitnik 

Križ stoji ob 

cerkvi 

Marijine 

zaroke. 

spominski 

objekti in 

kraji 

kamniti križ Na večji kamnit podstavek 

je postavljen kamnit steber, 

vrh katerega je montiran 

novejši kamnit križ z 

napisom IHS in letnico 

1990 na krakih. 

zadnja 

četrtina 

20. stol., 

1990 

  

19387 Križ pri 

Kovačevi hiši 

Rakitnik 

Križ stoji v 

južnem delu 

vasi, ob cesti 

Postojna - 

Pivka. 

spominski 

objekti in 

kraji 

razpelo Lesen križ s konca 20. stol., 

postavljen na stari lokaciji, 

z leseno streho, prevlečeno 

s pločevino in z lesenim 

Križanim 

zadnja 

četrtina 

20. stol. 

  

23906 Križ na Ubilci Strmca 

Razpelo 

stoji ob 

križišču 

cest, 

jugozahodn

spominski 

objekti in 

kraji 

razpelo Enostaven lesen križ s 

kovinskim Križanim in 

trikotno leseno strešico, 

prekrito s pločevino, stoji 

na kamnitem podstavku. 

Razpelo je postavljeno na 

druga 

polovica 

20. stol. 
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o pred vasjo. lokaciji starejšega 

znamenja in služi kot 

kažipot ob odcepu poti v 

vas. 

23905 Križ pod 

Špičastim 

hribom 

Strmca 

Razpelo 

stoji 

jugozahodn

o pred vasjo, 

severno ob 

dovozni 

cesti. 

spominski 

objekti in 

kraji 

razpelo Na kamnito bazo z napisom 

in letnico 1918 je 

postavljen litoželezen križ s 

Križanim. Postavljen je v 

spomin na sovaščane, padle 

v prvi svetovni vojni. 

prva 

četrtina 

20. stol., 

1918 

  

23903 Križ na 

Pocesncah 

Studeno 

Razpelo 

stoji 

vzhodno od 

vasi, na 

križišču 

vaške poti in 

ceste, ki 

vodi proti 

Strmci. 

spominski 

objekti in 

kraji 

razpelo Lesen križ z lesenim 

Križanim in pločevinasto 

strešico. Na kamniti bazi je 

napis in letnica 1875. 

tretja 

četrtina 

19. stol., 

1875 

  

19416 Razpelo - križ Velika Brda 

Razpelo 

stoji ob 

vaški poti, v 

spominski 

objekti in 

kraji 

razpelo Lesen križ s konca 20. stol., 

postavljen na stari lokaciji, 

z leseno, s pločevino ovito 

streho in kovinskim 

zadnja 

četrtina 

20. stol. 
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severnem 

delu vasi. 

Križanim. 

19420 Prelcev križ Veliko 

Ubeljsko 

Križ stoji 

jugozahodn

o od vasi, ob 

vaški poti. 

spominski 

objekti in 

kraji 

razpelo Betonski pobarvan križ s 

konca 20. stol., postavljen 

na stari lokaciji, s 

pločevinasto dvokapno 

strešico in kovinskim 

Križanim. 

zadnja 

četrtina 

20. stol. 

  

19422 Križ na 

Mandrgi 

Zagon 

Razpelo 

stoji 

severno od 

vasi, na 

odcepu poti, 

ki vodi v vas 

od ceste 

Postojna - 

Predjama. 

spominski 

objekti in 

kraji 

razpelo Lesen, obnovljen križ, na 

stari lokaciji, z večjim 

lesenim Križanim, ki ga 

prekriva trikotna 

pločevinasta strešica. 

druga 

polovica 

20. stol. 

  

19423 Križ Pod 

Kaščami 

Zagon   

Razpelo 

stoji 

zahodno od 

vasi, ob 

vaški poti na 

polja. 

spominski 

objekti in 

kraji 

razpelo Na lesen križ z dvokapno 

pločevinasto strešico je 

pritrjen manjši pločevinasti 

križ s Križanim. Obnovljen 

je bil leta 1991. 

20. stol., 

1991 
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DRUGI OBJEKTI IN NAPRAVE 

Evid. 

št. 

enote 

Ime enote: Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve

: 

Tipološka 

gesla enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 

8115 Polnojaremni

k 

Belsko 

Stroj stoji na 

območju 

tovarne 

lesne 

industrije 

Belsko pri 

Postojni. 

drugi 

objekti in 

naprave 

stroj Star stroj za razžaganje 

hlodovine s preloma 

stoletja. 

prelom 19. 

stol. in 20. 

stol. 

