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OBČINSKEMU SVETU, TU

ZADEVA:

ODLOK O RAZGLASITVI NEPREMIČNIH KULTURNIH SPOMENIKOV
LOKALNEGA POMENA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

PREDMET: DOPOLNJEN PREDLOG ODLOKA (2. OBRAVNAVA IN SPREJEM NA
OBČINSKEM SVETU)
I. UVOD
Območje Mestne občine Novo mesto je bogato s kulturno dediščino, ki je državnega in
lokalnega pomena. Izmed dediščine državnega pomena je na območju MONM 6 kulturnih
spomenikov državnega pomena, in sicer EŠD 175 Hmeljnik-Grad, EŠD 505 Otočec – Grad,
EŠD 7915 Otočec – Grajski park, EŠD 8537 Novo mesto – Rotovž, EŠD 8759 Otočec –
Območje Gradu in EŠD 8581 Novo mesto – Narodni dom. Dediščina lokalnega pomena, ki je
izpolnjevala pogoje za razglasitev kot kulturni spomenik lokalnega pomena, pa je bila na bivšem
območju Občine Novo mesto razglašena leta 1992 na podlagi tedaj veljavnega Zakona o
varstvu naravne in kulturne dediščine, in sicer s trenutno še veljavnim Odlokom o razglasitvi
naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov (Uradni list RS,št.
38/92).
Po uveljavitvi odloka iz leta 1992 sta bila za kulturni spomenik lokalnega pomena razglašena:
- v letu 1998 – domačija Pie in Pina Mlakarja (Odlok o razglasitvi domačije Pie in Pina
Mlakarja na Šmarješki cesti 8 v Novem mestu za kulturni spomenik, Uradni list RS, št.
58/98) in
- v letu 1999 – keramična mozaična stena Tomaža Kržišnika, ki se nahaja v avli poslovne
stavbe, ki stoji na zemljišču parc. št. 212, k.o. Novo mesto (Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Novo
mesto Uradni list RS, št. 37/99).
Zaradi ugotovitev o prenehanju izpolnjevanja pogojev za razglasitev kot kulturni spomenik
lokalnega pomena, pa je bila za EŠD 9263 Trška Gora - Vinogradniško območje v letu 2014 z
Odlokom o spremembi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in
zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 15/14) razglasitev ukinjena.
Zaradi sprememb zakonodaje na področju varstva nepremične kulturne dediščine in novih
ugotovitev stroke je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, pripravil
Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov in spomeniških območij za kulturni spomenik
lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto, št. 6224-0002/2014/1, marec 2014
(v nadaljevanju: Predlog). Predlog je pripravljen na osnovi določil 11., 12. in 13. člena Zakona o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12 in 111/13 - v

nadaljevanju: ZVKD-1). Vsi predlagani objekti dediščine so skladno z 9. členom ZVKD-1 vpisani
v Register nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
Na podlagi predlogov in pripomb podanih s strani MONM, Urada za prostor je bil maja 2014
pripravljen predlog odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na
območju Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: Odlok), ki je bil javno razgrnjen od
22. maja 2014 do vključno 30. avgusta 2014.
II. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA
Velika večina predlaganih kulturnih spomenikov je bila razglašena že z odlokom iz leta 1992.
Zaradi pravnih sprememb – večkrat spremenjen Zakon o varstvu kulturne dediščine, uvedbe
Registra kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo in novega Pravilnika o seznamih zvrsti
dediščine in varstvenih usmeritvah (Uradni list RS, št. 102/10), je potrebno staro razglasitev
kulturnih spomenikov posodobiti in prilagoditi novi zakonodaji. V 24 letih od sprejetja starega
odloka je prišlo tudi do sprememb pri posameznih spomenikih ter do novih odkritij in vrednotenj.
III. OCENA STANJA IN CILJI ODLOKA
Ocena stanja:
Obstoječi odlok po 24 letih ne zagotavlja dovolj učinkovitega pravnega varstva kulturne
dediščine, ki izpolnjuje pogoje za razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena in ni več v
popolnem skladju s stanjem na terenu in sodobno doktrino stroke.
Cilji:
Cilj sprejetja novega Odloka je zagotovitev učinkovitega pravnega varstva kulturnih spomenikov
z bolj določenimi varstvenimi režimi ter ureditev neskladij med zarisi v razglasitvenem aktu in v
prikazu stanja prostora.
Vsebina Odloka:
Odlok obsega tekstualni in grafični del, v katerem je za vsak spomenik določena lokacija in
vplivno območje, če ga le ta ima, na zemljiško katastrskem načrtu.
Z Odlokom se razglaša 173 enot dediščine po naslednjih zvrsteh:
- 18 arheoloških najdišč,
- 75 profanih stavb,
- 39 sakralnih spomenikov
- 33 spominskih objektov in krajev,
- 3 parki in vrtovi,
- 4 naselja in njihovi deli,
- 1 drug objekt in naprava.
Za vsako od enot dediščine, ki se razglaša je določen varstveni režim. Nekateri spomeniki imajo
določeno tudi vplivno območje spomenika vključno z varstvenim režimom vplivnega območja.
Odlok določa, da je potrebno upravljavca določiti spomeniku pod zap. št. 8, EŠD 8710 Novo
mesto – Arheološko najdišče Marof ter za spomenik izdelati načrt upravljanja, ki ga sprejme
občinski svet.
Akt o razglasitvi – Odlok v tekstualnem delu obsega:
identifikacijo spomenika s parcelnimi številkami, vključno z določitvijo meje spomenika tako
natančno, da so meje določljive v naravi in zemljiškem katastru,
vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik,
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varstveni režim spomenika,
vplivno območje, kadar je to zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti spomenika
potrebno, vključno z določitvijo meje vplivnega območja tako natančno, da so meje
določljive v naravi in zemljiškem katastru,
varstveni režim v vplivnem območju,
morebitno obveznost javne dostopnosti spomenika,
zahteve glede upravljanja ter morebitno obveznost sprejema načrta upravljanja in
podatke o inventarni knjigi premičnin, ki so sestavni del spomenika, in pristojni organizaciji,
če se skupaj z nepremičnim spomenikom razglašajo tudi premičnine, ki so njegov sestavni
del.

Na novo se razglašajo mestni predeli, ki so bili prej varovani znotraj spomenika mestno jedro in
sicer:
- EŠD 9331 Novo mesto – Območje Kapitlja,
- EŠD 17675 Novo mesto – Breg,
- EŠD 14633 Novo mesto – Kandija.
Na novo je definiran stari drevored, ki je bil prej varovan v sklopu Kettejevega drevoreda:
- EŠD 14403 Novo mesto – Drevored ob Rozmanovi ulici.
Na novo se za spomenik razglašajo razvaline gradu Mehovo, ki so bile prej varovane v sklopu
širšega območja Mehovega:
EŠD 10836 Podgrad pod Mehovim – Razvaline gradu Mehovo.
Na novo so razglašajo naslednji arheološki spomeniki:
- EŠD 22374 Dobovo - Gomilno grobišče Vidmarjev gozd,
- EŠD 22379 Otočec – Arheološko najdišče Košenice,
- EŠD 22387 Otočec – Prazgodovinsko gomilno grobišče,
- EŠD 22749 Prečna – Arheološko najdišče Lukenjska jama,
- EŠD 27600 Sela pri Štravberku – Arheološko najdišče Vešče,
- EŠD 29443 Male Brusnice – Prazgodovinska gomila.
Na novo se razglašajo naslednje stavbe, spomeniki in znamenja :
- EŠD 10828 Novo mesto – Hiša Glavni trg 17,
- EŠD 10839 Novo mesto – Dvorec Mostek,
- EŠD 10847 Novo mesto – Moška bolnica,
- EŠD 14405 Novo mesto – Sodišče,
- EŠD 15587 Novo mesto – Jakličev toplar,
- EŠD 18219 Trška gora –Slopno znamenje,
- EŠD 19144 Trška gora – Grmska zidanica,
- EŠD 19145 Trška gora – Hiša Trška Gora 29,
- EŠD 2161 Prečna – Cerkev sv. Antona Padovanskega,
- EŠD 20737 Gabrje pod Gorjanci – Spomenik NOB,
- EŠD 20831 Hrušica na Dolenjskem – Brulčev mlin,
- EŠD 6860 Stranska vas pri Novem mestu – Razvaline graščine Ruperčvrh,
- EŠD 8662 Gorjanci – Razvaline cerkve sv. Jere na Trdinovem vrhu.
Nekateri spomeniki, ki so bili prej razglašeni samostojno, se v predlogu Odloka razglašajo
znotraj posameznih spomenikov:
- EŠD 4214 Novo mesto - Grobnica padlih borcev v Dolenjih Kamencah (pri cerkvi),
- EŠD 4217 Novo mesto - Grobnica NOB na pokopališču Šmihel (pri pokopališču),
- EŠD 8715 Novo mesto - Spomenik padlim med I. svetovno vojno v Šmihelu,
- EŠD 4218 Novo mesto - Grobnica NOB na pokopališču Ločna (pri pokopališču),
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EŠD 4221 Podgrad pod Mehovim - Grob s spomenikom padlim (pri cerkvi),
EŠD 4229 Smolenja vas - Grob s spomenikom padlim borcem in žrtvam (pri cerkvi),
EŠD 4240 Uršna sela - Grob s spomenikom padlim borcem (pri cerkvi),
EŠD 4243 Ždinja vas - Grob s spomenikom padlim borcem in žrtvam (pri cerkvi),
EŠD 8674 Mehovo - Območje gradu (se spreminja v vplivno območje gradu),
EŠD 8643 Gorenje Karteljevo - Antični nagrobnik (pri cerkvi),
EŠD 4203 Gorenje Karteljevo - Grobnica padlim med NOB (pri cerkvi),
EŠD 4208 Jurna vas - Spomenik NOB (pri cerkvi),
EŠD 4209 Jurna vas - Grob Bojana Kraigherja in tovarišev (pri cerkvi),
EŠD 4210 Jurna vas - Grob Livija Pregarca (pri cerkvi),
EŠD 8734 Smolenja vas - Spominska plošča padlim med I. svetovno vojno (pri cerkvi),
EŠD 8732 Potov Vrh - Spominska plošča padlim med I. svetovno vojno (pri cerkvi).

Dediščina, ki zaradi različnih vzrokov ne izpolnjuje več pogojev za razglasitev kot kulturni
spomenik lokalnega pomena (porušenje, predelave,…) pa je bila razglašena z odlokom v letu
1992 in se z novim Odlokom ne razglaša več je naslednja:
- EŠD 8747 Prečna - Vodna žaga na Temenici,
- EŠD 8724 Novo mesto - Oprema Andrijaničeve lekarne,
- EŠD 8721 Novo mesto - Klet in spominska plošča talcem,
- EŠD 8717 Novo mesto - Spomenik obešenim partizanom na Seidlovi cesti,
- EŠD 8718 Novo mesto - Hiša Kettejev drevored 7,
- EŠD 8705 Koroška vas pri Novem mestu - Spomenik Majdi Šilc,
- EŠD 8700 Dolenje Kamenje - Spominska plošča aktivistom OF,
- EŠD 4201 Gabrje pod Gorjanci - Grob s spomenikom padlim,
- EŠD 8680 Novo mesto - Spomenik Marjanu Kozini,
- EŠD 8681 Novo mesto - Spomenika Janezu Trdini in Dragotinu Ketteju,
- EŠD 8624 Verdun - Antično grobišče,
- EŠD 8594 Novo mesto - Hiša Vrhovčeva 7,
- EŠD 8595 Novo mesto - Stara usnjarna Vrhovčeva 12,
- EŠD 8586 Novo mesto - Hiša Trdinova 8,
- EŠD 8582 Novo mesto - Hiša Šolska 6,
- EŠD 8577 Novo mesto - Hiša Pugljeva 2,
- EŠD 8578 Novo mesto - Hiša Pugljeva 3,
- EŠD 8579 Novo mesto - Vila Ragovska 3,
- EŠD 8573 Novo mesto - Gostilna Kandijska 20,
- EŠD 8574 Novo mesto - Hiša Kandijska 14,
- EŠD 8486 Novo mesto - Hiša Breg 1,
- EŠD 8487 Novo mesto - Hiša Breg 2,
- EŠD 8488 Novo mesto - Hiša Breg 3,
- EŠD 8489 Novo mesto - Hiša Breg 4,
- EŠD 8490 Novo mesto - Hiša Breg 5,
- EŠD 8491 Novo mesto - Hiša Breg 6,
- EŠD 8492 Novo mesto - Hiša Breg 7,
- EŠD 8493 Novo mesto - Hiša Breg 8,
- EŠD 8494 Novo mesto - Hiša Breg 9,
- EŠD 8495 Novo mesto - Hiša Breg 10,
- EŠD 8496 Novo mesto - Hiša Breg 11,
- EŠD 8497 Novo mesto - Hiša Breg 12,
- EŠD 8498 Novo mesto - Hiša Breg 13,
- EŠD 8499 Novo mesto - Hiša Breg 14,
- EŠD 8500 Novo mesto - Hiša Breg 15,
- EŠD 8501 Novo mesto - Hiša Breg 16,
- EŠD 8502 Novo mesto - Hiša Breg 17,
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EŠD 8503 Novo mesto - Hiša Breg 18,
EŠD 8504 Novo mesto - Hiša Breg 19,
EŠD 8505 Novo mesto - Hiša Breg 20,
EŠD 8506 Novo mesto - Hiša Breg 21,
EŠD 8507 Novo mesto - Hiša Breg 22,
EŠD 8508 Novo mesto - Hiša Breg 23,
EŠD 8509 Novo mesto - Hiša Breg 24,
EŠD 8510 Novo mesto - Hiša Breg 25,
EŠD 8515 Novo mesto - Hiša Rozmanova 6,
EŠD 8516 Novo mesto - Hiša Rozmanova 8,
EŠD 8518 Novo mesto - Hiša Rozmanova 14,
EŠD 8522 Novo mesto - Hiša Rozmanova 24,
EŠD 8524 Novo mesto - Vila Rozmanova 30,
EŠD 8526 Novo mesto - Hiša Cvelbarjeva 12,
EŠD 8527 Novo mesto - Hiša Cvelbarjeva 14,
EŠD 8528 Novo mesto - Hiša Čitalniška 2,
EŠD 8530 Novo mesto - Jakčev dom,
EŠD 8531 Novo mesto - Rokodelski dom,
EŠD 8540 Novo mesto - Hiša Glavni trg 11,
EŠD 8546 Novo mesto - Hiša Glavni trg 20,
EŠD 8547 Novo mesto - Hiša Glavni trg 21,
EŠD 8548 Novo mesto - Hiša Glavni trg 22,
EŠD 8549 Novo mesto - Hiša Glavni trg 23,
EŠD 8551 Novo mesto - Hiša Glavni trg 25,
EŠD 8553 Novo mesto - Hiša Glavni trg 27,
EŠD 8554 Novo mesto - Hiša Glavni trg 28,
EŠD 8563 Novo mesto - Občina Seidlova 1,
EŠD 8570 Novo mesto - Hiša Kandijska 13,
EŠD 9263 Trška Gora - Vinogradniško območje,
EŠD 11080 Novo mesto – Mozaična stena v stavbi Kočevarjeva ulica 1.

IV. PRAVNA PODLAGA
Pravna podlaga za postopek priprave in sprejem predloga Odloka je 12. člen ZVKD-1 in Statut
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15-popravek in
Dolenjski uradni list št. 8/15).

V. OBRAZLOŽITEV STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV NA PREDLOG ODLOKA
PREJETIH V ČASU JAVNE RAZGRNITVE
V času javne razgrnitve in obravnave, ki je potekala od 22. 5. 2014 do vključno 30. 8. 2014, je
bil zagotovljen javen dostop do gradiv in možnost, da je lahko vsakdo ustno ali pisno podal
svoje mnenje v zvezi z razglasitvijo. Po zaključku javne razgrnitve sta ZVKDS, OE Novo mesto
in MONM, Urad za prostor in razvoj pripravila predlog stališč do pripomb in pobud, ki jih je s
sklepom dne 10. 11. 2015 zavzel župan. Sklep župana z zavzetimi stališči do pripomb in
predlogov so v prilogi tega dopisa.
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V skladu z zavzetimi stališči je bil izdelan dopolnjen predlog Odloka. V nadaljevanju so povzete
ključne spremembe vsebine predloga Odloka, od njegove prve obravnave na občinskem svetu
do izdelave dopolnjenega predloga Odloka, ki je občinskemu svetu posredovan v drugo
obravnavo in sprejem:
1. Črtata se dva predloga za razglasitev:
a) Novo mesto - Prazgodovinsko gomilno grobišče Portoval (EŠD 3430), ki je bilo v
prvem predlogu pod zaporedno številko 9. Ker je bilo v okviru javne obravnave
predlagano zmanjšanje spomenika, kar bi bistveno vplivalo na njegovo varovanje,
smo se odločili enoto izvzeti iz odloka in jo nespremenjeno varovati v okviru
prostorskih dokumentov.
b) Novo mesto – Narodni dom (EŠD 8581),- ker je bil leta 2015 sprejet Odlok o
razglasitvi Narodnega doma v Novem mestu za spomenik državnega pomena (glej
Uradni list RS, št. 18/2015), njegovo razglašanje za spomenik lokalnega pomena
nima več smisla.
2. Dodan je predlog za razglasitev enote Prečna – Cerkev sv. Antona Padovanskega (EŠD
2161), ki se v odloku nahaja pod zaporedno številko 118.
3. Spremeni se določilo 14. člena o javni dostopnosti, ki se glasi:
Lastnik oziroma upravljavec spomenika mora javnosti omogočiti dostop do spomenika v
sorazmerju z zmožnostmi lastnika na način, ki ne ogroža spomenika ali njegovih
varovanih elementov in tako, da ne ogroža lastnika in njegovega načina življenja. Lastnik
ali upravljavec lahko skupaj s strokovnimi službami določi dan in način ogleda
spomenika.
4. V skladu s pripombami so usklajeni posamezni režimi tako za zvrsti kot za posamezne
spomenike.
5. V 18. členu odloka, kjer so navedeni odloki, ki prenehajo veljati, je dodan Odlok o
razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v
občini Novo mesto: keramična mozaična stena Tomaža Kržišnika (Uradni list RS, št.
37/99-1836).
6. Na stanje zemljiško katastrskega prikaza (januar 2016; vir: GURS) so usklajene in
aktualizirane parcelne številke za vse kulturne spomenike in njihova vplivna območja,
vključno z izrisi v grafičnem delu Odloka.

VI. OBRAZLOŽITEV POSTOPKA
Predlog odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju
Mestne občine Novo mesto je bil pripravljen na podlagi predloga za razglasitev spomenikov, ki
ga je skladno z 12. členom ZVKD-1 pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Novo mesto. S predlogom Odloka za razglasitev morajo biti seznanjeni lastniki dediščine, ki naj
bi se razglasila za spomenik, zato so bili lastniki dediščine o predlogu za razglasitev obveščeni
z javnim naznanilom objavljenim v Uradnem listu RS, Dolenjskem listu, časniku Delo in na
spletni strani Mestne občine Novo mesto. Predlog Odloka je bil javno razgrnjen in v enomesečni
javni razpravi od 22. 5. 2014 do vključno 20. 6. 2014. V okviru javne razgrnitve je bila v prostorih
MONM, Glavni trg 7, Novo mesto, dne 11. 6. 2014, ob 16.00 uri izvedena tudi javna obravnava
predloga Odloka. V času javne razgrnitve in obravnave je bil zagotovljen javen dostop do gradiv
in možnost, da je lahko vsakdo ustno ali pisno podal svoje mnenje v zvezi z razglasitvijo. Po
javni obravnavi se je na zahtevo udeležencev javna razgrnitev z objavo javnega naznanila o
podaljšanju javne razgrnitve v Uradnem listu RS, Dolenjskem listu, časniku Delo in na spletni
strani MONM podaljšala do vključno 30. 8. 2014. Predlog odloka je v prvi obravnavi na 29. seji
dne 29. 5. 2014 obravnaval tudi občinski svet.
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Po zaključku javne razgrnitve sta ZVKDS, OE Novo mesto in MONM, Urad za prostor in razvoj
pripravila predlog stališč do pripomb in pobud podanih v času javne razgrnitve. Stališča so bila
posredovana v obravnavo kolegiju OU in županu, ki jih je dne 10. 11. 2015 zavzel s sklepom.
Na podlagi zavzetih stališč je bil izdelan dopolnjen predlog Odloka, ki je v predloženi obliki
posredovan v drugo obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto. Po
sprejetju se Odlok uveljavi z objavo v Dolenjskem uradnem listu. Odlok se objavi tudi na
spletnih straneh MONM.
VII. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
Neposrednega vpliva na proračun občine po sprejetju Odloka ni. Posredno pa se lahko v
proračunu občine predvidi sredstva za obnovo kulturne dediščine. V tem primeru imajo
razglašeni kulturni spomeniki prednost pri dodelitvi sredstev.
Na podlagi akta o razglasitvi - Odloka se pravni status nepremičnega spomenika in njegovega
vplivnega območja, če je obveznost vpisa za vplivno območje določena z aktom o razglasitvi,
zaznamuje v zemljiški knjigi kot zaznamba nepremičnega spomenika. Občina pošlje Odlok na
pristojno zemljiško knjigo. Vpis nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo se opravi po uradni
dolžnosti. Zaznamba nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo se ne izvede za spomeniška
območja, razen v delih, ki obsegajo arheološka najdišča ali v delih, kjer zahtevo za zaznambo
določi akt o razglasitvi.
VIII. PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in sprejel dopolnjen predlog
Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju
Mestne občine Novo mesto. Odlok se objavi v Dolenjskem uradnem listu in spletnih
straneh Mestne občine Novo mesto.

Pripravila:
Tomaž PRAZNIK,
VIŠJI SVETOVALEC
in
Mojca TAVČAR
PODSEKRETARKA ZA
PROSTORSKO NAČRTOVANJE

dr. Iztok KOVAČIČ

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,

VODJA URADA ZA
PROSTOR IN RAZVOJ

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE
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PRILOGE:
1. Dopolnjen predlog Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na
območju Mestne občine Novo mesto (april 2016) - tekstualni in grafični del (celostno gradivo je na
vpogled na Uradu za prostor in razvoj MONM, Seidlova cesta 1, Novo mesto, 1. nadstropje;
2. Sklep župana z zavzetimi stališči do pripomb in predlogov na predlog Odloka, prejetih v času
javne razgrnitve.
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Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto
Dopolnjen predlog, april 2016

KAZALO
A.

TEKSTUALNI DEL - ODLOK

B.

GRAFIČNI DEL

1.
2.
3.

Pregledna karta spomenikov v prilagojenem merilu
Seznam spomenikov
Prikaz lege spomenikov z opisi in navedbo pomembnejših sestavin ter
vrednotenjem za spomenike od zap. št. 1 do 173:
- List 1: Podatki o spomeniku z opisi in navedbo pomembnejših sestavin ter
vrednotenjem,
- List 2: Prikaz lege in vplivnega območja spomenika na ZKP v merilu od
1:1000 do 1:10 000;

C.

PRILOGA k odloku
Strokovne osnove: Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov in
spomeniških območij za kulturni spomenik lokalnega pomena na
območju Mestne občine Novo mesto (Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Novo mesto, št. 6224-0002/2014/1, marec 2014, april 2016dopolnitev), ki se hrani na Mestni občini Novo mesto v spisu postopka in na
Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto.

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto
Dopolnjen predlog, april 2016

A.

TEKSTUALNI DEL - ODLOK

Dopolnjen predlog

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12 in
111/13); v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 7/13, 18/15, 21/15-popravek in Dolenjski skupščinski list št. 8/15) je Občinski svet Mestne občine Novo
mesto na __. redni seji dne __. __. 2016 sprejel
ODLOK
o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto

I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(1) S tem odlokom Mestna občina Novo mesto posamezne enote kulturne dediščine razglaša za kulturne
spomenike lokalnega pomena.
(2) Odlok določa spomenike, identifikacijo spomenika, varstvene režime in vplivna območja.

II. KULTURNI SPOMENIKI LOKANEGA POMENA
2. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena (v nadaljnjem besedilu: spomenik) se razglasijo naslednje enote
dediščine:
Arheološka najdišča
Zap.

EŠD

Ime spomenika

1.

8619

Brezje pri Ratežu – Prazgodovinsko gomilno grobišče Krevevški boršt

2.

22374

Dobovo - Gomilno grobišče Vidmarjev gozd

3.

8638

Dolenja vas pri Otočcu – Rimskodobno grobišče

4.

8616

Gorenje Kamenje – Gradišče Sv. Duh

5.

8642

Gorenje Kamenje – Prazgodovinska gomila Strmec

6.

29443

Male Brusnice – Prazgodovinska gomila Hrib

7.

8709

Novo mesto – Arheološko najdišče Groblje

8.

8710

Novo mesto – Arheološko najdišče Marof

9.

22379

Otočec – Arheološko najdišče Košenice

10.

22387

Otočec – Prazgodovinsko gomilno grobišče

št.

1

11.

22749

Prečna – Arheološko najdišče Lukenjska jama

12.

27600

Sela pri Štravberku – Arheološko najdišče Vešče

13.

8640

Sela pri Zajčjem Vrhu – Prazgodovinska gomila Breznik

14.

8620

Sela pri Zajčjem vrhu – Prazgodovinska naselbina Grac

15.

8650

Smolenja vas – Gomilno grobišče

16.

8652

Stranska vas pri Novem mestu – Rimskodobno grobišče

17.

8627

Zagrad pri Otočcu – Arheološko najdišče Stari grad

18.

8656

Ždinja vas – Prazgodovinska gomila

Stavbe
Profane stavbe
Zap.

EŠD

Ime spomenika

19.

20831

Hrušica na Dolenjskem – Brulčev mlin

20.

8723

Novo mesto – Dom Janeza Trdine

21.

10070

Novo mesto – Domačija Pie in Pina Mlakarja

22.

8580

Novo mesto – Domačija Resslova 5

23.

10839

Novo mesto – Dvorec Mostek

24.

495

Novo mesto – Frančiškanski samostan

25.

8512

Novo mesto – Gimnazija

26.

8525

Novo mesto – Gostilna Cvelbarjeva 9

27.

8572

Novo mesto – Gostilna Kandijska 22

28.

8593

Novo mesto – Gostilna Ulica talcev 2

29.

8677

Novo mesto – Grad Grm

30.

8529

Novo mesto – Hiša Detelova 3

31.

8533

Novo mesto – Hiša Glavni trg 1

št.

2

32.

8541

Novo mesto – Hiša Glavni trg 13

33.

8542

Novo mesto – Hiša Glavni trg 14

34.

8543

Novo mesto – Hiša Glavni trg 16

35.

10828

Novo mesto – Hiša Glavni trg 17

36.

8544

Novo mesto – Hiša Glavni trg 18

37.

8545

Novo mesto – Hiša Glavni trg 19

38.

8534

Novo mesto – Hiša Glavni trg 2

39.

8550

Novo mesto – Hiša Glavni trg 24

40.

8552

Novo mesto – Hiša Glavni trg 26

41.

8555

Novo mesto – Hiša Glavni trg 29

42.

8556

Novo mesto – Hiša Glavni trg 30

43.

8557

Novo mesto – Hiša Glavni trg 31

44.

8535

Novo mesto – Hiša Glavni trg 4

45.

8536

Novo mesto – Hiša Glavni trg 6

46.

8538

Novo mesto – Hiša Glavni trg 8

47.

8539

Novo mesto – Hiša Glavni trg 9

48.

8559

Novo mesto – Hiša Hladnikova 1

49.

8571

Novo mesto – Hiša Kandijska 28

50.

8567

Novo mesto – Hiša Kapiteljska 5

51.

8568

Novo mesto – Hiša Kapiteljska 8

52.

8565

Novo mesto – Hiša Muzejska 5

53.

8575

Novo mesto – Hiša Prešernov trg 1, 2

54.

8576

Novo mesto – Hiša Prešernov trg 12

55.

8562

Novo mesto – Hiša Prešernov trg 8

56.

8561

Novo mesto – Hiša Prešernov trg 9

3

57.

8558

Novo mesto – Hiša Rozmanova 1

58.

8517

Novo mesto – Hiša Rozmanova 12

59.

8519

Novo mesto – Hiša Rozmanova 17

60.

8520

Novo mesto – Hiša Rozmanova 19

61.

8513

Novo mesto – Hiša Rozmanova 2

62.

8521

Novo mesto – Hiša Rozmanova 22

63.

8514

Novo mesto – Hiša Rozmanova 4

64.

8583

Novo mesto – Hiša Šolska 11

65.

8098

Novo mesto – Hiša Trdinova 27

66.

15587

Novo mesto – Jakličev toplar

67.

8592

Novo mesto – Kapiteljska kašča

68.

8569

Novo mesto – Kapiteljska mežnarija

69.

8523

Novo mesto – Knjižnica Mirana Jarca

70.

8566

Novo mesto – Križatija

71.

8584

Novo mesto – Mestna hranilnica

72.

10847

Novo mesto – Moška bolnica

73.

8511

Novo mesto – Osnovna šola Center

74.

8564

Novo mesto – Paučičeva vila

75.

8532

Novo mesto – Poštni hlev

76.

14405

Novo mesto – Sodišče

77.

8560

Novo mesto – Stara gimnazija

78.

8761

Novo mesto – Šance

79.

8591

Novo mesto – Škofijski dvorec

80.

8587

Novo mesto – Vila Trdinova 10

81.

8588

Novo mesto – Vila Trdinova 12

4

82.

8589

Novo mesto – Vila Trdinova 21

83.

8590

Novo mesto – Vila Trdinova 28

84.

8585

Novo mesto – Vila Trdinova 6

85.

8745

Novo mesto – Železniška postaja Kandija

86.

8696

Sevno na Trški gori – Kozolec na Bajnofu

87.

924

Zagrad pri Otočcu – Stari grad

88.

8661

Struga pri Otočcu – Grad

89.

19144

Trška gora – Grmska zidanica

90.

19145

Trška gora – Hiša Trška Gora 29

91.

8738

Trška gora – Zidanica Marjana Kozine

92.

8748

Uršna sela – Železniška postaja

93.

806

Veliki Orehek – Kozolci

Sakralni spomeniki
Zap.

EŠD

Ime spomenika

94.

2088

Gorenje Lakovnice – Cerkev sv. Florijana na Cerovcu

95.

2347

Črmošnjice pri Stopičah – Cerkev sv. Marije Magdalene

96.

2348

Dolž – Cerkev sv. Kozme in Damijana

97.

1679

Gabrje pod Gorjanci – Cerkev sv. Janeza Krstnika

98.

2164

Gorenje Kamence – Cerkev sv. Križa

99.

2047

Gorenje Kamenje – Cerkev sv. Duha

100.

2045

Gorenje Karteljevo – Cerkev sv. Primoža in Felicijana

101.

2354

Gornja Težka Voda – Cerkev sv. Urbana

102.

2349

Hrušica na Dolenjskem – Cerkev sv. Jakoba

št.

5

103.

2117

Jurna vas – Cerkev sv. Marjete

104.

2578

Laze pri Uršnih selih – Cerkev sv. Matije

105.

2087

Ljuben – Cerkev sv. Vida

106.

2351

Mali Orehek – Cerkev sv. Andreja

107.

2165

Novo mesto – Cerkev sv. Janeza Evangelista v Dolenjih Kamencah

108.

2479

Novo mesto – Cerkev sv. Janeza Krstnika v Mačkovcu

109.

2080

Novo mesto – Cerkev sv. Lenarta

110.

2084

Novo mesto – Cerkev sv. Lenarta v Gotni vasi

111.

2085

Novo mesto – Cerkev sv. Mihaela v Šmihelu

112.

494

Novo mesto – Cerkev sv. Nikolaja

113.

2759

Novo mesto – Kapela Božjega groba

114.

2475

Otočec – Cerkev sv. Petra

115.

2352

Pangrč Grm – Cerkev sv. Nikolaja

116.

2116

Podgrad pod Mehovim – Cerkev Device Marije Dobrega sveta

117.

2082

Potov Vrh – Cerkev presvete Trojice

118.

2161

Prečna – Cerkev sv. Antona Padovanskega

119.

2081

Smolenja vas – Cerkev Marije vnebovzete

120.

2477

Srednje Grčevje – Cerkev sv. Jurija

121.

2346

Stopiče – Cerkev Marije Device Tolažnice žalostnih

122.

2086

Stranska vas pri Novem mestu – Cerkev sv. Nikolaja

123.

2350

Šentjošt – Cerkev sv. Jošta

124.

2476

Trška gora – Cerkev Marijinega rojstva

125.

2577

Uršna sela – Cerkev sv. Križa

126.

1678

Velike Brusnice – Cerkev sv. Križa

127.

1680

Velike Brusnice – Cerkev sv. Družine
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128.

2355

Veliki Cerovec – Cerkev sv. Primoža in Felicijana

129.

2083

Veliki Slatnik – Cerkev Žalostne Matere božje

130.

2118

Vinja vas – Kapela Marije Pomagaj

131.

2353

Zajčji Vrh pri Stopičah – Cerkev sv. Matije

132.

2478

Ždinja vas – Cerkev sv. Jakoba

Spominski objekti in kraji
Zap.

EŠD

Ime spomenika

133.

8699

Češča vas – Spominski park padlim borcem

134.

4198

Dolž – Grob s spomenikom padlim

135.

20737

Gabrje pod Gorjanci – Spomenik NOB

136.

8702

Gorjanci – Izvir Gospodična

137.

8662

Gorjanci – Razvaline cerkve sv. Jere na Trdinovem vrhu

138.

4212

Kuzarjev Kal – Grob Danila Podobnika in Slavka Petriča

139.

8708

Novo mesto – Bunker na Drski

140.

8669

Novo mesto – Francosko znamenje na Mestnih njivah

141.

4215

Novo mesto – Grobnica NOB na Marofu

142.

4216

Novo mesto – Grobnica padlih med NOB v Žabji vasi

143.

8719

Novo mesto – Pokopališče Ločna

144.

8716

Novo mesto – Pokopališče Šmihel

145.

4219

Novo mesto – Spomenik NOB pri sv. Roku

146.

8707

Novo mesto – Spomenik NOB v Veliki Bučni vasi

147.

8720

Novo mesto – Spomenik obešenima na Glavnem trgu

148.

8722

Novo mesto – Spomeniški kompleks Na vratih

št.
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149.

8685

Novo mesto – Vodnjak na Glavnem trgu

150.

8728

Otočec – Grobnica padlih

151.

10836

Podgrad pod Mehovim – Razvaline gradu Mehovo

152.

4228

Prečna – Grob borcev Dolenjskega odreda

153.

4227

Prečna – Grob s spomenikom talcem

154.

4226

Prečna – Grobnica s spomenikom padlim

155.

8679

Prečna – Razvaline gradu Luknja

156.

8733

Prečna – Spomenik padlim med I. svetovno vojno

157.

4231

Stopiče – Grob s spomenikom padlim borcem in žrtvam

158.

8713

Stopiče – Marijina kapela

159.

4194

Stranska vas pri Novem mestu – Grob s spomenikom padlim

160.

6860

Stranska vas pri Novem mestu – Razvaline graščine Ruperčvrh

161.

4234

Suhor – Grob partizanke z nagrobno ploščo

162.

8736

Šentjošt – Spomenik žrtvam belogardističnega nasilja

163.

18219

Trška gora – Slopno znamenje

164.

4242

Velike Brusnice – Spomenik NOB

165.

8740

Zagrad pri Otočcu – Beceletova jama s spominskima ploščama

Parki in vrtovi
Zap.

EŠD

Ime spomenika

166.

14403

Novo mesto – Drevored ob Rozmanovi ulici

167.

7937

Novo mesto – Kettejev drevored

168.

9148

Novo mesto – Park ob gradu Grm

št.

Naselja in njihovi deli
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Zap.

EŠD

Ime spomenika

169.

17675

Novo mesto – Breg

170.

14633

Novo mesto – Mestna četrt Kandija

171.

492

Novo mesto – Mestno jedro

172.

9331

Novo mesto – Območje Kapitlja

št.

Drugi objekti in naprave
Zap.

EŠD

Ime spomenika

8746

Novo mesto – Kandijski most čez reko Krko

št.
173.

II. VARSTVENI REŽIMI
3. člen
(splošni varstveni režimi)
(1) Splošni varstveni režim za nepremične kulturne spomenike:
- spodbujanje trajnostne uporabe spomenika, to je uporabe spomenika na način in v obsegu, ki
dolgoročno ne povzroča izgube njegovih kulturnih lastnosti,
- spodbujanje vzdržnega razvoja spomenika, s katerim se omogoča zadovoljevanje potreb sedanje
generacije, ne da bi bila s tem okrnjena ohranitev spomenika za prihodnje generacije,
- spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, socialne, gospodarske, znanstvene,
izobraževalne in druge pomene spomenika,
- ohranjanje lastnosti, posebne narave in družbenega pomena spomenika ter njegove materialne
substance,
- dovoljeni so posegi v spomenik, ki upoštevajo in trajno ohranjajo njegove varovane vrednote,
- dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih gospodarskih temeljev za ohranitev
spomenika ob spoštovanju njegove posebne narave in družbenega pomena,
- za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v
spomenik, njegove dele ali vplivno območje je v skladu z 28., 29., 30 in 31. členom ZVKD-1
potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za
varstvo kulturne dediščine.
(2) Splošni varstveni režim za vplivno območje:
- ohranjanje prostorske integritete,
- pričevalnosti in dominantnosti spomenika,
- ohranjanje tradicionalne rabe, prostorskih razmerij, značilnih vedut in pogledov,
- preprečevanje sajenja neavtohtonih dreves in grmovnic,
- prepoved vseh drugih posegov, ki imajo negativen vpliv na pojavnost in značaj spomenika v
prostoru ali njegovo materialno substanco,
- za vsak poseg v vplivno območje je v skladu z 28., 29., 30 in 31. členom ZVKD-1 potrebno
pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo
kulturne dediščine.
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4. člen
(varstveni režimi za posamezne zvrsti dediščine)
(1) Varstveni režim za arheološka najdišča
Arheološka najdišča se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali
spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:
- odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi
gozdne vlake,
- poglabljati dna vodotokov,
- gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine,
- postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo
ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo
arheološkega najdišča.
Izjemoma so dovoljeni posegi v arheološka najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v
prostor robnih delov najdišč:
- če ni možno najti drugih rešitev ali
- če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče
mogoče sprostiti za gradnjo.
Posegi in dejavnosti v prostoru se načrtujejo in izvajajo tako, da se arheološka najdišča ohranjajo.
(2) Varstveni režim za stavbe
Za stavbe velja varstveni režim, ki predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot so:
- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
- oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad,
fasadni detajli, vključno z reklamnimi panoji, izveski in svetili, ki morajo biti v skladu z oblikovno in
vsebinsko zasnovo objektov),
- funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega zunanjega prostora,
- sestavine in pritikline,
- stavbno pohištvo,
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih stavbah),
- celovitost dediščine v prostoru,
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine možno:
- na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele posameznih objektov v
kvalitetnejše oz. bolj avtentično stanje,
- izvajati znanstvenoraziskovalna dela,
- spremeniti oz. dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične
stabilnosti objekta,
- posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve,
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov in dostopnost javnosti v
meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet ter ne moti v njem
odvijajoče se dejavnosti.
(3) Varstveni režim za spominske objekte in kraje
Varstveni režim za spominske objekte in kraje predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot kot so:
- avtentičnost lokacije,
- fizična pojavnost objekta,
- vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dediščino in okolico ter vedutami.
Prepovedano je:
- spomenik poškodovati ali podreti,
- spreminjati tlorisno in višinsko zasnovo spomenika,
- spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo,
- na spomenik nameščati reklamne panoje, izveske in svetila.
Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine možno:
- na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele posameznih objektov v
kvalitetnejše oz. avtentičnejše stanje;
- izvajati znanstvenoraziskovalna dela;
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spremeniti oz. dopolniti namembnost objekta, če ni možno zagotoviti prvotne funkcije in če s tem
nista bistveno prizadeti materialna substanca in pričevalnost objekta;
spremeniti oz. dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične
stabilnosti objekta;
posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve.

(4) Varstveni režim za druge objekte in stavbe
Za druge objekte in naprave velja varstveni režim, ki predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot
so:
- avtentičnost lokacije,
- fizična pojavnost objekta ali naprave,
- osnovna namembnost ali primarna raba objekta ali naprave in način njenega delovanja ter
- vsebinski in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
(5) Varstveni režim za naselja in njihove dele
Za naselja in njihove dele velja varstveni režim, ki predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot
so:
- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
- odnosi med posameznimi stavbami in odnos med stavbami ter odprtim prostorom (lega, gostota
objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne
funkcionalne celote),
- prostorsko pomembnejše naravne sestavine znotraj naselja ali njegovega dela (drevesa,
vodotoki),
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti),
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali njegovega dela,
- podoba naselja ali njegovega dela v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
- odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, namembnost in kapaciteta objektov, ulične fasade),
- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov in
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(6) Varstveni režim za drevorede
Varstveni režim za drevorede določa ohranjaje njihovih varovanih vrednot, kot so:
- zgodovinska zasnova (dolžina, oblika, struktura, urejenost, vrstna sestava),
- podoba v širšem prostoru in odnos z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe in značilne,
zgodovinsko pogojene umeščenosti v prostor, preprečevanje vnašanja prvin, ki niso v skladu z
zasnovo),
- drevesa - vključno s koreninami, deblom in krošnjami (preprečevanje posegov, ki lahko kvarno
vplivajo na vitalnost dreves in njihovo podobo),
- rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj dreves
(preprečevanje posegov ki ogrožajo rastiščne razmere, omejevanje motornega prometa).

V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem pristojne območne enote Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije je možno:
- izvajati sanacijska dela na drevesih v skladu z izhodišči arboristike,
- odstraniti oziroma nadomestiti propadajoča in statično problematična drevesa,
- izvajati druge ukrepe, ki prispevajo k bolj urejeni podobi drevoreda in ohranjanju njegove
pričevalnosti.

(7) Varstveni režim za parke in vrtove
Varstveni režim za parke in vrtove določa ohranjaje njihovih varovanih vrednot, kot so:
- zgodovinska zasnova (oblika, kompozicija, velikost, poteze),
- podoba v širšem prostoru in odnos z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne,
zgodovinsko pogojene
umeščenosti v prostor in navezave na pomembnejše stavbe preprečevanje vnašanja prvin, ki niso v skladu z zasnovo),
- grajene ali oblikovane sestavine (poti, zidovi, stopnice, vodnjaki, vrtna oprema in druge likovne
prvine),
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naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief - preprečevanje posegov, ki lahko kvarno vplivajo
na vitalnost rastlin in njihovo podobo ter na druge naravne sestavine, preprečevanje vnašanja
rastlin, ki niso v skladu z vrtno zasnovo),
rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin
(preprečevanje posegov ki ogrožajo rastiščne razmere),
vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske
kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.

V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem pristojne območne enote Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije je možno:
- izvajati sanacijska dela na naravnih in grajenih prvinah vrtne zasnove,
- odstraniti oziroma nadomestiti propadajoča in statično problematična drevesa in grmovnice ter
druge rastline, ki niso v skladu z vrtno zasnovo,
- izvajati druge ukrepe, ki prispevajo k bolj urejeni podobi parkovne zasnove v sladu s
konservatorskim načrtom.

III. IDENTIFIKACIJA POSAMEZNIH SPOMENIKOV
5. člen
(arheološka najdišča)

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

1
Brezje pri Ratežu – Prazgodovinsko gomilno grobišče Krevevški boršt
8619
Brezje
Brusnice
769, 770, 771, 772, 773, 775, 776, 787-del, 2512, 2824/1-del, 2825, 2826/1,
2826/2, 2826/3, 2826/4, 2826/5, 2826/6, 2826/7, 2826/8, 2829, 3012-del, 3033,
3034, 3035, 3036-del, 3037-del, 3641/23, 3641/24-del, 3641/2-del, 3641/3,
3641/5-del, 3641/6, 3662, 3750/3-del, 3757/1-del
posamezni spomenik

Vrsta razglasitve:
Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
- Gomilno grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli
intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
- Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

2
Dobovo - Gomilno grobišče Vidmarjev gozd
22374
Dobovo
Šentpeter
540/50-del, 540/107-del, 540/156-del, 928/1, 929/7, 929/9, 929/11-del, 929/13del, 929/18, 929/20-del, 929/21
posamezni spomenik

Vrsta razglasitve:
Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
- Plano grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli
intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
- Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:

3
Dolenja vas pri Otočcu – Rimskodobno grobišče
8638
12

Naselje:
Dolenja vas
Katastrska občina:
Smolenja vas
Parcelna številka:
324, 334
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
- Plano grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli
intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
- Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

4
Gorenje Kamenje – Gradišče Sv. Duh
8616
Gorenje Kamenje
Zagorica
*31, *33, *276, 488/13, 488/14, 490, 491/3, 491/4, 495/1, 495/6, 496, 497/1,
497/2, 497/3, 497/4, 2206-del
posamezni spomenik

Vrsta razglasitve:
Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
- Gradišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne
kmetijske ter gozdarske rabe.
- Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.
Zap. št.:
5
Ime spomenika:
Gorenje Kamenje – Prazgodovinska gomila Strmec
EŠD:
8642
Naselje:
Gorenje Kamenje
Katastrska občina:
Zagorica
Parcelna številka:
344/15-del, 344/16-del, 344/48-del, 687/3-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
- Gomila predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne
kmetijske ter gozdarske rabe.
- Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.
Zap. št.:
6
Ime spomenika:
Male Brusnice – Prazgodovinska gomila Hrib
EŠD:
29443
Naselje:
Male Brusnice
Katastrska občina:
Brusnice
Parcelna številka:
2901
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
- Gomila predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne
kmetijske ter gozdarske rabe.
- Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:

7
Novo mesto – Arheološko najdišče Groblje
8709
Novo mesto
13

Katastrska občina:
Parcelna številka:

Bršljin
352/2, 352/3, 352/4, 352/5, 353/1, 353/2, 353/3, 353/4, 353/5, 353/6, 353/8,
353/9, 353/10, 353/11, 353/12, 353/13, 353/14, 353/15, 354/2, 354/3, 354/4,
354/5, 354/6, 355/1, 355/2, 355/3, 358/1, 358/2, 358/3, 360/1, 360/2, 360/3, 363,
367/1, 367/2, 369, 370/1, 370/2, 370/4, 370/5, 370/6, 370/7, 371/1, 371/2, 371/3,
371/4, 373, 385/2, 385/3, 385/4, 385/5, 387/1, 387/2, 387/3, 388, 389/1, 389/2,
389/3, 389/4, 389/5, 389/6, 390, 391/1, 391/2, 392, 395/1, 395/2, 395/3, 395/4,
395/5, 396/1, 396/2, 400/1, 400/3, 400/5, 401/1, 401/2, 401/3, 406/1, 406/2,
406/3, 406/4, 408/2-del, 1018/1, 1018/2, 1019/1, 1019/2, 1020/2, 1020/3-del,
1023-del, 1149-del, 1158-del, 1159, 1160, 1161, 1162/1-del, 1162/3
Šmihel pri Novem mestu
1342/1-del
Posamezni spomenik

Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

8
Novo mesto - Arheološko najdišče Marof
8710
Novo mesto
Novo mesto
109, 110, 111, 232/2, 232/4, 465, 466/3, 466/4, 467/3, 467/4, 467/5, 468, 470,
471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 503/1, 504/1, 507/1, 507/2,
509, 512, 533, 534, 535, 536/1, 536/2, 536/3, 537, 538, 539, 540, 541, 542,
543/1, 543/2, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 552/1, 552/2, 553/1, 553/2,
554, 555/1, 555/2, 555/3, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566,
567, 568, 569, 570, 574/1, 574/2, 575/1, 575/2, 576, 577/1, 577/2, 578, 581/1del, 583/3-del, 584, 586/1-del, 589, 592/1, 593, 594, 595, 596/1, 597/1, 597/3,
598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
posamezni spomenik

Vrsta razglasitve:
Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
- Gradišče s pripadajočimi planimi grobišči, gomilnim grobiščem in neutrjeno naselbino predstavlja
nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter
gozdarske rabe.

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

9
Otočec – Arheološko najdišče Košenice
22379
Otočec
Šentpeter
79/6, 79/7, 79/8, 79/9, 79/10, 88/1, 88/2, 88/3, 89/1, 89/2, 89/3, 89/7, 89/8, 89/9,
89/10, 95, 96/1, 96/2, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108/4, 108/5, 132,
133, 135, 136, 140/1, 140/2, 142, 150, 1072, 1075/2
posamezni spomenik

Vrsta razglasitve:
Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
- Gomilno grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli
intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
- Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

10
Otočec – Prazgodovinsko gomilno grobišče
22387
Otočec
Šentpeter
160/65, 160/148, 160/214, 160/265, 160/281-del, 278/3, 278/4, 281/1, 284/1-del,
284/2-del, 298/3-del, 298/4-del, 299/5, 1083-del
posamezni spomenik
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Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
- Gomilno grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli
intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
- Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.
Zap. št.:
11
Ime spomenika:
Prečna – Arheološko najdišče Lukenjska jama
EŠD:
22749
Naselje:
Prečna
Katastrska občina:
Prečna
Parcelna številka:
796/7-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
- Jamsko najdišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli
intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
- Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

12
Sela pri Štravberku - Arheološko najdišče Vešče
27600
Sela pri Štravberku
Herinja vas
206, 207/1, 207/2-del, 295/1, 295/2, 295/3, 295/4, 299, 300, 301, 302, 303,
305/1, 305/2, 305/3, 307-del, 309, 310/1, 310/2, 311, 313, 314/1, 314/2, 315-del,
319, 320, 323, 324, 325-del, 330, 331, 332, 334, 335, 337, 1208-del
posamezni spomenik

Vrsta razglasitve:
Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
- Srednjebronastodobna višinska naselbina predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano
in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
- Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.

Zap. št.:
13
Ime spomenika:
Sela pri Zajčjem Vrhu – Prazgodovinska gomila Breznik
EŠD:
8640
Naselje:
Sela pri Zajčjem vrhu
Katastrska občina:
Zajčji vrh
Parcelna številka:
150/1
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
- Gomila predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne
kmetijske ter gozdarske rabe.
- Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

14
Sela pri Zajčjem vrhu – Prazgodovinska naselbina Grac
8620
Sela pri Zajčjem vrhu
Zajčji vrh
1166, 1167, 1228, 1232, 1234, 1235, 1236, 1238, 1242, 1243/1, 1243/2, 1246,
1248/1, 1248/2, 1252, 1253, 1255, 1256, 1257, 1259, 1260, 1261, 1264, 1265,
1266, 1267, 1268, 1269, 1274, 1276, 1279, 1281, 1282, 1283, 1286, 1290,
15

1291, 1292, 2816, 2817, 2818
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
- Višinska naselbina predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli
intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
- Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.
Zap. št.:
15
Ime spomenika:
Smolenja vas - Gomilno grobišče
EŠD:
8650
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Smolenja vas
Parcelna številka:
599/1, 599/2, 600, 601, 603-del, 604/2
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
- Gomilno grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli
intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
- Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.

Zap. št.:
16
Ime spomenika:
Stranska vas pri Novem mestu – Rimskodobno grobišče
EŠD:
8652
Naselje:
Stranska vas
Katastrska občina:
Stranska vas
Parcelna številka:
*260, 829/2, 831/2, 831/3, 831/4, 835, 836, 838/1-del, 839-del, 840-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
- Plano grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli
intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
- Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.
Zap. št.:
17
Ime spomenika:
Zagrad pri Otočcu - Arheološko najdišče Stari grad
EŠD:
8627
Naselje:
Zagrad pri Otočcu
Katastrska občina:
Črešnjice
Parcelna številka:
*286, 396, 400/1, 2807, 2815/1-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
- Arheološko najdišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli
intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
- Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

18
Ždinja vas – Prazgodovinska gomila
8656
Ždinja vas
Ždinja vas
2045/1-del
posamezni spomenik
16

Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
- Gomila predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne
kmetijske ter gozdarske rabe.
- Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.
6. člen
(profane stavbe)
Zap. št.:
19
Ime spomenika:
Hrušica na Dolenjskem – Brulčev mlin
EŠD:
20831
Naselje:
Hrušica
Katastrska občina:
Hrušica
Parcelna številka:
*29, 188/1, 188/2, 258, 259/1, 259/2, 260, 261
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Zajčji vrh
Parcelna številka:
1305/90, 1305/92, 1305/93,1305/94, 2825-del
Katastrska občina:
Hrušica
Parcelna številka:
*28, 285/2, 318, 329/1-del, 329/4-del, 1333/3, 1341-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za druge objekte in naprave ter naslednja
določila:
Za spomenik je potrebno predvideti nov celovit vsebinski program, katerega osrednji poudarek naj bo
temeljito prenovljena hiša z delujočim mlinom. Možnih modelov za njegovo prezentacijo je več:
- Živi zgodovinski muzej z igranjem zgodovine. Obiskovalec naj bi pri tem modelu imel možnost
praktično izkusiti način življenja, kakršnega so prebivalci domačije živeli od konca 18. do konca
tretje četrtine 20. stoletja.
- Kombinacija muzeja (mlin) in sodobno urejenih apartmaji ali sob z ležišči.
- Kombinacija muzeja (mlin) in razstavnih prostorov.
V vseh treh primerih bo potrebno v prihodnosti ponovno vzpostaviti jez, mlinščico, zapornice ter mlinska
kolesa. Hiša z mlinom ponuja možnost za izvajanje gostinsko-turističnih programov. Muzeološko se
prezentira njena notranja oprema, ki jo je potrebno inventarizirati, restavrirati in ustrezno predstaviti. Kot
namembnost stavbe, predlagamo njeno muzejsko predstavitev, ki pa jo je moč v določenem delu
dopolniti tudi z gostinsko - turistično namembnostjo (npr. priprava kulinaričnih specialitet, organiziranje
razstav in drugih kulturnih prireditev, ureditev prenočišč). Vsekakor stavba s svojo lego in prostornostjo
ponuja potencial za gostinsko - turistično ponudbo. Predstavlja izjemno turistično zanimivost in lahko služi
kot izhodišče za turistično spoznavanje preteklosti krajev ob vznožju Gorjancev.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
20
Ime spomenika:
Novo mesto – Dom Janeza Trdine
EŠD:
8723
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1521, 1522
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.:
21
Ime spomenika:
Novo mesto – Domačija Pie in Pina Mlakarja
EŠD:
10070
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Bršljin
Parcelna številka:
1000/23
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
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Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednje usmeritve:
- hiša Pia in Pine Mlakar na Šmarješki cesti 8 se ohranja kot kompleks skupaj z vrtom in vsemi
gospodarskimi poslopji ter ohranjeno opremo in predmeti.
Zap. št.:
22
Ime spomenika:
Novo mesto – Domačija Resslova 5
EŠD:
8580
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Kandija
Parcelna številka:
447, 448/3
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
23
Ime spomenika:
Novo mesto – Dvorec Mostek
EŠD:
10839
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Kandija
Parcelna številka:
624-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Kandija
Parcelna številka:
622, 623, 624, 627/1, 628, 629, 630, 631/1, 632/1
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in naslednja posebna določila:
- ohranja dosedanja parkovna namembnost zemljišča in njegova podoba, razen v primeru, ko gre
za sanacijska dela v skladu z usmeritvami in pogoji pristojne službe za varstvo kulturne
dediščine,
- v parkovnih nasadih so dovoljene neavtohtone rastlinske vrste, če so v skladu s parkovno
zasnovo.
Zap. št.:
24
Novo mesto – Frančiškanski samostan
Ime spomenika:
EŠD:
495
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.:
25
Ime spomenika:
Novo mesto – Gimnazija
EŠD:
8512
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1158/32, 1158/33
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
26
Ime spomenika:
Novo mesto – Gostilna Cvelbarjeva 9
EŠD:
8525
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1731, 1732
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
18

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
27
Ime spomenika:
Novo mesto – Gostilna Kandijska 22
EŠD:
8572
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Kandija
Parcelna številka:
530-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
28
Ime spomenika:
Novo mesto – Gostilna Ulica talcev 2
EŠD:
8593
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1258
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

29
Novo mesto – Grad Grm
8677
Novo mesto
Kandija
1339
posamezni spomenik

Kandija
1085/1, 1085/2, 1085/3, 1085/4, 1089-del, 1090-del, 1091-del, 1092-del, 1093/1del, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1327, 1328/3, 1328/4,
1331/3, 1332/1, 1332/2, 1332/4, 1332/5, 1333/1, 1333/2, 1333/3, 1334, 1335del, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340/1, 1340/2, 1343/12, 1343/14, 1344/1, 1344/2,
1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1398/10-del, 6623
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in naslednja posebna določila:
- možna so sanacijska dela v skladu s konservatorskim načrtom in z veljavnim občinskim
prostorskim izvedbenim aktom, ki med drugim vključuje zmanjšanje platoja parkirišč, sanacijo
vkopa pod kapelo Božjega groba, vzpostavitev osi med gradom in kapelo, vzpostavitev
vegetacijske pregrade proti kompleksu Revoza, ureditev parkovne površine na platoju nekdanje
vrtnarije ter ukinitev divjega vrtičkarstva in odstranitev nelegalnih kolib);
- v parkovnih nasadih so dovoljene neavtohtone rastlinske vrste, če so v skladu s parkovno
zasnovo;
- možna je nadomestna gradnja na mestu stavbe grajskih hlevov ter gradnja podzemnega objekta
med gradom in lokacijo hlevov v skladu s konservatorskim načrtom;
- gradnja novih objektov na novih lokacijah ni možna;
- obstoječe zračne vode in morebitne nove vode je treba urediti podzemno.
Zap. št.:
30
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Detelova 3
EŠD:
8529
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1607
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:

31
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Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Glavni trg 1
EŠD:
8533
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1508
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- ohranjanje primarne razdelitve namembnosti spomenika s trgovsko funkcijo v pritličju in
stanovanjsko v nadstropju,
- predvidi se odpiranje zazidanih arkadnih lokov v pritličnem (dvoriščnem) nivoju.

Zap. št.:
32
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Glavni trg 13
EŠD:
8541
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1628-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- možno je spremeniti oziroma dopolniti namembnost objekta v pritličju, če ni možno zagotoviti
prvotne funkcije (trgovske) in če s tem ni bistveno prizadeta materialna substanca in pričevalnost
objekta;
- ohrani se lesena škatlasta izložba v pritličju objekta;
- s sistematično prenovo celotnega kompleksa mora pridobiti večji pomen in uporabnost tudi
zazidana in pusta površina dvoriščnega dela stavbe;
- ob prvi obnovi je potrebno sondirati plasti ometov in beležev ter na podlagi rezultatov sondiranja
določiti morebitne spremembe na fasadi in barvo opleska.
Zap. št.:
33
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Glavni trg 14
EŠD:
8542
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1633-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- pritličje ohrani poslovno – trgovsko funkcijo;
- ohrani se lesena škatlasta izložba;
- ob prvi obnovi je potrebno sondirati plasti ometov in beležev ter na podlagi rezultatov sondiranja
določiti morebitne spremembe na fasadi in barvo opleska;
- strešni naklon se ob prvi prenovi ostrešja uskladi s sosednjima objektoma.
Zap. št.:
34
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Glavni trg 16
EŠD:
8543
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1637
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

35
Novo mesto – Hiša Glavni trg 17
10828
Novo mesto
Novo mesto
1807-del
posamezni spomenik
20

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
36
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Glavni trg 18
EŠD:
8544
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1678-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
37
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Glavni trg 19
EŠD:
8545
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1677
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
38
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Glavni trg 2
EŠD:
8534
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1510
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
39
Ime spomenika:
Novo mesto - Hiša Glavni trg 24
EŠD:
8550
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1666
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
40
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Glavni trg 26
EŠD:
8552
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1659
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- ohranjanje primarne razdelitve namembnosti spomenika s trgovsko funkcijo v pritličju in
stanovanjsko v nadstropju.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

41
Novo mesto – Hiša Glavni trg 29
8555
Novo mesto
Novo mesto
1654
posamezni spomenik
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Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednje posebno določilo:
- ohranjanje primarne razdelitve namembnosti spomenika s trgovsko funkcijo v pritličju in
stanovanjsko v nadstropju.
Zap. št.:
42
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Glavni trg 30
EŠD:
8556
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1651-del, 1652,
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
43
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Glavni trg 31
EŠD:
8557
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1646
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
44
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Glavni trg 4
EŠD:
8535
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1595
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
45
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Glavni trg 6
EŠD:
8536
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1597
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednje posebno določilo:
- ohranjanje primarne razdelitve namembnosti spomenika s trgovsko funkcijo v pritličju in
stanovanjsko v nadstropjih.
Zap. št.:
46
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Glavni trg 8
EŠD:
8538
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1600
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

47
Novo mesto – Hiša Glavni trg 9
8539
Novo mesto
Novo mesto
1601
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Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
48
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Hladnikova 1
EŠD:
8559
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1392
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- ohranjanje primarne razdelitve namembnosti spomenika s trgovsko funkcijo v pritličju in
stanovanjsko v nadstropju;
- rekonstrukcija lesenih škatlastih izložb in okrasja na frčadah po stari fotografiji.
Zap. št.:
49
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Kandijska 28
EŠD:
8571
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Kandija
Parcelna številka:
451
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
50
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Kapiteljska 5
EŠD:
8567
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1418
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
51
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Kapiteljska 8
EŠD:
8568
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1369-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
52
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Muzejska 5
EŠD:
8565
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1694-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

53
Novo mesto – Hiša Prešernov trg 1, 2
8575
Novo mesto
Novo mesto
1431-del, 1433
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Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
54
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Prešernov trg 12
EŠD:
8576
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1447-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
55
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Prešernov trg 8
EŠD:
8562
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1395-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
56
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Prešernov trg 9
EŠD:
8561
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1393, 1394-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
57
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Rozmanova 1
EŠD:
8558
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1644
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
58
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Rozmanova 12
EŠD:
8517
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1499
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- rekonstrukcija kleparskih okrasov na frčadah in prvotnih pravokotnih lesenih izložb levo od
vhodnega portala;
- ohranjanje primarne razdelitve namembnosti spomenika s trgovsko funkcijo v pritličju in
stanovanjsko v nadstropju.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:

59
Novo mesto – Hiša Rozmanova 17
8519
Novo mesto
Novo mesto
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Parcelna številka:
1383
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
60
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Rozmanova 19
EŠD:
8520
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1380
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednje posebno določilo:
- ohranja se spominska plošča Marjanu Kozini. ohranjanje primarne razdelitve namembnosti
spomenika s trgovsko funkcijo v pritličju in stanovanjsko v nadstropju.
Zap. št.:
61
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Rozmanova 2
EŠD:
8513
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1507
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- v pritličje se umesti javni program tako, da bolje izkoristi obstoječo arhitekturo, nadstropje se
lahko uredi za stanovanjske namene, ali se še naprej uporablja za poslovne prostore;
- potrebno je urediti dvorišče in ga povezati z Vrhovčevo ulico.
Zap. št.:
62
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Rozmanova 22
EŠD:
8521
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1488/1
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
63
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Rozmanova 4
EŠD:
8514
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1505/1, 1505/2
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- v pritličju se sedanji lokal uredi tako, da bolje izkoristi obstoječo arhitekturo, nadstropje se uredi
za stanovanjske namene;
- potrebno je urediti dvorišče in ga povezati z Vrhovčevo ulico.
Zap. št.:
64
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Šolska 11
EŠD:
8583
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1559
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
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Zap. št.:
65
Ime spomenika:
Novo mesto – Hiša Trdinova 27
EŠD:
8098
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Kandija
Parcelna številka:
6623-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
66
Ime spomenika:
Novo mesto – Jakličev toplar
EŠD:
15587
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Daljni vrh
Parcelna številka:
882/7-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Daljnji vrh
Parcelna številka:
882/6, 882/7, 883, 884/6, 885/5
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
67
Ime spomenika:
Novo mesto – Kapiteljska kašča
EŠD:
8592
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1413-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
68
Ime spomenika:
Novo mesto – Kapiteljska mežnarija
EŠD:
8569
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1371
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
69
Ime spomenika:
Novo mesto – Knjižnica Mirana Jarca
EŠD:
8523
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1469-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

70
Novo mesto – Križatija
8566
Novo mesto
Novo mesto
1705
posamezni spomenik
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Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
71
Ime spomenika:
Novo mesto – Mestna hranilnica
EŠD:
8584
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Kandija
Parcelna številka:
444-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
72
Ime spomenika:
Novo mesto – Moška bolnica
EŠD:
10847
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Kandija
Parcelna številka:
624-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zap. št.:
73
Ime spomenika:
Novo mesto – Osnovna šola Center
EŠD:
8511
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1150, 1151, 1158/34
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednja določila:
- ohranja se spomenik Katji Rupena.
Zap. št.:
74
Ime spomenika:
Novo mesto – Paučičeva vila
EŠD:
8564
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
553/1, 553/2, 554-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za arheološka najdišča.
Zap. št.:
75
Ime spomenika:
Novo mesto – Poštni hlev
EŠD:
8532
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1533, 1534
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednje posebno določilo:
- ohranja se nepozidan prostor na parceli, ob nekdanjih štalah.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

76
Novo mesto – Sodišče
14405
Novo mesto
Novo mesto
1246-del, 1247, 1248
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Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednje določilo:
- ohranja se spominska plošča.
Zap. št.:
77
Ime spomenika:
Novo mesto – Stara gimnazija
EŠD:
8560
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1603
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
78
Ime spomenika:
Novo mesto – Šance
EŠD:
8761
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1337, 1338, 1340/2-del, 1366, 1369-del, 1378
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za drevorede ter naslednja posebna
določila:
- možna je ureditev sprehajalne poti na Šancah z začetkom na vrhu Hladnikove ulice pri nekdanjih
proštijskih štalah, po zunanji zahodni strani obzidja, mimo stolpa na Kapitelski ulici 12 in z
iztekom na ulico Breg, Kapiteljsko ulico ali na Zupančičevo sprehajališče.
Zap. št.:
79
Ime spomenika:
Novo mesto – Škofijski dvorec
EŠD:
8591
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1399
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
80
Ime spomenika:
Novo mesto – Vila Trdinova 10
EŠD:
8587
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Kandija
Parcelna številka:
919, 920
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
81
Ime spomenika:
Novo mesto – Vila Trdinova 12
EŠD:
8588
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Kandija
Parcelna številka:
921, 922
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:

82
Novo mesto – Vila Trdinova 21
8589
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Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Kandija
Parcelna številka:
1232
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
83
Ime spomenika:
Novo mesto – Vila Trdinova 28
EŠD:
8590
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Kandija
Parcelna številka:
1117, 1118, 1119
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
84
Ime spomenika:
Novo mesto – Vila Trdinova 6
EŠD:
8585
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Kandija
Parcelna številka:
440/1, 440/2, 441/1
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
85
Ime spomenika:
Novo mesto – Železniška postaja Kandija
EŠD:
8745
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Kandija
Parcelna številka:
674, 675/1
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za druge objekte in naprave.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

86
Sevno na Trški gori – Kozolec na Bajnofu
8696
Sevno
Ždinja vas
1701-del
posamezni spomenik

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

87
Zagrad pri Otočcu – Stari grad
924
Zagrad pri Otočcu
Črešnjice
*31, *432, 408/1-del
posamezni spomenik

Ždinja vas
1690/1, 1690/2, 1690/3, 1690/4, 1691/1, 1691/2, 1692, 1693/1, 1694, 1697/1,
1697/2, 1698, 1699, 1700/2, 1701, 1724-del, 2280/1, 2280/2, 2281, 2282, 2283,
2410/3, 2465/1-del, 2465/2-del, 2466
Katastrska občina:
Črešnjice
Parcelna številka:
58/3, 60/4, 62/3, 63/3, 65/3
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
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Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

Črešnjice
*31, *286, *432, 260/2, 262, 296/2, 298/1, 305/1, 307, 310/3, 314/1, 322/14,
322/23, 322/26, 322/38, 322/39-del, 347/1, 353/10, 353/9, 356/1, 356/3, 356/4,
358, 360/1, 360/10, 360/11, 360/13, 360/14, 360/15, 360/16, 360/17, 360/18,
360/19, 360/2-del, 360/3, 360/4, 360/7, 360/8, 360/9, 361, 364, 366/2, 366/3,
368, 369/2, 369/3, 369/4, 369/5, 369/6, 373/1, 373/2, 373/3, 373/4, 374/1, 374/2,
382, 383/3, 383/4, 384/1, 385, 393/1-del, 393/2-del, 396, 397/1-del, 400/1, 405,
407, 408/1, 408/2, 704/17, 704/18, 704/20, 704/21, 704/22, 704/23, 704/24, 989,
990, 992/1, 992/3, 992/4, 993, 994, 2807, 2808/1-del, 2809/2, 2811/2, 2811/3,
2812/3, 2812/4, 2814/1-del, 2815/1-del, 2817/3-del, 2817/4-del, 2835/4-del,
2842/3-del, 2842/4, 2842/5
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za arheološka najdišča ter naslednja
posebna določila:
- prepoved vseh predelav zaščitenih gabaritov, tlorisov in drugih značilnih stilnih elementov gradu;
- prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam, s
predhodnim pisnim soglasjem pristojne enote zavoda.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in varstveni režim za arheološka najdišča.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

88
Struga pri Otočcu – Grad
8661
Gumberk
Brusnice
3722, 3724, 3725/4, 3725/5, 3727-del, 3740-del, 3742/2-del,
posamezni spomenik

Šentpeter
702, 752, 748, 749,1098/1-del, 1108, 1226/2-del,
Brusnice
3717-del, 3722, 3724, 3725/3, 3725/4, 3725/5, 3725/6, 3725/7, 3725/8, 3727,
3730, 3731-del, 3740-del, 3742/1-del, 3742/2-del,
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe ter varstveni režim za parke in vrtove.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
89
Ime spomenika:
Trška gora – Grmska zidanica
EŠD:
19144
Naselje:
Trška gora
Katastrska občina:
Ždinja vas
Parcelna številka:
*130
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Ždinja vas
Parcelna številka:
*130, 1556, 1770/1-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:

90
Trška gora – Hiša Trška Gora 29
19145
Trška gora
Ždinja vas
*67, *278, 1089, 2489-del
posamezni spomenik
Ždinja vas
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Parcelna številka:

*67, *68, *278, 1085, 1087/2, 1087/3, 1087/5, 1087/7, 1087/8, 1087/9, 1087/10,
1087/12, 1087/13, 1089, 1111/1, 1112, 1113/1, 1113/2, 1115, 2489-del, 2492/3del,
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
91
Ime spomenika:
Trška gora – Zidanica Marjana Kozine
EŠD:
8738
Naselje:
Trška gora
Katastrska občina:
Ždinja vas
Parcelna številka:
*138/1, *138/2
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Ždinja vas
Parcelna številka:
*138/1, *138/2, 1588, 1590/1, 1594, 1598/1, 1598/3, 2475/1-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
92
Ime spomenika:
Uršna sela – Železniška postaja
EŠD:
8748
Naselje:
Uršna sela
Katastrska občina:
Dobindol
Parcelna številka:
*492
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Dobindol
Parcelna številka:
*492, *493, *494, *495, 4187/3-del, 4187/7, 4187/12
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za druge objekte in naprave.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

93
Veliki Orehek – Kozolci
806
Veliki Orehek
Zajčji vrh
784, 785, 786,787/2, 787/1, 788/1, 788/2, 789, 790, 791, 792, 793/2-del, 1509/1del, 1536-del, 1537-del, 1538/2-del, 1539-del, 2790/1-del, 1507
posamezni spomenik

Zajčji vrh
750, 752/1, 753, 754/1, 754/2, 758, 759, 762, 763, 764, 765/1, 765/2, 766/1,
766/2, 767/1, 767/2, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778,
779/1, 779/2, 781, 784, 785, 786, 787/1, 787/2, 788/1, 788/2, 789, 790, 791,
792, 793/1, 793/2, 794/1, 794/2, 795/1, 795/2, 795/3, 795/4, 811-del, 1504,
1505, 1506, 1507, 1509/1-del, 1509/3, 1511, 1533/1, 1533/2, 1534/1, 1534/2,
1535/1, 1535/2, 1536-del, 1537-del, 1538/2, 1539, 2790/1-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- dovoljeno je izvajati rekonstrukcijska in sanacijska dela za potrebe ohranjanja in izboljšanja
pričevalnih kvalitet kozolcev in samega območja,
- dovoljeno je delno dopolniti namembnost posameznega kozolca, če ni možno zagotoviti izvajanja
osnovne funkcije, in če s tem ni bistveno prizadeta njihova materialna substanca in pričevalnost,
- dovoljeno je dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti njihove statične
stabilnosti,
- dovoljeno je posegati v okolico kozolcev zaradi njihove boljše predstavitve.
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Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
7. člen
(sakralni spomeniki)
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

94
Gorenje Lakovnice – Cerkev sv. Florijana na Cerovcu
2088
Gorenje Lakovnice
Lakovnice
270/3
posamezni spomenik

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

95
Črmošnjice pri Stopičah – Cerkev sv. Marije Magdalene
2347
Črmošnjice pri Stopičah
Stopiče
*100
posamezni spomenik

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

96
Dolž – Cerkev sv. Kozme in Damijana
2348
Dolž
Cerovec
*136
posamezni spomenik

Lakovnice
*246, *247, *245, *270, 252-del, 254-del, 255, 257, 259, 260, 261/1, 261/2,
261/3, 262, 266, 267, 268, 269, 270/1, 270/3, 271, 272/1, 272/2-del, 273, 276,
301/2, 301/1, 2311-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Stopiče
*100, *186, 1652/1- del, 1679, 1752/2, 1755/1, 1755/2, 1755/3, 1773/2, 1761/1,
1761/2, 1761/3, 1761/4, 1762/1, 1765/1, 1765/3, 1765/4, 1768, 1772, 1773/1,
1775, 1776, 1777, 1780, 1781, 1782, 1785, 1791, 1793, 1795, 1796, 1797,
1799, 1801/1, 1801/3, 1801/4, 1801/5, 1801/6, 1858/2, 1859/4, 1861-del, 2271,
2273/1
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Cerovec
*136, 2003/48, 2027/3, 2027/4, 2028/1, 2028/2, 2029/1, 2029/3, 2029/4, 2030/1,
2030/2-del, 2045/1, 2045/2, 2046
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
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Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

97
Gabrje pod Gorjanci – Cerkev sv. Janeza Krstnika
1679
Gabrje
Gabrje
*40-del
posamezni spomenik
Gabrje
*40, *311, *322, 789, 790/1, 790/2, 790/3, 790/4, 811, 812/1, 812/2, 812/3,
813/1, 813/2, 813/3, 814, 815/1, 815/2, 816/1, 816/2, 816/3, 817/1, 817/2, 908,
909, 910, 911/1, 911/2, 912/1, 912/2, 913, 915, 916, 917, 1955, 1956, 1957/1,
1957/2, 1958/1, 1958/2, 1959/1, 1959/2, 1960, 1961, 1962/1, 1962/3, 1962/4,
1962/5, 1963, 1964/1, 1964/2, 1965/2, 1965/3, 1968/2, 1969/1, 1969/2, 1970/1,
1971/1, 1971/2, 1972/1, 1972/2, 1979/3, 1988/2, 1990/3, 2005/2, 2775/1-del,
2775/2, 2775/4-del, 2778/1-del

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

98
Gorenje Kamence – Cerkev sv. Križa
2164
Gorenje Kamence
Daljnji vrh
2077
posamezni spomenik

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

99
Gorenje Kamenje – Cerkev sv. Duha
2047
Gorenje Kamenje
Zagorica
*33
posamezni spomenik

Daljnji vrh
2073-del, 2074/1, 2075/1, 2075/2, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082/1,
2082/2, 2083-del, 2628/7-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Zagorica
*31, *33, *276, *281, 488/2, 488/3, 488/5, 488/7, 488/8, 488/9, 488/11, 488/12,
488/13, 488/14, 488/15, 488/16, 490, 491/3, 491/4, 495/1, 495/6, 496, 497/1,
497/2, 497/3, 497/4, 498/1, 498/2, 503, 504, 2206-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za arheološka najdišča ter naslednja
posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in varstveni režim za arheološka najdišča.
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Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

100
Gorenje Karteljevo – Cerkev sv. Primoža in Felicijana
2045
Gorenje Karteljevo
Zagorica
*102
posamezni spomenik

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

101
Gornja Težka Voda – Cerkev sv. Urbana
2354
Gornja Težka Voda
Težka voda
*97, 1294
posamezni spomenik

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

102
Hrušica na Dolenjskem – Cerkev sv. Jakoba
2349
Hrušica
Hrušica
215/5
posamezni spomenik

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:

103
Jurna vas – Cerkev sv. Marjete
2117

Zagorica
*102, *105, 1065/1-del, 1065/5-del, 1065/12, 1083/6-del, 1084/3-del, 1085,
1086/4, 1086/5, 1086/6, 1086/7, 1086/8, 1088, 1089, 1090/1, 1091/1, 1091/2,
1091/5, 1093/1-del, 2182/2-del, 2186-del, 2232-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
- spominska obeležja se ohranjajo na obstoječih lokacijah.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Težka voda
*97, *116-del, 1028/3-del, 1258/4-del, 1274-del, 1276, 1275, 1277-del, 1280/1,
1280/2, 1283/2, 1283/3, 1283/4, 1283/5, 1283/6, 1284/1, 1284/2, 1287/2,
1287/3, 1289/1, 1289/2, 1292, 1293/1, 1293/2, 1294, 1295, 1298, 1287/1,
1321/1, 1321/2, 1322/3, 1326/1, 1326/2, 1327, 1330, 1333/1, 1333/2, 1336/1,
1336/2, 1338, 1398-del, 1416-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Hrušica
5/1, 5/2, 5/3, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 215/1, 215/3, 215/4, 215/5, 216, 628/1-del,
630, 1327/1-del, 1330/4-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
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Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

Jurna vas
Lakovnice
*89
posamezni spomenik

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

104
Laze pri Uršnih selih - Cerkev sv. Matije
2578
Laze
Stare žage
3/3, 3/4, 3/5, 3/6
posamezni spomenik

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

105
Ljuben – Cerkev sv. Vida
2087
Veliki Podljuben
Veliki Podljuben
*11
posamezni spomenik

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:

106
Mali Orehek – Cerkev sv. Andreja
2351
Mali Orehek

Lakovnice
*88, *89, 1067/3, 1067/10, 1067/11, 1069/2, 1069/3, 1070/1, 1070/2, 1070/4,
1256/4-del, 1260/1, 1261/2-del, 1333/1-del, 1338/3, 2334/1-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik veljata varstveni režim za stavbe in spominske objekte in kraje ter naslednja posebna
določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
- ohranjajo se naslednja spominska obeležja: Jurna vas – Grob Bojana Kraigherja in tovarišev
(EŠD 4209), Jurna vas – Spomenik NOB (EŠD 4208) in Jurna vas – Grob Livija Pregarca (EŠD
4210).
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Stare žage
2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8-del, 4/3-del, 4/4, 271/4,
274-del, 286/3-del, 289/1-del, 289/2, 3386/2-del, 3389/1-del, 3389/2, 3390/3-del,
3390/6-del, 3390/7, 3390/8
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Veliki Podljuben
*11, 38/23, 38/24, 38/25, 38/26, 38/27, 38/28, 38/29, 38/30, 38/31, 38/32, 38/33,
38/34, 38/35, 38/36, 38/37, 38/38, 38/62, 38/64
Katastrska občina:
Dobindol
Parcelna številka:
*422, 3609/76, 3609/77, 3609/78, 3609/79, 3609/80, 3609/81, 3609/82, 3609/83,
3609/84, 3609/85, 3609/86, 3609/87, 3609/95, 4120-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
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Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

Zajčji vrh
*42
posamezni spomenik

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

107
Novo mesto – Cerkev sv. Janeza Evangelista v Dolenjih Kamencah
2165
Novo mesto
Daljnji vrh
406-del
posamezni spomenik

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

108
Novo mesto – Cerkev sv. Janeza Krstnika v Mačkovcu
2479
Novo mesto
Ždinja vas
*203/1
posamezni spomenik

Zajčji vrh
*42, *43/2, *46-del, *200, 798, 799, 800, 801, 802/1, 802/2, 805/3, 805/4, 805/5,
805/6, 806, 808-del, 809, 810, 811-del, 817/5, 1482, 1495/6, 1512/1, 1512/3,
1512/4, 1514/2, 2780-del, 2781-del, 2784, 2790/1-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Daljnji vrh
354/2, 355, 356, 357, 391, 392/1, 395-del, 398, 399/1, 400/3-del, 400/4, 403,
404, 405/1, 405/2, 405/3, 406, 407, 408-del, 418, 419-del, 1143/1-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednje določilo:
- znotraj vplivnega območja se ohranja grobnica padlih.

