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ARHEOLOŠKA NAJDIŠČA  

Evid. št. 

enote 
Ime enote: Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve: 

Tipološka gesla 

enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 

4748 Bilje - 

Arheološko 

območje 

Praprotno in 

Križcijan 

Bilje  arheološka 

najdišča 

arheološko 

območje, cesta, 

grobišče 

Itinerarska rimska cesta in 

rimsko grobišče ob njej. 

rimska 

doba 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in zgodovinski 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Nova Gorica, Uradno 

glasilo (Gorica), št. 

8/85-275 

4740 

 

 

Kostanjevica 

na Krasu - 

Arheološko 

območje 

Grmača 

Kostanjevi

ca na 

Krasu 

arheološko 

najdišče 

arheološko 

območje 

Prazgodovinsko gradišče z 

obrambnim sistemom. 

pozna 

bronasta 

doba, 

železna 

doba 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in zgodovinski 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Nova Gorica, Uradno 

glasilo (Gorica), št. 

8/85-275 
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17658 

 

Lipa na Krasu - 

Arheološko 

najdišče 

Cerkvence 

 

Lipa arheološka 

najdišča 

naselbina Z arheološkimi sondiranji 

leta 1996 je bil potrjen 

obstoj bronastodobne 

poselitve, kar sta 

nakazovala že ledinsko ime 

in lega ob stari poti iz Lipe v 

Temnico. 

pozna 

bronasta 

doba 

  

4889 

 

Lokvica - 
Arheološko 
najdišče 
Pečinka 

Kosanjevic

a na Krasu 

arheološka 

najdišča 

jamska postojanka Naravna jama z breznom in 

etažami, kjer so bili ob 

sondiranjih 1909 najdeni 

odlomki prazgodovinske 

(verjetno iz pozne bronaste 

dobe) lončenine in ostanki 

človeških kosti. V prvi 

svetovni vojni je služila kot 

zatočišče za vojake. 

pozna 

bronasta 

doba, 

starejša 

železna 

doba 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in zgodovinski 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Nova Gorica, Uradno 

glasilo (Gorica), št. 

8/85-275 

17660 Miren - 
Arheološko 
najdišče Ob 
pokopališču 

Miren arheološka 

najdišča 

cesta, plano 

grobišče 

Preko območja poteka 

itinerarska cesta Akvileja - 

Emona. Ob cesti so znane 

najdbe antičnih grobo 

rimska 

doba 

  

17659 Miren - 
Arheološko 
najdišče 
Vukova brajda 

Miren arheološka 

najdišča 

naselbina Kamniti artefakti in odlomki 

keramike, ki so bili najdeni 

ob gradnji stanovanjskega 

objekta, kažejo na obstoj 

srednji 

neolitik, 

mlajši 

neolitik, 

bakrena 

doba, 

starejša 

bronasta 
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doba 

4737 Miren - 
Arheološko 
območje Grad 
Miren 

Miren arheološka 

najdišča 

gradišče Prazgodovinsko gradišče s 

slabo ohranjenim 

obrambnim sistemom. 

železna 

doba, 

srednji vek 

 Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in zgodovinski 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Nova Gorica, Uradno 

glasilo (Gorica), št. 

8/85-275 

25719 Miren - 
Arheološko 
območje 
Japnišče 

Miren arheološka 

najdišča 

arheološko 

območje, plano 

grobišče, obloženi 

grob 

Potencialno arheološko 

najdišče - rimskodobno 

grobišče glede na omembe 

najdb opečnatih grobov v 

starejši strokovni literaturi. 

Od tod naj bi izviral tudi 

rimski enoročajni vrč 

(Goriški muzej). 

Neraziskano. 

rimska 

doba 

  

29529 Miren - 
Arheološko 
območje Roje 

Miren arheološka 

najdišča 

arheološko 

območje, naselbina 

Območje povečanega 

arheološkega potenciala 

glede na najdbo kamnitega 

artefakta in odlomkov 

rimskodobne lončenine in 

gradbenega materiala 

(ekstenzivni terenski 

pregled 2010). 

prazgodovi

na, rimska 

doba 
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28008 Sela na Krasu - 

Arheološko 

najdišče 

Orehovec 

 

Sela na 

Krasu 

arheološka 

najdišča 

jamska postojanka Manjša jama, kjer so bile 

2001 odkrite živalske in 

človeške kosti ter odlomki 

lončenine. Najdbe pričajo o 

prisotnosti človeka v rimski 

dobi. Neraziskano. 

zgodnja 

rimska 

doba 

  

25710 Sela na Krasu - 
Gradišče 
Podgrac 

Sela na 

Krasu 

arheološka 

najdišča 

gradišče Prazgodovinsko gradišče z 

delno ohranjenim 

obrambnim nasipom in 

dokaj poškodovano 

kulturno plastjo. V ustnem 

izročilu se omenja tudi 

grobišče v vrtači 

severozahodno od gradišča 

pozna 

bronasta 

doba, 

železna 

doba 

 

 

765 Temnica - 
Arheološko 
najdišče sv. 
Ambrož 

Temnica arheološka 

najdišča 

gradišče, ruševina, 

cerkev, sv. Ambrož 

Prazgodovinsko gradišče z 

obsegom 630 m. Na okopih 

vidne nadzidave iz 

poznoantičnega časa. 

Ruševine romanske cerkve 

sv. Ambroža. 

železna 

doba, 

pozna 

rimska 

doba, visoki 

srednji vek 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in zgodovinski 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Nova Gorica, Uradno 

glasilo (Gorica), št. 

8/85-275 
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4734 Vojščica - 
Arheološko 
območje 
Tabor 

Vojščica arheološka 

najdišča 

gradišče, naselbina, 

tabor 

Prazgodovinsko gradišče s 

poselitvijo, segajočo v 

antiko, in z ostanki 

srednjeveškega tabora. 

pozna 

bronasta 

doba, 

železna 

doba, 

rimska 

doba, 

srednji vek 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in zgodovinski 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Nova Gorica, Uradno 

glasilo (Gorica), št. 

8/85-275 

27015 Vrtoče - 
Arheološko 
območje 
Vrtišče 

Vrtoče arheološka 

najdišča 

arheološko 

območje, plano 

grobišče, žgani 

pokop 

Potencialno arheološko 

najdišče - prazgodovinsko 

grobišče z žganim pokopom 

glede na najdbe lončenine, 

kamenja in žganine. 

