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1. Uvod 
 

   

Dediščina, tako kulturna kot naravna sta vse bolj osrednja dejavnika 

prepoznavnosti narodne, narodnostne in manjšinske kulture tako pri nas kot 

drugod po svetu. Zavedanje kulturne istovetnosti s stoletnim poselitvenim in 

predvsem življenjskim okoljem (naše povezanosti s stoletno dediščino 

poselitvenega in življenjskega okolja) postaja danes pomemben člen vseh vrst 

razvojnih in kulturnih programov tako na državni, regionalni kot lokalni ravni 

in seveda tudi v kontekstu medkulturnih srečanj doma in v tujini. Zato 

moramo pozdraviti odločitev nekaterih resornih ministrstev, ki so npr. v 

strateški načrt prostorskega razvoja Slovenije1 vključila celo vrsto programskih 

usmeritev povezanih s prepoznavanjem, vrednotenjem, varstvom in načrtnim 

gospodarjenjem s kulturnim izročilom.  

 

Takšne programske usmeritve na državni ravni nedvomno zagotavljajo 

tudi vsebinsko bogatejše načrtovanje dejavnosti na lokalni, torej občinski 

ravni. Nekatere izmed 210 slovenskih občin so tem načelom že prilagodile 

vrsto svojih razvojnih programov in jih uskladile z vsebinami razvojnih 

priporočil Agende 21, turizma in seveda gospodarjenja s kulturnim izročilom.   

 

Čeprav razmeroma skromna po površini (18,2 km2), številu krajev (10) in 

prebivalstva (nekaj čez 2900), se je tem pridružila tudi občina Šmartno ob Paki, 

ki je uspešno angažirala ves svoj razpoložljivim strokovnim in 

institucionalnim aparat in k sodelovanju povabila nekaj razvojnih, 

raziskovalnih in pedagoških ustanov, ki so vsaka s svojega vidika sodelovale 

pri njenem dobro zasnovanem prostorskem načrtu in drugih razvojnih 

dokumentih. Mednje se uvršča tudi Oddelek za etnologijo in kulturno 

antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je v letih 2005, 2006 

in 2007 sodeloval pri nekaj ključnih vsebinskih programih. Najprej so 

sodelavci oddelka skupaj s študenti izdelali evidenco kulturne dediščine v 

občini, nato pa raziskali še problematiko identitet, obrti in turizma. Dosežki so 

presegli optimistična pričakovanja, saj so v občini prvič dobili dokumente 

bazične raziskovalne ravni, ki so odprli povsem nove razsežnosti v 

razumevanju kulturnega izročila in nekaterih pomembnih oblik 

gospodarskega razvoja občine, ki se vse bolj prilagaja krepitvi okolju 

prijaznega turizma.  

 
                                                
1 Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Ur. l. RS, 76/2004.  
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Že raziskava kulturne dediščine v občini Šmartno ob Paki je omogočila 

povsem nov vpogled v raznovrstno kulturno izročilo krajev ob sotočju Pake in 

Savinje. Evidenca s prvotnih skromnih devet enot se je povzpela kar na 258 

enot dediščine, kar uvršča območje občine med najbolje pregledana in 

kulturno najbogatejša območja v Sloveniji, ki sta ji identiteto ukrojila tako 

vinogradništvo kot hmeljarstvo.  

 

 

 

Ključne besede:  

kulturna dediščina, kulturni spomenik, prostorska prepoznavnost, poselitev, 

vinogradništvo, vinogradna stavba, zidanica, grad, graščina, cerkev, kapela, 

hmeljarstvo, hmeljska sušilnica, gospodarsko poslopje-»marof«, kašča, 

kozolec, mlin.   
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Introduction 
 

In Slovenia and elsewhere in the world, the cultural as well as natural 

heritage is becoming a central identification facture of national, ethnical and 

minority culture. Today, the awareness of our connection with the hundred 

years old settlement and, above all, living environment tradition, is becoming 

an important element of all kinds of developmental and cultural programmes 

on national, regional and local level as well as in the context of intercultural 

meetings at home and abroad. 

 

We therefore have to welcome the decision of some of the line ministries 

to, for example, include a variety of programme orientations connected with 

the recognition, assessment, protection and careful management of cultural 

heritage into the strategic plan of the spatial development of Slovenia2.  

 

At the national level, such programme orientations undoubtedly also 

guarantee the planning of activities on local (municipal) level that is richer in 

content. Some of the 210 Slovenian municipalities have already adapted 

numerous development programmes to these principles, coordinating them 

with the Agenda 21 developmental recommendations concerning tourism and 

the management of cultural tradition.   

 

Although relatively modest in surface area (18,2 km2), number of 

villages (10) and inhabitants (little over 2900), the Šmartno ob Paki 

municipality also joined to other municipalities.  It successfully involved the 

entire professional and institutional apparatus available and invited some 

development, research and pedagogical institutions to participate in their own 

way in the forming of the well-projected spatial plan and other developmental 

documents. Among the institutions is also the Department of Ethnology and 

Cultural Anthropology at the Faculty of Arts of the University of Ljubljana, 

which cooperated at some essential substantive programmes in 2005, 2006 and 

2007. As a start, the co-workers from the department and the students 

prepared an overview of the cultural heritage in the municipality. Afterwards, 

they investigated the identity, craft trade and tourism issue. Their 

achievements exceeded the most optimistic expectations, mainly because the 

municipality got the documents of the basic research level for the first time. 

These documents opened entirely new horizons in the understanding of the 

cultural tradition and some important forms of the municipality's economic 

                                                
2 Ordinance of the Spatial Development Strategy of Slovenia, OJ. RS, 76/2004.  
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development, which is increasingly adapting to the strengthening of the 

nature-friendly tourism.  

 

The very research of cultural heritage in the Šmartno ob Paki 

municipality provided an entirely new insight into the diverse cultural 

tradition of the villages at the Paka and Savinja confluence. The records of the 

original nine units has risen up to 258 heritage units, which places the 

municipality area among the most examined and culturally richest areas in 

Slovenia, whose identity was shaped by both, the wine-growing and the hop-

growing industry.  

 

 

Key words:  

cultural heritage, cultural monument, spatial  identification, settlement, wine-

growing, vineyard building, vineyard cottage, castle, manor, church, chapel, 

hop-growing, oasthouse, agricultural building – “marof”, granary, hayrack, 

mill. 
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2. Kulturna dediščina v občini Šmartno ob Paki 
 

 

2.1. Uvod 
 

Raziskava kulturne dediščine v občini Šmartno ob Paki je del obsežnega 

izobraževalno-promocijskega projekta, ki ga profesorji in študentje Oddelka za 

etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 

izvajajo v rednem letnem zaporedju na različnih območjih slovenskega 

etničnega prostora. Temeljni namen projekta je dvojen: na eni  dodatno 

izobraziti generacije bodočih diplomantov etnologije na različnih aplikativnih 

področjih etnološkega dela, na drugi pa ponuditi pomoč lokalnim skupnostim 

pri zbiranju in interpretiranju podatkov o dediščini z etnološkega zornega 

kota za potrebe  gospodarskega, turističnega in splošnega kulturnega razvoja. 

V raziskavah je poudarek na prepoznavanju  bistvenih kulturnih identitet 

obravnavanega območja tako z zornega kota materialne kot tudi družbene in 

duhovne kulture, ki so lahko primerna podlaga za različne oblike sodobnega 

trženja in razvoja.  

 

Za območje občine Šmartno ob Paki je bila v letu 2005 od predvidenih 

raziskav s področja dediščine, identitet prostora, rokodelstva in obrti ter 

turizma že izvedena  Evidenca kulturne dediščine, ki je po obsežnosti  

najzahtevnejši del projekta in je dejansko temelj vseh nadaljnjih raziskovalnih 

prizadevanj, ki se bodo nadaljevale in predvidoma končale v letu 2006. 

Raziskava je osredotočena predvsem na nepremično kulturno dediščino, ki je 

po vsebini in tematiki ustreza zakonskim opredelitvam o zgodovinski, 

umetnostnozgodovinski, etnološki in tehnični dediščini oziroma spomenikih.  

 

 

Temeljno izhodišče raziskave je bilo upoštevanje vseh bistvenih oblik in 

lastnosti stavbarstva in naprav, ki so različnih tako po kulturnih vplivih 

bližnjih in daljnih okolij kot  po času nastanka, gradbenem ustroju, tipoloških 

značilnostih, likovnem izrazju in zlasti po socialnem izvoru njihovih lastnikov 

in uporabnikov. Evidenci so dodane tudi osnovne evalvacije morfološke 

podobe desetih vasi skupaj s centralnim Šmartnim, ki sestavljajo poselitveno 

in kulturno-krajinsko območje občine. Povsem pa so izpuščeni pregledi 

naravne in arheološke dediščine oziroma spomenikov, ker za to področje 
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delovna ekipa ni kompetentna in bi kakršnokoli navajanje podatkov ostajalo le 

na ravni prepisovanja bolj ali manj znanih dejstev.  