Ždinja vas
*203/1, *392, *408, *409, 2348/10, 2351/1, 2351/8, 2351/10, 2351/11, 2351/12,
2351/13, 2351/14, 2351/17, 2351/18, 2351/19, 2351/20, 2351/21, 2351/22,
2351/23, 2351/24, 2354/1, 2356-del, 2459/4, 2459/6, 2462/1, 2462/2
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
109
Novo mesto – Cerkev sv. Lenarta
Ime spomenika:
EŠD:
2080
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1612
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
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Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Zap. št.:
110
Ime spomenika:
Novo mesto – Cerkev sv. Lenarta v Gotni vasi
EŠD:
2084
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Gotna vas
Parcelna številka:
72/3
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

111
Novo mesto – Cerkev sv. Mihaela v Šmihelu
2085
Novo mesto
Šmihel pri Novem mestu
375/1
posamezni spomenik

Šmihel pri Novem mestu
374/11, 374/12, 374/13, 374/14, 374/15, 375/1, 375/2, 376/1, 376/2, 376/3,
377/2, 380/2, 383/3
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
112
Novo mesto – Cerkev sv. Nikolaja
Ime spomenika:
EŠD:
494
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1415, 1416
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Zap. št.:
113
Ime spomenika:
Novo mesto – Kapela Božjega groba
EŠD:
2759
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Kandija
Parcelna številka:
1327
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:

114
Otočec – Cerkev sv. Petra
2475
Otočec
Šentpeter
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Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

*1, 11/2-del
posamezni spomenik

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

115
Pangrč Grm – Cerkev sv. Nikolaja
2352
Pangrč Grm
Hrušica
*39
posamezni spomenik

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

116
Podgrad pod Mehovim – Cerkev Device Marije Dobrega sveta
2116
Podgrad
Vinja vas
*66-del
posamezni spomenik

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:

117
Potov Vrh – Cerkev presvete Trojice
2082
Potov Vrh

Šentpeter
*1, *2, 1/1, 1/2, 4/1, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 7/2, 11/2, 12, 13/1, 15, 23, 46/2, 46/6-del,
1093/1-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
- ohranja se tudi spominsko obeležje Otočec-Spominsko obeležje zamolčanim žrtvam (EŠD
22451).
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Hrušica
*39, 1068/1, 1068/2, 1069, 1070, 1071, 1338-del, 1339-del,
Cerovec
*358, 3254, 3258, 3263/3-del, 3270-del, 3272-del, 3274, 3275, 3276/1, 3276/2,
3277/1, 3283, 3284, 3294, 3295, 3306, 3307, 3311, 3312, 3317/1, 3317/2, 3318,
3321, 3322, 3326/1
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Vinja vas
*65, *66, *68, *69, *70/1, *71, *78-del, 1442/2, 1442/5, 1442/6, 1442/7, 1443/1,
1443/2, 1443/4, 1443/5, 2297/4, , 2289/2, 2299/2, 1445, 2284/1, 2284/2, 2287,
2288, 2289/1, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2296, 2297/1, 2297/2, 2297/3
2299/1, 2317, 3951-del, 3954-del, 3955-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
- ohranja se spominsko obeležje Podgrad pod Mehovim – Grob s spomenikom padlim (EŠD 4221)
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
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Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

Potov vrh
*1
posamezni spomenik

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

118
Prečna – Cerkev sv. Antona Padovanskega
2161
Prečna
Prečna
82/9
posamezni spomenik

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

119
Smolenja vas – Cerkev Marije vnebovzete
2081
Smolenja vas
Smolenja vas
*61/1-del
posamezni spomenik

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:

120
Srednje Grčevje – Cerkev sv. Jurija
2477
Srednje Grčevje

Potov vrh
*1, *2, *16, *13/1-del, *15, 23/1, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 25/1-del, 25/2-del, 27/2,
27/3, 28/2, 589, 591-del, 607, 1818/4-del, 1818/5, 1818/11-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
- ohranja se spominsko obeležje Potov Vrh – Spominska plošča padlim med 1. svetovno vojno
(EŠD 8732)
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Prečna
87/1, 82/4, 82/9, 85, 83, 82/12, 82/14, 82/2, 3082/2, 87/2, 82/1-del, 82/8, 82/10,
82/13, 87/3, 82/11, 82/5
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Smolenja vas
*61/1, *61/2, 1595/1, 1595/2, 1597, 1609, 1610/8, 1610/9, 1614, 1615/1, 1615/2,
1616, 1617/4, 1617/5, 1617/6, 1617/7, 1617/10,1617/11, 1617/12, 2188/2-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
- Ohranja se spominska plošča na cerkvi Smolenja vas – Spominska plošča padlim med 1.
svetovno vojno (EŠD 8734) in spomenika Smolenja vas – Grob s spomenikom padlim borcem in
žrtvam (EŠD 4229).
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
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Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

Črešnjice
*237
posamezni spomenik

Črešnjice
*237, *366, *367, 1681/1, 1681/2, 1681/5, 1947-del, 1955, 1956, 1958, 2768-del,
2794-del
Katastrska občina:
Herinja vas
Parcelna številka:
*83, 288, 289/1, 289/2, 290, 291/1, 291/2, 292, 293/1, 293/2, 294, 1196-del,
1206-del, 1207, 1208-del, 1209
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
121
Ime spomenika:
Stopiče – Cerkev Marije Device Tolažnice žalostnih
EŠD:
2346
Naselje:
Stopiče
Katastrska občina:
Stopiče
Parcelna številka:
555/1-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Stopiče
Parcelna številka:
554/1, 554/2, 554/3, 555/1, 555/2, 555/4, 556/1, 557/1-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

122
Stranska vas pri Novem mestu – Cerkev sv. Nikolaja
2086
Stranska vas
Stranska vas
32/6, 33/2
posamezni spomenik

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

123
Šentjošt – Cerkev sv. Jošta
2350
Šentjošt
Stopiče
*59/3, 1259/2
posamezni spomenik

Stranska vas
*3, *147, *192, *212, *263, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25/1, 25/2, 25/3, 26/2,
26/3, 26/4-del, 26/5, 28/1, 29, 30, 31, 32/2, 32/3, 32/5, 32/6, 32/7, 32/8, 33/2,
33/3, 36, 37, 38, 39, 900/1, 900/2, 959/2, 989, 992/1, 992/2, 998/1, 998/10,
998/2, 998/3, 998/4, 998/5, 998/6, 998/7, 998/8, 998/9, 1000/2, 1001/1, 1001/2,
1003/1, 1003/2, 1003/3, 1005/1, 1005/2, 1007/1, 1007/2, 1010/2, 1011, 1012/4,
1012/5, 1013, 1014/1, 1014/2, 1014/3, 1760/1-del, 1760/2, 1761-del, 1767/1-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
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Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

Stopiče
*59/3, *67/2, 1249/3, 1259/1, 1259/2, 1260/1, 1260/2, 1263, 1266/1, 1266/3,
1266/4, 1266/5, 1267/1, 1267/2, 1267/3, 1267/4, 2316-del, 2317-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

124
Trška gora – Cerkev Marijinega rojstva
2476
Trška Gora
Ždinja vas
*109/1, *110, 1475/3, 1478/2
območje

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

125
Uršna sela – Cerkev sv. Križa
2577
Uršna sela
Dobindol
2615/3
posamezni spomenik

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:

126
Velike Brusnice – Cerkev sv. Križa
1678

Ždinja vas
*107, *109/1, *110, *112/1, *112/2, *113, *119, *421, 1407/1, 1407/3, 1407/4,
1407/5, 1409/10, 1409/11, 1409/7, 1409/8, 1409/9, 1419/3, 1419/4, 1419/5,
1419/6, 1422/2, 1422/3, 1430/11-del, 1461, 1470/3, 1470/4, 1471/2, 1474/1,
1474/2, 1474/3, 1475/1, 1475/10, 1475/12, 1475/3, 1475/7, 1475/8, 1478/1,
1478/2, 1478/3, 1478/4, 1478/5, 1481/1, 1481/2, 1481/3, 1481/4, 1481/5, 1482,
1486/1, 1486/2, 1487, 1489/1, 1489/10, 1489/11, 1489/2, 1489/3, 1489/4,
1489/5, 1489/6, 1489/7, 1489/9, 1491/1, 1495/2, 1496/1, 1496/3, 1496/4,
1497/1, 1497/2, 1497/3, 1498/1-del, 1499/2, 1499/3, 1499/4, 1504/1, 1504/10,
1504/11, 1504/12, 1504/13, 1504/14, 1504/15, 1504/16, 1504/17, 1504/2,
1504/3, 1504/4, 1504/5, 1504/6, 1504/7, 1504/8, 1504/9, 2477-del, 2479, 2480del, 2486/2, 2486/4, 2527
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
- lip ni dovoljeno podreti, nestrokovno vzdrževati ali poškodovati in spreminjati ekoloških pogojev,
ki so potrebni za rast dreves.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Dobindol
2615/3, 2615/4, 2615/5, 2615/6-del, 2622, 2624, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631,
2633/1, 2633/2, 2341/3, 4100/4-del, 4175/2-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
- ohranjanje spomenika NOB na obstoječi lokaciji.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
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Naselje:
Velike Brusnice
Katastrska občina:
Brusnice
Parcelna številka:
80/1, 80/2, 80/4, 80/5, 80/6
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

127
Velike Brusnice – Cerkev sv. Družine
1680
Velike Brusnice
Brusnice
69/5, 69/6
posamezni spomenik

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

128
Veliki Cerovec - Cerkev sv. Primoža in Felicijana
2355
Veliki Cerovec
Cerovec
*1
posamezni spomenik

Brusnice
69/1, 69/2, 69/4, 69/5, 69/6, 70, 72/1, 72/2, 892/4, 892/8, 892/9, 892/10, 892/11,
892/12, 3759/5-del, 3777/3, 3777/1-del, 3777/6, 3777/7-del, 3796-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
- ohranja se spominsko obeležje po 2. svetovni vojni pobitim in zamolčanim žrtvam.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Cerovec
*1, *2, *3/1-del, *4, *5, *19/1, *19/2-del, *19/3, 473/2, 1/3 4553/2, 4553/3, 4588/1del, 4588/2-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
- ohranjajo se partizanski grobovi na pokopališču.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
129
Ime spomenika:
Veliki Slatnik – Cerkev Žalostne Matere božje
EŠD:
2083
Naselje:
Veliki Slatnik
Katastrska občina:
Potov vrh
Parcelna številka:
*86
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Potov vrh
Parcelna številka:
*86, *87, 1487, 1821/5-del, 1826/2-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednja posebna določila:
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vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
- ohranja se grob družine Mach v obstoječi obliki, dovoljeno je le redno vzdrževanje.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
-

Zap. št.:
130
Ime spomenika:
Vinja vas – Kapela Marije Pomagaj
EŠD:
2118
Naselje:
Vinja vas
Katastrska občina:
Vinja vas
Parcelna številka:
*161,
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Vinja vas
Parcelna številka:
*161, 83, 85/1, 85/2, 87/4, 87/5, 87/6, 87/7-del, 3923/1-del, 3952/2-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

131
Zajčji Vrh pri Stopičah – Cerkev sv. Matije
2353
Zajčji Vrh
Zajčji vrh
*1/1, 44/8
posamezni spomenik

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

132
Ždinja vas – Cerkev sv. Jakoba
2478
Ždinja vas
Ždinja vas
*1
posamezni spomenik

Zajčji vrh
*1/1, *1/6, *1/7, *1/5, 27-del, 30-del, 31-del, 32-del, 33-del, 34/2-del, 44/1, 44/3,
44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 1002/1, 1002/2, 1002/3, 1003, 1004, 1005, 1006,
1008, 1009/1, 1009/2, 2770/1-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Ždinja vas
*1, *4-del, *12-del, 26/1, 26/2, 27-del, 28/3, 40-del, 44/1-del, 47/2-del, 47/4-del,
49, 50, 51/1, 51/2, 53, 85/1, 85/2, 2501/1-del, 2501/3-del, 2501/4, 2502/5-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednja posebna določila:
- vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
- ohranja se spominsko obeležje Ždinja vas – Grob s spomenikom padlim borcem in žrtvam (EŠD
4243)
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
8. člen
(spominski objekti in kraji)
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Zap. št.:
133
Ime spomenika:
Češča vas – Spominski park padlim borcem
EŠD:
8699
Naselje:
Češča vas
Katastrska občina:
Gorenja Straža
Parcelna številka:
1693/2
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.:
134
Ime spomenika:
Dolž – Grob s spomenikom padlim
EŠD:
4198
Naselje:
Dolž
Katastrska občina:
Cerovec
Parcelna številka:
*136-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.:
135
Ime spomenika:
Gabrje pod Gorjanci – Spomenik NOB
EŠD:
20737
Naselje:
Gabrje
Katastrska občina:
Gabrje
Parcelna številka:
2784/2-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

136
Gorjanci – Izvir Gospodična
8702
Gabrje
Gabrje
2755/276-del
posamezni spomenik

Gabrje
*336, 2755/276, 2755/361, 2755/362, 2755/398-del, 2755/422, 2755/430,
2755/431, 2755/432, 2755/434, 2755/617-del, 2794/1-del
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
137
Ime spomenika:
Gorjanci – Razvaline cerkve sv. Jere na Trdinovem vrhu
EŠD:
8662
Naselje:
Gabrje
Katastrska občina:
Gabrje
Parcelna številka:
*108
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

138
Kuzarjev Kal - Grob Danila Podobnika in Slavka Petriča
4212
Kuzarjev Kal
Prečna
428/11-del
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Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.:
139
Ime spomenika:
Novo mesto - Bunker na Drski
EŠD:
8708
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Šmihel pri Novem mestu
Parcelna številka:
1053/1-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Šmihel pri Novem mestu
Parcelna številka:
1053/1- del, 1054/3, 1054/5, 1056/9,
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

140
Novo mesto – Francosko znamenje na Mestnih njivah
8669
Novo mesto
Novo mesto
763-del
posamezni spomenik

Novo mesto
74/4-del, 78/4-del, 735, 736, 737, 738, 739, 740-del, 741, 742-del, 760, 761,
762, 763, 764, 765
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
141
Ime spomenika:
Novo mesto – Grobnica NOB na Marofu
EŠD:
4215
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
480-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje in varstveni režim za arheološka najdišča.
Zap. št.:
142
Ime spomenika:
Novo mesto – Grobnica padlih med NOB v Žabji vasi
EŠD:
4216
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Kandija
Parcelna številka:
1287
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

143
Novo mesto – Pokopališče Ločna
8719
Novo mesto
Novo mesto
917, 918, 919, 920, 921
posamezni spomenik
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Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.:
144
Ime spomenika:
Novo mesto – Pokopališče Šmihel
EŠD:
8716
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Šmihel pri Novem mestu
Parcelna številka:
451/3, 451/4, 451/10
Vrsta razglasitve:
Posamezni spomenik
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Šmihel pri Novem mestu
Parcelna številka:
431/1, 433/1, 433/3, 451/1, 451/3, 451/4, 451/10, 1291, 1450, 1451/1, 1451/2
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
145
Ime spomenika:
Novo mesto – Spomenik NOB pri sv. Roku
EŠD:
4219
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Gotna vas
Parcelna številka:
849/4
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Gotna vas
Parcelna številka:
849/3-del, 849/4
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
146
Ime spomenika:
Novo mesto – Spomenik NOB v Veliki Bučni vasi
EŠD:
8707
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Daljnji vrh
Parcelna številka:
778
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Daljnji vrh
Parcelna številka:
775/4-del, 778, 1135/19-del
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje in naslednje določilo:
- zaradi izgradnje nove ceste je možna prestavitev na novo lokacijo v bližini obstoječe v skladu s
pogoji pristojne službe za varstvo nepremične kulturne dediščine.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
147
Ime spomenika:
Novo mesto – Spomenik obešenima na Glavnem trgu
EŠD:
8720
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1643-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:

148
Novo mesto – Spomeniški kompleks Na vratih
8722
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Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1391-del, 1466-del, 1467, 1468-del, 1469-del, 1470
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.:
149
Ime spomenika:
Novo mesto – Vodnjak na Glavnem trgu
EŠD:
8685
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1641-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.:
150
Ime spomenika:
Otočec – Grobnica padlih
EŠD:
8728
Naselje:
Otočec
Katastrska občina:
Šentpeter
Parcelna številka:
4/6-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje
Katastrska občina:
Parcelna številka:

151
Podgrad pod Mehovim – Razvaline gradu Mehovo
10836
Podgrad
Vinja vas
*1
posamezni spomenik

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:

152
Prečna - Grob borcev Dolenjskega odreda
4228

Vinja vas
*1, *154, *155, *178, 3, 4/2, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/14-del, 4/18, 4/19, 5/1,
5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17,
5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 5/25, 5/26, 5/27, 5/28, 5/29, 5/30, 5/31,
5/32, 5/33, 5/34, 5/35, 5/36, 5/37, 5/38, 5/39, 9/1, 9/2, 9/3, 10/1, 10/10, 10/11,
10/12, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13,
14, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 16, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4,
18/5, 18/6, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 73/3, 77, 78, 79/1, 79/2, 80, 81, 82, 704, 705,
706, 707, 2243, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353,
2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365,
2366, 2367, 2368, 2369, 2370/1, 2370/2, 2371/2, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376,
2377, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389,
2390, 2391, 2392/1, 2392/2, 2392/3, 2392/4, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397,
2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2406, 2407, 2408, 2409, 2412, 2415,
2417, 2420, 2421, 2428/1, 2428/2, 2428/3, 2429, 2430, 2448, 3919/4, 3922/1,
3922/2, 3922/3, 3923/1-del, 3956-del, 3957-del, 3958
Katastrska občina:
Lakovnice
Parcelna številka:
2243
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednje določilo:
- prepoved ponovne pozidave razvalin gradu, ki se jih mora sanirati, vzdrževati in prezentirati v
skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem pristojne območne enote
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,

47

Naselje:
Prečna
Katastrska občina:
Prečna
Parcelna številka:
72/2-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.:
153
Ime spomenika:
Prečna – Grob s spomenikom talcem
EŠD:
4227
Naselje:
Prečna
Katastrska občina:
Prečna
Parcelna številka:
72/2-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.:
154
Ime spomenika:
Prečna – Grobnica s spomenikom padlim
EŠD:
4226
Naselje:
Prečna
Katastrska občina:
Prečna
Parcelna številka:
72/2-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

155
Prečna – Razvaline gradu Luknja
8679
Prečna
Prečna
845/5
posamezni spomenik

Prečna
245/1, 248/1, 249, 250, 251/1, 251/2, 251/3, 251/4, 251/5, 795/2, 795/3, 795/5,
795/6, 795/7, 796/1, 796/2, 796/3, 796/4, 796/5, 796/6, 796/7, 796/8, 799/10,
799/11, 799/2, 799/3, 799/5, 799/6, 799/7, 799/8, 799/9, 802/3, 802/9, 804,
805/1, 812/1, 812/2, 812/3, 812/4, 812/5, 812/6, 813, 815/1, 815/10, 815/11,
815/12, 815/2, 815/4, 815/5, 815/6, 815/7, 816/1, 816/3, 838/1, 838/2, 838/3,
838/4, 838/5, 838/6, 838/7, 839, 841, 842/1, 842/2, 844/1, 844/2, 844/3, 844/4,
845/1, 845/2, 845/4, 845/5, 845/6, 849, 850, 851/1, 851/2, 851/3, 852/1, 852/10,
852/2, 852/3, 852/4, 852/5, 852/6, 852/7, 852/8, 852/9, 856/1, 856/2, 856/3,
856/35, 856/49, 856/53, 856/62, 856/63, 3054/21, 3153/2-del
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednje določilo:
- prepovedana je ponovna pozidava razvalin gradu, ki se jih mora sanirati, vzdrževati in prezentirati
v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem pristojne območne enote
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
156
Ime spomenika:
Prečna - Spomenik padlim med I. svetovno vojno
EŠD:
8733
Naselje:
Prečna
Katastrska občina:
Prečna
Parcelna številka:
82/5-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.
48

Zap. št.:
157
Ime spomenika:
Stopiče – Grob s spomenikom padlim borcem in žrtvam
EŠD:
4231
Naselje:
Stopiče
Katastrska občina:
Stopiče
Parcelna številka:
555/2-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.:
158
Ime spomenika:
Stopiče – Marijina kapela
EŠD:
8713
Naselje:
Stopiče
Katastrska občina:
Stopiče
Parcelna številka:
203/9
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Stopiče
Parcelna številka:
*134, 203/9-del, 2278-del, 2279/2-del,
Varstveni režim spomenika:
Varstveni režim za stavbe in spominske objekte
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
159
Ime spomenika:
Stranska vas – Grob s spomenikom padlim
EŠD:
4194
Naselje:
Stranska vas
Katastrska občina:
Stranska vas
Parcelna številka:
1079/19
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

160
Stranska vas pri Novem mestu – Razvaline graščine Ruperčvrh
6860
Stranska vas
Stranska vas
*101, 1099/1, 1099/2-del, 1099/3, 1099/4, 1099/5, 1099/7-del, 1099/8-del,
1100/3, 1100/5-del, 1110, 1111
posamezni spomenik

Stranska vas
*101, *207, 1092/4, 1097/1, 1097/2, 1098/1, 1098/3, 1098/9, 1098/10, 1098/15,
1098/20, 1098/21, 1098/25, 1098/129, 1098/131, 1098/132, 1098/134,
1098/141, 1098/142, 1098/143, 1098/144, 1099/1, 1099/2, 1099/3, 1099/4,
1099/5, 1099/7, 1099/8, 1099/144, 1100/1, 1100/3, 1100/5-del, 1100/6,
1100/7,1100/8, 1100/9, 1100/10, 1100/11, 1100/12, 1100/13, 1100/17, 1110,
1111, 1122/2, 1122/3, 1780/3, 1780/10-del, 1781/3
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za spominske objekte in kraje ter varstveni režim za stavbe in
naslednja določila:
- prepovedana je ponovna pozidava razvalin gradu, ki se jih mora sanirati, vzdrževati in prezentirati
v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem pristojne območne enote
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
- prepovedana je širitev naselja v območje kulturnega spomenika.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:

161
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Ime spomenika:
Suhor – Grob partizanke z nagrobno ploščo
EŠD:
4234
Naselje:
Suhor
Katastrska občina:
Prečna
Parcelna številka:
856/34-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.:
162
Ime spomenika:
Šentjošt – Spomenik žrtvam belogardističnega nasilja
EŠD:
8736
Naselje:
Šentjošt
Katastrska občina:
Stopiče
Parcelna številka:
1207/2
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.:
163
Ime spomenika:
Trška gora – Slopno znamenje
EŠD:
18219
Naselje:
Trška gora
Katastrska občina:
Ždinja vas
Parcelna številka:
1285/1-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.:
164
Ime spomenika:
Velike Brusnice – Spomenik NOB
EŠD:
4242
Naselje:
Velike Brusnice
Katastrska občina:
Brusnice
Parcelna številka:
799/2-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.:
165
Ime spomenika:
Zagrad pri Otočcu – Beceletova jama s spominskima ploščama
EŠD:
8740
Naselje:
Zagrad
Katastrska občina:
Črešnjice
Parcelna številka:
1083/1, 1127-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.
9. člen
(parki in vrtovi)
Zap. št.:
166
Ime spomenika:
Novo mesto – Drevored ob Rozmanovi ulici
EŠD:
14403
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1270-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za drevorede.
Zap. št.:

167
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Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

Novo mesto – Kettejev drevored
7937
Novo mesto
Novo mesto
583/3–del, 583/4
posamezni spomenik

Novo mesto
227/2, 229/1, 232/2-del, 232/5, 465, 466/3, 467/3-del, 467/5, 471, 473-del, 474del, 475, 476, 477, 478, 481/1, 481/2, 482/3, 482/4, 483/1, 483/2, 484, 488, 490,
491/1, 491/2, 492, 493, 494, 495, 496, 503/1, 504/1, 505/1, 507/1, 507/2, 509,
534-del, 537-del, 538, 539, 540, 541, 545-del, 546, 547-del, 548, 549, 551-del,
569-del, 570, 574/1-del, 574/2-del, 577/1, 577/2, 578, 583/3, 583/4, 584-del,
585, 586/1-del, 586/2, 588, 589, 1100-del, 1110, 1111, 1134, 1135, , 1139,
1140, 1146, 1147, 1149-del, 1155/1, 1155/2, 4518
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za drevorede.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

168
Novo mesto – Park ob gradu Grm
9148
Novo mesto
Kandija
1335-del, 1336-del, 1337, 1338, 1340/1-del, 1340/2-del, 1344/1, 1345, 1346,
1347, 1348
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za parke in vrtove ter varstveni režim za drevorede.

10. člen
(naselja in njihovi deli
Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

169
Novo mesto - Breg
17675
Novo mesto
Novo mesto
1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732,
1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741-del, 1742-del, 1743,
1744, 1745, 1746/1, 1746/2, 1747, 1748/1, 1748/2, 1749, 1750, 1751, 1752,
1753, 1754, 1755, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765,
1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777,
1778, 1779, 1780
Vrsta razglasitve:
spomeniško območje
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za naselja in njihove dele in naslednja posebna določila:
- ohranja se tradicionalne funkcije in sicer stanovanjske in mirne poslovne dejavnosti;
- varuje se značilne južne vedute mesta z značilnimi stavbami in skalno pečino;
- ohranja se historične urbanistične strukture in oblike območja;
- varuje se historični nivo ulic in vhodov v stavbe;
- ohranja se linije hišnih slemen, kapi in naklona streh;
- ohranjajo se konzolni odprti ganki z leseno ograjo;
- ohranja in rekonstruira se členjenost uličnih fasad;
- ohranja se drevesa na vrtu gostišča Breg in druga pomembnejša drevesa ter zagotavlja
optimalne rastiščne pogoje zanje;
- ohranja se obhišne vrtove;
- prepovedano je poškodovanje ali rušenje historičnih stavb, razen, če je objekt v tako slabem
gradbenem stanju, da ga več ni mogoče obnoviti;
- prepovedano je na fasade stavb nameščati vpadljive napise, izveske, antene, razne omarice
(električne plinske) in druge naprave (klima, sončne kolektorje) ipd;
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prepovedano je na skalnih brežinah graditi nove betonske podporne zidove in betonske stebre
brez kamnite obloge
- prepovedano je na obrežni ravnici postavljati garaže ali druge objekte, ki se navezujejo na
Pugljevo ulico ali Župančičevo sprehajališče;
- prepovedano je ob Župančičevem sprehajališču graditi zidove, postavljati betonske stebre in
ograje ali napeljevati bodečo žico.
Izjemoma je, po predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja
pristojne službe za varstvo kulturne dediščine, možno:
- spremeniti posamezne stavbe ali dele stavb oziroma stavbne opreme v kvalitetnejše ali
avtentičnejše stanje;
- spremeniti oziroma dopolniti namembnost objektov, če ni možno zagotoviti prvotne funkcije in če
s tem ni bistveno prizadeta materialna substanca in pričevalnost objektov;
- dopolniti konstrukcijske zasnove, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objektov;
- zgraditi nadomestno gradnjo, če je objekt v tako slabem gradbenem stanju, da ga več ni mogoče
obnoviti;
- izvajati sanacijska dela na drevesih;
- posegati v brežino Brega z namenom sanacije oz. odstranitve obstoječih neprimernih podpornih
zidov;
- zasajati živo mejo namesto ograj ob Župančičevem sprehajališču in postavljati klasične lesene
ograje in žične ograje kot oporo za živo mejo.
- infrastrukturne omarice se izjemoma lahko nameščajo na usklajene lokacije na posameznih
stavbah
-

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

170
Novo mesto - Mestna četrt Kandija
14633
Novo mesto
Kandija
124/11-del, 131, 132, 133/3, 133/4, 150/1, 150/2, 151, 152, 153-del, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165-del, 166-del, 167, 171, 437, 438del, 440/1, 440/2, 441/1, 442/39-del, 442/40, 443, 444, 445, 446, 447, 448/3,
448/4, 449, 450, 451, 452/1, 452/2, 452/3, 453, 454, 455, 456, 457, 458/1,
458/2, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469/2, 470/2, 470/3,
471, 472-del, 473/1-del, 474, 475, 476, 494, 495, 527, 528, 529/2, 530, 531,
532, 533/1, 533/2, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 1394-del, 1395-del,
1398/10-del, 1399-del
Vrsta razglasitve:
spomeniško območje
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za naselja in njihove dele in naslednja določila:
 dovoljeno je interpolirati nove objekte ali stavbne sklope v vrzeli znotraj območja, ki so ostale
arhitekturno, urbanistično in spomeniškovarstveno nerešene;
 na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav in analiz spremeniti dele stavb in stavbne opreme v
kvalitetnejše oziroma avtentičnejše stanje;
 izvajati statično in protipotresno sanacijo ter ostale vzdrževalne posege na kulturnih spomenikih,
objektih dediščine in na ostalih stavbah znotraj območja, v kolikor posegi ohranjajo avtentičnost
konstrukcij in ne vplivajo na zunanji izgled in spomeniško pričevalnost objektov in varovanega
območja v celoti;
 nadomestne gradnje so dovoljene le za objekte, ki nimajo statusa kulturnega spomenika ali objekta
dediščine in sicer v skladu z morfologijo in tipologijo varovanega območja;
 dovoljeno je spremeniti namembnost objekta, če ni možno zagotoviti njegove prvotne funkcije in če s
tem niso prizadeti gabariti, tlorisi, konstrukcije, materialna substanca in njegova pričevalnost;
 na fasade je dovoljeno nameščati nevpadljive, arhitekturi objekta in fasadni členitvi prilagojene
izveske in napise;
 dovoljeno je posegati v funkcionalno zemljišče in parcelo objekta zaradi ureditve zelenih površin in
dostopnih poti;
 dovoljeno je izvajati sanacijska dela na pomembnejših drevesih ter odstraniti oziroma nadomestiti
propadajoča in statično problematična drevesa ter drugo rastlinje v skladu z navodili
spomeniškovarstvene službe.
Zap. št.:
Ime spomenika:

171
Novo mesto - Mestno jedro
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EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

492
Novo mesto
Novo mesto
1246-del, 1247, 1248, 1251, 1253, 1255, 1269, 1337, 1338, 1340/2-del, 1366,
1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372/1, 1372/2, 1373, 1375, 1376, 1377, 1378,
1379-del, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390,
1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402/1,
1402/2, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413,
1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425,
1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434/1, 1434/2, 1435, 1436,
1437/1, 1437/2, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443/1, 1443/2, 1444/1, 1444/2,
1445/1, 1445/2, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455,
1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465/1, 1465/2, 1466,
1467, 1468-del, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1477/1, 1478/5, 1478/7,
1478/8, 1478/9, 1479, 1480/1, 1480/2, 1480/3, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485,
1486, 1487, 1488/1, 1488/2, 1489/1, 1489/2, 1490/1, 1490/2, 1491/1, 1491/2,
1491/3, 1491/4, 1492, 1493, 1494/1, 1494/2, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499,
1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505/1, 1505/2, 1506/1, 1506/2, 1507, 1508,
1509, 1510, 1511, 1512/1, 1512/2, 1512/3, 1512/4, 1513, 1514/1, 1514/2,
1514/3, 1514/4, 1515, 1516, 1517/1, 1517/2, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522,
1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530/1, 1530/2, 1531, 1532, 1533,
1534, 1535, 1536/1, 1536/2, 1536/3, 1536/4, 1536/5, 1536/6, 1536/7, 1537/1,
1537/2, 1537/3, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546/1,
1546/2, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551/1, 1551/2, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556,
1557, 1558, 1559, 1562, 1563, 1564, 1565/1, 1565/2, 1566, 1567, 1568, 1569,
1570, 1571, 1574, 1576, 1577, 1578, 1579/1, 1579/2, 1580, 1581, 1582, 1583,
1584/1, 1584/2, 1585/2, 1585/3, 1585/4, 1585/5, 1585/6, 1586, 1587, 1588,
1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600,
1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612,
1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624/1,
1624/2, 1625/1, 1625/2, 1625/3, 1625/4, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631,
1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638/1, 1638/2, 1639/1, 1639/2, 1639/3,
1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647/3, 1648, 1649/1, 1649/2,
1650/1, 1650/2, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1662/1,
1663, 1664/1, 1664/2, 1665, 1666, 1667, 1668/1, 1668/2, 1669, 1670, 1671,
1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684,
1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696/1,
1696/2, 1698, 1699, 1700/1, 1700/2, 1700/3, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705,
1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717,
1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729,
1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741,
1742, 1743, 1744, 1745, 1746/1, 1746/2, 1747, 1748/1, 1748/2, 1749, 1750,
1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763,
1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775,
1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787,
1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1800,
1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1810-del
spomeniško območje
Novo mesto
579, 581/2, 581/3, 583/2, 1152/2, 1152/3, 1156, 1157, 1158/1-del, 1158/2,
1158/35, 1158/36, 1158/6-del, 1191, 1193, 1194, 1195, 1196-del, 1223, 1224,
1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231/1, 1231/2, 1232, 1233, 1234, 1235,
1236/1, 1236/2, 1236/3, 1239/1, 1239/2, 1239/3, 1240, 1241, 1242, 1243, 1246,
1247, 1248, 1251, 1253, 1255, 1256-del, 1258, 1259, 1260/1, 1260/2, 1260/3,
1261, 1262, 1263/1, 1263/3, 1263/4, 1263/5, 1263/6, 1264/1, 1264/2, 1265/2,
1266/1, 1266/2, 1267/1, 1267/2, 1268/1, 1268/2, 1268/3, 1269, 1270, 1271,
1272/1, 1272/2, 1272/3, 1272/4, 1272/5, 1272/6, 1272/7, 1273/1, 1273/2,
1273/3, 1274, 1275/1, 1275/2, 1275/3, 1276/1, 1276/2, 1277/1, 1277/2, 1278,
1279/1, 1279/2, 1280/1, 1280/10, 1280/11, 1280/4, 1280/5, 1280/6, 1280/7,
1280/8, 1280/9, 1281/10, 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7,
1281/8, 1281/9, 1282, 1283/1, 1283/2, 1284/1, 1284/2, 1284/3, 1284/4, 1285/1,
1285/2, 1286/1, 1286/2, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291/3, 1291/4, 1291/5,
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Katastrska občina:
Parcelna številka:

1291/6, 1291/7, 1292, 1293, 1294/1, 1301/1, 1301/2, 1302, 1303/1, 1320, 1321,
1322, 1323, 1324, 1325, 1326/1, 1326/2, 1326/3, 1326/4, 1327, 1328, 1329,
1330, 1331, 1332, 1333/1, 1333/2, 1334/1, 1334/2, 1335, 1336/2, 1337, 1338,
1340/2, 1340/3, 1342, 1343, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354,
1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366,
1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372/1, 1372/2, 1373, 1375, 1376, 1377, 1378,
1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390,
1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402/1,
1402/2, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413,
1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425,
1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434/1, 1434/2, 1435, 1436,
1437/1, 1437/2, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443/1, 1443/2, 1444/1, 1444/2,
1445/1, 1445/2, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455,
1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465/1, 1465/2, 1466,
1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1477/1, 1478/5, 1478/7,
1478/8, 1478/9, 1479, 1480/1, 1480/2, 1480/3, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485,
1486, 1487, 1488/1, 1488/2, 1489/1, 1489/2, 1490/1, 1490/2, 1491/1, 1491/2,
1491/3, 1491/4, 1492, 1493, 1494/1, 1494/2, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499,
1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505/1, 1505/2, 1506/1, 1506/2, 1507, 1508,
1509, 1510, 1511, 1512/1, 1512/2, 1512/3, 1512/4, 1513, 1514/1, 1514/2,
1514/3, 1514/4, 1515, 1516, 1517/1, 1517/2, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522,
1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530/1, 1530/2, 1531, 1532, 1533,
1534, 1535, 1536/1, 1536/2, 1536/3, 1536/4, 1536/5, 1536/6, 1536/7, 1537/1,
1537/2, 1537/3, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546/1,
1546/2, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551/1, 1551/2, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556,
1557, 1558, 1559, 1562, 1563, 1564, 1565/1, 1565/2, 1566, 1567, 1568, 1569,
1570, 1571, 1574, 1576, 1577, 1578, 1579/1, 1579/2, 1580, 1581, 1582, 1583,
1584/1, 1584/2, 1585/2, 1585/3, 1585/4, 1585/5, 1585/6, 1586, 1587, 1588,
1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600,
1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612,
1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624/1,
1624/2, 1625/1, 1625/2, 1625/3, 1625/4, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631,
1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638/1, 1638/2, 1639/1, 1639/2, 1639/3,
1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647/3, 1648, 1649/1, 1649/2,
1650/1, 1650/2, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1662/1,
1663, 1664/1, 1664/2, 1665, 1666, 1667, 1668/1, 1668/2, 1669, 1670, 1671,
1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684,
1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696/1,
1696/2, 1698, 1699, 1700/1, 1700/2, 1700/3, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705,
1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717,
1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729,
1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741,
1742, 1743, 1744, 1745, 1746/1, 1746/2, 1747, 1748/1, 1748/2, 1749, 1750,
1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763,
1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775,
1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787,
1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1800,
1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1810-del
Kandija
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17-del, 18, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 32/2, 33/1, 33/2, 33/3,
33/4, 34, 35, 36, 37, 38, 39-del, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84/1, 84/2, 85, 86, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105/1,
105/2, 106/1, 106/2, 106/3, 107/1, 107/2, 108, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2,
114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 115/3, 117, 118, 119, 120, 121/1, 122/4, 124/10,
124/11, 124/2, 124/3, 124/4, 124/5, 124/6, 124/7, 124/8, 124/9, 127, 129, 130,
131, 132, 133/3, 133/4, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141/1, 141/2, 141/3,
142/2, 142/3, 142/4, 143/1, 143/10, 143/11, 143/3, 143/4, 143/5, 143/6, 143/7,
143/8, 143/9, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150/1, 150/2, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165-del, 166-del, 167, 171,
435, 436, 437, 438, 440/1, 440/2, 441/1, 442/39-del, 442/40, 443, 444, 445, 446,
447, 448/3, 448/4, 449, 450, 451, 452/1, 452/2, 452/3, 453, 454, 455, 456, 457,
458/1, 458/2, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469/2, 470/2,
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470/3, 471, 472-del, 473/1-del, 474, 475, 476, 494, 495, 527, 528, 529/2, 530,
531, 532, 533/1, 533/2, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 599-del, 613,
614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621-del, 622, 623, 624, 627/1, 628, 629, 630,
631/1, 632/1, 643/5-del, 1392-del, 1393-del, 1394-del, 1395-del, 1398/10-del,
1399-del
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za naselja in njihove dele in naslednja določila, ki določajo ohranjanje varovanih
vrednot kot so:
- naselbinska zasnova in zgodovinski značaj (prepoved sprememb naselbinske zasnove mestnega
jedra in morfoloških značilnosti posameznih območij - parcelacijska in komunikacijska mreža,
razporeditev odprtih prostorov naselja);
- odnosi med posameznimi stavbami in odnos med stavbami ter odprtim prostorom (lega, gostota
objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne
funkcionalne celote);
- prostorsko pomembnejše naravne sestavine znotraj naselja ali njegovega dela (pomembnejša
drevesa, reliefne značilnosti, brežine Krke);
- prepoznavna lega v prostoru (glede na reliefne značilnosti in historične poti),
- podoba naselja in njegovih delov (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina, ulične fasade prepoved nameščanja reklamnih panojev, video displejev, izveskov, svetil, raznih omaric,
zunanjih enot klima naprav ter drugih naprav in inštalacij, ki motijo oblikovno in vsebinsko
zasnovo ulice in objekta, na čelne fasade in vse vizualno izpostavljene dele fasad in strešin);
- odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico (vedute na naselje in značilni pogledi iz
njega);
- stavbno tkivo (tipološke značilnosti objektov glede na morfološke enote, tlorisna in višinska
zasnova, kapaciteta objektov, historične konstrukcije in materiali, funkcionalna zasnova v
notranjem in pripadajočem zunanjem prostoru, oblike streh, napuščev, zatrepov, kritine in frčad,
členitve in dekoracije fasad, oblike stavbnega pohištva, izložbenih oken itd.);
- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov (prepoved poškodovanja ali odstranitve kakovostne
urbane opreme in spominskih obeležij, spreminjanja njihove lokacije in fizične pojavnosti);
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami (prepoved vseh posegov v zemljišča
znotraj mestnega jedra brez predhodno izvedenih arheoloških raziskav).
V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem pristojen območne enote
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je izjemoma možno:
- interpolirati nove objekte ali stavbne sklope v vrzeli znotraj mestnega jedra, ki so ostale
arhitekturno, urbanistično in spomeniškovarstveno nerešene in/ali so posledica letalskega
bombardiranja med drugo svetovno vojno (ko na primer območje med Rozmanovo in Kastelčevo
ulico in v stiku Rozmanove in Linhartove ulice, Prešernov trg, tržnica…);
- na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav in analiz spremeniti dele stavb in stavbne opreme
v kvalitetnejše oziroma avtentičnejše stanje;
- izvajati statično in protipotresno sanacijo ter ostale vzdrževalne posege na kulturnih spomenikih,
objektih dediščine in na ostalih stavbah znotraj mestnega jedra, v kolikor posegi ohranjajo
avtentičnost konstrukcij in ne vplivajo na zunanji izgled in spomeniško pričevalnost objektov in
mestnega jedra v celoti;
- novogradnje na mestu poprej odstranjenega objekta so dovoljene le za objekte, ki nimajo statusa
kulturnega spomenika ali objekta dediščine in sicer v skladu z morfologijo in tipologijo
posameznega mestnega prostora;
- izvajati znanstveno raziskovalna dela;
- spremeniti namembnost objekta, če ni možno zagotoviti njegove prvotne funkcije in če s tem niso
prizadeti gabariti, tlorisi, konstrukcije, materialna substanca in njegova pričevalnost;
- na fasade nameščati nevpadljive, arhitekturi objekta in fasadni členitvi prilagojene izveske in
napise;
- infrastrukturne omarice se izjemoma lahko nameščajo na usklajene lokacije na posameznih
stavbah
- odpirati strehe na poslovno-stanovanjskih objektih s frčadami na strešinah, ki so v vidnem stiku z
javnim prostorom oziroma tudi s strešnimi okni na strešinah, ki niso v vidnem stiku z javnim
prostorom;
- posegati v neposredno okolico ali na gradbeno parcelo objekta in zemljišče parcelo objekta
zaradi ureditve zelenih površin in dostopnih poti;
- izdelati katalog mestne opreme (klopi, ulične svetilke, koše za smeti, informacijske table,
oglaševalne stebre in table, konfine, cvetlična korita…); njihova postavitev mora upoštevati
urbanistično arhitektonske značilnosti mestnega prostora;
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časovno in fizično usklajeno izvajati rekonstrukcije in sanacije podzemnih cevnih in energetskih
vodov (npr. vodovod, plinovod, kanalizacija, električne in telefonske kable itd.) ter sočasno izvesti
tudi zaključno tlakovanje in razsvetljavo ulic in trgov v skladu z izdanimi kulturnovarstvenimi
pogoji pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, pri čemer je
potrebno uskladiti nivo cestišč in pločnikov z nivoji vhodov v objekte;
- omejiti tranzitni promet skozi mestno jedro;
- prizadevati si je treba za zmanjšanje odprtih javnih površin za mirujoči promet in več površin
nameniti pešcem;
- gradbeno sanirati, vzdrževati in prezentirati mestne Šance ob kapiteljskem vrtu v skladu s
Konservatorskim programom;
- zaradi boljše predstavitve memorialne dediščine posegati v njeno okolico (odstranitev ali ureditev
vegetacije);
- izvajati sanacijska dela na pomembnejših mestnih drevesih ter odstraniti oziroma nadomestiti
propadajoča in statično problematična drevesa ter drugo rastlinje, ki ni v skladu s historičnim,
značajem mesta;
- spreminjati ureditev javnih zelenih površin v smislu večje avtentičnosti oziroma urejenosti;
- spreminjati zasnovo odprtih javnih površin v skladu s konservatorskim načrtom.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in naslednje posebne določbe;
- prepovedane so vse spremembe oz. posegi, ki bi spreminjali značilna prostorska razmerja,
zgodovinsko in funkcionalno navezavo mestnega jedra na okoliški prostor, vedute in značilne
poglede na mestno jedro in iz njega ter kakorkoli drugače negativno vplivali na mestno jedro in
njegovo značilno prostorsko pojavnost;
- ohranjajo se tudi vedute in značilni pogledi na Mestno jedro tudi izven zrisanega vplivnega
območja, predvsem pogledi iz sedanjih in nekdanjih mestnih vpadnic – Marof, Kandija, Drska,
Grm, Srebrniče itd.
-

Zap. št.:
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

172
Novo mesto – Območje Kapitlja
9331
Novo mesto
Novo mesto
1367,1370, 1371, 1372/1, 1372/2, 1373, 1375, 1376, 1377, 1379-del, 1398,
1399, 1400-del, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420
Vrsta razglasitve:
spomeniško območje
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za naselja in njihove dele.
10. člen
(drugi objekti in naprave)
Zap. št.:
173
Ime spomenika:
Novo mesto – Kandijski most čez reko Krko
EŠD:
8746
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Novo mesto
Parcelna številka:
1642-del, 1810-del
Katastrska občina:
Kandija
Parcelna številka:
1392-del, 1399-del
Vrsta razglasitve:
posamezni spomenik
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za druge objekte in naprave.

11. člen
(grafični del odloka)
(1) Sestavni del odloka je grafični del, v katerem so na zemljiško katastrskih prikazih (v nadaljevanju:
ZKP) različnih meril (od 1:1000 do 1: 10 000) vrisani spomeniki in vplivna območja posameznih
spomenikov, ki so povzeti po Registru nepremične kulturne dediščine (v nadaljevanju: RKD). V primeru
odstopanj med Odlokom in RKD se upošteva prikaz v Odloku. Sestavni del grafičnega dela Odloka so
tudi opisi posameznih spomenikov, z navedenimi pomembnejšimi sestavinami ter vrednotenjem.
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(2) Grafični del vsebuje:
1. Pregledna karta spomenikov v prilagojenem merilu;
2. Seznam spomenikov po zvrsteh;
3. Prikaz lege spomenikov z opisi in navedbo pomembnejših sestavin ter vrednotenjem za vsak
spomenik posebej:
List 1: Podatki o spomeniku z opisi in navedbo pomembnejših sestavin ter vrednotenjem,
List 2: Prikaz lege in vplivnega območja spomenika na ZKP v merilu od 1:1000 do 1:10 000.
(3) Kot kartografska podlaga za prikaz lokacij spomenikov, območij spomenikov in vplivnih območij je
uporabljen ZKP, vir: GURS, stanje: januar 2016.
(4) V primeru spremembe izvornih podatkov ZKP zaradi vzdrževanja zemljiškega katastra se lokacije
spomenikov in območja v digitalnem prikazu smiselno interpretirajo glede na analogni prikaz v izvirniku.
(5) V primeru interpretacije območij zaradi postopkov izboljšave lokacijskih podatkov zemljiškega katastra
(natančnejše določitve koordinat urejenih meja, urejanje meja zemljiškega katastra,..), se smiselno
upoštevajo območja prikazana v izvirniku, oz. je dovoljena njihova interpretacija v mejah natančnosti
grafičnih podatkov zemljiškega katastra na obravnavanem območju. Interpelacija je možna pri
posamičnih prilagoditvah (prilagoditvah na posamičnih parcelah). Zaradi poenostavitve ugotavljanja, kdaj
se je izvedla izboljšava grafičnih podatkov zemljiškega katastra je pogoj vezati na ohranjanje izvorne
parcelne številke. Če se je parcelna številka ohranila, pomeni da so se lahko dogajale samo izboljšave
grafičnih podatkov zemljiškega katastra.
(6) V primeru spreminjanja ZKP zaradi geodetskih postopkov (parcelacija, komasacija, izravnava meje),
novo parcelno stanje v ZKP ne vpliva na območja. Potrebno je upoštevati projekcijo območja na novo
stanje ZKP.
12. člen
(priloge k odloku)
Priloga k odloku so strokovne osnove: Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov in spomeniških
območij za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine novo mesto (Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, št. 6224-0002/2014/1, marec 2014, april 2016dopolnitev), ki se hrani na Mestni občini Novo mesto v spisu postopka in na Zavodu za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE Novo mesto.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(upravljanje)
(1) Lastnik oziroma posestnik upravlja s spomenikom v skladu z aktom o razglasitvi neposredno ali tako,
da ga poveri upravljavcu.
(2) Upravljavca je potrebno določiti spomeniku pod zap. št. 8, EŠD 8710 Novo mesto – Arheološko
najdišče Marof.
(3) Za spomenik iz 2. odstavka tega člena se izdela načrt upravljanja, ki ga sprejme občinski svet Mestne
občine Novo mesto.
14. člen
(obveznost javne dostopnosti)
Lastnik oziroma upravljavec spomenika mora javnosti omogočiti dostop do spomenika v sorazmerju z
zmožnostmi lastnika na način, ki ne ogroža spomenika ali njegovih varovanih elementov in tako, da ne
ogroža lastnika in njegovega načina življenja. Lastnik ali upravljavec lahko skupaj s strokovnimi službami
določi dan in način ogleda spomenika.
15. člen
(obveznost pridobitve kulturnovarstvenih pogojev in soglasij)
Za vse posege v spomenik in vplivno območje spomenika je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
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16. člen
(nadzor nad izvajanjem)
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.
17. člen
(zaznamba v zemljiški knjigi)
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na
parcelah, navedenih od 5. do vključno 10. člena tega Odloka pri vsakem posameznem kulturnem
spomeniku.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Mestni občini Novo mesto prenehajo
veljati naslednji odloki in sklepi oz. njihovi deli:
- Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov v občini Novo mesto (Uradni list RS št. 38/92) v tistem delu, ki se nanaša na
nepremične kulturne in zgodovinske spomenike na območju Mestne občine Novo mesto.
- Odlok o razglasitvi domačije Pie in Pina Mlakarja na Šmarješki cesti 8 v Novem mestu za
kulturni spomenik, (Uradni list RS, št. 58/98).
- Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov v občini Novo mesto: keramična mozaična stena Tomaža Kržišnika (Uradni list
RS, št. 37/99-1836).
19. člen
(hramba)
Odlok se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Mestne občine Novo mesto in sedežu Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto. V primeru odstopanj med analogno in digitalno
obliko velja analogna oblika odloka. Odlok se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

Št. 6220-1/2014
Novo mesto, dne __. _____ 2016

Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni, l.r.
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Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto
Dopolnjen predlog, april 2016

B.
1.
2.
3.

GRAFIČNI DEL
Pregledna karta spomenikov v prilagojenem merilu
Seznam spomenikov
Prikaz lege spomenikov z opisi in navedbo pomembnejših sestavin ter
vrednotenjem za spomenike od zap. št. 1 do 173:
- List 1: Podatki o spomeniku z opisi in navedbo pomembnejših sestavin
ter vrednotenjem,
- List 2: Prikaz lege in vplivnega območja spomenika na ZKP v merilu
od 1:1000 do 1:10 000;

1. Pregledna karta spomenikov v prilagojenem merilu

1. P r e g l e d n a k a r t a s p o m e n i k o v
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2. Seznam spomenikov

Seznam kulturnih spomenikov:
Arheološka najdišča
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

EŠD
8619
22374
8638
8616
8642
29443
8709
8710
22379
22387
22749
27600
8640
8620
8650
8652
8627
8656

Ime spomenika
Brezje pri Ratežu – Prazgodovinsko gomilno grobišče Krevevški boršt
Dobovo - Gomilno grobišče Vidmarjev gozd
Dolenja vas pri Otočcu – Rimskodobno grobišče
Gorenje Kamenje – Gradišče Sv. Duh
Gorenje Kamenje – Prazgodovinska gomila Strmec
Male Brusnice – Prazgodovinska gomila Hrib
Novo mesto – Arheološko najdišče Groblje
Novo mesto – Arheološko najdišče Marof
Otočec – Arheološko najdišče Košenice
Otočec – Prazgodovinsko gomilno grobišče
Prečna – Arheološko najdišče Lukenjska jama
Sela pri Štravberku – Arheološko najdišče Vešče
Sela pri Zajčjem Vrhu – Prazgodovinska gomila Breznik
Sela pri Zajčjem vrhu – Prazgodovinska naselbina Grac
Smolenja vas – Gomilno grobišče
Stranska vas pri Novem mestu – Rimskodobno grobišče
Zagrad pri Otočcu – Arheološko najdišče Stari grad
Ždinja vas – Prazgodovinska gomila

Stavbe
Profane stavbe
Zap. št.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

EŠD
20831
8723
10070
8580
10839
495
8512
8525
8572
8593
8677
8529
8533
8541
8542
8543
10828
8544
8545
8534
8550
8552
8555
8556
8557
8535
8536
8538
8539
8559

Ime spomenika
Hrušica na Dolenjskem – Brulčev mlin
Novo mesto – Dom Janeza Trdine
Novo mesto – Domačija Pie in Pina Mlakarja
Novo mesto – Domačija Resslova 5
Novo mesto – Dvorec Mostek
Novo mesto – Frančiškanski samostan
Novo mesto – Gimnazija
Novo mesto – Gostilna Cvelbarjeva 9
Novo mesto – Gostilna Kandijska 22
Novo mesto – Gostilna Ulica talcev 2
Novo mesto – Grad Grm
Novo mesto – Hiša Detelova 3
Novo mesto – Hiša Glavni trg 1
Novo mesto – Hiša Glavni trg 13
Novo mesto – Hiša Glavni trg 14
Novo mesto – Hiša Glavni trg 16
Novo mesto – Hiša Glavni trg 17
Novo mesto – Hiša Glavni trg 18
Novo mesto – Hiša Glavni trg 19
Novo mesto – Hiša Glavni trg 2
Novo mesto – Hiša Glavni trg 24
Novo mesto – Hiša Glavni trg 26
Novo mesto – Hiša Glavni trg 29
Novo mesto – Hiša Glavni trg 30
Novo mesto – Hiša Glavni trg 31
Novo mesto – Hiša Glavni trg 4
Novo mesto – Hiša Glavni trg 6
Novo mesto – Hiša Glavni trg 8
Novo mesto – Hiša Glavni trg 9
Novo mesto – Hiša Hladnikova 1

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

8571
8567
8568
8565
8575
8576
8562
8561
8558
8517
8519
8520
8513
8521
8514
8583
8098
15587
8592
8569
8523
8566
8584
10847
8511
8564
8532
14405
8560
8761
8591
8587
8588
8589
8590
8585
8745
8696
924
8661
19144
19145
8738
8748
806

Novo mesto – Hiša Kandijska 28
Novo mesto – Hiša Kapiteljska 5
Novo mesto – Hiša Kapiteljska 8
Novo mesto – Hiša Muzejska 5
Novo mesto – Hiša Prešernov trg 1, 2
Novo mesto – Hiša Prešernov trg 12
Novo mesto – Hiša Prešernov trg 8
Novo mesto – Hiša Prešernov trg 9
Novo mesto – Hiša Rozmanova 1
Novo mesto – Hiša Rozmanova 12
Novo mesto – Hiša Rozmanova 17
Novo mesto – Hiša Rozmanova 19
Novo mesto – Hiša Rozmanova 2
Novo mesto – Hiša Rozmanova 22
Novo mesto – Hiša Rozmanova 4
Novo mesto – Hiša Šolska 11
Novo mesto – Hiša Trdinova 27
Novo mesto – Jakličev toplar
Novo mesto – Kapiteljska kašča
Novo mesto – Kapiteljska mežnarija
Novo mesto – Knjižnica Mirana Jarca
Novo mesto – Križatija
Novo mesto – Mestna hranilnica
Novo mesto – Moška bolnica
Novo mesto – Osnovna šola Center
Novo mesto – Paučičeva vila
Novo mesto – Poštni hlev
Novo mesto – Sodišče
Novo mesto – Stara gimnazija
Novo mesto – Šance
Novo mesto – Škofijski dvorec
Novo mesto – Vila Trdinova 10
Novo mesto – Vila Trdinova 12
Novo mesto – Vila Trdinova 21
Novo mesto – Vila Trdinova 28
Novo mesto – Vila Trdinova 6
Novo mesto – Železniška postaja Kandija
Sevno na Trški gori – Kozolec na Bajnofu
Zagrad pri Otočcu – Stari grad
Struga pri Otočcu – Grad
Trška gora – Grmska zidanica
Trška gora – Hiša Trška Gora 29
Trška gora – Zidanica Marjana Kozine
Uršna sela – Železniška postaja
Veliki Orehek – Kozolci

Sakralni spomeniki
Zap. št.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

EŠD
2088
2347
2348
1679
2164
2047
2045
2354
2349

Ime spomenika
Gorenje Lakovnice – Cerkev sv. Florjana na Cerovcu
Črmošnjice pri Stopičah – Cerkev sv. Marije Magdalene
Dolž – Cerkev sv. Kozme in Damijana
Gabrje pod Gorjanci – Cerkev sv. Janeza Krstnika
Gorenje Kamence – Cerkev sv. Križa
Gorenje Kamenje – Cerkev sv. Duha
Gorenje Karteljevo – Cerkev sv. Primoža in Felicijana
Gornja Težka Voda – Cerkev sv. Urbana
Hrušica na Dolenjskem – Cerkev sv. Jakoba

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

2117
2578
2087
2351
2165
2479
2080
2084
2085
494
2759
2475
2352
2116
2082
2161
2081
2477
2346
2086
2350
2476
2577
1678
1680
2355
2083
2118
2353
2478

Jurna vas – Cerkev sv. Marjete
Laze pri Uršnih selih – Cerkev sv. Matije
Ljuben – Cerkev sv. Vida
Mali Orehek – Cerkev sv. Andreja
Novo mesto – Cerkev sv. Janeza Evangelista v Dolenjih Kamencah
Novo mesto – Cerkev sv. Janeza Krstnika v Mačkovcu
Novo mesto – Cerkev sv. Lenarta
Novo mesto – Cerkev sv. Lenarta v Gotni vasi
Novo mesto – Cerkev sv. Mihaela v Šmihelu
Novo mesto – Cerkev sv. Nikolaja
Novo mesto – Kapela Božjega groba
Otočec – Cerkev sv. Petra
Pangrč Grm – Cerkev sv. Nikolaja
Podgrad pod Mehovim – Cerkev Device Marije Dobrega sveta
Potov Vrh – Cerkev presvete Trojice
Prečna – Cerkev sv. Antona Padovanskega
Smolenja vas – Cerkev Marije vnebovzete
Srednje Grčevje – Cerkev sv. Jurija
Stopiče – Cerkev Marije Device Tolažnice žalostnih
Stranska vas pri Novem mestu – Cerkev sv. Nikolaja
Šentjošt – Cerkev sv. Jošta
Trška gora – Cerkev Marijinega rojstva
Uršna sela – Cerkev sv. Križa
Velike Brusnice – Cerkev sv. Križa
Velike Brusnice – Cerkev sv. Družine
Veliki Cerovec – Cerkev sv. Primoža in Felicijana
Veliki Slatnik – Cerkev Žalostne Matere božje
Vinja vas – Kapela Marije Pomagaj
Zajčji Vrh pri Stopičah – Cerkev sv. Matije
Ždinja vas – Cerkev sv. Jakoba

Spominski objekti in kraji
Zap. št.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.

EŠD
8699
4198
20737
8702
8662
4212
8708
8669
4215
4216
8719
8716
4219
8707
8720
8722
8685
8728
10836
4228
4227
4226
8679
8733

Ime spomenika
Češča vas – Spominski park padlim borcem
Dolž – Grob s spomenikom padlim
Gabrje pod Gorjanci – Spomenik NOB
Gorjanci – Izvir Gospodična
Gorjanci – Razvaline cerkve sv. Jere na Trdinovem vrhu
Kuzarjev Kal – Grob Danila Podobnika in Slavka Petriča
Novo mesto – Bunker na Drski
Novo mesto – Francosko znamenje na Mestnih njivah
Novo mesto – Grobnica NOB na Marofu
Novo mesto – Grobnica padlih med NOB v Žabji vasi
Novo mesto – Pokopališče Ločna
Novo mesto – Pokopališče Šmihel
Novo mesto – Spomenik NOB pri sv. Roku
Novo mesto – Spomenik NOB v Veliki Bučni vasi
Novo mesto – Spomenik obešenima na Glavnem trgu
Novo mesto – Spomeniški kompleks Na vratih
Novo mesto – Vodnjak na Glavnem trgu
Otočec – Grobnica padlih
Podgrad pod Mehovim – Razvaline gradu Mehovo
Prečna – Grob borcev Dolenjskega odreda
Prečna – Grob s spomenikom talcem
Prečna – Grobnica s spomenikom padlim
Prečna – Razvaline gradu Luknja
Prečna – Spomenik padlim med I. svetovno vojno

157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.

4231
8713
4194
6860
4234
8736
18219
4242
8740

Stopiče – Grob s spomenikom padlim borcem in žrtvam
Stopiče – Marijina kapela
Stranska vas pri Novem mestu – Grob s spomenikom padlim
Stranska vas pri Novem mestu – Razvaline graščine Ruperčvrh
Suhor – Grob partizanke z nagrobno ploščo
Šentjošt – Spomenik žrtvam belogardističnega nasilja
Trška gora – Slopno znamenje
Velike Brusnice – Spomenik NOB
Zagrad pri Otočcu – Beceletova jama s spominskima ploščama

Parki in vrtovi
Zap. št.
166.
167.
168.

EŠD
14403
7937
9148

Ime spomenika
Novo mesto – Drevored ob Rozmanovi ulici
Novo mesto – Kettejev drevored
Novo mesto – Park ob gradu Grm

Naselja in njihovi deli
Zap. št.
169.
170.
171.
172.

EŠD
17675
14633
492
9331

Ime spomenika
Novo mesto – Breg
Novo mesto – Mestna četrt Kandija
Novo mesto – Mestno jedro
Novo mesto – Območje Kapitlja

Drugi objekti in naprave
Zap. št.
173.

EŠD
8746

Ime spomenika
Novo mesto – Kandijski most čez reko Krko

3. Prikaz lege spomenikov z opisi in navedbo pomembnejših sestavin
ter vrednotenjem za spomenike od zap. št. 1 do 173:
- List 1: Podatki o spomeniku z opisi in navedbo pomembnejših
sestavin ter vrednotenjem,
- List 2: Prikaz lege in vplivnega območja spomenika na ZKP v
merilu od 1:1000 do 1:10 000;

ARHEOLOŠKA NAJDIŠČA

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

Vrsta razglasitve:

št. 1

Brezje pri Ratežu – Prazgodovinsko gomilno grobišče Krevevški boršt
8619
Brezje
Brusnice
769, 770, 771, 772, 773, 775, 776, 787-del, 2512, 2824/1-del, 2825, 2826/1,
2826/2, 2826/3, 2826/4, 2826/5, 2826/6, 2826/7, 2826/8, 2829, 3012-del, 3033,
3034, 3035, 3036-del, 3037-del, 3641/23, 3641/24-del, 3641/2-del, 3641/3,
3641/5-del, 3641/6, 3662, 3750/3-del, 3757/1-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Gomilno grobišče obsega 24 (štiriindvajset) starejšeželeznodobnih gomil. Prvi dve gomili ležita izven
gozda na njivah in sta zaradi oranja komaj zaznavni. Gomile merijo v premeru od 5-19 m, visoke pa so
od 0,30 do 2,70 m. Center grobišča z 11 (enajstimi) gomilami leži nad Malimi Brusnicami, 8 (osem)
gomil leži v nizu proti zahodu, na vzhodni strani pa se grobišče zaključi na Vrhu nad Velikimi
Brusnicami. Območje gomil je večinoma pokrito z gozdom, delno pa z njivami in travniki.
Gomile se razprostirajo od ceste Ratež - Šentjernej do Vrha nad Velikimi Brusnicami.
22 (dvaindvajset) gomil v gomilnem grobišču je delno izkopal starinokop Jernej Pečnik ob koncu 19. in
v začetku 20. stoletja. Najdbe so na Dunaju. Ena gomila je bila močno poškodovana v strojnem
posegu v letu 1992. Grobišče še ni bilo strokovno raziskano.

Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
 Gomilno grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli
intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko
poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske
dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

3641/5
3641/23
3662
3641/6

3641/2

3750/3

3641/3
3641/24
3034

3037
3035
3036

3033
2826/8 2826/5
2825
2826/3 2826/1
2826/7 2826/4 2826/2
2826/6
2829

3757/1

2824/1

787
776

775
773

772
771

770
769

2512

#

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:6000

Datum izrisa : 24.03.2016

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

ED 8619

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 2

Dobovo - Gomilno grobišče Vidmarjev gozd
22374
Dobovo
Šentpeter
540/50-del, 540/107-del, 540/156-del, 928/1, 929/7, 929/9, 929/11-del, 929/13del, 929/18, 929/20-del, 929/21
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Arheološko najdišče obsega dve železnodobni gomili. Gomili ležita jugovzhodno od vasi Dobovo, v
gozdu nad cesto, ki vodi iz Dobovega proti Gorenjemu Kronovu. Prva gomila je visoka 2 m s
premerom 14 m, druga je visoka do 3 m s premerom 16 m. Sledovi vkopa iz leta 1896 so vidni sredi
obeh gomil. Območje gomil je pokrito z gozdom.
Gomilno grobišče je delno izkopal starinokop Jernej Pečnik leta 1896. Najdbe so na Dunaju. Grobišče
še ni bilo strokovno raziskano.

Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
 Plano grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli
intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

928/1

929/7
929/9
929/11
929/13
540/156

929/20
929/21
929/18
540/50
540/107

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 24.03.2016

ED 22374

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 3

Dolenja vas pri Otočcu – Rimskodobno grobišče
8638
Dolenja vas
Smolenja vas
324, 334
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Rimskodobno plano grobišče leži na ledini Gomila, na njivah med Dolenjo vasjo in Žihovim selom ob
poti, ki pelje proti Smolenji vasi.
Arheološko najdišče obsega rimskodobno plano grobišče. Grobovi imajo kamnite konstrukcije, znani
pridatki pa so iz konca 1. in začetka 2. stoletja ter iz konca 2. ali začetka 3. stoletja. Območje grobišča
je načeto z oranjem.
Grobišče so kmetje odkrili pri oranju. Nekaj grobov je izkopal lastnik leta 1986. Najdbe so pri lastniku
zemljišča. Razen enega groba, grobišče še ni bilo strokovno raziskano.

Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
 Plano grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli
intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

324

334

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 25.03.2016

ED 8638

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 4

Gorenje Kamenje – Gradišče Sv. Duh
8616
Gorenje Kamenje
Zagorica
*31, *33, *276, 488/13, 488/14, 490, 491/3, 491/4, 495/1, 495/6, 496, 497/1,
497/2, 497/3, 497/4, 2206-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Prazgodovinsko gradišče leži nad vasjo Gorenje Kamenje na dominantnem skalnatem pomolu, ki se
izteza iz pobočja, na ostalih treh straneh pa se strmo spušča v dolino. Na vzhodu zapira naselbino 1015m visok skalnat greben. Vhod v naselbino je verjetno bil na južni strani, kjer je še danes dostopna
pot na plato in k cerkvi sv. Duha, ki stoji na južnem robu.
Območje gradišča je delno pokrito z gozdom, delno pa s travniki. Notranjost naselbine je že močno
preoblikovana zaradi gradenj.
Gradišče še ni bilo strokovno raziskana.

Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
 Gradišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne
kmetijske ter gozdarske rabe.
 Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

495/1
496
495/6

*31

*33

497/1
497/4
497/2

491/4

490

*276
497/3

2206

488/14

491/3

488/13

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 25.03.2016

ED 8616

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 5

Gorenje Kamenje – Prazgodovinska gomila Strmec
8642
Gorenje Kamenje
Zagorica
344/15-del, 344/16-del, 344/48-del, 687/3-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Prazgodovinska gomila leži na južnem robu hriba Strmec (382 m n.m.v.), ki se dviga južno od
avtoceste Ljubljana-Obrežje pri Karteljevem.
Arheološko najdišče obsega prazgodovinsko gomilo Strmec, ki meri v primeru 15 m, visoka pa je 1,5
m. Območje gomile je pokrito z gozdom. Gomila še ni bila strokovno raziskana.

Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
 Gomila predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne
kmetijske ter gozdarske rabe.
 Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

687/3
344/48

344/15
344/16

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 25.03.2016

ED 8642

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 6

Male Brusnice – Prazgodovinska gomila Hrib
29443
Male Brusnice
Brusnice
2901
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Prazgodovinska gomila leži na vrhu Hriba, podolgovatega grebena, južno od Malih Brusnic.
Arheološko najdišče obsega osamljena železnodobno gomilo, ki meri v premeru 18 m, v višino je
ohranjena 1,8 m. Na sredini je viden novodoben vkop. Najverjetneje predstavlja del, v neposredni
bližini identificiranega gomilnega grobišča t.i. »Krevevški boršt«. Gomila še ni bila strokovno
raziskana.

Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
 Gomila predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne
kmetijske ter gozdarske rabe.
 Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

2901

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 25.03.2016

ED 29443

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 7

Novo mesto – Arheološko najdišče Groblje
8709
Novo mesto
Bršljin
352/2, 352/3, 352/4, 352/5, 353/1, 353/2, 353/3, 353/4, 353/5, 353/6, 353/8,
353/9, 353/10, 353/11, 353/12, 353/13, 353/14, 353/15, 354/2, 354/3, 354/4,
354/5, 354/6, 355/1, 355/2, 355/3, 358/1, 358/2, 358/3, 360/1, 360/2, 360/3, 363,
367/1, 367/2, 369, 370/1, 370/2, 370/4, 370/5, 370/6, 370/7, 371/1, 371/2, 371/3,
371/4, 373, 385/2, 385/3, 385/4, 385/5, 387/1, 387/2, 387/3, 388, 389/1, 389/2,
389/3, 389/4, 389/5, 389/6, 390, 391/1, 391/2, 392, 395/1, 395/2, 395/3, 395/4,
395/5, 396/1, 396/2, 400/1, 400/3, 400/5, 401/1, 401/2, 401/3, 406/1, 406/2,
406/3, 406/4, 408/2-del, 1018/1, 1018/2, 1019/1, 1019/2, 1020/2, 1020/3-del,
1023-del, 1149-del, 1158-del, 1159, 1160, 1161, 1162/1-del, 1162/3
Šmihel pri Novem mestu
1342/1-del
Posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Južno od vasi je na poti proti Krki na travniku in na njegovem terasastem robu v nizkem reliefu iz
panoramskih aeroposnetkov moč razpoznati ravne linije, ki tvorijo dva večja zaprta prostora.
Geoelektrične upornostne raziskave iz leta 1997 in 1998 so pokazale, da so antične arhitekturne
ostaline na tem delu tik pod površjem. Na zoranih površinah nekoliko vzhodneje ležeče in ob Krki
potekajoče terase je še danes najti ostanke slikanega ometa, tegul, stekla in lončenine. Da gre za
rimsko naselbino, najverjetneje villo rustico, so potrdila tudi sondažna izkopavanja.
Severno od vasi Groblje je z aeroposnetkov na eni od njiv opaziti oglat vogal dvojnega jarka in na
obeh straneh nekaj manjših jam. V bližini naj bi bile prekopane tri rimskodobne gomile z grobnicami.

Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1158
1159

353/9

353/1

353/5

355/2

352/5
353/10

355/1

358/2

352/4

354/4

353/4

358/3

355/3

354/6
353/8

1160

354/5

358/1

354/2
1162/1
360/2

353/15

353/6
373

370/4

353/3
353/11
353/12

353/13
353/14

371/3
371/1

1023
1020/3
385/2

1018/1

370/7
406/1

406/3

370/1

370/2

408/2

406/2

1018/2
401/3
401/1

385/5

352/2
353/2

371/4

370/5

406/4

352/3 354/3

370/6
389/4

389/3

391/1

360/1
1149
1342/1

369

367/2
363

385/4
389/6
387/3
395/3
385/3
389/2
395/4
387/1
400/5
395/2
396/1
389/1
395/5
1161

1019/1
367/1

400/3

391/2
390

400/1

1162/3

395/1

387/2

389/5

392

388
1020/2

396/2

401/2

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:5000

Datum izrisa : 25.03.2016

ED 8709

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

Vrsta razglasitve:

št. 8

Novo mesto - Arheološko najdišče Marof
8710
Novo mesto
Novo mesto
109, 110, 111, 232/2, 232/4, 465, 466/3, 466/4, 467/3, 467/4, 467/5, 468, 470,
471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 503/1, 504/1, 507/1, 507/2,
509, 512, 533, 534, 535, 536/1, 536/2, 536/3, 537, 538, 539, 540, 541, 542,
543/1, 543/2, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 552/1, 552/2, 553/1, 553/2,
554, 555/1, 555/2, 555/3, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566,
567, 568, 569, 570, 574/1, 574/2, 575/1, 575/2, 576, 577/1, 577/2, 578, 581/1del, 583/3-del, 584, 586/1-del, 589, 592/1, 593, 594, 595, 596/1, 597/1, 597/3,
598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Arheološko najdišče obsega bronastodobno žarno grobišče Mestne njive, bronastodobno in
mlajšeželeznodobno plano grobišče ter starejšeželeznodobno gomilno grobišče Kapiteljska njiva,
železnodobno gradišče Marof in mlajšeželeznodobno in rimskodobno plano grobišče Beletov vrt.
Železnodobno gradišče leži na planoti Marof med historičnim mestnim jedrom Novega mesta in
Bršljinom in je bilo dobro zavarovano z nasipi na vzhodni in severni strani. Meri okoli 200 x 100 m,
vhod je bil na severovzhodni strani. Naselbina brez nasipa se je razprostirala na južnem pobočju
Marofa do mlajšeželeznodobnega in rimskodobnega planega grobišča Beletov vrt, na območju, ki je
sedaj delno pozidano. Na njivah severno in severovzhodno od gradišča so se razprostirala
bronastodobno žarno grobišče Mestne njive, bronastodobno in mlajšeželeznodobno plano grobišče ter
starejšeželeznodobno gomilno grobišče Kapiteljska njiva.
Plano grobišče Mestne njive je bilo delno raziskano v drugi polovici 20. stoletja, še neznano število
grobov pa je neraziskano. Gomilno grobišče in plana grobišča na območju Kapiteljske njive so bila
delno raziskana ob koncu 19. stoletja, večinoma pa od leta 1986 naprej. Plano grobišče Beletov vrt je
bilo delno raziskano ob koncu 19. stoletja, večinoma pa med leti 1973 in 1977 pred gradnjo banke.
Območje naselbine med Beletovim vrtom in Marofom še ni raziskano.

Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
 Gradišče s pripadajočimi planimi grobišči, gomilnim grobiščem in neutrjeno naselbino predstavlja
nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske
rabe.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

604
602
603
601
605
598
468

599

600

606

467/4
232/4

607
480
472

232/2

584

467/5

608
111

470

597/3

467/3
592/1

596/1

109
593
595
479

110

473

594
466/3

471
478
477

465

476

475

474

589

583/3
586/1

504/1
503/1
509
540

507/1
539

538
541

536/3
512

536/2

537 535
536/1

543/1
542

534

546
544

543/2

545

533

552/1

558
547

559

556
557

549

551
560 576

548
575/1
577/1

555/2

561

577/2
578

564

574/1

555/3
555/1

563
562

574/2

565

552/2

569

554
553/1
581/1

570

567
568
566

553/2

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:5000

Datum izrisa : 25.03.2016

ED 8710

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

Vrsta razglasitve:

št. 9

Otočec – Arheološko najdišče Košenice
22379
Otočec
Šentpeter
79/6, 79/7, 79/8, 79/9, 79/10, 88/1, 88/2, 88/3, 89/1, 89/2, 89/3, 89/7, 89/8, 89/9,
89/10, 95, 96/1, 96/2, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108/4, 108/5, 132,
133, 135, 136, 140/1, 140/2, 142, 150, 1072, 1075/2
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Gomilno grobišče leži na njivah zahodno od naselja Otočec, med lokalno cesto Novo mesto - Otočec
in avtocesto Hrastje -Kronovo.
Arheološko najdišče obsega dve železnodobni gomili, ki se raztezata na rahli vzpetini zahodno od
vasi Otočec. Gomili sta delno razorani. Zahodnejša gomila (gomila 1) meri 20 m v premeru,
vzhodnejša (gomila 2) pa 15 m v premeru. Okoli gomil se razprostira rimskodobna plano grobišče.
Gomilno grobišče in plano grobišče sta bila načeta s posegom v 19. stoletja.
Ohranjen del gomilnega in rimskododbnega grobišča še ni bil strokovno raziskan.

Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
 Gomilno grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli
intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

136

95
96/2

142

96/1

150 132

97
140/1
135
89/7
89/9

100

140/2
1072

101

89/10

106
133

102

88/2

104
108/4

88/3
88/1

103

79/7

79/10
79/9

89/3

107

89/8

1075/2

79/6
79/8

89/1
89/2

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:5000

Datum izrisa : 25.03.2016

ED 22379

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 10

Otočec – Prazgodovinsko gomilno grobišče
22387
Otočec
Šentpeter
160/65, 160/148, 160/214, 160/265, 160/281-del, 278/3, 278/4, 281/1, 284/1-del,
284/2-del, 298/3-del, 298/4-del, 299/5, 1083-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Gomilno grobišče leži v gozdu Starograjska hosta, ki meji na vzhodni strani na novo stanovanjsko
naselje v severnem delu naselja Otočec, na zahodni pa na individualne stanovanjske gradnje ob
lokalna cesto za Herinjo vas.
Arheološko najdišče danes obsega pet od nekoč šestih evidentiranih železnodobnih gomil, ki se
raztezajo od kopastega hriba na zahodu do lokalne ceste Otočec – Herinja vas na vzhodu. Od šestih
znanih gomil je bila leta 1988 ena gomila zaradi izgradnje novega stanovanjskega naselja na Otočcu
strokovno izkopana. Gomila 2 je visoka 1,5m s premerom 19m, gomila 3 je visoka 2,5m s premerom
16m, gomila 4 je visoka 1,25m in je premera 22m. Osrednja gomila (gomila 6) leži v gozdu, na robu
kolovoza in je visoka 1m s premerom 10m. Na vrhu gomile so vidni sledovi vkopa, ki so najverjetneje
posledica posega v 19. stoletju. Najzahodnejša je gomila 5, ki je visoka 1,8m, premera 15m in leži v
neposredni bližini stanovanjskega objekta.
Ohranjen del gomilnega grobišča še ni bil strokovno raziskan.

Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
 Gomilno grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli
intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

284/2

284/1

298/3
160/65
298/4

160/265
160/281

160/148

299/5

281/1
160/214

1083
278/3

278/4

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 29.03.2016

ED 22387

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 11

Prečna – Arheološko najdišče Lukenjska jama
22749
Prečna
Prečna
796/7-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Arheološko najdišče obsega paleolitska, neolitska, bakrenodobno, bronastodobno, rimskodobno in
srednjeveško jamsko najdišče s starejšeželeznodobnim skeletnim grobiščem in neposredno okolico.
Paleolitska, neolitska, bakrenodobno in bronastodobno jamsko najdišče leži v večji spodmolasti jami,
ki se odpira v vznožju prepadne stene zatrepne doline reke Temenica. Železnodobno skeletno
grobišče leži v rovu v prepadni steni nad spodmolom. Gre za večfazno jamsko najdišče, ki ima
sledove poselitve od paleolitika do konca bronaste dobe in od rimske dobe do srednjega veka ter
redek primer starejšeželeznodobnega skeletnega grobišča.
Jamsko najdišče je bila odkrito v letu 1937. Arheološke raziskave spodmola so potekale od leta 1975
do 1982. Starejšeželeznodobno skeletno grobišče še ni strokovno raziskano.

Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
 Jamsko najdišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli
intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

796/7

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 25.03.2016

ED 22749

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

Vrsta razglasitve:

št. 12

Sela pri Štravberku - Arheološko najdišče Vešče
27600
Sela pri Štravberku
Herinja vas
206, 207/1, 207/2-del, 295/1, 295/2, 295/3, 295/4, 299, 300, 301, 302, 303,
305/1, 305/2, 305/3, 307-del, 309, 310/1, 310/2, 311, 313, 314/1, 314/2, 315-del,
319, 320, 323, 324, 325-del, 330, 331, 332, 334, 335, 337, 1208-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Srednjebronastodobna višinska naselbina se razprostira na širokem grebenu in je omejena na zahodu
z lokalno cesto Srednje Grčevje - Vešče in vasjo Sela pri Štravberku, na severu z zaselkom Vešče, na
vzhodu z strmimi pobočji Oplaza in Male loke ter na jugu z lokalno cesto Srednje Grčevje - Nova Gora,
ki poteka po grebenu Popotnice. Danes je najdišče pretežno pokrito s poljskimi površinami in travniki.
Gre za večjo višinsko naselbino brez vidnega obrambnega sistema, ki je datirana na osnovi najdb iz
nadzora in sondiranja v srednjo bronasto dobo.
Najdišče je bilo odkrito v arheološkem nadzoru v letu 2006. Arheološke raziskave v obliki sondiranja
so potekale v letu 2006.

Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
 Srednjebronastodobna višinska naselbina predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano
in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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314/2
311
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314/1

331

335

313
310/1

309
307

337

310/2

334
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305/1
305/3
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301
302

295/3
295/1

295/4

1208
295/2
299

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:5000

Datum izrisa : 25.03.2016

ED 27600

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 13

Sela pri Zajčjem Vrhu – Prazgodovinska gomila Breznik
8640
Sela pri Zajčjem vrhu
Zajčji vrh
150/1
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Arheološko najdišče obsega železnodobno gomilo Breznik, ki meri v primeru 12 m, v višino je
ohranjena 1,2 m. Sledovi manjšega vkopa so vidni sredi gomile. Območje gomile je pokrito z gozdom.
Prazgodovinska gomila leži v Kobetovem gozdu na grebenu Breznik, ki se iz zaselka Pušče spušča
proti severu.
Gomila še ni bila strokovno raziskana.

Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
 Gomila predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne
kmetijske ter gozdarske rabe.
 Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

150/1

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 25.03.2016

ED 8640

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

Vrsta razglasitve:

št. 14

Sela pri Zajčjem vrhu – Prazgodovinska naselbina Grac
8620
Sela pri Zajčjem vrhu
Zajčji vrh
1166, 1167, 1228, 1232, 1234, 1235, 1236, 1238, 1242, 1243/1, 1243/2, 1246,
1248/1, 1248/2, 1252, 1253, 1255, 1256, 1257, 1259, 1260, 1261, 1264, 1265,
1266, 1267, 1268, 1269, 1274, 1276, 1279, 1281, 1282, 1283, 1286, 1290,
1291, 1292, 2816, 2817, 2818
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Prazgodovinska višinska naselbina je bila zgrajena na dominantnem platoju, ki ga obliva potok
Klamfer, severno od vasi Sela pri Zajčjem vrhu. Plato je dobro naravno zavarovan, robovi so dodatno
utrjeni z nasipi in okopi. Vhod je na jugozahodni strani. Sondažne raziskave leta 1994 so pokazale, da
je bila naselbina poseljena v bakreni dobi in v mlajši železni dobi, iz starejše železne dobe so bile
odkrite le posamezne najdbe.
Območje višinske naselbine je delno pokrito z gozdom, delno pa s travniki in njivami.

Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
 Višinska naselbina predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli
intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto
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Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 15

Smolenja vas - Gomilno grobišče
8650
Novo mesto
Smolenja vas
599/1, 599/2, 600, 601, 603-del, 604/2
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Arheološko najdišče obsega štiri železnodobne gomile, ki v premeru merijo od 8 m do 13 m, v višini
so ohranjene od 1 m do 1,5 m. Gomile ležijo po dve skupaj. Gomilno grobišče je pokrito z gozdom.
Gomilno grobišče leži na vzpetini Reber in v Krški hosti med naseljem Smolenja vas in nekdanjo vasjo
Krka.
Grobišče še ni bilo strokovno raziskano.

Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
 Gomilno grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli
intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 25.03.2016

ED 8650

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 16

Stranska vas pri Novem mestu – Rimskodobno grobišče
8652
Stranska vas
Stranska vas
*260, 829/2, 831/2, 831/3, 831/4, 835, 836, 838/1-del, 839-del, 840-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Rimskodobno plano grobišče leži v vasi Stranska vas pri Novem mestu, vzhodno od ledine Banija,
severozahodno od ledine Stranski hrib in južno od vaške ceste, ki se priključi na lokalno cesto
Stranska vas - Ruperčvrh pri ledini Rajnboršt.
Najdišče obsega rimskodobno plano grobišče. Grobovi imajo kamnite konstrukcije, na podlago
pridatkov (med njimi hišasta žara) je datirano v 1. in 2. stoletje. Del grobišča je poškodovano z gradnjo
hiše.
Grobišče so odkrili med gradnjo hiše v letu 1974. Grobišče še ni bilo strokovno raziskano.
Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
 Plano grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli
intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 25.03.2016

ED 8652

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 17

Zagrad pri Otočcu - Arheološko najdišče Stari grad
8627
Zagrad pri Otočcu
Črešnjice
*286, 396, 400/1, 2807, 2815/1-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Arheološko najdišče leži vzhodno od Starega gradu na platoju, ki je porasel z gozdom.
Arheološko najdišče obsega prazgodovinsko višinsko naselbino, ki jo lahko razdelimo na tri dele.
Zahodni del zavzema lokacijo srednjeveškega gradu Stari grad, osrednji del je bil preoblikovan z
grajskim parkom, vzhodni del pa je ohranjen kot manjša vzpetina (20 x 30 m) in se rahlo spušča na
vse strani. Na južni strani je manjša naselbinska terasa. Sondiranje leta 1992 je pokazalo prisotnost
neolitskih in srednjeveških najdb.
Višinska naselbina je bila delno raziskana z manjšo sondo leta 1992.

Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
 Arheološko najdišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli
intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 25.03.2016

ED 8627

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 18

Ždinja vas – Prazgodovinska gomila
8656
Ždinja vas
Ždinja vas
2045/1-del,
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Arheološko najdišče obsega osamljena železnodobno gomilo, ki meri v primeru 30 m, visoka pa je 3
m. Območje gomile je pokrito z gozdom.
Prazgodovinska gomila leži v gozdu Brezovica na severni strani avtocesto Ljubljana - Obrežje.
Gomila še ni bilo strokovno raziskana.

Varstveni režim:
Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:
 Gomila predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne
kmetijske ter gozdarske rabe.
 Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo
arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne
za njihovo ohranitev.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto
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Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000
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STAVBE

PROFANE STAVBE

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 19

Hrušica na Dolenjskem – Brulčev mlin
20831
Hrušica
Hrušica
*29, 188/1, 188/2, 258, 259/1, 259/2, 260, 261,
posamezni spomenik
Zajčji vrh
1305/90, 1305/92, 1305/93,1305/94, 2825-del,
Hrušica
*28, 285/2, 318, 329/1-del, 329/4-del, 1333/3, 1341-del

Opis in vrednotenje:
Brulčev mlin je zasnovan kot podolžna delno podkletena stavba, zgrajena iz kamna in ometana. S
krajšo stranico je delno vkopana v breg. Pod skupno streho združuje bivalne in gospodarske prostore.
Posebnost stavbe sta dva mlinska prostora – zgornji in spodnji mlin. Zgornji mlin se nahaja v
pritličnem, spodnji pa v kletnem delu hiše. V zgornjem, ki je starejši, je ohranjen »štajnpoden« z
lesenim čistilcem za žita, v spodnjem, mlajšem, pa sta na »štajnpodnu« ohranjena dva para mlinskih
kamnov.
Poleg hiše z mlinom sestavljajo domačijo še nova stanovanjska hiša (1988), vrhhlevno delno zidano
delno leseno gospodarsko poslopje iz 1885, obnovljeno 1912, toplar na dva para oken z začetka 20.
stoletja in lesena drvarnica iz 1960. V neposredni bližini pa stojita še dve zidanici, starejša na levem
bregu potoka iz 1881 in mlajša na pobočju Hrušovske gore iz druge polovice 20. stoletja.
Hiša z mlinom predstavlja najkvalitetnejšo stavbo na domačiji. Po dosedanjih podatkih stoji stavba na
tem mestu od začetka 19. stoletja dalje. Pisne omembe prebivalcev na tej lokaciji pa so že od 2.
polovice 18. stoletja dalje. Prvotno je bila stavba manjša in je do začetka 2. polovice 19. stoletja
obsegala le njen vzhodni del. Poleg tega je bila takrat stavba drugače orientirana od sedanje. Njeno
sleme je bilo orientirano sever – jug. Po vsej verjetnosti je imel prvotni mlin dva para kamnov, ki sta ju
poganjala dve kolesi na zgornjo vodo. Po letu 1869 je bil mlin temeljito predelan in dozidan v smeri
proti zahodu. Sedanjo zunanjo podobo in notranjo razporeditev prostorov je dobila stavba po drugi
temeljiti predelavi v osemdesetih letih 19. stoletja.
Posebnost Brulčevega mlina je njegova mlinščica, ki je dolga preko 500 metrov in je bila prvotno
zgrajena v obliki umetnega, ročno izkopanega kanala. Ob izgradnji kanalizacije v letu 2006, je bila
delno prekopana in nestrokovno obnovljena. Njeno stanje je takšno, da še vedno omogoča ponovno
vzpostavitev delovanja mlina.
Brulčevi so z uradnim mletjem prenehali leta 1986. Od takrat dalje v stavbi samo živijo in jo po svojih
močeh vzdržujejo. Hiša z mlinom je v dobrem fizičnem stanju, prav tako notranja oprema obeh mlinov.
V slabem stanju je mlinščica. Jez, zapornica, vodna kolesa ter korita so uničeni.
Zasnova Brulčevega mlina (na kamen s pogonom vodnih koles na zgornjo vodo) je značilna za mline,
ki so bili v preteklosti razširjeni na manjših vodotokih na Dolenjskem. Po velikosti sodi med večje
tovrstne mline. V primerjavi z ostalimi tipološko podobnimi mlini, sodi med najstarejše in najbolj
ohranjene mline na Dolenjskem. Gradbeno razvojno sodi med pomembnejše tovrstne objekte.
Njegova zasnova kaže genezo razvoja mlinov tega tipa - od skromnejše stavbe z enostavnim
razporedom prostorov k bolj razviti večprostorni zasnovi. Posebno kvaliteto daje stavbi ohranjena
zasnova razporeditve prostorov s konca 19. stoletja. Ohranjena zasnova notranjih prostorov,
komunikacij, mlinarskih delovnih prostorov, stavbnega pohištva, talnih oblog predstavljajo izjemen
dokument bivalno-gospodarske stavbe 19. stoletja. Posebnost hiše predstavljata dobro ohranjena
mlinarska delovna prostora z ohranjenim mlinarskim postrojenjem, ki priča, o nekdanji mlinarski
dejavnosti, ki se je odvijala v stavbi. To stavbo uvršča med pomembne tehniške spomenike na

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto
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Dolenjskem. Izredno vrednost stavbe predstavlja tudi ohranjena notranja oprema, ki dokumentira
bivalno raven njenih prebivalcev v obdobju od konca 19. stoletja do danes.

Vplivno območje:
Vplivno območje spomenika obsega neposredno okolico mlinarskih objektov in se rahlo širi proti
zahodu.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za druge objekte in naprave ter
naslednja določila:
Za spomenik je potrebno predvideti nov celovit vsebinski program, katerega osrednji poudarek naj bo
temeljito prenovljena hiša z delujočim mlinom. Možnih modelov za njegovo prezentacijo je več:
1.
Živi zgodovinski muzej z igranjem zgodovine. Obiskovalec naj bi pri tem modelu imel možnost
praktično izkusiti način življenja, kakršnega so prebivalci domačije živeli od konca 18. do konca
tretje četrtine 20. stoletja.
2.
Kombinacija muzeja (mlin) in sodobno urejenih apartmaji ali sob z ležišči.
3.
Kombinacija muzeja (mlin) in razstavnih prostorov.
V vseh treh primerih bo potrebno v prihodnosti ponovno vzpostaviti jez, mlinščico, zapornice ter
mlinska kolesa. Hiša z mlinom ponuja možnost za izvajanje gostinsko-turističnih programov.
Muzeološko se prezentira njena notranja oprema, ki jo je potrebno inventarizirati, restavrirati in
ustrezno predstaviti. Kot namembnost stavbe, predlagamo njeno muzejsko predstavitev, ki pa jo je
moč v določenem delu dopolniti tudi z gostinsko - turistično namembnostjo (npr. priprava kulinaričnih
specialitet, organiziranje razstav in drugih kulturnih prireditev, ureditev prenočišč). Vsekakor stavba s
svojo lego in prostornostjo ponuja potencial za gostinsko - turistično ponudbo. Predstavlja izjemno
turistično zanimivost in lahko služi kot izhodišče za turistično spoznavanje preteklosti krajev ob
vznožju Gorjancev.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 20

Novo mesto – Dom Janeza Trdine
8723
Novo mesto
Novo mesto
1521, 1522
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Dom Janeza Trdine stoji v severovzhodnem delu starega mestnega jedra, ob ozki ulici, ki teče v smeri
proti reki Krki in pripelje do stavbe sodišča. Zaradi pozicije na stiku dveh ulic in preureditve v dve
ločeni stanovanji, ima danes kar dve hišni številki: Streliška ulica 2 in Vrhovčeva ulica 4.
Enonadstropna stavba z dvokapno streho stoji z daljšo stranico vzporedno z ulico. V pritličju na ulični
fasadi so vrata, okna, ki so v zgornjem delu polkrožno zaključena in zaprta s polkni, pa le v
nadstropju. V severnem traktu dvoriščne fasade so na balkonu zastekljene arkade.
Hiša ima dva lastnika in je bila zaradi tega v preteklosti razdeljena in v južnem delu tudi neprimerno
predelana.
V hiši je od leta 1871 do svoje smrti 1905 živel in ustvarjal upokojeni profesor in slovenski pisatelj
Janez Trdina. O tem priča tudi spominska plošča, vzidana na cestno fasado hiše.
Hiša ima zaradi vsega naštetega kvalitete kulturnega spomenika in je eden od pričevalcev o
prisotnosti Janeza Trdine v Novem mestu.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in režim za spominske objekte in kraje.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1521
1522

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8723

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 21

Novo mesto – Domačija Pie in Pina Mlakarja
10070
Novo mesto
Bršljin
1000/23
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Domačija Pie in Pina Mlakarja leži na Šmarješki cesti 8 v Novem mestu, za upravno stavbo tovarne
Krka, nad reko Krko. Dostop je možen čez urejene parkirne prostore tovarne Krka.
Domačija obsega stanovanjsko hišo, lopo z garažo in velik, urejen vrt. Lesena, nizka, dolenjska
kmečka hiša, krita s slamo, je bila zgrajena v letih 1946 in 1947. Hiša, ki na prvi pogled deluje
preprosto in skromno, v notranjosti skriva veliko prostora in zanimive rešitve, ki omogočajo udobno in
sodobno bivanje v leseni hiši, narejeni po vzoru starih dolenjskih kmečkih hiš.
V pritličju ima hiša vežo, veliko sobo s krušno pečjo, kamro in kuhinjo ter tako ohranja tradicionalno
delitev prostorov v kmečki hiši. V kuhinji in veliki sobi je ohranjeno pohištvo in v veliki sobi tudi bogata
knjižnica. Večino ostalih predmetov so po smrti Pina Mlakarja odpeljali potomci.
Iz veže pridemo po stopnicah v plesni studio, ki zavzema večji del podstrešja. Tlak v studiu je pokrit s
platnom, ki izvira iz predstave LOK, ki sta jo Mlakarjeva predstavila na vseh pomembnejših evropskih
odrih.
V južnem delu podstrešja je soba, namenjena obiskovalcem. V kleti sta spalnica in kopalnica. Del je
namenjen shrambi.
Lega nad reko Krko je omogočila povezavo z reko, h kateri se strmo spuščajo kamnite stopnice, ki so
zgrajene tik ob hiši. Po njih pridemo v spodnjo klet, ki leži na južni strani hiše. Pred kletjo je manjša
terasa od koder vodijo kamnite stopnice proti travniku in naprej proti reki Krki. Pod teraso je pokrit
prostor z ognjiščem in klopmi.
Na zgornjem platoju ob hiši je urejen zelenjavni in cvetlični vrt.
Poseben del kompleksa predstavlja vhodna lopa z garažo. Zanimiva lesena konstrukcija lope kaže na
sposobnost in iznajdljivost domačih mojstrov in daje zanimive rešitve. Na tleh je v tlak vgrajen napis
pas de deux, ki že ob vstopu opozori obiskovalca, da tu živijo plesalci in da vstopa na posvečen kraj.
Pino Mlakar je bil rojen 2. marca 1907 v Novem mestu, Pia Scholz pa 28. decembra 1910 v
Hamburgu. V poznih dvajsetih letih tega stoletja sta študirala ples pri prof. Labanu na Koreografskem
inštitutu v Berlinu. Od študija dalje sta delovala skupaj kot plesalca, koreografa in učitelja.
V primeru Pie in Pina Mlakar lahko nesporno govorimo o paru - plesnem in zakonskem,
mednarodnega pomena, ki se je zapisal v zgodovino evropskega baleta tako s poustvarjanjem plesom kot z ustvarjanjem novega - koreografijo.
Hiša na Šmarješki cesti 8 je pomembna tako zaradi ohranjanja stare ljudske arhitekture, kot tudi zato,
ker sta v njej skoraj 50 let živela in ustvarjala plesalca, koreografa, pedagoga in zgodovinarja Pia in
Pino Mlakar, ki ju pozna ves, predvsem baletni svet.
Združitev vsega njunega dela se kaže tudi v njuni hiši v Novem mestu, ki je že sedaj z vsemi
pritiklinami vred muzej. V hiši sta živela in ustvarjala še v visoki starosti, vse do smrti (Pia je umrla leta
2000, Pino pa 2006). Tudi v ureditvi hiše in celega kompleksa se kaže njun odnos do narave in sveta,
ki sta ga tolikokrat pokazala v svojih plesnih stvaritvah, celo dosti prej kot je bilo to moderno.

Hiša Pia in Pine Mlakar na Šmarješki cesti 8 se ohranja kot kompleks skupaj z vrtom in vsemi
gospodarskimi poslopji ter ohranjeno opremo in predmeti. Kompleks domačije Pie in Pina Mlakar naj
bo namenjen predvsem plesu, študijskim namenom in predstavitvi dela Pina in Pie Mlakar. V
kombinaciji s primarno dejavnostjo se lahko prostore v hiši ali v gospodarskem poslopju nameni
občasnim razstavam, tudi v povezavi s tovarno Krka.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1000/23

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 10070

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 22

Novo mesto – Domačija Resslova 5
8580
Novo mesto
Kandija
447, 448/3
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Domačija Resslova 5 stoji na strmem pobočju nad desnim bregom Krke, v Resslovi ulici v Kandiji, ob
nekdanji glavni cestni povezavi Novega mesta s Karlovcem.
Domačijo obcestnega gručastega tipa sestavljajo enonadstropna hiša, vrhhlevno delno zidano delno
leseno gospodarsko poslopje in vodnjak. Domačija ohranja zasnovo nekdanje stare furmanske
gostilne iz tretje ali zadnje četrtine 18. stoletja ob stari prometni vpadnici v Novo mesto iz smeri Bele
krajine oziroma Karlovca. Po letu 1880 je domačija služila kot dom nekdanjega upravitelja gradov
Zalog in Luknja s pripadajočimi posestvi. Je primer predmestne domačije, ki je svoj zadnji višek v
razvoju dosegla sredi 19. stoletja, ko je bilo na novo zgrajeno gospodarsko poslopje in vodnjak, hiša
pa je v tem času dobila tudi dekorativno obdelano zahodno fasado.
Hiša na domačiji sodi med najstarejše ohranjene stavbe v Kandiji. Zaradi njene ohranjene notranje
zasnove prostorov, njihove razporeditve in posameznih delov stavbnega pohištva ter notranje opreme
je hiša pomemben pričevalec o bivalni kulturi višjega meščanskega sloja v novomeškem predmestju v
drugi polovici 19. stoletja in v prvi polovici 20. stoletja. Domačija kot celota pa je pomemben dokument
o razvoju in spreminjanju prvotne furmanske gostilne v dom novomeškega državnega uradnika.
Domačija ima tudi pomembno spominsko vrednost. Je rojstna domačija dveh pomembnih osebnosti. V
hiši sta bila rojena Drago Mušič (1899 - 1993) – zdravnik in zgodovinar medicine, Potrčev in Gerbčev
nagrajenec ter Marjan Mušič (1904 - 1984) - arhitekt in publicist, Prešernov nagrajenec in redni član
Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

448/3

447

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8580

Identifikacija spomenika

št. 23

Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:

Novo mesto – Dvorec Mostek
10839
Novo mesto
Kandija
624-del
posamezni spomenik

Parcelna številka:

622, 623, 624, 627/1, 628, 629, 630, 631/1, 632/1

Kandija

Opis in vrednotenje:
Dvorec Mostek stoji na desnem bregu reke Krke, jugozahodno od mestnega jedra, na levi strani ceste,
ki iz Kandije pelje proti Brodu.
Dvorec Mostek, sezidan leta 1629, so leta 1893 kupili usmiljeni bratje iz Gradca, ga preuredili v
samostan in ob njem sezidali moško bolnico. V dvorcu je interni oddelek novomeške bolnišnice.
Dvorec je bil v preteklosti last več plemiških družin: Gusić, Paradeiser, Petazzi, Auersperg in druge.
Stavba je znana tudi po tem, da je tu do svoje smrti živela Primicova Julija, pomembno pa je tudi
dejstvo, da se na stavbo navezuje začetek bolnišnične dejavnosti na Dolenjskem.
Dvorec je delno podkletena enonadstropna stavba z neoklasicistično preobleko fasad. Členijo jih
lizene, ki segajo od grede pod okni pritličja do vrha nadstropja, kjer jo blizu napušča znova opasuje
profilirana greda. Okna so poudarjena s profiliranimi karnisami in policami, sredi pročelja je ohranjen
kamnit, polkrožno sklenjen baročni portal z latinskim napisom na prekladi:
aVLa noVa otIoso MartI VenerIqVe aDVLantI eXtrVCta
Dvorec je v notranjščini zaradi utalitarnih zahtev bolnišnice večidel prezidan.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega neposredno okolico spomenika med reko Krko in Kandijsko cesto z ostanki
nekdanje parkovne ureditve.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in naslednja posebna določila:
 ohranja dosedanja parkovna namembnost zemljišča in njegova podoba, razen v primeru, ko
gre za sanacijska dela v skladu z usmeritvami in pogoji pristojne službe za varstvo kulturne
dediščine.
 V parkovnih nasadih so dovoljene neavtohtone rastlinske vrste, če so v skladu s parkovno
zasnovo.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

629
628
631/1

630

627/1

624
632/1

623

622

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 10839

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 24

Novo mesto – Frančiškanski samostan
495
Novo mesto
Novo mesto
1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Frančiškanski samostan stoji v jugovzhodnem delu starega mestnega jedra, vzhodno od Glavnega
trga.
Frančiškani v Novem mestu v virih prvič nastopijo leta 1469, ko je oglejski generalni vikar Andrej, škof
fereritinski, frančiškanom izročil kapelo sv. Lenarta. Frančiškani naj bi poleg kapele sezidali
samostanska poslopja, kapelo pa podrli in na njenem mestu sezidali novo cerkev. Zaključek gradbenih
del bi lahko pomenila svečana posvetitev nove cerkve leta 1478 ali 1487. Po redovni kroniki velja
letnica 1472 kot ustanovno leto. Že v 16. stoletju so verjetno posodobili križni hodnik, po požaru 1664
pa tudi ostale samostanske stavbe. Leta 1696 je nastala stavba konvikta na južni strani, v 19. stoletju
so v križnem hodniku sezidali kapelo Lurške Matere božje in nad njo današnji prostor samostanske
knjižnice, sicer pa je največ predelav doživela cerkev. Leta 2002 so pred samostanom postavili
spomenik nekdanjemu patru in skladatelju Hugolinu Sattnerju, delo kiparja Mirsada Begića.
Samostanski kompleks poleg cerkve obsega križni hodnik s kasneje prizidano kapelo Lurške Matere
božje, celoten bivalni trakt z delom zakristije, ki je dobil današnjo podobo v 17. in 18. stoletju, stavba
konvikta, del Frančiškanskega trga s spomenikom Hugolina Sattnerja ter samostanski vrt, ki ga
obkroža samostansko obzidje.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in režim za spominske objekte in kraje.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1617
1616

1612

1614

1613

1615

1618

1619

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 06.04.2016

ED 495

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 25

Novo mesto – Gimnazija
8512
Novo mesto
Novo mesto
1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1158/32, 1158/33
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Stavba Gimnazije Novo mesto stoji na zahodni strani Seidlove ceste in sooblikuje niz stavb ob
pomembni mestni vpadnici.
Leta 1910 so začeli po načrtu stavbnega urada deželne vlade v Ljubljani zidati sedanje poslopje in ga
končali leta 1912. Prva generacija dijakov je prestopila šolski prag leta 1912.
Markantna, klasično zasnovana stavba ima na obcestni fasadi enajst okenskih osi, vhod je v visokem
pritličju v osrednji osi. Čelna fasada je plastično oblikovana v treh umikajočih se ravninah, stranski
tretji ravnini sta brez okenskih osi. Tudi stranske fasade, z desetimi okenskimi osmi, so simetrične.
Pritličje objekta je obdelano z v ometu izvedeno rustiko s horizontalnimi pasovi in z močno
poudarjenimi šivanimi robovi v debelem grobo obdelanem sloju. Delilni venec loči pritličje od ostalih
dveh etaž. V nadstropjih so šivani robovi gladki vendar reliefno izstopajo iz ravnine fasade, površina
fasade je gladka. Sims pod napuščem je bogato profiliran. Trikotno čelo je kot timpanon oblikovano
nad srednjimi tremi osmi v podstrešnem delu. Strehe so dvokapnice strmega naklona, krite z opečnim
zareznikom.
Trije trakti, srednji je precej krajši, so grajeni pravokotno na osnovni čelni trakt. Stavba je
dvonadstropna, zadaj sta daljša kraka povezana s parternim telovadnim prostorom, v celoti
podkletena. Leta 1991 je bilo dvorišče v celoti pokrito. Avtor zasnove in idejnega projekta je Marjan
Zupanc, odgovorni projektant pa Zdenko Hlavaty. Stavba je bila v letih 1997 – 1998 v celoti
prenovljena v skladu s smernicami ZVKDS in je ohranila spomeniške lastnosti. Zaradi potrebe po
novih prostorih se je uredilo podstrešje in s tem tudi osvetlitev podstrešnih prostorov z odpiranjem
strehe s frčadami. Stavba je v celoti namenjena šolski dejavnosti.
Plato pred stavbo, dvignjen z opornimi zidovi, ograjen s stopniščem, ter kostanjev drevored, dajeta
celovito podobo ambiciozno zasnovanemu kompleksu.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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1145

1158/33

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8512

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 26

Novo mesto – Gostilna Cvelbarjeva 9
8525
Novo mesto
Novo mesto
1731, 1732
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Hiša stoji na Cvelbarjevi ulici v jugozahodnem delu starega mestnega jedra Novega mesta, znotraj
mestnega predela Breg.
V pritlični, delno podkleteni hiši z vrtom je več kot stoletje delovala gostilna. Delno predelana stavba še
vedno ohranja osnovne značilnosti stavbne tradicije 19. stoletja. Sedanja fasadna podoba je nastala
konec 19. stoletja, vendar je ohranila vse kompozicijske značilnosti stavbe. Streha je dvokapna, krita z
bobrovcem, ki se tudi dalje ohranja.
Poseben pečat in pravo gostilniško vzdušje daje prostoru gostilniški vrt s kostanji in lipo.
Na stavbo se vežejo pomembni podatki o gostilniški dejavnosti, predvsem pa o delovanju mestnih
klubov in društev. V stavbi je delovala Brunerjeva gostilna, kjer se je 1865 rodila ideja o ustanovitvi
novomeške narodne čitalnice. V stavbi, kjer je imel njegov oče gostilno, se je leta 1899 rodil slovenski
slikar in grafik Božidar Jakac. O tem priča tudi spominska plošča, vzidana na pročelje hiše.
Stavba predstavlja tako kulturni kot tudi arhitekturni spomenik in daje skupaj z vrtom temu delu mesta
poseben pečat.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1731

1732

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8525

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 27

Novo mesto – Gostilna Kandijska 22
8572
Novo mesto
Kandija
530-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Hiša Kandijska 22 oziroma nekdanja Štemburjeva gostilna iz druge polovice 19. stoletja, stoji ob
Kandijski cesti na desnem bregu Krke. Prvotno so gostilno poleg stavbe z bivalnimi in gostilniškimi
prostori sestavljali še enonadstropna stavba s hlevom v pritličju in tujskimi sobami v nadstropnem
delu, ki je bilo po drugi svetovni vojni temeljito prenovljeno, gostilniški vrt s kegljiščem ter več manjših
pomožnih gospodarskih stavb.
Izstopajoča stavba na nekdanji domačiji z gostilno je hiša, v kateri je bila do 1947 znana novomeška
gostilna Pri Štemburju. V njenem pritličju je bila kovačija in vinska klet, v nadstropnem delu pa
gostilniški prostori (veža, kuhinja, soba z gostilničarskim pultom in boljša soba), v podstrešju pa so bili
bivalni prostori lastnikov gostilne. Del notranje opreme je v stavbi še ohranjen. Dobro je ohranjeno tudi
stavbno pohištvo.
Štemburjeva gostilna predstavlja značilen primer bogate predmestne gostilne uspešnega gostilničarja
iz druge polovice 19. stoletja. Zaradi ohranjene prvotne notranje zasnove prostorov, njihove
razporeditve in posameznih delov stavbnega pohištva ter notranje opreme je pomemben pričevalec o
bivalni kulturi višjega meščanskega obrtniškega sloja v novomeškem predmestju v obdobju med 1850
in 1947.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

530

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8572

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 28

Novo mesto – Gostilna Ulica talcev 2
8593
Novo mesto
Novo mesto
1258
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Stavbo Ulica talcev 2 je, z v tujini zasluženim kapitalom, zgradil Ivan Košak leta 1900, v času izjemne
gradbene dejavnosti. Stala je zunaj srednjeveškega mestnega jedra na takrat še redko pozidanem
prostoru, na začetku ulice, ki je vodila od nekdanjih Ljubljanskih vrat proti Ločni. To je mogočna
enonadstropna stavba pravokotnega tlorisa, ki je s pripadajočimi hlevi in velikim dvoriščem z
baliniščem, oblikovala elemente prostorske zasnove tega dela predmestja.
Ivan Košak je v hiši že začetek februarja 1901 odprl gostilno, ki je imela eno veliko in dve manjši
gostinski sobi, sobe za prenočevanje tujcev in stanovanje lastnika. Gostilna je obratovala do leta
1980, ves čas v lasti iste družine.
Enonadstropna stavba je podkletena, z neizkoriščenim podstrešjem. Ostala je v glavnem
nespremenjena, razen sekundarnega prizidka, ki ji je bil prizidan na dvoriščni strani ter nekaj manjših
notranjih prezidav.
Obcestna jugozahodna fasada je petosna simetrična s poudarjeno osrednjo osjo z glavnim vhodom in
stopnicami, pritličje je obdelano z v ometu izvedeno rustiko s horizontalnimi pasovi in z močno
poudarjenimi šivanimi robovi v debelem grobo obdelanem sloju. V prvem nadstropju so šivani robovi
gladki vendar reliefno izstopajo iz ravnine fasade, površina fasade je gladka. Okenske obrobe s
sklepniki so profilirane, v nadstropju so bogatejše od pritličnih. Stranska jugovzhodna zatrepna fasada,
ki gleda proti mestu je triosna simetrična, ima enake dekorativne elemente kot na vhodni fasadi.
Stranska severozahodna zatrepna fasada je asimetrična triosna brez šivanih robov in z enostavnimi
okenskimi obrobami, ki so v pritličju in v prvem nadstropju enake. Pritličje in nadstropje ločuje
profilirani venec na vseh treh do sedaj omenjenih fasadah, sims pod napuščem je bogato profiliran
samo na vhodni fasadi. Zadnja dvoriščna fasada je ometana brez vsake dekoracije. Tako kot pri
mnogih drugih podobnih mestnih stavbah tudi pri tej lahko opazimo, da nima enako kvalitetno
obdelanih vseh fasad. Najbogatejšo dekoracijo imata vhodna in stranska fasada obrnjena proti mestu,
sledi manj bogata stranska fasada obrnjena od mesta proti Ločni. Najenostavnejša in brez vsake
dekoracije je dvoriščna fasada.
Okna so bila dvojna, dvokrilna, škatlasta z nadsvetlobo, v recentni prenovi so jih zamenjali z novimi
neprimernimi sodobnimi okni podobne oblike. Vhodna dvokrilna vrata s fiksno nadsvetlobo, z bogatimi
reliefnimi klasicističnimi motivi in rezljanimi okrasi so lep obrtniški izdelek.
Streha je dvokapnica krita z opečnim zareznikom.
Ambiciozno zasnovana gostilniška stavba je s svojo bogato fasadno dekoracijo in ohranjenim
stavbnim pohištvom v notranjosti pomemben del historične podobe Novega mesta z začetka
dvajsetega stoletja.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8593

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 29

Novo mesto – Grad Grm
8677
Novo mesto
Kandija
1339
posamezni spomenik
Kandija
1085/1, 1085/2, 1085/3, 1085/4, 1089-del, 1090-del, 1091-del, 1092-del, 1093/1del, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1327, 1328/3, 1328/4,
1331/3, 1332/1, 1332/2, 1332/4, 1332/5, 1333/1, 1333/2, 1333/3, 1334, 1335del, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340/1, 1340/2, 1343/12, 1343/14, 1344/1, 1344/2,
1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1398/10-del, 6623

Opis in vrednotenje:
Grad Grm stoji na istoimenski vzpetini, južno od starega mestnega jedra Novega mesta, ob nekdanji
historični komunikaciji, ki je vodila iz Novega mesta čez Gorjance v Belo krajino.
Grad Grm je dal leta 1586 pozidati Krištof Mordax. Prvotni, najstarejši del poslopja je kvadraten stolp
in desno od njega prizidan prvotno pritlični trakt. Ob gradu je bilo verjetno z obrambnim zidom
zavarovano dvorišče. Ker je v tem obdobju še vedno živa turška nevarnost, je imel stolp poleg
stanovanjske tudi opazovalno in obrambno funkcijo.
Grad doživi prvo večjo spremembo po Krištofovi smrti, ko postane leta 1636 novi lastnik njegov sin
Hans Andreas. Poslopju je dal prizidati še eno nadstropje in nad vhodnimi vrati vklesal svoj grb z
dvema prekrižanima sekirama, letnico 1636 in monogram HAM - AMM (danes je grb vzidan nad vrati
južne dvoriščne fasade). Nasledil ga je sin Wolfgang Mordax, ki je najbolj spremenil podobo gradu. V
njegovem času se že uveljavijo novi stavbni členi. Novi stavbni koncept sedaj združuje vse novo
uveljavljene arhitekturne momente, ki poudarjajo težnjo po izrazito reprezentativnem in stanovanjsko
udobnem značaju arhitekture. Levo od stolpa so sezidali nadstropno poslopje ter oba stranska trakta.
Nastalo je obsežno dvorišče z arkadnimi hodniki, na južni strani pa obdano z visokim zidom.
Valvasor ome
nja, da je imel Grm bogato poslikane prostore. V celoti sta se ohranili le bogata štukatura in stenska
poslikava v osrednji dvorani grajskega stolpa. V začetku 18. stoletja je bil še zasnovan grajski park, ki
je povezal arhitekturo objekta z mavzolejem družine Mordax na bližnjem griču. Grad je postal odličen
primer poznorenesančne oziroma baročne arhitekture, zlasti ko se je prelevil iz utrjenega dvora v
razkošno in udobno rezidenco tedanjih lastnikov.
Novi večji posegi v dvorcu so se ponovno izvršili v 19. stoletju, ko so zid na južni strani nadomestili z
zidanim nadstropnim traktom. Leta 1886 se je na Grm preselila kmetijska šola iz Slapa pri Vipavi.
Zaradi novih potreb šole so se v gradu izvršili zadnji večji gradbeni posegi. Kmetijska šola se je iz
Grma preselila v novo šolo v Bajnofu leta 1970, prostore pa je zasedel takratni IMV. Zdaj je v stavbi
sedež Zgodovinskega arhiva Ljubljana, enota Novo mesto in Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, območne enote Novo mesto. Zdajšnja obnova, ki vključuje tudi odpiranje arkadnih
hodnikov, poskuša ponovno ustrezno prezentirati skozi mnoge prezidave zakrite likovne kvalitete
gradu.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega zemljišča vzhodno in zahodno od gradu. Na vzhodu sega vse do parcele z
vodohranom, na zahodu pa obsega parcele nekdanjega grajskega parka in vrtnarije. Na severu ga
omejuje kostanjev drevored, na južni strani pa ograjeno območje tovarne.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in naslednja posebna določila:
 Možna so sanacijska dela v skladu s konservatorskim načrtom in z veljavnim občinskim
prostorskim izvedbenim aktom, ki med drugim vključuje zmanjšanje platoja parkirišč, sanacijo
vkopa pod kapelo Božjega groba, vzpostavitev osi med gradom in kapelo, vzpostavitev
vegetacijske pregrade proti kompleksu Revoza, ureditev parkovne površine na platoju nekdanje
vrtnarije ter ukinitev divjega vrtičkarstva in odstranitev nelegalnih kolib);
 V parkovnih nasadih so dovoljene neavtohtone rastlinske vrste, če so v skladu s parkovno
zasnovo.
 Možna je nadomestna gradnja na mestu stavbe grajskih hlevov ter gradnja podzemnega objekta
med gradom in lokacijo hlevov v skladu s konservatorskim načrtom.
 Gradnja novih objektov na novih lokacijah ni možna.
 Obstoječe zračne vode in morebitne nove vode je treba urediti podzemno.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1261
1260

1258
1259
1254
1332/2
1093/1

1091

1332/5

1090

1256

1257

1333/1
1328/4

1398/10
1334

1089

1327

1336

1085/1
1085/2
1085/3
1085/4

1333/2

1332/41332/1

1092

1255

1333/3

1328/3

6623

1335
1331/3

1337

1338
1349

1340/2

1348
1339

1340/1
1343/14
1343/12

1347

1345

1350

1344/1

1346
1344/2

#

Ekranska digitalitacija

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 18.03.2016

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

ED 8677

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 30

Novo mesto – Hiša Detelova 3
8529
Novo mesto
Novo mesto
1607
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Hiša stoji v nizu hiš nasproti stare gimnazije v bližini frančiškanskega samostana.
Pritlična hiša podolžnega tlorisa je pokrita z dvokapno streho. Ulična fasada je členjena z okenskimi
odprtinami različnih velikosti. V jugozahodnem delu sta veliki odprtini, ki sta osvetljevali podobarsko
delavnico Franceta Vodnika. Okni na jugozahodnem delu, ki imata kamnite okvirje, sta manjši. V
sredini fasade je velik portal, katerega podboji so leseni, njegova oblika pa spominja na portale
kmečkih hiš in gospodarskih poslopij.
Vodnikova hiša ohranja tip hiše v mestnem jedru, ki je pripadal nižjemu sloju meščanstva. Pomembna
je tudi zaradi tega, ker je v njej dolga desetletja delovala podobarska delavnica Franceta Vodnika, ki
se je v Novem mestu naselil leta 1907. Vodnik je bil nadaljevalec izročila novomeške podobarske
tradicije 19. stoletja, pa tudi njen zadnji predstavnik.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto
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#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8529

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 31

Novo mesto – Hiša Glavni trg 1
8533
Novo mesto
Novo mesto
1508
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Hiša Glavni trg 1, znana tudi kot Bergmanova hiša, skupaj s hišo Glavni trg 2, oblikuje severno kratko
stranico osrednjega mestnega trga.
Stavba je ena redkih dvonadstropnih hiš na Glavnem trgu. Predstavlja izjemen primer bogate
meščanske arhitekture zgrajene na podolgovati srednjeveški parceli, ki sega od Glavnega trga do
Vrhovčeve ulice. Tvorijo jo štirje trakti sklenjeni okrog pravokotnega dvorišča z dobro ohranjenimi,
čeprav danes delno zaprtimi arkadami v pritličju in prvem nadstropju. Drugo, kasneje nadzidano
nadstropje, nima arkadnih hodnikov.
Glavna fasada ima v pritličju tri mogočne arkadne loke, ki slonijo na kamnitih stebrih. To je edina hiša,
ki ima do danes ohranjene originalne arkade, ki niso bile nikoli v celoti zazidane. V veži v pritličju je
ohranjen izjemno redek primer tlaka iz masivnih lesenih blokov v obliki satovnice.
Površina fasade med loki in profiliranim vencem, ki deli pritličje od prvega nadstropja, je členjena z v
ometu izvedeno rustiko v vodoravnih pasovih. V nadstropjih ima fasada klasicistično dekoracijo okoli
oken in šivane robove na vogalih. V osi osrednjega arkadnega loka je glavni vhod s kamnitim
polkrožnim portalom z letnico 1905. Vrata so lep obrtniški izdelek z zastekljenim polkrožnim
zaključkom in zgornjim delom kril z zaščitnimi kovanimi mrežami.
Okna so dvojna, dvokrilna, škatlasta z nadsvetlobo, ohranjena v prvem nadstropju, v drugem
nadstropju so bila v recentni obnovi zamenjana.
Streha je strma dvokapnica, krita z opečnim bobrovcem.
Ohranjena je prvotna funkcionalna delitev z lokali v pritličju in stanovanji v nadstropjih.
Kljub predelavam – dozidavi drugega nadstropja in obnovi fasade, izdaja stavba značilnosti
meščanske arhitekture 16. stoletja. Zanimivo je posnemanje grajske arhitekture s kamnitimi detajli in
arkadnimi hodniki.
S svojo izpostavljeno lego in izjemnimi dimenzijami ter enotno historično fasadno dekoracijo hiša
dominira nad zgornjim razširjenim delom trga in je eden najbolj reprezentativnih objektov v mestu.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 ohranjanje primarne razdelitve namembnosti spomenika s trgovsko funkcijo v pritličju in
stanovanjsko v nadstropju;
 predvidi se odpiranje zazidanih arkadnih lokov v pritličnem (dvoriščnem) nivoju.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8533

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 32

Novo mesto – Hiša Glavni trg 13
8541
Novo mesto
Novo mesto
1628-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Stavba stoji v spodnjem delu Glavnega trga, v nizu stavb, ki oblikujejo vzhodno stranico trga.
Enonadstropna stavba pravokotnega tlorisa ima v pritličju trgovski lokal. Na fasadi je bila v
osemdesetih letih po takrat še obstoječem originalu rekonstruirana lesena škatlasta izložba in vhod v
lokal. V stanovanjski del v nadstropju vodi kamnit pravokotni portal.
V nadstropju je fasada štiriosna, vendar ne simetrična. Okenske odprtine so bogato členjene s
klasicističnimi dekorativnimi elementi. Okenske odprtine so ohranile lesena polkna. Okna v nadstropju
so dvojna, dvokrilna, škatlasta, z nadsvetlobo.
V dvoriščnem delu je ohranjen gospodarski del stavbe vzdolžno po parceli. Na srednjeveškem obzidju,
kjer se parcela konča, je ohranjen predelan objekt obrambnega sistema mesta.
Z opečnim zareznikom krita streha je dvokapnica. Na njeni zahodni strani sta dve pločevinasti frčadi.
Leta 1792 je na tej lokaciji prvič omenjen hotel Pri kroni (kavarnar Francesco Marchese). Leta 1842
prevzame hotel usnjar Anton Hočevar. V gostilni Pri kroni je bilo leta 1848 ustanovljeno slovensko
društvo in prvič razobešena slovenska zastava. 1. novembra 1865 je bila v Novem mestu ustanovljena
Čitalnica, ki je svoje prostore dobila v Hočevarjevi gostilni. Leta 1902 je hotel prenehal delovati, od leta
1911 pa je objekt z vsem pripadajočim posestvom kupila Ljudska posojilnica.
Sedanjo podobo je dobila v drugi polovici 19. stoletja in je ena redkih, ki je do danes ohranila podobo
trgovskega (poslovnega) pritličja, značilnega za hiše ob Glavnem trgu.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 možno je spremeniti oziroma dopolniti namembnost objekta v pritličju, če ni možno zagotoviti
prvotne funkcije (trgovske) in če s tem ni bistveno prizadeta materialna substanca in
pričevalnost objekta;
 ohrani se lesena škatlasta izložba v pritličju objekta;
 s sistematično prenovo celotnega kompleksa mora pridobiti večji pomen in uporabnost tudi
zazidana in pusta površina dvoriščnega dela stavbe;
 ob prvi obnovi je potrebno sondirati plasti ometov in beležev ter na podlagi rezultatov
sondiranja določiti morebitne spremembe na fasadi in barvo opleska.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto
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Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.
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Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 33

Novo mesto – Hiša Glavni trg 14
8542
Novo mesto
Novo mesto
1633-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Stavba stoji v spodnjem delu Glavnega trga, v nizu stavb, ki oblikujejo vzhodno stranico trga.
Enonadstropna stavba pravokotnega tlorisa z notranjim dvoriščem ima v pritličju, ki je namenjeno
trgovski dejavnosti, še delno ohranjene lesene škatlaste izložbe. Segmentno oblikovan kamnit portal
označuje os stavbe. Fasada v pritličnem delu je poudarjena z rustiko, izvedeno v ometu. Bogato
oblikovan venec deli pritličje od nadstropja. Štiriosna nesimetrična fasada v nadstropju je okoli oken
razčlenjena s klasicističnimi dekorativnimi elementi. Okna v nadstropju so dvojna, dvokrilna, škatlasta,
z nadsvetlobo. Polja med okenskimi odprtinami so izpopolnjena z medaljoni, ki dajejo fasadi
reprezentančen neobaročni videz. Z opečnim zareznikom krita streha je dvokapnica.
Leta 1879 postane hišni lastnik Franc Pintar, gostilničar in hišni posrednik. Takrat se v seznamu hišnih
imen omenja Gostilna Pintar, po domače Pri Vizjaku – birtu. Leta 1890 kupi hišo ravnatelj Grmske
kmetijske šole Rihard Dolenc in jo adaptira. Leta 1892 postane lastnik hiše Jakob Paučič. V hiši odpre
pekarijo, ki je delala do konca druge svetovne vojne.
Stavba sodi v skupino objektov, ki so v teku stoletij doživele več predelav, sedanjo podobo je dobila v
drugi polovici 19. stoletja. Stavba je ena najpomembnejših v nizu objektov na Glavnem trgu in z
razgibano fasado dopolnjuje historicistične fasade mestne arhitekture.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 pritličje ohrani poslovno – trgovsko funkcijo;
 ohrani se lesena škatlasta izložba;
 ob prvi obnovi je potrebno sondirati plasti ometov in beležev ter na podlagi rezultatov
sondiranja določiti morebitne spremembe na fasadi in barvo opleska;
 strešni naklon se ob prvi prenovi ostrešja uskladi s sosednjima objektoma.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

#

1633

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8542

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 34

Novo mesto – Hiša Glavni trg 16
8543
Novo mesto
Novo mesto
1637
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Hiša Glavni trg 16 stoji v spodnjem delu Glavnega trga, na koncu niza objektov, ki oblikujejo vzhodno
stranico trga ob vhodu z mosta na trg.
Enonadstropna stavba, ki ima v pritličju prostore namenjene javni rabi in v nadstropju stanovanje, je
bila v osnovi zgrajena pred letom 1800. Delno se je z zahodno fasado naslanjala na stavbo, ki je do
leta 1895 zapirala spodnji del trga. Po gradnji novega železnega mostu in rušitvi stavb v tem delu
glavnega trga, se je na stavbi Glavni trg 16 oblikovala desetosna fasada, členjena s klasicističnimi
dekorativnimi elementi ob oknih v nadstropju. Enako je bila preoblikovana tudi južna fasada, ki gleda
na reko Krko. V tem delu je nadstropje poudarjeno z balkonom in izstopajočo teraso.
Ohranjen je obokan prehod iz glavnega trga na notranje dvorišče. Prav tako je še lepo ohranjen del
stavbnega pohištva. Poimenovanje hiše kot je Kobetova hiša ali pri Lukatu – lectarju, kaže na
nekdanje lastnike in obrt, ki se je opravljala v tej hiši.
Danes so v pritličju trgovski lokali, v nadstropju pa stanovanje.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1637

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8543

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 35

Novo mesto – Hiša Glavni trg 17
10828
Novo mesto
Novo mesto
1807-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Hiša Glavni trg 17, poznana tudi kot Grilčeva hiša, stoji ob Kandijskem mostu, na vogalu Pugljeve
ulice in Glavnega trga, in zahvaljujoč svoji izpostavljeni legi in arhitektonski pojavnosti pomembno
sooblikuje veduto južne stranice mestnega jedra.
Prvotno sta bili to dve, arhitekturno neambiciozno zasnovani hiši, zgrajeni po 1786 na ozki parceli ob
Pugljevi ulici. Ker sta bili tlorisno odvisni na eni strani od poteka mestnega obzidja, na drugi pa od linije
Pugljeve ulice, je njun horizontalen gabarit izredno neenak in se oži od kandijskega mostu proti
vznožju Pugljeve ulice. Medtem ko je njuna fasada na Pugljevi ulici enotno zasnovana, se na fasadi
proti Krki vidi jasno izražena cezura med obema hišama kot posledica rahle razširitve spodnje hiše v
odprti prostor. Srednjeveško mestno obzidje, ki so ga načrtno pričeli rušiti po 1786, je ohranjeno v
substrukcijah in v kletni etaži hiše. Leta 1923 so obe hiši temeljito obnovili in ju višinsko izenačili z
enotno streho. Tedaj je hiša tudi dobila današnjo podobo z izrazito osno členitvijo fasad in konzolnim
balkonom na obrečni strani hiše. Hiša je bila ponovno temeljito obnovljena 1997 in je primer uspešne
obnove v mestnem jedru.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1807

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 29.03.2016

ED 10828

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 36

Novo mesto – Hiša Glavni trg 18
8544
Novo mesto
Novo mesto
1678-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Dvonadstropna stavba pravokotnega tlorisa, pokrita z dvokapno streho, stoji v spodnjem delu
Glavnega trga in začenja niz objektov, ki tvorijo zahodno linijo trga.
Osrednjo os stavbe na glavni fasadi določa kamnit portal z letnico 1895 in kratico A.W. Vogali so
izrazitejši zaradi šivanih robov, ki poudarjajo tektoniko objekta. Stranska fasada je v pritličju zaprta,
monotonost razbijata le kletni okenci. Obe vidni fasadi sta štiriosni, razčlenjeni s skromnimi
klasicističnimi dekorativnimi elementi.
V pritličju, ki je bilo ves čas namenjeno trgovski in javni rabi, je na glavni fasadi ohranjena lesena
škatla izložbe. V obeh nadstropjih se je ohranila stanovanjska funkcija. Na dvoriščni strani so v obeh
nadstropjih zastekljeni leseni ganki.
V pritličju je ohranjen obokan prehod na dvorišče. Prav tako je delno ohranjeno tudi stavbno pohištvo
– okna, vrata.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1678

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8544

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 37

Novo mesto – Hiša Glavni trg 19
8545
Novo mesto
Novo mesto
1677
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Nekdanja Reitzova hiša, imenovana tudi pri Žagarju, stoji v spodnjem delu Glavnega trga, v nizu
objektov, ki oblikujejo zahodno linijo trga.
Enonadstropna stavba pravokotnega tlorisa, pokrita z dvokapno streho, je sedanjo podobo dobila ob
koncu 19. stoletja, o čemer priča tudi letnica 1889, vklesana v vhodni portal. Trgovsko pritličje je
členjeno s tremi polkrožnimi izložbenimi okni, ki posnemajo ritem srednjeveških arkad, značilnih za
zgornji del Glavnega trga. Triosna fasada v prvem, bivalnem nadstropju, je bogato členjena. Okoli
oken je ohranjena bogata klasicistična dekoracija.
Stavba je odličen primer mestne profane arhitekture, ki združuje gospodarsko in stanovanjsko
funkcijo. S svojo lego na padajočem terenu v spodnjem delu trga je sestavni del strnjenega niza
meščanskih hiš.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

#

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1677

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8545

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 38

Novo mesto – Hiša Glavni trg 2
8534
Novo mesto
Novo mesto
1510
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Hiša Glavni trg 2 stoji na zgornjem delu glavnega mestnega trga in skupaj s hišo Glavni trg 1 zapira
njegovo severno stranico.
Dvonadstropna stavba, katere trije trakti oklepajo notranje dvorišče z delno zazidanimi arkadami, se v
zahodnem delu naslanja na stavbo Glavni trg 1. Na trg gleda glavna fasada z rustikalno izvedenim
trgovskim pritličjem in šestosno fasado v obeh nadstropjih. Na vzhodni in severni fasadi, ki mejita na
Vrhovčevo ulico, so v pritličju ohranjeni značilni gotski elementi kot so kamniti okenski okvirji v kletnem
delu in kontrafori oz. oporniki, ki dajejo stavbi delno trdnjavski videz. Hiša je v celoti pokrita z
dvokapno streho.
Na videz enotna stavba je bila pred letom 1800 sestavljena iz dveh objektov, ki so ju v poznejših
predelavah združili v enoten objekt in prekrili z enotno strešno konstrukcijo. Značilni gotski stavbni
elementi kažejo, da je bil objekt zasnovan v 16. stoletju, verjetno po velikih požarih, ki so v mestu
pustošili v prvi polovici 16. stoletja.
Hiša, imenovana tudi Fichtenavova hiša, je bila v 19. stoletju sedež pošte. Pritličje je v celoti
namenjeno javni rabi. V preteklosti je to bila pošta, kasneje pa je bil prostor razdeljen v več manjših
trgovskih lokalov. V nadstropju so stanovanja, kjer je tlorisna razporeditev v osnovi še ohranjena. Prav
tako je še vedno ohranjen del stavbnega pohištva, kvalitetno je tudi kamnito stopnišče z železno
ograjo v notranjosti. Dvorišče z delno zaprtimi arkadami v južnem traktu stavbe, je delno zazidano s
kasnejšimi neprimernimi pomožnimi objekti.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1510

#

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8534

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 39

Novo mesto - Hiša Glavni trg 24
8550
Novo mesto
Novo mesto
1666
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Meščanska hiša na Glavnem trgu 24 v Novem mestu, poznana tudi kot Kobetova hiša, je bila že ob
koncu srednjega veka zgrajena kot dvonadstropna stavba. Med nemškimi bombardiranji Novega
mesta je bila poškodovana do te mere, da so jo leta 1953 temeljito obnovili po načrtih arhitekta prof.
Marjana Mušiča za potrebe nekdanjega zavarovalnega zavoda DOZ.
Palača nekdanje zavarovalnice sodi nedvomno med pomembne dosežke Mušičevega urejanja
Glavnega trga. V njej je ohranil in obnovil prvotno stavbno jedro z baročnim arkadnim hodnikom in
povojnim ostankom razrušene Kobetove hiše, ki ga je proti trgu obdal z novim fasadnim ovojem. Nov
fasadni obod vogalnega, v vojni porušenega dela hiše označuje elegantno in zadržano oblikovanje, v
katerem izstopa edini poudarek, niz prefinjeno profiliranih Plečnikovskih lokov iz umetnega kamna,
teraca. Stikanje novega arhitekturnega ovoja vzhodnega dela stavbe z njenim starejšim, v osnovi še
poznosrednjeveškim začelnim delom je v zunanjosti arhitekt izpeljal v severni fasadi, kjer je prezentiral
tudi gotska okna s posnetimi robovi. Hiša ima najlepše arkadno dvorišče na Glavnem trgu s kamnitim
baročnim vodnjakom.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

#

1666

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8550

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 40

Novo mesto – Hiša Glavni trg 26
8552
Novo mesto
Novo mesto
1659
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Enonadstropna stavba stoji v gornji severni polovici niza objektov, ki oblikujejo zahodno stranico
Glavnega trga. S svojo ohranjeno zasnovo sodi v vrsto tipološko značilnih objektov s funkcijsko
delitvijo na poslovno - trgovsko pritličje in stanovanje lastnika v nadstropju. Večkratne prezidave in
razdejanje v drugi svetovni vojni so v dobršni meri zabrisale njeno prvotno podobo. Stavba je prvotno
imela arkadni hodnik na glavni fasadi, kar dokazuje gotski tordirani kamniti steber, ki je bil najden v
ruševinah stavbe po bombardiranju leta 1943 in je bil kasneje uporabljen kot spominski steber pred
hišo Glavni trg 28. Leta 1964 je bila v betonu izvedena imitacija arkadnih lokov. Arkadne odprtine so
bile zastekljene, arkadni hodnik pa ni bil nikoli izveden. Tako poteza pokritega arkadnega hodnika od
stavbe Glavni trg 25 do stavbe Glavni trg 29 zaradi stavbe št. 26 še danes ni sklenjena.
Z bobrovcem krita streha je dvokapnica. Na njeni vzhodni strani sta bili včasih dve frčadi z enokapno
strešico.
Stavba je predstavnik tipične raščene meščanske hiše na Glavnem trgu Novega mesta z
rekonstruiranimi arkadami in simetrično triosno fasado s skromno klasicistično dekoracijo ter zaprtim
notranjim dvoriščem z arkadnimi loki v pritličju in v prvem nadstropju. V tlorisu ima stavba
srednjeveško zasnovo na še ohranjeni prvotni parcelaciji.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 ohranjanje primarne razdelitve namembnosti spomenika s trgovsko funkcijo v pritličju in
stanovanjsko v nadstropju.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

#

1659

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8552

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 41

Novo mesto – Hiša Glavni trg 29
8555
Novo mesto
Novo mesto
1654
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Enonadstropna stavba stoji v gornji, severni polovici niza objektov, ki oblikujejo zahodno stranico
Glavnega trga, na vogalu ulice, ki se spušča na trg s kapiteljskega hriba.
Stavba sodi v vrsto tipološko značilnih objektov z ohranjeno funkcijsko delitvijo na poslovno - trgovsko
pritličje in stanovanjsko nadstropje. Glavna fasada je simetrična triosna z arkadnim hodnikom v pritličju
in skromno klasicistično dekoracijo v nadstropju. Stranska severna fasada ima prezentirano strukturo
kamnite gradnje. Streha je strma dvokapnica krita z opečnim bobrovcem.
Stavba je predstavnik tipične raščene meščanske hiše z notranjim dvoriščem s srednjeveško zasnovo
na še ohranjeni prvotni lamelasti parcelaciji značilni za novomeški Glavni trg.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednje posebno določilo:
 ohranjanje primarne razdelitve namembnosti spomenika s trgovsko funkcijo v pritličju in
stanovanjsko v nadstropju.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1654

#

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8555

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 42

Novo mesto – Hiša Glavni trg 30
8556
Novo mesto
Novo mesto
1651-del, 1652,
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Hiša stoji v zgornjem, reprezentančnem delu Glavnega trga, in oblikuje vogal s Florjanovim trgom.
Enonadstropna Germova hiša, pravokotnega tlorisa in pokrita z dvokapno streho, oklepa notranje
arkadno dvorišče. Glavno fasado proti Glavnemu trgu členi dekorativni profilirani delilni venec, ki loči
pritličje od nadstropja. Pritličje je poudarjeno z velikim, dekorativno členjenim kamnitim portalom,
katerega oblika in velikost povzemata elemente grajske arhitekture. Nadstropje je členjeno z
okenskimi odprtinami, poudarjenimi s skromnimi klasicističnimi, v ometu izvedenimi dekorativnimi
elementi 19. stoletja. Stranska fasada ob Florjanovem trgu nima dekorativne členitve, pa tudi ne
značilnega ritma okenskih odprtin. Notranje dvorišče obdajajo arkadni hodniki. V pritličju so loki arkad
široki in počivajo na kamnitih stebrih kvadratne oblike, v nadstropju nosijo arkade trebušasti kamniti
stebriči.
Notranjščina je bila ob sodelovanju spomeniške službe temeljito predelana v zadnji četrtini 20. stoletja.
Takrat so bili na glavni fasadi in v notranjščini najdeni in prezentirani kamniti stavbni fragmenti, od
katerih nekateri še izdajajo stilne elemente gotike.
Germova hiša je ena izmed najbolj reprezentativnih meščanskih hiš ob Glavnem trgu. Njena stavbna
zasnova, ki je skozi stoletja doživela številne predelave in povečave, sega verjetno še v srednji vek,
zadnjo podobo fasad pa je oblikovala druga polovica 19. stoletja. Stavbi daje dodatno vrednost tudi
arkadno dvorišče.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1651

1652

#

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8556

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 43

Novo mesto – Hiša Glavni trg 31
8557
Novo mesto
Novo mesto
1646
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Hiša Glavni trg 31, poznana tudi kot Oblakova hiša, stoji na zahodni strani, v zgornjem, razširjenem
delu osrednjega mestnega trga. Stavba je tipičen primer meščanske arhitekture na Glavnem trgu z
geometrijsko urejeno parcelacijsko mrežo v obliki ozkih in dolgih parcel. Hiša je bila prvotno, v poznem
srednjem veku, dvoosna, z lokalom v pritličju in stanovanjem v nadstropju. Vhod v lokal je bil iz
stranskega prehoda, dostop do stanovanja pa po stopnišču na dvoriščni strani objekta. Za objektom
so se v globino parcele nizali dvorišče, pomožni objekti in vrt. V 17. stoletju so prehod pozidali v vežo,
ki vodi do notranjega dvorišča, ki po dokončni širitvi hiše v globino parcele prevzame vlogo
komunikacijskega in svetlobnega jaška. Na dvorišču je bilo zgrajeno stopnišče z odprtim arkadnim
hodnikom v nadstropju, kjer arkadne loke nosita dva okrogla kamnita stebra. Nekoč prazen prostor
med obema stavbama je na severni strani zaprl sosednji objekt Glavni trg 32, na južni so sezidali zid
in na ta način oblikovali zaprto dvorišče. Tako povečano stavbo ob Glavnem trgu in obstoječo
dvoriščno stavbo so z zastekljenim gankom povezali v enoten stavbni sklop. Gradnja ganka izvira
verjetno iz prve polovice 20. stoletja (V. Mušič navaja letnico 1925). Hiša je po omenjenem posegu
vključena v strnjeni stavbni niz meščanskih hiš, s triosno čelno fasado, vežo in lokalom v pritličju ter
stanovanjem v nadstropju. Okna so dvojna dvokrilna z enojno zasteklitivjo, vsako krilo je razdeljeno v
tri polja.
Čelna fasada ima kamniti portal z letnico 1863. Okna v stanovanjskem nadstropju so členjena z
neobaročnimi okrasnimi elementi, pritličje pa ima poudarjeno, v ometu izvedeno rustiko.
Stavba je bila prenovljena v letih 2006 do 2009 v skladu s smernicami, ki jih je Zavod podal v
Konservatorskem programu.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1646

#

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 29.03.2016

ED 8557

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 44

Novo mesto – Hiša Glavni trg 4
8535
Novo mesto
Novo mesto
1595
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Stavba stoji na začetku niza objektov, ki oblikujejo vzhodno stranico trga.
Enonadstropna stavba pravokotnega tlorisa, ki oklepa notranje dvorišče. Pritličje se odpira s tremi
mogočnimi arkadnimi loki, ki slonijo na kamnitih stebrih. Nadstropje je štiriosno, poudarjeno z rustiko,
izvedeno v ometu. Okenske odprtine so bogato dekorirane z neobaročnim okrasjem. Okna v
nadstropju so dvojna, dvokrilna, škatlasta z nadsvetlobo. Glavni vhod v objekt lociran v pritličju,
pomaknjen iz osi same stavbe. Vhod je poudarjen s kamnitim portalom, ki ohranja formo lesenih
portalov. Stavbo zaključuje bogato členjen sims. Streha je dvokapnica, v celoti pokrita z opečnim
zareznikom.
Z različnimi predelavami in dodelavami je stavba v teku stoletij dobila specifično trgovsko pritličje in v
prvem nadstropju lociran bivalni del.
Objekt je pomemben za stavbno zgodovino mesta in je eden pomembnejših členov v nizu stavb, ki
oblikujejo podobo osrednjega mestnega prostora.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1595

#

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8535

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 45

Novo mesto – Hiša Glavni trg 6
8536
Novo mesto
Novo mesto
1597
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Enonadstropna stavba stoji v gornji polovici niza objektov, ki oblikujejo vzhodno stranico Glavnega
trga. S svojo ohranjeno zasnovo iz druge polovice 16. stoletja sodi v vrsto tipološko značilnih objektov
s funkcijsko delitvijo na poslovno - trgovsko pritličje in stanovanjsko nadstropje. Ta delitev se odraža v
oblikovanju pročelja: trgovsko pritličje se odpira na trg s tremi arkadami, v stanovanjskem nadstropju
oblikujejo okenske odprtine simetrično triosno fasado. Stavba je predstavnik tipične raščene
meščanske hiše na Glavnem trgu Novega mesta z zaprtim notranjim arkadnim dvoriščem. Pritlični
prostori v delu hiše, ki gleda na Glavni trg, so obokani, v nadstropju je obokana ena soba, ki gleda na
dvorišče.
Kamniti portal na desni strani arkadnega hodnika ima v zgornjem delu obliko segmentnega loka s
sklepnikom z letnico 1876. Pritličje od nadstropja deli profiliran zidni venec. V nadstropju ima fasada
klasicistično dekoracijo - bele obrobe okrog oken, ki se nadaljujejo do venca in ustvarjajo pod okni
polja, ki jih krasi reliefno oblikovan cvetlični motiv. Sims je bogato profiliran.
Okna so nova, dvojna, dvokrilna, škatlasta, vsako krilo s prečkami razdeljeno na tri polja, zunanja krila
se odpirajo navzven. Vhodna vrata so lep obrtniški izdelek, rezljana, z zaščitno kovano mrežo v
zgornjem delu. Z bobrovcem krita streha je dvokapnica. Na njeni zahodni strani sta bili prvotno dve
bogato oblikovani pločevinasti frčadi, v prenovi hiše so namesto dveh izvedene tri frčade.
Hiša je bila prenovljena leta 1998 in je primer konceptualno uspešne vendar gradbeniško slabo
izvedene prenove.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednje posebno določilo:
 ohranjanje primarne razdelitve namembnosti spomenika s trgovsko funkcijo v pritličju in
stanovanjsko v nadstropjih.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1597

#

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8536

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 46

Novo mesto – Hiša Glavni trg 8
8538
Novo mesto
Novo mesto
1600
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Dvonadstropna, delno podkletena stavba stoji na vzhodni strani zgornjega dela Glavnega trga, južno
od mestne hiše.
Baročna stavba iz 17. stoletja je izstopala višinsko iz niza tedaj enonadstropnih stavb. Grajena je bila
brez arkad na ulični strani, tako da je njena ulična fasada premaknjena za dober meter od gradbene
linije ostalih stavb naprej v prostor trga. Svoj dominantni položaj na trgu je izgubila leta 1905 po
izgradnji visoke, dvonadstropne in v prostor trga izstopajoče nove mestne hiše. Na vzhodnem delu
parcele je prvotno stal pritlični dvoriščni gospodarski objekt, ki so ga kasneje nadzidali in povezali z
arkadnimi hodniki z glavno hišo.
Glavna vhodna fasada je horizontalno razdeljena s profiliranimi venci. Pritličje je asimetrično dvoosno
s kamnitim portalom, obdelano z reliefno rustiko v horizontalnih pasovih. V obeh nadstropjih je fasada
simetrična, triosna, s profiliranimi prekladami in pravokotnimi medaljoni pod okni. Okenski okviri so
kamniti. Na strehi, kriti z bobrovcem, sta bili na strani obrnjeni na Glavni trg, dve manjši frčadi.
Notranji prostori glavne hiše so obokani v kleti, pritličju in prvem nadstropju, v drugem nadstropju so
stropi ravni s stropnimi medaljoni v plitvem reliefu. Vrata so kasetirana z bogato profiliranimi vratnimi
okviri.
Za hišo so značilni kamniti detajli - okenski okviri in portali, bogato stavbno pohištvo in obokana
notranjščina. Okna so dvojna, dvokrilna, vsako krilo s prečkami razdeljeno na 3 polja.
Najbolj kvalitetno podobo je imel objekt v baročnem času, ko sta bili glavna in dvoriščna hiša povezani
z arkadnim hodnikom.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

#

1600

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8538

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 47

Novo mesto – Hiša Glavni trg 9
8539
Novo mesto
Novo mesto
1601
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Hiša stoji na vzhodni strani Glavnega trga, na vogalu z Jenkovo ulico.
Enonadstropna vogalna stavba, pokrita s strmo dvokapno streho, oklepa v tlorisu zaprto arkadno
dvorišče. Dolga sedemosna glavna fasada ob Glavnem trgu ima v pritličju odprt arkadni hodnik, iz
katerega je dostop v trgovski lokal. Arkadni loki počivajo na kamnitih stebrih, osrednji del v osi stavbe
pa je oblikovan kot zid s portalom, katerega obliko poudarja v ometu izdelana obroba v obliki rustike.
Bivalno nadstropje je členjeno z okenskimi odprtinami, katerih oblika in velikost je poudarjena z v
ometu izvedenimi obrobami in drugim dekorativnim okrasjem. Stranska fasada proti Jenkovi ulici je
krajša in se stika s stavbo stare gimnazije. V pritličju, ki nima arkad, je velik gospodarski vhod na
dvorišče, v nadstropju pa se okoli okenskih odprtin ponovi dekorativno okrasje iz glavne fasade.
Zaprto dvorišče je v pritličju členjeno z arkadnimi loki, ki jih nosijo kamniti stebri, s porezanimi vogali.
Stavba je ena od novomeških meščanskih hiš ob Glavnem trgu, ki posrečeno združuje v harmonično
celoto različne stilne stavbne faze iz časovno različnih obdobij. Stavbna zasnova in arkadno dvorišče
sta verjetno še iz 16. stoletja, dekorativna členitev glavne in stranske fasade pa je rezultat predelav v
drugi polovici 19. stoletja. Takrat so bile tudi zazidane arkade na glavni fasadi. Njihova rekonstrukcija
iz 50.-tih let 20. stoletja je rezultat spomeniškovarstvene intervencije in uspešnega delovanja arhitekta
Marijana Mušiča. Stavba je eden ključnih objektov, ki oblikujejo značilno reprezentančno podobo
Glavnega trga. Še več. Vogalna stavba ima tako bogato kot glavno fasado izvedeno tudi stransko
fasado proti Jenkovi ulici in s tem pomembno sooblikuje vhod v to ulico.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

#
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#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8539

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 48

Novo mesto – Hiša Hladnikova 1
8559
Novo mesto
Novo mesto
1392
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Enonadstropna stavba s trgovskim pritličjem in stanovanji v nadstropju ima na glavni fasadi ob
Prešernovem trgu triosno simetrično zasnovo, ob Hladnikovi ulici pa asimetrično šestosno fasado,
zidano v strmo ulico. Današnjo stavbo je, na mestu nekdanje srednjeveške, zgradil na prelomu iz 19. v
20. stoletje Andrej Agnič, kleparski mojster. Fasadna dekoracija je izjemno lep primer historične
obravnave okenskih obrob v renesančni maniri, pod okni so medaljoni z motivi kleparskega orodja,
bogato profilirana sta kapni sims in vodoravni venec med pritličjem in nadstropjem. V pritličju je v
ometu izvedena rustika, poudarjena s horizontalnimi pasovi. Okna so v prvem nadstropju dvojna,
dvokrilna, škatlasta, z nadsvetlobo, v podstrešju pa dvojna, dvokrilna, škatlasta, vsako krilo s prečkami
razdeljeno na tri polja. Nekoč lesene škatlaste izložbe so zamenjali s steklenimi.
Z opečnim zareznikom krita streha je dvokapnica vzporedna s Prešernovim trgom, trakt ob Hladnikovi
ulici ima tudi dvokapno streho vzporedno z ulico, ki je pokrita z bobrovcem. Na severni strani strehe
sta dve frčadi, ki sta bili včasih okrašeni z bogatim kleparskim okrasjem, ki danes ni več ohranjeno.
Stavba je primer raščene meščanske arhitekture, ki se je prilagodila strmem terenu kapiteljskega
griča. S svojo bogato klasicistično fasadno dekoracijo predstavlja pomemben del historične podobe
mestne arhitekture.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 ohranjanje primarne razdelitve namembnosti spomenika s trgovsko funkcijo v pritličju in
stanovanjsko v nadstropju;
 rekonstrukcija lesenih škatlastih izložb in okrasja na frčadah po stari fotografiji.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto
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centroid spomenika
obmoèje spomenika
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ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8559

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 49

Novo mesto – Hiša Kandijska 28
8571
Novo mesto
Kandija
451
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Ob izteku nekoč pomembne vstopnice v mesto iz smeri Hrvaške in Bele krajine na plato nekdanjega
mostu preko reke Krke se je na vogalu izoblikovala ambiciozna enonadstropna poslovno stanovanjska
stavba s tlorisom v obliki črke L. Stavba je primer raščene arhitekture, ki se je prilagodila strmem
terenu. V pritličju ima trgovsko etažo, v nadstropju so nekdaj stanovanjski prostori bili spremenjeni v
poslovne. Glavna fasada ob Kandijski je šestosna, stranska fasada v hrib ob Resslovi ulici pa
sedemosna asimetrična. Na vzhodnem pritličnem delu severne fasade ob današnji Kandijski cesti sta
ohranjena kamnita polkrožna okenska okvirja in enako oblikovani vhodni portal ter železne naoknice in
zaščitna vratna krila. Na isti fasadi so okna dvojna, dvokrilna, škatlasta, vsako krilo razdeljeno s
prečkami na tri polja. Okna na zahodni fasadi so dvojna, dvokrilna, vsako krilo s prečkami razdeljeno
na tri polja, z ohranjenimi manjšimi krili za prezračevanje in originalnimi nasadili. Ostala fasadna
dekoracija je skromna – okna imajo enostavne okenske obrobe izvedene v ometu.
Ob prenovi leta 1994 je bil ob Kandijski cesti prebit predor in je del pritličja namenjen pokritem
prehodu za pešce, proti trgovini je izvedena steklena izložbena stena z vhodom za trgovino. Strma
streha je pokrita z betonskim zareznikom, trakt vzporeden s Kandijsko pa z betonskim strešnikom
kvadratne oblike položenim v diagonalo.
Za čas razvitega cestnega prometa (furmanstva) je bil pomen cestne povezave preko lesenega mostu
po cesti proti Hrvaški in Beli Krajini izjemnega pomena. Iz časa prve polovice 19. stoletja je ostala v
Kandiji v zasnovi še opazna prostorska poteza osi most – vrh Grma. Stavba definira iztočno točko te
osi in predstavlja pomemben del podobe historične mestne arhitekture Kandije, nekdanjega
predmestja Novega mesta.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto
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Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.
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ED 8571

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 50

Novo mesto – Hiša Kapiteljska 5
8567
Novo mesto
Novo mesto
1418
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Enonadstropna stanovanjska stavba, ki stoji na ostrem zavoju Kapiteljske ulice pod obodnim zidom
kapiteljskega platoja, je ena najstarejših hiš v mestu. Zgradil jo je leta 1660 poveljnik mestne straže
Miha Jelšaver. Letnica z napisom je ohranjena na kamniti plošči, vzidani na sredini južne fasade nad
profiliranim vencem v prvem nadstropju. Nad ploščo je na fasadi naslikana sončna ura, ki so jo delno
poškodovali z novejšimi okenskimi obrobami. Uro so leta 1986 restavrirali delavci Restavratorskega
centra. Glavna južna fasada je štiriosna, osi odprtin v nadstropju in pritličju se ne ujemajo. Bogata
profilacija okenskih obrob, profiliran vodoravni venec pod okni, ki sloni na konzolah okrašenih z
rastlinskim motivom in kapni sims skupaj z napisno ploščo in sončno uro so temeljni dekorativni
elementi stavbe. V zidu ob hiši je bil vzidan kamniti reliefni grb kapiteljskega prošta Štemberga.
Originalni grb danes hranijo v Dolenjskem muzeju, v zidu pa je vgrajena kopija. Streha je simetrična
dvokapnica, krita z bobrovcem.
Ena najstarejših ohranjenih stavb z rezidenčnim vrtom priča o bivalni kulturi v mestu v poznem
srednjem veku. Fasadna dekoracija s sončno uro in kamnitim napisom z letnico opredeljuje stavbo z
neposredno okolico še likovno, estetsko in zgodovinsko kot spomenik mestne arhitekture.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
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Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8567

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 51

Novo mesto – Hiša Kapiteljska 8
8568
Novo mesto
Novo mesto
1369-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Na delno še ohranjenem srednjeveškem obzidju (na Šancah) stoji nekdanji obrambni stolp, ki je bil
kasneje predelan v stanovanjsko hišo.
Stavba, ki je v osnovi grajena kot del mestnih obrambnih ureditev, je danes enonadstropna, osnovno
stavbno telo je kvadratnega tlorisa. Klet je močno vkopana v nagnjen, strmo padajoč teren in je
zgrajena na razširitvi obzidja. Pritličje je dostopno iz notranjosti mestnega areala (naravnega platoja v
nivoju Muzejske ulice). Stanovanjska funkcija je dopolnjena z manjšim prizidkom na jugovzhodni
fasadi, ki obsega tri etaže (klet, pritličje in nadstropje), krit je z dvokapnico enakega naklona kot
osnovni objekt.
Vhodna fasada je triosna, vhod v pritličju ni v osi objekta, temveč desno od osi. Streha je iz nekdanje
šotoraste predelana v simetrično dvokapnico v smeri jugovzhod - severozahod in je v celoti krita z
opečnim bobrovcem. V letu 2003 je bil objekt statično saniran in obnovljena fasada. Sama fasada je
bila obnovljena v apneni tehnologiji po navodilih strokovne službe Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto.
Stavba predstavlja skupaj z obzidjem na Šancah enega redkih ohranjenih delov srednjeveškega
obzidja, v veduti mesta pa predstavlja nepogrešljiv simbol.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1369

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8568

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 52

Novo mesto – Hiša Muzejska 5
8565
Novo mesto
Novo mesto
1694-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Stavba stoji v spodnjem delu Muzejske ulice na levi strani strme dostopne ceste z Glavnega trga proti
Kapitlju.
Hladnikova hiša ima glavno fasado ob Muzejski ulici v petih oseh in slepo stransko fasado ob Kosovi
ulici. V srednji osi stavbe je v pritličju mogočen kamnit gotski portal s polkrožnim zaključkom in
prirezanim robom v profilu. Portal je obrobljen s profilacijo v ometu. Nivojsko obsega hiša delno
podkletitev in višinsko zamaknjeno etažo nad njo ter dve etaži na levi strani veže. Streha je simetrična
dvokapnica strmega naklona in krita z opečnim bobrovcem. Podstrešje je urejeno, osvetlitev
podstrešja je izvedena z ležečimi strešnimi okni. Stavba je prenovljena, vendar je ob prenovi izgubila
precej pričevalnosti. Sedanji pisarniški prostori so ustrezni.
Na stavbi je bila pred leti sneta stenska slika Roženvenske matere božje Antona Ceja (1857 – 1897).
Stavba, ki ima ohranjeno srednjeveško zasnovo, oblikuje pomembno fasado mesta in vogal dveh
starih mestnih ulic. Z gabariti in s tipologijo določa tip pozidave v strmi mestni ulici. Stavba je od leta
1902 dalje dajala zatočišče glasbeniku Ignaciju Hladniku, ki je dal poseben pečat glasbenemu življenju
v mestu v drugi polovici 19. in v začetku 20. stoletja (1856 – 1932).