železna 

doba 

  

 

 

CERKVE  

Evid. št. 

enote 
Ime enote: Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve: 

Tipološka gesla 

enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 
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3563 Bilje - Cerkev 

sv. Antona 

Puščavnika 

Bilje 

Cerkev 

stoji sredi 

vaškega 

trga, v 

zaselku 

Britof. 

stavbe župnijska cerkev sv. 

Anton Puščavnik 

Enoladijska cerkev s 

tristrano zaključenim 

prezbiterijem je bila 

zgrajena po 1. svetovni 

vojni na osnovi in delno v 

obliki baročne 

predhodnice. Zvonik je na 

severni strani. Glavni oltar 

iz 1929 je delo G. B. 

Novellija, slika C. Del 

Nerija. 

druga 

polovica 18. 

stol., prva 

polovica 20. 

stol. 
 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in zgodovinski 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Nova Gorica, Uradno 

glasilo (Gorica), št. 

8/85-275 

3781 Kostanjevica 

na Krasu - 

Cerkev sv. 

Martina 

Kostanjevi

ca na 

Krasu 

Cerkev 

stoji na 

severnem 

robu vasi. 

stavbe župnijska cerkev sv. 

Martin 

Cerkev je bila zgrajena 

1926 (posvečena 1927) v 

neoromanskem slogu na 

mestu v prvi svetovni vojni 

porušene baročne cerkve. 

Ohranjeni baročni kipi. 

Ostala oprema iz 30-ih let 

20. stoletja. 

druga 

četrtina 20. 

stol., 1926 

 

 

4064 Lipa na Krasu - 

Cerkev sv. 

Mihaela 

Lipa 

Cerkev 

stoji v 

obzidju na 

severnem 

robu vasi 

Lipa. 

stavbe podružnična 

cerkev, sv. Mihael 

Cerkev, omenjeno 1570, 

pozidano v 17. stol., 

sestavljajo tristrano 

zaključen prezbiterij, širša 

in višja pravokotna ladja in 

zvonik oglejskega tipa, ki je 

bil prizidan v 19. stol. 

Kritina je korčna. Sliko v 

baročnem oltarju je 

naslikal A. Paroli. 

tretja 

četrtina 16. 

stol., 1570, 

17. stol., 

prva četrtina 

19. stol., 

1813, 1818 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in zgodovinski 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Nova Gorica, Uradno 

glasilo (Gorica), št. 

8/85-275 
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3845 Miren - Cerkev 

sv. Jurija 

Miren 

Cerkev 

stoji sredi 

Mirna, ob 

glavni cesti 

skozi 

naselje. 

stavbe župnijska cerkev, 

sv. Jurij 

Cerkev, na tem mestu 

zgrajena 1828 v 

neoklasicističnem slogu, je 

bila med 1. vojno 

poškodovana in po njej 

obnovljena. V osi si sledita 

ožji prezbiterij z zvonikom 

na jugu in pravokotna 

ladja. Avtor oltarne slike je 

C. Del Neri. 

druga 

četrtina 19. 

stol., 1827-

1828, druga 

četrtina 20. 

stol., 1925-

1927 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in zgodovinski 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Nova Gorica, Uradno 

glasilo (Gorica), št. 

8/85-275 

3847 Miren - Cerkev 

Žalostne 

Matere božje 

Miren 

Na griču 

jugovzhod

no od 

Mirna. 

stavbe podružnična 

cerkev, Žalostna 

Mati božja 

Troladijska bazilika je bila 

zgrajena po prvi vojni in 

posnema romansko 

arhitekturo. Poslikava v 

notranjščini je delo T. 

Kralja. Starejša 

srednjeveška zasnova je 

bila v prvi vojni do tal 

porušena. 

druga 

četrtina 20. 

stol., 1926 
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3858 Nova vas na 

Krasu - Cerkev 

sv. Silvestra 

Nova vas 

Cerkev 

stoji jedru 

Nove vasi. 

stavbe 

 

podružnična 

cerkev, sv. Silvester 

Cerkev je bila zgrajena 

1930 namesto starejše 

(omenjene 1753), 

porušene v prvi svetovni 

vojni. Sestavljajo jo 

tristrano sklenjen 

prezbiterij, ladja 

pravokotnega tlorisa, 

zakristija na jugu in zvonik 

beneškega tipa pred 

vhodno fasado 

tretja 

četrtina 18. 

stol., 1753, 

druga 

četrtina 20. 

stol., 1930 
 

 

3857 Opatje selo - 

Cerkev sv. 

Andreja 

Opatje 

selo 

Cerkev 

stoji sredi 

vasi. 

stavbe župnijska cerkev, 

sv. Andrej 

Porušeno baročno cerkev 

je po prvi svetovni vojni 

zamenjala 1922-25 

pozidana cerkev, ki v 

zasnovi in fasadi posnema 

prejšnjo iz 19. stol. 

Triladijsko cerkev s 

petosminsko zaključenim 

prezbiterijem je poslikal T. 

Kralj. 

prva četrtina 

20. stol., 

1922-1925 
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3846 Orehovlje - 

Cerkev sv. 

Avguština 

Orehovlje 

Cerkev 

stoji v 

severnem 

delu vasi. 

stavbe podružnična 

cerkev, sv. Avguštin 

Prvotna cerkev je bila med 

prvo vojno porušena in 

kasneje ponovno pozidana. 

V osi si sledita polkrožno 

zaključena apsida in 

pravokotna ladja. Zvonik 

sloni ob severni steni ladje. 

zadnja 

četrtina 19. 

stol., 1890-

1895, prva 

polovica 20. 

stol. 

 

 

3583 Sela na Krasu - 

Cerkev 

Marijinega 

vnebovzetja 

Sela na 

Krasu 

Cerkev 

stoji sredi 

vasi. 

stavbe podružnična 

cerkev, Marijino 

vnebovzetje 

Cerkev je bila pozidana 

leta 1929 v 

neorenesančnem slogu na 

mestu nekdanje, med prvo 

vojno porušene cerkve. 

Leseni strop v ladji 

ponavlja vzorec iz Bovca in 

Čezsoče. Kip v niši fasade 

izdelal F. Gorše 

druga 

četrtina 20. 

stol., 1929 
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4063 Temnica - 

Cerkev sv. 