 

       

2.2. Obseg in način raziskave  
 

Raziskavo kulturne dediščine so v okviru raziskovalne delavnice in 

rednega pedagoškega dela izpeljali študentje in profesor - mentor z Oddelka 

za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v 

Ljubljani. Raziskavo je organizacijsko in finančno v celoti podprla Občina 

Šmartno ob Paki, ki je v svojem Mladinskem centru poskrbela za nočitev, v 

bližnjem gostinskem lokalu pa za prehrano šestnajstih udeležencev, ki so od 

20. do 24. oktobra 2005, od jutra do poznih večernih ur intenzivno delali na 

terenu. Delavnice se je udeležilo šestnajst študentov višjih letnikov in mentor, 

vseskozi pa je bila udeležencem na razpolago prijazna skupina domačega 

tehničnega osebja zlasti za uravnavanje računalnikov in za oskrbo z nujnim 

pisarniškim materialom.   

 

Udeleženci delavnice so se razporedili v šest skupin in si glede na obseg in 

gostoto poselitve enakovredno porazdelili posamezne dele ozemlja občine. 

Območje so večinoma pregledali v mesecu oktobru 2005, manjkajoči del pa še 

v januarju 2006. Podatke so s pomočjo številnih domačinov - informatorjev 

zapisovali na Terenske topografske liste, fotografirali objekte in zbirali 

dragocene arhivske vire in druge zanimive podatke o življenju prebivalcev. 

Vsak dan so podatke sproti vnašali v računalnik, nato pa so jih v nekaj tednih 

temeljito obdelali in zapisali na Evidenčne liste »C«, ki so vsebinsko jedro 

omenjene raziskave.   

 

 Raziskava kulturne dediščine je torej zajela vse ozemlje občine Šmartno ob 

Paki. V vseh desetih vaseh so bili prepoznani in evidentirani objekti kulturne 

dediščine, ki se po vsebini in vrsti, ter po pomenu in številu sicer razlikujejo, 

toda vsi so odsev podobe gospodarskega, političnega in kulturnega življenja v 

domačem kraju, zato so neprecenljivi glasniki prostorske in kulturne identitete 

vsakega od sestavljajočih poselitvenih in kulturno-krajinskih enot 

obravnavanega ozemlja. Slikovitost pokrajine je izjemna, saj se že v dolini pa 

vse tja do prisojnih gričev prepletajo podobe hmeljarskih in vinogradniških 

kultur, ki se navezujeta na stoletno dolinsko in gričevnato primarno izrabo tal 

in se stikata s podobo sodobnega industrijskega življenja, ki je prav v vasi 
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Gorenje pognal korenine za razvoj enega najbolj uspešnih evropskih podjetij 

bele tehnike.    

 

 

2.3.  Analiza evidentirane kulturne dediščine  
 

Sistematično terensko evidentiranje in nato še inventariziranje kulturne 

dediščine je ustvarilo pogoje za analiziranje zbranega gradiva z zornega kota 

števila, razširjenosti, vrednosti, ohranjenosti in splošnega kulturnega pomena 

tako prepoznane dediščine. Obravnavane so vrste in tipi evidentiranih 

objektov, razmerje med številom spomenikov in dediščine, in nekatere splošne 

značilnosti dediščine od materialov, lege v prostoru, do namembnosti in 

možnosti njene ohranitve.3    

 

 

2.3.1. Število evidentiranih enot dediščine  

 

Terenske raziskave so omogočile nastanek bolj ali manj popolnega seznama 

enot nepremične kulturne dediščine na ozemlju občine Šmartno ob Paki. 

Doslej tako podrobne evidence še niso bile izdelane, saj so raziskovalci poleg 

interpretacije kulturne vrednosti desetih vasi, v osnovni seznam zbrali kar 358 

enot kulturne dediščine. To število za več kot desetkrat presega doslej zbrane 

podobne podatke o dediščini, ki so jih prispevali različni avtorji, institucije in 

raziskovalni tabori. Tokratna evidenca je upoštevala vse doslej poznane 

podatke, ki jih je v marsičem še dopolnila oziroma podala iztočnice za še 

podrobnejše analize. Njena bistvena značilnost je tudi enovitost in urejenost 

zbranih podatkov, saj so v enotnem obrazcu zbrani bistveni opisni podatki o 

posamezni enoti dediščine, njena fotografija in lokacija na Temeljnem 

topografskem načrtu v merilu 1:5000.  

 

Po številu evidentiranih enot so posamezni kraji občine številčno različno 

zastopani. Kot je razvidno iz spodnje tabele 1 je največ evidentiranih objektov 

v Šmartnem ob Paki (40) kar v razmerju do celotnega fonda dosega kar 15,50 

% vseh (258) evidentiranih objektov. V teh izračunih mu sledi Veliki vrh (38 ali 

                                                
3 Prepoznavanje in obdelave zbranega gradiva o kulturni dediščini so temeljili na 

metodoloških izhodiščih kot so predstavljeni v knjigi: Vito Hazler, Podreti ali obnoviti? 

Zgodovinski razvoj, analiza in model etnološkega konservatorstva na Slovenskem. Ljubljana: 

Založba Rokus, 325 + 49 (priloga).  
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14,72 %), nato Rečica ob Paki (35 ali 13,56 %), Paška vas (33 ali 12,79 %), 

Skorno (29 ali 11,24 %), Gavce (25 ali 9,68 %), Gorenje (19 ali 7,36 %), Mali Vrh 

(15 ali 5,81 %), Podgora (13 ali 5,03 %) in Slatina (11 ali 4,26%).  

 
 

Tabela 1 
Z. št. Kraj  Št. KD Odstotki Št. hiš Hiše x 2 Razmerje 

1 Šmartno ob Paki 40 15,50% 118 236 16,94% 

2 Veliki Vrh 38 14,72% 67 134 18,90% 

3 Rečica ob Paki 35 13,56% 119 238 14,70% 

4 Paška vas 33 12,79% 56 112 29,46% 

5 Skorno  29 11,24% 71 142 20,42% 

6 Gavce 25 9,68% 127 254 9,84% 

7 Gorenje  19 7,36% 35 70 27,14% 

8 Mali Vrh 15 5,81% 146 292 5,13% 

9 Podgora  13 5,03% 69 138 9,42% 

10 Slatina  11 4,26% 69 138 7,97% 

  SKUPAJ 258   877 1754   

 
 

POJASNILO K 

TABELI 

 

Št. KD: Število evidentirane dediščine v posameznem kraju 

Odstotki: Odstotek KD v kraju glede na vso evidentirano KD v občini Šmartno 

ob Paki 

Št. hiš: Število stavb  s stanovanji po krajih v občini (vir: Statistični urad 

Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 

2002) 

Hiše x 2: 

Dvakratno število stavb s stanovanji po krajih v občini, kar ustreza 

približnemu številu vseh objektov v določenem kraju, ob 

predpostavki, da k eni hišni enoti oziroma hišni številki v povprečju 

pripadata dva objekta (hišno številko)   

Razmerje: V odstotkih preračunano razmerje med evidentirano KD in 

približnim številom vseh objektov v kraju 

 

 

Precej drugačen pa je vrstni red v odstotke preračunano razmerje med 

evidentiranimi objekti kulturne dediščine in približnim številom vseh objektov 

v posameznem kraju (prim. Tabela 2). Ta slika dejansko najbolje odseva 

stopnjo ohranjenosti objektov v posameznem kraju in istočasno odpira 

razmišljanja o razlogih za takšno stanje. Po teh izračunih je delež kulturne 

dediščine najvišji v Paški vasi (29,46 %), nato pa sledijo Gorenje (27,14 %), 

Skorno (20,42 %), Veliki Vrh (18,42 %), Šmartno ob Paki (16,94 %), Rečica ob 

Paki (14,70 %), Gavce (9,84 %), Podgora (9,42 %), Slatina (7,97 %) in Mali Vrh 

(5,13 %), kjer je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije tudi 
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največ stavb s stanovanji (torej stavb s hišnimi številkami), kar kaže med 

drugim na velik interes poseljevanja tega slikovitega dela občine, saj je to 

območje nekoč prevladujočih zidanic – vinskih kleti, ki so pogosto menjale 

lastnike, prosta zemljišča pa so pokupili številni novograditelji.     
 
 

Tabela 2 
Z. št. Kraj  Št. KD Odstotki Št. Hiš Hiše x 2 Razmerje 

1 Paška vas 33 12,89% 56 112 29,46% 

2 Gorenje  19 7,42% 35 70 27,14% 

3 Skorno  29 11,32% 71 142 20,42% 

4 Veliki Vrh 38 14,84% 67 134 18,90% 

5 Šmartno ob Paki 40 15,23% 118 236 16,94% 

6 Rečica ob Paki 35 13,67% 119 238 14,70% 

7 Gavce 25 9,37% 127 254 9,84% 

8 Podgora  13 5,07% 69 138 9,42% 

9 Slatina  11 4,29% 69 138 7,97% 

10 Mali Vrh 15 5,85% 146 292 5,13% 

  SKUPAJ 258   877 1754   

 

 

Najvišje mesto v tej tabeli po pričakovanju zavzema Paška vas, ki je že na 

prvi pogled ohranila veliko starejših, zelo zanimivih in dobro vzdrževanih 

stavb. Vas še vedno vzdržuje  prevladujoči kmečki videz, tam še vedno veliko 

kmečkega in polkmečkega prebivalstva, kar potrjujejo tudi podatki 

Statističnega urada Republike Slovenije za leto 2002. Sorodna po strukturi 

poselitve ji je Rečica ob Paki, ki bi naj po pričakovanju zavzemala bistveno 

višje mesto kot ga kaže razporeditev v Tabeli 2, še posebej, če si ogledamo 

staro vaško jedro. Uvrstitev na sredo lestvice gre prepisati relativno visokemu 

deležu novogradenj, ki sicer v prostoru niso moteče in tudi bistveno ne 

rahljajo kakovostnega historičnega organizma vasi, je po nekaterih presojah 

vrednosti predlagan celo za naselbinski spomenik. Vsekakor bo potrebno o 

tem opraviti še temeljite analize poselitvene strukture in ugotoviti vrednost 

dediščine vseh drugih krajev v občini.  