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

#

1694

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8565

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 53

Novo mesto – Hiša Prešernov trg 1, 2
8575
Novo mesto
Novo mesto
1431-del, 1433
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Mogočna enonadstropna stavba je stoji v položnem vzhodnem pobočju kapiteljskega hriba, na južnem
robu Prešernovega (nekdaj Florjanovega) trga in oblikuje pomemben vogal v historičnem mestnem
jedru.
Stavba, znana kot Kozinova hiša, ima pravokotni tloris. Čelna fasada je simetrično zasnovana v petih
oseh v pritličju in v šestih oseh v nadstropju. Osrednji dve osi na čelni fasadi pritličja zapolnjuje
odprtina vhoda brez kamnitega portala, a je zaključena zgoraj elipsoidno (z ovalom). Vrh portala je
poudarjen z profiliranim vodoravnim vencem (arhitravom), ki je le močneje poudarjeni del ločilnega
venca med pritličjem in nadstropjem. Stranska fasada je zasnovana v štirih oseh tako v pritličju kot v
nadstropju.
Stavba je podkletena. Pritličje je po celotni višini obdelano z reliefno rustiko v plitkem žlebljenju
pravokotnih polj, okenske odprtine pa so obdelane z reliefnim enostavnim robom in preklado iz treh
nakazanih segmentov v plitkem reliefu fasadnega ometa. Nadstropje je obdelano v gladkem ometu,
okenske odprtine imajo obrobo iz dvignjenega profila v ometu, nad oknom je rahlo profiliran arhitravni
venec, pod oknom pa je izdelan medaljon. Vrh stene nadstropja je zaključen z močno profiliranim
kapnim vencem. Streha je strma štirikapnica s slemenom v smeri vzhod – zahod in je krita z opečnim
bobrovcem.
Na dvoriščni strani je ostal po bombardiranju 1943 le še nadstrešen ruševinast trakt, ki vodi ob
zahodni fasadi stavbe proti jugu. Južni del dvoriščnega trakta je izginil in se substrukcije temeljev
kažejo morda le v enem opornem zidu, sicer pa so skrite v terenu. Obsežno zemljišče, ki pripada
stavbi, je po arhivskih podatkih vsaj do konca 18. stoletja sestavni del kompleksa.
Današnja podoba fasade in strehe stavbe je nastala po bombardiranju leta 1943. V izvirni obliki je
stavba imela še trikotni (empir) zatrep kot fičaro v strešni konstrukciji nad osrednjima osema, manjšo
fičaro na vzhodni stranici šotoraste strehe, dekoracijo v štuko ometu okoli oken, nad in pod njimi ter
omet v pritlični etaži v vodoravnih pasovih reliefne rustike.
Stavba je primer poslovno stanovanjske arhitekture začetka 19. stoletja. Z gabariti obvladuje
pomemben del trga pod kapiteljsko cerkvijo in je ena pomembnih dominant dostopa z Glavnega trga
na kapiteljski vrh.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1431

1433

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8575

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 54

Novo mesto – Hiša Prešernov trg 12
8576
Novo mesto
Novo mesto
1447-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Pritlična podkletena stavba stoji v nizu objektov, ki oblikujejo severno stranico Prešernovega trga. Na
glavni fasadi ima petosno simetrično zasnovo, osrednja os je poudarjena s centralno frčado s
polkrožno zaključenim oknom in bogatejše oblikovanimi profiliranimi obrobami pritličnega okna.
Bogato so profilirani kapni sims in obrobe ostalih oken. Vogali in osrednji del so poudarjeni z v ometu
izvedeno rustiko šivanih robov in dvobarvno pleskarsko obdelavo. Okna so dvojna dvokrilna z
nadsvetlobo. Glavni vhod je lociran na vzhodni dvoriščni fasadi. Z bobrovcem krita streha je
dvokapnica, vzporedna s Prešernovim trgom.
Notranjost stavbe je bila temeljito spremenjena ob recentni prenovi, ko so z izvedbo novega stropa
zmanjšali etažno višino pritličja. V stavbi, ki je bila nekoč stanovanjska, danes obratuje trgovina in
občasno okulistična ordinacija.
Stavba predstavlja s svojo bogato historicistično dekoracijo pomemben del historične podobe mestne
arhitekture 19. stoletja.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1447

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8576

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 55

Novo mesto – Hiša Prešernov trg 8
8562
Novo mesto
Novo mesto
1395-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Stavba stoji v nizu objektov ob vznožju kapiteljskega brega, na zahodni strani ozke mestne ulice. Z
lego ob historični mestni komunikaciji stavba sooblikuje podobo ulice.
Enonadstropna stavba ima pravokotni tloris. Ulična fasada ob Prešernovem trgu je zasnovana
simetrično v devetih oseh. Os stavbe naglaša v pritličju pravokotni portal s sklepnikom. Pritličje je po
celotni višini obdelano z reliefno rustiko v plitkem žlebljenju, okenske odprtine pa so obdelane z
reliefnim enostavnim robom. Nadstropje je obdelano v gladkem ometu, okenske odprtine so v
nadstropju okrašene z bogatim historicističnim ornamentom, nad oknom je rahlo profiliran arhitravni
venec, pod oknom pa je izdelan medaljon. Okna so dvojna, dvokrilna, škatlasta z nadsvetlobo. Vrh
stene nadstropja je zaključen z močno profiliranim kapnim vencem. Bogata dekoracija z medaljoni pod
okni oblikuje pas, ki loči pritličje od nadstropja. Fasada je členjena tudi po vertikali s pilastri v grobo
izvedeni rustiki, enako so izvedeni tudi vogelniki. Z opečnim zareznikom krita streha je dvokapnica,
katere sleme je vzporedno z ulico.
Historicistični dekorativni elementi in barva fasade opredeljujejo nastanek stavbe ob prelomu stoletja.
Stavba je odličen primer ambiciozno zasnovane historicistične mestne arhitekture.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1395

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 29.03.2016

ED 8562

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 56

Novo mesto – Hiša Prešernov trg 9
8561
Novo mesto
Novo mesto
1393, 1394-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Stavba stoji v nizu objektov ob vznožju kapiteljskega brega, na zahodni strani ozke mestne ulice. Z
lego ob historični mestni komunikaciji stavba sooblikuje podobo ulice.
Enonadstropna stavba pravokotnega in podolžnega tlorisa je bila zgrajena s tipično meščansko
zasnovo: ima trgovsko pritličje, osrednji vhod in stanovanjsko prvo nadstropje. V pritličju na fasadi sta
levo od vhoda dve izložbeni odprtini, desno tri. Dobro ohranjena, obrtniško lepo izdelana lesena
oprema trgovskega pritličja predstavlja redko ohranjeno, avtentično in v celoti ohranjeno delo. Fasada
v nadstropju je šestosna s profiliranimi okenskimi okvirji. Okna v nadstropju so dvojna, dvokrilna,
škatlasta z nadsvetlobo. Pritličje in nadstropje je obdelano v gladkem ometu. Etaži deli skromno
profiliran delilni venec. Vogali so poudarjeni z vogelniki izvedenimi v rustiki. Vrh stene nadstropja je
zaključen z močno profiliranim kapnim vencem. Z opečnim bobrovcem krita streha je dvokapnica,
katere sleme je vzporedno z ulico.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1393
1394

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8561

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 57

Novo mesto – Hiša Rozmanova 1
8558
Novo mesto
Novo mesto
1644
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Enonadstropna poslovno stanovanjska stavba z notranjim dvoriščem zaključuje zahodni strnjeni niz
objektov na vogalu Glavnega trga in Rozmanove ulice. V pritličju je na Glavnem trgu in ob Rozmanovi
ulici arkadni hodnik, v nadstropju je fasada členjena z rustiko šivanih robov in skromnimi okenskimi
obrobami.
Okna so dvojna dvokrilna v prvem nadstropju, v podstrešju pa dvojna dvokrilna z nadsvetlobo, spodnja
krila so s prečkami razdeljena na dve polji.
Glavni trakt stavbe ob Glavnem trgu in stranski ob Rozmanovi imata dvokapni strehi kriti z bobrovcem,
zahodni trakt ima enokapno streho z naklonom proti notranjem dvorišču. Tlorisna zasnova stavbe
izhaja iz srednjeveške parcelacije z ozkimi dolgimi lamelastimi parcelami značilnimi za Glavni trg
Novega mesta. Stavba sooblikuje dve fasadi v podobi najožjega historičnega jedra in je eden ključnih
objektov v mestu.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1644

#

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8558

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 58

Novo mesto – Hiša Rozmanova 12
8517
Novo mesto
Novo mesto
1499
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Enonadstropna stavba stoji v nizu hiš, ki oblikujejo strnjeno severno fasado Rozmanove ulice.
Tlorisna zasnova stavbe z obcestnim trgovsko bivalnim delom in vzdolžnim dvoriščnim gospodarskim
traktom, ki sega na sever v globino parcele, se je prilagodila značilni srednjeveški lamelni parcelaciji.
Hiša ima štiriosno ulično fasado z bogatimi klasicističnimi dekorativnimi elementi – profilirane okenske
obrobe s sklepniki, medaljone pod okni z rastlinskim motivom, profilirana vodoravna venca in kapni
sims, rustikalne v ometu izvedene šivane robove. Portal je pravokoten, kamnit, na sklepniku so
inicialke A.W. in letnica 1897.
Okna so dvojna, dvokrilna, škatlasta z nadsvetlobo, na fičarah pa dvojna, dvokrilna, vsako krilo je s
prečko razdeljeno na dve polji. Stavba je konec 19. stoletja imela v pritličju lesene izložbe.
Streha je krita z bobrovcem, ima veliko centralno frčado z dvema oknoma in dve manjši stranski frčadi.
Ob zamenjavi kritine so leta 1994 odstranili bogato oblikovane kleparske pločevinaste okraske z obrob
na strehah frčad.
Čeprav so v predelavah po drugi svetovni vojni odstranili lesene izložbe v trgovskem pritličju in na
dveh odprtinah levo od vrat naredili segmentne loke, je stavba ohranila toliko historičnih elementov, da
jo uvrščamo med pomembne objekte v historičnem jedru Novega mesta.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 rekonstrukcija kleparskih okrasov na frčadah in prvotnih pravokotnih lesenih izložb levo od
vhodnega portala;
 ohranjanje primarne razdelitve namembnosti spomenika s trgovsko funkcijo v pritličju in
stanovanjsko v nadstropju.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1499

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8517

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 59

Novo mesto – Hiša Rozmanova 17
8519
Novo mesto
Novo mesto
1383
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Hiša Rozmanova 17 stoji na severnem robu starega mestnega jedra ter omejuje zahodno stran
prostora nekdanjega srednjeveškega vhoda v mesto na Ljubljanskih vratih. Hiša tudi oblikuje vogal
Rozmanove in Hladnikove ulice.
Enonadstropna stavba ima obcestno fasado deljeno s tremi osmi, fasada ob strmi Hladnikovi ulici pa
je štiriosna. Sedanji višinski gabariti pritličja so nastali ob rekonstrukciji ceste leta 1954. Med
ureditvenimi deli pod vodstvom arhitekta Marjana Mušiča, so na stavbi našli ostanke gotskega portala
in sled okenske niše z gotskimi elementi. Pri urejanju stavbe so uničen portal nadomestili s podobnim,
ki so ga prenesli iz porušenega gradu Hmeljnik. V zidovih stavbe je ohranjen del srednjeveškega
obzidja mesta.
Hiša ima skromno dekorirano fasado, streha je piramidasta trikapnica.
Stavba je del srednjeveškega obrambnega sistema mesta, ohranjeni gotski elementi pa dokazujejo
slogovne in časovne opredelitve mestne zgodovine. Stavba je primer spomenika mestne arhitekture.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1383

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8519

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 60

Novo mesto – Hiša Rozmanova 19
8520
Novo mesto
Novo mesto
1380
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Hiša Rozmanova 19 stoji na severnem, zunanjem robu starega mestnega jedra ter omejuje zahodno
stran prostora nekdanjega srednjeveškega vhoda v mesto na Ljubljanskih vratih.
Dvonadstropna podkletena stavba pravokotnega tlorisa stoji vzporedno z ulico. Pokrita je z dvokapno
streho s čopi. Podolžna fasada je v obeh nadstropjih sedemosna, krajša, stranska fasada pa je
triosna. V reprezentančnem prvem nadstropju so okenske odprtine okrašene s klasicističnimi elementi.
V pritlične prostore hiše vodi iz ulice kamnit polkrožen portal, prav tako okrašen s klasicističnimi
elementi. V kletne prostore stavbe pa vodi na ožji fasadi enostaven polkrožen kamnit portal. Na
stranski fasadi so bili v obnovitvenih delih, ki jih je v letih 1950 do 1955 vodil arhitekt Marjan Mušič, v
pritličnem delu prezentirani ostanki mestnega obzidja.
Stavba zavzema ključni položaj ob vstopu v historično mestno tkivo iz ljubljanske strani. Markantna
stavba s kvalitetnimi arhitekturnimi elementi sodi med najpomembnejše stavbe v mestu, ki so bile
zgrajene v 19. stoletju.
Vse do konca druge svetovne vojne je v hiši delovala znana Skabernetova gostilna, ki je v 19. stoletju
veljala za steber slovenskega narodnega gibanja v mestu. V njej je imela nekaj časa svoje prostore
tudi novomeška čitalnica. V hiši se je rodil slovenski skladatelj Marjan Kozina (1907 – 1966), o čemer
priča spominska plošča, pritrjena na pročelje hiše.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednje posebno določilo:
 ohranja se spominska plošča Marjanu Kozini. ohranjanje primarne razdelitve namembnosti
spomenika s trgovsko funkcijo v pritličju in stanovanjsko v nadstropju;

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1380

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8520

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 61

Novo mesto – Hiša Rozmanova 2
8513
Novo mesto
Novo mesto
1507
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Enonadstropna stavba stoji tik hiše Glavni trg 1, na začetku niza hiš, ki oblikujejo severno stran
Rozmanove ulice.
Tlorisna zasnova stavbe s trakti, ki segajo od Rozmanove ulice na sever v globino parcele in oblikujejo
podolgovato stavbo z notranjim dvoriščem, se je prilagodila srednjeveški lamelni parcelaciji značilni za
novomeški Glavni trg. Hiša ima triosno fasado z enostavnimi klasicističnimi dekorativnimi elementi. Za
potrebe tiskarne, knjigarne in trgovine s pisarniškim priborom jo je leta 1881/2, skupaj s sosednjo hišo
Rozmanova 4, preuredil novomeški tiskar Janez Krajec. Tedaj sta hiši dobili skupno streho krito z
bobrovcem.
Stavba je v drugi polovici 19. stoletja imela v pritličju lesene izložbe, v nadstropju pa dvojna dvokrilna
okna razdeljena z vodoravnimi prečkami na šest polj. Čeprav so v predelavah po drugi svetovni vojni
odstranili lesene izložbe v trgovskem pritličju in zamenjali okna, je stavba ohranila toliko historičnih
elementov, da jo uvrščamo med pomembne objekte v historičnem jedru Novega mesta.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 v pritličje se umesti javni program tako, da bolje izkoristi obstoječo arhitekturo, nadstropje se lahko
uredi za stanovanjske namene, ali se še naprej uporablja za poslovne prostore;
 potrebno je urediti dvorišče in ga povezati z Vrhovčevo ulico.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1507

#

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8513

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 62

Novo mesto – Hiša Rozmanova 22
8521
Novo mesto
Novo mesto
1488/1
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Hiša stoji v nizu objektov na severni strani Rozmanove ulice, vzporedno z ulico.
Zelo stara, še danes dobro znana Jakšetova ali Perova hiša je omenjena že leta 1792. Prvič se leta
1810 omenja v povezavi s hišo gostilničarja Antona Zurca in leta 1869 kot gostilna Pri Zurcu (birtu).
Leta 1889 kupi hišo Janez Jakše in od 1896 je gostilna znana pod imenom hotel Pri slonu. Danes je v
stavbi bife Pri slonu.
Enonadstropna stavba je izrazito pravokotnega in podolžnega tlorisa. Ulična fasada je v pritličju
členjena z v ometu izraženo rustiko. Os stavbe je poudarjena s kamnitim portalom. Levo od portala so
tri okna, ki označujejo gostinski lokal, desno sta neprimerna adaptacija in izložbeno okno uničila
simetrijo fasade. Šestosna fasada v nadstropju je okoli okenskih odprtin členjena s klasicistično
ornamentiko. Okna v nadstropju so dvojna, dvokrilna, škatlasta, z nadsvetlobo. Bogata ornamentika
pod okni oblikuje pas, ki loči pritličje od nadstropja. Vrh stene nadstropja je zaključen z močno
profiliranim kapnim vencem. Z opečnim bobrovcem krita streha je dvokapnica, katere sleme je
vzporedno z ulico.
Stavba kaže s svojo ambiciozno zasnovo, predvsem z izredno bogato členjeno ulično fasado, odličen
primer meščanske arhitekture ob prelomu stoletja, ki je bila tesno povezana z gostinsko dejavnostjo
lastnikov.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1488/1

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8521

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 63

Novo mesto – Hiša Rozmanova 4
8514
Novo mesto
Novo mesto
1505/1, 1505/2
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Enonadstropna stavba pravokotnega tlorisa, stoji v strnjenem nizu objektov na severni strani
Rozmanove ulice. Tlorisna zasnova je prilagojena ozki podolgovati parceli, ki izvira iz srednjeveške
parcelacije.
Glavna fasada je triosna, v nadstropju razčlenjena s profiliranimi okenskimi obrobami in medaljoni pod
okni. Pritličje deli od nadstropja profilirani horizontalni venec, fasado zaključuje bogato profilirani kapni
sims. V stavbo vodi kamniti portal s segmentnim zaključkom, okna so dvojna dvokrilna z nadsvetlobo.
Za potrebe lastnega stanovanja in tiskarne jo je leta 1881/2 preuredil novomeški tiskar Janez Krajec.
Tedaj so jo povezali s sosednjo hišo (Rozmanova 2) in ju pokrili s skupno streho krito z bobrovcem.
Okna so dvojna, dvokrilna, škatlasta, z nadsvetlobo. Vhodna vrata so rezljana, na zgornjem delu je
zaščitna kovana rešetka.
Zunanja podoba izhaja v glavnem iz druge polovice 19. stoletja, v svojem stavbnem tkivu pa je stavba
ohranila tudi starejše gradbene faze. Čeprav so povojne predelave uničile prvotno podobo z leseno
izložbo v trgovskem pritličju, je stavba ohranila toliko historičnih elementov, da jo uvrščamo med
pomembne objekte v historičnem jedru Novega mesta.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 v pritličju se sedanji lokal uredi tako, da bolje izkoristi obstoječo arhitekturo, nadstropje se uredi za
stanovanjske namene.
 potrebno je urediti dvorišče in ga povezati z Vrhovčevo ulico.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1505/1

1505/2

#

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8514

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 64

Novo mesto – Hiša Šolska 11
8583
Novo mesto
Novo mesto
1559
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Hiša stoji nad reko Krko, na izteku Šolske ulice v bližini stavbe sodišča.
Pritlična stanovanjska hiša podolžnega tlorisa, postavljena vzporedno z ulico, je prilagojena
padajočemu terenu proti reki Krki. Nesimetrična fasada proti cesti ima na severni strani gospodarski
prizidek, kar kaže, da je stavba sestavljena iz dveh, sedaj združenih objektov, ki ju pokriva enotna
dvokapna streha. Fasada, obrnjena proti reki, ima leseno in zastekljeno izstopajočo verando. Bivalni
del je ohranil simetrično razporeditev bivalnih prostorov, ki izhaja iz kmečkega stavbarstva. Osrednji
prostor je veža s kuhinjo, ki se nadaljuje v verando, levo in desno od nje so skromni bivalni prostori.
Skromna arhitektura in lega stavbe na obrobju strogega mestnega središča pričata o družbeni
razslojenosti prebivalcev mesta. Stavba izhaja po obliki in materialu iz podeželskega ljudskega
stavbarstva, kar kaže, da se je v mestu oblikovalo dvoje vrst bivališč. Arhitektura enonadstropnih
trgovskih hiš ob reprezentativnem Glavnem trgu je oblikovala svojevrsten tip stavb z arkadnimi
hodniki, prevzela je celo elemente grajske arhitetkure. Pritlične hiše na obrobju starega mestnega
jedra pa so tako po materialu (les), kot po obliki in razporeditvi prostorov izhajale iz prvin kmečkega
stavbarstva. Plaperjeva hiša je še edina ohranjena tovrstna stavba v mestu in tako dragocena priča
nekdanjih družbenih in stavbnih razmer.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1559

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8583

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 65

Novo mesto – Hiša Trdinova 27
8098
Novo mesto
Kandija
6623-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Hiša Trdinova 27, imenovana tudi Chalupa Jaromerska, je podkletena lesena stavba, zgrajena iz
polbrun. Ima strmo dvokapnico s frčado na obeh straneh strehe. Temeljito je bila obnovljena sredi
osemdesetih let 20. stoletja. Po doslej znanih podatkih jo je novomeški tiskar Ivan Krajec pod vplivom
vseslovanske narodopisne razstave v Pragi (1895) in ideje o panslavizmu ob koncu 19. stoletja
prenesel iz Češke in jo postavil v neposredni bližini kapele Božjega groba na Grmu. Glede na njeno
stavbno zasnovo, detajle in zunanji videz bi lahko bil njen izvor na Moravskem (pokrajina na vzhodu
Češke).
Z zgodovinskega vidika ima stavba izreden pomen, kot doslej edini odmev panslavizma v materialni
kulturi na Dolenjskem. Poseben pomen pa ima tudi v razvoju ideje o muzeju na prostem na
Slovenskem. Gre za doslej najstarejši poznan primer pri nas ohranjanja vrednejše in zanimivejše
stavbe s prenosom na novo lokacijo, kar je značilnost varovanja in ohranjanja stavb v obliki klasičnega
muzeja na prostem.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto
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#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8098

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 66

Novo mesto – Jakličev toplar
15587
Novo mesto
Daljni vrh
882/7-del
posamezni spomenik
Daljnji vrh
882/6, 882/7, 883, 884/6, 885/5

Opis in vrednotenje:
Jakličev toplar stoji v sklopu domačije Velika Bučna vas 6 na severnem obrobju Novega mesta,
vzhodno od Bučenskega studenca. Postaviti ga je dal Jernej Jaklič leta 1869, o čemer pričajo letnica
in inicialki naročnika vrezani na prečnem tramu pod lesenim gankom. O tesarskem mojstru ni
podatkov, po vsej verjetnosti pa se njegovo ime skriva za inicialkami A.G., ki sta vrezani poleg letnice
postavitve kozolca in inicialk naročnika.
Kozolec predstavlja tip dvojnega kozolca, ki ga na Dolenjskem poznamo pod imenom toplar. Ima štiri
pare oken in na južni strani ornamentiran gank s stopnicami. Pokrit je z dvokapno streho s slemenom,
ki je na obeh koncih zaključen na čop. Od leta 1956 dalje je streha krita z betonskim zareznikom, pred
tem je bila krita s slamo. Lesena nosilna konstrukcija je vezana z lesenimi klini. Po prvi ali drugi
svetovni vojni je bila dodatno statično utrjena z železnimi spojkami – »klamfami«. V pretežni meri je
zgrajen iz tesanega hrastovega lesa (nosilni stebri, sprednje in zadnje brane, podporne ročice) in
deloma iz žaganega smrekovega ter borovega lesa (bočne brane). Strešna konstrukcija je zgrajena iz
žaganega in ročno obdelanega smrekovega lesa. Nosilni hrastovi stebri stojijo na kamnitih podstavkih.
Severni par stebrov je bil pred približno dvajsetimi leti zaradi dotrajanosti utrjen z betonom. Takrat so
bile v osrednjem hodniku zamenjane tudi dotrajane podnice z novimi.
Kozolec je v slabem fizičnem stanju in je potreben celovite prenove. Kritina je dotrajana in jo je
potrebno zamenjati z novo. Prav tako sta dotrajana opaža na zatrepih. Sanirati je potrebno tudi oba
severna nosilna stebra, ki sta v spodnjem delu trhla in ogrožata statično stabilnost objekta.
Jakličev toplar sodi po tipologiji v skupino dvojnih kozolcev – toplarjev, ki je bila v obdobju od 1850 do
1950 najbolj razširjena med višjim kmečkim slojem na podeželju osrednje Dolenjske. Glede na velikost
in uporabo gradbenega materiala predstavlja obravnavani kozolec značilen primer kozolca, kakršne so
dajali postavljati srednje veliki in veliki dolenjski kmetje ter premožnejši obrtniki v drugi polovici 19.
stoletja. Po času nastanka sodi med najstarejše danes ohranjene toplarje na osrednjem Dolenjskem in
je kot tak priča takratnega gradbenega razvoja tovrstnih kozolcev na Dolenjskem. Poleg tega pa s
svojo funkcijo, izgledom in postavitvijo priča o načinu gospodarjenja in o podobi dobro stoječe
dolenjske kmetije iz sredine ali 2. polovice 19. stoletja.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega na vzhodu stavbe v neposredni bližini kozolca ter polja in travnike zahodno
od kozolca do strnjene pozidave individualnih stanovanjskih hiš.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 15587

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 67

Novo mesto – Kapiteljska kašča
8592
Novo mesto
Novo mesto
1413-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Kašča stoji na ravnem prostoru med cerkvijo sv. Nikolaja in škofijskim dvorcem (nekdanja proštija), na
vrhu kapiteljskega griča in je na južni strani vzidana v cekveno kamnito škarpo.
Iz kamna zidano in ometano enonadstropno poslopje kvadratnega tlorisa je bilo pozidano v tridesetih
letih 15. stoletja. Služilo je kot obrambni stolp v obrambnem sistemu mesta in hkrati tudi prostor, kjer
so imeli meščani pravico shranjevati premičnine v času nevarnosti. Pozneje je stavba služila kot kašča
za potrebe Kapitlja.
V teku stoletij je stavba doživela nekaj predelav. Tako je bila nekdanja šotorasta štirikapna streha
zamenjana z dvokapno strmo streho. Na podlagi raziskav so v letih 1997 in 1998 stekla obnovitvena
dela, med katerimi je bila rekonstruirana prvotna šotorasta štirikapna streha. Namen obnovitvenih del
je vrniti stavbi prvotno podobo.
Kašča je ena redkih profanih stavb v Novem mestu, ki v osnovi izvirajo iz srednjega veka in je do
danes ohranila skoraj nespremenjeno podobo. Posebno vrednost daje objektu tudi njegov namen, saj
je bil del obrambnega sistema mesta in hkrati tudi gospodarsko poslopje.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto
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LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8592

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 68

Novo mesto – Kapiteljska mežnarija
8569
Novo mesto
Novo mesto
1371
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Stavba nekdanje kapiteljske mežnarije stoji pod vrhom Kapiteljske ulice, jugozahodno od kapiteljske
cerkve, Kapiteljska ulica 2.
Skromna podkletena pritlična stavba ima srednjeveško zasnovo, na kar kažeta ohranjen šilasti kamniti
portal, ki vodi v klet in kamniti okvir kletnega okna s posnetimi robovi. Ohranjene so še tri nastopne
stopnice, glavni portal v stavbo pa je odstranjen. Sedanja podoba stavbe sega v prvo polovico 19.
stoletja.
Obcestna fasada je petosna. V srednji osi je pravokotna, poenostavljena vratna odprtina, na vsako
stran pa sta simetrično postavljeni po dve okni. Kapni sims je enostaven, polkrožen. Stranski fasadi in
zadnja os so poenostavljeno komponirane. Urejanje asfalta in dvigovanje nivoja ulice je preveč zakrilo
kletno etažo.
Srednjeveška zasnova hiše z ohranjenimi kamnitimi elementi je izredno pomembno pričevanje o
stavbni zgodovini mesta. Sosledje dveh stavbnih faz omogoča predstaviti razvoj mestne arhitekture
skozi čas.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1371

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8569

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 69

Novo mesto – Knjižnica Mirana Jarca
8523
Novo mesto
Novo mesto
1469-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Stavba knjižnice na Rozmanovi ulici 28 stoji na severnem robu mestnega jedra, ob lokaciji nekdanjih
ljubljanskih mestnih vrat.
Nekdanja kresija je bila ob predelavi in širitvi vhoda v mesto v letih 1953 – 1954 delno porušena. Na
porušenem delu je arhitekt Marjan Mušič oblikoval novo vhodno fasado, ki raste iz dvignjenega platoja
pred stavbo. Vhodni portal je bil prenesen iz porušenega gradu Ruperč vrh in daje glavni poudarek
triosni vhodni fasadi. Severna, sedemosna fasada daje posebno kuliso vhodu v mesto.
V notranjosti je Marjan Mušič iz nekdanjega notranjega dvorišča z arkadami oblikoval vhodno vežo s
stopniščem, ki pripeljejo obiskovalca v nadstropje. Dominanto v prostoru pomeni tudi šotorasta streha,
ki pokriva celotno stavbo.
V navezavi na kompleks Na vratih in spominsko ložo ter druge objekte na vhodu v mesto, predstavlja
stavba, v kateri je danes Knjižnica Mirana Jarca, primer kvalitetne kreativne dopolnitve starega dela
mesta s sodobnimi dopolnitvami.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1469

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8523

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 70

Novo mesto – Križatija
8566
Novo mesto
Novo mesto
1705
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Stavba Križatije stoji na južni strani strme Muzejske ulice, ki vodi z Glavnega trga na Kapitelj.
Zgradba je bila kot komenda nemškega viteškega reda zgrajena v današnjem obsegu leta 1564, o
čemer priča podatek na napisni plošči nad vhodom. Kmalu je postala letna rezidenca komturja
nemškega viteškega reda. V 19. stoletju je bilo v njej najprej sodišče, nato stanovanja za sodnike. Med
vojnama je služila vojski, po drugi svetovni vojni pa je bila temeljito obnovljena po načrtih arhitekta
Marjana Mušiča. Danes je v stavbi del zbirk Dolenjskega muzeja.
Ureditve, ki jih je izvajal na objektu univerzitetni profesor Marjan Mušič, sodijo v spomeniško varstveni
praksi za primer aktivnega in kreativnega varovanja objekta, saj je ureditev tako v interierju kot na
fasadah objekta dodala nekatere nove vrednosti.
V današnji podobi stavbe sta uspešno vkomponirani prvotna rezidenčna petosna simetrična zasnova
in gospodarski prizidek, ki je pozneje postal del enotne stavbe. Osrednja os je poudarjena s kamnitim
portalom v pritličju in biforastim oknom v nadstropju ter novim trikotnim timpanonom, zgrajenim leta
1988. Streha je simetrična dvokapnica in je pokrita z opečnim bobrovcem.
Sedanja muzejska vsebina ustreza, nadaljnje ureditve objekta in programa v njem bodo v še večji meri
prispevale k prezentaciji spomeniških sestavin objekta.
Vetrolov v avli pritličja dopolnjujejo tekla z risbami grbov v nadsvetlobi (avtor Boris Kobe).
V osnovi gre za enega najstarejših objektov, ki izhajajo iz srednjega veka. Markantno poslopje določa
gabarite strme Muzejske ulice. Stavba je pomemben spomenik mestne arhitekture in zgodovine
mesta.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1705

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 06.04.2016

ED 8566

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 71

Novo mesto – Mestna hranilnica
8584
Novo mesto
Kandija
444-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Stavba stoji na zahodni strani Trdinove ulice, ki vodi s kandijskega mostu proti vrhu Grma.
Devetosna glavna fasada danes dvonadstropne stavbe, zgrajene leta 1892, ima poudarjeno srednjo
os z vhodom v pritličju. Stranski fasadi sta štiriosni in enako kvalitetno obdelani. Fasadna obdelava je
v pritličju izrazita, v vodoravne pasove razdeljena in valovita. Okenske odprtine v pritličju nimajo obrob
in so zaščitene s kovanimi mrežami. Nadstropje ima bogato reliefno dekoracijo okrog oken in na
vogalih. Nadzidana druga etaža, ki je višinsko nižja od prvih dveh in skromno obdelana, je bistveno
degradirala stavbo. Streha, ki je krita z opečnim zareznikom, je ohranila predhodno štirikapno obliko.
Stavba je bila namensko zgrajena za potrebe tedanje mestne hranilnice ter še danes delno ohranja
prvotno funkcijo.
Zelenica pred stavbo je obdana z lepo kovano secesijsko ograjo.
Poslopje banke predstavlja eno najpomembnejših prostorskih dominant mesta, fasadna dekoracija pa
dopolnjuje historično podobo mesta.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

444

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 06.04.2016

ED 8584

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 72

Novo mesto – Moška bolnica
10847
Novo mesto
Kandija
624-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Moška bolnica stoji ob dvorcu Mostek na desnem bregu reke Krke, jugozahodno od mestnega jedra,
na desni strani ceste, ki iz Kandije pelje proti Brodu.
Moška bolnica je prva bolnica na Dolenjskem in poleg sodišča najmogočnejša neoklasicistična stavba
v mestu.
Cerkveni red usmiljenih bratov iz Gradca je leta 1892 kupil dvorec Mostek in ga v dveh letih prenovil
do te mere, da so 1. januarja 1894 odprli bolnišnico za moške bolnike, ki je pod okriljem tega reda
delovala do leta 1946. Ob njej so 1898 zgradili namensko bolnišnično poslopje, kateremu so zaradi
prostorske stiske leta 1910 dozidali še eno nadstropje.
Stavba ima strogo, v neoklasicističnem slogu oblikovano fasado s poudarjeno, v ometu izvedeno
rustiko v pritličju in bogatimi okenskimi obrobami v nadstropjih. Fasade so še dodatno členjene s
plitvimi lizenami in profiliranimi polji med okenskimi odprtinami. Fasada naknadno nadzidanega
drugega nadstropja sicer ponovi način členitve fasade prvega nadstropja, je pa obrtniško nekoliko bolj
skromno izvedena. Kljub več kot stoletnemu delovanju bolnice je notranjost objekta ohranjena do te
mere (tlorisna zasnova, stopnišče, arhitekturni detajli, stavbno pohištvo, tlaki itd.), da povsem
opravičuje status kulturnega spomenika lokalnega pomena.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

624

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 10847

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 73

Novo mesto – Osnovna šola Center
8511
Novo mesto
Novo mesto
1150, 1151, 1158/34
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Stavba šole stoji na zahodni strani Seidlove ceste in sooblikuje niz ob pomembni mestni vpadnici.
Šola je bila zgrajena leta 1929 po načrtih Angela Battelina iz Ljubljana. V njej je dobila svoje prostore
nanovo ustanovljena meščanska šola. Med 2. svetovno vojno je bila stavba večkrat bombardirana
(Nemci 11. aprila 1941 in zavezniki 21. 2. 1945). Leta 1948 je bila končana obnova poslopja in v njem
je začela delovati osnovna šola Katje Rupena, danes Osnovna šola Center.
Izredno obsežno šolsko poslopje je v celoti podkleteno, ima poudarjeno dvignjeno pritličje (visoko
pritličje) in dve nadstropji. Funkcionalistična zasnova kaže izrazito utilitarnost prostorov, dekoracija je
zmanjšana na najmanjšo možno mero. Ohranjeno je prvotno notranje stopnišče s kovano originalno
ograjo. Dva vhoda v objekt na čelni fasadi sta monumentalno poudarjena z dostopnim stopniščem in
ureditvijo okolice. Izrazito simetrična čelna fasada ob ulici je osemnajstosna. Stranske tri osi so z
delom fasade pomaknjene nekoliko naprej proti cesti. Stranski fasadi sta dvanajst osni. Na obcestni
trakt se pravokotno vežejo trije trakti, srednji je v prvotni zasnovi nekoliko krajši. Srednjemu, nekoliko
krajšemu kraku je bil v 70. letih 20. stoletja prizidan trakt, ki se danes naslanja na objekt Športne
dvorane Marof. Strehe so dvokapnice strmega naklona, krite z opečnim zareznikom.
Na platoju pred šolo je postavljen doprsni kip Katje Rupene. Avtor leta 1985 postavljenega kipa je
kipar Stojan Batič.
Stavba je v celoti namenjena šolski dejavnosti.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednja določila:
 ohranja se spomenik Katji Rupena.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1151

1158/34
1150

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8511

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 74

Novo mesto – Paučičeva vila
8564
Novo mesto
Novo mesto
553/1, 553/2, 554-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Enonadstropna stavba je bila zgrajena konec 19. stoletja na spodnjem robu pobočij vzpetine Marof
nad Ljubljansko cesto. Asimetričen tloris je zasnovan v obliki črke L in ima na vzhodnem traktu
osrednji poudarek v obliki nadvišanega stolpa. Fasadna dekoracija je bogata. Okenske obrobe in
vodoravni venci so profilirani, vogali so poudarjeni z v ometu izvedeno grobo reliefno rustiko
vogelnikov, enako so obdelani medaljoni pod okni in lažni okrasni razbremenilni loki nad okni. Zaradi
popolne pravilnosti in simetrične obdelave fasad so izvedena tudi slepa okna. Vidni leseni deli strešne
konstrukcije so okrašeni z rezljanimi detajli, pozorno so oblikovani tudi kleparski detajli.
V notranjosti je ohranjena osnovna tlorisna razporeditev tako v nastropju kot v pritličju, ohranjena je
večina stavbnega pohištva. V posameznih sobah je ohranjena stropna poslikava. Še posebej pa
izstopa stopnišče s kovano ograjo.
S svojo historicistično fasadno dekoracijo ter oblikovanjem lesenih in kleparskih detajlov predstavlja
stavba dobro ohranjen stilno enoten primer romantičnega historicizma. Je redek primer arhitekture
predmestnih vil, ki jih je gradilo razvijajoče se uradništvo ob prelomu 19. in 20. stoletja in predstavlja
dokaz o vplivih tujih gradbenikov in o načinu življenja v obdobju, pomembnem za skokovit razvoj
mesta na pragu industrializacije.
Stavba je obdana z večjim vrtnim kompleksom.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za arheološka najdišča.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

554

553/1

553/2

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8564

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 75

Novo mesto – Poštni hlev
8532
Novo mesto
Novo mesto
1533, 1534
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Objekt stoji na vogalu Germove in Vrhovčeve ulice. Nekoč je služil kot hlev poštne (postiljonske)
službe, ki jo je imela v zakupu družina Fichtenau. Hlevi so bili postavljeni sredi 19. stoletja.
Pritlični objekt nekdanjih hlevov z izrazito konstrukcijo obokanih polj v notranjosti ima daljšo, štiriosno
fasado ob Germovi ulici. Čelno fasado, ki je vidna tudi z Glavnega trga, tvorijo osrednja os s kamnitim
portalom in stranskima oknoma. Notranji prostor je triladijski z dvema vrstama stebrov, med katerimi je
petnajst polj, obokanih na način češke kapice. Stavba ohranja pričevanje o nekdanjem delovanju
poštne službe v mestu. V tem pogledu se je ob objektu v celoti ohranil tudi funkcionalni prostor, ki je bil
namenjen poštnim vozovom. Iz franciscejskega katastra je razvidno, da je bila ob zahodni stranici
objekta speljana pot do prostranega dvorišča na severni strani hlevov, ob celotni zahodni stranici
parcele pa je bil ozek pas zelenih površin.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednje posebno določilo:
 ohranja se nepozidan prostor na parceli, ob nekdanjih štalah.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1534

1533

#

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8532

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 76

Novo mesto – Sodišče
14405
Novo mesto
Novo mesto
1246-del, 1247, 1248
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Stavba sodišča stoji na Jerebovi ulici, na severovzhodnem robu historičnega jedra mesta.
Monumentalno klasicistično zasnovano stavbo so kot vojašnico pričeli graditi leta 1794, ko se je
prostor ob reki Krki po porušitvi mestnega obzidja sprostil. Prvotno sta bila zgrajena severovzhodni in
severozahodni trakt poslopja. Šele v drugi polovici 19. stoletja sta bila zgrajena še preostala dva
trakta.
Danes štirje enonadstropni trakti oklepajo notranje dvorišče. V zahodnih dveh traktih ima danes svoje
prostore sodišče, v vzhodnem delu pa so zapori. V prostorih sodišča je še lepo ohranjeno stavbno
pohištvo in v nekaterih prostorih tudi tlak. Prav tako je klasicistično zasnovo ohranila fasada celotne
stavbe.
V spomin na zaprte pripadnike narodnoosvobodilnega gibanja v letih 1941 do 1945 je bila na stavbo
sodišča leta 1961 vzidana spominska plošča.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednje določilo:
 ohranja se spominska plošča.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1246

1248

1247

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 14405

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 77

Novo mesto – Stara gimnazija
8560
Novo mesto
Novo mesto
1603
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Stavba stare gimnazije stoji v neposredni bližini frančiškanskega samostana in z glavno fasado
sooblikuje trg pred cerkvijo.
Dvonadstropna stavba, ki v tlorisu oblikuje vogal med Frančiškanskim trgom in Detelovo ulico, je
pokrita z dvokapno streho. Stavba je bila v osnovi pozidana v drugi polovici 18. stoletja in je bila že od
same izgradnje namenjena šoli.
Osrednjo os stavbe poudarja vhod, do katerega vodi enoramno stopnišče z litoželezno ograjo. Portal
je kamnit, trikotno čelo s kronogramom se navezuje na klasicizem. Fasada je v obeh nadstropjih
devetosna, v pritličju so ohranjeni kamniti okenski okvirji. Vogali so poudarjeni z rustiko v ometu
izraženih šivanih robov.
Sama stavba konec 18. stoletja ni predstavljala pomembnega prispevka k arhitekturi mesta,
pomembna pa je šola kot institucija, ki je v letih od ustanovitve 1746 (o tem priča tudi kriptogram nad
vhodom) pritegnila v mesto pomembne profesorje in dijake, ki so v mestu pustili svojo sled. Gimnazija
je delovala v stavbi do leta 1912, ko se je preselila v novo poslopje.
Po izselitvi gimnazije je v stavbi deloval Zdravstveni dom, danes pa je v njej Glasbena šola.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

#
1603

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8560

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 78

Novo mesto – Šance
8761
Novo mesto
Novo mesto
1337, 1338, 1340/2-del, 1366, 1369-del, 1378
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Del srednjeveškega obzidja na Šancah poteka na severozahodni strani mestnega jedra, po robu
proštijskega vrta.
Mestno obzidje je bilo zgrajeno kmalu po ustanovitvi mesta, saj ga različni dokumenti omenjajo že ob
koncu 15. stoletja. Sredi 16. stoletja je bilo obzidje v požaru močno poškodovano, potem pa
obnovljeno. Imelo je številne stolpe, od katerih sta danes v celoti ohranjena še dva, ki sta bila
spremenjena v stanovanjski hiši Šolska ulica 6 in Kapiteljska ulica 8. Ostanki tretjega stolpa so po
trditvah ing. Marjana Mušiča vidni v sklopu Skabernetove hiše, Rozmanova ulica 19. V bližini te
lokacije so bili v sondiranjih pred Študijsko knjižnico najdeni ostanki temeljev mestnih vrat. V
arheoloških raziskavah iz leta 1978 so bili najdeni ostanki pravokotnega stolpa na notranji strani
obzidja v proštijskem vrtu.
Leta 1786 je cesar Jožef II. ukazal mestna obzidja podreti oziroma prodati na javni dražbi. Razen
omenjenih dveh stolpov so dele novomeškega obzidja razprodali za gradbeni material.
Poteku obzidja lahko sledimo od stolpa na Kapiteljski 8, preko substrukcij hiš na Bregu do nekdanjih
Karlovških ali Dolenjih vrat na dnu Pugljeve ulice pri nekdanjem lesenem mostu. Naprej je potekalo
obzidje nad reko Krko, omejevalo je frančiškansko posest na vzhodu, se nadaljevalo po današnji
Šolski ulici proti zahodu, v podpornih zidovih brežine pred sodiščem, zatem po liniji zahodnega zidu
nekdanje kresije, danes Knjižnice Mirana Jarca, do nekdanjih Ljubljanskih ali Gorenjih vrat. Po
današnji Hladnikovi ulici je obzidje potekalo proti jugu do Šanc in od stolpa na Kapiteljski 8 še navzdol
proti Krki.
Obzidje se je do danes kot samostoječi zid ohranilo na predelu Šanc, od nekdanjih proštijskih štal do
stolpa na Kapiteljski 8, ker je služilo kot podporni zid proštijskega vrta. Na tej severozahodni strani
mesta je bilo obzidje najvišje in najdebelejše, ker je bilo tukaj mesto najlažje dostopno, na ostalih
straneh ga je naravno ščitila reka Krka in strmo skalnato pobočje, ki se je dvigalo nad reko.
Srednjeveška obzidja so v slovenskih mestih ohranjena le fragmentarno in v redkih primerih, kar daje
novomeškemu obzidju na Šancah še večjo vrednost. Čeprav gre za preprostejšo obliko, je ohranjanje
in sistematično prezentiranje obzidja za izvirno srednjeveško zasnovo mesta nepogrešljivo.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za drevorede ter naslednja posebna
določila:
 možna je ureditev sprehajalne poti na Šancah z začetkom na vrhu Hladnikove ulice pri nekdanjih
proštijskih štalah, po zunanji zahodni strani obzidja, mimo stolpa na Kapitelski ulici 12 in z iztekom
na ulico Breg, Kapiteljsko ulico ali na Zupančičevo sprehajališče.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1337

1338

1340/2

1378

1366
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#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8761

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 79

Novo mesto – Škofijski dvorec
8591
Novo mesto
Novo mesto
1399
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Škofijski dvorec skupaj s cerkvijo sv. Nikolaja in kapiteljsko kaščo sooblikuje vrh kapiteljskega hriba,
najvišje strateške točke srednjeveškega Novega mesta.
Stavba izhaja s konca 15. stoletja, ko je leta 1497 mestni svet odstopil prostor v bližini cerkve sv.
Nikolaja za gradnjo kapiteljske hiše, kot bivališča kanonikov novomeškega kolegiatnega kapitlja.
Prvotna hiša je verjetno bila dokončana leta 1509, ker so kanoniki takrat že bivali pod skupno streho in
opravljali predpisane kanoniške dolžnosti. Ta najstarejša kapiteljska hiša, je nedvomno južni del
današnjega vzhodnega trakta. To je bila manjša hiša kvadratnega tlorisa, ki so jo dvakrat razširili proti
severu. V drugi razširitvi je dobila hiša v kletni etaži značilna kamnita okna na ajdovo zrno in kamniti
poznogotski portal na zahodni fasadi. Leta 1558 so kanoniki postavili gospodarski poslopji med
obzidjem in kapiteljsko hišo. V teh gospodarskih poslopjih lahko vidimo današnji severni in zahodni
trakt. Po požaru leta 1576 so proštijo temeljito obnovili in razširili. To je čas, ko so obstoječe
posamezne stavbe povezali z mogočnimi arkadnimi hodniki okrog zaprtega štirikotnega dvorišča.
Gradnjo so dokončali leta 1623, kar izpričuje letnica na sklepnem kamnu glavnega vhoda. Južni trakt z
glavnim vhodnim portalom je bil prvotno le arkadni hodnik, ki so mu kasneje na dvoriščni strani
prizidali še en hodnik z reprezentančnim triramnim stopniščem. S tem je dobila stavba končno tlorisno
in višinsko zasnovo ter svojo popolno in najkvalitetnejšo podobo.
Od tega časa naprej je doživela hiša nekaj obnov. V virih sta omenjeni dve temeljiti prenovi, ena med
leti 1698 in 1714 in druga v obdobju med 1831 in 1848. V začetku 20. stoletja so v severozahodnem
vogalu hodnika v prvem nadstropju uredili kapelo in s tem onemogočili prost prehod po hodniku. Po
drugi svetovni vojni je postala proštija dom enajstim strankam in štiridesetim srednješolcem. Stavba je
bila ponovno temeljito prezidana s ciljem funkcionalne prilagoditve potrebam novih stanovalcev.
V zadnjih obnovitvenih delih, ki potekajo od leta 1988 naprej, je bila stavbi vrnjena najkvalitetnejša
podoba iz časa, ko je bila v celoti dokončana in sklenjena okrog notranjega dvorišča. Odprti in
zastekljeni so bili arkadni hodniki na dvorišču, odstranjeni sekundarni prizidki in notranje prezidave,
obnovljena stara kapela, reprezentančni proštovi prostori in baročna poslikava fasad.
Od leta 2006 je proštija domovanje novomeškega škofa in sedež novoustanovljene Škofije Novo
mesto. Prav zaradi nove funkcije se je zanjo uveljavilo poimenovanje Škofijski dvorec.
Danes v Škofijskem dvorcu hranijo galerijo portretov novomeških proštov (24 slik), bogat arhiv in
knjižnico.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1399

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8591

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 80

Novo mesto – Vila Trdinova 10
8587
Novo mesto
Kandija
919, 920
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Enonadstropna meščanska vila stoji na zahodni strani Trdinove ulice, ki vodi s kandijskega mostu proti
vrhu Grma. Zgrajena je na dvignjenem platoju, ki je s kamnitim opornim zidom in kovano ograjo na
njem ločen od ulice. Na platoju pred hišo je manjši okrasni vrt. Glavna obcestna fasada je simetrična,
v nadstropju šestosna, v pritličju petosna, osrednja os je poudarjena z izmikom dela fasade proti cesti.
V pritličju ima izstopajoči del v osi glavni vhod, na vrhu ga zaključuje trikotni timpanon. Stranski fasadi
sta simetrični triosni. Historicistična fasadna dekoracija je bogata. V pritličju je v ometu izvedena
reliefna rustika s horizontalnimi pasovi, v nadstropju so profilirani ločilni venci, kapni sims in okenske
obrobe, vogali so reliefno poudarjeni. Reliefni okrasni motiv na medaljonih pod okni se pojavlja tudi na
horizontalnem pasu v višini preklade nad okni. Streha je simetrična dvokapnica krita z opečnim
bobrovcem.
Vhodna dvokrilna vrata s fiksno nadsvetlobo, kasetirana, rezljana, s klasicističnimi okrasnimi elementi,
v zgornjem delu zastekljena in zaščitena z okrasno kovano mrežo, so lep obrtniški izdelek. Prvotna
dvojna, dvokrilna, škatlasta okna z nadsvetlobo, so bila v novejšem času zamenjana z neprimernimi
sodobnimi okni podobnega videza.
Stavba s svojo izstopajočo višino, z ohranjeno historicistično fasado in vrtom ter lokacijo v nizu nekoč
predmestnih vil predstavlja primer bivalne kulture začetka 20. stoletja in je nepogrešljivi del historične
podobe mesta.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto
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#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8587

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 81

Novo mesto – Vila Trdinova 12
8588
Novo mesto
Kandija
921, 922
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Stavba stoji na zahodni strani Trdinove ulice, ki se vzpenja od kandijskega mostu proti vrhu Grma.
Pritlična, podkletena stavba ima obcestno fasado v šestih oseh. Osrednji osi sta izrazitejši z
izstopajočim fasadnim pasom, ki se v podstrešju oblikuje v izrazito trikotno frčado. Historična fasadna
obdelava je poudarjena z vogelniki izvedenimi v rustiki, bogato profiliranimi okenskimi obrobami in
kapnim simsom. Vhod v objekt je z južne, stranske fasade, ki je oblikovana v dveh oseh. Okna v
pritličju so nekdaj bila dvojna, dvokrilna, škatlasta z nadsvetlobo. Danes so izvedena v aluminiju po
vzoru prejšnjih. Streha je dvokapnica, strmega naklona, krita z opečnim bobrovcem.
Ob stavbi je bil nekdaj oblikovan vrt z bogato hortikulturno ureditvijo. Na cestni strani je parcela
omejena s kamnito škarpo in z ograjo, ki se dviga nad nivo pločnika.
Stavba je primer stanovanjske arhitekture in značilne bivalne kulture iz začetka 20. stoletja.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

921
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#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8588

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 82

Novo mesto – Vila Trdinova 21
8589
Novo mesto
Kandija
1232
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Pritlična podkletena stanovanjska stavba stoji na vzhodni strani Trdinove ulice, ki se vzpenja proti vrhu
Grma. Vhod v stavbo je na severni stranski fasadi. Daljša glavna fasada stavbe, ki je vzporedna z
ulico, ima triosno simetrično zasnovo. Osrednja os je poudarjena z zamikom dela fasade s frčado proti
ulici. Okna na delu, ki izstopa proti ulici so dvojne širine (s štirimi krili), na frčadi s polkrožnima
zaključkoma, v pritličju pa pravokotne oblike, ostala okna so pravokotna in imajo bogato oblikovane
profilirane obrobe s sklepnimi kamni. Profilirani so tudi vodoravni venci na nivoju stropa nad pritličjem.
Vogali stavbe in osrednji, proti cesti zamaknjeni del, so poudarjeni z v ometu izvedenimi reliefno
okrašenimi robovi, reliefno so okrašeni tudi medaljoni pod okni, fasada je dvobarvno pleskarsko
obdelana. Okna so dvojna, dvokrilna, škatlasta z nadsvetlobo in notranjimi lesenimi polkni. Dvokapna
streha je krita z opečnim zareznikom. Ograja dvorišča proti ulici je umetelno kovana, s secesijskimi
oblikovnimi prvinami.
Stavba s svojo bogato historicistično fasadno obdelavo in ohranjenim stavbnim pohištvom z začetka
20. stoletja sodi med ambiciozno zasnovane stanovanjske vile, in je nepogrešljiv del predmestne ulice
z meščanskimi vilami obkroženimi z vrtovi.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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centroid spomenika
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Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8589

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 83

Novo mesto – Vila Trdinova 28
8590
Novo mesto
Kandija
1117, 1118, 1119
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Vila stoji na zahodni strani Trdinove ulice, ki se vzpenja od kandijskega mostu proti vrhu Grma.
Vila stoji na ograjenem vrtu, ki ga nad ulico dviguje kamnit zid. Pozidana je bila v prvi četrtini 20.
stoletja. Pritlična stavba je podkletena in pokrita s streho razgibanih oblik. Njena zapletena stavbna
zasnova se odraža tudi na fasadni obdelavi. V oblikovnih prvinah arhitekture se mešajo in dopolnjujejo
elementi tradicionalne arhitekture z elementi secesijske in historicistične arhitekture. Velike okenske
odprtine so različnih oblik, tako polkrožne kot pravokotne z ločnim zaključkom zgoraj, v jugozahodnem
vogalu pa imajo kvadratno obliko. Vhod v stavbo je poudarjen z dostopnim stopniščem in leseno
konstrukcijo nadkritja. Za bivalne prostore, ki so osvetljeni s polkrožnimi okni, je izrabljeno tudi
podstrešje. Vilo obdaja vrt.
Stavba sodi v arhitekturno skupino vil, stavb sredi zelenja ali urejenega okrasnega vrta. Pozidane so
bile izven starih mestnih jeder, za katere je značilna strnjena pozidava brez zelenja. Njihovo
arhitekturo so načrtovali šolani gradbeniki ali arhitekti. Pri tem so se skušali prilagajati novim
materialom in modnim stilnim formam. Vile si je kot stalna bivališča od druge polovice 19. stoletja
gradil družbeni sloj meščanstva, med katerim so bili tudi višji državni uslužbenci. Vila na Trdinovi ulici
je lep primer ambicioznejšega stavbarstva, ki združuje prehod še historicističnih elementov v nov čas
prve polovice 20. stoletja.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8590

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 84

Novo mesto – Vila Trdinova 6
8585
Novo mesto
Kandija
440/1, 440/2, 441/1
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Enonadstropna stavba stoji na zahodni strani Trdinove ulice, ki vodi s kandijskega mostu proti vrhu
Grma. Zgraditi jo je dal leta 1900 prvi primarij moške bolnice v Novem mestu kirurg dr. Peter
Defrancesci, dela je izvajal furlanski gradbenik Giuseppe Olivo, ki je v tem času gradil več stavb v
mestu, vključno z novomeškim novim rotovžem.
Petosna obcestna fasada ima srednjo os poudarjeno z rahlim izmikom osrednjega dela fasade proti
ulici. Stranski triosni fasadi sta prav tako simetrični, v sredini južne fasade je glavni vhod. Fasadna
obdelava je bogata v pritličju, kjer je v ometu izdelana reliefna rustika v vodoravnih pasovih, vratne in
okenske obrobe s sklepniki so bogato profilirane. Streha je štirikapnica krita z opečnim zareznikom.
Okna so dvojna, dvokrilna, škatlasta z nadsvetlobo. Vhodna vrata so lep obrtniški izdelek, dvokrilna
kasetirana s fiksno nadsvetlobo, rezljana, s klasicističnimi okrasnimi elementi, v zgornjem delu
zastekljena in zaščitena z okrasno kovano mrežo.
Pred hišo je ohranjen okrasni vrt s kovinsko ograjo na kamnitem zidu.
Stavba je primer značilne historicistične arhitekture mestne vile na prelomu 19. in 20. stoletja.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto
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Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8585

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 85

Novo mesto – Železniška postaja Kandija
8745
Novo mesto
Kandija
674, 675/1,
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Železniška postaja Kandija stoji na začetku tako imenovane Belokranjske železnice, na mestu, ko
proga prečka reko Krko.
Pritlična stavba je bila zgrajena leta 1914 ob izgradnji belokranjske železniške proge. Kasneje je bil
simetrično na obstoječi objekt dozidan še en krak stavbe. V osrednjem, vzdolžnem delu stavbe stoji
lesen nadstrešek z izredno slikovitimi detajli, ki jih dopolnjujeta avtentični oglasni deski. Delno je
ohranjena tudi notranja podoba čakalnice in kaže dokaj verno podobo tovrstnih objektov iz časa pred
prvo svetovno vojno.
Ohranjen in še vedno delujoč je sistem dvigovanja zapornic, ki se ohranja.
Železniška postaja Kandija kljub spremembam in dograditvam predstavlja redko ohranjeno železniško
postajo iz časa prvih železnic pri nas. Tako arhitektura kot notranja oprema so prvinski element in
predstavljajo avtentično okolje iz časa tik pred prvo svetovno vojno.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za druge objekte in naprave.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

674
675/1

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8745

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 86

Sevno na Trški gori – Kozolec na Bajnofu
8696
Sevno
Ždinja vas
1701-del
posamezni spomenik
Ždinja vas
1690/1, 1690/2, 1690/3, 1690/4, 1691/1, 1691/2, 1692, 1693/1, 1694, 1697/1,
1697/2, 1698, 1699, 1700/2, 1701, 1724-del, 2280/1, 2280/2, 2281, 2282, 2283,
2410/3, 2465/1-del, 2465/2-del, 2466
Črešnjice
58/3, 60/4, 62/3, 63/3, 65/3

Opis in vrednotenje:
Kozolec na Bajnofu stoji pod Trško goro, sredi travnikov pod nekdanjo lokacijo gradu.
Kozolec predstavlja tip enojnega, stegnjenega kozolca z desetimi okni in ima s kamni zidane stebre
dimenzij 1m x 1m. Kamniti stebri so pozidani na kamnitih temeljih. Razdalja med dvema kamnitima
stebroma je 9 m. Med dvema kamnitima stebroma stoji po en lesen steber, ki služi kot opora strešni
konstrukciji. Leseni stebri stoje na kamnitih podstavkih. Na stebrih je lesena in simetrična strešna
konstrukcija, ki je pokrita z opečno kritino bobrovec.
Zadnja večja sanacijska dela so potekala leta 1994. Ob odstranitvi odvečnega zemeljskega nasutja je
bila izvedena sanacija kamnitih stebrov, zamenjani so bili dotrajani leseni stebri, rekonstruirano je bilo
ostrešje in zamenjana dotrajana opečna kritina z novo. Hkrati je bil izvedena tudi sanacija dostopne
kolovozne poti. Vsa dela so potekala pod nadzorom pristojne spomeniške službe.
Enojni kozolec na Bajnofu je po dolžini več kot 100 metrov tudi najdaljši tovrstni kozolec s kamnitimi
stebri v Sloveniji.

Vplivno območje:
Vplivno območje spomenika obsega nepozidane parcele okoli kozolca in sega na severu do ribnika,
na zahodu do neposredene bližine šole, na jugovzhodu pa do območja avtoceste.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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1690/1
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2281
2282
2283

1697/2
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65/3
1699
1698
2410/3

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:5000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8696

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 87

Zagrad pri Otočcu – Stari grad
924
Zagrad pri Otočcu
Črešnjice
*31, *432, 408/1-del
posamezni spomenik
Črešnjice
*31, *286, *432, 260/2, 262, 296/2, 298/1, 305/1, 307, 310/3, 314/1, 322/14,
322/23, 322/26, 322/38, 322/39-del, 347/1, 353/10, 353/9, 356/1, 356/3, 356/4,
358, 360/1, 360/10, 360/11, 360/13, 360/14, 360/15, 360/16, 360/17, 360/18,
360/19, 360/2-del, 360/3, 360/4, 360/7, 360/8, 360/9, 361, 364, 366/2, 366/3,
368, 369/2, 369/3, 369/4, 369/5, 369/6, 373/1, 373/2, 373/3, 373/4, 374/1, 374/2,
382, 383/3, 383/4, 384/1, 385, 393/1-del, 393/2-del, 396, 397/1-del, 400/1, 405,
407, 408/1, 408/2, 704/17, 704/18, 704/20, 704/21, 704/22, 704/23, 704/24, 989,
990, 992/1, 992/3, 992/4, 993, 994, 2807, 2808/1-del, 2809/2, 2811/2, 2811/3,
2812/3, 2812/4, 2814/1-del, 2815/1-del, 2817/3-del, 2817/4-del, 2835/4-del,
2842/3-del, 2842/4, 2842/5

Opis in vrednotenje:
Grad stoji na naravno zavarovanem obronku vrh strme brežine nad potokom Lešnica na pobočjih
Trške gore.
Grad je v petagonalnem tlorisu pozidana grajska stavba s skromnim notranjim dvoriščem, ob notranji
obod prislonjenimi dvonadstropnimi trakti in za dve nadstropji višjim izstopajočim obrambnim stolpom,
bergfridom v severovzhodnem vogalu. Na severni, vzhodni in južni strani ga obdaja zunanji obod
obzidja.
Najstarejši del gradu, ki se v virih prvič omenja šele leta 1300, predstavlja prvotno stolpasto jedro
zgodnjegotske oblike. V 14. in 15. stoletju so k starejšemu stolpu prislonili stanovanjska poslopja, ki
skupaj s kasnejšimi dozidavami oblikujejo arkadno dvorišče. V 16. stoletju je bil grad zaradi povečane
turške nevarnosti utrjen z mogočnim obzidjem. Med drugo svetovno vojno leta 1944 je bil grad
požgan. Po vojni pa že več desetletij tečejo obnovitvena dela.
Stari grad je tipičen predstavnik raščene grajske arhitekture. Nastajal je postopno, po potrebah
lastnikov. Iz romansko-gotskega stolpa se je postopno razširil, dobil bivanjske prostore in obrambno
obzidje, v katerega je vključena tudi grajska kapela. Zgodnji barok je ustvaril bogato arkadno dvorišče.
Vsak od lastnikov je na njem pustil svoj pečat. Posebej velja omeniti družino Breckerfeld, ki je
gospodarila na gradu v 18. stoletju. Med njimi velja omeniti Janeza Žigo pl. Breckerfelda, ki je zapustil
bogato gradivi za genealogijo kranjskih plemiških družin ter njegovega sina Franca Antona, ki se je
poleg obnove gradu ukvarjal tudi z zgodovinopisjem in dopolnitvami Valvasorjeve topografije Kranjske.
Še posebej so dragoceni podatke o dolenjskih gradovih.
Kljub požigu gradu so se ohranili najpomebnejši stavbni elementi od grajskega stolpa, arkadnih
hodnikov, obokanih kleti do posameznih arhitekturnih elementov iz posameznih obdobij gradnje.
Grajska stavba na izrazito razglednem položaju predstavlja enega najbolj tupičnih primerov stavbnozgodovinsko in stilno razvojno dokumentiranih gradov pri nas.

Vplivno območje:
Vplivno območje gradu obsega na severu pobočja za gradom in na jugu nepozidana pobočja pod
gradom, ki še poudarjajo izpostavljeno lego gradu v prostoru.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za arheološka najdišča ter naslednja
posebna določila:
 prepoved vseh predelav zaščitenih gabaritov, tlorisov in drugih značilnih stilnih elementov gradu;
 prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam, s
predhodnim pisnim soglasjem pristojne enote zavoda.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in varstveni režim za arheološka najdišča.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

408/1
*432
*31

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:5000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 924

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 88

Struga pri Otočcu – Grad
8661
Gumberk
Brusnice
3722, 3724, 3725/4, 3725/5, 3727-del, 3740-del, 3742/2-del,
posamezni spomenik
Šentpeter
702, 752, 748, 749,1098/1-del, 1108, 1226/2-del,
Brusnice
3717-del, 3722, 3724, 3725/3, 3725/4, 3725/5, 3725/6, 3725/7, 3725/8, 3727,
3730, 3731-del, 3740-del, 3742/1-del, 3742/2-del

Opis in vrednotenje:
Grad Struga stoji severovzhodno od naselja Gumperk, na terasi na desnem bregu reke Krke, v
neposredni bližini gradu Otočec.
Območje spomenika obsega poleg grajske stavbe tudi gospodarska poslopja v njeni bližini ter prostor
med reko Krko in gradom ter zemljišče, ki se razprostira jugozahodno od gradu.
Grajska stavba se na tem mestu omenja že leta 1440. To poslopje je v drugi polovici 16. stoletja kupil
Karel Jurič, ki je zgradil dvorec na novo in mu tudi dal sedanje ime. Družina Jurič je ostala lastnik
Struge vse do začetka 19. stoletja.
Današnje poslopje je oblikovano kot enanodstropen četrverokotnik. Notranje arkadno dvorišče
oklepajo iz treh strani bivalni trakti, na severovzhodni strani pa ga zamejuje visok zid. Na vzhodnem in
južnem vogalu sta prislonjena enonadstropna vogalna stolpa. Vhodni kamnit portal, ki je umeščen v
severovzhodno steno, je polkrožno sklenjen in ima vklesano letnico 1676. na severnem vogalu se je v
prvem nadstropju ohranil poznorenesančni, na kamnite konzole oprt pomol. Starejše stavbne člene so
prekrile številne prezidave.
Struga je lep primer časovno enotno nastalega gradu in predstavlja značilno grajsko arhitekturo 16.
stoletja. Zaradi izpostavljene lege ob reki Krki sodi med ambientalno pomebne spomenike na
dolenjskem. Na grad Strugo je vezana tudi povest Ivana Tavčarja Otok in Struga, zato ima grad tudi
kulturno-zgodovinski pomen.

Vplivno območje:
Vplivno območje gradu Struga sega na severozahodu čez reko Krko do stare avtoceste Ljubljana –
Zagreb, na severu zajema nepozidano območje z golf igriščem, na jugovzhodu pa zajema del
gozdnatih površin v neposredni bližini območja spomenika.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe ter varstveni režim za parke in vrtove.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:5000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8661

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 89

Trška gora – Grmska zidanica
19144
Trška gora
Ždinja vas
*130
posamezni spomenik
Ždinja vas
*130, 1556, 1770/1-del

Opis in vrednotenje:
Grmska zidanica Trška Gora 8 stoji ob asfaltirani cesti, ki pelje iz Mačkovca mimo Bajnofa na Trško
goro, južno od cerkve Marijinega rojstva.
Zidanica stoji sredi večje vinogradniške parcela. Ima zasnovo delno vkopane vrhkletne zidanice z
dvoprostorno kletjo in pritličjem. V podstrešju ima sobo. Pokrita je s strmo dvokapno streho, ki ima
sleme na obeh koncih zaključen na čop. Krita je s klasičnim betonskim zareznikom. Ob daljši stranici
ima lesen gank, preko katerega je urejen dostop v vrhkletni del. Na jugovzhodnem čelu ima lesen
balkon. V vhodni stranici kletega dela je vgrajen polkrožno oblikovan kamnit okvir z enokrilnimi
masivnimi vrati, ki so z zunanje strani okovana. Na vratih je na pločevini vtisnjena letnica 1835.
Vrhkletni del je bil bivalen z vežo s črno kuhinjo, »hišo« s krušno pečjo in bivalno sobo v podstrešju.
Zidanica je bila do 1949. leta namenjena bivanju viničarja z družino. Ob njeni severovzhodni stranici je
do pred nekaj leti stal lesen svinjak ter poljsko stranišče. Na njunem mestu je srednja kmetijska šola v
letu 2005 zgradila nov prizidek. Severno in južno od zidanice stojita vodnjaka – kapnici.
Grmska zidanica je bila po doslej znanih podatkih zgrajena v prvi četrtini 19. stoletja, najprej kot delno
zidana, delno lesena stavba, sedanjo zidano podobo je dobila v 2. polovici 19. stoletja. Med 1853 in
1887 je bila v lasti novomeškega odvetnika Jožefa Rosine iz Kandije. Od leta 1887 dalje je v lasti
kmetijske šole Grm. V njej je imela do leta 1949 zaposlenega viničarja, ki je skrbel za njen vinograd na
Trški gori.
Grmsko zidanico lahko glede na lastništvo, tlorisno in vertikalno zasnovo uvrščamo med značilne
trškogorske tako imenovane »meščanske zidanice«, ki so jih na Trški gori v preteklosti zgradili
predstavniki višjih družbenih slojev iz Novega mesta in okolice ter Ljubljane (plemstvo, cerkev, ugledni
in uspešni meščani). Njihova značilnost je, da so v njih stalno ali občasno prebivali viničarji, ki so
skrbeli za vinograde. Posebnost grmske zidanice je vezana na izobraževanje vinogradništva dijakov
kmetijske šole Grm, ki je ostala tradicija do današnjih dni. Na širšem Dolenjskem predstavlja zaradi
tega izjemnost in ohranja spomin na način gospodarjenja in izobraževanja na področju kmetijstva do
leta 1949 hkrati priča tudi o bivalni kulturi viničarja v tem delu Dolenjske.

Vplivno območje:
Vplivno območje spomenika obsega sosednji parceli, ki sta zasajeni z vinsko trto.
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1556

*130

1770/1

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 19144

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 90

Trška gora – Hiša Trška Gora 29
19145
Trška gora
Ždinja vas
*67, *278, 1089, 2489-del
posamezni spomenik
Ždinja vas
*67, *68, *278, 1085, 1087/2, 1087/3, 1087/5, 1087/7, 1087/8, 1087/9, 1087/10,
1087/12, 1087/13, 1089, 1111/1, 1112, 1113/1, 1113/2, 1115, 2489-del, 2492/3del

Opis in vrednotenje:
Hiša Trška Gora 29, ki jo domačini poznajo kot Bajnovško zidanico, stoji ob asfaltirani cesti, ki se pri
gostilni Pugelj odcepi od ceste za Ždinjo vas in gre proti Trški gori. Stavba stoji v vinogradniškem
zaselku Kamni vrh na vzhodnem obrobju Trške gore.
Zidanica je zasnovana kot vrhkletna iz kamna zgrajena stavba. V pritličju ima veliko obokano vinsko
klet. V vrhketnem delu pa od 1957 večprostorno stanovanje za stalno bivanje s predelano črno
kuhinjo. Do leta 1957 je bila zidanica dom viničarja, ki je skrbel za stavbo in pripadajoči vinograd. Ob
celotni daljši stranici ima iz kamna zgrajen gank, na koncu katerega je urejeno stranišče. Zidanica je
pokrita s simetrično dvokapno streho, katere sleme je na obeh koncih zaključeno na čop. Ob zidanici
stoji pritlična iz opeke zgrajena prešnica, ki služi sedaj kot hlev ter vodnjak. Na vodnjaku je ohranjena
letnica njegove gradnje 1924. Po dosedanjih podatkih je bila zidanica zgrajena v prvi četrtine 19.
stoletja, prvotno kot delno zidana delno lesena stavba. Od druge četrtine 19. stoletja do začetka druge
svetovne vojne je bila v lasti novomeškega medičarja in svečarja Franca Ksaverija Germa, ki je imel v
tem času v lasti tudi dvorec Bajnof, po katerem je zidanica med domačini dobila svoje ime. Do 1943 je
bila v lasti italijanske družbe Emona. Po končani drugi svetovni vojni je bila stavba nacionalizirana. Od
leta 1952 je v lasti sedanjih lastnikov, ki so si v njej uredili stanovanje za stalno bivanje.
Zidanico Trška Gora 29 lahko glede na lastništvo, tlorisno in vertikalno zasnovo uvrščamo med
značilne trškogorske tako imenovane »meščanske zidanice«, ki so jih na Trški gori v preteklosti
zgradili predstavniki višjih družbenih slojev iz Novega mesta in okolice ter Ljubljane (plemstvo, cerkev,
ugledni in uspešni meščani). Njihova značilnost je, da so v njih stalno ali občasno prebivali viničarji, ki
so skrbeli za vinograde. Posebnost zidanice je v tem, da sodi med največje tovrstne stavbe na Trški
gori in njeni širši okolici. Njena zunanja podoba skupaj s pripadajočo prešnico in vodnjakom ter
notranjo razporeditev prostorov priča o nekdanji podobi tovrstnih stavb na Dolenjskem in hkrati
ohranja spomin na nekdanje gospodarske in bivalne razmere viničarjev v tem delu Dolenjske.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega bližnje parcele z vinogradi, ki se raztezajo severovzhodno in jugozahodno od
zidanice.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

*68

1113/1
1113/2

*67
1089

1087/2

1115

*278
2489

1111/1

1112

1087/3

1085

1087/12

1087/5

2492/3
1087/13
1087/7
1087/9
1087/8
1087/10

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 19145

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 91

Trška gora – Zidanica Marjana Kozine
8738
Trška gora
Ždinja vas
*138/1, *138/2
posamezni spomenik
Ždinja vas
*138/1, *138/2, 1588, 1590/1, 1594, 1598/1, 1598/3, 2475/1-del

Opis in vrednotenje:
Zidanica Marjana Kozine leži na jugovzhodnem pobočju Trške gore, na sredini poti proti vrhu. Dostop
do zidanice je mogoč z avtomobilom.
Zidanica je grajena kot enonadstropna stavba, ki je z zadnjim delom vkopana v strmi hrib tako, da se v
zadnjem delu streha dotika tal. Ima dvokapno streho, na prizidku na zahodni strani pa enokapno.
Grajena je v vsaj štirih različnih gradbenih fazah. Najstarejši del je vinska klet z osrednjim bivalnim
delom nad njo. Verjetno je bil kmalu prizidan leseni nadstrešek pred vhodom v klet, nad katerim je
urejena bivalna soba – veranda, ki je dostopna iz kuhinje. V zadnjem delu je bil kasneje prizidan del z
vhodom in prostorom za prešo. Ta del tudi ni podkleten. Najkasneje je bil prizidan zahodni prizidek s
sobo v nadstropju in garažo v kleti, ki izstopa iz celote zidanice in ima tudi enokapno streho prečno
poloŽeno na zidanico.
Kletni del je grajen iz kamna, nadstropje pa je leseno in kasneje ometano. Leseni nadstrešek je iz
zahodne in južne strani obit z deskami. S tem so ohranjali prednjo, zunanjo steno kleti v senci in tako
preprečili preveliko segrevanje kleti. Čez celotno prednjo fasado je bil postavljen lesen gank, ki pa je
danes že delno podrt in v izredno slabem stanju. Ob vzhodni steni so po pobočju speljane betonske
stopnice, ki nas pripeljejo do današnjega vhoda v bivalni del zidanice. Na fasadi se lepo vidijo
zazidana vrata, ki so bila verjetno prvotni vhod v bivalni del zidanice. Prav tako so bile stopnice tudi ob
zahodni steni in so omogočale poseben vhod v stanovanje v prizidku. Teh stopnic danes ni več. Na
vzhodni fasadi je ostanek balkona, do katerega je bil dostop iz vzhodne izmed podstrešne sobe. Na
vseh oknih, z izjemo kasnejšega prizidka, so polkna. Okna in vrata so različnih dimenzij in oblik. V
severni strani strehe je frčada z vrati, ki omogočajo dostop do podstrešja naravnost iz vzpetine za
zidanico.
Hiša ima tri etaže. Klet, ki je enoten prostor; nadstropje, v katerem so bivalni prostori in del namenjen
prešanju ter podstrešje z dvema bivalnima sobama.
Zidanica je bila v lasti novomeške družine Skaberne. Vsaj od leta 1810, verjetno pa še prej, je ta
družina imela gostilno v Novem mestu. Čas graditve zidanice na Trški gori sega v začetek 19. stoletja,
saj je tloris, ki ga lahko zasledimo že v franciscejskem katastru iz leta 1824, zelo podoben
današnjemu tlorisu zidanice. Podatkov o tem, ali še vedno stoji ista stavba pa nimamo. Vsekakor je
stavba doživela kar nekaj kasnejših sprememb.
V zidanici je po letu 1945 ustvarjal slovenski skladatelj Marjan Kozina. Rodil se je v Novem mestu leta
1907 in je bil potomec Skabernetove družine. Skladatelj, ki se je šolal v Ljubljani, na Dunaju in v Pragi,
je že v 30-ih letih deloval v Ljubljani in v drugih večjih mestih tedanje kraljevine. Leta 1943 je vstopil v
partizane, kjer je bil aktiven na kulturnem, predvsem glasbenem področju. Po vojni je predaval na
ljubljanski Akadamiji za glasbo in bil od leta 1953 redni član SAZU.
Na zahodni fasadi je bila v spomin na skladatelja vzidana spominska plošča, ki je bila zaradi
nevarnosti uničenja kasneje odstranjena in deponirana v Dolenjskem muzeju.

Dokaj dobro ohranjena zidnica meščanske družine, priča o načinu uporabe tovrstnega objekta ne
samo v gospodarske namene, temveč tudi za preživljanje prostega časa. Dodatno vrednost pa daje
objektu dejstvo, da je v njem nekaj časa živel in ustvarjal tudi slovenski skladatelj Marjan Kozina.

Vplivno območje:
Vplivno območje spomenika obsega vinogradniške parcele severovzhodno in jugozahodno ob
spomeniku.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1598/1

1598/3
*138/2
*138/1
1594

2475/1

1590/1

1588

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8738

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 92

Uršna sela – Železniška postaja
8748
Uršna sela
Dobindol
*492
posamezni spomenik
Dobindol
*492, *493, *494, *495, 4187/3-del, 4187/7, 4187/12

Opis in vrednotenje:
Železniška postaja Uršna sela stoji ob belokranjski železniški progi, na južnem robu naselja Uršna
sela.
Postajno poslopje je pritlična stavba, grajena v obliki črke L. Pred samo postajo je nadkrit prostor
zunanje čakalnice. Poslopje je bilo zgrajeno v letu 1914, ko je bila zgrajena tudi celotna belokranjska
proga od Novega mesta do meje na Kolpi pri Rosalnicah. Zgrajena je bila po projektu, ki je bil enak za
postaje ob tej progi. Čeprav je bila med drugo svetovno vojno precej poškodovana, je bila po letu 1945
obnovljena po vzoru prejšnje stavbe. Ohranjene so tudi posamezne naprave za dvigovanje zapornic
ter stare signalne naprave.