Petra 

Temnica 

Cerkev 

stoji v 

jugozahod

nem delu 

vasi. 

stavbe župnijska cerkev, 

sv. Peter 

V prvi vojni porušeno 

cerkev so ponovno zgradili 

v letih 1920-25 (posvečena 

1927) v neoromanskem 

slogu. Tristrano 

zaključenemu prezbiteriju 

sledita ladja in zvonik. Pred 

vhodom arkadna lopa. 

Notranjost preuredil T. 

Kralj. 

prva četrtina 

20. stol., 

1920-1925 

 

 

4111 Vojščica - 

Cerkev sv. 

Vida 

Vojščica 

Cerkev 

stoji v 

vzhodnem 

delu 

Dolnje 

vasi. 

stavbe župnijska cerkev, 

sv. Vid 

Cerkev je bila pozidana 

leta 1928 v neoromanskem 

slogu na novi lokaciji. Načrt 

izdelal arhitekt A. Radovič. 

Slika na glavnem oltarju G. 

Caramel iz Trevisa. V cerkvi 

tudi slika M. Kralj. 

druga 

četrtina 20. 

stol., 1928 

 

 

 

 

DOMAČIJE 

Evid. št. Ime enote: Lokacija: Zvrst Tipološka gesla Opis Obdobje Fotografije Vrsta/akt razglasitve 
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enote dediščine: 

Varstvene 

usmeritve: 

enote spomenika 

17716 Miren - Hiša 

Miren 114 

Miren 114, 

114a. Hiša 

stoji ob 

desnem 

bregu reke 

Vipave, v 

predelu 

Gornji 

Miren, v 

severovzh

odnem 

delu 

naselja. 

stavbe hiša Nadstropna hiša s 

podstrešjem je večjega 

pravokotnega tlorisa s 

štirikapno korčno streho. 

Okna s kamnitimi okvirji. 

Petosna fasada s polkrožnim 

kamnitim portalom. Nad njim 

manjši balkon s kovano 

ograjo. 

19.stoletje 

 

 

17713 Miren - Hiša 

Miren 137 

Miren 137. 

Hiša stoji 

ob glavni 

cesti, na 

levem 

bregu reke 

Vipave. 

stavbe hiša Nadstropna hiša s 

poudarjenim centralnim 

delom je bila zgrajena v 

historičnem slogu po prvi 

svetovni vojni. 

prva četrtina 

20. stol. 
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17723 Novelo - 

Domačija 

Novelo 10 

Novelo 10. 

Domačija 

leži v 

osrednjem 

delu vasi. 

stavbe domačija, porton Domačijo s portonom 

sestavlja več objektov v 

zaprtem dvorišču. Ohranjeni 

kamniti arhitekturni elementi. 

druga 

polovica 19. 

stol., prva 

četrtina 20. 

stol. 

 

 

17722 Novelo - 

Domačija 

Novelo 13 

Novelo 13. 

Domačija 

leži v 

vzhodnem 

delu vasi, v 

Gornjem 

koncu. 

stavbe domačija, hiša, 

gospodarsko 

poslopje, vodnjak, 

porton 

V zaprtem dvorišču stoji hiša 

in več gospodarskih objektov. 

Vodnjak z letnico 1862. 

Ohranjenih več kamnitih 

arhitekturnih elementov: 

porton, portal, okenski okvirji, 

konzole, tlak. 

19. stol., 

1862, 20. 

stol. 

 

 

17725 Vojščica - 

Domačija 

Vojščica 65 

Vojščica 

65. 

Domačija 

leži v 

vzhodnem 

delu 

Gornje 

vasi. 

stavbe stegnjen dom Stegnjen dom z objekti kritimi 

z dvokapnimi korčnimi 

strehami in ohranjenimi 

kamnitimi arhitekturnimi 

elementi. 

19. stol. 

 

 

17724 Vojščica - 

Domačija 

Vojščica 67 

Vojščica 

67. 

Domačija 

leži na 

jugovzhod

stavbe domačija, hiša, 

gospodarsko 

poslopje, porton 

Domačijo iz 19. stoletja v 

zaprtem dvorišču sestavljajo 

hiša in več gospodarskih 

poslopij. Porton z letnico 

1899. Ohranjeni kamniti 

19. stol., 

1899 
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nem robu 

Gornje 

vasi. 

arhitekturni elementi. 

17717 Miren - Niz hiš 

Miren 173-177 

Miren 173, 

173a, 174, 

175, 176, 

176a, 177. 

Hiše stojijo 

ob glavni 

cesti, v 

središču 

južnega 

dela 

Mirna, na 

levem 

bregu reke 

Vipave. 

stavbe ulični niz, hiša V obcestnem nizu stojijo hiše 

z začetka 20. stol., zasnova 

starejša. So nadstropne z 

mezaninom in trško 

obdelanimi vhodnimi 

fasadami. Nekaj kamnitih 

elementov. 

prva četrtina 

20. stol. 

 

 

17715 Miren - 

Ambient hiš 

Miren 179, 

180, 181, 183, 

185, 186, 187 

Miren 179, 

180, 181, 

183, 185, 

186, 187. 

Ambient 

hiš stoji na 

levem 

bregu reke 

Vipave, 

pod 

Mirenskim 

Gradom. 

stavbe hiša, vodnjak Nadstropne hiše vzdolžnega 

pravokotnega tlorisa, okna v 

oseh, centralni vhodi, kamniti 

okenski okvirji in portali. Sredi 

ambienta okrogel vodnjak. 

prva četrtina 

20. stol. 
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17714 Miren - 

Ambient hiš z 

vodnjakom 

Miren 103, 

103a, 104, 

105 105a, 

106, 107, 

108. 

Ambient 

hiš stoji 

nasproti 

župnijske 

cerkve, v 

Gornjem 

Mirnu, na 

desnem 

bregu reke 

Vipave. 

stavbe ambient, vodnjak, 

ulični niz 

Ambient dveh strnjenih nizov 

hiš in vodnjaka ustvarja 

prostorsko kvaliteto 

ohranjenega arhitekturnega 

oblikovanja z začetka 20. stol. 

Na vodnjaku je letnica 1865, 

zaščiten je s paviljonsko 

streho na litoželeznih stebrih. 

tretja 

četrtina 19. 

stol., 1865, 

prva četrtina 

20. stol. 
 

 

 

 

PORTONI  

Evid. št. 

enote 

Ime 

enote: 
Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve: 

Tipološka gesla 

enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 
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25466 Vojščica - 

Porton 

domačije 

Vojščica 5 

Vojščica 

Porton je 

sestavni del 

domačije pri 

Luketovih, 

Vojščica 5, v 

Dolenji vasi. 

stavbe porton Kamniti porton je vzidan v 

dvoriščni zid in je trikotno 

zaključen s kamnoseškim 

okrasjem in napisom Giusepe 

Masten 186.  