  

29028 Studenec Bukovje 

Studenec 

izvira južno 

od vasi, ob 

stari poti v 

Predjamo. 

drugi 

objekti in 

naprave 

izvir, napajalno 

korito 

Izvir s kupolo nad 

vodnjakom, v katerega je 

speljan tok vode. Celotno 

kamnito konstrukcijo 

zapira kamnit zid. Nad 

vhodno odprtino je vzidana 

kamnita preklada z 

vklesanimi inicialkama AJ 

(domnevno Alojz Jurca) in 

letnico. Ob vhodu je 

napajalno korito. 

druga 

četrtina 

19. stol., 

1841  
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27335 Izvir Gorenje 

Studenec 

leži 

severovzhod

no od vasi, 

severno ob 

vaški poti. 

drugi 

objekti in 

naprave 

izvir, napajalno 

korito, vodni 

zbiralnik 

Izvir vode je obzidan in 

nadkrit z banjasto 

obokanim stropom iz 

lokalnega kamna. Služi kot 

vodni zbiralnik za vas. Pred 

zajetjem stoji napajalno 

korito. 

19.stol.   

27336 Izvir Pri lipi Gorenje 

Studenec 

leži 

severozahod

no od vasi, v 

predelu 

imenovane

m Pri lipi. 

drugi 

objekti in 

naprave 

izvir, napajalno 

korito, vodni 

zbiralnik 

Izvir vode je nadzidan in je 

bil do 1954 prekrit z 

banjasto obokanim 

stropom. Ko se je deloma 

porušil, so ga nadomestili z 

ravno betonsko streho. Pod 

studencem je kamnito 

korito za napajanje živine 

19. stol., 

tretja 

četrtina 

20. stol., 

1954 

  

25177 Vodnjak Gorenje 

Vodnjak 

stoji ob 

vaški poti, 

severovzhod

no od vasi. 

drugi 

objekti in 

naprave 

vodnjak Talna voda je zajeta v 

podzemno cisterno, nad 

katero je iz enega kosa 

kamna oblikovan nastavek 

krožnega tlorisa. Nad 

vodnjakom je kamnita 

zidana lopa z betonsko 

streho iz leta 1954. 

19. stol., 

tretja 

četrtina 

20. stol., 

1954 

  

19429 Komunski 

vodnjak 

Koče 

Vodnjak 

stoji v 

drugi 

objekti in 

naprave 

komunski 

vodnjak 

Okrogla, kamnita, rahlo 

trebušasta šapa vodnjaka 

nosi napis: "To štirno je 

pustila zidati leta 1862 

tretja 

četrtina 

19. stol., 
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središču 

vasi, 

nasproti 

domačije 

Koče 47. 

Marija Kališter v Kočeh 

Rojena." 

1862 

29948 Bunker na 

Rapalski meji 

Mala Brda 

Bunker je v 

predelu 

Jame, 

jugovzhodn

o od vasi 

Mala Brda. 

drugi 

objekti in 

naprave 

bunker Utrdba - bunker je deloma 

pokrita z zemljo, tako da je 

v okolju čim manj vidna. 

Ima tri vhode. Služila je 

obrambi vzhodne 

italijanske meje po prvi 

svetovni vojni. Sodeč po 

posegih in prezidavah jo je 

kasneje uporabljala tudi 

jugoslovanska vojska. 

druga 

četrtina 

20. stol. 

 

 

23334 Vodnjak Rakitnik 

Vodnjak 

stoji 

severozahod

no od vasi, 

ob poljski 

poti, 

severno od 

potoka 

Stržen. 

drugi 

objekti in 

naprave 

vodnjak Nekdanji vaški vodnjak z 

izvirno vodo ima kamnito 

trebušasto šapo, 

sestavljeno iz petih kosov, 

pokrito z lesenim 

pokrovom. Okrog vodnjaka 

je krožno postavljen tlak iz 

skrl. 

19.stol.   
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NASELJA IN NJIHOVI DELI 

Evid. 