Vplivno območje:
Vplivno območje se razsteza na severu od cestnega nadvoza nad progo ob progi in postajnih poslopij
do zožanja na en tir na jugu. Znotraj vplivnega območja so ohranjena posamezna poslopja, ki so
služila za delovanje postaje ter stanovanjski blok, ki je bil prav tako zgrajen leta 1914 za potrebe
železniških delavcev.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za druge objekte in naprave.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

4187/12

*492
4187/7*493

*494

*495

4187/3

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:5000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 8748

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 93

Veliki Orehek – Kozolci
806
Veliki Orehek
Zajčji vrh
784, 785, 786,787/2, 787/1, 788/1, 788/2, 789, 790, 791, 792, 793/2-del, 1509/1del, 1536-del, 1537-del, 1538/2-del, 1539-del, 2790/1-del, 1507
posamezni spomenik
Zajčji vrh
750, 752/1, 753, 754/1, 754/2, 758, 759, 762, 763, 764, 765/1, 765/2, 766/1,
766/2, 767/1, 767/2, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778,
779/1, 779/2, 781, 784, 785, 786, 787/1, 787/2, 788/1, 788/2, 789, 790, 791,
792, 793/1, 793/2, 794/1, 794/2, 795/1, 795/2, 795/3, 795/4, 811-del, 1504,
1505, 1506, 1507, 1509/1-del, 1509/3, 1511, 1533/1, 1533/2, 1534/1, 1534/2,
1535/1, 1535/2, 1536-del, 1537-del, 1538/2, 1539, 2790/1-del

Opis in vrednotenje:
Skupina kozolcev stoji tik ob vzhodnem robu vasi Veliki Orehek. Kozolci so postavljeni na pobočju
vzporedno s plastnicami in stoje na terasah z obeh strani ceste.
Znotraj skupine devetih kozolcev sta v osnovi zastopana dva različna tipa kozolcev. Dva kozolca sta
tipa toplarja in sicer Vicov in Mežnaričov. Oba imata po dva para oken, lesene stopnice in sta brez
repov. Imata hrastove stebre, ki stoje na kamnitih in betonskih podstavkih. Ostali kozolci predstavljajo
tip enojnega kozolca s plaščem. To so: Ravnihov, Vicov, Pipanov, Juretov, Štravsov, Majacov in
Puncerjev kozolec. Vsi kozolci so praviloma leseni, stoje na kamnitih in betonskih podstavkih ali pa kar
na zemlji. Večina kozolcev je bila še v sedemdesetih letih krita s slamnato kritino, nakar jo začne
nadomeščati opečna in betonska kritina.
Glavnina kozolcev še vedno opravlja svojo primarno oz. sušilno in funkcijo.
V Franciscejskem katastru in prvi reambulaciji kozolci še niso vrisani. Na podlagi preliminarnih
dendrokronoloških analiz lahko predpostavimo, da so bili posamezni kozolci na tej lokaciji postavljeni v
drugi polovici 19. stoletja, medtem ko sta bila Vicov in Juretov kozolec postavljena v začetku
sedemdesetih let 20. stoletja.
Znotraj varovanega območja kulturnega spomenika stojita še prometni znak z imenom vasi in večji kip
z okroglim podnožjem. Hkrati so znotraj območja še vedno ostanki nedovoljenega gradbenega
posega, ki je bil izveden v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in bi ga bilo potrebno odstraniti.
Skupina kozolcev oziroma gospodarskih stavb na robu vasi Veliki Orehek predstavlja dva tipa
kozolcev, ki sta značilna in razširjena na Dolenjskem, še posebej v območju pod Gorjanci. Te stavbe
nam pričajo o gospodarjenju in načinu življenja malih kmetov ter o njihovih ekonomskih zmožnostih.
Ob svoji osnovni funkciji, ki jo še opravljajo, so kozolci s svojo postavitvijo v teren oz. pobočje
istočasno tudi odličen primer upoštevanja obstoječe parcelacije in smiselne rabe prostora, posredno
pa predstavljajo tudi znanje in sposobnosti lokalnih mojstrov tesarjev.
Vplivno območje:
Vplivno območje obsega polja severno in južno od ceste, ki pelje iz Malega proti Velikemu Orehku.
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 dovoljeno je izvajati rekonstrukcijska in sanacijska dela za potrebe ohranjanja in izboljšanja
pričevalnih kvalitet kozolcev in samega območja,
 dovoljeno je delno dopolniti namembnost posameznega kozolca, če ni možno zagotoviti
izvajanja osnovne funkcije, in če s tem ni bistveno prizadeta njihova materialna substanca in
pričevalnost,




dovoljeno je dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti njihove
statične stabilnosti,
dovoljeno je posegati v okolico kozolcev zaradi njihove boljše predstavitve.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 18.03.2016

ED 806

SAKRALNI SPOMENIKI

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 94

Gorenje Lakovnice – Cerkev sv. Florijana na Cerovcu
2088
Gorenje Lakovnice
Lakovnice
270/3
posamezni spomenik
Lakovnice
*246, *247, *245, *270, 252-del, 254-del, 255, 257, 259, 260, 261/1, 261/2,
261/3, 262, 266, 267, 268, 269, 270/1, 270/3, 271, 272/1, 272/2-del, 273, 276,
301/2, 301/1, 2311-del

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji na vrhu 333 m visokega razglednega in z vinogradi zasajenega hriba Cerovec.
Cerkev je v pisanih virih prvikrat omenjena leta 1581 v vizitaciji Pavla Bizancija, ki pravi, da je
posvečena sv. Ahacu. Zanimivo je, da ni navedena v popisu cerkva na Dolenjskem, ki ga je v letih
1592-1597 opravil novomeški prošt Montagnana. Kot cerkev, posvečena sv. Florijanu, je omenjena
šele v popisu šmihelske župnije iz leta 1823.
Cerkveno arhitekturo sestavljajo tristrano zaključen in kupolasto obokan prezbiterij, ki je prislonjen k
starejši, pravokotni, banjasto obokani ladji. K njeni vhodni fasadi je prislonjen zvonik z novogotsko
obliko strehe, katerega fasade so na baročen način dekorativno členjene z naslikanimi vogalniki.
Glavni in edini oltar je skromen podobarski izdelek iz 19. stol. Med 2. svetovno vojno je bila cerkev
močno poškodovana in okoli leta 1970 obnovljena po navodilih arhitekta Janeza Valentinčiča. Takrat
je podobar Hinko Podkrižnik obnovil tudi oltar.
Kljub svoji skromnosti hrani cerkev sv. Florijana dve dragotini, stara bronasta zvonova. Starejšega iz
leta 1479 je vlil potujoči zvonar Rosetus in je njegov edini poznani izdelek na Slovenskem. Mlajši in
večji zvon nosi letnico 1693 in je bil leta 1912 kupljen pri podružnici na Dolžu.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega vinogradniške, kmetijske in gozdne parcele, ki se v pasovih spuščajo od vrha
hriba, na katerem stoji cerkev, v dolino.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednj posebn določil:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 21.03.2016

ED 2088

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 95

Črmošnjice pri Stopičah – Cerkev sv. Marije Magdalene
2347
Črmošnjice pri Stopičah
Stopiče
*100
posamezni spomenik
Stopiče
*100, *186, 1652/1- del, 1679, 1752/2, 1755/1, 1755/2, 1755/3, 1773/2, 1761/1,
1761/2, 1761/3, 1761/4, 1762/1, 1765/1, 1765/3, 1765/4, 1768, 1772, 1773/1,
1775, 1776, 1777, 1780, 1781, 1782, 1785, 1791, 1793, 1795, 1796, 1797,
1799, 1801/1, 1801/3, 1801/4, 1801/5, 1801/6, 1858/2, 1859/4, 1861-del, 2271,
2273/1

Opis in vrednotenje:
Cerkev je odmaknjena od vasi in stoji sredi polj in travnikov.
Črmošnjice se v pisnih virih prvikrat omenjajo leta 1264, kot vas pa so navedene leta 1295. Cerkev sv.
Marije Magdalene je prvikrat omenjena leta 1581 v vizitaciji Pavla Bizancija. Takrat je sodila v okvir
pražupnije Šmihel pri Novem mestu, po letu 1767 pa je bila priključena v tega leta ustanovljeno
župnijo Stopiče.
Cerkveno arhitekturo sestavljajo tristrano zaključen prezbiterij, obokan v enem delu s sistemom
križnega obokanja in v drugem s tremi sosvodnicami s poudarjenimi grebeni, ki se ne sklepajo v
stikališču križnega oboka. Prezbiterij je prislonjen k starejši podolžni pravokotni ladji, obokani s plitvim
banjastim obokom. Pred njeno vhodno fasado je stoji zvonik, pokrit s streho novobaročne oblike iz 19.
stoletja.
Glavni oltar novobaročnih oblik je blizu izdelkom Šubičeve podobarske delavnice iz tretje četrtine 19.
stoletja. Oba na steno naslikana stranska oltarja sta verjetno delo novomeškega slikarja Antona Ceja
iz zadnje četrtine 19. stoletja.
Cerkev sv. Marije Magdalene je skromna podeželska podružnica, katere zasnova sega še v 16.
stoletje. V 18. stol. je bila barokizirana in predelana tudi v drugi polovici 19. stoletja, ko je med drugim
dobila novo oltarno opremo. Cerkev odlikuje osamljena in izpostavljena lega v pokrajini, zaradi katere
sodi med naše ambientalno najbolj kvalitetne spomenike.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega polja in travnike okoli cerkve. Na severu in severovzhodu sega do gozdnega
roba, na jugu pa do ceste Črmošnjice - Stopiče.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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1755/1

1755/2
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1761/1
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1762/1
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*186
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1765/4

1768
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1773/1
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1776

1777
1772

1780
*100

1781

1861

1782

2271
1859/4
2273/1

1785

1858/2
1791

1793
1799
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1801/4
1801/5
1801/6

1796

1652/1

1795

1801/3
1801/1

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 21.03.2016

ED 2347

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 96

Dolž – Cerkev sv. Kozme in Damijana
2348
Dolž
Cerovec
*136
posamezni spomenik
Cerovec
*136, 2003/48, 2027/3, 2027/4, 2028/1, 2028/2, 2029/1, 2029/3, 2029/4, 2030/1,
2030/2-del, 2045/1, 2045/2, 2046

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji na pokopališču nad vasjo, ki ga obdaja kamnit zidec.
Cerkev v Dolžu prvikrat omenja vizitator oglejskega patriarha Pavel Bizancij v popisu iz leta 1581 in
pravi, da je posvečena sv. Petru in Pavlu. Z istim patrocinijem je navedena tudi v popisu novomeškega
prošta Montagnane, nastalem v letih 1592-1596. Cerkev, omenjena v listinah iz 16. stoletja, je bila
temeljito predelana ali celo pozidana na novo v 18. stoletju, o čemer pričajo njena arhitektura in
oprema, pa tudi letnica 1722 na zvoniku. Takrat je verjetno tudi prišlo do zamenjave patrocinija, saj je
čaščenje sv. Kozme in Damijana doseglo svoj vrh ravno v sredini 18. stoletja. Cerkev je prvotno je
sodila v okvir pražupnije Šmihel, po letu 1767 pa je bila pridružena takrat ustanovljeni župniji Stopiče.
Cerkveno stavbo sestavljajo v tlorisu pravokoten, ravno zaključen prezbiterij, podolžna ladja, ki jo s
prezbiterijem povezuje v enotno arhitekturo bogato profiliran strešni venec. Pred vhodno fasado ladje
je prislonjen zvonik, na severni strani pa bo stiku zvonika in ladje prvotno odprta lopa, ki je služila kot
kapela. Notranjost oblikujeta dva dela: banjasto obokan prezbiterij in z visečo kupolo pokrita ladja.
Velik oltar je v osnovi iz zač. 18. stoletja, a je bil kasneje močno predelan, tudi oltarna slika. Kip
Kristusa kralja na menzi severnega stranskega oltarja je delo novomeškega podobarja Franceta
Vodnika, svečnika pa sta še iz 17. stoletja. Križev pot z napisi v bohoričici je delo poznobaročnega
slikarja Antona Postla oz. njegove delavnice, in je bil prenesen iz stopiške cerkve.
Prostor kapele v lopi pokriva križni obok z motivom vglobljenega štirilista na temenu. Na čelni steni je
fragmentarno ohranjen prizor Križanja, ki je stilno blizu Postlovemu načinu slikanja.
Cerkev sv. Kozme in Damijana je podeželska podružnica, ki priča o razvoju cerkvene organizacije v
Podgorju ter s tem povezani mreži novoustanovljenih župnij in cerkva v 18. stoletju. Njena
izpostavljena lega na grebenu nad vasjo daje prepoznavnost pokrajini.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega pretežno nepozidan prostor zahodno in južno od spomenika, na severu pa
zajema prostor mrliške vežice s parkiriščem.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

2003/48

*136

2030/2

2028/2

2027/4

2028/1
2030/1
2029/1
2027/3

2029/4
2029/3
2045/1

2045/2

2046

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 21.03.2016

ED 2348

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 97

Gabrje pod Gorjanci – Cerkev sv. Janeza Krstnika
1679
Gabrje
Gabrje
*40-del
posamezni spomenik
Gabrje
*40, *311, *322, 789, 790/1, 790/2, 790/3, 790/4, 811, 812/1, 812/2, 812/3,
813/1, 813/2, 813/3, 814, 815/1, 815/2, 816/1, 816/2, 816/3, 817/1, 817/2, 908,
909, 910, 911/1, 911/2, 912/1, 912/2, 913, 915, 916, 917, 1955, 1956, 1957/1,
1957/2, 1958/1, 1958/2, 1959/1, 1959/2, 1960, 1961, 1962/1, 1962/3, 1962/4,
1962/5, 1963, 1964/1, 1964/2, 1965/2, 1965/3, 1968/2, 1969/1, 1969/2, 1970/1,
1971/1, 1971/2, 1972/1, 1972/2, 1979/3, 1988/2, 1990/3, 2005/2, 2775/1-del,
2775/2, 2775/4-del, 2778/1-del

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji na pokopališču nad vasjo, ob cesti, ki vodi na Gorjance. Vhod na pokopališče, ki ga
obdaja kamnit zid, oblikuje v osi cerkve slikovita vhodna partija, na severni strani pokopališkega zidu
raste stara in mogočna lipa.
Gabrje je v arhivskih dokumentih prvikrat omenjeno leta 1444, cerkev sv. Janeza Krstnika pa leta 1526
v popisu protiturškega davka. Prvotno je sodila v okvir pražupnije Šentjernej, po letu 1876 pa je
vključena v tega leta ustanovljeno župnijo Brusnice.
Cerkveno arhitekturo sestavljajo tristrano zaključen prezbiterij, podolžna pravokotna ladja, pred njeno
vhodno fasado prislonjen zvonik, pokrit s piramidasto streho s trikotnimi čeli in prstanom, na njegovo
severno stran je prislonjena lopa. Notranjščina je enotno delujoč prostor. Prezbiterij in ladja sta pokrita
z banjastim obokom s sosvodnicami, ki počivajo na pilastrih s kapiteli.
Glavni oltar je tip zlatega oltarja 17. stoletja, stilne značilnosti 17. stoletja izdajata tudi oba stranska
oltarja. Podobe križevega pota z napisi v bohoričici so delo dolenjskega poznobaročnega slikarja
Antona Postla. Na oboku in stenah prezbiterija je prezentirana figuralna in dekorativna poslikava iz
druge polovice 17. stoletja.
Cerkev je skromna podeželska podružnica s kvalitetno opremo iz konca 17. oziroma začetka 18.
stoletja. Cerkvenemu ambientu daje kvaliteten poudarek stara košata lipa, prostorska izpostavljena
lega cerkve pa daje podgorski pokrajini značilno prepoznavnost.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega polja in travnike z lesenimi gospodarskimi poslopji (kozolci) ter neurejeno
parkirišče severno in zahodno od spomenika. Zajema tudi del novega pokopališča in terasaste
travnike nad njim.
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto
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Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 21.03.2016

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

ED 1679

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 98

Gorenje Kamence – Cerkev sv. Križa
2164
Gorenje Kamence
Daljnji vrh
2077
posamezni spomenik
Daljnji vrh
2073-del, 2074/1, 2075/1, 2075/2, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082/1,
2082/2, 2083-del, 2628/7-del

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji na pokopališču v bregu na zahodnem delu vasi, ob poti, ki vodi proti Daljnemu Vrhu.
Pokopališče obdaja nizek kamnit in ometan zidec.
Kamence so v arhivskih dokumentih prvikrat omenjene leta 1278, ko še niso bile razdeljene na dve
naselji, Gorenje Kamence pa so prvikrat navedene leta 1467. Cerkve sv. Križa srednjeveški viri ne
omenjajo. Pozidana naj bi bila leta 1683, v pisnih virih pa je prvikrat omenjena v sredini 18. stoletja.
Cerkvena arhitektura je v osnovi starejša od prve pisne omembe. Pravokoten prezbiterij s tristranim
zaključkom in zvezdasto grebenastim obokom z zvezdo v sredini, je bil ob koncu 16. ali v začetku 17.
stoletja prislonjen k starejši ladji, v katere vhodno fasado je bil v prvi polovici 18. stoletja vgrajen
zvonik, pokrit z značilno baročno streho. Odprtine za zvonove so oblikovane kot bifore s kamnitimi
okvirji in delilnim stebričem.
Glavni oltar je tip zlatega oltarja iz druge polovice 17. stoletja, svečniki pa so verjetno iz 18. stoletja. Iz
začetkov 18. stoletja je tudi stranski oltar sv. Janeza; drugi, Mariji posvečen stranski oltar, ima
novogotsko obliko oltarnega nastavka, postavljen pa je bil iz zaobljube po koncu prve svetovne vojne.
Na njem je na podstavku vrsta avstrijskih vojaških kolajn in drugih svetinjic.
Cerkev je skromna podeželska podružnica s poznosrednjeveško stavbno zasnovo, barokizirana v 17.
in 18. stoletju. Kvalitetna baročna oltarna oprema je večinoma iz 17. stoletja, Mariji zaobljubljeni
stranski oltar ima veliko kulturnozgodovinsko vrednost. Zvonik predstavlja dominanto kraja in oblikuje
tudi značilno podobo pokrajine ob dolenjski železniški progi.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega travnike in polja južno in zahodno od spomenika.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 21.03.2016

ED 2164

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 99

Gorenje Kamenje – Cerkev sv. Duha
2047
Gorenje Kamenje
Zagorica
*33
posamezni spomenik
Zagorica
*31, *33, *276, *281, 488/2, 488/3, 488/5, 488/7, 488/8, 488/9, 488/11, 488/12,
488/13, 488/14, 488/15, 488/16, 490, 491/3, 491/4, 495/1, 495/6, 496, 497/1,
497/2, 497/3, 497/4, 498/1, 498/2, 503, 504, 2206-del

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji v bregu nad vasjo.
Gorenje Kamenje je v pisnih virih prvikrat navedeno leta 1349, cerkev sv. Duha pa leta 1581 v
vizitacijskem zapisniku Pavla Bizancija. Ta pravi, da je cerkev na gradu Hmeljnik, da so si jo prisvojili
»heretiki« in da se v njej ne mašuje. To, da stoji v Kamenju, prvikrat navaja šele Valvasor v Slavi
vojvodine Kranjske iz leta 1689.
Cerkveno arhitekturo sestavljajo pravokoten prezbiterij s posnetima ogloma, enako široka podolžna
pravokotna ladja, ter zvonik, prislonjen pred njeno vhodno fasado. V južni steni ladje je visoko v steni
pokončno pravokotno okence, katerega nastanek lahko postavimo še v dobo romanike. Notranjščina
je enoten baročen prostor. Prezbiterij in ladja sta obokana s kupolama, ki slonita na zidnem vencu,
nosijo pa ju ogelni pilastri. Glavni oltar je tip zlatega oltarja 17. stoletja.
Cerkev je skromna vaška podružnica, ki skriva v svoji osnovi še srednjeveško (romansko) jedro, kar
dokazuje, da je njena arhitektura dosti starejša od prve omembe v pisnih virih. Današnja podoba je
rezultat barokizacije v 17. stoletju, ko je cerkev dobila nov prezbiterij in oltar, romanska ladja pa je bila
predelana.

Vplivno območje:
Vplivno območje zajema kulturni spomenik Gorenje Kamenje - Gradišče Sv. Duh (8616) in gozdnate
površine na severnih in zahodnih pobočjih hriba.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za arheološka najdišča ter naslednja
posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in varstveni režim za arheološka najdišča.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 21.03.2016

ED 2047

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 100

Gorenje Karteljevo – Cerkev sv. Primoža in Felicijana
2045
Gorenje Karteljevo
Zagorica
*102
posamezni spomenik
Zagorica
*102, *105, 1065/1-del, 1065/5-del, 1065/12, 1083/6-del, 1084/3-del, 1085,
1086/4, 1086/5, 1086/6, 1086/7, 1086/8, 1088, 1089, 1090/1, 1091/1, 1091/2,
1091/5, 1093/1-del, 2182/2-del, 2186-del, 2232-del,

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji na pokopališču na robu vasi, ki ga obdaja kamnit zid.
Karteljevo je v pisnih virih prvič omenjeno leta 1351, ko še ni bilo razdeljeno v dve, Gorenje Karteljevo
pa že leta 1358. Cerkev sv. Primoža in Felicijana je prvikrat navedena leta 1581 v vizitaciji Pavla
Bizancija. Ta pravi, da so jo zasedli luterani in da se v njej ne mašuje.
Cerkveno arhitekturo sestavljajo zgodnjebaročen tristrano zaključen prezbiterij, ki je po gotski tradiciji
enako širok kot podolžna pravokotna ladja, pred katere vhodno fasado je prislonjen zvonik, pokrit z
baročno razgibano streho. Na stenah ladje so ohranjeni prvotni romanski ometi, nad njimi pa so
kasneje položeni še gotski in baročni gotski. Fasade zvonika so dekorativno členjene z naslikanimi
vogalniki, obrobami in horizontalnimi pasovi v temno sivem barvnem tonu, značilnim za 17. stoletje.
Prezbiterij je obokan z grebenastim obokom v kombinaciji sosvodnic z motivom zvezde v sredini.
Ladja je pokrita z banjastim obokom s sosvodnicami, ki sloni na polstebrih.
Glavni oltar je tip baročnega oltarja iz konca 17. oz. začetka 18. stoletja, stranski oltar s sliko Matere
Božje dobrega sveta je omejen na stensko nišo. Značilne baročne elemente imata tudi prižnica s
slikami evangelistov in orgelska omara iz prve polovice 18. stoletja. V južno steno ladje so vzidane štiri
kamnite nagrobne plošče iz konca 16. in začetkov 17. stoletja, kar navaja, da je pod tlaki ladje kripta, v
kateri so pokopavali svoje umrle lastniki gradu Hmeljnik.
Cerkvena arhitektura je kljub pozni omembi v pisnih virih v osnovi še romanska (ladja), ki je bila
barokizirana ob koncu 17. (zvonik, zakristija) oz. v začetku 18. stoletja (prezbiterij), ko je dobila tudi
opremo. Skozi stoletja je bila cerkev tesno povezana z bližnjim gradom Hmeljnik, katerega ustanova
je. Zaradi odličnosti svoje arhitekture in opreme sodi cerkev med najpomembnejše spomenike na
Dolenjskem.
Na južni zunanji steni ladje so bili vidni trije fragmenti srednjeveških fresk. Na največjem lahko
razberemo ostanek upodobitve sv. Krištofa nedoločljivega nastanka, morda iz druge polovice 15.
stoletja. Poslikava je bila ob zadnji prenovi fasad leta 2008 delno uničena, delno pa prebeljena.
V severozahodni steni ladje je ob zvoniku vzidan rimski napisni nagrobnik, ki je kot enota kulturne
dediščine z imenom Gorenje Karteljevo – Antični nagrobnik (EŠD 8643) vpisan v register kulturne
dediščine in je sestavni del spomenika Gorenje Karteljevo – Cerkev sv. Primoža in Felicijana.
Na zahodni steni zakristije je nameščena spominska plošča zamolčanim žrtvam, postavljena leta
1997.
Ob vhodu na pokopališče je urejen grob s spomenikom padlim v NOB. Na grobu, v katerem je
pokopanih enajst padlih borcev NOV in dve žrtvi fašističnega nasilja, stoji kamnit sarkofag z imeni
padlih. Spomenik je z imenom Gorenje Karteljevo – Grobnica padlim med NOB (EŠD 4203) vpisan v
register nepremične kulturne dediščine in je sestavni del kulturnega spomenika Gorenje Karteljevo –
Cerkev sv. Primoža in Felicijana.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega na severu neposredno okolico cerkve z najbližjimi domačijami, na vzhodni,
južni in jugozahodni strani pa zajema terasaste travnike in polja.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
 Spominska obeležja se ohranjajo na obstoječih lokacijah.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1083/6
1084/3

2186

1065/12

*105
1065/5

1085
*102

1086/5
1086/4

1086/6
2182/2

1086/7

1065/1

1086/8

1088
1089

1090/1
1091/2

1091/5
1091/1

1093/1

2232

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 21.03.2016

ED 2045

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 101

Gornja Težka Voda – Cerkev sv. Urbana
2354
Gornja Težka Voda
Težka voda
*97, 1294
posamezni spomenik
Težka voda
*97, *116-del, 1028/3-del, 1258/4-del, 1274-del, 1276, 1275, 1277-del,
1280/2, 1283/2, 1283/3, 1283/4, 1283/5, 1283/6, 1284/1, 1284/2,
1287/3, 1289/1, 1289/2, 1292, 1293/1, 1293/2, 1294, 1295, 1298,
1321/1, 1321/2, 1322/3, 1326/1, 1326/2, 1327, 1330, 1333/1, 1333/2,
1336/2, 1338, 1398-del, 1416-del

1280/1,
1287/2,
1287/1,
1336/1,

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji na severozahodnem robu vasi, cerkveni areal pa je obdan z nizkim kamnitim zidcem.
Gornja Težka Voda je v pisnih virih prvikrat omenjena leta 1393. Cerkev sv. Urbana je prvikrat
navedena leta 1581 v vizitaciji Pavla Bizancija. Takrat je sodila v okvir pražupnije Šmihel, leta 1767 pa
je bila pridružena tega leta ustanovljeni župniji Stopiče.
Cerkvena zunanjščina kaže videz enotne stavbe. Njeno arhitekturo sestavljajo ravno zaključen
prezbiterij, ki je enako širok kot pravokotna ladja, v njeno vhodno fasado pa je vgrajen zvonik, pokrit s
piramidasto streho. Na kamnitem portalu je letnica 1833. Notranjščina je bolj raznolika, saj je
prezbiterij samostojna arhitektura v obliki potlačenega oktogona, pokritega s kupolo, podolžna ladja pa
ima banjast obok, členjen s parom sosvodnic, ki počivajo na pilastrih.
Glavni oltar je v osnovi iz druge polovice 17. stoletja, a ga je leta 1831 predelal novomeški podobar
Anton Hausbaum, ob koncu 19. stoletja pa še Šubiceva podobarska delavnica iz Poljanske doline.
Oba stranska oltarja sta iz 19. stoletja. Mali zvon ima letnico 1670.
Cerkev je skromna podeželska podružnica, na kateri so obsežna in temeljita obnovitvena dela v 19.
stoletju zabrisala njeno starejšo stavbno zasnovo. Sočasna s predelavo arhitekture je tudi oprema,
izdelek podobarskih delavnic 19. stoletja, delno tudi lokalnih. Zaradi izpostavljene lege na robu vasi,
daje cerkev pokrajini značilno in prepoznavno podobo.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega neposredno okolico cerkve na severozahodnem robu vasi in se nato razširi
preko travnikov in polj do gozdnega roba.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1283/4

1275
1276

1289/1
1338

1283/3

1280/1

1336/2
1336/1

1289/2

1283/2
1277

1274

1283/5

1287/3
1287/1
1287/2
1326/1
1326/2

1327 1330
1333/1

1333/2
1321/2

1293/2

1284/1
1292

1322/3

1284/2

1298

1321/1

1293/1

*97
1294

1295

1258/4
1398
1028/3

1416
*116

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 21.03.2016

ED 2354

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 102

Hrušica na Dolenjskem – Cerkev sv. Jakoba
2349
Hrušica
Hrušica
215/5
posamezni spomenik
Hrušica
5/1, 5/2, 5/3, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 215/1, 215/3, 215/4, 215/5, 216, 628/1-del,
630, 1327/1-del, 1330/4-del

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji na pokopališču ob cesti, ki pripelje v vas iz zahodne smeri. Pokopališče obdaja kamnit
zid.
Hrušica je v arhivskih virih prvikrat omenjena leta 1393, cerkev sv. Jakoba pa leta 1581 v vizitaciji
Pavla Bizancija. Takrat je sodila v okvir pražupnije Šmihel, leta 1767 pa je bila pridružena tega leta
ustanovljeni župniji Stopiče.
Cerkveno arhitekturo sestavljajo tristrano zaključen prezbiterij, pravokotna podolžna ladja, pred njeno
vhodno fasado prislonjen zvonik, ter odprta lopa z zidano ograjo pred njegovo zahodno steno.
Prezbiterij pokriva banjast obok s sosvodnicami, ki imajo ravno prirezane obočne pete. Banjasti obok s
sosvodnicami pokriva tudi ladjo, za razliko od prezbiterija pa počivajo sosvodnice na tankih pilastrih s
kapiteli.
Glavni oltar je izdelek podobarja Štefana Šubica iz leta 1865, izdelek njegove delavnice sta tudi oba
stranska oltarja, prav tako tudi oltarni sliki. Delavnica je tako opremila celotno cerkev.
V odprti lopi je postavljena kapelica z lesenim kipom Žalostne Marije z mrtvim Jezusom. Kapelico je
leta 1906 postavil župnik Franc Brulc, ki je bil doma iz Brulčevega mlina na Hrušici.
Cerkev je skromna podeželska podružnica, zasnovana v srednjem veku in barokizirana v 18. stoletju,
ter na novo opremljena v tretji četrtini 19. stoletja z oltarji, ki jih je izdelala Šubiceva podobarska
delavnica iz Poljanske doline. Zaradi izpostavljene lege nad vasjo ima cerkev veliko ambientalno
vrednost.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega neposredno okolico spomenika ter travnike in polja na obeh straneh ceste, ki
vodi v vas iz zahodne strani.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

6/5
6/4
6/3

6/2
6/6

6/6

1330/4
5/3
215/5
630

215/3

628/1

5/1

5/2

1327/1

628/1

215/1
215/4

216

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 21.03.2016

ED 2349

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 103

Jurna vas – Cerkev sv. Marjete
2117
Jurna vas
Lakovnice
*89
posamezni spomenik
Lakovnice
*88, *89, 1067/3, 1067/10, 1067/11, 1069/2, 1069/3, 1070/1, 1070/2, 1070/4,
1256/4-del, 1260/1, 1261/2-del, 1333/1-del, 1338/3, 2334/1-del

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji na pokopališču na robu vasi. V pokopališkem zidu, ki zamejuje pokopališče, se odpira
slikovita vhodna partija.
Jurna vas je v arhivskih virih prvikrat omenjena leta 1424, cerkev sv. Marjete pa leta 1451 v neki listini
iz novomeškega kapiteljskega arhiva. Prvotno je sodila v okvir pražupnije Šmihel, po letu 1767 pa je
bila priključena takrat ustanovljeni župniji Stopiče.
Cerkveno arhitekturo sestavljajo tristrano zaključen prezbiterij, pravokotna ladja in pred njeno vhodno
fasado prislonjen zvonik z baročno razgibano streho. Prezbiterij je pokrit s kupolo, ki sloni na
arhitravih, ladja ima banjasti obok, ki ga nosijo pilastri. Glavni oltar z razgibano arhitekturo lesenega
nastavka ima letnico 1748, stranska oltarja sta mlajša.
Cerkev je skromna vaška podružnica, katere srednjeveško zasnovo je prekrila barokizacija v 18.
stoletju in dala stavbi današnjo podobo. Sočasno s predelavo arhitekture je cerkev dobila tudi baročni
glavni oltar, ki sodi v krog dolenjsko – posavske delavnice. Skupaj s pokopališkim zidom oblikuje
cerkev kvaliteten in prepoznaven vaški ambient.
Na pokopališču stojijo tri urejena spominska obeležja padlim v 2. svetovni vojni, od katerih tvorita
spomenik NOB ter grob Bojana Kraigherja in tovarišev celoto. Ležita ob južnem robu pokopališča in
sta postavljena na skupnem grobu več kot 40 padlih partizanov in fašističnega nasilja. Spomenik NOB
je narejen iz sivo belega kamna v obliki peterostranega stebra, ki se proti vrhu razširi. Podstavek je
močno profiliran. Steber zaključuje na vrhu izklesana peterokraka zvezda. Ob spominskem stebru stoji
večji kamniti blok nepravilne oblike s posvetilom Bojanu Kraigherju in soborcem, ki so padli decembra
1943 v bližini Jurne vasi. Ob vhodu v cerkev leži grob Livija Pregarca, Tržačana, ki je padel maja 1944
v bližini Jurne vasi. Na grobu je postavljena manjša nagrobna plošča. Vsi našteti grobovi so vpisani v
RKD z imeni Jurna vas – Grob Bojana Kraigherja in tovarišev (EŠD 4209), Jurna vas – Spomenik
NOB (EŠD 4208) in Jurna vas – Grob Livija Pregarca (EŠD 4210). So sestavni del kulturnega
spomenika Jurna vas – Cerkev sv. Marjete in zanje velja predpisani varstveni režim.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega neposredno okolico cerkve v središču vasi in se razširi ob cesti proti
Lakovnicam.
Varstveni režim spomenika:
Za spomenik veljata varstveni režim za stavbe in spominske objekte in kraje ter naslednja posebna
določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
 ohranjanje vseh treh naštetih spomenikov iz obdobja NOB, ki so navedeni kot sestavni del
spomenika.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

*88

1067/11

1069/2

1067/10

1069/3

1067/3
*89

1070/4

1338/3

2334/1
1333/1
1070/2
1070/1

1256/4

1261/2

1260/1

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 21.03.2016

ED 2117

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 104

Laze pri Uršnih selih - Cerkev sv. Matije
2578
Laze
Stare žage
3/3, 3/4, 3/5, 3/6
posamezni spomenik
Stare žage
2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8-del, 4/3-del, 4/4, 271/4,
274-del, 286/3-del, 289/1-del, 289/2, 3386/2-del, 3389/1-del, 3389/2, 3390/3-del,
3390/6-del, 3390/7, 3390/8

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji na robu vasi, ob cesti, ki vodi proti Beli krajini.
Laze so prvikrat omenjene leta 1666 v mehovskem urbarju, cerkev sv. Matije pa v Valvasorjevi Slavi
vojvodine Kranjske iz leta 1689. Ta pravi, da stoji v kraju »Neue Ritter« in da je podružnica župnije
Črmošnjice.
Cerkveno arhitekturo sestavljajo ravno zaključen prezbiterij, podolžna ladja in pred njeno vhodno
fasado prislonjen zvonik z novogotsko obliko strehe. Notranjost je banjasto obokana, obok sloni na
profiliranem venčnem zidcu. Prezibterij, ki je nižji od ladje, je obokan s po dvema sosvodnicama. Veliki
oltar je v osnovi iz prve četrtine 18, stoletja, a je bil večkrat predelan. V osrednji niši je kip sv. Matije, v
stranskih pa kipa sv. Petra in sv. Pavla. V osrednji, polkrožno zaključeni niši atike je kip sv. Jedrti. Levi
stranski oltar je starejši kot veliki in je še iz konca 17. stoletja. V osrednji niši je kip sv. Petra. V cerkvi
je še slika Marije Brezmadežne, ki sodi v slikarski krog Langusove delavnice iz prve polovice 19.
stoletja, obok ladje pa je leta 1986 z dokaj naivno dekorativno poslikavo okrasil Jože Ferk.
Cerkev stoji v vasi, v kateri je do druge svetovne vojne živela nemško govoreča kočevarska etnična
skupina. Čeprav cerkev, tako kot sama vas, ni starejša od 17. stoletja, pa lepo dopolnjuje in
zaokrožuje razvoj sakralnega stavbarstva v delu Dolenjske, ki je bila zgodovinsko povezana z nemško
etnično manjšino.

Vplivno območje:
Vplivno območje cerkve obsega neposredno okolico spomenika na obeh straneh ceste Uršna Sela Semič.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

2/2
2/4
2/5
3390/6

271/4

2/8

2/7

3390/7
2/6

2/9

274
3390/8

3389/1

3389/2

3/5

3/7
3/6

3/3

3/8

3/4

3390/3
286/3

4/3

4/4

3386/2
289/2

289/1

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 21.03.2016

ED 2578

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 105

Ljuben – Cerkev sv. Vida
2087
Veliki Podljuben
Veliki Podljuben
*11
posamezni spomenik
Veliki Podljuben
*11, 38/23, 38/24, 38/25, 38/26, 38/27, 38/28, 38/29, 38/30, 38/31, 38/32, 38/33,
38/34, 38/35, 38/36, 38/37, 38/38, 38/62, 38/64
Dobindol
*422, 3609/76, 3609/77, 3609/78, 3609/79, 3609/80, 3609/81, 3609/82, 3609/83,
3609/84, 3609/85, 3609/86, 3609/87, 3609/95, 4120-del

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji na južnem robu kraškega osamelca Ljuben (546 m nadmorske višine).
Ljuben se v listinah prvikrat omenjen leta 1436, cerkev sv. Vida pa leta 1477. Cerkev in oltar
(posvečen sv. Trojici!) je leta 1611 posvetil vizitator oglejskega patriarha škof Ursino de Bertis.
Posvetitev je bila verjetno povezana z dokončanjem nekih večjih obnovitvenih del v 17. stoletju, ko je
cerkvena arhitektura tudi dobila današnjo podobo.
Sestavljajo jo tristrano zaključen prezbiterij, podolžna ladja, pred katere vhodno fasado je postavljen
zvonik z novogotsko obliko strehe, ki je vpet v leseno pritlično lopo. Cerkev odlikujejo kamniti okvirji
oken in dveh portalov, ter kamniti delilni pasovi in bifore za zvonove, ki členijo fasade zvonika.
Glavni in edini oltar iz leta 1869 je delo podobarja Matije Tomca. Izdelan je v historičnem slogu, v
katerem prepoznamo posamezne stilne prvine romanike, gotike in renesanse. Na stranskih oltarnih
lokih sta postavljena kipa dveh škofov, ki kažeta stilne značilnosti iz časa okoli leta 1700 in sta
verjetno še iz starega baročnega oltarja šmihelske župnijske cerkve.
Stavba je skromna podružnična cerkev, ki je bila nekdaj priljubljena božja pot, na kar spominja velika
travnata površina in venec lip na gozdnem robu. Zaradi izpostavljene in dominantne lege na vrhu
razglednega hriba, predstavlja cerkev enega najpomembnejših ambientalnih spomenikov na
Dolenjskem.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega neposredno okolico cerkve, ki stoji na vrhu hriba, in se nato pahljačasto
razširi po njegovih vzhodnih, južnih in zahodnih gozdnatih pobočjih do vinogradniškega roba.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

38/23
38/31

38/64
38/24
38/32
*422

38/30
3609/95

38/25

*11

38/33

38/26

38/62

38/27

3609/87

4120

38/29
38/34

38/28

38/35

38/37
3609/76
3609/77
38/36

3609/78
3609/79

38/38
3609/86

3609/80

3609/82
3609/81

3609/85
3609/84

3609/83

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 21.03.2016

ED 2087

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 106

Mali Orehek – Cerkev sv. Andreja
2351
Mali Orehek
Zajčji vrh
*42
posamezni spomenik
Zajčji vrh
*42, *43/2, *46-del, *200, 798, 799, 800, 801, 802/1, 802/2, 805/3, 805/4, 805/5,
805/6, 806, 808-del, 809, 810, 811-del, 817/5, 1482, 1495/6, 1512/1, 1512/3,
1512/4, 1514/2, 2780-del, 2781-del, 2784, 2790/1-del

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji na robu vasi, na pokopališču, ki ga zamejuje kamnit zid, tik ob cesti proti Dolžu.
Orehek je prvikrat omenjen v urbarju iz leta 1477, ko še ni bil razdeljen v dve naselji. Cerkev sv.
Andreja je v arhivskih virih prvikrat izpričana leta 1490 v urbarju nemškega viteškega reda. Prvotno je
sodila v okvir pražupnije Šmihel, po letu 1767 pa je bila pridružena takrat ustanovljeni župniji Stopiče.
Cerkveno arhitekturo sestavljajo ravno zaključen prezbiterij, pravokotna ladja in pred njeno vhodno
stranico vgrajen zvonik z baročno oblikovano streho. Fasade zvonika so členjene z bogato
arhitekturno poslikavo v obliki temnosivih vogalnikov, delilnih pasov in obrob okoli odprtin za zvonove.
Na južni steni ladje je prezentirano polkrožno okence z dekorativno poslikanim okenskim ostenjem,
katerega oblika in velikost izdajata še romanske stilne elemente. Notranjost je baročno delujoč prostor.
Prezbiterij ima banjasti obok s sosvodnicami, ki sloni na bogato profiliranih konzolah. Tudi ladja je
pokrita z banjastim obokom s sosvodnicami, le da te, za razliko od prezbiterija, nosijo pilastri s kapiteli.
Veliki oltar iz leta 1865 je izdelek podobarja Štefana Šubica. Kompozicijsko enaka stranska oltarja,
prislonjena ob slavoločno steno, sta starejša od velikega in sodita še v tip baročnih oltarjev 17.
stoletja.
Cerkev sv. Andreja je v osnovi še romanska arhitektura iz 13. stoletja, ki je bila temeljito barokizirana v
18. stoletju. Takrat so namesto starega oltarnega prostora pozidali današnji prezbiterij, srednjeveško
ladjo obokali z banjastim obokom in k njeni zahodni fasadi prizidali visok zvonik. V baroku je cerkev
dobila tudi novo oltarno opremo. Večjih obnovitvenih deli je bila cerkev deležna tudi v drugi polovici
19. stoletja. Letnica 1866 na zvoniku pove, da so takrat verjetno obnovili fasade, leto prej pa je cerkev
dobila tudi nov veliki oltar. Cerkev je tako lep primer stavbnega razvoja skozi različna stilna obdobja,
njena izpostavljena lega pa daje prepoznavno podoba kraju in pokrajini pod Gorjanci.

Vplivno območje:
Vplivno območje spomenika obsega neposredno okolico spomenika ter polja in travnike na južnih in
zahodnih terasah pod vasjo.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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*43/2
1495/6
1514/2

*46
1512/3

1512/4

2781

1512/1

805/6
2790/1

800

*42

2780
817/5

802/2

802/1
805/3

805/5
*200

805/4

799
806
801

2784

798
808
809

810
811

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 21.03.2016

ED 2351

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 107

Novo mesto – Cerkev sv. Janeza Evangelista v Dolenjih Kamencah
2165
Novo mesto
Daljnji vrh
406-del
posamezni spomenik
Daljnji vrh
354/2, 355, 356, 357, 391, 392/1, 395-del, 398, 399/1, 400/3-del, 400/4, 403,
404, 405/1, 405/2, 405/3, 406, 407, 408-del, 418, 419-del, 1143/1-del

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji na pokopališču, v bregu na zahodnem robu do leta 1979 samostojne vasi Dolenje
Kamence.
Naselje Kamence, ki še ni bilo ločeno na Gorenje in Dolenje, se v pisanih virih prvikrat omenja leta
1278 kot »Steinpach«, vas Dolenje Kamence pa kot »Nider Stainpach« leta 1459. Zanimivo je, da
srednjeveške listine ne omenjajo cerkve, čeprav izdajajo nekateri stilni elementi njen nastanek že v
srednjem veku. O tem, da je ladja v osnovi še romanska, je pričalo danes zazidano pokončno
pravokotno okence nad južnim stranskim vhodom, katerega oblika je značilna za geografsko pogojene
romanske stavbne zasnove. Srednjeveška stavba je bila predelana verjetno v 17. stoletju, ko so
preobokali ladjo in pozidali tristrano zaključen prezbiterij z mrežastim obokom. Iz 17. stoletja je tudi
kvaliteten glavni oltar, ki sodi v skupino tako imenovanih zlatih oltarjev.
Cerkev je skromna podružnica, ki je z oblikovanjem nove župnije pridobila status župnijske cerkve. S
svojo romansko stavbno zasnovo in poznejšo barokizacijo predstavlja lep primer prepletanja in
dopolnjevanja različnih umetnostnih slogov. Z lego na robu naselja oblikuje prepoznavno podobo
pokrajine v širšem, nekdaj ruralnem zaledju Novega mesta.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega neposredno okolico cerkve s pokopališčem in sosednjimi stavbami ter se
proti severozahodu razširi na polja in travnike.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednje določilo:
 znotraj vplivnega območja se ohranja grobnica padlih.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 21.03.2016

ED 2165

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 108

Novo mesto – Cerkev sv. Janeza Krstnika v Mačkovcu
2479
Novo mesto
Ždinja vas
*203/1
posamezni spomenik
Ždinja vas
*203/1, *392, *408, *409, 2348/10, 2351/1, 2351/8, 2351/10, 2351/11, 2351/12,
2351/13, 2351/14, 2351/17, 2351/18, 2351/19, 2351/20, 2351/21, 2351/22,
2351/23, 2351/24, 2354/1, 2356-del, 2459/4, 2459/6, 2462/1, 2462/2

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji na griču, ki ga omejujeta avtocesta Ljubljana – Bregana in lokalna cesta Novo mesto –
Otočec, v do leta 1979 samostojni vasi Mačkovec. Ob cerkvi raste stara lipa s košato krošnjo.
Vas Mačkovec se kot »Kazendorff« v pisanih virih prvikrat omenja okoli leta 1400, cerkev pa šele v
Bizancijevem popisu iz leta 1581. Toda posamezni gotski elementi arhitekture pričajo, da je nastala
nekaj desetletij prej, že okoli leta 1520.
Ob prehodu iz srednjega v novi vek zasnovana stavba je v prvi polovici 18. stoletja doživela temeljito
barokizacijo, ki je zabrisala večino srednjeveških stilnih elementov. Gotske stilne prvine sta ohranila le
prezbiterij in šilasto oblikovan slavolok. Glavni oltar novobaročnih oblik je nastal leta 1831 in je bil leta
1893 temeljito popravljen. Kvalitetna oltarna slika sv. Janeza Krstnika je starejša, še iz prve polovice
18. stoletja in je izdelek slikarja Solone, katerega identiteta zaenkrat še ni določena.
Pri cerkvi sv. Janeza Krstnika lahko sledimo razvoju in spremembam njene arhitekture skozi različna
stilna obdobja od začetka 16. do 19. stoletja. V osnovi gotska, kasneje temeljito barokizirana
podružnična cerkev, pa kljub precej degradiranemu okolju, še vedno skupaj z lipo oblikuje dokaj
kvaliteten ambient in daje pokrajini ob avtocesti značilno prepoznavnost.

Vplivno območje:
Vplivno območje spomenika obsega neposredno okolico cerkve z bližnjimi stavbami.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 21.03.2016

ED 2479

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 109

Novo mesto – Cerkev sv. Lenarta
2080
Novo mesto
Novo mesto
1612
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Cerkev sv. Lenarta je zavzela severni del frančiškanskega samostana, ki stoji v vzhodnem delu
starega mestnega jedra. V virih prvič nastopi leta 1469, ko je oglejski generalni vikar Andrej, škof
fereritinski, frančiškanom 31. oktobra 1469 izročil kapelo sv. Lenarta. Frančiškani naj bi kapelo podrli
in na njenem mestu sezidali novo cerkev, ki jo je leta 1478 ali 1487 posvetil pičenski škof Pashazij.
Leta 1664 je cerkev pogorela. Novomeški kanonik in pisatelj Matija Kastelec (1620-1688), ki se je bavil
tudi z arhitekturo, je tedaj zasnoval načrt prenove. V naslednjih desetletjih so cerkvi prizidali kapele,
pozneje pa cerkvena stavba ni doživela večjih sprememb. Leta 1866 so po načrtih Italijana Giovannija
Pascolija predelali glavno fasado cerkve, ki pomeni uspelo realizacijo v smislu nove gotike. Prezbiterij
je v letih 1885–1886 poslikal Simon Ogrin, ladjo pa leta 1902 Matija Koželj iz Kamnika.
Cerkev sestavljajo dvopolni križnorebrasto obokan prezbiterij s petosminskim sklepom, pravokotna
dvoranska banjasto obokana ladja, tri sekundarno prizidane kapele na severni strani, zakristija na
južni strani prezbiterija in zvonik na južni strani ladje. Notranjščina se poleg ohranjenih gotskih
stavbnih členov v prezbiteriju ponaša predvsem z opremo, ki je v 18. in 19. stoletju nadomestila
starejšo. Veliki oltar je leta 1885 iz belega marmorja izdelal ljubljanski kamnosek Feliks Toman.
Stranska oltarja Brezmadežne in Kronanja Marijinega, so leta 1900 zamenjali z oltarjema iz belega
nabrežinskega marmorja. Obe oltarni podobi in Pieta na steni med kapelama so delo slikarja Valentina
Metzingerja. Oltarna podoba sv. Frančiška je delo ljubljanskega slikarja Andreja Herrleina, sv. Antona
pa je naslikal frančiškan Ladislav Pintar. Neogotska barvna okna datirajo iz začetka 20. stoletja, prav
tako pa tudi lesena prižnica. V stranskih kapelah izstopa predvsem razgiban baročni oltar karmelske
Matere božje iz 18. stoletja v škapulirski kapeli.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1612

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 21.03.2016

ED 2080

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 110

Novo mesto – Cerkev sv. Lenarta v Gotni vasi
2084
Novo mesto
Gotna vas
72/3
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji na rahli vzpetini v skupini stanovanjskih hiš. Gotna vas, ki je bila leta 1979 pripojena
Novemu mestu, je prvikrat omenjena leta 1436 v Celjski fevdni knjigi, cerkev sv. Lenarta pa v
Bizancijevem popisu iz leta 1581.
Cerkvena stavba verjetno ni starejša od 16. stoletja, a je bila v 17. stoletju temeljito predelana. Takrat
je dobila nov oltarni prostor in glavni črno zlat oltar, značilen za podobarstvo 17. stoletja. Večja
obnovitvena dela, ki so pustila vidno sled v cerkveni vizualni podobi, so potekala v drugi polovici 19.
stoletja, ko je zvonik dobil značilno novogotsko obliko strehe po vzoru kapiteljskega zvonika. Takrat je
cerkev verjetno dobila tudi stranska oltarja s slikama M. Trpina z letnico 1899. Notranjščina je bila v
letih po 1. svetovni vojni okrašena z nekvalitetno rastlinsko ornamentiko. Na prehodu iz 20. v 21.
stoletje je cerkev doživela vrsto obnovitvenih in vzdrževalnih posegov, ki so ji skušala povrniti čim več
prvotne izvirnosti.
Cerkev sv. Lenarta je skromna vaška podružnica, katero odlikuje kvaliteten črno zlat glavni oltar iz 17.
stoletja, dokaj redek v dolenjskem podobarskem izročilu. Zaradi lege cerkve na privzdignjenem
prostoru, določa zvonik značilno in prepoznavno dominanto naselja.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

72/3

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 21.03.2016

ED 2084

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 111

Novo mesto – Cerkev sv. Mihaela v Šmihelu
2085
Novo mesto
Šmihel pri Novem mestu
375/1
posamezni spomenik
Šmihel pri Novem mestu
374/11, 374/12, 374/13, 374/14, 374/15, 375/1, 375/2, 376/1, 376/2, 376/3,
377/2, 380/2, 383/3

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji na območju nekdanjega, leta 1832 opuščenega farnega pokopališča, v do leta 1979
samostojni vasi Šmihel.
V pisanih virih se cerkev omenja relativno pozno, šele leta 1496. Toda ohranjeni stavbni elementi
pričajo, da je dosti starejša od prve pisne omembe. Njena srednjeveška zgodovina je tesno povezana
v gradom Mehovo, saj lahko v njej prepoznamo lastniško cerkev, ki so jo v 12. stoletju postavili
gospodje Višnjegorski kot lastniki gradu. Zato ne preseneča, da se ob prvi omembi župnije leta 1275,
ta navaja z imenom Mehovo, z imenom Šmihel pa je prvikrat omenjena leta 1296 v seznamu papeških
desetin oglejskega patriarhata. Tudi prvi po imenu znani duhovnik Oton, se še leta 1300 imenuje
mehovski župnik.
Pri prenovitvenih delih leta 1958 so bili pod tlakom prezbiterija odkriti spodnji deli polkrožne apside, ki
jo značilna oblika in način gradnje uvrščata v 13. stoletje, v čas prve omembe župnije in s tem
posredno tudi cerkve. V srednjem veku je imela cerkev podolžno, pravokotno, ravno krito ladjo, katere
dolžino in širino določajo zidovi današnje ladje, ki skrivajo romansko zasnovo. Na prostoru sedanjega
tristrano sklenjenega prezbiterija je bila polkrožna apsida, pod katero je bil urejen karner, kar je
izreden primer v slovenskem spomeniškem gradivu. Valvasor piše, da je cerkev leta 1544 pogorela in
bila po tem letu na novo pozidana. Bolj verjetno pa je, da je bila po požaru le temeljito popravljena.
Leta 1653 je bil posvečen obstoječ, tristrano zaključen prezbiterij. Leta 1730 je bil pozidan zvonik, ki
so ga leta 1857 in 1879 nekoliko povišali. Okoli leta 1737 je bila pozidana kapela sv. Frančiška
Pavelskega, katere gradnjo je naročil župnik Peter de Secoli. Predelave in povečave v 17. in 18.
stoletju so cerkveni arhitekturi vtisnile neizbrisen pečat baročnega stavbnega stila in občutja prostora.
Temu so zvesto sledili tudi v 19. stoletju, ko je bila cerkvena arhitektura deležna nekaterih predelav, ki
pa niso bistveno vplivale na njeno podobo.
Glavni novoklasicistični oltar iz leta 1866 je izdelek podobarja Matije Tomca. Oltar sv. Frančiška
Pavelskega v južni stranski kapeli, ki ohranja baročne stilne prvine, je bil izdelan v začetku 19. stoletja.
Baročni oltar Žalostne Matere božje s sredine 18. stoletja v severni stranski kapeli izhaja iz
samostanske cerkve v Kostanjevici in je bil za šmihelsko kupljen leta 1820. Podobe križevega pota naj
bi leta 1827 naslikal Janez Wurzer iz Salzburga, njihovi okvirji pa so izdelek Matije Tomca iz leta 1879.
Leta 1891 je oboke v obeh stranskih kapelah poslikal slikar Anton Cej, ki je napravil tudi podobo
Kreposti sv. Frančiška Pavelskega na oboku ladje. Kip Kristusa kralja na cerkvenem pročelju je
izdelek novomeškega podobarja Franceta Vodnika iz prve četrtine 20. stoletja.
V kapeli sv. Frančiška Pavelskega sta v tlakih nagrobni plošči šmihelskega župnika Petra de Secolija
iz leta 1771 in barona Mihaela Zoisa, lastnika gradu Graben, iz leta 1779. O nekdanjem pokopališču
pričajo nagrobniki, vzidani v zunanje stene cerkve. Najstarejši, vzidan v sklepno stranico prezbiterija,
je iz leta 1590. V vzhodno stranico kapele Žalostne Matere božje je vzidana vrsta nagrobnikov, ki
pripadajo družini Langer iz graščine Poganci. Omeniti moramo tudi monumentalen klasicističen
litoželezen nagrobnik, izdelek Auerspergove železarne na Dvoru pri Žužemberku.
Zgodovina šmihelske cerkve in tudi župnije je bila v srednjem veku tesno povezana z gradom Mehovo
in njegovimi lastniki, leta 1497 pa je bila župnija pridružena novomeškemu kapitlju. Cerkev je ena
najstarejših župnijskih cerkva na Dolenjskem, v zidovih njene ladje so ohranjeni prvotni romanski

zidovi iz 13. stoletja, pod tlaki baročnega prezbiterija pa kostnica, ki je bila locirana pod romansko
apsido, kar je izjemen primer na Slovenskem. V srednjem veku zasnovana stavba je doživela temeljito
barokizacijo in takrat dobila tudi današnjo podobo. Stavba daje kraju značilno podobo in je
nepogrešljiva v veduti naselja.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega neposredno okolico cerkve z bližnjimi stavbami in se na jugovzhodu spusti
do potoka Težka voda.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 21.03.2016

ED 2085

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 112

Novo mesto – Cerkev sv. Nikolaja
494
Novo mesto
Novo mesto
1415, 1416
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Lega na vrhu Kapiteljskega griča izdaja, da je cerkev najstarejša in najpomembnejša sakralna stavba
v Novem mestu. Prvič se v virih omenja leta 1428. Sprva je bila podružnica pražupnije v Mirni Peči,
kmalu po ustanovitvi Novega mesta leta 1365 je bila ustanovljena kaplanija. Samostojna župnija je
postala šele leta 1493, ko je cesar Friderik III. ustanovil Kolegiatni kapitelj in mu podredil vrsto župnij
na Dolenjskem in Štajerskem.
Začetki in oblika prve cerkve na tem mestu niso znani. Prvi podatek, pomemben za stavbno
zgodovino, je iz leta 1429, ko sta bila posvečena prezbiterij in glavni oltar. Pred tem letom sta bila
zgrajena danes ne več ohranjeni prezbiterij (ohranjena so le rebra, vzidana v vzhodno steno
prezbiterija) in ladijski del v današnjem obsegu. Približno med letoma 1450 in 1480 je bil sezidan
zvonik, po letu 1497 pa so pričeli z gradnjo današnjega dolgega kora s kripto in zakristijo. Leta 1576 je
požar močno poškodoval cerkev, zato je leta 1591 sledila adaptacija. Leta 1593 so svečano posvetili
obnovljeni prezbiterij in nov oltar s Tintorettovo sliko sv. Nikolaja. Leta 1621 so nadaljevali z obnovo
ladijskega dela, ki je obsegala obokanje notranjščine, izdelavo novih oken in dveh portalov. V 18.
stoletju so nadaljevali z obnovo opreme, zlasti oltarjev, orgel in kornih klopi, v 19. stoletju pa z obnovo
zvonika, glavnega oltarja in oken, s čimer je dobila današnje sestavine. Cerkveno podobo oblikujejo
zvonik, ladja in vzhodni sklop, ki ga sestavljajo tri prostorske enote; dolgi kor s kripto in zakristija na
južni strani. Notranjščina se odlikuje po bogati oltarni opremi, od katere izstopajo glavni oltar s
Tintorettovo sliko, slike Valentina Metzingerja v stranskih oltarjih ter korne klopi.
Izrazita lega cerkve in njena višinska dominanta sta za mestno veduto ključnega pomena, sama
arhitekturna podoba cerkve pa je tesno povezana z zgodovinskimi okoliščinami ter rezultat
umetnostnih pojavov preteklih stoletij. S svojo kulturno-zgodovinsko vlogo je imela močan vpliv v
širšem dolenjskem prostoru.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1416

1415

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
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Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 21.03.2016

ED 494

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 113

Novo mesto – Kapela Božjega groba
2759
Novo mesto
Kandija
1327
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Kapela stoji na nekdaj zelo izpostavljeni legi vrh najvišjega dela grmskega griča in sodi v kompleks
gradu Grm. Njena arhitektura je sestavljena iz dveh, časovno in oblikovno različnih sestavnih delov.
Vzhodni del podolžnega tlorisa, pokrit z dvokapno streho na kateri je zvoniček, je starejši in je bil
pozidan kot božji grob, verjetno okoli leta 1675. K njemu je bila pred letom 1702 prislonjena grobna
kapela, ki jo je dal zase in za svojo ženo pozidati tedanji lastnik gradu Grm Wolf Ferdinand Mordax.
Njena arhitektura je zasnovana kot oktogon, pokrit s kupolo. Kapela je dobila tudi baročen oltar, za
katerega je sliko svetega Jožefa ob koncu 19. stoletja naslikal slikar Anton Cej.
V drugi polovici 19. stoletja je kapelo, imenovano tudi Mordaxova kapela, pridobil novomeški tiskar
Krajec. V njej je zbral različno opremo (prižnica, slike, plastika), ki so jo v novomeški frančiškanski in
kapiteljski cerkvi zamenjevali z novo. Takrat so bili verjetno na zunanjščino kapele vzidani tudi kamniti
reliefi z rožnovenskimi ikonografskimi prizori. Ko je kapela v 80-tih letih 20. stoletja dobila novega
lastnika, je bila iz nje odstranjena vsa oprema, tudi nagrobna plošča Wolfa Ferdinanda Mordaxa in
njegove žene.
Kljub temu, da je kapela izgubila svojo opremo, je njena oktogonalno zasnovana arhitektura
pomemben člen za poznavanje in razumevanje centralno zasnovane arhitekture s konca 17. in prve
polovice 18. stoletja na jugovzhodnem delu Dolenjske. Ta izhaja po eni strani iz centralnega tipa
romarskih cerkva (Marijina cerkev v Straži, Marijina cerkev na Gorci pri Kočevskih Poljanah), na drugi
pa iz tipa centralno zasnovanih grobnih kapel, katerih najbolj eminenten predstavnik je prav
Mordaxova kapela.
Celovita prenova Mordaxove kapele v letu 2012 je kakovostna sinteza oblike in vsebine z ohranjeno
zgodovinsko tradicijo in identitetno kontinuiteto med zgodovinskim obdobjem, v katerem je kapela
nastala, ter vrednotami in potrebami današnje družbe. Omogočila je ohranitev spomina na Wolfa
Ferdinanda Mordaxa in njegovo ženo Ano Rosino Gallenberg ter z usmeritev prenove v centralen
liturgičen prostor. Vse to pa je obogatilo kultni in kulturni prostor Dolenjske.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto
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Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 21.03.2016

ED 2759

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 114

Otočec – Cerkev sv. Petra
2475
Otočec
Šentpeter
*1, 11/2-del
posamezni spomenik
Šentpeter
*1, *2, 1/1, 1/2, 4/1, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 7/2, 11/2, 12, 13/1, 15, 23, 46/2, 46/6-del,
1093/1-del

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji na pokopališču, ki ga zamejuje kamnit zid, na robu naselja, ob cesti proti gradu Otočec.
Otočec (Šentpeter) je v pisnih virih prvikrat naveden leta 1360. To je tudi prva posredna omemba
cerkve oz. njenega zavetnika, po katerem je nosila vas svoje ime vse do 50-tih let 20. stoletja. Cerkev
oz. kapela sv. Petra je prvikrat omenjena leta 1437 kot podružnica župnije Bela Cerkev. Leta 1452 je
bil pri cerkvi sv. Petra ustanovljen vikariat, ki je bil skupaj z župnijo Bela Cerkev leta 1454 inkorporiran
stiškemu samostanu, leta pa 1863 je cerkev postala sedež samostojne župnije. V srednjeveških
listinah omenjena cerkvena stavba je bila temeljito predelana ali celo na novo pozidana leta 1642 in
kasneje večkrat obnovljena. Leta 1896 cerkev podaljšali in rebrasto obokali prezbiterij, leta 1928 pa
preuredili pevski kor.
Cerkveno arhitekturo sestavljajo visok, tristrano zaključen prezbiterij, podolžna ladja in pred njeno
vhodno fasado prislonjen zvonik z razgibano baročno streho. Ob stikih ladje in prezbiterija sta
prislonjeni zakristija in stranska kapela. Obok prezbiterija je členjen s tenkimi rebri, ladja ima banjasti
obok, ki je členjen s oprogami.
Veliki kamniti oltar je izdelek kamnoseka Feliksa Tomana iz Ljubljane, postavljen pa je bil leta 189.
Slavoločna oltarja imate kamnita oltarna nastavka iz okoli leta 1900 z dobrima sočasnima kipoma
Žalostne Matere božje oziroma sv. Janeza Nepomuka v nišah, v vseh detajlih identični menzi pa sta
kvalitetno kamnoseško delo iz okoli leta 1700. Črno beli kamniti nastavek oltarja sv. Križa v stranski
kapeli je slogovno umirjeno decentno neorenesančno delo, menza pa je značilen kamnoseški izdelek
iz okoli leta 1700. Vse tri kamnite menze so bile prenesene iz frančiškanskega samostana v Ljubljani.
Podobe križevega pota so izdelek slikarja Simona Ogrina iz Vrhnike iz leta 1885. Na oboku ladje je
podoba Čaščenja pastirjev (jaslice), na korni ograji pa podoba sv. Ceciliji, oboje delo J. Kleinerta iz 20tih let 20. stoletja.
Pod tlaki prezbiterija so ohranjeni ostanki zidov starega prezbiterija, pod tlaki ladje pa grobnica rodbine
baronov Schweiger pl. Lerchenfeld, ki je imela v lasti grad Otočec v letih 1727-1851.
Cerkev sv. Petra na Otočcu je v listinskih virih izpričana relativno zgodaj, njena arhitektura pa je
doživela številne predelave, ki so zabrisale njeno prvotno podobo. Velike spremembe je doživljala tudi
njena oprema, iz katere po kvaliteti izstopajo kamnite menze stranskih oltarjev iz okoli leta 1700.
Cerkev, ki je bila vsaj od 17. stoletja povezana z lastniki gradu Otočec, sodi med kvalitetne primere
sakralne arhitekture mlajših stilnih obdobij (barok, 19. stoletje). Njeno vrednost dvigujejo kvalitetne,
celo izjemne menze stranskih oltarjev, s svojo pojavnostjo v prostoru pa oblikuje tudi značilno podobo
naselja.
Na južni strani zvonika stoji Spominsko obeležje zamolčanim žrtvam (EŠD 22451), ki je bilo
postavljeno 1998. Ob njem je v steno cerkve vzidan litoželezni nagrobnik.
V jugozahodnem vogalu pokopališča stoji grobnica grofovske rodbine Margheri-Commadona, ki je bila
lastnik otoškega gradu v letih 1854-1945. Postavljena je bila leta 1900, njena arhitektura pa sledi
novoklasicističnim formam.

Vplivno območje:
Vplivno območje cerkve obsega celotno pokopališče in prostor med cesto Otočec - Kronovo na severu
in reko Krko na jugu.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
 ohranjanje navenih spominskih obeležij.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto
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Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 21.03.2016

ED 2475

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 115

Pangrč Grm – Cerkev sv. Nikolaja
2352
Pangrč Grm
Hrušica
*39
posamezni spomenik
Hrušica
*39, 1068/1, 1068/2, 1069, 1070, 1071, 1338-del, 1339-del,
Cerovec
*358, 3254, 3258, 3263/3-del, 3270-del, 3272-del, 3274, 3275, 3276/1, 3276/2,
3277/1, 3283, 3284, 3294, 3295, 3306, 3307, 3311, 3312, 3317/1, 3317/2, 3318,
3321, 3322, 3326/1

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji v pobočju nad vasjo, na robu gozdiča, ob poti nad vinogradi.
Stavba je v pisnih virih prvikrat posredno navedena leta 1468 v neki listini kapiteljskega arhiva, kot
cerkev sv. Nikolaja pa leta 1581 v vizitaciji Pavla Bizancija, ki pravi, da stoji »Podgoro«. Prvotno je
sodila v okvir pražupnije Šmihel, po ustanovitvi župnije Stopiče leta 1767 pa je to ena od njenih
podružničnih cerkva. V srednjem veku je bila vsaj nekaj časa pod zaščito gospodov iz Soteske, o
čemer priča tudi upodobitev njihovega grba na zunanjosti in v notranjosti cerkvene ladje.
Cerkvena arhitektura, ki sestavljajo kvadratni prezbiterij s porezanimi vogali, pravokotna ladja in pred
njeno vhodno fasado prislonjen zvonik, je starejša od prve pisne omembe. Glede na stilne značilnosti
sega njen nastanek še v pozno 12. ali zgodnje 13. stoletja, a je doživela več predelav. O tem, da je
ladja v osnovi še romanska, pričajo majhno pravokotno okence na južni steni, polkrožen kamnit portal
z živimi robovi in še ohranjena značilna romanska obdelava fug z vrezanimi črtami na fasadah.
Fasade baročnega prezbiterija iz 18. stoletja so členjene s pilastri. Obok prezbiterija sloni na bogato
profiliranem zidnem vencu, ki ga nosijo obstenski pilastri s kapiteli. Ladja, ki je bila prvotno ravno
stropana, je dobila v 18. stoletju banjasti obok.
Veliki oltar je tip oltarja 19. stoletja z močnimi baročnimi reminiscencami. Stranski oltar sv. Katarine je
tip okvirnega oltarja iz prve polovice 18. stoletja, stranski oltar sv. Erazma pa je še iz 17. stoletja.
Cerkev je bila v gotski dobi dvakrat poslikana. Danes so srednjeveške freske prezentirane le na
zunanjih in notranjih stenah ladje ter na zunanji slavoločni steni, drugje so bile uničene ob barokizaciji
cerkve. Najstarejša ali bolje zgodnjegotska poslikava iz zgodnjega 14. stoletja je ohranjena le na
zahodni strani slavoločne in v vzhodnem podaljšku južne stene ladje ter prikazuje svetniške postave,
stoječe pod baldahinom. Druga poslikava cerkve je iz konca 14. stoletja. Na severni steni ladje je
upodobljen Pohod in poklon sv. treh kraljev, na delu zahodne in na južni steni pa so upodobljeni prizori
iz Kristusovega pasijona. Freske so krasile tudi južno cerkveno zunanjščino, kjer je bila naslikana
velika podoba sv. Krištofa, danes ohranjena le v fragmentih.
Cerkev sv. Nikolaja je v osnovi srednjeveška barokizirana podružnica, ki jo odlikuje kvalitetna baročna
oprema, visoko nad povprečje dolenjskih podeželskih podružnic pa jo dviguje izjemna gotska
poslikava, ki sodi z nastankom v 14. stoletju med pomembnejše freske tega časa na Slovenskem.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega neposredno okolico spomenika; nad cesto zajema nekaj z gozdom poraslih
parcel, pod cesto pa z vinogradi zasajeno pobočje.

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto
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Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 21.03.2016

ED 2352

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 116

Podgrad pod Mehovim – Cerkev Device Marije Dobrega sveta
2116
Podgrad
Vinja vas
*66-del
posamezni spomenik
Vinja vas
*65, *66, *68, *69, *70/1, *71, *78-del, 1442/2, 1442/5, 1442/6, 1442/7, 1443/1,
1443/2, 1443/4, 1443/5, 2297/4, , 2289/2, 2299/2, 1445, 2284/1, 2284/2, 2287,
2288, 2289/1, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2296, 2297/1, 2297/2, 2297/3
2299/1, 2317, 3951-del, 3954-del, 3955-del

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji na pokopališču, ki ga obdaja kamnit zid, na rahli vzpetini na robu vasi.
Podgrad je v pisanih virih prvikrat izpričan leta 1477. Tega leta je v kraju navedena tudi cerkev sv.
Lenarta. Popis Pavla Bizancija iz leta 1581 omenja v Podgradu dve cerkvi, cerkev sv. Lenarta in
cerkev sv. Jerneja. Obe navaja tudi popis novomeškega prošta Montagnane iz let 1592-1597. Tudi
opis v jožefinskem vojaškem zemljevidu iz let 1763-1787 govori o tem, da sta v Podgradu (Germu)
cerkev in kapela, nič pa o njunih zavetnikih. Toda glede na to, da omenjajo listine cerkev sv. Lenarta
še v drugi polovici 18. stoletja, današnja Marijina cerkev pa je bila kot ustanova grofovske rodbine
Paradeiser iz gradu Mehovo posvečena leta 1662, lahko sklepamo, da je nadomestila cerkev sv.
Jerneja. Podgrad je do leta 1767 v cerkveno upravnem smislu sodil v pražupnijo Šmihel, nato pa je bil
pridružen župniji Stopiče. Leta 1792 je bila v Podgradu ustanovljena lokalija, ki je leta 1876 prerasla v
samostojno župnijo.
O tem, ali je bila v 17. stoletju cerkvena stavba pozidana popolnoma na novo, ali pa je stara cerkev sv.
Jerneja le temeljito predelana, zaenkrat nimamo podatkov. Cerkveno arhitekturo sestavljajo tristrano
zaključen prezbiterij, podolžna ladja, ki je na severni in južni strani obzidana s stranskima kapelama,
na severni strani deloma tudi z zakristijo, ki je prislonjena k prezbiteriju. V podaljšku južne stene je k
ladji prislonjena odprta lopa, ki ima spodnji del pozidan, križnorebrasti obok pa sloni na kamnitih
stebričih. K vhodni steni ladje je prislonjen zvonik, ob njegovi južni stranici so nadkrite stopnice na kor.
Notranjost je enotna prostornina. Prezbiterij je pokrit s križnorebrastim obokom, ki sloni na plitvih
pilastrih s kapiteli in je v zaključnem delu kombiniranim s polkupolo. Obok v ladji je dvojna kupola, ki
sloni na pasu, ki povezuje dva polstebra. Severna in južna stena se v eni polovici s potlačenim
polkrogom odpirata v stranski kapeli. Južna ima širok, kupolast obok na pendantivih, obok v severni
kapeli pa raste direktno iz vogala stene.
Veliki oltar ima lesen nastavek, ki ga je ok. leta 1881 izdelal ali vsaj temeljito prenovil metliški podobar
Jernej Jereb, kamnita menza pa je oblikovana iz raznobarvnega marmorja. Oltarja v stranskih kapelah
imata novorenesančne stilne prvine 19. stoletja in sta delo Jerneja Jereba. Njegov izdelek je tudi slika
sv. Frančiška Ksaverija iz leta 1869. Podobe križevega pota so delo kranjskega slikarja Layerja iz prve
četrtine 19. stoletja, slika Marije Dobrega sveta na Frančiškovem oltarju pa je še baročna.
Cerkev Device Marije Dobrega sveta je baročna arhitektura, ki je v tretji četrtini 17. stoletja
nadomestila neko starejšo prednico, njen nastanek pa je povezan lastniki gradu Mehovo. Baročna
zasnova stavbe se prepleta s stilnimi elementi historičnih slogov 19. stoletja, saj je bila po ustanovitvi
župnije leta 1876 cerkev temeljito predelana, takrat je dobila tudi večino opreme. Tako je lep primer
prepleta različnih stilnih slogov, njena lega v prostoru pa daje prepoznavnost pokrajini.
V osrednjem delu pokopališča leži grob s spomenikom NOB v obliki amfore, ki stoji na trikotni grobni
površini. Nagrobnik iz belega marmorja, narejen v obliki amfore, stoji na grobni površini trikotnega
tlorisa. Spomenik, posvečen 66 padlim borcem NOV in drugim žrtvam, je bil postavljen leta 1963 po

načrtu Jožeta Zamljena. Spomenik z imenom Podgrad pod Mehovim – Grob s spomenikom padlim
(EŠD 4221) je sestavni del spomenika.
Na zvonik je prislonjen nagrobnik polkrožne oblike podgrajskemu župniku Jožefu Orešniku (17971869). Na pokopališkem zidu so postavljeni lepo ohranjeni litoželezni in kamniti nagrobniki družine
Kulovic iz sredine in konca 19. stoletja.
Na južni steni cerkvene ladje je bila v lopi leta 2000 vzidana spominska plošča zamolčanim žrtvam iz
župnije Podgrad.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega neposredno okolico cerkve z najbližjimi stavbami in novim pokopališčem ter
se proti vzhodu in jugu razširi na travnata pobočja pod vasjo.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
 ohranjajo se vsi našteti spominski objekti.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 21.03.2016

ED 2116

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 117

Potov Vrh – Cerkev presvete Trojice
2082
Potov Vrh
Potov vrh
*1
posamezni spomenik
Potov vrh
*1, *2, *16, *13/1-del, *15, 23/1, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 25/1-del, 25/2-del, 27/2,
27/3, 28/2, 589, 591-del, 607, 1818/4-del, 1818/5, 1818/11-del

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji na pokopališču, ki ga omejuje kamnit zid. Pred vhodom na pokopališče raste mogočna
lipa.
Potov Vrh je v pisnih virih prvikrat omenjen leta 1441. Cerkev je prvikrat izpričana leta 1581 v vizitaciji
Pavla Bizancija, ki pravi, da je posvečena sv. Benediktu. Ta patrocinij potrjuje tudi popis novomeškega
prošta Montagnane iz let 1592-1597. Kdaj je prišlo do spremembe cerkvenega zavetnika zaenkrat ni
znano. Cerkev je prvotno sodila v okvir pražupnije Šmihel, leta 1967 pa je bila vključena v takrat
ustanovljeno župnijo pri novomeških frančiškanih.
Cerkveno arhitekturo sestavljajo tristrano zaključen prezbiterij, prislonjen k podolžni ladji in pred njeno
vhodno fasado postavljen zvonik. Notranjost je enotno delujoč prostor. Prezbiterij ima potlačen obok s
pasovi, ki se na temenu sklepajo, banjasti obok v ladji nosi bogato profiliran venčni zidec.
Veliki oltar, ki kaže baročne oblike, ima napis, da ga je leta 1866 izdelal Matija Tom(e)c. Bolj verjetno
pa je, da je takrat šlo le za neko večjo predelavo, saj sta na oltarju še letnici 1641 in 1796, močno
preslikana oltarna slika sv. Trojice pa tudi kaže stilne poteze, ki so blizu 17. stoletju. Oba stranska
oltarja sta skromno delo iz 19. stoletja, kip sv. Urha na enem od njih pa je kvalitetno baročno delo iz
druge polovice 18. stoletja.
Cerkev sv. Trojice je sicer skromna podeželska podružnica, a arhivski viri pričajo o tem, da je tu stala
cerkvena stavba že vsaj v 16. stoletju, kar se lepo ujema z razvojem pražupnije Šmihel. Cerkev
odlikuje lega v prostoru vasi in posamezni kosi še ohranjena baročne opreme.
Na zvoniku nad vhodom v cerkev je pritrjena spominska plošča, posvečena padlim domačinom v 1.
svetovni vojni. Plošča je kamnita in ima betonski okvir. Nad ploščo, na kateri so vklesana imena
padlih, je pritrjen križ. Postavljena je bila v času med obema svetovnima vojnama. Spominska plošča z
imenom Potov Vrh – Spominska plošča padlim med 1. svetovno vojno (EŠD 8732) je sestavni del
kulturnega spomenika Potov vrh – Cerkev presvete Trojice.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega parcele v neposredni bližini spomenika ter se nato razširi na travnike in polja
vzhodno in jugovzhodno od vasi.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
 ohranja se navedena spominska plošča.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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1818/11
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24/3

1818/4
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*16
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*15
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*13/1

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 21.03.2016

ED 2082

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 118

Prečna – Cerkev sv. Antona Padovanskega
2161
Prečna
Prečna
82/9
posamezni spomenik
Prečna
87/1, 82/4, 82/9, 85, 83, 82/12, 82/14, 82/2, 3082/2, 87/2, 82/1-del, 82/8, 82/10,
82/13, 87/3, 82/11, 82/5

Opis in vrednotenje:
Župnijska cerkev stoji v naselju Prečna, na rahli vzpetini nad lokalno cesto Novo mesto - Straža.
Cerkev je bila zgrajena na mestu stare cerkve sv. Elije po načrtih arhitekta Josipa Vancaša. Cerkev v
novogotskem stilu so gradili med leti 1894 do 1910, ko jo je posvetil tedanji ljubljanski škof Anton
Bonaventura Jeglič.
Cerkev je sestavljena iz vhodnega dela s strešnim slemenskim stolpičem, širše pravokotne ladje in
ožjega dolgega tristrano zaključenega prezbiterija. K slednjemu se prislanjata zvonik in nadstropna
zakristija. Cerkev ima vgrajena poslikana okna, ki prinašajo v notranjost toplo barvno svetlobo.
Ohranjene so tri slike iz stare cerkve.
Cerkev sv. Antona Padovanskega v Prečni je bila ena prvih velikih cerkvenih arhitektur, pozidanih v
prvi četrtini 20. stoletja na Dolenjskem, ki so nadomestile starejše srednjeveške stavbe.
Vplivno območje:
Vplivno območje spomenika obsega neposredno okolico cerkve.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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#
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centroid spomenika
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vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 25.03.2016

ED 2161

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 119

Smolenja vas – Cerkev Marije vnebovzete
2081
Smolenja vas
Smolenja vas
*61/1
posamezni spomenik
Smolenja vas
*61/1, *61/2, 1595/1, 1595/2, 1597, 1609, 1610/8, 1610/9, 1614, 1615/1, 1615/2,
1616, 1617/4, 1617/5, 1617/6, 1617/7, 1617/10,1617/11, 1617/12, 2188/2-del

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji na vrhu grička na Dolnjem koncu vasi, na pokopališču, ki ga obdaja kamnit zid.
Marijina cerkev je prvikrat omenjena leta 1581 v vizitaciji Pavla Bizancija, ki pravi, da je posvečena sv.
Križu. Tako je navedena tudi v popisu novomeškega prošta Montagnane iz let 1592-1597. Kdaj je
prišlo do spremembe patrocinija zaenkrat ni točnejših podatkov, mogoče se je to zgodilo ob
barokizaciji, o kateri priča letnica 1644 na sklepnem kamnu nad cerkvenim portalom. Prvotno je cerkev
sodila v okvir pražupnije Šmihel, leta 1967 pa je bila vključena v takrat ustanovljeno župnijo sv.
Lenarta pri novomeških frančiškanih.
Cerkveno arhitekturo sestavljajo prezbiterij, po gotskem načinu zaključen s tremi stranicami
osmerokotnika in z zazidanimi šilastoločnimi gotskimi okni, pravokotna ladja s stransko kapelo na
severni strani in zvonikom z razgibano baročno streho pred vhodno fasado. Na zahodno steno
zakristije ob južni stranici prezbiterija je prislonjena odprta lopa s kapelo. Notranjost cerkve je baročno
delujoč prostor. Prezbiterij ima banjasti obok s sosvodnicami, ki ga od sten loči zidni venec, tega pa
nosijo pilastri. Z banjstim obokom je pokrita tudi ladja, stranska kapela pa ima križni obok, ki sloni na
pilastrih s kapiteli.
Veliki oltar baročnih oblik je iz leta 1759, kar pove kronogram v napisu nad oltarno nišo. Slika
Marijinega vnebovzetja je datirana z letom 1776. Oltarni kip Marije, ki je oblikovan kot lutka, je bil
pogost predvsem v romarskih cerkvah. Stranski oltar sv. Vida, katerega predela je oblikovana kot niša
s kipom sv. Rozalije, je iz 19. stoletja. Drugi stranski oltar s sliko sv. Joahim z malo Marijo, ki je delo
Valentina Metzingerja iz 1732, sodi v skupino za Dolenjsko značilnih baročnih okvirnih oltarjev. Na
menzi so postavljeni baročni kipi sv. Ane z malo Marijo, sv. Elizabete in starozaveznega svečenika
Zaharije. Baročni oltarni nastavek in kipi so bili v cerkev preneseni leta 1952 iz takrat porušene kapele
gradu Graben pri Novem mestu. Oltar sv. Janeza Nepomuka v stranski kapeli je tip oltarja iz 19.
stoletja z baročnimi reminiscencami.
Na stenah prezbiterija za oltarjem in deloma tudi na oboku je danes prebeljena poslikava, tudi
figuralna. Naslikana je bila na ometih, ki so pokrili sekundarno zazidana gotska okna. Glede na
fragmente, vidne še leta 1974, gre za dve plasti, od katerih je spodnja (starejša) lahko predstavljala
naslikan oltar.
Marijina cerkev ima v osnovi gotsko arhitekturo, ohranjeno v zidovih prezbiterija, ki jo je prekrila
barokizacija, pri kateri je dobila tudi novega cerkvenega zavetnika. Njena oprema, delno prenesena iz
kapele gradu Graben, je kvalitetno baročno delo. Cerkev pa zaradi izpostavljene lege daje
prepoznavnost vasem, ki postajajo del primestnega območja.
Na južni steni cerkve je pritrjena spominska plošča, posvečena domačinom, ki so življenje izgubili na
frontah 1. svetovne vojne. Ob vhodu na pokopališče je grobnica s spomenikom padlim v NOB.
Spomenik v obliki kamnitega sarkofaga stoji sredi grobišča, kjer je pokopanih 25 padlih partizanov.
Plošča je z imenom Smolenja vas – Spominska plošča padlim med 1. svetovno vojno (EŠD 8734) in
spomenik NOB z imenom Smolenja vas – Grob s spomenikom padlim borcem in žrtvam (EŠD 4229)
sta sestavni del kulturnega spomenika Smolenja vas – Cerkev Marije vnebovzete in zanju velja
predpisani varstveni režim.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega neposredno okolico cerkve z najbližjimi stavbami in se na severnem in
severovzhodnem delu razširi na nepozidana pobočja nad cerkvijo.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
 ohranjanje spominske plošče na cerkvi in spomenika iz obdobja NOB, ki sta navedena kot
sestavni del spomenika.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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centroid spomenika
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vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 25.03.2016

ED 2081

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 120

Srednje Grčevje – Cerkev sv. Jurija
2477
Srednje Grčevje
Črešnjice
*237
posamezni spomenik
Črešnjice
*237, *366, *367, 1681/1, 1681/2, 1681/5, 1947-del, 1955, 1956, 1958, 2768-del,
2794-del
Herinja vas
*83, 288, 289/1, 289/2, 290, 291/1, 291/2, 292, 293/1, 293/2, 294, 1196-del,
1206-del, 1207, 1208-del, 1209

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji na grebenu nad vasjo, ob cesti, ki vodi od Pahe preko Srednjega Grčevja proti Hmeljniku.
Grčevje je v pisnih virih prvikrat omenjeno leta 1360, ko še ni bilo razdeljeno v več samostojnih naselij,
Gorenje Grčevje pa leta 1365. Srednjeveški viri ne omenjajo Srednjega Grčevja, niti cerkve sv. Jurija.
Ta je v pisnih virih prvikrat navedena šele leta 1667. Verjetno pa ta letnica označuje le dokončanje
nekih večjih obnovitvenih del, ki so temeljito spremenila mogoče še srednjeveško podobo cerkve.
Cerkveno arhitekturo sestavljajo tristrano zaključen prezbiterij, podolžna ladja in zvonik, prislonjen
pred njeno vhodno fasado. V obokanju prezbiterija s sosvodnicami, katerih obočne pete slonijo na
prisekanih konzolah, lahko prepoznamo gotske reminiscence. Ladja, ki je bila kasneje dvignjena
(nadzidana), pokriva banjasti obok s sosvodnicami.
Glavni oltar sodi v skupino zlatih oltarjev 17. stoletja, oba stranska oltarja sta mlajša, vsi trije pa so bili
temeljito predelani v 19. stoletju. V cerkvi visi votivna podoba z letnico 1731 in baročni sliki sv. Janeza
Krstnika in sv. Aleša, ki sta bili prineseni iz grajske kapele Starega gradu.
Cerkev je skromna podeželska podružnica iz 17. stoletja, ki je bila kasneje prezidana. Sočasna z
gradnjo oz. predelavo arhitetkure je tudi kvalitetna, a neprimerno preslikana oltarna oprema. Zaradi
izpostavljene leg daje cerkev pokrajini v zaledju gradu Stari grad prepoznavno podobo.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega parcele v neposredni bližini cerkve, na obeh straneh ceste, ki vodi po
grebenu proti Hmeljniku.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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289/1
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1208
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293/2
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289/2
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293/1
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291/2
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*83
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*367 1956

2768

1955*366
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*237

2794

1681/1

1681/2

1947

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 25.03.2016

ED 2477

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 121

Stopiče – Cerkev Marije Device Tolažnice žalostnih
2346
Stopiče
Stopiče
555/1-del
posamezni spomenik
Stopiče
554/1, 554/2, 554/3, 555/1, 555/2, 555/4, 556/1, 557/1-del

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji na rahli vzpetini na robu vasi, na pokopališču, ki ga omejuje kamnit zidec. V cerkveni
areal sodi kapela.
Marijina cerkev v Stopičah je omenjena že leta 1581 v vizitaciji Pavla Bizancija. Današnjo stavbo je dal
leta 1709 pozidati, ali vsaj temeljito obnoviti staro, baron Janez Lovrenc Paradeiser iz gradu Mehovo
kot zahvalo za rešitev iz turških bojev. O tem pričata napis s kronogramom na glavnem portalu in
votivna podoba v cerkvi. Cerkev je prvotno sodila v okvir pražupnije Šmihel, leta 1715 je bil v Stopičah
ustanovljen beneficij, ki so ga finančno podpirali Paradeiserji, leta 1767 pa je cerkev postala sedež
samostojne župnije.
Cerkvena stavba kaže enotno zidano arhitekturo, ko jo sestavljajo ravno zaključen prezbiterij,
podolžna ladja, h kateri sta prislonjeni kapela sv. Družine ter zakristija, in zvonik z razgibano baročno
streho pred vhodno fasado. Prezbiterij je pokrit s potlačenim križnim obokom, ki sloni na pilastrih.
Slavolok je polkrožen z motivom kapitelov z listnato ornamentiko, enakih onim v ladji, na katerih sloni
banjasti obok.
Glavni oltar je tip okvirnega oltarja iz začetka 18. stoletja. Okvir pravokotne oblike z bohotnim
akantovjem podpirata angela, Marijin kip v niši je značilna oblika upodobitve romarske Marije. Dvojni
grb v atiki oltarja priča o donatorijih iz plemiških krogov. Razgibano baročno arhitekturo ima tudi
tabernakelj, kovan križ na njem nosi letnico 1745. Oba stranska oltarja sodita prav tako v skupino
baročnih okvirnih oltarjev iz prve polovice 18. stoletja, oltarni sliki (Mučenje sv. Lovrenca, Krst v
Jordanu) pa sta delo slikarja Mihaela Stroja iz leta 1857. Iz 19. stoletja sta tudi slika sv. Družine v
stranski kapeli, delo Štefana Šubica in križev pot iz leta 1891. Baročna prižnica in votivna slika z
motivom bitke s Turki sta iz začetka 18. stoletja.
K cerkveni opremi sodita tudi postni sliki, kjer sta ne enem platnu združena po dva prizora iz
žalostnega dela rožnega venca. Sliki sta delo dolenjskega poznobaročnega slikarja Antona Postla.
Shranjeni sta v župnišču, v cerkvi pa jih razobesijo v postnem času.
Cerkev Marije Tolažnice žalostnih odlikuje odlična baročna oprema, glavni oltar je eden
najpomembnejših predstavnikov tipa okvirnih baročnih oltarjev na Slovenskem. Gradnja baročne
cerkvene arhitekture in njena oprema, pa tudi ustanovitev župnije leta 1767, je tesno povezana z
grofovsko rodbino Paradeiserjev. Z lego na rahlo dvignjenem terenu predstavlja cerkev dominanto
kraja in je nepogrešljiva v veduti naselja.
V jugovzhodnem delu je ob cerkvi je bil leta 1997 postavljen spomenik zamolčanim in po vojni pobitim
žrtvam. Ob spomeniku so postavljeni litoželezni križi, ki so bili odstranjeni iz pokopališča.