19. stol. 

 

 

 

 

VILE  

Evid. št. 

enote 

Ime 

enote: 
Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve: 

Tipološka gesla 

enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 

17657 Bilje - Vila 

Savnik 

Bilje 6. Vila 

obdana z 

obzidjem stoji 

v bližini ceste 

nasproti 

osnovne šole, 

v 

severozahodn

em delu 

naselja. 

stavbe 

stavbe,parki 

in vrtovi 

vila V historičnem slogu pozidana 

podeželska vila iz 19. stoletja. 

Ohranjena parkovna zasnova. 

zadnja 

četrtina 19. 

stol. 
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ŠOLE 

Evid. št. 

enote 

Ime 

enote: 
Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve: 

Tipološka gesla 

enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 

23299 Kostanjevi

ca na 

Krasu - 

Šola 

Kostanjevica 

na Krasu 66. 

Šola stoji v 

vzhodnem 

delu naselja. 

stavbe šola Avstrijskemu šolskemu 

poslopju, poškodovanem v 

prvi svetovni vojni, so leta 

1923 prizidali novi del s 

številnimi kamnoseškimi 

detajli in arkadnim 

preddverjem. 

prva četrtina 20. stol., 

1913, 1923 

 

 

17727 Sela na 

Krasu - 

Šola 

Sela na Krasu 

1. Šola stoji v 

severnem delu 

vasi, na 

vzhodni strani 

ceste, ki vodi v 

Korita na 

Krasu. 

stavbe šola Enonadstropno šolsko 

poslopje s štirikapno streho je 

bilo zgrajeno leta 1926. Ob 

vhodu arkadno preddverje. 

druga četrtina 20. 

stol., 1926 
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17316 Temnica - 

šola 

Temnica 10. 

Šola stoji v 

jugovzhodnem 

delu vasi, na 

levi strani 

ceste proti 

Vojščici. 

stavbe šola Enonadstropna stavba, 

zgrajena leta 1924, je značilna 

arhitektura šole iz obdobja 

fašistične oblasti. Ime je 

nosila po G. Marconiju. Ob 

vhodu ima arkadno 

preddverje 

prva četrtina 20. stol., 

1924 

 

 

 

 

VODNJAKI IN KALI 

Evid. št. 

enote 

Ime 

enote: 
Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve: 

Tipološka gesla 

enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 

28396 Bilje - 

Vodnjak V 

Klanci 

 

 

Vodnjak stoji v 

križišču poti V 

Klancu, v 

bližini hiše 

Bilje 27A. 

drugi objekti 

in naprave 

 

vodnjak Okrog osem metrov globoka 

cisterna vodnjaka z živo vodo 

je zgrajena iz manjših in večjih 

kamnitih kvadrov. Zgornji del 

vodnjaka, šapa, je krožnega 

tlorisa in prav tako iz več 

kosov apnenca. Ohranjen je 

originalen kovan železen 

pokrov s škripčevjem. 

19.stol. 
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25458 Korita na 

Krasu - 

Vodni 

zbiralnik 

Korita na 

Krasu 

Vodni 

zbiralnik stoji 

na 

jugovzhodne

m robu vasi, 

ob cesti Korita 

na Krasu - 

Kostanjevica 

na Krasu. 

drugi objekti 

in naprave 

 

vodni zbiralnik, 

napajalno korito 

Vodni zbiralnik je ovalne 

oblike, obkrožen s kamnito 

ograjo. Ob zbiralniku stoji 

napajalno korito z litoželezno 

pipo. Celoto datiramo v drugo 

polovico 19. stoletja. 

Druga 

polovica 19. 

Stol.  

 

 

17710 Korita na 

Krasu - Kal 

Korita na 

Krasu 

Kal leži v 

severnem 

delu vasi, pri 

hiši Korita na 

Krasu 1. 

drugi objekti 

in naprave 

 

kal Večji kal za napajanje živine iz 

19. stoletja. S treh strani ga 

obdaja višji kamniti zid. 

19.stol. 

 

 

25459 Lokvica - 

Kal 

Lokvica 

Kal leži na 

južnem robu 

vasi Lokvica, 

zahodno od 

ceste, ob 

vstopu v vas. 

drugi objekti 

in naprave 

kal Manjši kal pravokotne oblike, 

s treh strani obdan z višjim 

betonskim zidom. Dostop s 

ceste je odprt in zavarovan s 

kamnitimi robniki. Kal priča o 

načinu zbiranja vode za 

potrebe gospodarske 

dejavnosti na Krasu. 

19.stol. 
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17712 Lokvica - 

Kal v 

zaselku 

Segeti 

Lokvica 

Kal leži v 

zaselku Segeti, 

pri hiši Lokvica 

29. 

drugi objekti 

in naprave 

 

kal Manjši kal pravokotne oblike 

s treh strani obdaja betonski 

zid. 

19.stol. 

 

 

28408 Lokvica – 

Kal z 

vodnjakom

a 

Kal in 

vodnjaka 

ležijo na 

severovzhodn

em robu vasi 

Lokvica 

drugi objekti 

in naprave 

 

kal, vodnjak Kal okrogle oblike iz teptane 

ilovice in kamenja za 

napajanje živine. V bližini sta 

vodnjaka (lokvi), preprosto 

zgrajena iz klesanega apnenca 

(suhozid), zbiralnika vode se 

polnita z vodo, ki ob deževju 

priteka s pobočja hriba 

Pečinka. 

18.stol., 19. 

Stol. 

 

 

29666 Miren - 

Vodnjak v 

Starem 

mestu 

Miren 

Vodnjak je ob 

glavni cesti v 

zaselku Staro 

mesto, pri hiši 

Miren 164. 

drugi objekti 

in naprave 

vodnjak Vodnjak sestavljata podzemni 

del, cisterna, in zgornji 

nadzemni del, šapa krožnega 

tlorisa, ki je sestavljena iz 

kosov apnenaca. Zavarovan je 

z litoželeznim pokrovom. 

Ohranjeno je škripčevje in 

vreteno. Ob njem je 

podstavek za odlaganje 

posode. 

19.stol. 