št. 

enote 

Ime enote: Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve

: 

Tipološka 

gesla enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 

25179 Vas Belsko 

Vas leži v 

dolini, ob 

vaški poti, ki 

se odcepi od 

stare ceste 

Landol - 

Planina, 

jugozahodn

o od 

Studenega. 

naselja in 

njihovi deli 

gručasta vas Vas s pritličnimi, večinoma 

stegnjenimi domačijami, s 

strmimi strehami in 

tridelno zasnovanimi 

hišami. Stavbni fond 

večinoma iz 19. stol. 

19.stol.   

28336 Vas Bukovje 

Vas leži nad 

Postojnsko 

kotlino, ob 

vznožju 

Hrušice, na 

križišču poti 

proti 

naselja in 

njihovi deli 

gručasta vas Gručasta vas z domačijami 

formiranimi ob poteh proti 

Predjami, Gorenju in 

Belskemu. Hiše so 

večinoma pritlične, 

tridelnega tlorisa in s 

strmimi strehami. 

Gospodarska poslopja so 

postavljena v nizu ali na 

19. stol., 

20. stol. 
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Predjami, 

Hrušiški 

planoti, 

Gorenju in 

Belskemu. 

vogel. Zidanice stojijo 

samostojno. 

25178 Vas Gorenje 

Vas leži na 

manjši 

terasi pod 

Hrušico, ob 

vaški poti, ki 

se odcepi od 

stare ceste 

Landol - 

Planina. 

naselja in 

njihovi deli 

gručasta vas Vas s pritličnimi, pretežno 

stegnjenimi domačijami s 

strmimi strehami. Hiše 

imajo tridelno zasnovo. 

Stavbni fond je večinoma iz 

19. stol. Omemba v urbarju 

za Vipavo 1499. 

zadnja 

četrtina 

15. stol., 

1499, 19. 

stol. 

  

25171 Vas Goriče 

Vas leži ob 

stranski 

cesti, ki se 

pri Dilcah 

od glavne 

ceste 

Razdrto - 

Postojna 

odcepi proti 

severu. 

naselja in 

njihovi deli 

obcestna vas Obcestna vas s pritličnimi, 

stegnjenimi, vzporednimi 

in vogalnimi (nekdaj 

kmečkimi) domačijami. 

Današnji stavbni fond iz 19. 

in 20. stol. temelji na 

starejših osnovah. Omemba 

v urbarju za Senožeče 

1460. Prisotne so poznejše 

predelave. 

tretja 

četrtina 

15. stol., 

1460, 19. 

stol., 20. 

stol. 
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25066 Vas Grobišče 

Vas leži 

vzhodno od 

glavne ceste 

Postojna - 

Reka, med 

Postojno in 

Prestranko

m. 

naselja in 

njihovi deli 

obcestna vas Obcestna vas s stavbnim 

fondom večinoma iz 19. 

stol., s stegnjenimi, 

vzporednimi in vogalnimi 

pritličnimi domačijami s 

strmimi dvokapnicami s 

čopi ter tridelno zasnovo 

hiš. Omemba v urbarju za 

Postojno okoli leta 1400. 

prelom 13. 

stol. in 14. 

stol., 19. 

stol. 

  

25067 Vas Hrašče 

Vas leži 

severno od 

stare ceste 

Postojna - 

Razdrto. 

naselja in 

njihovi deli 

gručasta vas Vas s stavbnim fondom 

večinoma iz 19. stol., s 

stegnjenimi, vzporednimi, 

pravokotnimi in vogalnimi 

domačijami ter s pritličnimi 

in enonadstropnimi hišami 

s tridelno zasnovo. Strehe 

so strme. Omemba v 

seznamu posesti goriških 

grofov okoli leta 1200. 

prelom 12. 

stol. in 13. 

stol., 19. 

stol. 

  

25174 Vas Hrenovice 

Vas leži v 

spodnjem 

delu Pivške 

kotline, ob 

stranski 

cesti, ki se 

proti severu 

naselja in 

njihovi deli 

gručasta vas Vas sestavljajo pritlične in 

nadstropne stegnjene in 

vzporedne nekdaj kmečke 

domačije s strmimi 

dvokapnicami, tudi s čopi. 

Današnji stavbni fond iz 19. 

in 20. stoletja temelji na 

starejših osnovah. Omemba 

zadnja 

četrtina 

15. stol., 

1498, 19. 

stol., 20. 

stol. 
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odcepi od 

glavne ceste 

Razdrto - 

Postojna pri 

zaselku Pri 

Bolku. 

v urbarju za Postojno 1498. 