Vplivno območje:
Vplivno območje spomenika obsega celotno območje starega in novega pokopališča s parkiriščem na
vzhodi strani, nepozidan prostor severno od cerkve in pokopališča, zahodno od cerkve pa najbližje
hiše z župniščem.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

554/1

557/1

554/3

554/2
556/1

555/4

555/1

555/2

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 25.03.2016

ED 2346

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 122

Stranska vas pri Novem mestu – Cerkev sv. Nikolaja
2086
Stranska vas
Stranska vas
32/6, 33/2
posamezni spomenik
Stranska vas
*3, *147, *192, *212, *263, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25/1, 25/2, 25/3, 26/2,
26/3, 26/4-del, 26/5, 28/1, 29, 30, 31, 32/2, 32/3, 32/5, 32/6, 32/7, 32/8, 33/2,
33/3, 36, 37, 38, 39, 900/1, 900/2, 959/2, 989, 992/1, 992/2, 998/1, 998/10,
998/2, 998/3, 998/4, 998/5, 998/6, 998/7, 998/8, 998/9, 1000/2, 1001/1, 1001/2,
1003/1, 1003/2, 1003/3, 1005/1, 1005/2, 1007/1, 1007/2, 1010/2, 1011, 1012/4,
1012/5, 1013, 1014/1, 1014/2, 1014/3, 1760/1-del, 1760/2, 1761-del, 1767/1-del

Opis in vrednotenje:
Cerkev, obdana s pokopališčem, stoji nekoliko odmaknjeno v južnem delu naselja.
Cerkev sv. Nikolaja je prvič omenjena leta 1581 v vizitaciji Pavla Bizancija. Toda sama stavba je
starejša od prvih listinskih navedb, saj so bili na zunanjščini ladje odkriti, a žal tudi uničeni, ostanki
srednjeveških fresk iz konca 15. stoletja.
Cerkveno arhitekturo sestavljajo pravokotna, v osnovi še srednjeveška ladja, ki je bila verjetno
barokizirana v 17. in 18. stoletju, ko so ji prizidali tudi nov prezbiterij in zvonik z značilno, baročno
razgibano streho in dekorativno poslikavo v obliki naslikanih vogalnikov in horizontalnih delilnih pasov.
Večja obnovitvena dela so potekala tudi v drugi polovici 19. stoletja, ko je leta 1880 je ladja dobila nov
obok, prizidana ji je bila tudi zakristija.
Glavni in edini oltar, izdelan v togem novoklasicističnem stilu, je izdelek podobarja Jožefa Hudoklina iz
leta 1892. Angela ob tabernaklju sta rokokojsko delo iz druge polovice 18. stoletja in sta bila v cerkev
prenesena iz kapele med drugo vojno požganega gradu Ruperč vrh.
Cerkev je v osnovi srednjeveška podružnica, katere arhitektura je doživela več temeljitih predelav. Te
so zabrisale njeno prvotno podobo, a oblikovale novo, ki se odlikuje zlasti po slikoviti arhitekturni
poslikavi zunanjščine zvonika. Zaradi osamljene lega v velikem nepozidanem prostoru, ima cerkev
tudi izredno ambientalno vrednost.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega zaselek v bližini cerkve in obsežne kmetijske površine z značilno parcelacijo,
ki segajo na jugu do gozdnega roba.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto
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#

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 06.04.2016

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

ED 2086

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 123

Šentjošt – Cerkev sv. Jošta
2350
Šentjošt
Stopiče
*59/3, 1259/2
posamezni spomenik
Stopiče
*59/3, *67/2, 1249/3, 1259/1, 1259/2, 1260/1, 1260/2, 1263, 1266/1, 1266/3,
1266/4, 1266/5, 1267/1, 1267/2, 1267/3, 1267/4, 2316-del, 2317-del

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji na razgledni vzpetini nad vasjo, na robu pokopališča, ki je obdano s kamnitim zidom.
Šentjošt je v pisnih virih prvikrat naveden leta 1436. To je tudi prva posredna omemba cerkve sv.
Jošta, saj je kraj prevzel ime po njenem zavetniku. Določno je cerkev prvikrat navedena leta 1503 kot
podružnica pražupnije Šmihel. V njenih okvirih je ostala do leta 1767, ko je bila pridružena takrat
ustanovljeni župniji Stopiče.
Cerkveno arhitekturo sestavljajo pravokoten in ravno zaključen prezbiterij, razmeroma široka ladja,
katere zunanjščina je členjena z baročnim principom vertikalnih in horizontalnih pasov, ter v njeno
zahodno fasado vgrajen zvonik. Ta je v spodnjem delu četverokoten, nato pa preide v oktogon in je
pokrit s streho baročne oblike, značilno za začetek 18. stoletja. Notranjščina prezbiterija je pokrita s
potlačeno kupolo. Prostorna ladja je obokana z rahlo lomljenim svodom, ki počiva na močno
izstopajočem horizontalnem ogredju s poudarjenimi obstenskimi pilastri.
Glavni oltar je iz 19. stoletja, a nekateri deli so starejši (okvir niše z motivom akanta in rozete, kip sv.
Jošta) in še iz začetka 18. stoletja. Oltarni nastavek je leta 1887 temeljito predelal oz. napravil na novo
Ivan Pintar, slika sv. Družine je verjetno delo Antona Ceja. V 19. stoletju sta bila predelana tudi oba
stranska oltarja, ki sta v osnovi, tako kot glavni oltar, iz okoli leta 1720. Slika sv. Jošta je delo Štefana
Šubica iz 19. stoletja, banderska slika iz prve polovice 19. stoletja je izdelek kranjskih podobarskih
delavnic. Iz 19. stoletja sta tudi steklena lestenca v prezbiteriju, večji je domače glažutarsko delo. V
zvoniku visi zvon z letnico 1739, ki ga je vlil ljubljanski zvonar Lucas Dimitz.
Cerkvena arhitektura je rezultat v baročni tradiciji izpeljanih predelav. V začetku 16. stoletja omenjena
cerkvena stavba je bila temeljito barokizirana okoli leta 1720 in takrat dobila tudi baročno oltarno
opremo. Baročna arhitektura je bila predelana, verjetno celo na novo pozidana, okoli leta 1819. Pri
tem so ohranili baročen zvonik in ga vgradili v novo, po baročnem izročilu koncipirano ladjo. Baročna
oltarna oprema je bila predelana v zadnji četrtini 19. stoletja. Zaradi dominantne lege stavbe v naselju
in izpostavljene lege v pokrajini sodi cerkev med pomembnejše ambientalne spomenike.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega neposredno okolico spomenika, na severu pa se razteza čez polja, ki ležijo
zahodno od ceste Šentjoš - Hrušica.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 21.03.2016

ED 2350

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 124

Trška gora – Cerkev Marijinega rojstva
2476
Trška Gora
Ždinja vas
*109/1, *110, 1475/3, 1478/2
območje
Ždinja vas
*107, *109/1, *110, *112/1, *112/2, *113, *119, *421, 1407/1, 1407/3, 1407/4,
1407/5, 1409/10, 1409/11, 1409/7, 1409/8, 1409/9, 1419/3, 1419/4, 1419/5,
1419/6, 1422/2, 1422/3, 1430/11-del, 1461, 1470/3, 1470/4, 1471/2, 1474/1,
1474/2, 1474/3, 1475/1, 1475/10, 1475/12, 1475/3, 1475/7, 1475/8, 1478/1,
1478/2, 1478/3, 1478/4, 1478/5, 1481/1, 1481/2, 1481/3, 1481/4, 1481/5, 1482,
1486/1, 1486/2, 1487, 1489/1, 1489/10, 1489/11, 1489/2, 1489/3, 1489/4,
1489/5, 1489/6, 1489/7, 1489/9, 1491/1, 1495/2, 1496/1, 1496/3, 1496/4,
1497/1, 1497/2, 1497/3, 1498/1-del, 1499/2, 1499/3, 1499/4, 1504/1, 1504/10,
1504/11, 1504/12, 1504/13, 1504/14, 1504/15, 1504/16, 1504/17, 1504/2,
1504/3, 1504/4, 1504/5, 1504/6, 1504/7, 1504/8, 1504/9, 2477-del, 2479, 2480del, 2486/2, 2486/4, 2527

Opis in vrednotenje:
Romarska cerkev Marijinega rojstva na Trški gori pri Novem mestu sodi med pomembnejše kulturne
spomenike na Dolenjskem. Okoli cerkve je ohranjen odprti, romarjem namenjeni prostor, na katerem
rastejo štiri lipe. Najmogočnejša med njimi je s 830 cm v prsnem obsegu tudi najdebelejša dolenjska
lipa. Deblo je votlo, dnišče lipe pa slikovito razraščeno. Na višini treh metrov je enotno deblo razvejeno
v široko razraslo krošnjo. Pod njo stoji kamnita miza, ljudsko izročilo pa pravi, da je lipa stara več
stoletij. Ostale lipe so mlajše, ena med njimi je prav tako votla, drugi dve pa zdravi in lepe rasti. Leta
1988 so bile vse lipe sanirane. Lipe so zavarovane kot naravni spomenik.
Zgodovina Trške gore je že od davnih časov povezana z vinogradništvom in stiškim samostanom.
Zapis stiškega kronista patra Pavla Puclja nam sporoča o domnevnem samostanu benedektincev ali
celestinov na Bajnofu, ki naj bi po ustanovitvi cistercijanskega samostana v Stični prešel v last
slednjega. Na Bajnofu so nato vseskozi prebivali stiški menihi, ki so skrbeli za gospodarstvo, še zlasti
za dominikalne vinograde, njihova naloga pa je bila tudi, da so trikrat tedensko brali mašo v Marijini
cerkvi na Trški gori ali v kapeli sv. Tomaža na Bajnofu.
Sedanjo cerkev je kmalu po prenovi stiškega samostana dal pozidati leta 1621 stiški opat Jakob
Reinprecht, ki je na tem mestu, po besedah kronista, nadomestila svojo manjšo prednico, od katere
sta se v vzhodnem slavoločnem ostenju Izidorjeve kapele ohranili le leseni poznogotski plastiki Marije
in Janeza Evangelista. Novozgrajeno cerkev je 27. aprila 1625 posvetil tržaški in kasnejši ljubljanski
škof Rajnald Scarlichi.
Ugledu stiškega samostana in gradbeni vnemi njegovega opata Jakoba je bila ustrezno zasnovana
tudi njena stavbna podoba. V njenih zidovih se kažejo bogate forme manierizma iz začetka 17.
stoletja, ko je k razkošju nagnjeni stil nove baročne dobe le s težavo premagoval v ljudeh in pokrajini
zakoreninjene stare gotske predstave. Tako lahko k novemu slogu prištejemo zasnovo mogočnega
zvonika z bogatim kamnitim kiparskim okrasjem v obliki dveh angelov, grba stiškega opata Jakoba in
maskaronov v zvonici stolpa, medtem ko je tristrano zaključen prezbiterij še vedno spomin na gotsko
stavbno tradicijo. Novemu času ustrezno so bili zasnovani kamniti in črno polihromirani portali, toda
stare forme gotike živijo dalje v kamnitih šilastoločnih okenskih okvirjih in v reliefno izvedenih fialah
nad oknom južne fasade zakristije. Dvojnost med starim in novim se kaže tudi v notranjščini cerkve, ko
v ladji opazimo na pilastrih sloneči banjasti obok, prezbiterij pa v stari maniri še vedno svodi križni
rebrasti obok. Ob tristo letnici pozidave današnje cerkve, so leta 1921 zunanjščino zvonika obogatili z
neogotskim arhitekturnim okrasjem in se pri tem zgledovali po zvoniku kapiteljske cerkve v Novem
mestu.

Mogočen leseni glavni oltar je bil izdelan v tradiciji zlatih oltarjev druge polovice 17. stoletja. Oltar je v
18. in 19. stoletju doživel več dopolnitev, ki so okrnile njegovo, za zlate oltarje značilno žarečo
podobo. Izrazito tektonsko obravnavano oltarno arhitekturo z revnim baročnim okrasjem členijo le niše
s kipi in za Dolenjski prostor značilna upodobitev Boga Očeta v atiki. Velike lesene plastike svetnikov
in množica angelov se poskušajo osvoboditi objema oltarne arhitekture ter z nekoliko okornimi gibi
vzpostaviti stik z verniki. Višinsko poudarjena in v prostor izstopajoča lesena nastavka stranskih
oltarjev ter prižnica so nastali po letu 1727, ko je po oporoki otoške plemkinje Rozalije Sonce
gospostvo podedoval Franc Karel baron Schweiger pl. Lerchenfeld. Grba obeh otoških plemiških
družin sta pritrjena na južnem stranskem oltarju. Oltarne podobe so delo češkega slikarja Pavla Künla
iz leta 1857 z izjemo slike Smrt sv. Rozalije v desnem stranskem oltarju, delo znanega ljubljanskega
baročnega slikarja Antona Cebeja iz 1770.
Leta 1756 so k cerkvi prizidali kapelo sv. Izidorja. Po izročilu so jo postavili po zaobljubi k sv. Izidorju,
da bi jih obranil živinske kuge, ki je divjala po okoliških župnijah. Kapelo krasijo stenske poslikave s
prizori iz življenja sv. Izidorja in prav tako na omet naslikana oltarna arhitektura ter oltarni sliki sv.
Izidorja in sv. Notburge, ki se slogovno naslanjajo na opus že omenjenega baročnega slikarja Antona
Cebeja. Zaradi vse večjega števila romarjev, so tedaj postavili ob zvoniku tudi lopi z oltarjema, da so
lahko duhovniki maševali vsem vernikom. Od ostale cerkvene opreme bi veljalo opozoriti še na dve
veliki votivni podobi iz 17. stoletja v prezbiteriju, na križev pot iz leta 1861, delo A. Franza Wisiaka iz
Rainburga, ter na poslikavo, ki jo je leta 1928 na oboku ladje izvršil poznonazarenski slikar Kleinert iz
Dunaja. Orgle je izdelala delavnica Janeza Mandlina iz Trebnjega v drugi polovici 19. stoletja.
Cerkev na Trški gori se torej po kulturnozgodovinski plati kaže kot prvovrsten spomenik, ki z
dominantno lego tudi širše zaznamuje in plemeniti veduto krajine, ter z obnovitvenimi in
restavratorskimi deli postopoma pridobiva svojo nekdanjo podobo, ki temelji na poudarjanju kamnitih
arhitekturnih detajlov in kamnitega kiparskega okrasja. To jo uvršča v krog mediteranske stavbne
tradicije, zato lahko sklepamo, da so pri njeni zidavi sodelovali tudi stavbeniki s Krasa.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega širšo okolico cerkve in zajema poleg kmetije in manjšega gozda na severni
strani gore tudi travnike ter vinograde z zidanicami na južni strani.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
 lip ni dovoljeno podreti, nestrokovno vzdrževati ali poškodovati in spreminjati ekoloških
pogojev, ki so potrebni za rast dreves;

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

2480

1461

*107

1481/2
1478/5

1471/2

1481/1

1475/1
1481/3
1474/3
1474/2

1474/1

1478/4

1470/3

1475/3
1475/10
1475/7 1422/3
2486/2

2486/4

2527

1422/2

1470/4

1482

1481/4

*109/1

1478/1
1481/5
*110

1478/2

2479

*113
1489/10

1478/3*112/2
*112/1
*421
1430/11

1489/9
1486/1

1489/4

1489/1

1419/5

1487

1504/4

1419/3

1486/2

1419/4

1504/2

1489/2

1489/6
1497/2

1419/6

2477

1504/5

1409/8
1409/9

1504/12
1504/11
1504/15
1504/13
1407/5

1409/11

1489/7

*119

1409/10

1409/7

1489/11

1504/7

1407/4
1407/3

1504/16

1504/8

1489/5
1496/3
1497/3

1504/17

1491/1
1489/3

1496/4
1495/2

1504/6

1504/1

1407/1

1504/14

1504/9
1504/3

1496/1
1497/1
1498/1

1504/10
1499/2

1499/3

1499/4

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 21.03.2016

ED 2476

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 125

Uršna sela – Cerkev sv. Križa
2577
Uršna sela
Dobindol
2615/3
posamezni spomenik
Dobindol
2615/3, 2615/4, 2615/5, 2615/6-del, 2622, 2624, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631,
2633/1, 2633/2, 2341/3, 4100/4-del, 4175/2-del,

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji na pokopališču, obdanem s kamnitim zidcem. Ob pokopališču raste mogočna lipa.
Uršna sela so prvič omenjena v urbarju iz leta 1477, cerkev sv. Križa pa leta 1581 v vizitaciji Pavla
Bizancija kot ena od podružnic župnije Šmihel. Kdaj je bila priključena župniji v Dolenjskih Toplicah
zaenkrat ni znano.
Cerkveno arhitekturo sestavljajo tristrano oblikovan prezbiterij, ki je prislonjen k podolžni ladji, pred
njeno vhodno fasado prislonjen zvonik z razgibano baročno streho, ter zakristija, prislonjena na
severno stran prezbiterija. V kratkih stranicah prezbiterija je po ena okenska odprtina, po dve pa v
južni in severni steni ladje. Ladja in prezbiterij sta pokrita z enotno streho. Ladja ima banjast obok, ki
sloni na profiliranem vencu in je členjen s sosvodnicami, ki jih nosijo dvojni slopi s kapiteli. Banjast
obok v prezbiteriju nosijo obočne pete, zaključene s kapiteli. Glavni oltar ima letnico 1641. stoletja, iz
17. stoletja sta tudi stranska oltarja. Križev pot je delo slikarja Raspeta. Pod sekundarnimi beleži in
ometi je na stenah ladje skrita dekorativna poslikava.
Cerkev sv. Križa je sicer prvikrat omenjena v 16. stoletju, njena današnja podoba pa je rezultat
temeljite barokizacije v 17. stoletju, ko je cerkev dobila tudi za dolenjske razmere kvalitetno oltarno
opremo. Cerkev je značilna podeželska podružnica, ki oblikuje slikovit ambient in daje s svojo lego
kraju prepoznavno podobo.
Jugovzhodno od cerkve leži grobišče umrlih v NOB. Na urejenem grobu, kjer je pokopanih 34 padlih,
stoji nagrobni spomenik iz belega kamna. Na njem so izpisana imena padlih in posvetilo, na vrhu je
vklesana petkraka zvezda. Navedeni spomenik NOB je z imenom Uršna sela – Grob s spomenikom
padlim borcem (EŠD 4240) vpisan v RKD in je sestavni del kulturnega spomenika Uršna sela –
Cerkev sv. Križa in zanj velja predpisani varstveni režim.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega neposredno okolico cerkve z mrliško vežico in parkiriščem, na jugovzhodnem
delu pa se razširi do železniške proge.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
 ohranjanje spomenika NOB na obstoječi lokaciji.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 06.04.2016

ED 2577

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 126

Velike Brusnice – Cerkev sv. Križa
1678
Velike Brusnice
Brusnice
80/1, 80/2, 80/4, 80/5, 80/6
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji ob križišču sredi vasi, ob cesti, ki vodi proti Gabrju.
Brusnice so prvikrat omenjene v urbarju iz okoli leta 1390, ko še niso bile razdeljene v dve naselji.
Cerkev sv. Križa je prvikrat omenjena leta 1581 v vizitaciji Pavla Bizancija kot ena od podružnic
šentjernejske pražupnije. Toda ta navedba se nanaša na cerkev, ki je danes posvečena sv. Družini.
Sedanja cerkev sv. Križa je bila pozidana leta 1848, leta 1876 pa je bila pri njej ustanovljena župnija.
Arhitektura cerkve izdaja tradicijo poznobaročnega stavbarstva, dopolnjeno s klasicističnimi stilnimi
elementi, ki dajejo prepoznavnost mogočnemu pročelju. Prostorna ladja je pokrita za banjastimi oboki
in tlakovana s kamnitimi ploščami, pevski kor nosijo monumentalni kamniti stebri. Prostoren je tudi
prezbiterij. Veliki oltar je izdelan v podobarski tradiciji sredine 19. stoletja. Celopostavni kipi svetnikovredovnikov na njem so starejši in izdelek frančiškanske podobarske delavnice, ki je delovala v letih
1720-1770, v brusniško cerkev pa so bili preneseni iz novomeške frančiškanske cerkve. V ladji je šest
stranskih oltarjev iz 19. stoletja. Na dveh so starejši, še baročni kipi svetih škofov, nastali v prvi
polovici 18. stoletja, ki so blizu izdelkom t. im. dolenjsko-posavske delavnice. Baročne so tudi orgle,
izdelek Janeza Jurija Eisla iz leta 1764, ki so bile v Brusnice prenesene iz novomeške frančiškanske
cerkve. V prezbiteriju visi slika sv. Družine, delo Ivana Groharja iz konca 19. stol., ki je bila naslikana
za staro brusniško cerkev.
Cerkvena arhitektura je nastala v času, ko so baročno stavbno tradicijo preko klasicizma počasi začeli
nadomeščati novejši stavbni slogi, ki pa še niso doživeli večjega razcveta, tako kot se je to zgodilo ob
izteku 19. in v prvem desetletju 20. stoletja. Zato predstavlja stavba eno od zanimivih in nepogrešljivih
faz razvoja cerkvene arhitekture na Dolenjskem. Njeno arhitekturno vrednost dopolnjuje baročna
plastika in oprema, vezana na novomeški frančiškanski samostan.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 22.03.2016

ED 1678

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 127

Velike Brusnice – Cerkev sv. Družine
1680
Velike Brusnice
Brusnice
69/5, 69/6
posamezni spomenik
Brusnice
69/1, 69/2, 69/4, 69/5, 69/6, 70, 72/1, 72/2, 892/4, 892/8, 892/9, 892/10, 892/11,
892/12, 3759/5-del, 3777/3, 3777/1-del, 3777/6, 3777/7-del, 3796-del

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji ob križišču sredi vasi, ob cesti, ki vodi proti Suhadolu in Tolstemu vrhu. Okoli cerkve je
zelena površina, na kateri so posamezni litoželezni križi, ki ohranjajo spomin na staro pokopališče.
Brusnice so prvikrat omenjene v urbarju iz okoli leta 1390, ko še niso bile razdeljene v dve naselji.
Cerkev je v pisnih virih prvič navedena leta 1581. Njen takratni zavetnik je bil sv. Križ, sodila pa je v
okvir obsežne šentjernejske pražupnije. Od leta 1787 je bila v Brusnicah duhovnija, ki je leta 1876
prerasla v samostojno župnijo. Do spremembe patrocinija je prišlo verjetno v sredini 19. stoletja, ko so
v Brusnicah pozidali novo cerkev in jo posvetili sv. Križu, stara cerkev pa je bila dobila novega
zavetnika, sv. Družino.
Cerkveno arhitekturo oblikuje tristrano zaključen prezbiterij in podolžna ladja, pred katere vhodno
fasado je prislonjen zvoniček. Ladja je v osnovi še romanska, prvotni oltarni prostor, po vsej verjetnosti
oblikovan kot apsida, pa je v sredini 17. stoletja (1653) nadomestil današnji prezbiterij z rebrastim
obokom v gotski tradiciji. Takrat so verjetno pozidali tudi zvoniček. Na južni zunanji steni ladje je slabo
ohranjena podoba sv. Krištofa. Fresko so v drugi polovici 20. stoletja obnovili in Krištofu naslikali novo
glavo, a njeni stilni elementi kažejo srednjeveške stilne značilnosti, ki jih dopolnjujejo v omet vrezani
glagoljaški napisi.
Oltarna slika sv. Družine, ki jo je konec 19. stoletja naslikal Ivan Grohar, visi v prezbiteriju bližnje
župnijske cerkve, saj cerkev sv. Družine ni več v bogoslužni rabi.
Cerkev sv. Družine je v osnovi romanska stavba, ki je doživela večja obnovitvena dela v sredini 17. in
19. stoletja. Njena arhitektura pa kljub temu ohranila prepoznavne stilne elemente, ki ji dajejo
svojstveno podobo. S tem bogatijo in dopolnjujejo fond sakralne arhitekture v zaledju Novega mesta in
cele Dolenjske.
Pri cerkvi je bilo je bilo v letih 2003 in 2004 urejeno spominsko obeležje po 2. svetovni vojni pobitim in
zamolčanim žrtvam, sestavljeno iz kamnitih plošč različnih velikosti. Te so razporejene po travnatem
prostoru nekdanjega pokopališča in oblikovno spominjajo na nagrobnike.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega neposredno okolico cerkve z najbližjimi stavbami in zajema parcele okoli
samega spomenika. Na zahodnem delu sega vplivno območje do ceste Brusnice – Gabrje, na južni
strani pa sega preko ceste Brusnice – Tolsti vrh in zajema župnijski kompleks (župnišče z
gospodarskimi poslopji).

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
 ohranja se spominsko obeležje.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto
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Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 22.03.2016

ED 1680

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 128

Veliki Cerovec - Cerkev sv. Primoža in Felicijana
2355
Veliki Cerovec
Cerovec
*1
posamezni spomenik
Cerovec
*1, *2, *3/1-del, *4, *5, *19/1, *19/2-del, *19/3, 473/2, 1/3 4553/2, 4553/3, 4588/1del, 4588/2-del

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji na pokopališču na robu vasi, ki ga obdaja kamnit zidec. Ob pokopališču raste mogočna
lipa.
Cerovec je v arhivskih dokumentih prvikrat omenjen leta 1477, ko še ni bil razdeljen na dve naselji,
cerkev sv. Primoža in Felicijana pa v popisu novomeškega prošta Montagnane, nastalem v letih 15921597. Takrat je sodila v okvir pražupnije Šmihel, po letu 1767 pa je bila pridružena tega leta
ustanovljeni župniji v Stopičah.
V osnovi verjetno še srednjeveška stavba je bila temeljito predelana ob barokizaciji v 17. stoletju.
Takrat je starejši oltarni prostor zamenjal današnji tristrano zaključen in s potlačeno kupolo obokan
prezbiterij, pravokotna ladja pa je dobila nove okenske odprtine in banjasti obok s plastično
poudarjenimi sosvodnicami, ki sloni na plitvih pilastrih z bogato profiliranimi kapiteli.
Oltarna oprema iz 70-tih let 19. stoletja je izdelek Šubiceve podobarske delavnice. Glavni oltar s
poudarjeno glavno nišo in starejšimi, še baročnimi elementi, je delo Valentina in Gregorja Šubica. Oba
stranska oltarja sta v bistvu le okvirja za sliko. Slika sv. Janeza in Boštjana na severnem oltarju je delo
Štefana Šubica iz leta, kipa sv. Boštjana in Janeza kažeta še močne gotske reminiscence. Slika sv.
Jožefa v južnem oltarju je delo Janeza Šubica iz leta 1873, oba kipa pa sta še iz 18. stoletja. Kip
Marije v niši nad slavolokom je iz 17. stoletja, prav tako tudi šest svečnikov.
Cerkev je skromna vaška podružnica z več ali manj enotno opremo iz zadnje četrtine 19. stoletja. Slika
sv. Jožefa je prvo datirano delo pomembnega slikarja Janeza Šubica, ki je bil ob njenem nastanku
učenec beneške akademije. Skupaj z lipo oblikuje cerkev kvaliteten vaški ambient.
Na pokopališču so ohranjeni posamezni grobovi padlih partizanov. Ti so sestavni del kulturnega
spomenika Veliki Cerovec – Cerkev sv. Primoža in Felicijana in zanje smiselno velja določen varstveni
režim.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega neposredno okolico cerkve z najbližjimi stavbami.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
 ohranjanje partizanskih grobov na pokopališču;
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto
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Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 22.03.2016

ED 2355

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 129

Veliki Slatnik – Cerkev Žalostne Matere božje
2083
Veliki Slatnik
Potov vrh
*86
posamezni spomenik
Potov vrh
*86, *87, 1487, 1821/5-del, 1826/2-del

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji na pokopališču v vasi, ob poti, ki vodi proti Hrušici. Pokopališče zamejuje kamnit zid, pri
vhodu raste mogočna lipa.
Vas Slatnik je v pisnih virih prvikrat navedena leta 1295, ko še ni bila razdeljena v dve naselji. Cerkev
je prvič omenjena leta 1581 v vizitaciji Pavla Bizancija, ki pravi, da je posvečena sv. Križu. Do
spremembe patrocinija je prišlo verjetno okoli leta 1683, ko je bila cerkvena stavba temeljito
barokizirana ali celo na novo pozidan. Prvotno je sodila v okvir pražupnije Šmihel, leta 1967 pa je bila
priključena takrat ustanovljeni župniji pri novomeških frančiškanih.
Cerkveno arhitekturo sestavljajo tristrano zaključen prezbiterij, obokan z banjo, ki preide v polkupolo,
podolžna ladja, pokrita z banjastim obokom s sosvodnicami in zvonik pred njeno vhodno fasado.
Glavni oltar, ki zajema celotno širino prezbiterija, je v osnovi tip zlatega oltarja z reminiscencami 17.
stoletja, ki pa je temeljito predelan. Delo (ali predelave) iste delavnice je tudi stranski oltar sv. Križa,
stranski oltar sv. Jedrti je skromno mizarsko delo, prav tako z reminiscencami zlatih oltarjev 17.
stoletja, kip svetnice je iz 18. stoletja.
Cerkev je značilna skromna vaška podružnica, verjetno pozidana v baroku, ko je bila tudi opremljena.
Osrednja in dominantna lega v vasi jo uvršča med ambientalno pomembne sakralne spomenike.
Na pokopališču je za prezbiterijem grob družine Mach. Kamnit nagrobnik s kvadratastim podstavkom,
ki ima rahlo usločen gobasto oblikovan nastavek, je posvečen Jožefini in Johanu Machu, staršema
fizika Ernesta Macha, ki sta na Velikem Slatniku živela od 1862 do 1879. Johan Mach je v času
svojega bivanja na Dolenjskem precej vplival na gospodarski razvoj, precej pa je zaslužen za začetek
sviloprejstva in gojenja metulja jamamaja, ki ga še danes lahko najdemo v gozdovih okoli Slatnika.
Grob je kot posebna enota dediščine z imenom Veliki Slatnik - Grob družine Mach (EŠD 20823)
sestavni del kulturnega spomenika Veliki Slatnik – Cerkev Žalostne Matere božje.

Vplivno območje:
Vplivno območje spomenika obsega neposredno okolico cerkve z najbližjimi stavbami in lipo pred
vhodom na pokopališčem.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
 ohranjanje groba družine Mach v obstoječi obliki; dovoljeno je le redno vzdrževanje;
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1826/2

*87

*86

1487

1821/5

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 22.03.2016

ED 2083

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 130

Vinja vas – Kapela Marije Pomagaj
2118
Vinja vas
Vinja vas
*161
posamezni spomenik
Vinja vas
*161, 83, 85/1, 85/2, 87/4, 87/5, 87/6, 87/7-del, 3923/1-del, 3952/2-del

Opis in vrednotenje:
Kapela stoji pod mehovskim hribom, v lipovem gaju ob cesti proti Podgradu.
Kapela je bila pozidana v prvem desetletju 20. stoletja. Arhitektura, ki jo sestavljajo ladja, prezbiterij in
zvonik, je zasnovana v novoromanskem slogu, kot material pa je uporabljeno kamenje iz razvalin
gradu Mehovo. Oprema je starejša, še baročna in prenesena iz župnijske cerkve v Podgradu.
Kapela je ena redkih na Dolenjskem, ki presegajo ustaljeno tovrstno arhitekturno zasnovo. Pomembna
je zaradi tega, ker je v njene zidove vgrajen material mehovskega gradu, njen nastanek pa priča tudi o
duhovnih tokovih na začetku 20. stoletja. Kapela je bila pozidana z namenom, da bi prerasla v lokalno
romarsko središče, o tem priča tudi zametek lipovega gaja v njeni neposredni bližini, ki oblikujejo
skupaj s kapelo kvaliteten ambient.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega sosednje parcele.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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3923/1

*161
87/7

87/6

85/1

87/4

87/5
3952/2

85/2

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 22.03.2016

ED 2118

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 131

Zajčji Vrh pri Stopičah – Cerkev sv. Matije
2353
Zajčji Vrh
Zajčji vrh
*1/1, 44/8
posamezni spomenik
Zajčji vrh
*1/1, *1/6, *1/7, *1/5, 27-del, 30-del, 31-del, 32-del, 33-del, 34/2-del, 44/1, 44/3,
44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 1002/1, 1002/2, 1002/3, 1003, 1004, 1005, 1006,
1008, 1009/1, 1009/2, 2770/1-del

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji izven vasi, ob poti, ki vodi iz Zajčjega Vrha proti Selom pri Zajčjem Vrhu. Cerkveni areal, v
katerega je vključena tudi kamnita, nekdaj cerkvi pripadajoča stavba, omejuje nizek kamnit zidec. Pri
cerkvi rase lipa z lepo razvito krošnjo.
Zajčji Vrh je v pisnih virih prvikrat omenjen leta 1412, cerkev pa leta 1581 v vizitaciji Pavla Bizancija.
Ta pravi, da stoji v Selih (pri Zajčjem vrhu) in da je posvečena sv. Mateju. Ta patrocinij navaja tudi
popis novomeškega prošta Montagnane iz let 1592-1597. Prvotno je sodila cerkev v okvir pražupnije
Šmihel, leta 1767 pa je bila pridružena takrat ustanovljeni župniji v Stopičah.
Cerkveno arhitekturo sestavljajo kratek, tristrano zaključen prezbiterij, podolžna pravokotna ladja in
zvonik, pokrit z novobaročno streho, ki je prislonjen vhodno fasado ladje. Notranjščina prezbiterija je
pokrita z obokom v obliki potlačene banje, tudi obok v ladji ima obliko banje. Ta je členjena s parom
sosovodnic, obočni sistem pa se podreja ritmu okenskih odprtin.
Glavni oltar iz leta 1875 je izdelek podobarja Štefana Šubica iz Poljanske doline, kipa sv. Lucije in sv.
Barbare pa sta verjetno še iz starega oltarja, saj kažeta slogovne značilnosti 17. stoletja. Sočasna z
glavnim sta tudi oba stranska oltarja, ki sta prav tako izdelek Šubiceve delavnice. Slika sv. Valentina,
podpisana in datirana, je delo Štefana Šubica iz leta 1875. Kip sv. Mateja v niši nad slavolokom je iz
17. stoletja, lestenec je glažutarski izdelek iz 19. stoletja, mali bronasti zvon ima letnico 1694.
Cerkev, omenjena v zadnji četrtini 16. stoletja, je bila ob koncu 17. stoletja barokizirana. Takrat je
njena arhitektura tudi dobila današnjo podobo, oltarna oprema je iz zadnje četrtine 19. stoletja. Čeprav
je cerkev skromna podeželska podružnica, pa daje njena osamljena in izpostavljena lega pokrajini pod
Gorjanci značilno in prepoznavno podobo.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega neposredno okolico cerkve in se proti severu pahljačasto razširi čez polja do
ceste proti Malemu Orehku.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 22.03.2016

ED 2353

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 132

Ždinja vas – Cerkev sv. Jakoba
2478
Ždinja vas
Ždinja vas
*1
posamezni spomenik
Ždinja vas
*1, *4-del, *12-del, 26/1, 26/2, 27-del, 28/3, 40-del, 44/1-del, 47/2-del, 47/4-del,
49, 50, 51/1, 51/2, 53, 85/1, 85/2, 2501/1-del, 2501/3-del, 2501/4, 2502/5-del

Opis in vrednotenje:
Cerkev stoji na pokopališču, ki ga obdaja kamnit zid.
Ždinja vas je v pisnih virih prvikrat omenjena leta 1250, cerkev sv. Jakoba pa leta 1581 v vizitaciji
Pavla Bizancija. Cerkvena arhitektura je bila predelana v 17. stoletju, ko je cerkev dobila tudi baročno
oltarno opremo.
Cerkveno arhitekturo sestavljajo tristrano zaključen prezbiterij, ki je prislonjen k podolžni ladji, v njeno
vhodno fasado pa je vgrajen zvonik s piramidasto streho. Razmeroma visok prezbiterij pokriva križni
obok, ladja ima banjasti obok s sosvodnicami, ki jih nosijo polstebri. Glavni portal pod zvonikom
ohranja še gotske oblike in je zaenkrat edini vidni element, ki priča o srednjeveškem poreklu stavbe.
Veliki oltar sodi v skupino zlatih oltarjev iz druge polovice 17. stoletja. V to skupino spadata tudi oba
stranska oltarja. Slika sv. Valentina na levem oltarju je nastala ok. leta 1650, njene stilne značilnosti pa
kažejo, da je nastala pod vplivom slikarja Hansa Georga Geigerfelda (mojster H.G.G.). Drugi stranski
oltar je sestavljen iz dveh delov: spodnji je še iz 17. stoletja, atika z bogatim akantovim okvirjem pa je
iz začetkov 18. stoletja. Podobe križevega pota z letnico 1881 so naslikane še v baročni tradiciji.
Cerkev sv. Jakoba je v osnovi še srednjeveška stavba, pri kateri je barokizacija več ali manj zabrisala
njeno prvotno podobo. Cerkev odlikuje kvalitetna baročna oltarna oprema, iz katere izstopa slika sv.
Valentina.
Na severovzhodni strani pokopališča stoji spomenik NOB. Na okroglem kamnitem stebru je
postavljena odprta knjiga, kjer je izpisano posvetilo padlim domačinom. Grob s spomenikom je bil
urejen po koncu 2. svetovne vojne. Spomenik je z imenom Ždinja vas – Grob s spomenikom padlim
borcem in žrtvam (EŠD 4243) je sestavni del kulturnega spomenika Ždinja vas – Cerkev sv. Jakoba.

Vplivno območje:
Vplivno območje spomenika obsega neposredno okolico cerkve in se nato proti severozahodu in
jugozahodu razširi na terase travnikov in polj.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednja posebna določila:
 vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
 ohranja se spomenik NOB, ki je naveden kot sestavni del spomenika;

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 22.03.2016

ED 2478

SPOMINSKI OBJEKTI IN KRAJI

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 133

Češča vas – Spominski park padlim borcem
8699
Češča vas
Gorenja Straža
1693/2
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Spominski park padlim borcem v Češči vasi leži ob gozdnem robu. Na neobdelanem kamnu sta
pritrjeni dve marmorni plošči s posvetili. Ob kamnu je postavljenih 19 lesenih stebrov, višine cca. 50
cm, ki imajo na vrhu kovinske ploščice z imeni padlih partizanov. Leseni stebri predstavljajo 19 padlih
borcev 3. čete II. bataljona Krškega odreda, ki so padli v bližini. Spominski park je bil urejen leta 1984,
avtor ureditve ni poznan. Posvečen je tako spominu na padle borce Krškega odreda kot tudi padlim
domačinom iz Češče vasi.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1693/2

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 22.03.2016

ED 8699

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 134

Dolž – Grob s spomenikom padlim
4198
Dolž
Cerovec
*136-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Grob s spomenikom obsega severozahodni del pokopališča na Dolžu. Grobna površina v obsegu 6 x
6 m je razdeljena na tri terase. Spomenik iz sivega kraškega marmorja stoji na srednji terasi.
Spominski steber je visok 2 m, je nepravilne oblike in se s širšo bazo ter še z odebeljenim srednjim in
zoženim zgornjim delom svedrasto zavija. Napis je vklesan v spodnjem delu tik nad bazo stebra, na
zgornjem delu pa je reliefno izstopajoča izklesana nepravilna peterokraka zvezda. Spomenik je bil
urejen leta 1964 in je posvečen tu pokopanim padlim borcem ter vsem padlim in ubitim iz Dolža in
okolice. Izdelan je bil po načrtu Jožeta Zamljena.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 22.03.2016

ED 4198

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 135

Gabrje pod Gorjanci – Spomenik NOB
20737
Gabrje
Gabrje
2784/2-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Spomenik NOB stoji na manjši trikotni zelenici na križišču vaških cest v centru vasi Gabrje.
Izdelan je v obliki manjšega arhitektonskega obeliska, močno profiliran in spominja na nagrobnike iz
konca 19. stoletja. V spodnjem, širšem delu so na štirih poljih izpisana imena padlih partizanov in žrtev
vojne iz Gabrja, Suhadola in Jugorja. Nad tem se dviga ožji štirioglati obelisk, na katerem sta vklesana
simbola srp in kladivo ter silhueta Triglava z izpisanima črkama OF. Na vrhu je pritrjena kovinska
peterokraka zvezda. Oblikoval in izdelal ga je kamnosek Franc Zagorc.
Spominsko obeležje je bilo postavljeno leta 1946 in je eno prvih tovrstnih obeležij, postavljenih na tem
območju, ob tem pa je ohranilo avtentično podobo in ureditev okolice. Prav tako izstopa tudi zaradi
oblike same, ki je zelo redka pri tovrstnih spomenikih.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

2784/2

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 22.03.2016

ED 20737

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 136

Gorjanci – Izvir Gospodična
8702
Gabrje
Gabrje
2755/276-del
posamezni spomenik
Gabrje
*336, 2755/276, 2755/361, 2755/362, 2755/398-del, 2755/422, 2755/430,
2755/431, 2755/432, 2755/434, 2755/617-del, 2794/1-del

Opis in vrednotenje:
Izvir Gospodična leži okoli 20 m jugovzhodno pod planinskim domom Gospodična na Gorjancih.
Hladen a malo vodnat studenec je obzidan s škarpo iz grobo obdelanih in neometanih kamnov. Ob
izviru je malo betonsko korito, v katero pada voda, iz njega pa odteka po kamnitem kanalu. Izvir je bil
prvotno urejen leta 1931 o čemer priča tudi zapisana letnica. Celotno območje ob izviru je bilo na novo
urejeno leta 1995.
Izvir Gospodična je vkovan v ljudske pripovedke, Janez Trdina pa ga je s svojimi Bajkami in povestmi
o Gorjancih uvrstil med najpomembnejše kraje, povezane z bajeslovjem pri nas in mu dal neizbrisen
pečat.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega parcele jugozahodno od izvira. Znotraj vplivnega območja stojita Planinski
dom pri Gospodični in večji počitniški objekt.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

2755/361

2755/422

2755/276

2755/362

*336
2755/617

2755/430
2755/434
2794/1
2755/398
2755/431 2755/432

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 22.03.2016

ED 8702

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 137

Gorjanci – Razvaline cerkve sv. Jere na Trdinovem vrhu
8662
Gabrje
Gabrje
*108
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Razvaline cerkve sv. Jere stojijo na Trdinovem vrhu v neposredni bližini televizijskega stolpa, na
parceli, ki na južni strani meji na državno mejo z Republiko Hrvaško.
Cerkev sv. Jere je prvič omenjena leta 1447 v listini, ko je stala na robu gozdne posesti kartuzije
Pleterje. Kot ena od podružnic šentjernejske župnije je prvič navedena leta 1581. Vizitacije iz 17.
stoletja navajajo, da je cerkev, ki je imela en oltar, zapuščena in izpostavljena ropanju vlahov. Zato so
morali ključarji ob bogoslužju, ki je bilo dvakrat na leto, prinesti vso potrebno opremo in zvon iz cerkve
v Gabrju. Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske iz leta 1689 našteva nekatere izredne milosti, ki so jih
verniki prejeli v cerkvi. Kdaj je bila cerkev opuščena, zaenkrat ni znano. Po podatkih Jožefinskega
katastra je cerkev v drugi polovici 18. stoletja še stala, v Franciscejskem katastru iz prve četrtine 19.
stoletja pa je že označena kot ruševina.
Močno zarasle ruševine so bile v letih 1992 in 1993 očiščene, ohranjeni obodni zidovi cerkve pa
utrjeni in delno na novo pozidani. Prezentirani so bili tudi posamezni sestavni deli cerkvene arhitekture
(prezbiterij, ladja, lopa) ter prvotna oltarna menza. Leta 2013 so bili prezentirani zidovi nadkriti s
sodobno samostoječo konstrukcijo po projektu arhitekta Boruta Simiča. Oltarni kip sv. Jere iz zač. 18.
stoletja je danes v Dolenjskem muzeju v Novem mestu, njegova kopija pa je bila leta 2013 postavljena
v nadkriti prostor ruševin sv. Jere.
Čeprav je cerkev sv. Jere že dobrih 200 let v razvalinah, pa je še danes izredno prepoznavna, saj ni
imela pomembne vloge le v verskem življenju Dolenjcev, ampak je bila pomembna tudi v širšem
zgodovinskem kontekstu. Pri njej so se stikale in se še stikajo meje deželskosodnih okrajev,
katastrskih občin in meje držav, nanjo se navezuje tudi izredno bogato ljudsko izročilo, ki ga je zapisal
že Janez Trdina. Do leta 1923 je bil po sveti Jeri poimenovan tudi najvišji vrh Gorjancev (Trdinov vrh),
ki nosi na Hrvaškem ime po tej svetnici še danes (Sv. Gera).

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

*108

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 23.03.2016

ED 8662

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 138

Kuzarjev Kal - Grob Danila Podobnika in Slavka Petriča
4212
Kuzarjev Kal
Prečna
428/11-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
V skupnem grobu, ki leži v gozdu severovzhodno od vasi Kuzarjev kal, sta pokopana partizana Danilo
Podobnik in Slavko Petrič, ki sta padla na tem mestu oktobra 1944. Po vojni so se svojci odločili, da ju
ne bodo pokopali, na grob pa so postavili kamnito nagrobno ploščo z njunimi imeni.
Gre za redko ohranjen avtentični grob padlih partizanov v bližini kraja, kjer sta izgubila življenje.
Večina padlih je bila po vojni prekopana v skupne grobnice na pokopališča ali v družinske grobove v
domačih krajih.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

428/11

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

#

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 23.03.2016

ED 4212

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 139

Novo mesto - Bunker na Drski
8708
Novo mesto
Šmihel pri Novem mestu
1053/1-del
posamezni spomenik
Šmihel pri Novem mestu
1053/1- del, 1054/3, 1054/5, 1056/9

Opis in vrednotenje:
Betonski bunker stoji nad staro cesto Novo mesto - Straža, na Drski, ob stanovanjskih blokih na
Šegovi ulici.
Bunker štirioglate oblike je bil zgrajen jeseni 1943, po okupatorski ofenzivi. Stoji na vzpetini nad cesto,
kjer je potekala ena glavnih mestnih vpadnic. Ima strelno lino in dva vhoda. Na ravni strehi je bil leta
1952 ob veliki proslavi 10 letnice ustanovitve brigad, ki je potekala v Dolenjskih oplicah, postavljen top
tipa ŠKODA M05/08 76,5 mm, ki izvira še iz časa 1. svetovne vojne. Zaradi nevarnosti poškodb in
redkosti tovrstnih topov pri nas, je bil top leta 2011 odpeljan v Vojaški muzej v Pivko, na bunker pa je
bil postavljen ustrezno zaščiten FLAK M38 20 mm, ki časovno izvira iz 2. svetovne vojne in bolj
ustreza bunkerju kot prvi.
Bunker na Drski je zadnji materialni preostanek obrambnega sistema, ki ga je okupator zgradil okoli
Novega mesta. Ohranja spomin na dogajanje v Novem mestu med 2. svetovno vojno, hkrati pa na
svojstven način ohranja tudi spomin na nekdanjo historično vpadnico v Novo mesto, ki je z razvojem
mesta izgubila na pomenu in postala ena izmed stranskih ulic mesta.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega območje ob spomeniku in se razširi proti jugovzhodu do trgovskega centra.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1053/1

1054/3

1054/5

1056/9

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 23.03.2016

ED 8708

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 140

Novo mesto – Francosko znamenje na Mestnih njivah
8669
Novo mesto
Novo mesto
763-del
posamezni spomenik
Novo mesto
74/4-del, 78/4-del, 735, 736, 737, 738, 739, 740-del, 741, 742-del, 760, 761,
762, 763, 764, 765

Opis in vrednotenje:
Znamenje stoji na Mestnih njivah, vzpetini nad pokopališčem Ločna v severovzhodnem delu mesta, ob
kolovozu, ki je nekoč peljal iz mesta proti Trški gori.
Zidano znamenje sodi v skupino znamenj z nišo. Stranica, ki gleda na kolovoz, je po celi višini
členjena z nišo, na ostalih treh stranicah so niše oblikovane le v zgornjem delu. Na vrhu znamenja je
piramidasta streha.
Znamenje je bilo postavljeno v 19. stoletju. Posvečeno naj bi bilo francoskim vojakom, ki so v mestu
umrli za kužno boleznijo in so jih pokopali na zemljišču, ki je bilo takrat izven mesta.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega travnike vzhodno in zahodno od poti, ki teče po vrhu grebena in ob kateri
znamenje stoji.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

78/4
74/4
741

742

735

#

762
760

763

736

764

761

738
739
737

740

765

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 23.03.2016

ED 8669

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 141

Novo mesto – Grobnica NOB na Marofu
4215
Novo mesto
Novo mesto
480-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Spomenik je postavljen na zahodnem pobočju hriba Marof, ki v tem delu blago pada proti Bršljinu.
Spomenik sestavljata piramidast obelisk in grob šestih padlih borcev Cankarjeve brigade. Piramida,
visoka 4 m, je zgrajena iz pravilno obdelanih kamnitih blokov s poudarjenimi fugami. Okolica
spomenika je zasajena z okrasnimi rastlinami in visokimi topoli.
Spomenik je posvečen bojem Cankarjeve brigade jeseni 1943 v okolici Novega mesta in 6 padlim
partizanom, ki so tu pokopani. Avtor ureditve grobišča je Ivan Moreti. Spomenik je bil postavljen leta
1956.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje in varstveni režim za arheološka najdišča.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

480

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 23.03.2016

ED 4215

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 142

Novo mesto – Grobnica padlih med NOB v Žabji vasi
4216
Novo mesto
Kandija
1287
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Spomenik stoji ob Kandijski cesti, nasproti hiše Kandijska 55.
Na platoju, tlakovanem s kamnitimi ploščami, stoji petstrani kamnit steber, ki se proti vrhu širi in
zaključi s skulpturo. Na plato je postavljen pokrov kostnice, v kateri so shranjeni posmrtni ostanki
padlih partizanov.
Spomenik je posvečen padlim domačinom in tu pokopanim padlim partizanom. Avtor spomenika, ki je
bil postavljen leta 1952, je arhitekt Sveta Jovanović, avtor skulpture na vrhu spomenika pa Jakob
Savinšek.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1287

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 23.03.2016

ED 4216

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 143

Novo mesto – Pokopališče Ločna
8719
Novo mesto
Novo mesto
917, 918, 919, 920, 921
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Pokopališče leži v vzhodnem delu mesta, v Ločni, ob Seidlovi cesti, ki iz centra mesta pelje proti
Otočcu.
Po opustitvi pokopališča na lokaciji sedanjega Novega trga v neposredni bližini starega mestnega
jedra, je bilo leta 1924 urejeno novo pokopališče v Ločni. Kapela sv. Križa je bila zgrajena po načrtih
mestnega stavbenika Vladimirja Žiberne šele tik pred 2. svetovno vojno, v letih 1937 in 1938.
Na pokopališču v Ločni so ohranjeni grobovi in nagrobniki nekaterih pomembnih novomeščanov. Med
njimi so tudi nekateri, kot je Trdina in še nagrobniki nekaterih uglednejših novomeških družin, ki so bili
ob prestavitvi pokopališča v Ločno, prekopani na novo pokopališče. V skupino pomembnejših grobov
na pokopališču sodijo grobovi naslednjih pomembnih novomeščanov oz. družin:
Josip Germ, akademski slikar;
Franc in Jože Gregorc, sokolska delavca;
Ignacij Hladnik, skladatelj;
Božidar Jakac, akademski slikar, nagrobnik družine Jakac je delo Jakoba Savinška;
Vladimir Lamut, akademski slikar;
Marjan Kozina, skladatelj,
Franc Ferjančič, skladatelj;
dr. Edvard Volčič, pravnik in strokovni pisatelj;
Janez Trdina, pisatelj;
Ferdinand Seidel, prirodoslovec;
dr. Karel Slanc, publicist;
Ivan Koštial, jezikoslovec;
dr. Alojz Turk, literarni zgodovinar;
dr. Andrej Vojska, Trdinov prijatelj in večkrat omenjana oseba v Trdinovih delih;
Jože Gregorič, umetnostni zgodovinar;
p. Ladislav, jezikoslovec;
p. Florentin Hrovat, pisatelj;
p. Leonard Kalc, hrvaški pesnik;
Julij Bučar, strokovni pisatelj;
Salezij Fr. Vodušek, pesnik;
Franc Vodnik, podobar; nagrobnik družine Fichtenau;
nagrobnik kanonika Porente je delo Toneta Kralja.
Sestavni del spomenika so tudi spominska obeležja padlim v 2. svetovni vojni Novo mesto - Grobnica
NOB na pokopališču Ločna (EŠD 4218) in takoj po njej. Poseben prostor je namenjen grobovom
novomeških kapucinov.
Število naštetih objektov in imena sama nazorno govorijo o pomenu Novega mesta v preteklosti in o
njegovem deležu v slovenski zgodovini, kulturi in znanosti. Prav zato je za mesto pomembno, da vse
naštete grobove ohranja, varuje in vzdržuje.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

921
920
919

917

918

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 23.03.2016

ED 8719

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 144

Novo mesto – Pokopališče Šmihel
8716
Novo mesto
Šmihel pri Novem mestu
451/3, 451/4, 451/10
Posamezni spomenik
Šmihel pri Novem mestu
431/1, 433/1, 433/3, 451/1, 451/3, 451/4, 451/10, 1291, 1450, 1451/1, 1451/2

Opis in vrednotenje:
Pokopališče leži na vzpetini v južnem delu mesta, ob cesti, ki vodi iz Kandije proti Šmihelu.
Pokopališče, ki ga obdaja kamnit zid, je bilo zgrajeno leta 1832 in bilo do konca 19. stoletja še dvakrat
povečano. Sredi pokopališča stoji manjša, osmerokotna kapela, posvečena Devici Mariji, Kraljici sv.
rožnega venca, ki je bila blagoslovljena leta 1833. Od vhoda do kapele vodi drevored visokih cipres, ki
daje pokopališču svojstven videz.
Na vzhodni steni kapele so pritrjene spominske plošče z imeni padlih v prvi svetovni vojni Novo mesto
- Spomenik padlim med I. svetovno vojno v Šmihelu (EŠD 8715), na severni steni pa so plošče z imeni
zamolčanih žrtev, ki so bili ubiti med oz. ob koncu druge svetovne vojne.
V severovzhodnem vogalu pokopališča je Novo mesto - Grobnica NOB na pokopališču Šmihel (EŠD
4217), urejena leta 1957. Avtor ureditve je Dane Balkovec.
Na pokopališču so evidentirani grobovi in nagrobniki naslednjih pomembnih novomeščanov:
Julija Scheuchenstuel, Prešernova Primicova Julija in nagrobnik njene matere;
dr. Slavko Grum, pesnik;
dr. Fran Šuklje, politik in zgodovinar;
Janez Krajec, tiskar in založnik;
Janko Leban, mladinski pesnik in skladatelj;
Marica Cizerlj - Strnad, pesnica;
Marija Dernovšek - Šprajcar, partizanska pesnica;
dr. Peter Defranceschi, medicinski pisatelj;
Alojz - Slavko Štine, mladinski pesnik;
Bohuslav Skalicky, vinogradniški pisatelj;
Rihard Dolenc, kmetijski pisatelj;
Jakob Ažman, slikar;
Fr. Nikolaj Gutmanstal, nemški pisatelj;
Ervina Ropas, komponistka;
Amat Škerlj, prevajalec;
Janez Longerholz, prevajalec;
Zdenko Skalicky, slikar in pesnik;
Alojz Knafeljc, planinski pisatelj.
Grobovi družine Smola z litoželeznimi nagrobniki, izdelanimi v Dvorski železarni;
Poseben del pokopališča zavzemajo na severni strani grobovi usmiljenih bratov iz bolnišnice v Kandiji
ter grobovi Šolskih sester, ki so imele samostan in šolo v Šmihelu.
Število naštetih objektov in imena sama nazorno govorijo o pomenu Novega mesta v preteklosti in o
njegovem deležu v slovenski zgodovini, kulturi in znanosti. Prav zato je za mesto pomembno, da vse
naštete grobove ohranja, varuje in vzdržuje.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega nepozidane parcele na severu in vzhodu do Lebanove ulice in na
jugovzhodu do območja doma za starejše.
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje in varstveni

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1450
1451/2
1451/1
451/1
433/3

451/10

433/1

451/4
451/3

1291

431/1

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 23.03.2016

ED 8716

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 145

Novo mesto – Spomenik NOB pri sv. Roku
4219
Novo mesto
Gotna vas
849/4
posamezni spomenik
Gotna vas
849/3-del, 849/4

Opis in vrednotenje:
Spomenik stoji v bližini ruševin cerkve sv. Roka v Regrči vasi, na južnem robu naselja Novo mesto.
Rustikalno, iz grobo obdelanih kamnov in betona zgrajen spomenik ima vgrajeni dve napisni plošči z
imeni padlih in ubitih. Spomenik je postavljen ob grobnici, ki jo obdaja ograja iz betonskih stebričev, ki
jih povezuje kovinska vez.
Spomenik je posvečen 68 padlim borcem narodnoosvobodilne vojske in žrtvam fašističnega nasilja, ki
so tudi pokopani v skupni grobnici. Grobnica s spomenikom pri sv. Roku je bila urejena leta 1951 in
sodi v skupino spomenikov, ki so bili urejeni v prvih letih po drugi svetovni vojni.
Vplivno območje:
Vplivno območje obsega parcelo, ki obdaja območje spomenika.
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

849/3

849/4

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 23.03.2016

ED 4219

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 146

Novo mesto – Spomenik NOB v Veliki Bučni vasi
8707
Novo mesto
Daljnji vrh
778
posamezni spomenik
Daljnji vrh
775/4-del, 778, 1135/19-del

Opis in vrednotenje:
Spomenik stoji na vzpetini ob cesti Novo mesto-Ljubljana, v nekdanjem naselju Velika Bučna vas.
Okrogel steber, visok 4 m, je narejen iz sivobelega marmorja. Napisne glajene valje prekinja ožji
ornamentalni del z girlandami. Na vrhu se spomenik zaključi s stilizirano žaro. Okolico spomenika
omejujejo betonski stebri in petkotne »stele«, na katerih je reliefno izdelana petokraka zvezda.
Spomenik je posvečen 48 padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja iz Velike Bučne vasi in bližnje
okolice. Avtor spomenika je arhitekt Jože Plečnik, ki je z umetniško oblikovanim spomenikom pokazal
na možnosti in oblike, vredne posnemanja ter nakazal zanimivo rešitev pri urejanju tovrstnih
spomenikov.
Spomenik, ki je edino Plečnikovo delo na območju Novega mesta, je bil postavljen leta 1951.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega nepozidane parcele vzhodno od spomenika.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje in naslednje določilo:
 zaradi zgradnje nove ceste je možna prestavitev na novo lokacijo v bližini obtsoječe v skladu s
pogoji pristojne službe za varstvo nepremične kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1135/19

778

775/4

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 23.03.2016

ED 8707

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 147

Novo mesto – Spomenik obešenima na Glavnem trgu
8720
Novo mesto
Novo mesto
1643-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Spomenik stoji v srednjem delu Glavnega trga, nasproti vhoda v Rotovž.
Spomenik je izdelan iz stebra nekdanjih arkad, ki je bil najden pri prenovi hiše Glavni trg 26.
Postavljen je na podstavek, na kapitelu je izklesano posvetilo, zaključi pa se s stiliziranim bronastim
Triglavom – grbom Slovenije. Ob spomeniku je šest zaobljenih kamnitih stebričev, ki omejujejo
območje spomenika. Okrasno drevje, zasajeno ob postavitvi spomenika, je le delno ohranjeno.
Spomenik je postavljen na mestu, kjer sta bila 30. 12. 1943 obešena partizana. Spomenik je oblikoval
arhitekt Marjan Mušič, postavljen pa je bil leta 1952.
Spomenik sodi v sklop urejanja Glavnega trga, ki ga je v začetku 50-ih let načrtoval in vodil arhitekt
Marjan Mušič.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

#
1643

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 23.03.2016

ED 8720

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 148

Novo mesto – Spomeniški kompleks Na vratih
8722
Novo mesto
Novo mesto
1391-del, 1466-del, 1467, 1468-del, 1469-del, 1470
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Kompleks spomenikov, posvečenih padlim novomeščanom v NOB obsega območje na križišču
Rozmanove in Vrhovčeve ulice ter Prešernovega trga, na lokaciji nekdanjih mestnih vrat, imenovanih
tudi Ljubljanska vrata.
Kulturni spomenik sestavljajo plastika Spomenik talcu, spominska loža pred vhodom v knjižnico z
imeni padlih novomeščanov ter doprsnimi kipi Franca Rozmana – Staneta, Borisa Kidriča in Staneta
Potočarja – Lazarja ter bronasta plastika Pesem svobode s spominskim parkom v ozadju. Avtor
ureditve in arhitekturne zasnove celotnega območja nekdanjih mestnih vrat je arhitekt Marjan Mušič,
avtor večine plastik pa kipar Jakob Savinšek. Doprsni kip Staneta Potočarja je bil narejen kasneje,
njegov avtor je kipar Janez Pirnat.
Spominska loža je urejena v ohranjenem delu delno podrte stavbe nekdanje Kresije. Sprednjo fasado
tvorijo štirje arkadni loki, pod skrajnima dvema sta postavljena doprsna kipa Francu Rozmanu –
Stanetu in Borisu Kidriču. Na zadnji steni lože so plošče z imeni padlih in žrtev, na osrednji plošči pa
so imena v vojni umrlih dolenjskih narodnih herojev. V desnem vogalu lože je bil leta 1999 postavljen
doprsni kip Staneta Potočarja – Lazarja.
Bronasta plastika Spomenik talcu je postavljena na kamnit podstavek na robu zelenice ob knjižnici
Mirana Jarca. Figura, izdelana v socrealističnem slogu, prikazuje padlega talca v klečečem položaju.
Avtorju Savinšku je kot model poziral igralec Bert Sotlar.
Spomenik Pesem svobodi je postavljen na skrajni rob dvignjenega pomola ob križišču cest in z
zelenico v ozadju zaključuje celoten kompleks. Bronasti kip nadnaravne velikosti predstavlja
osvobojenca, ki z dvignjenimi rokami pozdravlja svobodo. Kiparju je kot model za kip poziral igralec
Marjan Kralj.
V tlaku ceste pred vhodom na plato pred spominsko ložo je prezentirana linija nekdanjih stavb. Tako je
nazorno v tlaku prikazana pozicija nekdanjih mestnih vrat. V zahodnem delu območje spomenika
omejujeta stavbi Rozmanova 17 in 19, ki imata v zunanjih stenah še ohranjene sledi nekdanjega
mestnega obzidja.
Celoten kompleks je urejen kot osrednji novomeški spomenik NOB, hkrati pa je arhitekt z zanimivim
posegom rešil problem vhoda v staro mestno jedro. Vsi našteti spomeniki so celota in jih ne moremo
obravnavati ločeno. Sam arhitekt Marjan Mušič v enem izmed svojih besedil piše: …Spomeniška
tematika sledi zaporedju plastičnih motivov v nezadržanem crescendu od začetne skulpture talca prek
reprezentativne spominske lože z imeni vojnih žrtev…, do zaključnega osrednjega spomenika na vrhu
vzpona, ki simbolizira osvoboditev… /glej: Marjan Mušič, Arhitektura za vse čase, Novo mesto in
Dolenjska, Ljubljana, 2002, str. 273/.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1470

1468
1469

1391

1467
1466

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 23.03.2016

ED 8722

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 149

Novo mesto – Vodnjak na Glavnem trgu
8685
Novo mesto
Novo mesto
1641-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Kamniti vodnjak – fontana, stoji v zgornjem, severovzhodnem delu Glavnega trga, v mrtvem kotu, ki
ga tvori cesta, ko s trga zavije proti severozahodu. Vodnjak stoji na mestu, kjer je do leta 1903 stal
stari litoželezni mestni vodnjak.
Marmorni, sedemkotni vodnjak je postavljen na podstavek, do katerega vodijo trije redi kamnitih,
profiliranih stopnic. V sredini vodnjaka je kamnit, okrogel steber, ki nosi kamnito, okroglo skledo. Na
zunanjem robu vodnjaka so vklesani verzi prve kitice pesmi Na trgu, pesnika Dragotina Ketteja.
Vodnjak je bil narejen po načrtih arhitekta Marjana Mušiča, vendar ne v celoti, saj manjka nastavek na
sredinskem stebru.
Vodnjak je bil postavljen leta 1955 v počastitev 10. obletnice osvoboditve. Je pa tudi hkrati poklon
pesniku, ki je v verzih opisoval Novo mesto.
Vodnjak značilno oblikuje zgornji del Glavnega trga in je sestavni del posegov, ki so se po načrtih
Marjana Mušiča izvajali ob prenovi starega mestnega jedra.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1641

#

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 23.03.2016

ED 8685

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 150

Otočec – Grobnica padlih
8728
Otočec
Šentpeter
4/6-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Grobnico padlih na pokopališču v Otočcu sestavljajo spomenik posvečen tu pokopanim padlim in
žrtvam, spomenik Vinku Paderšiču in tovarišem ter spomenik padlim borcem. Osrednji del predstavlja
kamnit obelisk s petkrako zvezdo na vrhu. Grobnica je bila urejena v letih od 1954 do 1957 po načrtih
Toneta Valentinčiča in obnovljena leta 2010.
Grobnica leži na prehodu iz starega v novi, razširjen del vaškega pokopališča.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

4/6

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 23.03.2016

ED 8728

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje
Katastrska občina:
Parcelna številka:

Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 151

Podgrad pod Mehovim – Razvaline gradu Mehovo
10836
Podgrad
Vinja vas
*1
posamezni spomenik
Vinja vas
*1, *154, *155, *178, 3, 4/2, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/14-del, 4/18, 4/19, 5/1,
5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17,
5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 5/25, 5/26, 5/27, 5/28, 5/29, 5/30, 5/31,
5/32, 5/33, 5/34, 5/35, 5/36, 5/37, 5/38, 5/39, 9/1, 9/2, 9/3, 10/1, 10/10, 10/11,
10/12, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13,
14, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 16, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4,
18/5, 18/6, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 73/3, 77, 78, 79/1, 79/2, 80, 81, 82, 704, 705,
706, 707, 2243, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353,
2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365,
2366, 2367, 2368, 2369, 2370/1, 2370/2, 2371/2, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376,
2377, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389,
2390, 2391, 2392/1, 2392/2, 2392/3, 2392/4, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397,
2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2406, 2407, 2408, 2409, 2412, 2415,
2417, 2420, 2421, 2428/1, 2428/2, 2428/3, 2429, 2430, 2448, 3919/4, 3922/1,
3922/2, 3922/3, 3923/1-del, 3956-del, 3957-del, 3958
Lakovnice
2243

Opis in vrednotenje:
Razvaline gradu stojijo na strmem stožčastem hribu Mehovski hrib nad vasjo Podgrad v pobočju
Gorjancev.
Grad je bil v pisnih virih prvič omenjen 1215. Bil je glavno oporišče grofov Višnjegorskih za osvajanje
Bele krajine, ki jo je Alfred Višnjegorski okoli 1200 pripojil Kranjski. O nekdanji podobi gradu imamo le
skromne podatke, predvsem stare upodobitve in opise. Iz njih lahko sklepamo, da je grad imel
mogočen dvo ali trinadstropen palacij ter prav tako mogočen bergfrid znotraj grajskega jedra. Zunanji
obroč gradu oblikuje obzidje s strelnicami, vanj pa je vpetih večje število okroglih in oglatih obrambnih
stolpov. Mehovski grad lahko tako na podlagi njegove regularne kastelne zasnove in značilne zidave
datiramo v 12. stoletje. Prvotno je grad obsegal palacij z bergfridom, v času turških vpadov, ko je
mehovski grad ponovno postal strateško pomemben, so ga na koncu 15. ali na začetku 16. stoletja
oklenili z novim obzidnim obročem.
Grad je bil konec 17. stoletja že opustel, sedež mehovske gospoščine pa je postala med leti 1641 in
1657 pozidana graščina Ruperč vrh v Stranski vasi. O gradu priča danes le še nekaj zidnih škrbin ter
skromni ostanki bergfrida in temeljnih zidov. Ostanke Mehovega so že zgodaj uporabljali kot priročen
kamnolom, tako so Podgorci že 1880 s kamenjem sezidali vaško šolo kot tudi Marijino kapelo leta
1905 v Vinji vasi pod mehovskim hribom.
Grad se je zapisal tudi v zgodovino kmečkih uporov, ko so ga 1515 napadli in osvojili uporni kmetje.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednje določilo:
 prepoved ponovne pozidave razvalin gradu, ki se jih mora sanirati, vzdrževati in prezentirati v
skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem pristojne območne enote
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto
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Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:5000
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Datum izrisa : 23.03.2016

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

ED 10836

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 152

Prečna - Grob borcev Dolenjskega odreda
4228
Prečna
Prečna
72/2-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Grob borcev Dolenjskega odreda leži v severovzhodnem delu Prečenskega pokopališča. Na preprosto
urejenem grobu stoji na betonski podstavek pritrjena nagrobna plošča iz belega glajenega marmorja.
Na plošči so izpisana imena tu pokopanih treh borcev 2. čete II. bataljona Dolenjskega odreda, ki so
padli pri Češči vasi 16. julija 1942. Urejen je bil 1956.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

72/2

#

#

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 23.03.2016

ED 4228

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 153

Prečna – Grob s spomenikom talcem
4227
Prečna
Prečna
72/2-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Spomenik, ki ga sestavljajo tlakovana grobna površina in preprost nagrobnik, leži v vzhodnem delu
starega prečenskega pokopališča, ob starem pokopališkem zidu.
V grobu so pokopani štirje talci, ki so bili ustreljeni 25. junija 1942 ob pokopališkem zidu. Spomenik je
bil postavljen leta 1984.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

72/2

#

#

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 23.03.2016

ED 4227

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 154

Prečna – Grobnica s spomenikom padlim
4226
Prečna
Prečna
72/2-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Spomenik stoji v severovzhodnem vogalu starega dela prečenskega pokopališča. Spomenik je
narejen iz belega kamna. Spomenik sestavljata dva enakokraka trapeza, ki se stikata s krajšima
stranicama. Na spodnjega, manjšega, je postavljen na glavo obrnjeni večji trapez, na katerem so
izpisana imena padlih domačinov. Na vrhu je postavljen ozek in visok trikotnik, na katerem je vklesana
petkraka zvezda. Celoten spomenik daje vtis stilizirane petkrake zvezde.
Ob spomeniku sta zasajeni dve cipresi, prostor okoli spomenika pa je posipan s peskom.
Območje spomenika obsega celoten severovzhodni del starega pokopališča.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

72/2

#

#

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 23.03.2016

ED 4226

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 155

Prečna – Razvaline gradu Luknja
8679
Prečna
Prečna
845/5
posamezni spomenik
Prečna
245/1, 248/1, 249, 250, 251/1, 251/2, 251/3, 251/4, 251/5, 795/2, 795/3, 795/5,
795/6, 795/7, 796/1, 796/2, 796/3, 796/4, 796/5, 796/6, 796/7, 796/8, 799/10,
799/11, 799/2, 799/3, 799/5, 799/6, 799/7, 799/8, 799/9, 802/3, 802/9, 804,
805/1, 812/1, 812/2, 812/3, 812/4, 812/5, 812/6, 813, 815/1, 815/10, 815/11,
815/12, 815/2, 815/4, 815/5, 815/6, 815/7, 816/1, 816/3, 838/1, 838/2, 838/3,
838/4, 838/5, 838/6, 838/7, 839, 841, 842/1, 842/2, 844/1, 844/2, 844/3, 844/4,
845/1, 845/2, 845/4, 845/5, 845/6, 849, 850, 851/1, 851/2, 851/3, 852/1, 852/10,
852/2, 852/3, 852/4, 852/5, 852/6, 852/7, 852/8, 852/9, 856/1, 856/2, 856/3,
856/35, 856/49, 856/53, 856/62, 856/63, 3054/21, 3153/2-del

Opis in vrednotenje:
Razvaline gradu stojijo v zatrepni dolini nad zadnjim izvirom ponikalnice Temenica zahodno od naselja
Prečna.
Nastanek gradu lahko datiramo v 14. stoletje, okvirno v čas ok. 1351, ko se Luknja v pisnih virih prvič
omenja, v ta čas pa sodijo tudi izpričana gotska okna. Nemško ime Lueg je povezano z bližnjo kraško
jamo ali pa z imenom rodovine Luegerjev iz Lienza na Tirolskem, ki so poleg Predjamskega gradu pri
Postojni posedovali tudi Luknjo.
Najstarejši del gradu je bil dvonadstropni poznosrednjeveški stolpasti dvor, ki so ga v času renesanse
(2. pol. 16. stoletja) obdali z obzidjem in obrambnimi stolpi. Določene prezidave je grad doživel še v
17. stoletju, ko so 1688 pozidali kapelo, ki je bila bogato okrašena s štukaturo in stenskimi
poslikavami. Tedaj so tudi zamenjali lesene ganke z zidanimi arkadnimi hodniki. Grad je bil med
zadnjo svetovno vojno požgan in je danes razvalina. Ob gradu je ohranjen obrambni jarek.

Vplivno območje:
Vplivno območje spomenika obsega pobočja nad dolino Temenice in gozdnato pobočje nad gradom
ter na jugovzhodu sega do ceste Prečna – Straža. Del vplivnega območja na jugozahodnem delu
sega v občino Straža.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter
naslednje določilo:
 prepoved ponovne pozidave razvalin gradu, ki se jih mora sanirati, vzdrževati in prezentirati v
skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem pristojne območne enote
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

856/53

#

795/6
856/63

856/3
856/49
795/3

856/1

856/2

845/5

805/1

841

796/4
795/7
842/2

842/1

799/11
796/7

845/2

856/35

795/5

796/6

Mestna obèina
Novo mesto
856/62

795/2

844/4

844/2

844/3
845/6
851/3
844/1
845/4
845/1

804
799/3

799/2
802/9

796/8

799/5

851/1
838/1

849
850

799/8

838/4

802/3

799/6
799/7
799/9

Obèina
Straa

796/1
839

851/2

3153/2

796/5 251/4

838/6
838/3
852/7

852/1
852/4

812/4
812/6

796/3

852/9

796/2
251/1

251/2

815/12
815/4

812/2

813

250

852/3
852/6
838/7
852/10
815/6
852/8 852/5 838/5 838/2
852/2
815/7
815/10
3054/21
815/2
815/11

812/3

812/1

799/10

245/1
249

815/1

248/1

816/1
816/3 815/5

Mestna obèina
Novo mesto
Obèina
Straa

#

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:5000

Datum izrisa : 04.04.2016

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

ED 8679

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 156

Prečna - Spomenik padlim med I. svetovno vojno
8733
Prečna
Prečna
82/5-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Spomenik padlim med 1. svetovno vojno stoji jugovzhodno od prečenske cerkve, na prostoru med
cerkvijo in nekdanjo osnovno šolo.
Spomenik sestavljajo profiliran kamnit podstavek na katerega so postavljeni štirje kvadratni kamniti
stebri. Stebre na vrhu povezuje streha, ki je sestavljena iz različno oblikovanih blokov, ki se proti vrhu
stopničasto ožijo. Na vrhu je postavljen kamnit križ.
Med kamnita stebra na zadnji strani je vstavljena črna marmorna plošča z imeni padlih in posvetilom.
Nad ploščo je vstavljen plitev, kamnit relief, z motivom umirajočega vojaka v alpskem okolju.
Prostor okoli spomenika omejuje ograja iz betonskih stebričkov, ki jih povezuje močnejša veriga. Za
spomenikom je zasajeno veliko drevo, ki lepo dopolnjuje ambient in tvori naravno kuliso samemu
spomeniku.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

82/5

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 23.03.2016

ED 8733

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 157

Stopiče – Grob s spomenikom padlim borcem in žrtvam
4231
Stopiče
Stopiče
555/2-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Spomenik stoji med kapelo in cerkvijo, na jugozahodnem delu vaškega pokopališča. Kamniti steber z
imeni padlih in ubitih v osrednjem obkrožajo stilizirane kamnite živalske glave. Plato okoli spomenika
je delno tlakovan delno pa zasajen s travo. Grob s spomenikom je bil urejen leta 1964 po načrtu
Jožeta Zamljena.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

554/1

557/1

554/3

554/2
556/1

555/4

555/1

555/2

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 06.04.2016

ED 4231

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 158

Stopiče – Marijina kapela
8713
Stopiče
Stopiče
203/9-del
posamezni spomenik
Stopiče
*134, 203/9-del, 2278-del, 2279/2-del

Opis in vrednotenje:
Kapela stoji v križišču sredi vasi.
Njena arhitektura kaže novogotske stilne elemente, ki so bili značilni za drugo polovico 19. stoletja.
Notranjost kapele je v celoti poslikana s figuralnimi prizori. Na oboku, razdeljenem v štiri trikotna polja,
so upodobljeni prizori iz Marijinega (Oznanjenje, Obiskovanje) in Kristusovega življenja (Rojstvo,
Vstajenje). Na stranskih stenah, odprtih z velikimi šilasto oblikovanimi odprtinami, sta prizora Jezus
dobri pastir in Jezus pri vodnjaku. Ob oltarni niši, v kateri je novejši kip Marije Kraljice, sta upodobljena
Joahim in Ana.
Poslikava kapele je delo Štefana Šubica in njegove delavnice iz Poljanske doline, nastala pa je okoli
leta 1863.
Ob postavitvi je kapela označevala začetek vasi. Iz anonimnega povprečja jo dviguje poslikava, ki lepo
dopolnjuje opus del podobarske delavnice Štefana Šubica v Podgorju, ki bila s svojimi izdelki tu
prisotna v drugi polovici 19. stoletja.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega neposredno okolico kapele, ki stoji v križišču poti.