 

 



21 
 

25455 Nova vas 

na Krasu - 

Kal 

Nova vas 

Kal leži na 

zahodnem 

robu vasi, v 

trikotniku 

stikajočih se 

poti, ki vodijo 

na gmajno s 

pašniki. 

drugi objekti 

in naprave 

kal Večji kal pravokotne oblike s 

treh strani obdaja višji 

kamniti zid iz klesanega 

lokalnega kamna. Dostop do 

kala je s cestne strani v celoti 

odprt. Z notranje strani zidu 

je urejen odtok za odvečno 

vodo. 

19.stol. 

 

 

25456 Nova vas 

na Krasu - 

Komunski 

vodnjak 

Nova vas 

Vodnjak stoji 

ob cesti, na 

severozahodn

em robu vasi. 

drugi objekti 

in naprave 

vodnjak Zidan in ometan vodnjak 

trebušaste oblike stoji sredi 

ograjenega prostora. Pod 

njim stoji večja cisterna za 

vodo. Ob vodnjaku je 

litoželezna pipa. 

19.stol. 

 

 

25457 Sela na 

Krasu - 

Vodni 

zbiralnik 

Sela na Krasu 

Vodni 

zbiralnik stoji 

pri hiši Sela na 

Krasu 24, v 

severozahodn

em delu vasi 

drugi objekti 

in naprave 

vodni zbiralni, 

napajalno korito 

Zaprt vodni zbiralnik obdaja 

kamnit zid v obliki 

pravokotnika. V vogalu zidu je 

manjši zidan vodnjak 

kvadratne oblike. Pred 

vhodom stoji betonsko 

napajalno korito. 

19.stol. 

 

 

17633 Vojščica - 

Vodni 

zbiralnik 

Vojščica 

Vodni 

zbiralnik stoji 

na trgu, v 

predelu Dolnja 

drugi objekti 

in naprave 

vodni zbiralnik, 

vodnjak 

Vodni zbiralnik obdaja 

kamnit, pravokotno sklenjen 

zid. V notranjem vogalu zidu 

je manjši zidan vodnjak. 

Pohodna površina je 

tlakovana s kamnitimi 

prva četrtina 

20.stol. 
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vas. ploščami. 

 

KAPELE in ZNAMENJA 

Evid. št. 

enote 

Ime 

enote: 
Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve: 

Tipološka gesla 

enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt 

razglasitve 

spomenika 

25476 Bilje - 

Spomenik 

NOB pri 

šoli 

Bilje 

Spomenik stoji 

na križišču 

poti nasproti 

osnovne šole. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Kvader iz obdelanega kamna 

se zaključuje z obeliskom. S 

treh strani so pritrjene 

napisne plošče. Spomenik 

stoji pred kuliso iz zelenja. 

Avtor V. Glanz. Postavljen je 

bil 8.7.1951. 

tretja četrtina 20. 

stol., 1951, druga 

svetovna vojna 

 

 

25475 Bilje - 

Spomenik 

NOB v Lazu 

Bilje 

Spomenik stoji 

v 

severozahodn

em delu 

naselja, južno 

od hiše Bilje 

27, v predelu 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Na s kamnom tlakovan usek 

sta postavljeni stilizirani 

kamniti figuri. V podporni zid 

je vzidana napisna plošča. 

Avtor N. Nemec. Spomenik je 

bil odkrit 16.9.1973. 

tretja četrtina 20. 

stol., 1973, druga 

svetovna vojna 
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Laz. 

24472 Kostanjevi

ca na 

Krasu - 

Spomenik 

iz prve 

svetovne 

vojne 

Kostanjevica 

na Krasu 

Spomenik stoji 

v dolini 

severovzhodn

o od 

makadamske 

poti 

Kostanjevica - 

Lokvica, 

severno od 

vasi. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Na kamnit temelj iz 

neobdelanega kamna je 

postavljen zidan spomenik v 

obliki kvadra s posvetilnim 

napisom padlim vojakom 96. 

polka. Postavljen je bil leta 

1916 

prva četrtina 20. 

stol., 1916, prva 

svetovna vojna 

 

 

25500 Lipa na 

Krasu - 

Spomenik 

NOB 

 

Lipa 

Spomenik stoji 

na vaškem 

trgu. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Na betonski podstavek je 

postavljen kamnit steber. 

Ograjen je s štirimi kamnitimi 

stebriči, povezanimi z verigo. 

Na prednji strani stebra 

vklesan napis 12 borcem in 

žrtvam. Spomenik je bil odkrit 

25.5.1952. 

tretja četrtina 20. 

stol., 1952, druga 

svetovna vojna 

 

 

25471 Lokvica - 

Spomenik 

iz prve 

svetovne 

vojne 

Lokvica 

Spomenik stoji 

Nad Logem, 

desno ob cesti 

Volkovnjak, na 

trasi 

daljnovoda, 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Spomenik v obliki kamnitega 

kvadra, visokega 150 cm, z 

vklesanim posvetilom in 

mečem v rozeti. 

prva četrtina 20. 

stol., prva 

svetovna vojna 
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vzhodno od 

ceste Miren 

Opatje selo. 

25470 Lokvica - 

Spomenik 

NOB 

Lokvica 

Spomenik stoji 

na križišču 

poti v 

zahodnem 

delu vasi. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Na polkrožen podstavek, 

zidan iz kamna, je postavljen 

kamnit prisekan stožec z 

vklesanim napisom padlim 

borcem in žrtvam. Spomenik 

je bil postavljen 23.4.1978, 

avtor A. Zavadlav. Prostor 

spomenika je obdan s 

kamnitim zidom v polkrogu. 

zadnja četrtina 

20. stol., 1978, 

druga svetovna 

vojna  

 

28073 Lokvica - 

Spomenik 

NOB pri 

zaselku 

Segeti 

Lokvica 

Spominsko 

znamenje stoji 

zahodno od 

zaselka Segeti. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Na prednjo stran kamnite 

piramide, pozidane iz 

klesanega kamna, je pritrjena 

napisna plošča. Spomenik je 

bil odkrit 29.11.1955. Stoji na 

mestu poboja štirih 

partizanov. 

tretja četrtina 20. 

stol., 1955, druga 

svetovna vojna 

  

24473 Miren - 

Spomenik 

NOB 

Miren 

Spomenik stoji 

ob mostu, na 

desnem bregu 

reke Vipave. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Na polkrožen kamnit 

podstavek je postavljena 

plastika borca. Ob podstavku 

slonita kamniti napisni plošči 

(zadnja postavljena na 

začetku 21. stoletja). Avtor je 

kamnosek L. Jakšič. Spomenik 

je bil postavljen 26.9.1948. 