28334 Vas Hruševlje 

Vas leži ob 

cesti 

Postojna - 

Razdrto. 

naselja in 

njihovi deli 

gručasta vas, 

obcestna vas 

Staro gručasto jedro vasi s 

cerkvijo sv. Danijela in 

novejši obcestni del, ki se je 

formiral z razvojem 

furmanstva. Domačije so 

stegnjene, vzporedne in na 

vogel. Hiše s strmimi 

strehami s čopi so pritlične, 

ob glavni cesti pa 

nadstropne 

tretja 

četrtina 

15. stol., 

1460, 17. 

stol., 18. 

stol., 19. 

stol. 

 

 

25068 Vas Koče 

Vas leži 

južno od 

Prestranka, 

ob poti proti 

Slavini. 

naselja in 

njihovi deli 

obcestna vas Obcestna vas s stegnjenimi, 

vzporednimi in vogalnimi 

domovi, s pretežno 

pritličnimi hišami s strmimi 

strehami. Hiše s centralnim 

vhodom ali pod 

nadstreškom. Stavbni fond 

večinoma iz 18. in 19. stol. 

Omemba v urbarju za 

Postojno 1498. 

zadnja 

četrtina 

15. stol., 

18. stol., 

19. stol. 
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28471 Vas Liplje 

Vas Liplje 

leži ob 

regionalni 

cesti 

Ljubljana - 

Postojna, 

severno od 

trškega 

naselja 

Planina. 

naselja in 

njihovi deli 

razložena vas Razložena vas, formirana 

ob nekdanji furmanski poti 

Ljubljana - Trst. Domačije 

so na obeh straneh ceste. 

Hiše so pritlične, s tridelno 

zasnovo, s strmimi 

strehami s čopi in s 

kamnitimi arhitekturnimi 

detajli. Gospodarska 

poslopja stojijo ločeno. 

18. stol., 

19. stol., 

20. stol. 
 

 

25173 Vas Mali Otok 

Vas leži v 

spodnjem 

delu Pivške 

kotline, ob 

stranski 

cesti, ki se 

odcepi 

severno od 

ceste Hrašče 

- Postojna. 

naselja in 

njihovi deli 

obcestna vas Obcestna vas s pritličnimi, 

stegnjenimi in vzporednimi 

(nekdaj kmečkimi) 

domačijami, kritimi s 

strmimi dvokapnicami. 

Današnji stavbni fond iz 19. 

in 20. stol. temelji na 

starejših osnovah. Omemba 

v urbarju za Postojno 1498 

zadnja 

četrtina 

15. stol., 

1498, 19. 

stol., 20. 

stol. 

  

25181 Vas Malo 

Ubeljsko 

Vas leži 

severovzhod

no od 

naselja in 

njihovi deli 

gručasta vas Vas s pritličnimi, 

stegnjenimi, vzporednimi 

in vogalnimi domačijami. 

Strehe so strme dvokapnice 

s čopi. Hiše s centralnimi 

prelom 12. 

stol. in 13. 

stol., 1200, 

19. stol. 
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Razdrtega, 

severno od 

ceste 

Razdrto - 

Postojna. 

vhodi, vhodi pod arkadno 

vežo ali pod nadstreškom. 

Stavbni fond večinoma iz 

19. stol. Omemba v 

seznamu posesti goriških 

grofov. 

25183 Vas Orehek 

Vas leži ob 

lokalni cesti 

Hruševje - 

Prestranek. 

naselja in 

njihovi deli 

gručasta vas Vas s stegnjenimi, 

vzporednimi in vogalnimi 

domačijami, predvsem 

pritličnimi, z 

enonadstropnimi hišami s 

strmimi strehami in 

centralnimi vhodi pod 

nadstreški in lopami. 

Stavbni fond je večinoma iz 

19. stol. Omemba v urbarju 

za Senožeče 1460. 

tretja 

četrtina 

15. stol., 

1460, 19. 

stol. 

  

25187 Vas Rakitnik 

Vas leži ob 

glavni cesti 

Postojna - 

Pivka, južno 

od Postojne. 

naselja in 

njihovi deli 

gručasta vas Vas s stegnjenimi in 

vzporednimi domačijami s 

pritličnimi hišami s 

centralnimi vhodi in 

strmimi dvokapnicami. 