 

Raziskava je potrdila tudi domnevo, da je na območju občine Šmartno ob 

Paki ohranjenih veliko število objektov kulturne dediščine tudi v razmerju do 

vsega drugega  stavbnega fonda. Delež nepremične kulturne dediščine znaša v 

tem prostoru kar 14.70 %, kar občino uvršča  daleč nad republiško povprečje, 

ki po ocenah znaša le borih 3 %. Seveda slednji podatek ni povsem zanesljiv, 

ker so upoštevani zbrani podatki o enotah dediščine v zbirnem seznamu 
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dediščine INDOK Centra Direktorata za varstvo kulturne dediščine Republike 

Slovenije in približna ocena števila vseh stavb v Republiki Sloveniji. Kakorkoli 

že, število objektov kulturne dediščine je v občini Šmartno ob Paki visoko in je 

izziv za nadaljnje kakovostno načrtovanje in ukrepanje tako občinske uprave 

kot izvajalcev načrtov razvoja.   

 

 

2.3.2. Razmerje kulturni spomenik – dediščina 
 

Od leta 1974, ko je bila sprejeta nova ustava SFRJ, se v strokovnih krogih in 

javnosti uveljavlja pojem kulturna dediščina (angl.: culture heritage). Zakon o 

naravni in kulturni dediščini iz leta 1981 (Ul. SRS, št. 1/81) je pojem kulturna 

dediščina uvedel v delovno prakso vseh tistih glavnih varstvenih ustanov 

(zavodi za varstvo kulturne in naravne dediščine, muzeji, arhivi, knjižnice), ki 

skrbijo za njeno ohranjevanje, varstvo, zaščito, promocijo in tudi trženje. 

Zakon je med drugim določil tudi razumevanje razmerja kulturni spomenik in 

kulturna dediščina, kar je v celoti povzel tudi novi zakon k varstvu kulturne 

dediščine iz leta 1999 (Ur. l. RS, št. 7/99)4. Oba zakona razumevata kulturno 

dediščino kot organsko celoto različnih oblik in vrst predvsem materialnega 

kulturnega izročila, kjer pa imajo določeni deli poseben pomen in lastnosti 

najvišje kulturne vrednosti in jih je zato možno prepoznati in ovrednotiti za 

kulturne spomenike. Evidentiranje, vrednotenje in izdelavo gradiv za 

razglašanje nepremične kulturne dediščine praviloma v slovenski praski 

opravlja Zavod Republike Slovenije za kulturno dediščino in njegovih sedem 

                                                
4 V pozni zimi 2008 so v Državnem zboru sprejeli novi Zakon o varstvu kulturne dediščine 

(Ur. l. RS, št. 16/2008). To je nenavaden zakon, ki bistveno odstopa od vsebine dosedanjih 

zakonov saj opušča temeljne prepoznavnosti strukture dediščine in delitev na t. i. zvrsti 

oziroma t. i. varstvene skupine. Govori večinoma samo o vrednotah, dediščini, spomenikih 

in arheologiji v več podobah. Že v začetnem delu nesistematično leskikografsko razlaga 

nekaj konservatorskih in restavratorskih pojmov, v nadaljevanju pa med drugim opušča 

temeljno »vrednoto« spomeniškovarstvenih prizadevanj – interdisciplinarni vidik (govori 

sicer o celostnem varstvu, a ga – se zdi - razume po svoje) in delitev po ustaljenem 

prakticističnem modelu prepoznavanja in varovanja dediščine, ki nista nikakršna slabost 

ampak kvečjemu eni od temeljnih vrlin in veščin vsega dosedanjega spomeniškovarstvenega 

prizadevanja. Pojmi kot so npr etnološki, etnografski, sociološki, antropološki, 

umetnostni,zgodovinski in še kak pomen so tokrat opuščeni. Kaj takšna programska 

usmeritev pomeni za ohranjanje domicilnosti etnologije v spomeniškem varstvi je težko 

predvideti. Če se bo zakon obdržal dlje časa (nekaj let), potem se nam lahko pripeti 

»Zahodna Evropa«, kjer etnologi praviloma ne sodelujejo pri  varovanju nepremične 

kulturne dediščine – ne ljudske (ta to npr. na Nemškem skrbijo arhitekti!!!), ne katerekoli 

druge.       
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območnih enot. Gradivo posredujejo občinskim upravam in v izjemnih 

primerih tudi parlamentu, da gradivo ustrezno obravnavajo in s pravnimi akti 

(odloki) razglasijo predlagane dele dediščine za kulturne spomenike lokalnega 

oziroma državnega pomena. 
 

 
 

Slika 1: Grad Pakenštajn na franciscejskem katastru iz leta 1825. 

 

Na ozemlju Republike  Slovenije je že petindvajset let vpeljan inštrument 

razglašanja kulturnih spomenikov. Prva slovenska občina, ki je z odlokom 

potrdila akt o razglasitvi za kulturne spomenike je bila v času socialistične 

družbene ureditve nekdanja občina Velenje, h kateri je do leta 1995 spadalo 

tudi ozemlje današnje občine Šmartno ob Paki. Nekdanja občina Velenje je leta 

1983 sprejela Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov (Uradni vestnik 

občine Velenje, št. 10/83), ki so mu bile podlaga Strokovne osnove za pripravo 

predloga o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju občine Velenje (Celje 1982), 

takratnega celjskega zavoda za spomeniško varstvo. Zaradi zahtev občinskega 

upravnega organa za družbene dejavnosti po čimprejšnji razglasitvi 

nepremičnih kulturnih spomenikov, je celjski zavod v relativno kratkem času 

pripravil gradivo, ki je večinoma temeljilo na starejših evidencah, saj za nove 

in temeljitejše preglede terena ni bilo na voljo na časa, ne denarja, pa tudi 

metodološka izhodišča za pripravo takšnih dokumentov v tistem času še niso 

bila najbolj popolna. Zato so bili nehote prezrti nekateri res pomembni 

kulturni spomeniki tudi na ozemlju današnje občine Šmartno ob Paki, ki pa jih 

delno obravnavajo nekateri poznejši pregledi in strokovni članki, kot je npr 

članek Kdor trikrat zvon v Šmartnem sliši, težko gre iz Šmartnega (v: Zbornik 

raziskovalnega tabora ERICa v letih 2001 in 2002. Velenje, maj 2003), in 
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elaborati (Lokalna agenda 21 v občini Šmartno ob Paki, Velenje, februar 2002; 

Lokalna agenda za občino Šmartno ob Paki. Akcijski program, Velenje 2005) ter 

dolgoročni načrti razvoja turizma v občini (Program dolgoročnega razvoja 

turizma v občini Šmartno ob Paki, junij 2004; Priloga k programu razvoja turizma v 

občini Šmartno ob Paki). Večinoma se omenjeni prispevki sklicujejo na 

spomeniškovarstveno gradivo in z odlokom razglašeni seznam spomenikov, 

vendar zlasti prispevki z raziskovalnih taborov ERICa prinašajo vrsto novih 

podatkov in vsebin o kulturni dediščini, ki so bili upoštevani tudi pri izdelavi 

pričujočega gradiva.  
 

 

 

 
 

Slika 2: Bednikova zidanica (1748) spodaj in  Špančeva zidanica (1818) zgoraj sodita med 

najpomembnejše kulturne spomenike v Paškem Kotu. Obe sta vrisani na franciscejskem 

katastru iz leta 1825.  

 

 

Tabela 3 navaja poleg števila vsega števila objektov kulturne dediščine tudi 

tiste objekte, ki imajo po presoji avtorjev pričujoče raziskave vrednost 

kulturnega spomenika in bi jih Občina Šmartno ob Paki ob nadaljnji in 

dokončni  presoji Zavoda RS za kulturno dediščino. 
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Tabela 3 
Z. št. Kraj  Št. KD Št. KS Odstoki 

1 Šmartno ob Paki 40 18 45,00% 

2 Veliki Vrh 38 3 7,89% 

3 Rečica ob Paki 35 9 25,71% 

4 Paška vas 33 3 9,09% 

5 Skorno  29 2 6,89% 

6 Gavce 25 5 20,00% 

7 Gorejnje  19 6 31,57% 

8 Mali Vrh 15 7 46,66% 

9 Podgora  13 3 23,07% 

10 Slatina  11 3 27,27% 

  SKUPAJ 258 59   

 

 

Območna enota Celje, lahko upravičeno razglasila za kulturne 

spomenike. Teh objektov je na ozemlju občine 59. Po posameznih krajih so 

številčno različno zastopani, vsekakor pa izstopa visok delež spomenikov v 

Malem Vrhu, kjer delež objektov kulturne dediščine do vsega obstoječega 

stavbnega fonda relativno malo, a je odstotek spomenikov zelo visok, kar gre 

med drugim pripisati izjemni starosti, relativno dobri ohranjenosti in 

predvsem splošnemu kulturnemu pomenu obravnavanih objektov. Visok 

delež spomenikov je tudi v Šmartnem ob Paki, kar gre med drugim pripisati 

tudi župnijski cerkvi, več kapelam in javnim znamenjem v spomin na vojne 

dogodke.  