druga četrtina 20. 

stol., 1948, druga 

svetovna vojna 
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4857 Nova vas 

na Krasu - 

Spomenik 

iz prve 

svetovne 

vojne 

Nova vas 

Spomenik stoji 

na zahodni 

strani Nove 

vasi. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Spomenik so v prvih mesecih 

1918 postavili Madžari 

vojakom 4. honvedskega 

pehotnega polka, ki so padli 

na Krasu na soški fronti. Ima 

obliko prisekane piramide, ki 

je zaključena s kvadrom, na 

katerem je napis v 

madžarskem jeziku. 

prva četrtina 20. 

stol., 1918, prva 

svetovna vojna 
 

Spomenik 

lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinski 

spomenikov ter 

naravnih 

znamenitosti na 

območju občine 

Nova Gorica, 

Uradno glasilo 

(Gorica), št. 8/85-

275 

25498 Opatje 

selo - 

Spomenik 

garibaldinc

em 

Opatje selo 

Spomenik stoji 

v 

severovzhodn

em delu vasi, 

na desni strani 

ceste Nova 

Gorica - 

Opatje selo 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Na pravokotno kamnito 

ploščo postavljen kamnit blok 

s stranicami, obloženimi z 

relifi iz žgane gline. Na bloku 

je kovinska žara s stiliziranima 

plastikama. Avtor R. Moreu. 

Odkrit 8.10.1978, posvečen 

padlim garibaldincem 

udarnega kraškega bataljona 

zadnja četrtina 

20. stol., 1978, 

druga svetovna 

vojna 
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25499 Opatje 

selo - 

Spomenik 

NOB 

Opatje selo 

Spomenik stoji 

v parku, v 

severozahodn

em delu vasi. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Kamnit steber iz obdelanega 

kamna je postavljen na 

tlakovano ploščad. Na 

sprednji strani so pritrjene 

štiri kamnite plošče z imeni 

padlih. Avtor A. Uršič. 

Postavljen je bil 22.7.1961. 

tretja četrtina 20. 

stol., 1961, druga 

svetovna vojna 

  

25462 Orehovlje - 

Spomenik 

NOB 

Orehovlje 

Spomenik stoji 

v severnem 

delu vasi, 

južno od 

pokopališča. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Na trikotnem kamnitem 

podstavku so trije kamniti 

stebri, v vmesnem prostoru so 

pritrjene kamnite napisne 

plošče. Spomenik obdaja 

zelenica. Odkrit je bil 

7.6.1953, adaptiran leta 1979. 

Avtorja L. Plesničar in J. 

Lestan. 

tretja četrtina 20. 

stol., 1953, druga 

svetovna vojna 

 

 

25495 Sela na 

Krasu - 

Spomenik 

NOB 

Sela na Krasu 

Spomenik stoji 

na vaškem 

trgu. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Spomenik predstavlja kamnit 

kvader zidan iz obdelanega 

kamna. Na prednji strani je 

vzidana napisna plošča 32 

padlim in žrtvam. Odkrit je bil 

22.7.1951. 

tretja četrtina 20. 

stol., 1951, druga 

svetovna vojna 
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25461 Temnica - 

Spomenik 

iz prve 

svetovne 

vojne 

Temnica 

Spomenik stoji 

na travniku, 

vzhodno od 

ceste Temnica 

- Renče, v 

bližini 

spomenika 

NOB. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Spomenik je izdelan v obliki 

prisekane piramide. Na eni 

stranici je napis: 

IX./X.XI./ISONZO/SCHLACHT/B

ATT.1/S.F.A.R.14/1916-1917 

prva četrtina 20. 

stol., 1916-1917, 

prva svetovna 

vojna 

 

 

25496 Temnica - 

Spomenik 

NOB 

Temnica 

Spomenik stoji 

na križišču 

poti sredi vasi. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Na kamnit podstavek je med 

betonska stebra pritrjena 

napisna plošča z vklesanimi 

imeni padlih. Zaključuje se s 

simbolom Triglava. Spomenik 

je bil odkrit 1.8.1948, avtor D. 

Stepančič. 

druga četrtina 20. 

stol., 1948, druga 

svetovna vojna 

 

 

25497 Vojščica - 

Spomenik 

NOB 

Vojščica 

Spomenik stoji 

na levi strani 

ceste, ki vodi 

iz Dolnje v 

Gornjo vas. 

spominski 

objekti in 

kraji 

javni spomenik Stilizirana kraška hiša je 

postavljena na tlakovano 

ploščad. Na notranji strani je 

pritrjena napisna plošča, 

posvečena vsem padlim in 

žrtvam vojne iz vasi. 

Spomenik je bil odkrit 

1.6.1975, avtor A. Zavadlav. 

tretja četrtina 20. 

stol., 1975, druga 

svetovna vojna 
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KAPELE in ZNAMENJA 

Evid. št. 

enote 
Ime enote: Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve: 

Tipološka 

gesla enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 

25494 Hudi log - 

Kapelica 

Hudi log 

Kapelica stoji v 

severnem 

delu vasi, pri 

hiši Hudi Log 

1. 

spominski 

objekti in kraji 

kapelica Večja zidana kapelica s konca 19. 

Stol. Ima dvokapno korčno streho. 

V odprti niši je kip Device Marije. 

Vratna odprtina je polkrožno 

zaključena in zavarovana s 

kovanimi železnimi vrati. 

zadnja 

četrtina 

19.stol. 

 

 

24273 Lokvica - 

Kapelica 

Lokvica 

Kapelica stoji 

na vaškem 

trgu v 

severnem 

delu vasi. 

spominski 

objekti in kraji 

kapelica Zidana kapelica ima dvokapno 

korčno streho in odprto, 

pravokotno oblikovano nišo s 

kovanimi železnimi vrati. V niši je 

oltar s kipom Matere božje z 

Jezusom. 

prva četrtina 

20.stol. 
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24279 Opatje selo - 

Kapelica 

Opatje selo 

Kapelica stoji 

na vzhodnem 

koncu vasi. 

 

spominski 

objekti in kraji 

kapelica Zidana kapelica ima dvokapno 

korčno streho s profiliranim, polno 

zidanim napuščem. V odprti niši je 

kip Srca Jezusovega. Vhod, 

zaključen s segmentnim lokom, je 

zavarovan z železno ograjo. Na 

stranskih fasadah je po eno manjše 

okno. 

prva četrtina 

20. stol. 