Prva omemba vasi že v 13. 

stol. Današnji stavbni fond 

je pretežno iz 19. stol. 

13. stol., 

19. stol. 

  

25188 Vas Razdrto 

Vas leži na 

naselja in 

njihovi deli 

gručasta vas Vas s stegnjenimi, 

vzporednimi in vogalnimi 

nekdanjimi furmanskimi 

prelom 12. 

stol. in 13. 

stol., 18. 
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prevalu pod 

Nanosom, 

ob glavni 

cesti, ki 

pelje iz 

Vipavske 

doline proti 

Postojni. 

domačijami, s pritličnimi in 

etažnimi hišami s 

centralnimi in vhodi pod 

nadstreškom, s strmimi 

dvokapnicami. Stavbni fond 

iz 18. in 19. stol. Omemba v 

seznamu posesti goriških 

grofov. 

stol., 19. 

stol. 

25189 Vas Slavina 

Vas leži 

južno od 

Prestranka, 

zahodno od 

glavne ceste 

Postojna - 

Pivka. 

naselja in 

njihovi deli 

gručasta vas Zvezdasta vas, prvotno 

farna gruča, s stegnjenimi, 

vzporednimi in vogalnimi 

domovi, s pritličnimi in 

etažnimi hišami, s 

centralnimi vhodi, vhodi 

pod arkado in nadstreškom 

in s strmimi dvokapnicami. 

Omemba v urbarju za 

Postojno 1498 

zadnja 

četrtina 

15. stol., 

1498, 18. 

stol., 19. 

stol. 

  

28335 Vas Slavinje 

Vas stoji na 

nižji 

vzpetini 

južno nad 

cesto 

Razdrto - 

Postojna. 

naselja in 

njihovi deli 

obcestna vas Manjša obcestna vas, ki se 

je formirala v nadaljevanju 

poti jugovzhodno od cerkve 

sv. Jedrti. Pritlične in 

enonadstropne domačije so 

stegnjene ali na vogel ter z 

značilnimi vhodnimi 

lopami. Postavljene so 

pravokotno na cesto ali 

vzporedno z njo. 

19. stol., 

20. stol. 
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25172 Vas Strane 

Vas leži na 

pobočju 

Nanosa, pod 

hriboma Maj 

in Dolgi grič, 

severno od 

ceste 

Razdrto - 

Postojna. 

naselja in 

njihovi deli 

 Manjša vas z večinoma 

pritličnimi domačijami z 

raztegnjeno tricelično 

tlorisno zasnovo. Nastala je 

ob nekdanji jamborni cesti, 

po kateri so tovorili hlode. 

Današnji stavbni fond je iz 

19. in 20. stoletja. Kot 

posest stiškega samostana 

navedena 1256. 

tretja 

četrtina 

13. stol., 

1256, 19. 

stol., 20. 

stol. 

  

4810 Vas Strmca 

Vas Strmica 

leži na 

ravnini, 

severno od 

Postojne. 

naselja in 

njihovi deli 

vas Obcestna vas z domačijami, 

ki se nizajo na obeh straneh 

ceste, praviloma 

pravokotno na njo. Cesta se 

v središču nekoliko razširi 

v podolgovat trg. Za hišami 

so trakaste parcele. 

19. stol., 

20. stol. 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

25191 Vas Studenec 

Vas leži 

severno od 

naselja in 

njihovi deli 

obcestna vas Obcestna vas s stegnjenimi 

domačijami in domačijami 

na vogel, s pritličnimi 

hišami s centralnim 

tretja 

četrtina 

15. stol., 

1460, 18. 
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avtoceste 

Ljubljana - 

Razdrto, ob 

vaški poti, ki 

se v 

Hrenovicah 

od 

regionalne 

ceste 

Razdrto - 

Postojna 

odcepi proti 

jugu. 

vhodom, vhodom pod 

arkadno vežo ali pod 

nadstreškom in s strmimi 

dvokapnimi strehami. 

Omemba v urbarju za 

Senožeče 1460. 

stol., 19. 

stol. 

25182 Vas Studeno 

Vas leži pod 

Nelco in sv. 