Varstveni režim spomenika:
Varstveni režim za stavbe in spominske objekte

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

2279/2
*134

2278

203/9

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 24.03.2016

ED 8713

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 159

Stranska vas – Grob s spomenikom padlim
4194
Stranska vas
Stranska vas
1079/19
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Spomenik stoji na zelenici v trikotniku cest Novo mesto - Birčna vas - grad Ruperč vrh. Spomenik
predstavlja 320 cm visok obelisk iz grobo klesanega sivega kamna s tremi iz osnovne forme
izstopajočimi napisnimi kamni. Okoli njega je urejen manjši park. Postavljen je bil leta 1959. Posvečen
je 36 padlim borcem in žrtvam vojne iz območja Stranske vasi in okolice ter 12 padlim borcem
Gubčeve brigade, artilerijske brigade in italijanske brigade Fontanot, ki so padli med boji na območju
Stranske vasi in so tukaj tudi pokopani.
Danes je spomenik ob tem, da ohranja spomin na padle, tudi tradicionalni kraj srečevanja slovenskih
in italijanskih partizanov ter njihovih potomcev.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1079/19

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 24.03.2016

ED 4194

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 160

Stranska vas pri Novem mestu – Razvaline graščine Ruperčvrh
6860
Stranska vas
Stranska vas
*101, 1099/1, 1099/2-del, 1099/3, 1099/4, 1099/5, 1099/7-del, 1099/8-del,
1100/3, 1100/5-del, 1110, 1111
posamezni spomenik
Stranska vas
*101, *207, 1092/4, 1097/1, 1097/2, 1098/1, 1098/3, 1098/9, 1098/10, 1098/15,
1098/20, 1098/21, 1098/25, 1098/129, 1098/131, 1098/132, 1098/134,
1098/141, 1098/142, 1098/143, 1098/144, 1099/1, 1099/2, 1099/3, 1099/4,
1099/5, 1099/7, 1099/8, 1099/144, 1100/1, 1100/3, 1100/5-del, 1100/6,
1100/7,1100/8, 1100/9, 1100/10, 1100/11, 1100/12, 1100/13, 1100/17, 1110,
1111, 1122/2, 1122/3, 1780/3, 1780/10-del, 1781/3

Opis in vrednotenje:
Skromni ostanki razvalin graščine stojijo na razgledni vzpetini na robu naselja. Ob razvalinah so
ostanki zidane ograje, lipov drevored, park s starim domačim drevjem in sekvoja.
Ko je pričelo v 17. stoletju gospostvo Mehovo propadati in se je obsežna posest pričela drobiti, je kot
neposredna naslednica gradu v bližini Stranske vasi zrasla graščina Ruperčvrh. Zgrajena je bila kot
dvonadstropna, na čelni strani kar sedemosna stavba s polkrožno sklenjenim portalom v osi fasade s
segmentnim čelom in s po enim dvojnim oknom nad njim v prvem in drugem nadstropju. Okna so
velika, pokončno pravokotna, v pritličju zamrežena, v nadstropju opremljena s polkni. Ob graščini je
stala kapela sv. Jožefa iz 18. stoletja. Graščino in kapelo so 6. aprila 1943 požgali partizani. Po vojni
se je pričela spreminjati v razvalino, njeno kamenje pa so uporabljali za gradnjo sosednjih stavb.
Spomeniška služba je rešila pred uničenjem nekaj kvalitetnih primerov kamnitih arhitekturnih detajlov,
ki so jih kasneje vgradili v pročelje obnovljene »stare kresije«, današnje Knjižnice Mirana Jarca v
Novem mestu, ki posnema profilacijo fasade graščine Ruperčvrh.

Vplivno območje:
Vplivno območje spomenika obsega na severni in vzhodni strani nepozidano območje, ki sega vse do
gozdnega roba, na južnem delu pa zajame del vasi Stranska vas vse do ceste, ki pelje iz Stranske
vasi proti Novemu mestu.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za spominske objekte in kraje ter varstveni režim za stavbe in
naslednja določila:
 prepoved ponovne pozidave razvalin gradu, ki se jih mora sanirati, vzdrževati in prezentirati v
skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem pristojne območne enote
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
 prepoved širitve naselja v območje kulturnega spomenika,
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto
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1098/1
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1099/2
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1099/4
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1110

1098/129
1122/2
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1780/3
1098/9
1099/144

1098/141
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1098/143*207
1098/132
1098/142
1098/144
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1780/10
1100/9

1098/10

1100/8
1100/17

1100/7
1098/25

1098/21

1100/10

1100/12

1100/13

1098/3

1100/11

1100/1
1097/2

1098/15

#

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 24.03.2016

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

ED 6860

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 161

Suhor – Grob partizanke z nagrobno ploščo
4234
Suhor
Prečna
856/34-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
V gozdu nad ruševinami gradu Luknja pri Prečni, nedaleč od vasi Suhor, stoji spominski kamen, ki
priča, da je na tem mestu pokopana neznana partizanka. Celo na topografskih kartah se za to
območje pojavlja ime Pri partizanki.
Na 153 cm visoko neobdelano skalo je pritrjena plošča s posvetilom neznani borki. Spomenik je bil
postavljen julija 1960.
Leta 1995 je neznana partizanka dobila ime. Marjana Butina je vsa povojna leta iskala podatke o svoji
sestri in njen grob. Šele leta 1995 je začela poizvedovati na Suhorju pri Prečni in izvedela za kruto
usodo sestre Angelce Batinica.
Angelca Batinica, rojena leta 1926, je bila bolničarka I. bataljona IX. SNOB. Med umikom 15. maja
1944 je bila ubita v gozdu nad gradom Luknja. Tam sta jo pokopala Anton Lenaršič in Alojz Kukman,
grob pa označila z veliko skalo. Leta 1960 je bila na skalo pritrjena spominska plošča z zgoraj
navedenim napisom.
Skromen grob sredi gozda ohranja spomin na partizanko, o kateri se dolga leta ni vedelo nič in smo
šele 50 let po njeni smrti spoznali njeno ime in obraz.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

856/34

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

#

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 24.03.2016

ED 4234

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 162

Šentjošt – Spomenik žrtvam belogardističnega nasilja
8736
Šentjošt
Stopiče
1207/2
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Spomenik stoji v gozdni kotanji, okoli 600 m severovzhodno od vasi Šentjošt. Peterokotna prizma,
narejena iz gradaškega marmorja ima na vrhu okroglo pokrivno ploščo iz katere reliefno izstopa
peterokraka zvezda. Poleg spomenika sta dve skromni gomili. Napisi so vklesani v 5 stranic
spomenika.
Spomenik v spomin žrtvam belogardističnega Štajerskega bataljona, je bil postavljen leta 1965 po
načrtih Jožeta Zamljena. Spomenik je bil septembra 1991 precej poškodovan in leta 1992 obnovljen.
Spomenik, postavljen na avtentični lokaciji v gozdu pri vasi Šentjošt, je eden pomembnejših
spominskih obeležij iz časa 2. svetovne vojne na Dolenjskem.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1207/2

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 24.03.2016

ED 8736

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 163

Trška gora – Slopno znamenje
18219
Trška gora
Ždinja vas
1285/1-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Zidano znamenje stoji ob poti, ki vodi od Kamnega vrha proti Burjevcem, zahodno od cerkve
Marijinega rojstva na Trški Gori.
Znamenje pripada skupini tako imenovanih slopnih znamenj. Zgrajeno je iz kamna in je ometano. Ima
obliko štiristranega zidanega slopa in je po vsej višini enako širok. Je kvadratnega prereza in pokrito s
piramidno streho. Krito je z bobrovcem. Na vsaki strani ima v dveh nivojih po eno plitvo nišo. Spodnje
niše so pravokotne, zgornje pa okrogle oblike. Spodnje, pravokotne so bile prvotno poslikane. Delno
so še vidni fragmenti figuralnih poslikav. V vzhodni niši je ohranjena slika sv. Krištofa. Znamenje je bilo
delno obnovljeno v drugi polovici osemdesetih let 20. stoletja.
Na podlagi primerjalnih študij in pregleda obstoječega arhivskega gradiva domnevamo, da je bilo
pozno baročno znamenje zgrajeno šele v drugi polovici 19. stoletja, ne izključujemo pa povsem
možnosti, da bi lahko bilo zaradi pomembne romarske poti starejše – iz 18. ali z začetka 19. stoletja.
Trškogorsko znamenje sodi umetnostnozgodovinsko in arhitekturno med najkvalitetnejša znamenja na
širšem območju novomeške pokrajine. S postavitvijo ob eni od glavnih romarskih poti, ki so v
preteklosti vodile k cerkvi na Trški gori in z njegovo poslikavo, odraža religiozno zavest trškogorskih
prebivalcev in romarjev, ki so romali k cerkvi na Trški gori. Znamenje kot tako, predstavlja izredno
pomemben del trškogorske prostorske identitete.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1285/1

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 24.03.2016

ED 18219

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 164

Velike Brusnice – Spomenik NOB
4242
Velike Brusnice
Brusnice
799/2-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Spomenik stoji na manjši terasi v osrednjem delu pokopališča. Osrednji grobiščni del, kjer so pokopani
padli, je nakazan z granitnim okvirjem in posut s peskom. Sredi omejenega grobnega polja stoji
obelisk nepravilne oblike, izklesan iz sivibelega kamna in visok 2,60 m. Napisni polji z imeni padlih sta
na južni in severni strani obeliska.
Spomenik je posvečen tu pokopanim 16 padlim borcem NOV in 7 žrtvam fašističnega nasilja ter vsem
padlim domačinom.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

799/2

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

#

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 24.03.2016

ED 4242

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 165

Zagrad pri Otočcu – Beceletova jama s spominskima ploščama
8740
Zagrad
Črešnjice
1083/1, 1127-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Ob vhodu v manjšo kraško jamo sta vzidani dve spominski plošči, posvečeni Vinku Paderšiču - Batreji
in soborcem, ki so v tej jami v spopadu z italijanskim okupatorjem septembra 1942 izgubili življenje.
Jama leži sredi zakraselega otoka v bližini Grčevja, severozahodno od Starega gradu. Spominski
plošči pri vhodu v jamo sta bili postavljeni leta 1961.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1127

1083/1

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 24.03.2016

ED 8740

PARKI IN VRTOVI

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 166

Novo mesto – Drevored ob Rozmanovi ulici
14403
Novo mesto
Novo mesto
1270-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Dvoredni drevored divjega kostanja (Aesculus hippocastanum) je bil zasajen okoli leta 1830 od
prostora nekdanjih Ljubljanskih mestnih vrat mimo nekdanjega Kapucinskega samostana do prostora
nekdanjega pokopališča. Zaradi neprimernega obrezovanja in poškodb ter izgradnje trgovsko
poslovnega centra Novi trg v začetku 90. let (vhod v parkirno garažo) je propadlo več dreves. Kljub
temu drevored še vedno ohranja dokaj celovito podobo ter s svojo lego in pojavnostjo pomembno
obeležuje vstop v historično mestno jedro s severne strani. Predstavlja edino ohranjeno drevoredno
potezo iz časa, ko so v Novem mestu začeli zasajati prve drevorede.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za drevorede.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

1270

#

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:3977

Datum izrisa : 24.03.2016

ED 14403

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 167

Novo mesto – Kettejev drevored
7937
Novo mesto
Novo mesto
583/3–del, 583/4
posamezni spomenik
Novo mesto
227/2, 229/1, 232/2-del, 232/5, 465, 466/3, 467/3-del, 467/5, 471, 473-del, 474del, 475, 476, 477, 478, 481/1, 481/2, 482/3, 482/4, 483/1, 483/2, 484, 488, 490,
491/1, 491/2, 492, 493, 494, 495, 496, 503/1, 504/1, 505/1, 507/1, 507/2, 509,
534-del, 537-del, 538, 539, 540, 541, 545-del, 546, 547-del, 548, 549, 551-del,
569-del, 570, 574/1-del, 574/2-del, 577/1, 577/2, 578, 583/3, 583/4, 584-del,
585, 586/1-del, 586/2, 588, 589, 1100-del, 1110, 1111, 1134, 1135, , 1139,
1140, 1146, 1147, 1149-del, 1155/1, 1155/2, 4518

Opis in vrednotenje:
Dvoredni drevored divjega kostanja (Aesculus hippocastanum) je bil zasajen v devetdesetih letih 19.
stoletja, ko je v Novo mesto prišla železnica in ko so glavno železniško postajo v Bršljinu z novo cesto
povezali z mestom. S tem je več kot kilometer dolg del stare mestne vpadnice, ki je vodil preko griča
Marof, zgubil svojo primarno vlogo in je bil spremenjen v drevored - sprehajališče. Drevored se je
navezoval na potezo starejšega drevoreda ob sedanji Rozmanovi ulici.
Zaradi neprimernega obrezovanja in poškodb je v preteklosti v drevoredu propadlo več dreves. V letih
1994 – 1996 je bil drevored temeljito prenovljen z novimi drevesi iste vrste, le v osrednjem delu
drevoreda (okoli 400m) so ostala originalna drevesa. Predstavlja najpomembnejšo drevoredno potezo
v Novem mestu in eno daljših pri nas. Z njega se odpirajo značilni pogledi na staro mestno jedro v
okljuku Krke. S svojo lego zaznamuje podobo Marofa in hkrati podobo mesta v širšem prostoru.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega predvsem vidno izpostavljene travnata pobočja Marofa ob drevoredu, ki niso
varovana v sklopu kulturnega spomenika Novo mesto - Arheološko najdišče Marof (EŠD 8710).

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za drevorede.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

227/2
229/1
481/2
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#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:5000

Datum izrisa : 24.03.2016

ED 7937

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 168

Novo mesto – Park ob gradu Grm
9148
Novo mesto
Kandija
1335-del, 1336-del, 1337, 1338, 1340/1-del, 1340/2-del, 1344/1, 1345, 1346,
1347, 1348
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Park leži ob gradu Grm, na istoimenskem griču, južno od starega mestnega jedra.
Park je nastajal postopoma pred vhodom v grajsko stavbo. Prva upodobitev iz Valvasorjeve
Topografije (1679) prikazuje manjši obzidan vrt naslonjen na čelno fasado, katerega obod je zaznaven
še danes. Franciscejski kataster iz leta 1825 že prikazuje osnovno razdelitev površin oz. parcel kot jo
poznamo danes, vendar notranje strukturiranosti parkovnih površin še ni zaznati. Šele po letu 1886, ko
se v gradu nastani kmetijska šola, se pojavijo prvi načrti in upodobitve, ki prikazujejo zgledno urejene
parkovne površine pred gradom vključno z vrtnarijo. Leta 1935 je bil zahodni del parka preurejen v
stilu arhitektonskega parka (po zamislih prof. Franceta Vardjana), ki se je v svojih osnovnih potezah
ohranil do danes. Kot sestavni del parka obravnavamo tudi okoli 130 metrov dolg dvoredni drevored
divjega kostanja (Aesculus hippocastanum), ki je bil najverjetneje zasajen po nastanitvi kmetijske šole
in je povezoval grad z nekdanjo glavno južno mestno vpadnico. S širitvijo Industrije motornih vozil ter
preselitvijo kmetijske šole v 70. letih 20. stoletja, je bil park zapuščen in tudi poškodovan. Po letu 1994
so se v parku in drevoredu začela prva obnovitvena dela.
Predstavlja edini ohranjen grajski park v mestu ter edini primer arhitektonskega vrta na Dolenjskem.
Vodnjak v parku je najgloblji na širšem območju Novega mesta (30 m). Park skupaj z gradom
predstavlja velik potencial za večje kulturne prireditve ter za ureditev večjih mestnih parkovnih površin
v navezavi na sprehajališče ob Težki vodi.
Enota leži znotraj vplivnega območja enote Novo mesto – Grad Grm (EŠD 8677).

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za parke in vrtove ter varstveni režim za drevorede.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

1335
1336

1340/2

1337

1340/1

1338
1348

1347

1345
1344/1

1346

#

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 24.03.2016

ED 9148

NASELJA IN NJIHOVI DELI

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

Vrsta razglasitve:

št. 169

Novo mesto - Breg
17675
Novo mesto
Novo mesto
1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731,
1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741-del, 1742-del,
1744, 1745, 1746/1, 1746/2, 1747, 1748/1, 1748/2, 1749, 1750, 1751,
1753, 1754, 1755, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764,
1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776,
1778, 1779, 1780
spomeniško območje

1732,
1743,
1752,
1765,
1777,

Opis in vrednotenje:
Območje Brega na obrobju historičnega mestnega jedra, ki ga določajo ulice Breg, Cvelbarjeva ulica
in ulica Mej vrti (del) zavzema del južnega pobočja kapiteljskega hriba med muzejskim kompleksom in
Župančičevim sprehajališčem ob Krki.
Izoblikovanje ulice Breg je omogočila porušitev srednjeveškega mestnega obzidja po letu 1786, ko se
je prvotna obzidna pot preoblikovala v ulico, ob kateri so se naselili predstavniki nižjih mestnih slojev.
Stanovanjske hiše s številkami Breg 1-25 so postavljene na kamniti pečini nad Krko. Njihova lega se je
prilagodila strmo padajočemu terenu in kar najbolj izkoristila skromen obseg stavbnega zemljišča.
Kletni del hiš, običajno pozidan iz kamna, je delno vkopan v pobočje, pritlični, prvotno lesen
stanovanjski del je na nivoju ulice. Stavbe so pokrite z dvokapno streho. Vhodna fasada ob ulici je
največkrat simetrična (vhod, levo in desno od njega eno ali dve okni), fasada nad Krko pa je členjena
z lesenim gankom, iz katerega je bil dostop v kletni del in na vrtiček. Iz te specifike, katere izhodišča
segajo v tradicionalno kmečko stavbarstvo, izstopata le enonadstropna hiša Breg 13, ki ni vključena v
niz breških hiš in hiša Breg 25, ki je bila kot prostostoječa stavba pozidana v 30 – tih letih 20. stoletja.
Niz tesno sklenjenih stavb je prekinjen le na treh mestih: med hišama Breg 2 in Breg 3, kjer za
pozidavo ni dovolj ravnega prostora, saj sega tu skalna pečina do zunanjega roba ulice, med hišama
Breg 12 in Breg 14, ter Breg 24 in Breg 25, kjer je oblikovano stopnišče, ki vodi do Župančičevega
sprehajališča, ter med hišama Breg 22 in Breg 23.
Značilnost breških hiš je, da imajo večje ali manjše vrtičke, ki segajo ponekod vse do Krke. Te so
Brežani pridobili tako, da so na kolikor toliko raven prostor na skalah nanosili zemljo in jo utrdili z zidci.
Ti so se po drugi svetovni vojni izrodili v visoke, tudi betonske škarpe, ki kazijo značilno podobo tega
mestnega predela.
V območje Brega sodita tudi Cvelbarjeva ulica in ulica Mej vrti. Stavbna zasnova stanovanjskih hiš je
bila zelo podobna tisti na breški ulici, hiše pa so bile po drugi svetovni vojni večinoma predelane, tako
da so izgubile svojo prvotno podobo. Kljub temu pa so večinoma uspele ohraniti svojo značilno lego in
gabarite.
Breg, katerega stanovanjske hiše so slikovito postavljene na skalno pobočje nad Krko, je eden od
najbolj prepoznavnih mestnih predelov historičnega jedra Novega mesta. Njegova značilna lega in
nastanek sta povezani s specifičnimi, zgodovinsko pogojenimi urbanističnimi razmerami. Niz breških
hiš je nepogrešljiv v južni veduti mesta in zato tudi zasluži čim bolj avtetično ohranitev.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za naselja in njihove dele in naslednja posebna določila:
 ohranjanje tradicionalne funkcije in sicer stanovanjske in mirne poslovne dejavnosti;
 varovanje značilne južne vedute mesta z značilnimi stavbami in skalno pečino;
 ohranjanje historične urbanistične strukture in oblike območja;
 varovanje historičnega nivoja ulic in vhodov v stavbe;












ohranjanje linije hišnih slemen, kapi in naklona streh;
Ohranjajo se konzolni odprti ganki z leseno ograjo
ohranjanje in rekonstrukcijo členjenosti uličnih fasad;
ohranjanje dreves na vrtu gostišča Breg in drugih pomembnejših dreves ter zagotavljanje
optimalnih rastiščnih pogojev zanje;
ohranjanje obhišnih vrtov.
prepoveduje poškodovanje ali rušenje historičnih stavb, razen, če je objekt v tako slabem
gradbenem stanju, da ga več ni mogoče obnoviti;
prepoveduje na fasade stavb nameščati vpadljive napise, izveske, antene, razne omarice
(električne plinske) in druge naprave (klima, sončne kolektorje) ipd;
Prepovedano je na skalnih brežinah graditi nove betonske podporne zidove in betonske
stebre brez kamnite obloge
prepoveduje na obrežni ravnici postavljati garaže ali druge objekte, ki se navezujejo na
Pugljevo ulico ali Župančičevo sprehajališče;
prepoveduje ob Župančičevem sprehajališču graditi zidove, postavljati betonske stebre in
ograje ali napeljevati bodečo žico;

Izjemoma je, po predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja
pristojne službe za varstvo kulturne dediščine, možno:
 spremeniti posamezne stavbe ali dele stavb oziroma stavbne opreme v kvalitetnejše ali
avtentičnejše stanje;
 spremeniti oziroma dopolniti namembnost objektov, če ni možno zagotoviti prvotne funkcije in
če s tem ni bistveno prizadeta materialna substanca in pričevalnost objektov;
 dopolniti konstrukcijske zasnove, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti
objektov;
 zgraditi nadomestno gradnjo, če je objekt v tako slabem gradbenem stanju, da ga več ni
mogoče obnoviti;
 izvajati sanacijska dela na drevesih;
 posegati v brežino Brega z namenom sanacije oz. odstranitve obstoječih neprimernih
podpornih zidov;
 zasajati živo mejo namesto ograj ob Župančičevem sprehajališču in postavljati klasične lesene
ograje in žične ograje kot oporo za živo mejo.
 infrastrukturne omarice se izjemoma lahko nameščajo na usklajene lokacije na posameznih
stavbah

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto
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Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:1000

Datum izrisa : 24.03.2016

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

ED 17675

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

Vrsta razglasitve:

št. 170

Novo mesto - Mestna četrt Kandija
14633
Novo mesto
Kandija
124/11-del, 131, 132, 133/3, 133/4, 150/1, 150/2, 151, 152, 153-del, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165-del, 166-del, 167, 171, 437, 438del, 440/1, 440/2, 441/1, 442/39-del, 442/40, 443, 444, 445, 446, 447, 448/3,
448/4, 449, 450, 451, 452/1, 452/2, 452/3, 453, 454, 455, 456, 457, 458/1,
458/2, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469/2, 470/2, 470/3,
471, 472-del, 473/1-del, 474, 475, 476, 494, 495, 527, 528, 529/2, 530, 531,
532, 533/1, 533/2, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 1394-del, 1395-del,
1398/10-del, 1399-del
spomeniško območje

Opis in vrednotenje:
Kandija, predmestno naselje, ki je prvotno sodilo k občini Šmihel-Stopiče in bilo leta 1923 upravnopolitično priključeno k Novemu mestu, stoji na desnem bregu Krke, južno od starega mestnega jedra.
Začetek razvoja Kandije brez dodatnih raziskav zaenkrat še ni moč natančno ugotoviti, vsekakor pa
lahko domnevamo, da je naselje začelo nastajati najkasneje v drugi polovici 16. stoletja, ko je bil ob
južnih mestnih vratih (imenovana Vodna ali Karlovška vrata) zgrajen lesen most čez Krko in ob njem
mitnica. Do tedaj je ljudi in blago čez Krko prevažal brod. Eden pomembnih razlogov za nastanek in
razvoj Kandije kot novomeškega predmestja, je bilo kandijsko križišče dveh pomembnih trgovskih poti
- po dolini reke Krke in poti med Novim mestom in Karlovcem. Obe poti sta se v križišču v Kandiji
združili v eno, ki je preko nekdanjega lesenega kandijskega mostu vodila v mesto skozi južna, (vodna)
mestna vrata.
Bolj strnjeno urbano podobo je Kandija začela dobivati od konca 18. stoletja dalje, ko je imela že
preko trideset zidanih hiš. Sedanjo ulično podobo tvorijo enonadstropne hiše z razgibanimi
historicistično oblikovanimi uličnimi fasadami (okenske obrobe in šivani vogali v odebeljenem ometu,
profilirani zidni in strešni venci) in strmim naklonom streh z zidanimi frčadami na ulični strani. Za
Kandijo je bila v obdobju od sredine 19. stoletja do začetka druge svetovne vojne značilna gostinska
dejavnost, zato so se tu v tem času razvile številne furmanske gostilne. K njihovemu razvoju je
pripomoglo poleg ugodne prometne lege tudi kandijsko živinsko sejmišče nasproti Mušičeve rojstne
hiše ob Resslovi ulici, ki je bilo v uporabi do konca 19. stoletja.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za naselja in njihove dele in naslednja določila:
 dovoljeno je interpolirati nove objekte ali stavbne sklope v vrzeli znotraj območja, ki so ostale
arhitekturno, urbanistično in spomeniškovarstveno nerešene;
 na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav in analiz spremeniti dele stavb in stavbne opreme
v kvalitetnejše oziroma avtentičnejše stanje;
 izvajati statično in protipotresno sanacijo ter ostale vzdrževalne posege na kulturnih spomenikih,
objektih dediščine in na ostalih stavbah znotraj območja, v kolikor posegi ohranjajo avtentičnost
konstrukcij in ne vplivajo na zunanji izgled in spomeniško pričevalnost objektov in varovanega
območja v celoti;
 nadomestne gradnje so dovoljene le za objekte, ki nimajo statusa kulturnega spomenika ali
objekta dediščine in sicer v skladu z morfologijo in tipologijo varovanega območja;
 dovoljeno je spremeniti namembnost objekta, če ni možno zagotoviti njegove prvotne funkcije in
če s tem niso prizadeti gabariti, tlorisi, konstrukcije, materialna substanca in njegova pričevalnost;
 na fasade je dovoljeno nameščati nevpadljive, arhitekturi objekta in fasadni členitvi prilagojene
izveske in napise;
 dovoljeno je posegati v funkcionalno zemljišče in parcelo objekta zaradi ureditve zelenih površin in
dostopnih poti;



dovoljeno je izvajati sanacijska dela na pomembnejših drevesih ter odstraniti oziroma nadomestiti
propadajoča in statično problematična drevesa ter drugo rastlinje v skladu z navodili
spomeniškovarstvene službe.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto
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Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo, Register kulturne dedièine. Vir za kartografsko osnovo: Zemljiko katastrski prikaz (ZKP), (C) Geodetska uprava RS.

Merilo: 1:2000

Datum izrisa : 24.03.2016

LEGENDA
centroid spomenika
obmoèje spomenika
vplivno obmoèje
ZKP

ED 14633

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

Vrsta razglasitve:
Vplivno območje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

št. 171

Novo mesto - Mestno jedro
492
Novo mesto
Novo mesto
1246-del, 1247, 1248, 1251, 1253, 1255, 1269, 1337, 1338, 1340/2-del, 1366,
1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372/1, 1372/2, 1373, 1375, 1376, 1377, 1378,
1379-del, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390,
1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402/1,
1402/2, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413,
1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425,
1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434/1, 1434/2, 1435, 1436,
1437/1, 1437/2, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443/1, 1443/2, 1444/1, 1444/2,
1445/1, 1445/2, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455,
1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465/1, 1465/2, 1466,
1467, 1468-del, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1477/1, 1478/5, 1478/7,
1478/8, 1478/9, 1479, 1480/1, 1480/2, 1480/3, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485,
1486, 1487, 1488/1, 1488/2, 1489/1, 1489/2, 1490/1, 1490/2, 1491/1, 1491/2,
1491/3, 1491/4, 1492, 1493, 1494/1, 1494/2, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499,
1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505/1, 1505/2, 1506/1, 1506/2, 1507, 1508,
1509, 1510, 1511, 1512/1, 1512/2, 1512/3, 1512/4, 1513, 1514/1, 1514/2,
1514/3, 1514/4, 1515, 1516, 1517/1, 1517/2, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522,
1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530/1, 1530/2, 1531, 1532, 1533,
1534, 1535, 1536/1, 1536/2, 1536/3, 1536/4, 1536/5, 1536/6, 1536/7, 1537/1,
1537/2, 1537/3, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546/1,
1546/2, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551/1, 1551/2, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556,
1557, 1558, 1559, 1562, 1563, 1564, 1565/1, 1565/2, 1566, 1567, 1568, 1569,
1570, 1571, 1574, 1576, 1577, 1578, 1579/1, 1579/2, 1580, 1581, 1582, 1583,
1584/1, 1584/2, 1585/2, 1585/3, 1585/4, 1585/5, 1585/6, 1586, 1587, 1588,
1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600,
1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612,
1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624/1,
1624/2, 1625/1, 1625/2, 1625/3, 1625/4, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631,
1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638/1, 1638/2, 1639/1, 1639/2, 1639/3,
1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647/3, 1648, 1649/1, 1649/2,
1650/1, 1650/2, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1662/1,
1663, 1664/1, 1664/2, 1665, 1666, 1667, 1668/1, 1668/2, 1669, 1670, 1671,
1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684,
1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696/1,
1696/2, 1698, 1699, 1700/1, 1700/2, 1700/3, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705,
1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717,
1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729,
1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741,
1742, 1743, 1744, 1745, 1746/1, 1746/2, 1747, 1748/1, 1748/2, 1749, 1750,
1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763,
1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775,
1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787,
1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1800,
1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1810-del
spomeniško območje
Novo mesto
579, 581/2, 581/3, 583/2, 1152/2, 1152/3, 1156, 1157, 1158/1-del, 1158/2,
1158/35, 1158/36, 1158/6-del, 1191, 1193, 1194, 1195, 1196-del, 1223, 1224,
1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231/1, 1231/2, 1232, 1233, 1234, 1235,
1236/1, 1236/2, 1236/3, 1239/1, 1239/2, 1239/3, 1240, 1241, 1242, 1243, 1246,
1247, 1248, 1251, 1253, 1255, 1256-del, 1258, 1259, 1260/1, 1260/2, 1260/3,

Katastrska občina:
Parcelna številka:

1261, 1262, 1263/1, 1263/3, 1263/4, 1263/5, 1263/6, 1264/1, 1264/2, 1265/2,
1266/1, 1266/2, 1267/1, 1267/2, 1268/1, 1268/2, 1268/3, 1269, 1270, 1271,
1272/1, 1272/2, 1272/3, 1272/4, 1272/5, 1272/6, 1272/7, 1273/1, 1273/2,
1273/3, 1274, 1275/1, 1275/2, 1275/3, 1276/1, 1276/2, 1277/1, 1277/2, 1278,
1279/1, 1279/2, 1280/1, 1280/10, 1280/11, 1280/4, 1280/5, 1280/6, 1280/7,
1280/8, 1280/9, 1281/10, 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7,
1281/8, 1281/9, 1282, 1283/1, 1283/2, 1284/1, 1284/2, 1284/3, 1284/4, 1285/1,
1285/2, 1286/1, 1286/2, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291/3, 1291/4, 1291/5,
1291/6, 1291/7, 1292, 1293, 1294/1, 1301/1, 1301/2, 1302, 1303/1, 1320, 1321,
1322, 1323, 1324, 1325, 1326/1, 1326/2, 1326/3, 1326/4, 1327, 1328, 1329,
1330, 1331, 1332, 1333/1, 1333/2, 1334/1, 1334/2, 1335, 1336/2, 1337, 1338,
1340/2, 1340/3, 1342, 1343, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354,
1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366,
1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372/1, 1372/2, 1373, 1375, 1376, 1377, 1378,
1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390,
1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402/1,
1402/2, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413,
1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425,
1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434/1, 1434/2, 1435, 1436,
1437/1, 1437/2, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443/1, 1443/2, 1444/1, 1444/2,
1445/1, 1445/2, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455,
1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465/1, 1465/2, 1466,
1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1477/1, 1478/5, 1478/7,
1478/8, 1478/9, 1479, 1480/1, 1480/2, 1480/3, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485,
1486, 1487, 1488/1, 1488/2, 1489/1, 1489/2, 1490/1, 1490/2, 1491/1, 1491/2,
1491/3, 1491/4, 1492, 1493, 1494/1, 1494/2, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499,
1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505/1, 1505/2, 1506/1, 1506/2, 1507, 1508,
1509, 1510, 1511, 1512/1, 1512/2, 1512/3, 1512/4, 1513, 1514/1, 1514/2,
1514/3, 1514/4, 1515, 1516, 1517/1, 1517/2, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522,
1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530/1, 1530/2, 1531, 1532, 1533,
1534, 1535, 1536/1, 1536/2, 1536/3, 1536/4, 1536/5, 1536/6, 1536/7, 1537/1,
1537/2, 1537/3, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546/1,
1546/2, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551/1, 1551/2, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556,
1557, 1558, 1559, 1562, 1563, 1564, 1565/1, 1565/2, 1566, 1567, 1568, 1569,
1570, 1571, 1574, 1576, 1577, 1578, 1579/1, 1579/2, 1580, 1581, 1582, 1583,
1584/1, 1584/2, 1585/2, 1585/3, 1585/4, 1585/5, 1585/6, 1586, 1587, 1588,
1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600,
1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612,
1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624/1,
1624/2, 1625/1, 1625/2, 1625/3, 1625/4, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631,
1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638/1, 1638/2, 1639/1, 1639/2, 1639/3,
1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647/3, 1648, 1649/1, 1649/2,
1650/1, 1650/2, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1662/1,
1663, 1664/1, 1664/2, 1665, 1666, 1667, 1668/1, 1668/2, 1669, 1670, 1671,
1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684,
1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696/1,
1696/2, 1698, 1699, 1700/1, 1700/2, 1700/3, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705,
1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717,
1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729,
1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741,
1742, 1743, 1744, 1745, 1746/1, 1746/2, 1747, 1748/1, 1748/2, 1749, 1750,
1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763,
1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775,
1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787,
1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1800,
1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1810-del
Kandija
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17-del, 18, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 32/2, 33/1, 33/2, 33/3,
33/4, 34, 35, 36, 37, 38, 39-del, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,

71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84/1, 84/2, 85, 86, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105/1,
105/2, 106/1, 106/2, 106/3, 107/1, 107/2, 108, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2,
114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 115/3, 117, 118, 119, 120, 121/1, 122/4, 124/10,
124/11, 124/2, 124/3, 124/4, 124/5, 124/6, 124/7, 124/8, 124/9, 127, 129, 130,
131, 132, 133/3, 133/4, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141/1, 141/2, 141/3,
142/2, 142/3, 142/4, 143/1, 143/10, 143/11, 143/3, 143/4, 143/5, 143/6, 143/7,
143/8, 143/9, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150/1, 150/2, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165-del, 166-del, 167, 171,
435, 436, 437, 438, 440/1, 440/2, 441/1, 442/39-del, 442/40, 443, 444, 445, 446,
447, 448/3, 448/4, 449, 450, 451, 452/1, 452/2, 452/3, 453, 454, 455, 456, 457,
458/1, 458/2, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469/2, 470/2,
470/3, 471, 472-del, 473/1-del, 474, 475, 476, 494, 495, 527, 528, 529/2, 530,
531, 532, 533/1, 533/2, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 599-del, 613,
614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621-del, 622, 623, 624, 627/1, 628, 629, 630,
631/1, 632/1, 643/5-del, 1392-del, 1393-del, 1394-del, 1395-del, 1398/10-del,
1399-del

Opis in vrednotenje:
Mestno jedro stoji na reliefnem pomolu, ki ga v treh zaporednih okljukih obliva reka Krka. Izredno
razgiban relief polotoka z najvišjo točko na kapiteljskem griču, ki se strmo spušča proti reki Krki, je
narekovala urbanistično zasnovo mestnega jedra.
Začetek naselbine sega v arheološka obdobja. Osrednja prazgodovinska naselbina je bila zgrajena na
Marofu, po rimski zasedbi pa je bila antična naselbina verjetno na območju današnjega Kapiteljskega
griča. Leta 1261 se omenja srednjeveški Gradec in 1331 tržišče oziroma mesto v marki. Avstrijski
vojvoda Rudolf IV naselbini, ki je v tem času pridobila za razvoj potrebno ozemlje, izda 7. aprila 1365
privilegijsko listino z zapisom mestnih pravic. Ustanovitelj je pri tem izhajal iz gospodarskih in političnih
teženj Habsburžanov, prodreti do Jadranskega morja.
Mestno jedro je v osnovi historična urbana tvorba, ki se je oblikovala v visokem in poznem srednjem
veku in je v glavnem obdržala na poseben način izražene značilnosti srednjeveškega urbanističnega
sistema zahodnoevropske usmeritve z značilno zasnovo prometne in parcelacijske mreže. Jedro
mesta je osrednji trg (Glavni trg), z glavnima napajalnima ulicama (Rozmanova in Pugljeva do
zgraditve kandijskega mosta) med Gorenjimi (severnimi) in Dolenjimi (južnimi) mestnimi vrati. Trg
obdaja sistem kapilarnih poti, ki ga sestavljajo prečne in stranske ulice. Ob notranji strani
srednjeveškega mestnega obzidja, z izjemo območja Kapitlja in frančiškanskega samostana, pa so
bile speljane obzidne poti, iz katerih se je po porušitvi obzidja razvil sistem ulic z značilno pozidavo.
Najstarejšo parcelacijo lahko slutimo med današnjo Muzejsko ulico in Prešernovim trgom, torej na
območju nekdanje posesti Nemškega viteškega reda in Seidlove hiše (Prešernov trg 1, 2). Samo
obrobje Prešernovega trga pa ima bolj gosto in geometrijsko nekoliko pravilnejšo parcelacijsko mrežo,
vendar brez značilnih srednjeveških trakastih parcel. Vsekakor gre za najstarejši del mesta s
kontinuirano poselitvijo še izpred ustanovitve Novega mesta leta 1365. Tu je bila naselbina Gradec, ki
se je razvila pod utrjenim stiškim dvorom na kapiteljskem griču. Središče je imelo trikotno, za vaške
naselbinske tipe značilno obliko trga, okoli katerega so bili razporejeni domovi in v katerega so se
stekale lokalne poti (od Marofa proti Prešernovemu trgu in od tam po Sokolski ulici do broda na Krki).
Po ustanovitvi mesta so pod staro naselbino načrtno zgradili novo mestno središče. Najprej so začrtali
obsežen tržni prostor kot razširitev nove glavne cestne hrbtenice, nato pa razdelili zemljišče ob njem
na značilne ozke srednjeveške trakaste parcele. Tako zasnovana parcelacijska mreža ob Glavnem
trgu, ki je največji srednjeveški trg na Slovenskem, se je ohranila do današnjih dni. Urbani zasnovi
gornjega, gospodarskega dela trga, daje pečat meščanska arhitektura z značilno trgovsko-obrtniško
hišo iz druge polovice 16. stoletja: pozidava ima obliko uličnega otoka z dominantnim obuličnim,
običajno z arkadnim hodnikom členjenim pročeljem, s trakasto parcelacijo in z organizacijo
arhitekturnega tkiva v globino. Notranja arkadna dvorišča služijo kot komunikacijski in svetlobni jaški
za prostore v globini parcel. Poleg za Novo mesto značilnih meščanskih hiš z obuličnimi arkadnimi
hodniki, so v gornjem delu trga prisotne tudi patricijske hiše z elementi grajske arhitekture (Glavni trg

2, Glavni trg 8, Glavni trg 24, Glavni trg 30). V spodnjem delu trga so prevladovale manj
reprezentančne stavbe brez arkadnih hodnikov na ulični strani.
V 19. stoletju se je podoba trga temeljito spremenila. Zazidali so arkade in pomaknili izložbena okna
neposredno na obulično fasado. Trgovine so nastale tudi na spodnjem delu trga, tako da je postal
Glavni trg izrazit trgovski center. Ko so leta 1898 zgradili nov železni most čez Krko, so morali porušiti
nekaj hiš ob spodnjem delu trga.
Družbeno segregacijo, ki se je izražala v prostorski delitvi mesta na posamezna območja, je
spremljala tudi značilna arhitekturna tipika, parcelacijska mreža in razmerje med pozidanimi in
nepozidanimi površinami. Na eni strani sta meščanska Glavni trg in Rozmanova ulica s strnjeno
pozidavo parcel, na drugi strani Breg kot etnološka posebnost Novega mesta in nekdanje prebivališče
najrevnejših prebivalcev mesta, ostale mestne predele (Med Vrhovčevo in Šolsko ulico, med Muzejsko
ulico in Mej vrti, med Sokolsko in Kosovo ulico in območje med Kastelčevo in Prešernovim trgom) pa
zaznamuje neurejena parcelacijska mreža z delno strnjeno pozidavo skromno zasnovanih, prvotno
pritličnih hiš revnejših meščanov z obsežnimi vrtovi in običajno tudi s pomožnimi pritličnimi
gospodarskimi poslopji v globini parcel. V omenjenih mestnih predelih je razmerje med pozidanimi in
nepozidanimi površinami v korist slednjih.
Ena najslikovitejših znamenitosti Novega mesta je vsekakor mestni predel Breg, strnjeni stavbni niz na
južni mestni fasadi. Na vrhu kamnitih sten polotoka, kjer je v srednjem veku potekalo mestno obzidje,
so postopoma, v močnejšem zagonu pa po 1786, zgradili vrsto skromnih stanovanjskih hiš, ki so bile
kasneje večkrat predelane. Njihove tipološke značilnosti so, da so naslonjene na ostanke obzidja, ki
jih je večina še ohranila v kletnih substrukcijah, da stojijo v strnjenem stavbnem nizu in da imajo na
obrečni strani značilne konzolne lesene ganke.
Dominanta Novega mesta je kapiteljski grič s cerkvijo sv. Nikolaja. Znotraj območja Kapitlja so še
monumentalni Škofijski dvorec (Proštija) z notranjim dvoriščem, stara mežnarija, kanoniška hiša,
kašča, Šance in prostran vrt. Jugovzhodni del mestnega jedra zaznamuje frančiškanski samostan s
cerkvijo sv. Lenarta in ograjenim vrtom.
Od nekdanjega mestnega obzidja so se ohranile le Šance ob kapiteljskem vrtu. Ostalo obzidje je
ohranjeno le v substrukcijah in kletnih etažah stavb na Bregu, Caparskem bregu, ob Pugljevi ulici ter v
območju med Glavnim trgom in frančiškanskim samostanom. Od nekdanjih obrambnih stolpov so
ostali le štirje, sicer v dobršni meri predelani v stanovanjske hiše: na Kapiteljski ulici 8, na Šolski ulici 6
in na Glavnem trgu 13B in 16B.
Podoba Glavnega trga se je še najbolj spremenila v 50. letih 20. stoletja, ko so po načrtih arhitekta
Marjana Mušiča uredili cestišče in pločnike, zasadili drevesa, uredili spominska območja pred
Rotovžem in ob spomeniku talcev, postavili vodnjak itd. Postopoma so na fasadah odpirali arkade in
tako trgu vračali nekdanjo arhitekturno podobo. Zaradi zahtev tranzitnega prometa je bilo po načrtih
Marjana Mušiča in ob sodelovanju kiparja Jakoba Savinška urbanistično in spomeniško preurejeno
tudi območje Gorenjih vrat, Katarininega trga in stare kresije, danes poznano kot Spomeniški
kompleks Na vratih.

Vplivno območje:
Vplivno območje obsega površine Loke od linije železniškega mostu, območje Novega trga do Marofa
in Kettejevega drevoreda, območje Ulice talcev in Jerebove ulice do linije mostu v Ragov log, južno
pobočje Ragovega loga ter površine ob Ragovski in Kandijski ulici.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za naselja in njihove dele in naslednja določila, ki določajo ohranjanje varovanih
vrednot kot so:
 naselbinska zasnova in zgodovinski značaj (prepoved sprememb naselbinske zasnove
mestnega jedra in morfoloških značilnosti posameznih območij - parcelacijska
in
komunikacijka mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja);












odnosi med posameznimi stavbami in odnos med stavbami ter odprtim prostorom (lega,
gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije,
značilne funkcionalne celote);
prostorsko pomembnejše naravne sestavine znotraj naselja ali njegovega dela (pomembnejša
drevesa, reliefne značilnosti, brežine Krke);
prepoznavna lega v prostoru (glede na reliefne značilnosti in historične poti),
podoba naselja in njegovih delov (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina, ulične fasade
- prepoved nameščanja reklamnih panojev, video displejev, izveskov, svetil, raznih omaric,
zunanjih enot klima naprav ter drugih naprav in inštalacij, ki motijo oblikovno in vsebinsko
zasnovo ulice in objekta, na čelne fasade in vse vizualno izpostavljene dele fasad in strešin);
odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico (vedute na naselje in značilni pogledi
iz njega);
stavbno tkivo (tipološke značilnosti objektov glede na morfološke enote, tlorisna in višinska
zasnova, kapaciteta objektov, historične konstrukcije in materiali, funkcionalna zasnova v
notranjem in pripadajočem zunanjem prostoru, oblike streh, napuščev, zatrepov, kritine in
frčad, členitve in dekoracije fasad, oblike stavbnega pohištva, izložbenih oken itd.);
oprema in uporaba javnih odprtih prostorov (prepoved poškodovanja ali odstranitve
kakovostne urbane opreme in spominskih obeležij, spreminjanja njihove lokacije in fizične
pojavnosti);
zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami (prepoved vseh posegov v zemljišča
znotraj mestnega jedra brez predhodno izvedenih arheoloških raziskav).

V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem pristojen območne enote
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je izjemoma možno:
 interpolirati nove objekte ali stavbne sklope v vrzeli znotraj mestnega jedra, ki so ostale
arhitekturno, urbanistično in spomeniškovarstveno nerešene in/ali so posledica letalskega
bombardiranja med drugo svetovno vojno (ko na primer območje med Rozmanovo in
Kastelčevo ulico in v stiku Rozmanove in Linhartove ulice, Prešernov trg, tržnica…);
 na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav in analiz spremeniti dele stavb in stavbne
opreme v kvalitetnejše oziroma avtentičnejše stanje;
 izvajati statično in protipotresno sanacijo ter ostale vzdrževalne posege na kulturnih
spomenikih, objektih dediščine in na ostalih stavbah znotraj mestnega jedra, v kolikor posegi
ohranjajo avtentičnost konstrukcij in ne vplivajo na zunanji izgled in spomeniško pričevalnost
objektov in mestnega jedra v celoti;
 nadomestne gradnje so dovoljene le za objekte, ki nimajo statusa kulturnega spomenika ali
objekta dediščine in sicer v skladu z morfologijo in tipologijo posameznega mestnega
prostora;
 izvajati znanstveno raziskovalna dela;
 spremeniti namembnost objekta, če ni možno zagotoviti njegove prvotne funkcije in če s tem
niso prizadeti gabariti, tlorisi, konstrukcije, materialna substanca in njegova pričevalnost;
 na fasade nameščati nevpadljive, arhitekturi objekta in fasadni členitvi prilagojene izveske in
napise;
 infrastrukturne omarice se izjemoma lahko nameščajo na usklajene lokacije na posameznih
stavbah
 odpirati strehe na poslovno-stanovanjskih objektih s frčadami na strešinah, ki so v vidnem
stiku z javnim prostorom oziroma tudi s strešnimi okni na strešinah, ki niso v vidnem stiku z
javnim prostorom;
 posegati v funkcionalno zemljišče in parcelo objekta zaradi ureditve zelenih površin in
dostopnih poti;
 izdelati katalog mestne opreme (klopi, ulične svetilke, koše za smeti, informacijske table,
oglaševalne stebre in table, konfine, cvetlična korita…); njihova postavitev mora upoštevati
urbanistično arhitektonske značilnosti mestnega prostora;
 časovno in fizično usklajeno izvajati rekonstrukcije in sanacije podzemnih cevnih in
energetskih vodov (npr. vodovod, plinovod, kanalizacija, električne in telefonske kable itd.) ter
sočasno izvesti tudi zaključno tlakovanje in razsvetljavo ulic in trgov v skladu z izdanimi
kulturnovarstvenimi pogoji pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, pri čemer je potrebno uskladiti nivo cestišč in pločnikov z nivoji vhodov v objekte;









omejiti tranzitni promet skozi mestno jedro;
prizadevati si je treba za zmanjšanje odprtih javnih površin za mirujoči promet in več površin
nameniti pešcem;
gradbeno sanirati, vzdrževati in prezentirati mestne Šance ob kapiteljskem vrtu v skladu s
Konservatorskim programom;
zaradi boljše predstavitve memorialne dediščine posegati v njeno okolico (odstranitev ali
ureditev vegetacije).
Izvajati sanacijska dela na pomembnejših mestnih drevesih ter odstraniti oziroma nadomestiti
propadajoča in statično problematična drevesa ter drugo rastlinje, ki ni v skladu s historičnim,
značajem mesta.
Spreminjati ureditev javnih zelenih površin v smislu večje avtentičnosti oziroma urejenosti.
Spreminjati zasnovo odprtih javnih površin v skladu s konservatorskim načrtom.

Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in naslednje posebne določbe;
 prepovedane so vse spremembe oz. posegi, ki bi spreminjali značilna prostorska razmerja,
zgodovinsko in funkcionalno navezavo mestnega jedra na okoliški prostor, vedute in značilne
poglede na mestno jedro in iz njega ter kakorkoli drugače negativno vplivali na mestno jedro in
njegovo značilno prostorsko pojavnost;
 ohranjajo se tudi vedute in značilni pogledi na Mestno jedro tudi izven zrisanega vplivnega
območja, prevsem pogledi iz sedanjih in nekdanjih mestnih vpadnic – Marof, Kandija, Drska,
Grm, Srebrniče itd.

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto
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Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 172

Novo mesto – Območje Kapitlja
9331
Novo mesto
Novo mesto
1367,1370, 1371, 1372/1, 1372/2, 1373, 1375, 1376, 1377, 1379-del, 1398,
1399, 1400-del, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420
spomeniško območje

Opis in vrednotenje:
Območje Kapitlja zajema stavbe in površine na vrhu Kapiteljskega griča, na najvišji točki polotoka v
okljuku reke Krke, na katerem je pozidano staro mestno jedro. Območje Kapitlja zamejuje na zahodni
strani mestno obzidje (Šance, EŠD 8761), na južni kamnit zid ob Kapiteljski ulici, ki se preko
vzhodnega stopnišča na cerkveni areal navezuje na obzidje pod prezbiterijem stolne cerkve in na
severovzhodni strani preide po robu zgornje terase pod kaščo preko Strme poti na zgornji rob terase
pod severnim traktom stavbe Škofijskega dvorca (EŠD 8591), se na izteku terase naveže na kamnit
zid, ki ob Hladnikovi ulici (nekdanja obzidna pot) zamejuje travnate površine ob Škofijskem dvorcu,
preči razširjen zgornji del ulice in se preko nekdanjih proštijskih štal naveže nazaj na Šance.
Območje sooblikujejo posamezne, prostorsko izstopajoče enote: cerkev sv. Nikolaja (EŠD 494), ki je
ob ustanovitvi novomeške škofije leta 2006 dobila status stolne cerkve (katedrale) in predstavlja
monumentalno dominanto mesta; stavba Škofijskega dvorca (EŠD 8591, Kapiteljska ulica 1, nekdanja
proštija), v kateri je od leta 2006 sedež škofije Novo mesto; kašča (EŠD 8592), pred katero stoji
vodnjak; nekdanja mežnarija (EŠD 8569, Kapiteljska ulica 2), v kateri ima prostore župnijska Karitas;
stavba današnjega stolnega župnišča (Kapiteljska ulica 4), ki je v zač. 80-tih let 20. stoletja
nadomestila starejši objekt in nekdanja kanoniška hiša oz. hiša bratovščine rožnega venca (EŠD
8567, stanovanjska hiša Kapiteljska ulica 5), ki pa je že leta 1771 prešla iz cerkvenega lastništva.
Poleg posameznih stavb zajema območje Kapitlja tudi nepozidan in večinoma zatravljen prostor.
Travnata površina pri stolni cerkvi sv. Nikolaja je prostor nekdanjega pokopališča, ki je bilo tu do leta
1810. Na cerkveni areal, obdan s kamnitim zidom, vodijo trije dostopi. Najbolj impozanten je tisti na
jugovzhodni, mestni strani, ki ga oblikuje veliko kamnito stopnišče, obnovljeno v 90-tih letih 20.
stoletja; dohod od nekdanje mežnarije oz. današnjega župnišča omogoča manjše kamnito stopnišče
na jugozahodne strani, iz Škofijskega dvorca pa vhodna partija, ki jo oblikujeta kamnita stebra na
severozahodni strani cerkvenega areala. Ob arheološkem sondiranju leta 1999 so bile na prostoru
med južno steno zvonika in zahodno steno ladje ter južno od zakristije pod grobovi nekdanjega
mestnega pokopališča ugotovljene pozno latenske naselbinske plasti iz druge polovice 1. stol. pr. n.
št. z najdbami, ki so sočasne s starejšimi grobovi z grobišča Beletov vrt. Z apneno malto grajen zid v
sondi pri zakristiji je verjetno sočasen tistemu pri proštijski kašči. Vse to kaže na položaj pozno
latenske in antične naselbine na Kapiteljskem hribu.
Na zahodni strani stolne cerkve sv. Nikolaja se razprostira velik proštijski vrt. Od cerkvenega areala in
stavbe Škofijskega dvorca ga loči Kapiteljska ulica, ob kateri ga zapira kamnit zid, na zahodni strani pa
Šance. Na severozahodni strani vrta je postavljeno in delno tudi vpeto v kamnit zid gospodarsko
poslopje nekdanjih proštijskih štal, pozidano pred letom 1825. Osrednji del vrta členijo terase z
ohranjeno strukturo kamnitih škarp in v osrednjo os postavljenimi kamnitimi stopnišči. Terase se v
štirih nivojih kaskadno spuščajo od najvišjega (vzhodnega) dela vrta v bližini cerkve proti obzidju
(Šancam) na zahodni strani. Preostali del vrta ni formalno členjen in je reliefno bolj valovit, na jugu pa
se skorajda izravna. V vrtu je veliko sadnega drevja in tratnih površin ter nekaj zelenjavnih gred.
Arheološko sondiranje, izvedeno leta 1978, je razkrilo, da je v osrednjem delu vrta ob Šancah
ohranjena antična naselbinska plast in zidovi enega od stolpov mestnega obzidja. Januarja 2008 so
bile ob strojnem izkopu sond za geomehanski pregled nosilnosti zemljine neposredno ob in pod
obzidjem odkrite in arheološko dokumentirane prazgodovinske in srednjeveške plasti ter keramični
inventar. Ob gradnji stolne cerkve in stavbe takratne proštije, so na prostor današnjega vrta odlagali
material od izkopov, gospodarsko namembnost (zelenjavni vrt in sadovnjak), ki jo ohranja še danes,
pa je vrt imel že vsaj od sredine 18. stoletja. Manjše zelene površine so tudi na brežini med kamnitim

zidom vrta in Kapiteljsko ulico, pa tudi ob stavbi Škofijskega dvorca in pod kaščo, kjer so oblikovane
terase z zelenjavnimi vrtovi.
Pred kaščo, ki je bila pozidana v drugi polovici 16. stoletja, pred letom 1825 pa je na severni strani
dobila prizidek, se je izoblikoval majhen trg z vodnjakom. Njegova globina je okoli 30 metrov, kamnit
obod kaže baročne forme. Ob rekonstrukciji zidu, ki povezuje proštijsko kaščo z enim od stebrov
vhodne partije na cerkveni areal, je bil odkrit kamnit, z apneno malto vezan zid, v njej pa bronast
novec cesarja Galiena (260-268).
Na trgec se izteče Strma pot, ki povezuje območje kapitlja s parkovno ureditvijo Marijana Mušiča na
prostoru nekdanjega trga, na katerem je do leta 1795 stala Katarinina cerkev. Ob njej je do druge
svetovne vojne stalo Marijino znamenje iz leta 1646, ki je bilo dolgo časa edini javni spomenik v
mestu. Znamenje je bilo leta 1995 obnovljeno in postavljeno ob Strmi poti pod vzhodno fasado
Škofijskega dvorca.
Območje Kapitlja predstavlja zaključeno prostorsko celoto, prepoznavno v urbanistični zasnovi in
vedutah Novega mesta, ki je ali je bila v preteklosti zgodovinsko, lastniško, funkcionalno, gospodarsko
ali kako drugače povezana s cerkveno upravo in njeno posestjo v mestu. Habsburška ustanovitev
novomeškega kolegiatnega kapitlja leta 1493 je pomenila nadaljevanje utrjevanja njihove oblasti na
Kranjskem, s čimer je povezana že ustanovitev Novega mesta leta 1365. Ko pa je v 16. stoletju
strateško-političen pomen mesta usahnil, je zastal tudi razvoj Kapitlja. Po mnenju raziskovalcev
urbanističnega razvoja Novega mesta lahko na tem območju mesta še danes sledimo njegove berljive
razvojne faze vse od predurbane strukture, ki jo dokazujejo arheološke najdbe, preko srednjeveških
stavbnih posegov, ki jih je kronala zidava gotske kapiteljske cerkve, do baročne podobe proštije z
bujnimi vrtovi. Prav to prepletanje zgodovinskih in spomeniških prvin daje območju novomeškega
kapitlja posebno, neponovljivo vrednost in izjemnost ne le v slovenskem prostoru, ampak tudi širše.

Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za naselja in njihove dele.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
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DRUGI OBJEKTI IN NAPRAVE

Identifikacija spomenika
Ime spomenika:
EŠD:
Naselje:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Vrsta razglasitve:

št. 173

Novo mesto – Kandijski most čez reko Krko
8746
Novo mesto
Novo mesto
1642-del, 1810-del
Kandija
1392-del, 1399-del
posamezni spomenik

Opis in vrednotenje:
Kandijski most čez reko Krko leži v spodnjem delu Glavnega trga, ga organsko nadaljuje čez Krko in
povezuje historično mestno jedro s Kandijo.
Leta 1898 zgrajeni most je nadomestil stari leseni most, ki je ležal nekaj deset metrov gorvodno.
Zaradi gradnje novega mostu so v spodnjem delu Glavnega trga podrli nekaj hiš in tako trg odprli proti
jugu.
Most je železna kovičena konstrukcija, ki v 75 m dolgem loku preči reko Krko. Konstrukcija sloni na
rustikalno zidanem nasipu in opornikih. Ograja je nad kovinsko konstrukcijo kovinska, nad zidanimi
nosilnimi stebri pa kamnita.
Železna konstrukcija mostu, zgrajena konec 19. stoletja, je bila v času izgradnje največja tovrstna
železna kovičena konstrukcija v takratni monarhiji. Predstavljala je enega najdrznejših in
najnaprednejših tehniških posegov pri gradnji tovrstnih objektov. S svojo specifičnostjo daje neodtujljiv
pečat mestu in sooblikuje njegovo podobo.

Varstveni režim spomenika:
Za spomenik velja varstveni režim za druge objekte in naprave.

Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov
na obmoèju Mestne obèine Novo mesto

Zavod za varstvo kulturne dedièine Slovenije
Obmoèna enota Novo mesto
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Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto
Dopolnjen predlog, april 2016

C.

PRILOGA k odloku

Strokovne osnove: Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov in
spomeniških območij za kulturni spomenik lokalnega pomena na
območju Mestne občine Novo mesto (Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Novo mesto, št. 6224-0002/2014/1, marec 2014, april 2016dopolnitev), ki se hrani na Mestni občini Novo mesto v spisu postopka in na
Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto

Številka:
Datum:

62230-1/2014 (606)
4. 11. 2015

ODLOK O RAZGLASITVI NEPREMIČNIH KULTURNIH SPOMENIKOV LOKALNEGA
POMENA NA OBMOČJU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV
iz javne razgrnitve
PREDLOGA ODLOKA O RAZGLASITVI NEPREMIČNIH KULTURNIH SPOMENIKOV
LOKALNEGA POMENA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVO MESTO
Območje Mestne občine Novo mesto je bogato s kulturno dediščino, ki je državnega in
lokalnega pomena. Izmed dediščine državnega pomena je na območju MONM 5 kulturnih
spomenikov državnega pomena in sicer EŠD 175 Hmeljnik-Grad, EŠD 505 Otočec – Grad,
EŠD 7915 Otočec – Grajski park, EŠD 8537 Novo mesto – Rotovž in EŠD 8759 Otočec –
Območje Gradu. Dediščina lokalnega pomena, ki je izpolnjevala pogoje za razglasitev kot
kulturni spomenik lokalnega pomena, pa je bila na bivšem območju Občine Novo mesto
razglašena leta 1992 na podlagi tedaj veljavnega Zakona o varstvu naravne in kulturne
dediščine, in sicer s trenutno še veljavnim Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in
nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov (Uradni list RS,št. 38/92).
Zaradi sprememb zakonodaje na področju varstva nepremične kulturne dediščine in novih
ugotovitev stroke je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, pripravil
Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov in spomeniških območij za kulturni spomenik
lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto, št. 6224-0002/2014/1, marec 2014
– v nadaljevanju: Predlog. Ta je bil pripravljen na osnovi določil 11., 12. in 13. člena Zakona o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12 in 111/13 - v
nadaljevanju: ZVKD-1). Vsi predlagani objekti dediščine so skladno z 9. členom ZVKD-1 vpisani
v Register nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
S predlogom Odloka za razglasitev morajo biti seznanjeni lastniki dediščine, ki naj bi se
razglasila za spomenik, zato so bili lastniki dediščine o predlogu za razglasitev obveščeni z
javnim naznanilom objavljenim v Uradnem listu, v Dolenjskem listu, časniku Delo in na spletni
strani Mestne občine Novo mesto. Predlog Odloka je bil javno razgrnjen in v enomesečni javni
razpravi od 22. 5. 2014 do vključno 20. 6. 2014. V okviru javne razgrnitve je bila v prostorih
MONM, Glavni trg 7, Novo mesto, dne 11. 6. 2014, ob 16.00 uri izvedena tudi javna obravnava
predloga Odloka. V času javne razgrnitve in obravnave je bil zagotovljen javen dostop do gradiv
in možnost, da je lahko vsakdo ustno ali pisno podal svoje mnenje v zvezi z razglasitvijo. Po
javni obravnavi se je na zahtevo udeležencev javna razgrnitev z objavo javnega naznanila o
podaljšanju javne razgrnitve v Uradnem listu RS, Dolenjskem listu, časniku Delo in na spletni
strani MONM podaljšala do vključno 30. 8. 2014. Predlog odloka je v 1. obravnavi na 29. seji
dne 29. 5. 2014 obravnaval tudi občinski svet.
V nadaljevanju so zbrane pripombe in predlogi k razgrnjenemu predlogu odloka ter stališča do
pripomb, ki se bodo upoštevala pri izdelavi predloga odloka za 2. obravnavo. Pripombe so
naslednje:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pripombe in predlogi podani v knjigo pripomb,
Pripombe in predlogi prispeli po pošti ali elektronski pošti,
Pripombe in predlogi podani na javni obravnavi,
Pripombe občinske uprave, Urada za prostor,
Pripombe in predlogi podani ustno na zapisnik pri upravnemu organu,
Pripombe občinskih odborov ter občinskega sveta.

Stališča so sestavni del spisa postopka priprave odloka in se naslednji dan po sprejemu javno
objavijo na oglasni deski Mestne občine Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Seidlova
cesta 1, Novo mesto ter na spletni strani MONM.
V stališčih do pripomb je za vsako navedeno pripombo podana najprej opredelitev do pripombe
(stališče), v nadaljevanju pa še obrazložitev stališča. Stališča so opredeljena na naslednje
načine:
Pripomba se upošteva,
Pripomba se smiselno upošteva,
Pripomba je že upoštevana,
Pripomba se ne upošteva,
Pripomba se ne nanaša na vsebino tega odloka.
Kadar se več pripomb (in posledično stališč) nanaša na enako ali podobno vsebino, je v
obrazložitvi k stališču do pripombe navedeno, kje se nahaja obrazložitev konkretnega stališča.
Pripombe so navedene dobesedno, kot so bile podane.
1. PRIPOMBE in PREDLOGI PODANI V KNJIGO PRIPOMB
1.1 Janez Brulc, Hrušica 10 (19), 8000 Novo mesto
Predlagam, da se zapiše pri Cerkvi Sv. Jakoba še podatek, da je v odprti lopi postavljena
kapelica z iz lesa izdelanim kipom Žalostne Marije z mrtvim Jezusom. Kapelica je tudi lesena.
To je dal postaviti župnik Franc Brulc, ki je bil doma z Brulčevega mlina Hrušica 10 (19) leta
1906.
Stališče:
Pripomba se smiselno upošteva.
Obrazložitev:
Podatek, ki ga je podal v svoji pripombi g. Janez Bulc, sicer bistveno ne vpliva na vrednotenje
spomenika. Njegove navedbe bodo smiselno vključene v opis cerkve.
1.2 mag. Katja Mihelič, Lamutova ulica 17, 8000 Novo mesto
Zemljiški parceli 575/1 in 575/2 k.o. Novo mesto sta v naravi strma brežina, ki funkcionalno
pripada k zgrajenima objektoma. V tej brežini ni pričakovati arheoloških ostalin, zato predlagam,
naj se navedeni parceli izločita iz arheološkega najdišča Marof.
Stališče:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev:
V neposredni bližini obravnavanih parcel je rimskodobno grobišče, katerega robovi še niso
znani. Predvideva se, da so grobovi po celotni brežini, zato se območje predloga ne spreminja.
Po opravljenih predhodnih arheoloških raziskavah se območje lahko sprosti za morebitne
posege.

2. PRIPOMBE IN PREDLOGI PRISPELE PO POŠTI ali ELEKTRONSKI POŠTI
2.1 Nežka Ivanetič
2.1.1 8. člen Novo mesto Breg- spomeniško območje Varstveni režim spomenika
Šesta alineja ohranja se konzolne odprtine lesenih gankov v prvotni obliki (od kdaj prvotna
oblika?
Stališče:
Pripomba se smiselno upošteva.
Obrazložitev:
Navedeno besedilo v predlogu odloka je nerazumljivo, zato se smiselno popravi z naslednjim:
»Ohranjajo se konzolni odprti ganki z leseno ograjo.«
2.1.2 Prepovedano je na fasade stavb nameščati antene omarice, sončne kolektorje. Zakaj ne?
Ali kolektorji ne omogočajo eko poceni energijo in ne onesnažujejo okolje?
Stališče:
Pripomba se smiselno upošteva.
Obrazložitev:
Na fasade stavb se lahko umešča infrastrukturne elemente, ki jih ni možno umestiti drugam in ki
so neobhodno potrebni za normalno funkcioniranje stavb. Njihovo lokacijo je potrebno določiti
tako, da ne bodo bistveno vplivali na izgled kulturnega spomenika. V takih primerih mora biti
varovanje kulturnega spomenika pred postavljanjem različnih infrastrukturnih omaric in drugih
sodobnih naprav. Enako velja tudi za različne načine pridobivanja ekološke in cenejše energije
za potrebe kulturnih spomenikov. V primeru novomeškega Brega sončni kolektorji niso
sprejemljivi, saj je prav južna stran celotnega območja najbolj izpostavljena in vidna, možne pa
so drugačne rešitve, ki ne vplivajo na zunanji izgled območja spomenika. V primeru kulturnih
spomenikov je potrebno rešitve iskati za vsak kulturni spomenik posebej in nikakor ne moremo
posploševati, da ni mogoče nič ali pa da je dovoljeno vse. V predlogu odloka za 2. obravnavo
se pri režimu, kjer je izjemoma dovoljeno v skladu s kvp in kvs, dopiše še naslednja alineja:
» - infrastrukturne omarice se izjemoma lahko nameščajo na usklajene lokacije na posameznih
stavbah.«
2.1.3 Prepovedano je na skalnih brežinah graditi betonske podporne zidove, betonske stebre.
To naj velja za naprej, dosedanji naj ostanejo, saj so bili zgrajeni pred več desetletji.
Stališče:
Pripomba se delno upošteva.
Obrazložitev:
Veliko podpornih zidov na Bregu, ki so bili postavljeni v preteklosti je betonskih, kar ne
pripomore k boljšemu videzu kulturnega spomenika. Namen določila odloka ne velja za nazaj.
Režim, kot je zapisan, velja v primeru postavitve novih podpornih zidov ali sanacije obstoječih.
Menimo, da bi bila ustrezna rešitev tudi sanacija obstoječih betonskih podpornih zidov in
stebrov, ki dobro služijo namenu, da bi jih na vidnem delu obzidali s kamnom, kar bi dajalo
videz kamnitega zidu. Zato predlagamo, da se omenjeni režim glasi:
» - Prepovedano je na skalnih brežinah graditi nove betonske podporne zidove in betonske
stebre brez kamnite obloge.
2.1.4 Prepovedano je ob Zupančičevem sprehajališču graditi zidove, postavljati betonske
stebre in ograje in napeljevati bodečo žico. To naj velja za naprej, dosedanje, ki je bilo zgrajeno
pred več desetletij naj ostane (na levi strani pešpoti gledano v smeri toka Krke).
Stališče:
Pripomba se ne upošteva.

Obrazložitev:
Namen določila odloka ne velja za nazaj. Režim, kot je zapisan, velja v primeru postavitve novih
ograj ali sanacije obstoječih.
2.1.5 Črta se naj alineja: - Izjemoma je po predhodni pridobitvi ustreznega soglasja možno
posegati v brežino Brega z namenom sanacije oz. odstranitve obstoječih neprimernih podpornih
zidov.
Kot je že navedeno, ti podporni zidovi stojijo, že več desetletij služijo namenu statičnosti
ozemlja in skal in bi podiranje le teh lahko povzročilo veliko nepopravljivo materialno škodo:
krušenje skal, drsenje zemlje, povzročitev drsenje plazov in rušenje temeljev hiš. Zato se ta
alineja črta.
Stališče:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev:
Možnost spremembe podpornih zidov je potrebno dopustiti ob zagotovitvi ustrezne statične
stabilnosti.
2.1.6 Varstveni režim za stavbe – 10. člen, 11. člen za parke in vrtove stran 51.
Za stavbe: funkcionalna zasnova notranjščine in notranje opreme - notranjščina in notranja
oprema zgradbe se naj črta.
Stališče:
Pripomba se upošteva.
Obrazložitev:
Pripomba je smiselna, v režimu se črta notranja oprema.
2.1.7 Varstveni režim za stavbe – 10. člen, 11. člen za parke in vrtove stran 51.
Ravno tako se naj črta zadnja alineja: omogočiti dostopnost javnosti, ki ne ogroža varovanje
spomenika in ne moti v njem odvijajočo se dejavnost, oz dodati, da to ne velja za privat hiše in
vrtove.
Stališče:
Pripomba se smiselno upošteva.
Obrazložitev:
Varstveni režim za parke in vrtove ne velja za območje Brega ampak zgolj za Park ob gradu
Grm ter oba drevoreda, ki se razglašata s tem odlokom. Določilo dostopnosti do spomenikov se
popravi in se glasi: Lastnik oziroma upravljavec spomenika mora javnosti omogočiti dostop do
spomenika v sorazmerju z zmožnostmi lastnika na način, ki ne ogroža spomenika ali njegovih
varovanih elementov in tako, da ne ogroža lastnika in njegovega načina življenja. Lastnik ali
upravljavec lahko skupaj s strokovnimi službami določi dan in način ogleda spomenika.
Naj dodamo, da določilo dostopnosti velja za kulturne spomenike. V primeru Brega to velja za
območje Brega in ne za posamezne hiše, ki same nimajo statusa kulturnega spomenika. V
opisu Brega in njegovem vrednotenju je poudarek na njegovi legi in zunanji podobi. Če
navedemo le zadnji odstavek opisa spomenike, kjer piše da je Breg, katerega stanovanjske hiše
so slikovito postavljene na skalno pobočje nad Krko, eden od najbolj prepoznavnih mestnih
predelov historičnega jedra Novega mesta. Njegova značilna lega in nastanek sta povezani s
specifičnimi, zgodovinsko pogojenimi urbanističnimi razmerami. Niz breških hiš je nepogrešljiv v
južni veduti mesta in zato tudi zasluži čim bolj avtetično ohranitev. Notranjost posameznih hiš ni
del kulturnega spomenika in zato tudi ne more biti predmet javne dostopnosti.
2.1.8 Varstveni režim za parke in vrtove določa ohranjanje njihovih varovalnih vrednot. Ker
ohranja, naj tako stanje, kot je sedaj ostane tretja alineja.: gradnje (poti stopnice, zidove), torej,
kar je zgrajeno pred več desetletji, se naj ohrani.

Stališče:
Pripomba se smiselno upošteva.
Obrazložitev:
Varstveni režim za parke in vrtove ne velja za območje Brega ampak zgolj za Park ob gradu
Grm ter oba drevoreda, ki se razglašata s tem odlokom.
2.1.9 Predhodne in končne določbe: 15. člen obveznost javne dostopnosti
Lastnik spomenika mora omogočiti dostopnost spomenika in njegovo predstavljanje. Javni
dostop ne sme ogrožati spomenika in posameznih spomeniških vrednot zlati ne njegovo
osnovno namembnost. Doda se naj razen za lastnika privatne hiše in privat zemljišča – vrtove.
Stališče:
Pripomba se smiselno upošteva.
Obrazložitev:
Javnosti mora biti omogočen dostop do spomenika, ki pa ne sme poškodovati spomenika in
mora biti usklajen z lastnikom ali upravnikom spomenika. Predlagamo, da se določilo
dostopnosti do spomenikov popravi in se glasi: Lastnik oziroma upravljavec spomenika mora
javnosti omogočiti dostop do spomenika na način, ki ne ogroža spomenika ali njegovih
varovanih elementov in tako, da ne ogroža lastnika in njegovega načina življenja. Lastnik ali
upravljavec lahko skupaj s strokovnimi službami določi dan in način ogleda spomenika.
2.2 Škofija Novo mesto, dr. Janez Gril
2.2.1 Za kulturni spomenik lokalnega pomena naj se razglasi tudi župnijska cerkev sv. Antona v
Prečni, ki je ena redkih cerkva, ki takšnega statusa doslej ni imela. Gre za dobrih 100 let staro
cerkev, zgrajeno v prevladujočem stilu takratnega časa, ki po svojih dimenzijah in stilu presega
povprečje in zato vsekakor zasluži, da dobi status kulturnega spomenika. Župnija oziroma
tamkajšnji ljudje zgledno skrbijo za svojo cerkev in so jo v zadnjih letih zgledno obnovili.
Prepričan sem, da bo cerkev z leti samo pridobila tudi na svoji estetski in kulturni vrednosti in
ostala dober primer prevladujoče stavbne stilistike in umetnosti, značilne za prva desetletja 20.
stoletja ne samo pri nas, temveč tudi drugod po Evropi.
Stališče:
Pripomba se upošteva
Obrazložitev:
Predlog za razglasitev se vključi v predlog odloka za 2. obravnavo.
2.2.2 Stavba nekdanjega samostana Šolskih sester de Notre Dame v Šmihelu naj se vključi na
seznam kulturnih spomenikov na območju MO NM. Stavba je pomembna za krajevno
zgodovino, ki ima tudi širše, mednarodne razsežnosti. Gre za prvi samostan omenjenih sester
na Slovenskem, ki so s prihodom v Novo mesto in s kasnejšo hitro razširitvijo po naši domovini
in drugod po Evropi, močno posegle v šolstvo in s svojim delom omogočile lažji dostop do
izobrazbe deklet. Tudi v Šmihelu so ustanovile in vodile vrsto šol za dekleta, od osnovne, do
srednje in celo višje stopnje. V njihovem samostanu v Šmihelu je delovala prva šola za
gluhonema dekleta. Zato so odločilno vplivale na kvaliteto šolstva na Dolenjskem. Stavba sama
ni ne vem kakšna velika gradbena mojstrovina, brez dvoma pa je imela in še vedno ima tudi
umetnostno kulturno dimenzijo, ki zasluži predlagani status. Sedanja lastnica stavbe, škofija
Novo mesto, je pri njeni obnovi, ki še ni končana, sprejela in upoštevala navodila ZVKDS in jih
bo tudi pri dokončanju obnove.
Stališče:
Pripomba se smiselno upošteva.
Obrazložitev:
Predlog za razglasitev bo pripravljen v letu 2015, takoj ko bo stavba ovrednotena s posebnim
elaboratom in za razglasitev pripravljene strokovne osnove.

2.2.3 Na območju MO NM je samo pet kulturnih spomenikov državnega pomena, kar se mi zdi
občutno premalo. Zato predlagam, da pristojni - ali je to ZVKDS ali MO ali kdo drug, tega ne
vem – začnejo s pobudo, da se ožji kompleks Kapitlja – stolnica, proštija, Kašča, Kapiteljski vrt
– razglasi za kulturni spomenik državnega pomena. Če mora pobuda priti z naše strani, jo bomo
dali. Hkrati pa pristojne tudi prosim, da na pristojnem mestu odločno protestirajo proti lastniku
gradu Hmeljnik, kdorkoli že je, ki ima izredno malomaren odnos do državnega kulturnega
spomenika. Potrebno bi ga bilo razlastiti ali pa kazensko preseliti na Hmeljnik! Kaj bi počela
javnost, tudi strokovna, če bi v Cerkvi imeli takšen odnos do kulturnih spomenikov v njeni lasti.
Stališče:
Pripomba se ne nanaša na vsebino tega odloka.
Obrazložitev:
Pripomba se ne nanaša na določbe odloka, ampak predstavlja predlog za razglasitev kulturnih
spomenikov državnega pomena (s komentarjem), kar pa ni in ne more biti predmet tega
postopka. Škofija lahko da pobudo, da se ožji kompleks Kapitlja (stolnica, proštija, Kašča,
Kapiteljski vrt) razglasi za kulturni spomenik državnega pomena, kar pa bo predmet drugega
postopka.
2.2.4 Večina udeležencev javne obravnave 11.6.2014 je pokazala veliko pripravljenost in
razumevanje za ohranjanje svojih nepremičnin, ki so že bile ali ki bodo odslej imele status
kulturnega spomenika lokalnega pomena. Pripravljeni so jih s svojim denarjem obnavljati in pri
tem upoštevati strokovna merila ZVKDS. Na ta način ohranjajo kulturno podobo Novega mesta,
na katero smo lahko ponosni. Stroka jim zato ne sme s preveč strogimi in premalo življenjskimi
napotili zagreniti njihovega prizadevanja za ohranjanje in obnove njihovih nepremičnin. Če bi
kdo to njihovo pripravljenost zapravil, bi se lahko zgodilo, da bi celi predeli mesta postali novi
hmeljniki.
Stališče:
Pripomba se smiselno upošteva.
Obrazložitev:
Odlok je namenjen predvsem varovanju kulturnih spomenikov. Ker se zavedamo, da ti brez ljudi
ne bi preživeli in se ohranili, smo režime zapisali tako, da na eni strani varujejo spomenike, po
drugi strani pa omogočajo življenje v njih. Režimi bodo po prejetih pripombah na javni obravnavi
ustrezno dopolnjeni.
2.3 Aljoša Vrbetič, Kandijska 63, 8000 Novo mesto
2.3.1 Nepravilno navajanje parcelne številke, prim: pod zaporedno številko 169 pri EŠD 9148,
sta navedeni dve enaki parcelni številki.
Stališče:
Pripomba se upošteva.
Obrazložitev:
Parcelna št. 1344/1, ki je bila pomotoma napisana dvakrat, se v predlogu odloka za 2.
obravnavo zapiše le enkrat.
2.3.2 V predlogu odloka (v nadaljevanju odlok) je navedeno, da je večina spomenikov
navedenih v odloku že zaščitenih z odlokom iz leta 1992. Prav tako odlok navaja tiste EŠD ki se
ščitijo na novo. V odloku ni navedeno, da se na novo ščitijo parc.št. 1348, 1349,1345, 1347,
1346, 1350. Za te številke prav tako niso izdelane osnove oziroma razlogi za zaščito. Zgoraj
zapisane parc.št. niso zaščitene po odloku iz leta 1992, v zemljiški knjigi na teh št. ni plombe,
prav tako niso bile izdane odločbe, kot to veleva odlok iz leta 1992 in prav tako zakon, na
podlagi katerega je bil odlok leta 1992 sprejet, da teh parc. št. v odloku iz leta 1992 ni je na javni
obravnavi tega predloga odloka pojasnil predstavnik ZVKD Nm G. Simič.