 

 

25472 Lokvica - 

Kapelica iz 

prve 

svetovne 

vojne 

Lokvica 

Kapelica stoji v 

kraški dolini 

vzhodno od 

ceste Miren - 

Opatje selo, 

med 

Mirenskim 

gradom in 

Lokvico. 

spominski 

objekti in kraji 

kapelica, 

spominska 

plošča 

Približno 150 cm visoka kapelica 

ima na prednji strani bogato 

rustiko v ometu. Pred njo je 

položena napisna plošča s 

posvetilom padlim v prvi svetovni 

vojni. Postavljena je bila leta 1916. 

prva četrtina 

20. stol., 

1916, prva 

svetovna 

vojna 

 

 

24474 Lokvica - 

Znamenje 

Lokvica 

Kamniti križ 

stoji nekaj 

metrov stran 

od prvotne 

lokacije, 

jugovzhodno 

spominski 

objekti in kraji 

kamniti križ Kamniti križ iz druge polovice 19. 

stoletja. V vojni leta 1991 porušen 

in leta 1992 ponovno postavljen. 

Križ stoji na visoki kamniti bazi z 

nanovo vklesanim posvetilnim 

napisom slovenski samostojnosti. 

druga 

polovica 19. 

stol., zadnja 

četrtina 20. 

stol., 1992 
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od 

maloobmejne

ga prehoda 

Lokvica. 

25474 Lokvica - 

Znamenje 

severno od 

vasi 

Lokvica 

Znamenje stoji 

severno od 

vasi, v smeri 

proti vrhu 

Cerja. 

spominski 

objekti in kraji 

stebrno 

znamenje 

Na kamnito bazo so položeni štirje 

obdelani kamniti kosi. Zgornji 

kamen ima nišo, pokrito z 

dvokapno strešico. Na srednjem 

kamnu je napis z letnico 1898. 

zadnja 

četrtina 19. 

stol., 1898 

 

 

25473 Lokvica – 

Znamenje 

Sv. Roka 

Opatje selo-  

Znamenje stoji 

na južnem 

robu vasi, pri 

kalu. 

spominski 

objekti in kraji 

slopno 

znamenje 

Zidano slopno znamenje ima 

dvokapno korčno streho in nišo s 

kamnitim okvirjem. V zastekljeni 

niši kip je sv. Roka. 

zadnja 

četrtina 19. 

Stol.  
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17721 Novelo - 

Znamenje 

Novelo 

Znamenje je 

prislonjeno na 

obzidje vrta 

pri hiši Novelo 

4, v zahodnem 

delu vasi. 

spominski 

objekti in kraji 

slopno 

znamenje 

Slopno znamenje iz 1906 je krito s 

korčno strešico. Niša s sliko Svete 

Družine ima kamnit okvir (A. 

Rogelja). Pod nišo kamnita plošča z 

napisom. 

prva četrtina 

19. stol., 

1906 

 

 

25478 

Bilje - 

Znamenje 

Srca 

Jezusovega 

Bilje 

Znamenje stoji 

na križišču 

poti, pri hiši 

Bilje 50. 

spominski 

objekti in kraji 

slopno 

znamenje 

Zidano in ometano slopno 

znamenje ima v niši sliko na 

pločevino Srca Jezusovega z 

napisom. Zgornji del z nišo, krit z 

dvokapno strešico, je ločen od 

podstavka s profiliranim vencem. 

Prednja stran podstavka je 

oblikovana z okvirjem, izdelanim v 

ometu. 

prva četrtina 

20.stol. 
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GROBNICE  

Evid. št. 

enote 
Ime enote: Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve: 

Tipološka 

gesla enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 

4860 Lipa na 

Krasu - 

Vojaško 

pokopališče 

iz prve 

svetovne 

vojne I 

Lipa 

Pokopališče 

leži v vrtači, 

severovzhodn

o od vasi Lipa 

in južno od 

vojaškega 

pokopališča II. 

spominski 

objekti in 

kraji, parki in 

vrtovi 

vojaško 

pokopališče, 

javni spomenik 

Avstroogrsko vojaško pokopališče 

je spremenjeno v travnik, obdan z 

žičnato ograjo. Na vogalih so še 

prvotni stebri. Nagrobni križi so 

večinoma uničeni. V osrednjem 

delu je skupni spomenik. 

prva četrtina 

20. stol., 

1915-1917, 

zadnja 

četrtina 20. 

stol., 1986, 

prva 

svetovna 

vojna 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinski 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Nova Gorica, Uradno 

glasilo (Gorica), št. 

8/85-275 

4859 Lipa na 

Krasu - 

Vojaško 

pokopališče 

iz prve 

svetovne 

vojne II 

Lipa 

Vojaško 

pokopališče 

leži 

severovzhodn

o od vasi Lipa 

in severno od 

vojaškega 

pokopališča I v 

spominski 

objekti in 

kraji, parki in 

vrtovi 

vojaško 

pokopališče, 

javni spomenik 

Avstroogrsko vojaško pokopališče 

nepravilne tlorisne oblike je 

obdano z nizkim zidcem. 

Spremenjeno je v travnik, pilastrski 

vhod in skupni osrednji spomenik 

sta bila obnovljena 1986. 

prva četrtina 

20. stol., 

1915-1917, 

zadnja 

četrtina 20. 

stol., 1986, 

prva 

svetovna 

vojna 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinski 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Nova Gorica, Uradno 

glasilo (Gorica), št. 
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vrtači. 8/85-275 

4848 Lipa na 

Krasu - 

Vojaško 

pokopališče 

iz prve 

svetovne 

vojne III 

Lipa 

Vojaško 

pokopališče 

leži severno 

od ceste Lipa - 

Temnica, 

južno pod sv. 

Ambrožem. 

spominski 

objekti in 

kraji, parki in 

vrtovi 

vojaško 

pokopališče 

Avstroogrsko vojaško pokopališče, 

spremenjeno v travnik. Ograjeno je 

z nizkim kamnitim zidom z 

vogalnimi stebri, ohranjen je 

monumentalni spomenik v 

osrednjem delu. 

prva četrtina 

20. stol., 

1915-1917, 

zadnja 

četrtina 20. 

stol., 1983, 

prva 

svetovna 

vojna 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinski 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Nova Gorica, Uradno 

glasilo (Gorica), št. 