Lovrencom, 

ob stari cesti 

Landol - 

Planina. 

naselja in 

njihovi deli 

gručasta vas Zvezdasta vas s farno gručo 

(cerkev, mežnarija, farovž, 

trgovina, šola), s pritličnimi 

in nadstropnimi 

stegnjenimi domačijami s 

strmimi strehami in 

kamnitimi detajli. Hiše s 

tridelno zasnovo. Omemba 

v goriških urbarialnih 

dohodkih in obračunih 

1398. 

zadnja 

četrtina 

14. stol., 

1398, 18. 

stol., 19. 

stol. 

  

25176 Vas Šmihel pod 

Nanosom 

Vas leži pod 

vzhodnim 

naselja in 

njihovi deli 

obcestna vas Obcestna vas z večinoma 

stegnjenimi pritličnimi 

domačijami s strmimi 

strehami. Hiše s tridelno 

zasnovo. Stavbni fond je 

zadnja 

četrtina 

13. stol., 

1297, 19. 

stol., 20. 
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pobočjem 

Nanosa, 

severno od 

regionalne 

ceste 

Razdrto - 

Postojna. 

večinoma iz 19. in 20. stol. 

Omemba skupaj s cerkvijo 

leta 1297 

stol. 

25186 Vas Veliki Otok 

Vas leži 

severozahod

no od 

Postojne, ob 

cesti proti 

Predjami. 

naselja in 

njihovi deli 

obcestna vas Obcestna vas s stavbnim 

fondom iz 18. in 19. stol., s 

pritličnimi stegnjenimi 

domačijami, postavljenimi 

pravokotno ali vzporedno 

glede na pot. Hiše s tridelno 

zasnovo, s strmimi 

dvokapnicami. Omemba v 

urbarju za Postojno 1498. 

zadnja 

četrtina 

15. stol., 

1498, 18. 

stol., 19. 

stol. 

  

25175 Vas Veliko 

Ubeljsko 

Vas leži na 

vzhodnem 

pobočju 

Nanosa, 

severovzhod

no od 

Razdrtega. 

naselja in 

njihovi deli 

gručasta vas Razširjena farna gruča s 

cerkvijo sv. Urha, 

župniščem, nekdanjo šolo, 

trgovino, furmansko 

gostilno in stegnjenimi 

pritličnimi domovi s 

strmimi strehami. Hiše s 

tridelno zasnovo. Stavbni 

fond 18., 19. st. Omemba v 

seznamu posesti goriških 

grofov 1200. 

prelom 12. 

stol. in 13. 

stol., 1200, 

18. stol., 

19. stol. 
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25551 Zaselek Pri 

Fari 

Hrenovice 

Zaselek leži 

na manjšem 

griču, 

zahodno od 

vasi. 

naselja in 

njihovi deli 

zaselek Fara se je oblikovala ob 

cerkvi sv. Martina 

(pražupnija iz poznega 10. 

stol.), poleg katere so 

razvrščeni župnišče, 

kaplanija, nekdanja 

furmanska gostilna, šola, 

kapelica in domačije. 

Stavbni fond je večinoma iz 

19. stol. na starejših 

osnovah. 

zadnja 

četrtina 

10. stol., 

19. stol. 

  

25180 Vaško jedro Landol 

Vaško jedro 

stoji 

severno od 

regionalne 

ceste 

Razdrto - 

Postojna, 

vzhodno 

pod 

Nanosom. 

naselja in 

njihovi deli 

vaško jedro Zvezdasto vaško jedro 

obsega večinoma pritlične, 

stegnjene domačije s 

strmimi strehami. Hiše 

imajo tridelno zasnovo. V 

središču je kapela sv. Jošta. 

Stavbni fond večinoma iz 

19. in 20. stol. Omemba v 

urbarju za Postojno 1498. 

zadnja 

četrtina 

15. stol., 

1498, 19. 

stol., 20. 

stol. 

  

28472 Zaselek 

Podgora 

Liplje 

Zaselek 

Podgora leži 

severovzhod

no od vasi 

naselja in 

njihovi deli 

zaselek Zaselek razloženega 

vaškega naselja Liplje, 

formiran ob nekdanji 

furmanski poti Ljubljana - 

Trst. Obsega dve domačiji, v 

eni je bila furmanska 

18. stol., 

19. stol., 

20. stol. 
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Liplje, ob 

cesti Planina 

- Ljubljana. 

gostilna s spremljajočimi 

gospodarskimi poslopji, 

druga pa je nekdanja 

kmetija z domačijo 

stegnjenega tipa. 