Glede na to, je potrebno za novo zaščito speljati postopek zaščite skladno z zakonom o kulturni
dediščini. Potrebno je še opredeliti ali gre za kulturno dediščino ali gre za spomenik kult.
dediščine.
Stališče:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov
v občini Novo mesto (Uradni list RS št. 38/92) iz leta 1992 ni pravna osnova za razglasitev
kulturnih spomenikov v letu 2014. Park ob gradu Grm je bil leta 1992 razglašen kot spomenik
oblikovane narave po takratni zakonodaji in takratnih naravovarstveni kriterijih. Z obravnavanim
predlogom se Park ob gradu Grm razglaša za kulturni spomenik v skladu s sedanjo zakonodajo
in sedanjimi kulturnovarstvenimi kriteriji. Zato je predlagani obseg spomenika drugačen, kot je
bil leta 1992. V predlogu za razglasitev, ki ga je v skladu za ZVKD-1 pripravil ZVKDS, OE Novo
mesto, sta jasno opredeljeni tako vsebina kot obseg predlaganega kulturnega spomenika Novo
mesto – Park ob gradu Grm (EŠD 9148).
2.3.3 EŠD 8762 so se v registru kulturne dediščine spreminjale brez pravne podlage, tako so
bili leta 2006 in 2007 v registru različni podatki, leta 2006 je pod EŠD 8762 pri tipoloških geslih
navedeno: grad, park, drevored, kapela, mavzolej. Leta 2007 pa je pod isto EŠD navedena še
vrtnarija in hlev. Strokovne podlage za EŠD 8762 za katero so bile narejene podlage v začetku
devetdesetih let, niso zajemale »vrtnarije«, (g. Simič je zatrdil, da v začetku devetdesetih let
EŠD številke niso obstajale, kar je res, obstajale pa so registrske številke oziroma t.i. NAZ-ji,
torej predhodniki EŠD-jev, za katere so bile potrebne podlage za zaščito in kasneje za vpis v
register) ki je bila leta 2007 dodana k tej EŠD. Obravnavana EŠD ni navedena v odloku iz leta
1992, oziroma zanjo ni izdelanih strokovnih podlag. V tej enoti pa se je poleg tipološkega gesla
spreminjal tudi tekstualni opis enote. Gre za poneverbo v registru kulturne dediščine. Vrtnarija je
bila v letu 2007 brez vednosti lastnika dodana v enoto kulturne dediščine, brez kakršnih koli
podlag. S tem dejanjem je Zavod nedvoumno zavajal Mo Nm pri izdelavi OPPN-ja. Glede na to,
da je imel ta vpis za posledico zmotno prepričanje, da so objekti zaščiteni, pomeni grobo
kršenje 12. člena 2. odstavka zakona o varovanju kulturne dediščine, ki pravi, da je potrebno
lastnika o nameravani zaščiti njegove lastnine seznaniti. Zakaj v odloku ni navedene EŠD
8762? V strokovnih zasnovah varstva kulturne dediščine za območje MO Nm je ta EŠD,
navedena na strani 35. Le-ta EŠD je med drugim navedena kot podlaga pri OPPN za grad Grm
in sicer v 47. členu, ki govori o zaščitenih EŠD oziroma je podlaga za izdajo soglasja ZVKD. Ta
enota je prav tako vpisana v register nepremične kulturne dediščine pri min. za kulturo. Zavod v
tem primeru zlorablja svoje pristojnosti (mešetarjenje z EŠD-ji, dodajanje in odvzemanje
parcelnih št. v različnih EŠD-jih in s tem zavajanje Mo pri pripravi prostorskih aktov) in funkcije,
ki izhajajo iz pooblastila o delovanju javne službe za področje spomeniškega varstva. Pripomba
se torej glasi, da je potrebno zavod, zaradi zavajajočega delovanja, iz priprave tega odloka
izključiti oziroma odpraviti je potrebno dvom o nepravilnostih pri delovanju javne službe,
predvsem na območju gradu Grm.
Stališče:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev:
Vpis in sprememba vpisa v registru
Enota dediščine Novo mesto - Območje gradu Grm (EŠD 8762) je bila v zbirni register naravne
in kulturne dediščine (ki je predhodnik sedanjega registra nepremične kulturne dediščine)
vpisana 5.12.1996 s kategorijo varstvenega režima "varovanje v prostorskih aktih". Čeprav je bil
del te enote, med drugim tudi parceli št. 1348 in 1349 k.o. Kandija, na katerih leži vrtnarija, v
strokovnih podlagah, ki so sestavni del Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in
nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto (Uradni list RS, št.
38/92), opredeljen kot varovano območje gradu Grm, ob vpisu v register tej enoti kot celoti ni bil
pripisan status kulturnega spomenika.

Vpis v register je bil izveden skladno s tedaj veljavnim Pravilnikom o vodenju zbirnega registra
kulturne in naravne dediščine (Uradni list RS, št. 26/95; v nadaljevanju Pravilnik) na osnovi
predloga za vpis v register, ki ga je pripravil takratni Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine Novo mesto.
Oznaka NAZ se je v začetku devetdesetih uporabljala za naravne znamenitosti, oznaka NKS pa
za nepremične kulturne spomenike - torej samo za dediščino, ki je imela z odlokom o
razglasitvi določen status naravne znamenitosti in kulturnega spomenika. Oznaki NAZ in NKS
nista neposredni predhodnici evidenčne številke dediščine (EŠD), ki je bila uvedena s
Pravilnikom o vodenju zbirnega registra kulturne in naravne dediščine v letu 1995. Ta je določil,
da se v register poleg naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih spomenikov lahko vpisuje
tudi druga dediščina, ki ni razglašena za naravno znamenitost ali nepremični kulturni spomenik,
vendar ima lastnosti kulturne in/ali naravne dediščine, o čemer strokovno presoja Zavod.
Varstveni režim za tako dediščino se je vzpostavljal skozi prostorske akte (in ne neposredno na
osnovi vpisa v register), zato posebna seznanitev lastnika z vpisom ni bila predvidena. Prav
tako za vpis v register izdelava posebnih strokovnih podlag ni bila nikoli predpisana, vpis se je
izvajal na osnovi strokovne presoje konservatorjev Zavoda in predloga za vpis, ki ga je lahko
podal le Zavod.
Občina Novo mesto je sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter
srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen 2000/1, ki se nanaša na urbanistično
zasnovo Novega mesta (Uradni list RS, št. 69/2002). V tem odloku so v 2. členu v točki 4.3.2
navedena določila za varstvo kulturne dediščine. Kot sestavni del odloka so v tej točki
navedene Strokovne podlage varstva kulturne dediščine (ZVNKD Novo mesto, februar 2001), v
katerih so seznam in grafični prikaz kulturne dediščine ter varstvene usmeritve za posamezne
zvrsti dediščine. V njem je opredeljena tudi enota dediščine Novo mesto - Območje gradu Grm
(EŠD 8762), ki je s tem pridobila varstveni režim kot kulturna dediščina (v delu, ki ni bil
razglašen za kulturni spomenik).
Ob pripravi smernic varstva kulturne dediščine za strategijo prostorskega razvoja občine Novo
mesto decembra 2005 je Zavod za varstvo kulturne dediščine preverjal stanje na terenu in
ponovno vrednotil dediščino. Na tej osnovi je predlagal spremembo vpisa v registru, kar je bilo
po zakonu njegova izvorna pristojnost. Sprememba vpisa je bila izvedena 19. 7. 2006 skladno z
določili Pravilnika o registru nepremične kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 25/02). Ker se
varstvo dediščine, ki ni razglašena za spomenik, uveljavlja v prostorskih aktih in ne na osnovi
vpisa v register, postopek vpisa v register posebne seznanitve lastnikov z vpisom oz.
spremembo vpisa ni predvideval.
Ob spremembi vpisa se je območje spremenilo (na nekaterih delih povečalo, na drugih
zmanjšalo) in uskladilo z mejo DKN. Na območju parcel št. 1348 in 1349 k.o. Kandija območje
po obsegu ni bilo spremenjeno, bilo pa je usklajeno na parcelne meje. Tipološka gesla so bila
strokovno usklajena z geslovnikom in pravili, ki so se uveljavila v desetletni praksi vodenja
registra (brisana so bila gesla za posamezne dele enote dediščine, ki so posebej vpisani v
register (npr. kapela, mavzolej), dodana so bila gesla za sestavne dele enote dediščine
(vrtnarija, hlev)). Tipološka gesla in opis enote ne vplivajo za varstvo enote dediščine v
prostorskih aktih, pomembno je predvsem območje enote dediščine, ki pa na območju parcel št.
1348 in 1349 k.o. Kandija (tj. na mestu vrtnarije) ni bilo spremenjeno.
Dokumente glede vpisa in spremembe vpisa v registru poleg Zavoda hrani tudi Informacijskodokumentacijski center za dediščino pri Ministrstvu za kulturo.
Vključitev v smernice varstva
Enota dediščine Novo mesto - Območje gradu Grm (EŠD 8762) je vključena v strokovne
zasnove varstva, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine za območja posameznih
občin na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD; Zakon Uradni list RS, št. 7/99,
110/02 - ZGO-1, 126/03 - ZVPOPKD in 16/08 - ZVKD-1); glej

http://giskd2s.situla.org/evrdd/SZ/eVRD_SZ_Novo_mesto_2008_02_00.pdf.
Te se po Zakonu o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1; Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 ORZVKD39, 90/12 in 111/13) do vzpostavitve varstvenih območij dediščine iz 25. člena ZVKD-1
upoštevajo kot obvezna sestavina prostorskih aktov (131. in 75. člen ZVKD-1). Zato Zavod
oziroma Ministrstvo za kulturo z vključitvijo enote dediščine Novo mesto - Območje gradu Grm
(EŠD 8762) v smernice za pripravo prostorskih aktov nista mešetarila z EŠD-ji niti nista zavajala
MO Novo mesto pri pripravi OPN Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/2009) in OPPN Grad Grm
(Uradni list RS, št. 9/2011).
Dodatno pojasnjujemo še, da v predlogu novega odloka EŠD 8762 ni navedena, ker po
strokovni presoji enota dediščine Novo mesto - Območje gradu Grm (EŠD 8762) kot celota
nima vrednot kulturnega spomenika, ampak samo kulturne dediščine oziroma vplivnega
območja kulturnega spomenika. Vrednote kulturnega spomenika ima le del te enote, tj. grad s
parkom.
V pripombi je navedeno, da drugi odstavek 12. člena ZVKD-1 določa, da je potrebno lastnika o
nameravani zaščiti njegove lastnine seznaniti. Ta določba se nanaša na seznanitev lastnika z
razglasitvijo za kulturni spomenik in prav temu je namenjena javna obravnava odloka o
razglasitvi, ki je v teku.
1.3.4 Zahteve zavoda glede varovanja objektov stare vrtnarije se nenehno spreminja:
Leto
Zahteve zavoda
vir
Aktivnost lastnika
1992
V odloku o zaščiti ni prc.št. Odlok o zaščiti Vrtnarija povsem zapuščena
vrtnarije
38/92 str. 2440
1997
V objektih naj bo zimski vrt in Konservatorski
Vloga za adaptacjo in
oranžerija
program za grajski novogradnjo v smislu tur.
park
apartmajev
2006
Vrtnarjevo
hišo
je Smernice varstva Ni aktivnosti
prepovedano
uničevati, kulturne dediščine
odstranjevati
ali
kako za ureditveni načrt
drugače poškodovati
grad Grm, str, 30
2006
Nekdanja vrtnarija naj se Odlok o zaščiti Nasprotuje dejstvu, da mu
spremeni
v
parkovno kulturnih
Mo in zavod spreminjata
površino
spomenikov v Mo status parcele
Nm, sprejet na 31.
Seji MS leta 2006
2008
Hiša
se
lahko
podre, Gradbeno
Nobene aktivnosti
rastlinjak ob hiši pa ne
dovoljenje ….
2011

2014

Hiša in rastlinjak se lahko OPPN za grad Grm
podreta in zgradi se lahko
enovita velika stavba
Del parcele je uvrščen v Predlog
odloka
EŠD park ob gradu Grm, 2014
drugi del pod območje gradu
Grm za vsak poseg je
potrebno soglasje zavoda.

Nobene aktivnosti

Od
leta
2012
se
nepremičnine obnavljajo v
izvornem stilu. Predvidoma
2015 bodo vse nepremičnine
obnovljene, nepremičninam
se vrača izgled iz začetka
20. stol.

Zavod je v letih od 1997 do 2014 6 x spremenil stališče o tem kako naj bodo nepremičnine stare
vrtnarije zaščitene, le-to dokazujem z zgornjo razpredelnico. Glede na to, da je bilo rušenje
dovoljeno pa potem prepovedano, pa spet dovoljeno, po trenutnem predlogu odloka, pa je
predvideno da je potrebno za vse posege soglasje zavoda, ni jasno, kako se bo zavod odločil v

sedmo. Trenutno dejansko stanje pa je tako, da se stavbe obnavljajo v starinskem stilu in se
tako ohranja izgled vrtnarije iz začetka 20. stoletja. Zaradi povsem nestrokovnega pristopa in
stalnega spreminjanja stališč zavoda k tej temi, predlagam, da se stara vrtnarija iz odloka v
celoti izloči, saj, glede na neprestano spreminjanje strokovnega menja o nepremičninah, Zavod
nima trdnega stališča o njih in je, trenutno že sedmič v konfliktu s samim seboj. Dokler se
dokončno ne vzpostavi dokončno mnenje kako in kaj, je potrebno nepremičnine iz odloka v
celoti izločiti.
Stališče:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev:
Pripomba se ne nanaša neposredno na vsebino predloga odloka, ampak predstavlja
interpretacijo različnih dokumentov iz preteklosti z namenom diskvalifikacije pristojne strokovne
službe. Predstavljena tabela predstavlja manipulacijo iz konteksta iztrganih formulacij iz
različnih dokumentov, ki so jih izdali ZVKDS, Mestna občina Novo mesto in Upravna enota. V
tem času se je prostorska in varstvena zakonodaja večkrat spremenila, spreminjale pa so se
tudi zahteve investitorja, zato se je tudi strokovna obravnava temu prilagajala. Odkar se park pri
gradu Grm obravnava kot kulturna dediščina je stališče strokovno službe nespremenjeno in
sicer, da gre za zaključeno celoto grajskih parkovnih in vrtnih površin vključno s stavbo vrtnarije
z rastlinjakom ter da se stavba vrtnarije z rastlinjakom načeloma ohranja. Če ohranitev stavbe
zaradi statičnih problemov ni možna (izvedeniško mnenje statika) se stavba ohranja v enakih
gabaritih in v enaki podobi na istem mestu, na kar je bilo tudi izdano gradbeno dovoljenje.
2.3.5 Odlok je v nasprotju s 5. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine. Pri nepremičninah
v sklopu stare vrtnarije je že sprejet in velja OPPN za grad Grm, s tem prostorskim aktom je so
določene vsebine in tudi varovana območja, stavbe,…, zato v duhu 5. člena zgoraj citiranega
zakona ponovna zaščita ni potrebna oziroma ni smiselna.
Stališče:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev:
Pripomba se ne nanaša na konkretno vsebino predloga odloka, ampak predstavlja interpretacijo
skladnosti odloka z zakonom. Lastninska pravica in druge stvarne pravice na dediščini (o čemer
govori 5. člen ZVKD-1) se s samo razglasitvijo za kulturni spomenik ne omejujejo. Park ob
gradu Grm se razglasi za spomenik lokalnega pomena zaradi svojega izjemnega pomena za
pokrajino ali občino v skladu z 11. členom ZVKD-1.
2.3.6 Na p.št. 1349 in 1349 obe k.o. Kandija trenutno že veljajo naslednji prostorski akti:
pravnomočno gradbeno dovoljenje iz leta 2008 in OPPN za grad Grm. Po novem odloku pa Mo
Nm za ti dve parceli predvideva še dve zaščiti in sicer pri EŠD območje gradu Grm in pod EŠD
park pri gradu Grm, kaj pa se dogaja z EŠD 8762 – območje gradu Grm, pa ni jasno. Gre torej
za vsaj 4 različne zaščite, kar je povsem neracionalno in predvsem v direktnem nasprotju s 5.
členom Zakona o varstvu kulturne dediščine.
Stališče:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev:
Pripomba se ne nanaša na konkretno vsebino predloga odloka, ampak predstavlja osebno
oceno racionalnosti določitve obsega enot dediščine in njihovega statusa. Park ob gradu Grm
se nahaja znotraj Območja gradu Grm (EŠD 8762), katerega namen je, da posamezne
spomenike in druge objekte znotraj njega povezuje v zaključeno celoto vezano na grad Grm.
Območje gradu Grm se v predlogu odloka obravnava kot vplivno območje gradu Grm. Varstveni
režim vplivnega območje velja zunaj območij spomenikov, tako da tu podvajanj režimov ni.
2.3.7 Z odlokom mo Nm povzroča pravno zmedo oziroma za iste parcele določa različna
tolmačenja prostorskih aktov. Primer. Gradbeno dovoljenje iz leta 2008 za p.št. 1348 in 1349

določa, da se hiša lahko podre, rastlinjak ob hiši pa ne. OPPN, ki ga je leta izdelala občina
določa, da se lahko podre hiša, rastlinjak ob hiši kakor tudi vsi ostali objekti na teh parcelah, po
novem odloku pa se ti isti objekti ščitijo in sicer, kot že zapisano dvakratno, kot vplivno območje
in kot del parka. Skratka odlok ščiti stavbe, ki jih oppn opredeljuje za rušenje, gre za
diametralno nasprotje. Tako gradbeno dovoljenje, kakor tudi OPPN in odlok temeljijo na
strokovnih smernicah zavoda. Tovrstno spreminjanje stališč jasno kaže na nestrokovno pripravo
odloka.
Stališče:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev:
Stališče strokovne službe je, da gre za zaključeno celoto grajskih parkovnih in vrtnih površin
vključno s stavbo vrtnarije z rastlinjakom ter da se stavba vrtnarije z rastlinjakom ohranja. Če
ohranitev stavbe zaradi statičnih problemov ni možna (stranka je pridobila izvedeniško mnenje
statika) se na istem mestu lahko zgradi stavba v enaki podobi. OPPN grad Grm omogoča
možnost nadomestne gradnje enakih objektov na istem mestu, ob tem pa omogoča tudi, da se
zahodno ob rastlinjaku zrcalno simetrično doda enak objekt kot stoji na vzhodni strani skladno z
osno simetrično zasnovo formalnega vrta (vrtnarije) kot celote. V vsakem primeru mora
investitor za gradnjo pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
2.3.8 Vrtnarija ob gradu Grm nikoli ni bila del grajskega parka, le-to je zapisano v
konservatorskem programu za grajski park Grm na str. 19 »Spodnji plato je vedno funkcioniral
kot vrtnarija. Gojenci šole pa so se v njem ukvarjali tudi z okrasnim rastlinjem in urejanjem poti,
tako, da je ta del po oblikovni zasnovi in zasaditvi dajal podobo parka, čeprav to nikoli ni bil.
Ostale odprte površine (gre za njivo ob pešpoti v Šmihel) pa so bile namenjene kmetijski rabi in
niso bile parkovnega značaja. (pašniki, travniki, njive,…). « str. 19. Glede vrtne zasnove na
platoju vrtnarije pa je konservator na zavodu ugotovil, »da pravilna osna zasnova sicer koketira
z baročnimi izhodišči urejanja parkov,…« Kar zadeva grajene strukture na območju stare
vrtnarije pa so konservatorji ugotovili «Da znotraj platoja ni pomembnejših grajenih parkovnih
površin. Najdemo le poškodovan okrogel betonski bazenček (pod upravljanjem Zavoda je bil
odstranjen) ne križišču nekdanjih osrednjih osi ter betonske stopnice v podaljšku srednje poti
proti Šmihelu«. str. 10. Kar pa zadeva rastlinstvo na področju vrtnarije pa so konservatorji
ugotovili: «Na platoju vrtnarije se okrasno parkovno rastlinje ni ohranilo« str. 6.
Glede na ugotovitve Zavoda, da vrtnarija nikoli ni bila del parka, da tam ni nobenih parkovnih
rastlin, da tam ni nobenih grajenih parkovnih površin, je potrebno vrtnarijo iz zaščite pod EŠD
Park ob gradu Grm izločiti, saj, po ugotovitvah zavoda, tam ni nobenega kulturnozgodovinskega razloga, da se ščiti kot park, če ga tam ni oziroma tudi nikoli ni bil.
Stališče:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev:
Pripomba predstavlja investitorjevo interpretacijo enega izmed (zastarelih) strokovnih gradiv
strokovne službe. Trditev, da vrtnarija ob gradu Grm nikoli ni bila del grajskega parka ni točna,
oz. gre za napačno interpretacijo enega izmed strokovnih gradiv, ki samo po sebi nima pravnih
posledic. Ker je površina vrtnarije dolga leta služila kot pridelovalna površina, dejansko ni imela
funkcije parka (sprehajanje, posedanje), vsekakor pa je vseskozi neločljiv del celote grajskih
oblikovanih vrtnih in parkovnih površin.
2.3.9 V odloku iz leta 1992 so pod EŠD park ob gradu Grm, navedene, kot zaščitene 4 parcele,
v smernicah ZVKD za OPPN leta 2006 pa je pod isto EŠD park ob gradu Grm navedenih 11
parcelnih številk, v odloku leta 2014 pa je nevednih že 12 parcelnih številk. Kako je možno, da
se v enoto dediščine, ki je v odloku iz leta 1992 opredeljena s 4 parc. št. v smernicah ZVKD
poveča za 7 parcelnih št. in nato z novim odlokom še za eno. Nedvomno gre za namerno
podtikanje novih parcel v enoto Park ob gradu Grm.

Ker je tu jasno dokazano, da so pravna razmerja povsem odpovedala, predlagam izločitev vseh
novih parcelnih št. iz novega odloka. Ostanejo naj tiste, ki so bile določene že leta 1992, to pa
so 1335, 1337, 1338, 1340/2 vse k.o. Kandija (url rs. 38/1992, str. 2440).
Stališče:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev:
Območje parka se v bistvu ne širi ampak se definira na novo kot kulturni spomenik in ne več kot
naravna znamenitost, kot je bilo to leta 1992, za kar veljajo drugi kriteriji (prostorska
kompozicija, oblikovna in funkcionalna zasnova, sporočilnost itd.). Pravna osnova za razglasitev
je ZVKD-1 (11. - 13 člen). V predlogu za razglasitev, ki ga je v skladu z ZVKD-1 pripravil
ZVKDS, OE Novo mesto, sta jasno predeljeni tako vsebina kot obseg predlaganega kulturnega
spomenika Novo mesto – Park ob gradu grm (EŠD 9148).
2.3.10 Odlok ne definira pojmov kot so kulturna dediščina in kulturni spomenik. Posledica tega
je, da so EŠD - ji, ki imajo status kulturne dediščine, avtomatično razbiti in pripojeni k
obstoječim EŠD-jem, ki že imajo ali pa pridobivajo status spomenika. To pa pomeni, da bo
občina z odlokom zaščitila tudi tista območja ali stavbe, ki v preteklosti niso izpolnjevala pogojev
za pridobitev statusa kulturnega spomenika ampak so imeli le status dediščine. V kolikor ne
pride do natančne preverbe vrednotenja vseh parcelnih št. v odloku predlagam, da se odlok v
celoti iz obravnave na mestnem svetu umakne. Če pride do zaščite nekega območja, ki ne
izpolnjuje pogojev za pridobitev statusa spomenika, le-to pomeni kršenje zakona o kulturni
dediščini. Prim: EŠD 8762, ki ima status dediščine in ne spomenika (smernice ZVKD Nm za un
grad Grm, str. 4), je v odloku razbita med dve EŠD, ki imata status spomenika.
Stališče:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev:
Pojme kulturnih spomenikov in dediščine definira zakon (ZVKD-1, 1. in 3. in 11. člen) in ne
odlok. 11. člen ZVKD-1 pravi: Registrirana nepremična dediščina, ki predstavlja izrazit dosežek
ustvarjalnosti ali dragoceno prispeva h kulturni raznolikosti, je pomemben del prostora ali
dediščine Republike Slovenije ali njenih regij ali predstavlja vir za razumevanje zgodovinskih
procesov, pojavov ter njihove povezanosti s sedanjo kulturo in prostorom, se lahko zaradi
svojega izjemnega pomena za državo (v nadaljnjem besedilu: spomenik državnega pomena) ali
posebnega pomena za pokrajino ali občino (v nadaljnjem besedilu: spomenik lokalnega
pomena) razglasi za spomenik. Odlok obravnava enote dediščine, ki se jih razglaša za
spomenike lokalnega pomena. ZVKDS je po zakonu pristojen, da ovrednoti in predlaga
razglasitev določenih enot kulturne dediščne za kulturne spomenike (ne glede na to, če ti ta
status že imajo ali ne) ter izdela Predlog za razglasitev. Postopek razglasitve vodi občina,
sprejme pa ga Občinski svet.
2.3.11 V odloku je navedeno, da sprejetje odloka za Mo ne bo imelo finančnih posledic. Ta
navedba je močno zavajujoča. Če bo odlok sprejet v takšni obliki, kot je trenutno predlagano, bo
Mo Nm samo na nepremičninah stare vrtnarije izgubila cca 100.000 eur letno. Podjetje Hotel pri
Belokranjcu bo namreč odstopilo od skupnega projekta z MO Novo mesto, ki se je pričel letos.
Iz elaborata, ki je služil kot osnova k skupnemu projektu izhaja, da če vzamemo povprečno
zasedenost kampov v mestnih občinah v Sloveniji je povprečna letna izguba Mo, če skupni
projekt pade, okoli 100.000 eur letno. Pripomba se torej glasi, da je trditev, da sprejetje odloka
za Mo Nm ne predstavlja finančnih posledic napačna. Ali so občinske službe preverile ostale
investicije, ki bodo prizadete zaradi odloka, v preteklosti je bilo samo na območju starega
mestnega jedra nekaj deset investicij, ki so bile ustavljene zaradi zaščite oziroma zahtev ZVKD
Nm oziroma njenih uslužbencev.
Stališče:
Pripomba se ne upošteva.

Obrazložitev:
V predlogu odloka ni nikjer navedeno, da njegovo sprejetje ne bo imelo finančnih posledic, pač
pa je to navedeno v obrazložitvi k predlogu odloka. Z razglasitvijo se bistveno ne spreminjajo
varstvene zahteve v tem območju, ki so trenutno določene z OPN in OPPN. S projektom, ki ga
omenja pripombodajalec, pristojna varstvena služba ni bila seznanjena, glede na zapisano pa
ocenjujemo, da je v nasprotju z že veljavnim varstvenim režimom tega območja. Z razglasitvijo
se spreminja predvsem status, ki daje temu prostoru večje možnosti za pridobivanje sredstev
na razpisih za programe, ki so v skladu z varstvenim režimom.
2.3.12 Zakon o spomeniškem varstvu termina »območje spomenika« ne pozna, pozna pa
termin »vplivno območje spomenika«. Glede na to, da je v odloku, grafični del, prisotna delitev
na podlagi teh dveh terminov, pomeni, da je odlok pripravljen v nasprotju z zakonom. Pri
parcelah stare vrtnarije na Grmu je zakonodaja tudi v tem primeru zlorabljena, del parcel je
opredeljenih kot vplivno območje spomenika in del kot območje spomenika. Ker gre za
neupoštevanje zakonodaje, predlagam izločitev vseh parcel vrtnarije iz odloka.
Stališče:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev:
Zakon o spomeniškem varstvu ne obstaja. Obstaja le Zakon o varstvu kulturne dediščine
(ZVKD-1). Na grafičnem prikazu uporabljen pojem »območje spomenika« je uporabljen kot opis
zarisa spomenika na karto, saj vsak spomenik zajema neko določeno območje. Pojem
»območje spomenika« je tako v tem primeru sinonim za pojem »spomenik«.
2.3.13 Na javni obravnavi dne 11.6.2014 je bilo izpostavljeno dejstvo, da Mo Nm od leta 1992 ni
izdala odločb za zaščitene spomenike, kakor tudi ni poskrbela za vpis plomb o zaščiti na z
odlokom zaščitenih parcelah oziroma objektih, kar je zakonska obveza tistega, ki odlok
sprejema, torej občine (tako je navedeno v zakonu na podlagi katerega je bil odlok leta 1992
sprejet). Izpostavljeno je bilo vprašanje, kako je potem tako Mo Nm, kakor tudi ZVKD, lahko
uporabljal določila tega odloka, če le-ta postopkovno ni bil izpeljan? Predstavnik ZVKD oe Nm
g. Simič je izjavil »da odlok postopkovno nikoli ni bil pravno dokončno izpeljan in to so vedeli
vsi« na dopolnitveno vprašanje, da če se obe službi, tako Mo Nm, kakor ZVKD zavedajo, da so
vse zahteve ZVKD in soglasja k gradbenim dovoljenjem temeljile na odloku, ki postopkovno
sploh nikoli ni bil izpeljan do konca in je tako v nasprotju z zakonom, je predstavnik ZVKD
ponovno izjavil «to so vedeli vsi«.
Iz tega sledi ugotovitev, da sta ZVKD in Mo Nm vedela za nezakonitost odloka in tega v 22-tih
letih nista odpravila. Še več, ves čas sta pri svojem delu uporabljala določila tega odloka in tako
22 let zavajala vse, ki so v teh letih pridobivali gradbena dovoljenja na območju celotne
nekdanje Občine Novo mesto, zavedena je tudi Upravna enota, ki je na podlagi tega odloka
zahtevala soglasja ZVKD ter vsi pripravljalci prostorskih aktov.
Iz teh ugotovitev sledi, da je bila storjena groba kršitev pravnega reda Republike
Slovenije,
zato je potrebno iz vseh postopkov vezanih na sprejem novih odlokov o zaščiti takoj izločiti vse,
ki so kakor koli sodelovali pri rušenju oziroma neupoštevanju pravnega reda RS, vezano na
odlok iz leta 1992. Izločiti je potrebno tudi vse tiste, ki so pri tem kakor koli tvorno sodelovali v
postopkih in le-ta odlok uporabljali kot pravno podlago pri svojem delu oziroma zahtevah do
občanov. Če poenostavim, potrebna je takojšnja izločitev ZVKD Nm in Mo Nm.
Glede na to, da je omenjeni odlok iz leta 1992 nezakonit in eden izmed podlag za nov odlok je
potrebno nemudoma iz občinske procedure umakniti celoten odlok. Ob tem je potrebno dejanja
ZVKD in Mo Nm v zvezi s 22 letno prakso uporabe nezakonitega pravnega sredstva naznaniti
za to pristojnim službam. Pripomba se v grobem glasi: Odlok, ki ga sprejema Mo Nm ne more
temeljiti na nezakonitem odloku iz leta 1992. Tudi če ga Mo Nm sprejme, bo nezakonit, kar
pomeni, da ne bo veljal.
Stališče:
Pripomba se ne upošteva.

Obrazložitev:
Pripomba se ne nanaša na konkretno vsebino predloga odloka, ampak predstavlja nekakšno
pravno oceno zakonitosti in zahtevo po takojšnji izločitvi ZVKDS Nm in MO Novo mesto iz
postopka, kar ni možno, saj sta po zakonu to edini dve pristojni instituciji v takšnem postopku.
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov
v občini Novo mesto (Uradni list RS št. 38/92) iz leta 1992 ni pravna osnova za razglasitev
kulturnih spomenikov v letu 2014.
2.3.14 Predstavnik ZVKD je na javni obravnavi zagovarjal stališče, da se na p.št. 1350 k.o.
Kandija ščiti struktura, ki je vrisana v kataster. Žal, predstavnik zavoda ni seznanjen z dejstvom,
da se v kataster vrisujejo le meje parcel in stavb. Struktura, ki je trenutno vrisana v kataster je
»zgodovinska naplavina«, ki se bo iz katastra brisala. Struktura namreč ne izkazuje ne mej in
ne stavb in ne trenutnega stanja, zato jo bo geodetska uprava po uradni dolžnosti brisala. Le-to
pa zato, ker za to območje, kot že zapisano, nikoli niso bile izdelane nobene kult. varstvene
podlage, le-ta struktura, ki je mimogrede tudi v odloku in sicer v grafičnem delu, je ostanek, in
se ne ve česa. Le-to je zato potrebno iz odloka umakniti.
Stališče:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev:
Gre za napačno interpretacijo pomena katastra za določitev kulturnega spomenika. Struktura
vrtne zasnove kot spomeniška prvina se varuje ne glede na zaris v katastru, saj izhaja iz stanja
na terenu in iz izpričanih zgodovinskih virov. Trenutni katastrski prikaz strukture se v primeru
spremembe katastrskega zarisa obravnava kot eden izmed zgodovinskih virov.

2.4 Luka Rems
Glede predloga Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena v
Mestni občini Novo mesto podajam dva predloga:
2.4.1 Predlagam, da se razširi vplivno območje spomenika Kettejev drevored (EŠD: 7937) na
dodatne parcele, in sicer 503/1, 504/1, 509, 507, vse k.o. Novo mesto.
Obrazložitev: V predlogu Odloka je zapisano, da vplivno območje obsega predvsem vidno
izpostavljena travnata pobočja Marofa ob drevoredu, ki niso varovana v sklopu kulturnega
spomenika Novo mesto - Arheološko najdišče Marof (EŠD 8710). Navedene parcele v mojem
predlogu niso zavarovane v sklopu spomenika Novo mesto - Arheološko najdišče Marof,
obenem pa se neposredno stikajo z drevoredom. Ker jih lahko sprehajalci neposredno vidijo,
pomeni, da sodijo parcele med vidno izpostavljena travnata pobočja Marofa ob drevoredu. Na
eni izmed navedenih parcel (503/1, k.o. Novo mesto) je bil pred časom izveden poseg z
zemeljskimi deli (bager, traktor), pri katerem je bilo odstranjeno veliko grmičevja, ob tem pa so
ostale vidne sledi posega, ki še danes niso sanirane (blatni kolovoz na pobočju). Da bi preprečili
tovrstna dejanja, oziroma jih omejili, predlagam, da se parcele 503/1, 504/1, 509, 507, vse k.o.
Novo mesto, vključijo v vplivno območje spomenika Kettejev drevored. Z upoštevanjem
predloga zmanjšamo možnosti za negativen vpliv na spomenik.
Stališče:
Pripomba se upošteva.
Obrazložitev:
Pripomba je utemeljena. V predlogu odloka za 2. obravnavo se popravi zaris vplivnega
območja, tako da se ga smiselno razširi na zgoraj navedene parcele.

2.4.2 Predlagam, da se obseg spomenika Paučičeva vila (EŠD: 8564) poveča na celotno
Paučičevo posest, ki vključuje tudi parcele (poleg zgradbe na št. 553/1): 554, 555/1, 555/2,
555/3, vse k.o. Novo mesto.
Obrazložitev: Paučičeva vila je star in arhitekturno izjemno zanimivo oblikovan objekt, ki poleg
zgradbe vključuje tudi večjo kmetijsko posest na parcelah št. 554 in 555/1, k.o. Novo mesto. Na
obsežnem območju so bile nekoč njive in vinograd, z leti pa je vse skupaj zaradi zapuščenosti
začelo propadati. Na posestvu stoji tudi manjši propadajoč objekt (parcela št. 555/3) in kozolec
(parcela št. 555/2), ki je v katastrofalnem stanju. Omenjena objekta sta nekoč skupaj s
kmetijsko oblikovanimi terasami in vilo ob vznožju tvorila zaključeno celoto. Ena izmed lastnic,
Vera Rihar (najmlajša hčer prvotnega lastnika), nima interesa vlagati v vilo in druge površine, je
pa pri pripravi OPN Mestne občine Novo mesto podala predloge (Stališča do pripomb in
predlogov na dopolnjen osnutek OPN MONM, 2008, str. 195.), da se spremeni namembnost
parcel in omogoči gradnjo na prej omenjeni posesti. Prepričan sem, da bi to negativno vplivalo
na ta del Novega mesta, ki se neposredno veže z Marofom (Kettejev drevored - zelene
površine), zato predlagam, da se zaščiti celotno Paučičevo posestvo kot spomenik
lokalnega pomena. Spomenik je možno ohranjati le kot celoto, medtem ko zaščita samo vile
nima celotne zgodbe, ki jo še preostanek posestva ima.
O propadajočem Paučičevem posestvu sem pred časom pripravil obsežen
prispevek: http://zanovomesto.si/2013/08/13/paucicevo-posestvo-nam-vsem-v-sramoto/
Stališče:
Pripomba se smiselno upošteva
Obrazložitev:
Vsebinsko je pripomba izredno dodelana in utemeljena. V kolikor na tem območju že ne bi bilo
zarisano arheološko najdišče Marof, ki je izrednega pomena tako na lokalnem kot tudi širšem
smislu, bi vsekakor sledili predlogu pripombe in zarisali kot sestavni del spomenika Paučičeva
vila tudi pripadajoča kmetijska zemljišča. Ker pa je območje že varovano v sklopu arheološkega
najdišča Marof in kot tako nedvomno bolj zaščiteno, menimo, da je smiselno, da se sama vila
razglasi posebej kot stavbna dediščina, celotno območje pa varuje v okviru arheološkega
najdišča.
2.5 Quiz d.o.o., Rozmanova 34, 8000 Novo mesto
Kandija
Identifikacija spomenika št.:
171
Ime spomenika:
Novo mesto - Mestna četrt Kandija
EŠD:
14633
Naselje:
Novo mesto
Katastrska občina:
Kandija
Parcelna številka:
132, 171, 155, 160, 163, 152, 443, 450, 464, 466, 470/3, 471, 527, 535,
539, 540, 541, 462, 465, 470/2, 474, 494, 495, 151, 165, 527, 535, 539,
541, 443, 450, 452/1, 133/4, 457, 457, 458/1, 461, 463, 133/3, 535,
442/40, 450, 467, 469/2, 470/2, 474, 474, 476, 163, 150/2, 159, 171,
453, 456, 457, 458/2, 533/1, 535, 536, 443, 444, 445, 454, 456, 462,
464, 466, 467, 131, 444, 450, 452/2, 157, 163, 166, 167, 437, 438, 527,
530, 533/1, 533/2, 537, 538, 150/1, 156, 157, 163, 171, 438, 454, 459,
465, 467, 468, 494, 528, 532, 535, 540, 475, 452/3, 453, 455, 460, 464,
465, 466, 529/2, 531, 531, 535, 542, 155, 437, 449, 445, 449, 452/1,
452/1, 157, 158, 161, 162, 164, 165, 166, 171, 455, 470/3, 529/2, 533/1,
444, 447, 530, 447, 448/3, 448/4, 440/1, 447, 451, 440/2, 447, 451, 530,
440/1, 440/2, 441/1, 446, 153-del, 472-del, 1394-del, 1395-del, 124/11del, 1399-del, 442/39-del, 473/1-del, 1398/10-del, 1399-del
Vrsta razglasitve:
spomeniško območje

Opis in vrednotenje:
Kandija, predmestno naselje, ki je prvotno sodilo k občini Šmihel-Stopičei in bilo leta 1923
upravno-politično priključeno k Novemu mestu, stoji na desnem bregu Krke, južno od starega
mestnega jedra.
Začetek razvoja Kandije brez dodatnih raziskav zaenkrat še ni moč natančno ugotoviti,
vsekakor pa lahko domnevamo, da je naselje začelo nastajati najkasneje v drugi polovici 16.
stoletja, ko je bil ob južnih mestnih vratih (imenovana Vodna ali Karlovška vrata) zgrajen lesen
most čez Krko in ob njem mitnica. Do tedaj je ljudi in blago čez Krko prevažal brod. Eden
pomembnih razlogov za nastanek in razvoj Kandije kot novomeškega predmestja, je bilo
kandijsko križišče dveh pomembnih trgovskih poti - po dolini reke Krke in poti med Novim
mestom in Karlovcem. Obe poti sta se v križišču v Kandiji združili v eno, ki je preko nekdanjega
lesenega kandijskega mostu vodila v mesto skozi južna, (vodna) mestna vrata.
Bolj strnjeno urbano podobo je Kandija začela dobivati od konca 18. stoletja dalje, ko je imela
že preko trideset zidanih hiš. Sedanjo ulično podobo tvorijo enonadstropne hiše z razgibanimi
historicistično oblikovanimi uličnimi fasadami (okenske obrobe in šivani vogali v odebeljenem
ometu, profilirani zidni in strešni venci) in strmim naklonom streh z zidanimi frčadami na ulični
strani. Za Kandijo je bila v obdobju od sredine 19. stoletja do začetka druge svetovne vojne
značilna gostinska dejavnost, zato so se tu v tem času razvile številne furmanske gostilne. K
njihovemu razvoju je pripomoglo poleg ugodne prometne lege tudi kandijsko živinsko sejmišče
nasproti Mušičeve rojstne hiše ob Resslovi ulici, ki je bilo v uporabi do konca 19. stoletja.
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za naselja in njihove dele in naslednja določila:
prepovedano je spreminjati podobo stavb (tlorise, višinske gabarite, oblike strešin,
kritino, arhitekturno členitev, napušče, stavbno pohištvo);
prepovedano je stavbe poškodovati ali podreti;
prepovedano je na fasado nameščati reklamne panoje, izveske in svetila, ki niso v
skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo objektov;
prepovedano je podirati pomembnejša drevesa ali kako drugače posegati v prostorsko
pomembnejše naravne prvine znotraj Kandije.

2.5.1 Ugotovitve:
varstveni režim za celotno območje dejansko uveljavlja konzerviranje stanja, brez upoštevanja
potreb in možnosti za razvoj stavbne strukture;
brez posebnosti za posamezne dele območja in objekte, ki tvorijo celotno podobo;
samo prepovedi brez usmeritev za kakovostno ohranitev dediščine niso dovolj;
nič usmeritev za dejavnosti, ki bi edino zagotavljale ekonomsko podlago za obnovo
dediščine;
prepoved rušenja objektov je nesmiselna – nekateri objekti sploh niso primerni (statično)
za ohranitev;
popolna prepoved sečnje dreves je nesmiselna – brez možnosti za nadomestitev ali
zasaditev novih dreves.
Stališče:
Pripomba se smiselno upošteva
Obrazložitev:
Režim se smiselno dopolni oz. prilagodi v predlogu odloka za 2. obravnavo.
2.5.2 Predlog za območje Vindišar:
Sprememba meje območja - izloči naj se del parcele 438 k.o. Kandija, ki je v naravi
funkcionalno zemljišče (asfaltni parkirni plato) kot dostop in parkirišče za oba objekta na parc.
št. 438, 435 in 436.

Predlog meje območja mestnega jedra
Stališče:
Pripomba se smiselno upošteva.
Obrazložitev:
Pripomba je utemeljena. Zaris spomenika se popravi v predlogu odloka za 2. obravnavo.
2.5.3 Ključna pripomba na cel odlok:
K odloku morajo biti predstavljene tudi strokovne podlage s katerimi se utemeljuje vse
predlagane varstvene režime in utemeljuje zakaj se uveljavljajo npr.:
» - prepoved spreminjanja podobe stavb (tlorise, višinske gabarite, oblike strešin, kritino,
arhitekturno členitev, napušče, stavbno pohištvo);
- prepoved podreti stavbe;
- prepoved na fasado nameščati reklamne panoje, izveske in svetila, ki niso v skladu z
oblikovno in vsebinsko zasnovo objektov;
- prepoved podirati pomembnejša drevesa ali kako drugače posegati v prostorsko
pomembnejše naravne prvine znotraj območja dediščine;«…idr
Stališče:
Pripomba je že upoštevana.
Obrazložitev:
Predlog odloka je bil pripravljen na podlagi strokovnih osnov, ki jih je izdelal Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto (Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov in
spomeniških območij za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo
mesto, št. 6224-0002/2014/1, marec 2014 – v nadaljevanju: strokovne podlage) in so na
vpogled v spisu postopka, v času javne obravnave predloga odloka pa so bile, zaradi
obsežnosti gradiva, javno dostopne na sedežu MONM kot tudi na ZVKDS, OE Novo mesto.
Strokovne podlage so bile pripravljene na osnovi določil 11., 12. in 13. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12 in 111/13). Vsi predlagani

objekti dediščine so skladno z 9. členom ZVKD-1 vpisani v Register nepremične kulturne
dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
2.5.4 Usmeritve:
Prepoved rušenja objekta naj velja le za objekte, ki so razglašeni za KD in le v primeru, da se s
statično presojo utemelji smiselnost ohranitve stavbne strukture (v celoti ali v delih);
Enako velja za drevesa- (bolnih dreves ni smiselno ohranjati)
Dodati možnost prizidave – stika starega objekta z novim, ko gre za obravnavo nekega
stavbnega sklopa, kareja,… Kjer je smiselna organizacija nove prostorske celote (več med
seboj povezanih objektov s skupnimi funcionalnimi - odprtimi površinami (trg, park, parkirišče,
dostopi, vhodi, pasaže…itd…
Stališče:
Pripomba se smiselno upošteva.
Obrazložitev:
Pripomba je do neke mere utemeljena. Oblikovanje režima kot prepoved je mogoče res nejasna
in preveč omejuje tudi aktivnosti in posege, ki bi lahko pozitivno vplivali na podobo kulturnega
spomenika. Ugotavljamo, da je za območje Kandije večina določil zajeta v splošnem režimu za
naselja in njihove dele, zato se režim za območje Kandije spremeni in se posebej zapiše
naslednja določila:
- dovoljeno je interpolirati nove objekte ali stavbne sklope v vrzeli znotraj območja, ki so
ostale arhitekturno, urbanistično in spomeniškovarstveno nerešene;
- na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav in analiz spremeniti dele stavb in stavbne
opreme v kvalitetnejše oziroma avtentičnejše stanje;
- izvajati statično in protipotresno sanacijo ter ostale vzdrževalne posege na kulturnih
spomenikih, objektih dediščine in na ostalih stavbah znotraj območja, v kolikor posegi
ohranjajo avtentičnost konstrukcij in ne vplivajo na zunanji izgled in spomeniško pričevalnost
objektov in varovanega območja v celoti;
- nadomestne gradnje so dovoljene le za objekte, ki nimajo statusa kulturnega spomenika ali
objekta dediščine in sicer v skladu z morfologijo in tipologijo varovanega območja;
- dovoljeno je spremeniti namembnost objekta, če ni možno zagotoviti njegove prvotne
funkcije in če s tem niso prizadeti gabariti, tlorisi, konstrukcije, materialna substanca in
njegova pričevalnost;
- na fasade je dovoljeno nameščati nevpadljive, arhitekturi objekta in fasadni členitvi
prilagojene izveske in napise;
- dovoljeno je posegati v funkcionalno zemljišče in parcelo objekta zaradi ureditve zelenih
površin in dostopnih poti;
- dovoljeno je izvajati sanacijska dela na pomembnejših drevesih ter odstraniti oziroma
nadomestiti propadajoča in statično problematična drevesa ter drugo rastlinje v skladu z
navodili spomeniškovarstvene službe.
2.6 Jana Murgelj
Pripombe so napisane z odebeljeno, podčrtano in poševno pisavo.
2.6.1
Identifikacija spomenika št. 172
Ime spomenika: Novo mesto - Mestno jedro
EŠD: 492
Naselje: Novo mesto
Katastrska občina: Novo mesto
Varstveni režim spomenika:
Velja varstveni režim za naselja in njihove dele in naslednja določiila, ki določajo ohranjanje
varovanih vrednot kot so:

• naselbinska zasnova in zgodovinski značaj (prepoved sprememb naselbinske zasnove
mestnega jedra in morfoloških značilnosti posameznih območij - parcelacijska in komunikacijka
mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja);
• odnosi med posameznimi stavbami in odnos med stavbami ter odprtim prostorom (lega,
gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne
funkcionalne celote);
• prostorsko pomembnejše naravne sestavine znotraj naselja ali njegovega dela (pomembnejša
drevesa, reliefne značilnosti, brežine Krke);
• prepoznavna lega v prostoru (glede na reliefne značilnosti in historične poti),
• podoba naselja in njegovih delov (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina, ulične fasade
* alineja:
- prepoved nameščanja reklamnih panojev, video displejev, izveskov, svetil, raznih omaric,
zunanjih enot klima naprav ter drugih naprav in inštalacij, ki motijo oblikovno in vsebinsko
zasnovo ulice in objekta, na čelne fasade in vse vizualno izpostavljene dele fasad in strešin);
se spremeni v:
- nameščanje reklamnih panojev, video displejev, izveskov, svetil, raznih omaric,
zunanjih enot klima naprav ter drugih naprav in inštalacij mora biti v skladu z oblikovno
in vsebinsko zasnovo ulice in objektov oziroma ne sme moteče posegati v le-to;
• odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico (vedute na naselje in značilni pogledi
iz njega);
• stavbno tkivo (tipološke značilnosti objektov glede na morfološke enote, tlorisna in višinska
zasnova, kapaciteta objektov, historične konstrukcije in materiali, funkcionalna zasnova v
notranjem in pripadajočem zunanjem prostoru, oblike streh, napuščev, zatrepov, kritine in frčad,
členitve in dekoracije fasad, oblike stavbnega pohištva, izložbenih oken itd.);
• oprema in uporaba javnih odprtih prostorov (prepoved poškodovanja ali odstranitve
kakovostne urbane opreme in spominskih obeležij, spreminjanja njihove lokacije in fizične
pojavnosti);
• zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami (prepoved vseh posegov v zemljišča
znotraj mestnega jedra brez predhodno izvedenih arheoloških raziskav).
V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem pristojen območne enote
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je izjemoma možno:
• interpolirati nove objekte ali stavbne sklope v vrzeli znotraj mestnega jedra, ki so ostale
arhitekturno, urbanistično in spomeniškovarstveno nerešene in/ali so posledica letalskega
bombardiranja med drugo svetovno vojno (ko na primer območje med Rozmanovo in
Kastelčevo ulico in v stiku Rozmanove in Linhartove ulice, Prešernov trg, tržnica…);
• na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav in analiz spremeniti dele stavb in stavbne
opreme v kvalitetnejše oziroma avtentičnejše stanje stanje oziroma, ko spremembe bistveno
vplivajo na kvaliteto bivanja ali opravljanja dejavnosti ali izboljšave energetske
učinkovitosti,
• izvajati statično in protipotresno sanacijo ter ostale vzdrževalne posege na kulturnih
spomenikih, objektih dediščine in na ostalih stavbah znotraj mestnega jedra, v kolikor posegi
ohranjajo avtentičnost konstrukcij in ne vplivajo na zunanji izgled in spomeniško pričevalnost
objektov in mestnega jedra v celoti;
• nadomestne gradnje so dovoljene le za objekte, ki nimajo statusa kulturnega spomenika ali
objekta dediščine in sicer v skladu z morfologijo in tipologijo posameznega mestnega prostora;
• izvajati znanstveno raziskovalna dela;
• spremeniti namembnost objekta, če ni možno zagotoviti njegove prvotne funkcije in če s tem
niso prizadeti gabariti, tlorisi, konstrukcije, materialna substanca in njegova pričevalnost;
• na fasade nameščati nevpadljive, arhitekturi objekta in fasadni členitvi prilagojene izveske in
napise;

• odpirati strehe na poslovno-stanovanjskih objektih s frčadami na strešinah, ki so v vidnem
stiku z javnim prostorom oziroma tudi s strešnimi okni na strešinah, ki niso v vidnem stiku z
javnim prostorom;
• posegati v funkcionalno zemljišče in parcelo objekta zaradi ureditve zelenih površin in
dostopnih poti;
• izdelati katalog mestne opreme (klopi, ulične svetilke, koše za smeti, informacijske table,
oglaševalne stebre in table, konfine, cvetlična korita…); njihova postavitev mora upoštevati
urbanistično arhitektonske značilnosti mestnega prostora;
• časovno in fizično usklajeno izvajati rekonstrukcije in sanacije podzemnih cevnih in
energetskih vodov (npr. vodovod, plinovod, kanalizacija, električne in telefonske kable itd.) ter
sočasno izvesti tudi zaključno tlakovanje in razsvetljavo ulic in trgov v skladu z izdanimi
kulturnovarstvenimi pogoji pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, pri čemer je potrebno uskladiti nivo cestišč in pločnikov z nivoji vhodov v objekte; •
omejiti tranzitni promet skozi mestno jedro;
• prizadevati si je treba za zmanjšanje odprtih javnih površin za mirujoči promet in več površin
nameniti pešcem;
• gradbeno sanirati, vzdrževati in prezentirati mestne Šance ob kapiteljskem vrtu v skladu s
Konservatorskim programom;
• zaradi boljše predstavitve memorialne dediščine posegati v njeno okolico (odstranitev ali
ureditev vegetacije).
• Izvajati sanacijska dela na pomembnejših mestnih drevesih ter odstraniti oziroma nadomestiti
propadajoča in statično problematična drevesa ter drugo rastlinje, ki ni v skladu s historičnim,
značajem mesta.
• Spreminjati ureditev javnih zelenih površin v smislu večje avtentičnosti oziroma urejenosti.
• Spreminjati zasnovo odprtih javnih površin v skladu s konservatorskim načrtom.
Varstveni režim vplivnega območja:
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in naslednje posebne določbe;
• prepovedane so vse spremembe oz. posegi, ki bi spreminjali značilna prostorska razmerja,
zgodovinsko in funkcionalno navezavo mestnega jedra na okoliški prostor, vedute in značilne
poglede na mestno jedro in iz njega ter kakorkoli drugače negativno vplivali na mestno jedro in
njegovo značilno prostorsko pojavnost;
• ohranjajo se tudi vedute in značilni pogledi na Mestno jedro tudi izven zrisanega vplivnega
območja, prevsem pogledi iz sedanjih in nekdanjih mestnih vpadnic – Marof, Kandija, Drska,
Grm, Srebrniče itd.
Stališče:
Pripomba se delno upošteva.
Obrazložitev:
Glede nameščanja na fasade izveskov, napisov, energetskih naprav in raznih infrastrukturnih
omaric se prilagodi režim enako kot pod 2.1.2.
2.6.2
(2) Varstveni režim za stavbe
Za stavbe velja varstveni režim, ki predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot so:
- tlorisna in višinska zasnova (gabariti)
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova morata biti po namembnosti in
izgledu enakovredna obstoječim
- oblikovanost zunanjščine: členitev objektov in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, barve
fasad, fasadni detajli (vključno z reklamnimi panoji, izveski in svetili), ki morajo biti v skladu z
oblikovno in vsebinsko zasnovo objektov, (oklepaje se nadomesti z dvopičjem, zadnji
podstavek se nanaša na celotno poved za dvopičjem)
- funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega zunanjega prostora, ko le ta vpliva na
zunanji izgled stavbe

- sestavine in pritikline, ko le te vplivajo na zunanji izgled stavbe
- stavbno pohištvo in notranja oprema, - izgled stavbnega pohištva,
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih stavbah), razen v primeru, ko
spremembe bistveno vplivajo na kvaliteto bivanja ali opravljanja dejavnosti ali izboljšave
energetske učinkovitosti, in so v skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo objektov in
okolice,
- celovitost dediščine v prostoru,
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine možno:
- na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele posameznih objektov (tllorisna
in višinska zasnova) v kvalitetnejše oz. bolj avtentično stanje oziroma, ko spremembe
bistveno vplivajo na kvaliteto bivanja ali opravljanja dejavnosti ali izboljšave energetske
učinkovitosti,
- izvajati znanstvenoraziskovalna dela,
- spremeniti oz. dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične
stabilnosti objekta,
- posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve oziroma izboljšave kvalitete
življenja ali opravljanja dejavnosti in izboljšave energetske učinkovitosti,
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov in dostopnost javnosti v
meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet ter ne moti v njem
odvijajoče se dejavnosti.
Stališče:
Pripomba se delno upošteva.
Obrazložitev:
V splošnem režimu za stavbe se v predlo odloka za 2. obravnavo briše varovanje notranje
opreme. Če je ta kje posebej varovana, se to opredeli pri režimu posamezne hiše. Posamezne
stavbe se varujejo celostno in v odnosu do prostora.
2.6.3
(5) Varstveni režim za naselja in njihove dele
Za naselja in njihove dele velja varstveni režim, ki predpisuje ohranjanje njihovih varovanih
vrednot, kot so:
- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov
naselja),
- odnosi med posameznimi stavbami in odnos med stavbami ter odprtim prostorom (lega,
gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne
funkcionalne celote),
- prostorsko pomembnejše naravne sestavine znotraj naselja ali njegovega dela (drevesa,
vodotoki),
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti),
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali njegovega dela,
- podoba naselja ali njegovega dela v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
razen v primeru, ko spremembe bistveno vplivajo na kvaliteto bivanja ali opravljanja
dejavnosti ali izboljšave energetske učinkovitosti, in so v skladu z oblikovno in
vsebinsko zasnovo objektov in okolice,
- odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico (vedute na naselje in pogledi iz
njega),
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, namembnost in kapaciteta objektov, ulične fasade),
- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov in
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

Stališče:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev:
Varstveni režimi so zasnovani tako, da omogočajo fizično varstvo spomenika in ob tem tudi
rabo samega spomenika. V primeru varovanja naselja ali njegovega dela je poudarek na
celostnem varovanju nekega območja – gabariti, parcelacija, razmerje med pozidano in
nepozidano površino, pogled na spomenik… Tudi v primeru energetske sanacije objektov je
potrebno iskati rešitve, ki omogočajo ohranjaje značilnosti spomenika.

3. PRIPOMBE IN PREDLOGI PODANI NA JAVNI OBRAVNAVI
3.1 Aljoša Vrbetič
Na javni obravnavi je podal več pripomb in komentarjev ter vprašanj, ki jih je podal tudi pisno in
so povzeta v poglavju 2.
3.1.1 Ne strinja se, da se nepremičnine v lasti družine Vrbetič razglašajo za kulturni spomenik
lokalnega pomena v okviru enote pod zap. št. 169, EŠD 9148 Novo mesto – Park ob Gradu
Grm.
Stališče:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev:
Nepremičnine v lasti družine Vrbetič so v zgodovinskem, prostorskem in funkcionalnem smislu
sestavni del vrtnarije, ki predstavlja večji del enote Novo mesto – Park ob Gradu Grm (EŠD
9148).
3.1.2 Stara vrtnarija naj se izloči iz predloga odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih
spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto.
Stališče:
Pripomba se ne upošteva
Obrazložitev:
Stavba stare vrtnarije je v zgodovinskem, prostorskem in funkcionalnem smislu sestavni del
vrtnarije, ki predstavlja večji del enote Novo mesto – Park ob Gradu Grm (EŠD 9148).
3.2 dr. Janez Gril, ravnatelj škofijske gospodarske uprave
Podal je enake pripombe kot so zapisane v poglavju 2. od 2.2.1 do 2.2.4 vključno s stališči do
pripomb in obrazložitvami.
3.2.1 Ponovno naj se preuči ali je smiselno objekte na Bregu, ki so po trenutno veljavnem
odloku razglašeni vsak posebej, z novim odlokom razglašati v okviru spomeniškega območja
Breg.
Stališče:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev:
Zaradi številnih predelav večine hiš na Bregu, so te predvsem v notranjosti spremenile svojo
prvotno podobo. Zato posamezne hiše na Bregu, ki so imele po starem odloku iz leta 1992
status kulturnega spomenika, tega po novem odloku nimajo več. Status kulturnega spomenika
ima po novem odloku območje Brega, ki z nizom hiš, ki stojijo na liniji nekdanjega mestnega
obzidja, daje enega najbolj prepoznavnih pogledov na Novo mesto. Tako se z novim odlokom
ne razglaša posameznih hiš, temveč območje Brega.

3.3 Jože Klobčar
Podaja pripombe na 8. člen predloga odloka in sicer na varstvene režime spomeniškega
območja Novo mesto – Breg v vsebini kot je podana v pripombah v poglavju 2, podpoglavju 2.1
(pripombe Nežke Ivanetič) in želi, da se mu odgovor na pripombe posreduje na elektronski
naslov, ki ga je navedel v listi prisotnih (klobcar.joze@gmail.com).
Stališče:
Kot stališča pri pripombah pod 2.1
Obrazložitev:
Kot obrazložitev pod 2.1
3.4 Marko Gornik
Predlaga, da se bolje komunicira s prebivalci mesta.
Stališče:
Pripomba je že upoštevana.
Obrazložitev:
Javna obravnava je bila podaljšana do vključno 30.8.2014.
3.5 Nežka Ivanetič
3.5.1 Obvesti naj se vse lastnike nepremičnin, ki se razglašajo za spomenik.
Stališče:
Pripomba je že upoštevana.
Obrazložitev:
Lastniki nepremičnin, ki se razglašajo za spomenik so bili o predlogu odloka obveščeni skladno
z ZVKD-1 in sicer z objavo v lokalnem časopisu in na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
3.5.2 Sanira naj se drevesa od številke Breg 21 naprej.
Obrazložitev:
Pripomba se ne nanaša na vsebino predloga odloka, bo pa o potrebni sanaciji dreves pristojni
urad MONM obveščen, da preuči stanje na terenu in ustrezno ukrepa.
3.5.3 Ograje za vrtove na Bregu morajo biti dopustne, da se lastniki lahko zaščitijo pred krajami
vrtnin in onesnaženjem vrtov.
Stališče:
Pripomba se smiselno upošteva
Obrazložitev:
Nikjer v odloku ni zapisana prepoved postavljanja ograj, prepovedane so le posamezne oblike
in materiali. V delu režima, ki dovoljuje posege v spomenik, je zapisana alineja, ki dovoljuje
zasajati živo mejo namesto ograj ob Župančičevem sprehajališču in postavljati klasične lesene
ograje in žične ograje kot oporo za živo mejo.
3.5.4 Varstveni režim za parke in vrtove ni sprejemljiv za vrtove na Bregu.
Stališče:
Pripomba je že upoštevana
Obrazložitev:
Varstveni režim za parke in vrtove velja le za enote dediščine, ki so predlagane za razglasitev
kot parki in vrtovi v 7. členu predloga odloka in sicer za EŠD 14403 Novo mesto – Drevored ob
Rozmanovi ulici, EŠD 7937 Novo mesto – Kettejev drevored in EŠD 9148 Novo mesto- Park ob
gradu Grm. Ta režim ne velja za ostale vrtove ali parke.

3.6 Jana Murgelj
Podala je več pripomb in vprašanj glede varstvenih režimov za profane stavbe na katera so
odgovarjali predstavniki ZVKDS, pripombe je podala tudi po elektronski pošti in so navedene v
poglavju 3, vključno s stališči do pripomb in obrazložitvami.
3.6.1 Javna razgrnitev naj se podaljša še za 30 dni, odlok pa posreduje v sprejem v jesenskih
mesecih.
Stališče:
Pripomba je že upoštevana.
Obrazložitev:
Javna razgrnitev predloga odloka je bila s objavo javnega naznanila o podaljšanju javne
razgrnitve v Dolenjskem listu in na spletni strani MONM podaljšala do vključno 30.8.2014.
3.6.2 Lastnike nepremičnin, ki so predlagani za razglasitev kot kulturni spomenik lokalnega
pomena oziroma javnost naj se obvesti po mailing listi, tako kot to obvešča o dogodkih Zavod
za turizem.
Stališče:
Pripomba je že upoštevana.
Obrazložitev:
Javna razgrnitev predloga odloka je bila s objavo javnega naznanila o podaljšanju javne
razgrnitve v Dolenjskem listu in na spletni strani MONM podaljšala do vključno 30.8.2014. O
podaljšanju javne razgrnitve so bili preko elektronske pošte obveščeni vsi prisotni na javni
obravnavi, ki so posredovali naslove, vse KS in tudi vsi subjekti iz mailing baze, ki nam jo je
posredoval Zavod za turizem.
3.6.3 Nepremičnina Breg 1 v lasti države je v zelo slabem stanju, ogroža mimoidoče in kvari
izgled Brega, zato naj se pristojne službe pozove, da ukrepajo do lastnika.
Obrazložitev:
Pripomba se ne nanaša neposredno na vsebino predloga odloka, bodo pa pristojne službe o
neprimernem stanju nepremičnine Breg 1 obveščene, da preučijo stanje na terenu in ustrezno
ukrepajo.
3.7 Janez Brulc
Predlagam, da se zapiše pri Cerkvi Sv. Jakoba še podatek, da je v odprti lopi postavljena
kapelica z iz lesa izdelanim kipom Žalostne Marije z mrtvim Jezusom. Kapelica je tudi lesena.
To je dal postaviti župnik Franc Brulc, ki je bil doma z Brulčevega mlina Hrušica 10 (19) leta
1906.
Stališče:
Pripomba se smiselno upošteva.
Obrazložitev:
Enako kot obrazložitev stališča k pripombi pod 1.1.
3.8 Jože Kotar
3.8.1 Predlaga, da se sanirajo kostanji na vrtu bivše gostilne Breg in lipa (občinska), saj
ogrožajo objekte na Bregu
Obrazložitev: Pripomba se ne nanaša na vsebino predloga odloka, bo pa o potrebni sanaciji
dreves pristojni urad MONM obveščen, da preuči stanje na terenu in ustrezno ukrepa.
3.8.2 Predlaga, naj se predpiše barva fasad na Bregu.
Stališče:
Pripomba se smiselno upošteva.

Obrazložitev:
Barva fasade se za varovane objekte ali objekte znotraj varovanega območja določa za vsak
objekt posebej med samimi deli. O barvi fasade se konservator odloča na podlagi sondiranja
stavbe in drugih raziskav, ki so mogoče med samimi deli. Predhodno, v odloku, se barve fasad
za celotno območje ne more določiti.
3.8.3 Predlaga naj se uredi oziroma predpiše enotna javna razsvetljava na Bregu, saj je le ta
pomanjkljiva in neustrezna.
Stališče:
Pripomba se ne upošteva
Obrazložitev:
Javna razsvetljava oz. predpisovanje le te, ni predmet tega odloka, se bo pa k prenovi JR na
bregu pristopilo ob prenovi JR mestnega jedra po karejih.

4. PRIPOMBE OBČINSKE UPRAVE
4.1 EŠD 8619 – Brezje pri Ratežu Prazgodovinsko gomilno grobišče Krevevški boršt:
Območje naj se zmanjša, tako da se iz območja izključijo že pozidane površine z namensko
rabo SKs, po možnosti pa tudi EUP RAT/7-OPPN z namensko rabo CD.

Stališče:
Pripomba se delno upošteva.
Obrazložitev:
Površine z namensko rabo SKs se iz predloga izključijo le v tistih delih, kjer je že pozidano
območje. Območje EUP RAT/7-OPPN ostaja del predloga, saj so na tem delu zorane gomile.
Po opravljenih predhodnih arheoloških raziskavah se območje lahko sprosti za nameravano
gradnjo.
4.2 EŠD 8638 – Dolenja vas pri Otočcu – Rimskodobno grobišče:
Iz območja naj se izključi del zemljišč z namensko rabo IGp.

Stališče:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev:
Zaradi neposredne bližine rimskodobnega grobišča ostaja zemljišče z namensko rabo IGp del
predloga. Po opravljenih predhodnih arheoloških raziskavah se območje lahko sprosti za
nameravano gradnjo.
4.3 EŠD 8709 – Novo mesto – Arheološko najdišče Groblje:
Območje je bilo glede na obstoječ obseg precej povečano oziroma preoblikovano. Menimo
oziroma sprašujemo se, na kakšni strokovni osnovi in ali je res potrebno, da sega preko trase
železnice in preko reke Krke. Predlagamo zmanjšanje območja vsaj za del, ki sega v EUP
NM/13-OPPN-a.

Stališče:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev:
To območje je bilo za spomenik lokalnega pomena razglašeno leta 1992 z Odlokom o
razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini
Novo mesto, Ur.l. RS, št. 38/92-1927, 15/2014-480. Od takrat je bilo na tem območju
opravljenih več arheoloških raziskav, tako nedestruktivnih (aerofotografija, geofizikalne
raziskave) kot tudi invazivnih raziskav, ki kažejo na veliko večji arheološki poselitveni potencial
(prazgodovina, rimsko obdobje), kot je bilo znano do leta 1992. Na tem mestu se pričakuje tudi
prehod čez reko Krko, morda tudi pristanišče, zato je pomembno, da se reka ohranja kot del
tega območja. Zemljišče z namensko rabo tako EUP NM/13-OPPN-a ostaja del predloga.

4.4 EŠD 8710 – Novo mesto – Arheološko najdišče Marof:
Predlagamo zmanjšanje območja za del z namensko rabo SSn.

Stališče:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev:
Zaradi neposredne bližine prazgodovinskega gradišča ta del ostaja znotraj predloga. Je pa
možno, da se po opravljenih predhodnih arheoloških raziskavah območje sprosti za tukaj
predvidene gradnje.
4.5 EŠD 3430 – Novo mesto – Prazgodovinsko gomilno grobišče Portoval:
Predlagamo, da se območje še nekoliko zmanjša, predvsem na območju namenske rabe BC –
športni centri, saj se na tej površini že načrtuje izvedba atletskih metališč v okviru UN za ŠRP
Portoval.

Stališče:
Pripomba se smiselno upošteva.
Obrazložitev:
Na tem delu leži prazgodovinsko gomilno grobišče, ki je že deloma raziskano (gomila v gozdu).
Po ponovni preučitvi predloga in vrednotenju predlagamo, da se predlog za spomenik lokalnega

pomena Novo mesto – Prazgodovinsko gomilno grobišče Portoval, št. EŠD 3430 izključi iz
seznama predlogov za razglasitev. Obravnavano območje je namreč premalo strokovno
raziskano, da bi ga prepoznali kot kulturni spomenik lokalnega pomena. To območje bo imelo
status registrirane nepremične arheološke dediščine in bo varovano z varstvenim režimom za to
zvrst.
4.6 EŠD 22387 – Otočec Prazgodovinsko gomilno grobišče:
Predlagamo zmanjšanje območja tako, da se izključijo že pozidane površine z namensko rabo
SSs in CD, kakor tudi površine SSs v območju nove stanovanjske soseske Otočec, saj sta ti
dve parceli v smislu zagotavljanja novih stanovanjskih površin za MONM izrednega pomena.

Stališče:
Pripomba se delno upošteva.
Obrazložitev:
Na območju dveh zazidljivih parcel znotraj nove stanovanjske soseske Otočec ležijo najmanj tri
prazgodovinske gomile, zaradi katerih je to območje sploh predlagano za spomenik! Na tem
delu so prepovedani vsi zemeljski posegi oz. dela, ki bi na kakršenkoli način spremenila in
poškodovala tukaj registrirano nepremično kulturno dediščino. Predlagamo, da se na tem delu
spremeni namenska raba prostora in se ohranjajo zelene površine.
Območje z namensko rabo CD ostaja del predloga, saj je zahodnem delu tega območja
dokumentirana gomila.
Na vzhodnem delu predloga, kjer so površine z namensko rabo SSs se upošteva predlog, ta del
se izpusti iz predloga za spomenik.
4.7 EŠD 27600 – Sela pri Štravberku – Arheološko najdišče Vešče:
Predlagamo zmanjšanje območja tako, da se izključijo površine z namensko rabo SKs.

Stališče:
Pripomba se delno upošteva.
Obrazložitev:
Površine z namensko rabo SKs na severnem delu predloga se spustijo iz predloga, medtem ko
na zahodnem delu ostajajo znotraj. Po opravljenih predhodnih arheoloških raziskavah se
območje lahko sprosti za nameravano gradnjo.
4.7 Pri dveh arheoloških najdiščih in sicer Dobovo – Gomilno grobišče Vidmarjev gozd (EŠD
22374) in Otočec – Arheološko najdišče Košenice (EŠD 22379) so v razgrnjenem predlogu
odloka napačno navedene parcelne številke, zato predlagamo, da ZVKDS kot predlagatelj in
izdelovalec strokovnih podlag za vsa območja kulturnih spomenikov pred oddajo predloga v 2.
obravnavo ponovno preveri pravilnost katastrskih občin in parcelnih številk.
Stališče:
Pripomba se upošteva.
4.8 KS Regrča vas je podala vlogo za spremembo OPN in sicer naj se za označeni del parcele
849/3 k.o. Gotna vas namenska raba opredeli kot ZS – zelena površina za šport in rekreacijo,
saj se na lokaciji ob spomeniku NOB izvajajo aktivnosti druženja krajanov in kres ob 1. maju. S
tega vidika predlagamo, da se razširi vplivno območje spomenika EŠD 4219 na označeni del
parcele.

Stališče:
Pripomba se upošteva.
Obrazložitev:
V predlogu odloka za 2. obravnavo se vplivno območje spomenika smiselno razširi.

5. PRIPOMBE ODBORA ZA OKOLJE IN PROSTOR
5.1 Strokovne službe na področju varstvenih režimov za področje nepremične kulturne
dediščine naj vključijo v odlok življenjske rešitve, ki bodo omogočile in stimulirale ohranjanje in
sanacijo nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena.
Stališče:
Pripomba se smiselno upošteva.
Obrazložitev:
Posamezne konkretne pripombe smo pregledali in ustrezno spremenili oz. dopolnili v okviru
predlaganih sprememb.

5.2 8. člen Novo mesto Breg, Varstveni režim spomenika
Šesta alineja: ohranja se konzolne odprtine lesenih gankov v prvotni obliki. Vprašanje: od kdaj
prvotna oblika?
Stališče:
Pripomba se smiselno upošteva.
Obrazložitev:
Enako kot obrazložitev stališča k pripombi pod 2.1.1
5.3 8. člen Novo mesto Breg, Varstveni režim spomenika
Enajsta alineja: prepovedano je na fasade stavb nameščati antene omarice, sončne kolektorje
Vprašanje: zakaj ne; ali kolektorji ne omogočajo eko poceni energije in ne onesnažujejo okolja.
Stališče:
Pripomba se smiselno upošteva.
Obrazložitev:
Enako kot obrazložitev stališča k pripombi pod 2.1.2
5.4 8. člen Novo mesto Breg, Varstveni režim spomenika
Dvanajsta alineja: prepovedano je na skalnih brežinah graditi betonske podporne zidove,
betonske stebre. Predlog: da naj to velja za naprej, dosedanji naj ostanejo, saj so bili zgrajeni
pred več desetletji.
Stališče:
Pripomba se delno upošteva.
Obrazložitev:
Enako kot obrazložitev stališča k pripombi pod 2.1.3
5.5 8. člen Novo mesto Breg, Varstveni režim spomenika
Trinajsta in štirinajsta alineja: prepovedano je ob Zupančičevem sprehajališču graditi zidove,
postavljati betonske stebre in ograje in napeljevati bodečo žico.
Predlog: to naj velja za naprej, dosedanje, ki je bilo zgrajeno pred več desetletij naj ostane (na
levi strani pešpoti gledano v smeri toka Krke).
Stališče:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev:
Enako kot obrazložitev stališča k pripombi pod 2.1.4
5.6 8. člen Novo mesto Breg, Varstveni režim spomenika
Črta naj se odstavek za štirinajsto alinejo in alineje: Izjemoma je, po predhodni pridobitvi
ustreznega soglasja možno (dvajseta alineja: posegati v brežino Brega z namenom sanacije oz
odstranitve obstoječih neprimernih podpornih zidov. Kot je že navedeno, ti podporni zidovi
stojijo že več desetletij služijo namenu statičnosti ozemlja in skal, in bi podiranje le teh lahko
povzročilo veliko nepopravljivo materialno škodo: krušenje skal, drsenje zemlje, povzročitev
drsenje plazov in rušenje temeljev hiš.
Stališče:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev:
Enako kot obrazložitev stališča k pripombi pod 2.1.5
5.7 11. člen (2) Varstveni režim za stavbe in (7) Varstveni režim za parke in vrtove
Predlog: črta naj se besedilo četrte in šeste alineje: »za stavbe: funkcionalna zasnova
notranjščine in notranje opreme- notranjščina in notranja oprema zgradbe«.
Stališče:
Pripomba se upošteva.

Obrazložitev:
Enako kot obrazložitev stališča k pripombi pod 2.1.6
5.8 11. člen (2) Varstveni režim za stavbe in (7) Varstveni režim za parke in vrtove
Črta naj se tudi zadnja alineja: omogočiti dostopnost javnosti, ki ne ogroža varovanje
spomenika in ne moti v njem odvijajočo se dejavnost oz. dodati, da to ne velja za zasebne hiše
in vrtove.
Stališče:
Pripomba se smiselno upošteva.
Obrazložitev:
Enako kot obrazložitev stališča k pripombi pod 2.1.7
5.9 11. člen (2) Varstveni režim za stavbe in (7) Varstveni režim za parke in vrtove
(7) Varstveni režim za parke in vrtove v prvem stavku določa ohranjanje njihovih varovalnih
vrednot. Predlog: Ker so te sestavine, določene v tretji alineji postavljene že pred več desetletji
(30 – 50 in celo 70 let), naj ostanejo v taki obliki kot so do sedaj in naj se ne dovoli nobenih
izjem glede odstranjevanja dosedanjih zidov in stopnic.
Stališče:
Pripomba se smiselno upošteva.
Obrazložitev:
Enako kot obrazložitev stališča k pripombi pod 2.1.8
5.10 15. člen (obveznost javne dostopnosti)
Predlog: V prvem odstavku naj se doda besedilo »razen za lastnika privatne hiše in privat
zemljišča in vrtove.
Stališče:
Pripomba se smiselno upošteva.
Obrazložitev:
Enako kot obrazložitev stališča k pripombi pod 2.1.9

6. PRIPOMBE IZ RAZPRAVE NA SEJI OBČINSKEGA SVETA

6.1 Ivan Grill
Ta odlok je bil v letu 2006 na dnevnem redu zadnje seje občinskega sveta, zato vprašanje: ali je
bil takrat odlok umaknjen ali ni bil sprejet; se pridružuje pripombam in predlogom, ki so bile
podane na odborih; spremembe morajo biti življenjske.
Pojasnilo: Odgovor je bil podan na seji OS in sicer, predlog odloka v letu 2006 ni bil sprejet, ker
ni bil podprt na odborih občinskega sveta, je pa vsebinsko obsegal le KS na območju mesta
Novo mesto in ne na območju celotne občine.
6.2 Ivan Bukovec
Problematično je področje Brega; pristopiti je potrebno življenjsko.
Stališče:
Pripomba se upošteva.
Obrazložitev:
Varstveni režimi za območje Brega se v predlogu odloka za 2. obravnavo podrobneje in bolj
konkretno določijo.

6.3 Nežka Ivanetič
S pripombami se je opredelila predvsem na območje Brega v Novem mestu:
6.3.1 8. člen, šesta alineja: predlog, da se beseda »prvotna oblika« črta.
Stališče:
Pripomba se smiselno upošteva.
Obrazložitev:
Enako kot obrazložitev stališča k pripombi pod 2.1.1
6.3.2

Enajsta alineja: ne strinja se z dikcijo te alineje, ker plinska napeljava in sončni kolektorji
omogočajo uporabo bolj čiste energije in s tem manjše onesnaževanje zraka; ne strinja
se z dikcijo, da ni dovoljeno na steno pritrjevati svetila; ulica je premalo razsvetljena,
zato ima vsaka hiša nad vhodom tudi luč.
Stališče:
Pripomba se smiselno upošteva.
Obrazložitev:
Enako kot obrazložitev stališča k pripombi pod 2.1.2
6.3.3 12. alineja: ta dikcija naj velja za v naprej.
Stališče:
Pripomba se delno upošteva.
Obrazložitev:
Enako kot obrazložitev stališča k pripombi pod 2.1.3
6.3.4

Črta naj se odstavek, ki pravi »izjemoma je po predhodni pridobitvi ustreznega soglasja
možno (20. alineja) »posegati v brežino Brega z namenom sanacije oz. odstranitve
obstoječih neprimernih podpornih zidov«; ti podporni zidovi so bili narejeni že pred
desetletji; če bi se ti zidovi rušili, bi prišlo do nepopravljive škode.
Stališče:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev:
Enako kot obrazložitev stališča k pripombi pod 2.1.5.
6.3.5

10. člen – varstveni režim za stavbe: notranjščina in notranja oprema naj se črta; ravno
tako naj se črta zadnja alineja.
Stališče:
Pripomba se upošteva.
Obrazložitev:
Enako kot obrazložitev stališča k pripombi pod 2.1.6
6.3.6

Omogočiti dostopnost javnosti, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem
odvijajočo se dejavnost oziroma dodati, da to ne velja za privatne hiše in vrtove.
Stališče:
Pripomba se upošteva.
Obrazložitev:
Enako kot obrazložitev stališča k pripombi pod 2.1.7
6.3.7

11. člen – 7. točka Varstveni režim za parke in vrtove; predlog, da se črta določilo, ki
pravi, da je možno posamezne dele zgradb spremeniti v avtohtono obliko;
Stališče:
Pripomba se ne upošteva.