8/85-275 

4847 Temnica - 

Grobnica 

padlih v prvi 

svetovni 

vojni 

Temnica 

Na civilnem 

pokopališču v 

Temnici. 

spominski 

objekti in kraji 

grobnica Skupen grob štirih madžarskih 

vojakov. Nagrobni spomenik je 

obdelan kamniti blok, ki se proti 

vrhu zožuje in se zaključi s križem. 

prva četrtina 

20. stol., 

1915-1917, 

prva 

svetovna 

vojna 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinski 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Nova Gorica, Uradno 

glasilo (Gorica), št. 

8/85-275 
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4845 Vojščica - 

Grobnica 

padlih v prvi 

svetovni 

vojni 

Vojščica 

Na civilnem 

pokopališču 

na Vojščici. 

spominski 

objekti in kraji 

grobnica, 

nagrobnik 

Od nekdanje skupne grobnice 

avstroogrskih vojakov je danes 

ohranjen le spomenik v obliki 

piramide. Postavljen med boji na 

Soški fronti med leti 1915 - 1917. 

prva četrtina 

20. stol., 

1915-1917, 

prva 

svetovna 

vojna 

 

Spomenik lokalnega 

pomena 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinski 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Nova Gorica, Uradno 

glasilo (Gorica), št. 

8/85-275 

 

 

NASELJA IN NJIHOVI DELI 

Evid. št. 

enote 

Ime 

enote: 
Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve: 

Tipološka gesla 

enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 
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17711 Lipa na 

Krasu - Vas 

Vas leži na 

območju 

Goriško - 

Komenskega 

Krasa, južno 

pod hribom 

Trstelj. 

naselja in 

njihovi deli 

gručasta vas, 

ograda 

Gručasta vas z zaprtimi 

domačijami z značilnimi 

kamnoseškimi detajli. V vasi 

cerkev s pokopališčem, kapelica 

in več kamnitih vodnjakov. 

Okrog vasi značilne kraške 

ograde, omejene s kamnitimi 

zidovi 

19.stol. 

 

 

29667 Novelo - 

Vas 

Vas Novelo 

leži ob glavni 

cesti med 

Temnico in 

Kostanjevico 

na Krasu. 

naselja in 

njihovi deli 

gručasta vas Manjša gručasta vas z 

domačijami v zaprtih dvoriščih 

(značilni vhodni portoni in drugi 

kamnoseški detajli). V prvi 

svetovni vojni je bila porušena, 

po njej obnovljena. Strehe 

nadstropnih stavb so pretežno 

korčne dvokapnice 

19. stol., 20. 

stol., prva 

svetovna 

vojna 

 

 

17324 Opatje 

selo - 

Vaško 

jedro 

Ambient 

vaškega trga 

predstavlja 

središče vasi. 

naselja in 

njihovi deli 

vaško jedro, trg Ambient vaškega trga 

sestavljajo cerkev in nadstropne 

stavbe, zgrajene po prvi 

svetovni vojni, na starejših 

zasnovah. Ohranjeni kamniti 

okenski okvirji in portali. 

prva četrtina 

20.stol. 
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17391 Temnica - 

Vas 

Vas leži na 

območju 

Goriško-

Komenskega 

Krasa, med 

Kostanjevico 

na Krasu in 

Lipo. 

naselja in 

njihovi deli 

gručasta vas Večja gručasta vas s stavbnim 

fondom iz 19. in 20. stoletja z 

značilnimi kraškimi domačijami 

z ohranjenimi kamnitimi detajli. 

19.stol., 

20.stol. 

 

 

 

DRUGE STAVBE  

Evid. št. 

enote 

Ime 

enote: 
Lokacija: 

Zvrst 

dediščine: 

Varstvene 

usmeritve: 

Tipološka gesla 

enote 
Opis Obdobje Fotografije 

Vrsta/akt razglasitve 

spomenika 
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25460 Miren - 

Župnišče 

Miren 

Miren 76. 

Župnišče stoji 

v 

jugovzhodne

m delu 

Gornjega 

Mirna, na 

desnem bregu 

reke Vipave. 

stavbe župnišče Enonadstropen objekt 

pravokotnega tlorisa, z 

dvokapno korčno streho, s 

starejšimi stavbnimi zasnovami. 

Obcestna fasada je petosna. V 

osrednji osi je polkrožen portal 

iz rezanega kamna. 

prva četrtina 

20. stol. 

 

 

25467 Temnica - 

Pastirsko 

zavetišče 

Podlipovni

k 

Temnica 

Pastirsko 

zavetišče stoji 

severno od 

vasi, 

jugozahodno 

pod hribom 

Lipovnik. 

stavbe hiška - pastirska Hiška je zgrajena iz na suho 

zloženih kamnov. Ima krožen 

tloris in kupolasto streho. 

Uporabljali so jo pastirji do 

petdesetih let 20. Stoletja. 

19.stol. 

 

 

29888 Bilje - 

Opekarna 

Bilje 124. 

Opekarna je 

na vzhodnem 

robu naselja 

Bilje. 

stavbe opekarna, dimnik Od prvotnih stavb danes 

opuščene opekarne, ki je 

delovala od konca 19. stol. do 

1992, so se ohranile upravna 

stavba, proizvodni obrat in lopa. 

S širitvijo proizvodnje po drugi 

svetovni vojni so nastale 

novejše delavnice in skladišča. 

zadnja 

četrtina 19. 

stol., druga 

polovica 20. 

stol. 
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16359 Miren - 

Stražarski 

stolp 

Stražarski 

stolp stoji na 

polju zahodno 

od naselja 

Miren. 

 

stavbe stražarski stolp Obmejni stolp je grajen iz 

opeke. Na opazovalno ploščad 

vodijo stopnice znotraj stolpa. 

Postavljen je bil po določitvi 

meje z Italijo 1947. 

druga 

četrtina 20. 

stol., 1947 

 

 

25465 Nova Vas 

na Krasu - 

Stražarski 

stolp 

Stražarski 

stolp stoji na 

zahodni strani 

makadamske 

ceste Nova 

Vas-Sela na 

Krasu, v bližini 

državne meje 

z Italijo. 

stavbe stražarski stolp Obmejni stražni stolp je grajen 

iz opeke. Na opazovalno 

ploščad vodijo stopnice znotraj 

stolpa. Preurejen je v razgledni 

stolp. Postavljen je bil po 

vzpostavitvi Jugoslovanske meje 

z Italijo. 

druga 

četrtina 20. 

stol., 1947 

 

 

 