25185 Vaško jedro Matenja vas 

Vas leži 

zahodno od 

ceste 

Postojna - 

Pivka. 

naselja in 

njihovi deli 

vaško jedro Vaško jedro s stegnjenimi 

domačijami z večinoma 

pritličnimi, deloma 

nadstropnimi hišami s 

centralnimi vhodi in 

strmimi dvokapnimi 

strehami. Stavbni fond je 

večinoma iz 19. stol. 

Omemba v urbarju za 

Postojno 1400. 

prelom 14. 

stol. in 15. 

stol., 1400, 

19. stol. 

  

25184 Župnijsko 

središče 

Matenja vas 

Nekdanje 

župnijsko 

središče leži 

zahodno od 

vasi, na 

desnem 

bregu reke 

Pivke. 

naselja in 

njihovi deli 

župnijsko 

središče 

Nekdanje župnijsko 

središče obsega 

podružnično cerkev sv. 

Janeza Krstnika iz 17. stol., 

nekdanjo šolo, župnišče, 

nekdanjo mežnarijo in 

kapelico ter pokopališče. 

Cerkev je prvič omenjena 

leta 1400. 

prelom 13. 

stol. in 14. 

stol., 1400, 

18. stol., 

19. stol. 

  

525 Trško naselje Planina 

Nad izvirom 

Unca in na 

naselja in 

njihovi deli 

trško naselje Naselje ob cesti in križišču 

poti je značilna postaja 

furmanov z gostilniškimi 

18. stol., 

19. stol. 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 
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JZ robu 

Planinskega 

polja pod 

Kačjimi 

ridami, med 

cerkvijo in 

Malim 

gradom 

hišami z napušči in hlevi 

pred strmimi klanci 

postojnskih rid. 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna, Uradne 

objave (Primorske 

novice), št. 29/84-337, 

Ur.l. RS, št. 30/91-1261 

23086 Mestno jedro Postojna 

Postojna leži 

na 

severovzhod

nem 

obrobju 

Postojnske 

kotline, na 

južni strani 

Postojnskih 

vrat. 

naselja in 

njihovi deli 

trško jedro, 

mestno jedro 

Kot upravno središče 

Notranjske, za časa 

Habsburžanov, se je naselje 

razvilo okoli cerkve, ob 

Tržaški cesti in je obsegalo 

še starejši Majland. Kot trg 

prvič omenjena 1498, leta 

1909 pa razglašena kot 

mesto z vsemi potrebnimi 

javnimi zgradbami. 

druga 

četrtina 

13. stol., 

1226, 

zadnja 

četrtina 

15. stol., 

1498, prva 

četrtina 

20. stol., 

1909 

  

7583 Vaško jedro Predjama 

Vas 

Predjama 

leži severno 

od mesta 

Postojna. 

naselja in 

njihovi deli 

vas V gručasti vasi Predjama in 

zaselku Pristava so hiše 

notranjskega stavbnega 

tipa, pretežno iz 19. stol. 

Oba imata posebno 

krajinsko oblikovno 

vrednost. 

19. stol., 

20. stol. 
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25190 Vaško jedro Stara vas 

Stara vas 

leži južno od 

Postojne, 

pod 

Javorniki. 

naselja in 

njihovi deli 

vaško jedro Vaško jedro s stegnjenimi, 

vogalnimi in vzporednimi 

domovi. Pritlične hiše s 

centralnimi vhodi in vhodi 

pod nadstreški, s strmimi 

dvokapnimi strehami. 

Stavbni fond je iz 18. in 19. 

stol. Omemba v urbarju za 

Postojno okoli 1200. 

prelom 12. 

stol. in 13. 

stol., 18. 

stol., 19. 

stol. 
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KULTURNA KRAJINA 

Evid. 

št. 

enote 

Ime enote: Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve

: 

Tipološka 

gesla enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 

30199 Kulturna 

krajina 

Strmca 

Kulturna 

krajina se 

razprostira 

na ravnini 

ob stari poti 

iz Planine v 

Predjamo. 

kulturna 

krajina 

kulturna 

krajina 

Poseljena njivska kulturna 

krajina, ki prehaja v 

travniško, z dobro 

ohranjeno strukturo. 

Ohranjeni parcelacija, 

historični model obcestne 

poselitve z avtentično 

mrežo poti, ločeno od 

gozda z jasnim robom. 

Kontinuiteta rabe od 12. 

stol. dalje. 

 

 

 

 