 

 

 

2.3.4.1. Vrste evidentiranih objektov  

 

V evidenci nepremične kulturne dediščine je zbranih 36  vrst različnih 

objektov, kar dokazuje izjemno kulturno raznovrstnost in vrednost območja 

Paškega Kota. Tabela 4 predstavlja objekte različne po vrsti, vsebini in 

namembnosti in tudi takšne ki so med seboj sicer sorodni, a združujejo več 

različnih namembnosti in jih za tabelarno predstavitev ni bilo smiselno 

združiti z objektom le z eno namembnostjo. Takšni so npr. kašča s sušilnico za 

hmelj, gospodarsko poslopje s sušilnico za hmelj, stanovanjska hiša z mlinom 

in stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem. Posebej so predstavljeni tudi 

nekateri stanovanjski objekti, kot npr. župnišče, kaplanija in Baronja v 

Šmartnem ob Paki in tudi nekatera javna znamenja v spomin na dogodke iz 

svetovnih vojn.   
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Tabela 4 

Z. št. Objekt KD Št. 

1 Kozolec  68 

2 Stanovanjska hiša 53 

3 Gospodarsko poslopje 44 

4 Kapela 23 

5 Zidanica - vinska klet 17 

6 Kašča  10 

7 Sušilnica za hmelj 4 

8 Lesen križ 4 

9 Spomenik NOB 3 

10 Čebelnjak 3 

11 kašča s sušilnico za hmelj 2 

12 Gosp. posl. s sušil.za hmelj 2 

13 Cerkev  2 

14 Žaga 1 

15 Vodnjak 1 

16 Svinjak s klavnico 1 

17 Svinjak s hmeljsko sušilnico 1 

18 Svinjak 1 

19 Sušilnica za sadje 1 

20 Stanovanjska hiša z mlinom 1 

21 Stanovanjska hiša z gosp.p. 1 

22 Stanovanjska hiša- vila 1 

23 Stanovanjska hiša - župnišče 1 

24 Stanovanjska hiša - kaplanija 1 

25 Spominska plošča Letonja 1 

26 Spomenik 1. svetovne vojne 1 

27 Perišče 1 

28 Partizanski nagrobnik 1 

29 Obrtniška delavnica 1 

30 Kozolec s sušil.za hmelj 1 

31 Klet 1 

32 Graščina Baronija 1 

33 Grad 1 

34 Drevesno znamenje 1 

35 Doprsna kipa Letonja 1 

    36 Stara šola 1 

  SKUPAJ 258 

 
 

Med vsemi obravnavanimi je največ evidentiranih kozolcev, sledijo jim 

stanovanjske hiše, gospodarska poslopja, kapela in visoko število zidanic – 

vinskih kleti, ki po zasnovi, starosti in pomenu dosegajo raven državnega 
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pomena in si zaslužijo posebne pozornost in najvišjo stopnjo varstvene zaščite. 

Dobro so zastopane tudi sušilnice za hmelj, ki se pojavljajo kot  samostojne 

stavbe ali v kombinaciji z drugimi gospodarskimi poslopji, kar daje 

obravnavanemu območju posebno vrednost in pomen, ki bi jo morali bistveno 

bolje izkoristiti nosilci gospodarskega in zlasti turističnega razvoja.  

 

 
 
Slika 3: Bednikova zidanica v Malem Vrhu iz leta 1748 sodi med najpomembnejše 

kulturne spomenike v občini in dosega raven spomenikov državnega pomena (foto. V. 

Hazler).  

 
 

 
 

Slika 4: Mlinarjeva zidanica po ocenah sodi med najstarejše ohranjene zidanice na 

območju Paškega Kota. Najstarejši renesančni del bi naj nastal okrog leta 1540 (foto: V. 

Hazler).  
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Slika 5: V prešnici Mlinarjeve zidanice je ohranjena lesena stiskalnica z močnim 

»prešpanom« in elegantno v obrnjen prisekan stožec izklesan obtežilni »kamen« (foto. V. 

Hazler). 

 

Tabela 5 navaja podrobnejšo razčlenitev posameznih vrst obravnavane 

kulturne dediščine. Objekte razporeja po pogostosti pojava na obravnavanem 

ozemlju s tem, da posamezne vrste objektov še bolj razčleni in tipološko 

opredeli.   
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Tabela 5 
Z. št. Tipološka oznaka Št. 

1 kozolec - toplar 51 

2 kozolec - na kozla 14 

3 pritlična zidana hiša z belo kuhinjo 12 

4 ob breg prisl.vrhkl.del.zid.gosp.posl.s prisl. k. 11 

5 kapela zaprtega tipa 10 

6 pritlična lesena hiša s predelano črno kuh. 10 

7 kapela odprtega tipa 9 

8 nadstr.del.zid.gosp.posl.sprisl.koz. 8 

9 v breg potis.vrhkl.del.zid.klet s stanovanjem 9 

10 nadstr.del.zid.gosp.posl.s prisl. k.  6 

11 nadstr.del.zid.gosp.posl.z gankom 6 

12 lesen križ s Križanim 4 

13 ob breg prisl.vrhkl.del.zid.klet s stanovanjem 4 

14 kamnito znamenje v spomin na NOB 3 

15 lesen čebelnjak 3 

16 nadstr.del.zid.gosp.posl z gankom 3 

17 ob breg prisl.vrhkl.del.zid.kašča 3 

18 ob breg prisl.vrhkl.zid.hiša s pred.črno kuh. 3 

19 v breg potis.vrhkl.zid.hiša z belo kuh. 3 

20 gotska nato barokizirana cerkev 2 

21 kapela z nišo 2 

22 kozolec - toplar s sušil.za hmelj 2 

23 nadstr.del.zid.gosp.posl.s suš.za hmelj 2 

24 nadstr.del.zid.kašča s sušil.za hmelj 2 

25 nadstr.delno zid.sušil.za hmelj 2 

26 nadstr.zid.gosp.posl.z gankom 2 

27 nadstr.zid.hiša s pred.črno kuh. 2 

28 nadstr.zid.hiša s pred.črno kuh.in gostil. 2 

29 nadstr.zid.hiša z belo kuh. 2 

30 nadstr.zid.hiša z visokim prtiličjem 2 

31 ob breg prisl.vrhkl.del.zid.gosp.posl.z gankom 2 

32 ob breg prisl.vrhkl.zid.hiša 2 

33 ob breg prisl.vrhkl.zid.hiša z belo kuh. 2 

34 pritlična delno zidana hiša s pred.črno kuh. 2 

35 v breg potis.vrhkl.del.zid.hiša s pred.črno kuh. 2 

36 visokopritl.del.zid.kašča z gankom    2 

37 visokopritlična zidana hiša 2 

38 drevesno znamenje z zapičenim želez.križem 1 

39 dva doprsna kipa na betonskih podstavkih 1 

40 kapela delno odprtega tipa 1 

41 kapela v zidni niši 1 

42 kozolec - nizki 1 

43 kozolec s plaščem 1 

44 nadstr.del.zid.gosp.posl. 1 

45 nadstr.del.zid.gosp.posl.s prisl.lopo 1 

46 nadstr.del.zid.hiša s pred.črno kuh.in kaščo 1 
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47 nadstr.del.zid.hiša s pred.črno kuh.in kletjo 1 

48 nadstr.del.zid.kašča 1 

49 nadstr.del.zid.posl.s sušil.za hmelj 1 

50 nadstr.leseno gosp.posl.z gankom 1 

51 nadstr.zid.graščina 1 

52 nadstr.zid.hiša s pred.črno kuh.in mlin. 1 

53 nadstr.zid.hiša z belo kuh.in stolpom 1 

54 ob breg prisl.vrhkl.del.zid.gosp.posl.  1 

55 ob breg prisl.vrhkl.del.zid.gosp.posl.z drvar. 1 

56 ob breg prisl.vrhkl.del.zid.hiša s pred.črno kuh. 1 

57 ob breg prisl.vrhkl.del.zid.klet s prešnico 1 

58 ob breg prisl.vrhkl.del.zid.sušilnica za hmelj 1 

59 ob breg prisl.vrhkl.enonadstr.zid.hiša 1 

60 ob breg prisl.vrhkl.zid.hiša z gosp.posl. 1 

61 ob breg prisl.vrhkl.zid.kašča 1 

62 ob breg prisl.vrhkl.zid.klet 1 

63 ob breg prisl.vrhkl.zid.klet v dveh fazah 1 

64 ob breg prisl.zid.gosp.posl.s prisl.k. 1 

65 ob breg prislonjen zidan svinjak 1 

66 ob breg prisl.vrhkl.del.zid.hiša s črno kuh. 1 

67 obeliskasti spomenik s kipom vojaka 1 

68 perišče ob potoku 1 

69 pokopališki nagrobnik 1 

70 pritlična delno zidana hiša s črno kuh. 1 

71 

pritlična zidana hiša s predelano črno 

kuh.,portal 1 

72 pritlična zidana hiša s predelano črno kuh.in g. 1 

73 pritlična zidana kašča z leseno drvar. 1 

74 pritlična zidana obrtniška delavnica 1 

75 pritlični zidan svinjak s klavnico 1 

76 razvaline gradu Pakenštajn 1 

77 spominska plošča na rojstni hiši 1 

78 v breg potis.del.zid.sušilnica za hmelj 1 

79 v breg potis.vrhkl.del.zid.hiša z belo kuh. 1 

80 v breg potis.vrhkl.del.zid.klet    1 

81 v breg potis.vrhkl.del.zid.sušil.za sadje 1 

82 v breg potis.vrhkl.zid.kašča z gankom 1 

83 visokopritl.del.zid.kašča z gankom in sušil. 1 

84 vkopana klet s pultasto streho 1 

85 vodnjak z jaškom in vretenom 1 

86 žaga venecijanka 1 

   87 stara šola 1 

  SKUPAJ 258 
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Po vsebini sorodna ji je Tabela 6, ki objekte razporeja po njihovih 

temeljnih tipoloških značilnostih zlasti glede na lego v prostoru, temeljno 

gradbeno zasnovo, uporabo osnovnih gradbenih materialov in po osnovni ali 

sestavljivi namembnosti. Tudi ti podatki omogočajo nadaljnje podrobnejše 

analize obravnavanega stavbarstva, predvsem pa ponujajo smernice za 

raziskave o življenju in delu prebivalcev Paškega Kota.  
 

 

Tabela 6 

Z. št. Tipološka oznaka Št. 

1 žaga venecijanka 1 

2 vodnjak z jaškom in vretenom 1 

3 vkopana klet s pultasto streho 1 

4 visokopritlična zidana hiša 2 

5 visokopritl.del.zid.kašča z gankom in sušil. 1 

6 visokopritl.del.zid.kašča z gankom    2 

7 v breg potis.vrhkl.zid.kašča z gankom 1 

8 v breg potis.vrhkl.zid.hiša z belo kuh. 3 

9 v breg potis.vrhkl.del.zid.sušil.za sadje 1 

10 v breg potis.vrhkl.del.zid.klet s stanovanjem 9 

11 v breg potis.vrhkl.del.zid.klet    1 

12 v breg potis.vrhkl.del.zid.hiša z belo kuh. 1 

13 v breg potis.vrhkl.del.zid.hiša s pred.črno kuh. 2 

14 v breg potis.del.zid.sušilnica za hmelj 1 

15 spominska plošča na rojstni hiši 1 

16 razvaline gradu Pakenštajn 1 

17 pritlični zidan svinjak s klavnico 1 

18 pritlična zidana obrtniška delavnica 1 

19 pritlična zidana kašča z leseno drvar. 1 

20 pritlična zidana hiša z belo kuhinjo 12 

21 pritlična zidana hiša s predelano črno kuh.in g. 1 

22 pritlična zidana hiša s predelano črno kuh.,portal 1 

23 pritlična lesena hiša s predelano črno kuh. 10 

24 pritlična delno zidana hiša s pred.črno kuh. 2 

25 pritlična delno zidana hiša s črno kuh. 1 

26 pokopališki nagrobnik 1 

27 perišče ob potoku 1 

28 obeliskasti spomenik s kipom vojaka 1 

29 ob breg prislonjen zidan svinjak 1 
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30 ob breg prisl.zid.gosp.posl.s prisl.k. 1 

31 ob breg prisl.vrhkl.zid.klet v dveh fazah 1 

32 ob breg prisl.vrhkl.zid.klet 1 

33 ob breg prisl.vrhkl.zid.kašča 1 

34 ob breg prisl.vrhkl.zid.hiša z gosp.posl. 1 

35 ob breg prisl.vrhkl.zid.hiša z belo kuh. 2 

36 ob breg prisl.vrhkl.zid.hiša s pred.črno kuh. 3 

37 ob breg prisl.vrhkl.zid.hiša 2 

38 ob breg prisl.vrhkl.enonadstr.zid.hiša 1 

39 ob breg prisl.vrhkl.del.zid.sušilnica za hmelj 1 

40 ob breg prisl.vrhkl.del.zid.klet s stanovanjem 4 

41 ob breg prisl.vrhkl.del.zid.klet s prešnico 1 

42 ob breg prisl.vrhkl.del.zid.kašča 3 

43 ob breg prisl.vrhkl.del.zid.hiša s pred.črno kuh. 1 

44 ob breg prisl.vrhkl.del.zid.hiša s črno kuh. 1 

45 ob breg prisl.vrhkl.del.zid.gosp.posl.z gankom 2 

46 ob breg prisl.vrhkl.del.zid.gosp.posl.z drvar. 1 

47 ob breg prisl.vrhkl.del.zid.gosp.posl.s prisl. k. 11 

48 ob breg prisl.vrhkl.del.zid.gosp.posl.  1 

49 nadstr.zid.hiša z visokim prtiličjem 2 

50 nadstr.zid.hiša z belo kuh.in stolpom 1 

51 nadstr.zid.hiša z belo kuh. 2 

52 nadstr.zid.hiša s pred.črno kuh.in mlin. 1 

53 nadstr.zid.hiša s pred.črno kuh.in gostil. 2 

54 nadstr.zid.hiša s pred.črno kuh. 2 

55 nadstr.zid.graščina 1 

56 nadstr.zid.gosp.posl.z gankom 2 

57 nadstr.leseno gosp.posl.z gankom 1 

58 nadstr.delno zid.sušil.za hmelj 2 

59 nadstr.del.zid.posl.s sušil.za hmelj 1 

60 nadstr.del.zid.kašča s sušil.za hmelj 2 

61 nadstr.del.zid.kašča 1 

62 nadstr.del.zid.hiša s pred.črno kuh.in kletjo 1 

63 nadstr.del.zid.hiša s pred.črno kuh.in kaščo 1 

64 nadstr.del.zid.gosp.posl.z gankom 6 

65 nadstr.del.zid.gosp.posl.sprisl.koz. 8 

66 nadstr.del.zid.gosp.posl.s suš.za hmelj 2 

67 nadstr.del.zid.gosp.posl.s prisl.lopo 1 
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68 nadstr.del.zid.gosp.posl.s prisl. k.  6 

69 nadstr.del.zid.gosp.posl. 1 

70 nadstr.del.zid.gosp.posl z gankom 3 

71 lesen križ s Križanim 4 

72 lesen čebelnjak 3 

73 kozolec s plaščem 1 

74 kozolec - toplar s sušil.za hmelj 2 

75 kozolec - toplar 51 

76 kozolec - nizki 1 

77 kozolec - na kozla 14 

78 kapela zaprtega tipa 10 

79 kapela z nišo 2 

80 kapela v zidni niši 1 

81 kapela odprtega tipa 9 

82 kapela delno odprtega tipa 1 

83 kamnito znamenje v spomin na NOB 3 

84 gotska nato barokizirana cerkev 2 

85 dva doprsna kipa na betonskih podstavkih 1 

86 drevesno znamenje z zapičenim želez.križem 1 

   87 stara šola 1 

  SKUPAJ 258 

 

 

V Tabeli 7 so navedeni vsi evidentirani objekti nepremične kulturne 

dediščine po abecednem seznamu rajev in rastočih hišnih številkah. Tabela je 

povzetek najpomembnejših podatkov evidenčnih listov in obsega navedbe o 

objektu, kraju, hišni številki, lastniku, tipološki oznaki (gl. Tabeli 5 in 6) , 

starosti objektov, vrednosti (kulturna dediščina (KD)  ali kulturni spomenik 

(KS)), realnih možnostih ohranitve (da, ne, vpr. = vprašljivo) in v odstotkih 

izraženo oceno vrednosti dediščine in gradbene ohranjenosti vsakega od 

evidentiranih enot kulturne dediščine. Odstotki za obe kategoriji obravnave so 

pomembni predvsem za pridobitev ustrezne predstave o stanju dediščine tako 

z zornega kota njenega spomeniškega pomena kot fizične ohranjenosti. Prav ti 

odstotki morajo načrtovalcem varstva dediščine rabiti za pripravo strateških 

načrtov urejanja te problematike.    

 

Med navedenimi možnostmi interpretacije  Tabele 7 je zlasti zanimiv 

zorni kot starosti evidentiranih objektov dediščine in v zvezi s tem tudi njihov 

spomeniški pomen. Večina najstarejših enot dediščine ima namreč tudi status 
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kulturnega spomenika, čeprav imajo spomeniški pomen tudi mlajši objekti, 

kot so npr. javna znamenja v spomin na dogodke iz obeh svetovnih vojn, ki 

imajo predvsem memorialni in simbolni pomen.   

 

 
Tabela 7 

Z. št. Obdobje Število objektov Odstotki Število KS % 

Število 

KD % 

1 1201 - 1300 1 0,39% 1 0,39%     

2 1301 - 1400 1 0,39% 1 0,39%     

3 1401 - 1500 0 0 0       

4 1501 - 1600 1 0,39% 1 0,39%     

5 1601 - 1700 2 0,77% 1 0,39% 1 0,39% 

6 1701 - 1800 16 6,20% 11 4,26% 5 1,93% 

7 1801 - 1900 173 67,05% 35 13,65% 138 53,48% 

8 1901 - 2000 64 24,80% 9 3,48% 55 21,31% 

    258 100,00% 59  22,87% 199  77,13%  

 
 

 

Iz tabele je razvidno, da se je iz obdobja od 13. do začetka 18. stoletja 

ohranil le po eden do največ dva objekta dediščine v vsakem stoletju, s tem da 

iz 15. stoletja ni ohranjen nobeden. Šele z 18. stoletjem se število ohranjenih 

objektov bistveno poveča in doseže število 16 ali 6,20 % vseh evidentiranih 

spomenikov, kar je v primerjavi z drugimi okolji zelo visok odstotek. Po 

pričakovanju je največ enot dediščine (173 ali 67,05 %) ohranjenih iz 19. stoletja 

in približno dve tretjini manj (64 ali 25,00 %) iz 20. stoletja.  

 

Kot je bilo že navedeno je delež kulturnih spomenikov pričakovan. Vsi 

objekti vse tja do 17. stoletja imajo vrednost kulturnega spomenika in 

pričakovali bi, da se bo ta podoba ohranila tudi do konca 17. stoletja. Toda žal 

so nestrokovni posegi lastnikov nepopravljivo posegli v spomeniško 

substanco spomenikov. Tak najbolj kritičen primer je zidanica – vinska klet 

Gavce 5, domačinom bolj poznana kot Krkova zidanica iz leta 1683, ki jo je 

lastnik tako »romantično« in nestrokovno preuredil, da nikakor več ne dosega 

vrednosti kulturnega spomenika, čeprav bi si glede na njeno domnevno 

starost to vsekakor zaslužila, lastnik pa bi lahko računal na finančno pomoč 

občine in še posebej države.   
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Slika 6: Čeprav je Krkova zidanica krita s skodlami, so drugi deli objekta tako devastirani, 

da je izgubila vrednost kulturnega spomenika (foto: Tadeja Ličen) 

 

 

 

2.4. Pomen strokovne in finančne pomoči lastnikom 
 

V večini slovenskih občin se  še ne zavedajo povsem pomena ohranjanja in 

popularizacije kulturne dediščine. Marsikje so še vedno prepričani, da je 

obnova in vzdrževanje dediščine le nepotreben strošek in ga obravnavajo le v 

obsegu, kot ga določajo ohlapni državni predpisi. Zato se vodstva lokalnih 

skupnosti, nosilci izdelave srednjeročnih občinskih planov in lokalnih agend 

21 pri izdelavi in sprejemanju takšnih in podobnih planskih dokumentih še 

vedno zadovoljujejo le z načelnimi stališči to te problematike in v poglavjih o 

naravni in kulturni dediščini navajajo le ohlapne sezname brez primerne 

strateške presoje, kaj bo s to dediščino danes in v bodoče. Večino dela na tem 

področju se v praksi prepušča pristojni spomeniškovarstveni službi, ki bi naj s 

čudežnimi posegi obvarovala dediščino pred propadom. Toda stroka lahko 

prispeva le dvoje: nudi strokovno svetovanje in pomaga lastnikom pri 

sestavljanju priprav na različne razpise za pridobitev sredstev za obnovo svoje 

kulturne dediščine. Sredstva namreč dodeljuje poseben sklad na Ministrstvu 

za kulturo RS in pa seveda lokalne skupnosti – občine, v kolikor imajo svetniki 

in župan posluh za reševanje teh problemov na ozemlju svoje občine.   
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Na splošno pa se pojavlja še en pereč problem. Tako na lokalni in tudi 

državni ravni primanjkuje kakovostnih in strateško naravnanih načrtov, kako 

zavarovati in popularizirati dediščino in po kakšnem ključu se bo dediščina 

obnavljala. Veliko se o tej problematiki sicer govori in piše, a v praksi zadeve 

ohranjajo status quo. Zato toplo priporočamo tudi občini Šmartno ob Paki, da 

na osnovi tega gradiva izdela načrt dolgoročnega reševanja nepremične 

kulturne dediščine.  

 

 

 

2.5. Zaključek 
 

 

Stavbe in naprave z vrednostjo kulturne dediščine še vedno pomembno 

zaznamujejo poselitveni in kulturno-krajinski prostor ozemlja občine Šmartno 

ob Paki. So odsev nekdanjega in tudi današnjega gospodarskega in kulturnega 

življenja zato marsikje niso več v tako polni izrabi kot so bile v obdobju 

njihovega najbolj vitalnega življenja. Pa vendar dediščina danes dobiva 

povsem nove kulturne razsežnosti, ki jih povsod po sveti izkorišča predvsem 

sodobni turizem. In prav v to smer bi veljalo usmeriti del prizadevanj občine 

Šmartno ob Paki, ki bi v svojih programih razvoja turizma bistveno večji 

pomen namenila prav vzdrževanju, obnovi in popularizaciji kulturne in 

naravne dediščine, ki sta v tem prostoru še posebej številni in kakovostni. 

Sodobni raziskovalni turizem si namreč utira pota v vsa kulturna okolja in 

nekateri turisti si vendarle raje ogleduje priče preteklosti kot pa npr. bleščave 

izložbe mega ali hipermarketov.    
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Zemljevid občine Šmartno ob Paki (Vir: Matjaž Šalej, Emil Šterbenk (ur.), 2003: Šmartno ob Paki. 

Zbornik raziskovalnega tabora ERICa v letih 2001 in 2002. Velenje: ERICo Velenje, Inštitut za 

ekološke raziskave, 399 str. 
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gavce 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

Število prebivalstva  
 

384 (popis 2002)  

Status: Vas   

Tip: Razložena vas na prisojnih 
bregovih pod Bezgovica 

Nmv: 320 – 400 m 

Karta: TTN Šoštanj 32, 42 

Z. št.: 01 
Prva omemba: Ni podatkov Evid. št.:  570 

Razvoj: 18.  in 19. stol. (vinogradništvo, kmetijstvo), 20. stol. (poselitev) 

Ime: GAVCE Vrednost: KD 

Opis: Gavce so razložena vas na prisojnih bregovih pod Bezgovica. Iz 
dolinskega prehajajo v gričevnati svet tik nad železniško progo in 
glavno cesto Letuš – Velenje in se povsem zgoraj staknejo s prav 
tako razloženo vasjo Veliki Vrh. V spodnjem delu Gavc so pogoste 
velike in srednje kmetije, medtem ko se na višje ležečih prisojnih 
legah pojavljajo številne zidanice, med katerimi je po domnevni 
dataciji najstarejša nesrečno obnovljena Krkova zidanica iz leta 
1683. Več hiš iz 18. in predvsem 19. stoletja. Velika Petračeva 
kmetija ima ohranjenih več pomembnih objektov kulturne dediščine.  
 
 
 
 
 
 
 

Dejavnosti: V preteklosti razširjeno vinogradništvo, v 20. stoletju tudi hmeljarstvo. 
Možnosti za razvoj vinogradništva in zlasti turizma. 
 
 
 
 
 

Valorizacija: Vas je pomembna predvsem zaradi razloženega tipa poselitve, kjer 
se domačijske enote prepletajo z obdelovalnimi in gozdnimi 
površinami. Ohranjenih je vrsta starih zidanic – vinskih kleti in hiš, ki 
bi jih bilo treba bolje izrabiti za turistično dejavnost.  
 

Varstveni režim: Za vas  velja varstveni režim II. stopnje. Potrebno načrtno 
obnavljanje objektov z vrednostjo kulturne dediščine, nove stavbe pa 
prilagajati konfiguraciji terena.  
 
 

Ocena stanja: Večina stavb je redno vzdrževanih. Asfaltirani cestni dostop urejen 
do večine domačijskih enot.  
 
 

Ohranjenost: D: 78 % G: 75 % Nadaljnji razvoj. Da 

Obdelal: Vito Hazler Teren: 19. 1. 2006 
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 

 

 
Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gorenje 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

Število prebivalstva  
 

118 (popis 2002)  

Status: Vas   

Tip: Gručasta vas ob križišču poti proti 
Zgornji in spodnji Savinjski dolini, 
Šaleški dolini in na Koroško 

Nmv: 330 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 02 

Prva omemba: Ni podatkov Evid. št.:  569 

Razvoj: Sledovi poselitve že v antiki, razvoj 2. pol. 19. zlasti pa 20. stol.  

Ime: GORENJE  Vrednost: KD 

Opis: Gorenje je gručasta vas ob križišču poti proti Zgornji in spodnji 
Savinjski dolini, Šaleški dolini in na Koroško. Sodeč po najdbi novcev 
iz rimske dobe, je bila poselitev tega že v antiki. V središču vasi stoji 
v osnovi gotska cerkev sv. Janeza Krstnika, ki je bila po nekaterih 
ocenah prvotno celo romanska kapela. Močno so jo prezidali v 17. in 
18. stoletju, da je dobila današnjo barokizirano podobo. Poleg cerkve 
je v vasi ohranjenih nekaj starih in spomeniško zavarovanih hiš in 
kapel. Poseben simbolni pomen ima za vas dobro ohranjena 
obrtniška delavnica, kjer so bili leta 1950 začetki dejavnosti danes 
evropsko pomembnega koncerna Gorenje.  Na zahodnem robu vasi 
deluje Gorenjev obrat za izdelavo keramičnih ploščic. Po 2. svetovni 
vojni zgrajenih več novih hiš in poslopij. Zahodno od vasi opuščeni 
kamnolom zelenega tufa.  
 
 
 
 
 

Dejavnosti: Razvita obrtna (betonski izdelki) in industrijska dejavnost (Gorenje), 
kmetije skromne, večina prebivalstva zaposlenih v domači industriji 
in v bližnjih gospodarskih središčih.  
 
 
 

Valorizacija: Gorenje je ohranilo staro gručasto vaško jedro. Z izjemo cerkve, 
župnišča in hiše št. 7. je večina starih stavb predelanih in 
posodobljenih. Ohranjenih nekaj kapel iz 19. stoletja.  
 
 

Varstveni režim: Za vas velja varstveni režim III. stopnje.  
 
 
 

Ocena stanja: Gručasto jedro vasi je vredno pozornosti, žal pa motijo nekateri 
agresivni posegi v prostor in tudi preveč izpostavljene obrtniške 
dejavnosti (npr. betonarna ob cesti)   
 

Ohranjenost: D: 73 % G: 78 % Nadaljnji razvoj. Da 

Obdelal: Vito Hazler Teren: 19. 1. 2006 
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 
 

 

Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Mali Vrh 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

Število prebivalstva  
 

360 (popis 2002)  

Status: Vas   

Tip: Razložena vas po bregovih J od 
Bezgovice in Z od Gore Oljke in 
Hudega Grabna 

Nmv: 330 – 550 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 03 
Prva omemba: 16. stol. Evid. št.:  571 

Razvoj: 16. stol (vinogradništvo), 19. in 20. stoletje (družinske hiše) 

Ime: MALI VRH Vrednost: KD 

Opis: Mali vrh je razložena vas po bregovih J od Bezgovice in Z od Gore 
Oljke in Hudega Grabna. Prvotno predvsem kraj s številnimi 
vinogradi in zidanicami. V 2. pol. 19. in zlasti v 20. stoletju povečano 
priseljevanje nekmečkega prebivalstva. V spodnjem delu vasi 
številne nove hiše zgrajene od 60. let 20. stoletja dalje. Ohranjenih 
vrsta starih zidanic med katerimi so najpomembnejše Mlinarjeva,  
Špančeva in Bednikova. Večina starih zidanic ima poleg delno 
vkopanih zidanih kleti še lesena pritličja s prešnicami in vsaj enim 
bivalnim prostorom. Dover cestni dostop do večine domačij in 
zidanic. 
 
 
 
 
 

Dejavnosti: Nekoč je bila prevladujoča dejavnost vinogradništvo. Zidanice so bile 
v lasti dolinskih kmetov in fevdalcev. Po 2. svetovni vojni so nekatere 
zidanice prešle v last domačega in priseljenega nekmečkega 
prebivalstva, ki si je zidanice posodobil ali na lokacijah zgradil nove 
kleti in hiše. Vinogradništvo se ponovno oživlja, kakovost vina se 
hitro zvišuje.  
 
 
 

Valorizacija: Mali Vrh velja za najbolj slikovito gričevnato območje Paškega Kota. 
Zlasti gričevnat svet je še ohranil prvotno vinogradniško strukturo z 
relativno drobno zemljiško razdelitvijo na neprave delce.  
 
 
 

Varstveni režim: Za gričevnati vinogradniški del vasi velja varstveni režim I. stopnje. 
Novejši dolinski del naj novogradnje prilagaja konfiguraciji terena.   
 

Ocena stanja: Historična poselitev se je dokaj dobro ohranila, zato ni primerno 
nadaljnje drobljenje posesti in gradnja novih stavb.  
 

Ohranjenost: D: 83 % G: 78 % Nadaljnji razvoj. Da 

Obdelal: Vito Hazler Teren: 19. 1. 2006 
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 
 

 

Karta:  

 
 

 



 39 

EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

Število prebivalstva  
 

204 (popis 2002)  

Status: Vas   

Tip: Gručasta vas v bližini reke Pake, 
tranzitne ceste in železniške proge 
Celje - Velenje 

Nmv: 322 m  

Karta: TTN Šoštanj 31, 41 

Z. št.: 04 

Prva omemba: Ni podatkov Evid. št.:  568 

Razvoj: 2. pol. 19. stol., 20. stol.  

Ime: PAŠKA VAS  Vrednost: KD 

Opis: Paška vas leži na ravnici v bližini reke Pake, tranzitne ceste proti 
Celju, Velenju in Mozirju, in ob železniški progi Celje – Velenje. Kljub 
številnim novogradnjam v zadnjih tridesetih letih, ki so se k vasi 
pripenjale v predvsem na severni in južni strani, je če vedno ohranila 
podobo gručaste vasi s prevladujočo kmečko podobo.  Čeprav 
večina prebivalcev ne živi več samo od kmetijstva, kmetije ne 
propadajo, zato so tudi stanovanjska in gospodarska poslopja dobro 
vzdrževana in večinoma ohranjajo svojo prvotno namembnost. Vas 
obdajajo polja in travniki. Prostorsko in poselitveno dopolnilo 
gručastega jedra vasi so kozolci postavljeni med obdelovalne 
površine južno od vasi, kar oblikuje zelo slikovito podobo kraja.  
 
 
 
 

Dejavnosti: Pred desetletji so se kmetje intenzivno ukvarjali s hmeljarstvom, 
danes pa je ta dejavnost že skoraj povsem opuščena. Nanjo 
spominjajo hmeljske sušilnice, ki so bodisi samostojne stavbe ali pa 
dograjene h gospodarskim poslopjem ali kozolcem. Danes 
prevladuje predvsem živinoreja, gojenje različnih polikultur. Veliko 
prebivalcev zaposlenih v Velenju, na Polzeli, Celju in drugod.   
 
 
 

Valorizacija: Paška vas sodi med najbolj slikovita kmečka naselja v severnem 
delu Savinjske doline. Ohranila je značilno gručasto zasnovo 
vaškega jedra in prevladujoč kmečki videz, kar bi lahko s pridom 
izkoristili za razvoj dopolnilnih kmetijskih dejavnosti in zlasti za 
sodobne oblike turizma.  
 

Varstveni režim: Za vaško jedro velja varstveni režim I. stopnje, za celotno območje 
vasi pa II. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Stavbe v starem jedru so dobro vzdrževane, lastniki jih redno 
obnavljajo. Novogradnje in nadomestne gradnje niso pretirano 
moteče. 
 

Ohranjenost: D: 83 % G: 80 % Nadaljnji razvoj. Da 

Obdelal: Vito Hazler Teren: 19. 1. 2006 
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C1 
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Podgora 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

Število prebivalstva  
 

198 (popis 2002)  

Status: Vas   

Tip: Razložena vas ob vznožju Gore 
Oljke, ki obsega Zgornjo in 
Spodnjo Podgoro 

Nmv: 310 – 355 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 05 

Prva omemba: Ni podatkov Evid. št.:  572 

Razvoj: 18., 19 in 20. stoletje 

Ime: PODGORA Vrednost: KD 

Opis: Podgora je razložena vas ob vznožju Gore Oljke, ki obsega Zgornjo 
in Spodnjo Podgoro. Vas je delno še ohranila nekdanjo kmečko 
podobo s stanovanjskimi hišam in gospodarskimi poslopji. 
Najstarejša ohranjena je Pongračeva domačija iz 18. stoletja, ki pa je 
v dokaj slabem gradbenem stanju in potrebna obnove. Pred leti več 
malih in srednjih kmetij, ki so se večino 20. stoletja ukvarjale 
predvsem s hmeljarstvom. Več ljudi zaposlenih v bližnjih industrijskih 
krajih. Dobre cestne povezave s  Polzelo in Velenjem so omogočile 
prostorsko širitev vasi in gradnjo več novih enodružinskih hiš.  
 
 
 
 
 
 
 

Dejavnosti: V preteklosti kmetijstvo in hmeljarstvo, delno tudi predelava lesa. V 
vasi nekaj obrtnikov in gostilna.  
 
 
 
 

Valorizacija: Vas zavzema izjemno slikovito lego na pobočjih ob vznožju Gore 
Oljke. Med domačijami se prepletajo njive, travniki, travniški 
sadovnjaki in zaplate gozda  
 
 
 

Varstveni režim: Za vas velja varstveni režim II. Stopnje. Ohrani se naj sedanja 
razložena poselitev.  
 
 

Ocena stanja: Kmečki domovi so večinoma ohranili prvotno dejavnost. Izjema je 
zapuščena Pongračeva domačija, ki sameva in objekti propadajo. 
Cestne povezave so dobre.  
 

Ohranjenost: D: 75 % G: 80 % Nadaljnji razvoj. Da 

Obdelal: Vito Hazler Teren: 19. 1. 2006 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 
 

 

Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

Število prebivalstva  
 

393 (popis 2002)  

Status: Vas   

Tip: Gručasta vas ob Hudem potoku in 
med tranzitno cesto in železniško 
progo Celje - Velenje 

Nmv: 310 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 06 

Prva omemba: Ni podatkov Evid. št.:  573 

Razvoj: Rimsko obdobje, 793 (srebrniki), 19. in 20. stoletje 

Ime: REČICA OB PAKI Vrednost: KD 

Opis: Rečica ob Paki je gručasta vas, ki jo reka Paka deli na Zgornjo vasi, 
ki jo prečka Hudi potok, in Spodnjo vas na desnem bregu reke Pake. 
K vasi sodita še zaselka Roje, del Gmajne in Foršt..Z zahodne strani 
Rečico omejuje tranzitna cesta Šentrupert – Velenje, z vzhodne pa 
železniška proga Celje - Velenje. O zgodnji naselitvi v dobi antike 
pričajo antične najdbe (opeka) in novci iz leta 793, ki so bili najdeni v 
bližnjem kamnolomu. Oba vaška jedra sta ohranila kmečko podob, 
saj prepletajo male, srednje in velike kmetije z gospodarskimi 
poslopji, hmeljskimi sušilnicami, kaščami in kozolci. V vasi je 
ohranjenih več spomeniško pomembnih stavb, mdr. hiša št. 14 in 
kašče na domačijah št. 11, 29a, 29c in hiša z mlinom Rečica on Paki 
33. Zanimiva je tudi vila, Rečica ob Paki 1, ki so jo zgradili uspešni 
industrialci. Vas obdajajo dobro obdelane kmetijske površine. 
Hmeljski nasadi so večinoma opuščeni.   
 
 

Dejavnosti: Prvotna gospodarska dejavnost je bilo kmetijstvo, ki je vasi dalo 
značilno prepoznavnost in podobo. Do konca 90. let 20., stoletja so 
se kmetje ukvarjali s hmeljarstvom, sedaj je ta dejavnost večinoma 
opuščena. Kmetije so imele v Malem Vrhu in v Gavcah vinograde, 
stare zidanice – vinske kleti so ponekod še ohranjene. V vasi je 
gostilna in sodobnih obrtnih storitev (npr. avtomehanik).  
 

Valorizacija: Vas sodi med najbolj slikovite in enovite aglomeracije Savinjske 
doline. Pomembna je zlasti po več starih stavbah, ki so večinoma 
brez ustrezne namembnosti.  
 
 

Varstveni režim: Za obe jedri vasi velja varstveni režim I. stopnje.  
 
 

Ocena stanja: Stari stavbni fond v obeh delih vasi je solidno ohranjen. Ohranjena je 
tudi gručasta zasnova vasi, ki sicer maloštevilne novogradnje niso 
bistveno okrnile. Več novogradenj je na obrobju vasi v smeri proti 
Šmartnem ob Paki.  
 

Ohranjenost: D: 85 % G: 80 % Nadaljnji razvoj. Da 

Obdelal: Vito Hazler Teren: 19. 1. 2006 
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 45 

EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Skorno 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

Število prebivalstva  
 

208 (popis 2002)  

Status: Vas   

Tip: Razložena vas z dvema bolj ali 
manj zgoščenima deloma  

Nmv: 350 – 550 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 07 

Prva omemba: Ni podatkov Evid. št.:  574 

Razvoj: 19.  in 20. stol. ; šola od 1921 

Ime: SKORNO Vrednost: KD 

Opis: Skorno je razložena vas z dvema bolj ali manj zgoščenima deloma 
Zgornje in Spodnje Skorno. Sega od soteske Pake do razgibanega 
hribovja na severu občine in se tam stika z vasjo podobne 
poselitvene strukture, s Skornim pri Šoštanju. V dolinskem svetu več 
enodružinskih hiš delavcev, uslužbencev in obrtnikov, medtem ko v 
hribovitem delu prevladujejo kmetije. Ohranjenih več spomeniško 
pomembnih stavb, ki bi jih kazalo vključiti v turistično ponudbo 
občne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dejavnosti: Kmetijska dejavnost v opuščanju, precej živinoreje, dohodek tudi od 
gozdarstva. Ljudje zaposleni v bližnjih gospodarskih središčih.  
 
 
 
 
 

Valorizacija: Vas je zanimiva po strukturi poselitve. V hribovitem svetu več 
srednjih in manjših kmetij, ki stojijo precej razmaknjena druga od 
druge.  
 
 
 

Varstveni režim: Za vas velja varstveni režim II. Stopnje za hriboviti del in III. za 
dolinski ob reki Paki. 
 
 

Ocena stanja: Vas je ohranila značilno razloženo strukturo poselitve. Novogradnje 
vseh mogočih tipov in brez pravega reda so posejane povsod.   
 

Ohranjenost: D: 75 % G: 78 % Nadaljnji razvoj. Da 

Obdelal: Vito Hazler Teren: 19. 1. 2006 
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Slatina 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

Število prebivalstva  
 

211 (popis 2002)  

Status: Vas   

Tip: Razložena vas na razgibani 
planoti nad desnim bregom reke 
Pake  

Nmv: 350 m 

Karta: TTN Šoštanj 41 

Z. št.: 08 

Prva omemba: Ni podatkov Evid. št.:  575 

Razvoj: 18. 19. in 20. stol.  

Ime: SLATINA Vrednost: KD 

Opis: Slatina je razložena vas na razgibani planoti zahodno nad desnim 
bregom reke Pake. Tu in tam ohranjenih še nekaj srednjih in malih 
kmetij. Več novogradenj delavcev in uslužbencev. Med oživljenimi 
vinogradi tudi nekaj počitniških hišic – vikendov. Nekatere nove hiše 
grajene v izrazito modernističnem slogu brez najmanjšega posluha 
za skladnost s kulturno krajino. V vasi ohranjene trije izjemno 
pomembni kulturni spomeniki: povsem leseno gospodarsko poslopje, 
in hiši Slatina št. 19 in 22.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dejavnosti: Nekaj kmetijstva, ponovno oživljeno vinogradništvo, storitvena in 
proizvodna obrt v manjšem obsegu. Večina ljudi zaposlenih v bližnjih 
industrijskih krajih.  
 
 

Valorizacija: Slatina ima izjemno lego na pomolasti planoti, ki sega od severa 
proti jugu. Prevladuje razložena poselitev, ki se le na nekaterih 
mestih nekoliko zgosti. V vasi ohranjenih nekaj izjemno pomembnih 
kulturnih spomenikov.  
 
 

Varstveni režim: Za okolico spomeniško pomembnih stavb velja varstveni režim I. 
stopnje. Drugod se naj ohrani značilna razložena struktura poselitve.   
 
 

Ocena stanja: Spomeniško pomembne stavbe s v dobrem gradbenem stanju. Polja 
in travnih so v rabi, kulturna krajina zelo kakovostna.  
 
 

Ohranjenost: D: 80 %   Nadaljnji razvoj. Da 

Obdelal: Vito Hazler Teren: 19. 1. 2006 
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Šmartno ob Paki  

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

Število prebivalstva  
 

594 (popis 2002)  

Status: Vas   

Tip: V jedru razpotegnjena gručasta 
vas v smeri JV-SZ ob cerkvi  

Nmv: 313 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 09 

Prva omemba: 1256 (cerkev), 1339 (grad) Evid. št.:  567 

Razvoj: 2. pol. 19. stol., 1892 (železnica), 2. pol. 20. stol. 

Ime: ŠMARTNO OB PAKI Vrednost: KD 

Opis: Sledovi poselitve že iz rimske dobe. V bližini bi naj vodila rimska 
cesta. Najdenih več napisnih rimskih kamnov. Cerkev, ki je dala 
kraju ime,  se prvič omenja 1256. Gotsko jedro cerkve pozneje 
uničeno. Župnija od leta 1528. Leta 1339 se prvič omenja stari paški 
grad (Packenstein), ki mu lastniki leta 1872 snamejo streho in začne 
nezadržno propadati. Novi paški grad bi naj nastal med leti 1848 do 
1870, med domačini poznan kot Baronija.  Do srede 19. stoletja se je 
vas razvijala počasi umirjeno. Pomembna gospodarska dejavnost 
vinogradništvo, nato od 2. pol. 19. stol. vse pomembnejše 
hmeljarstvo, z zgraditvijo železnice leta 1892 pa dostava blaga (les, 
prevoz oseb idr.) na železniško postajo, ki je imela globoko zaledje v 
Zgornji Savinjski dolini in severozahodnem delu Spodnje Savinjske 
doline.  
Vas se je razvila ob stari tranzitni cesti iz Spodnje Savinjske doline 
na Koroško, ob južnem boku stare gotske cerkve sv. Martina, ki jo s 
severne strani še danes obdaja pokopališče. V jedru vasi ohranjenih 
nekaj nadstropnih hiš premožnih velikih kmetov in trgovcev z lesom, 
značilna gospodarska poslopja, ki so jim pozneje dogradili sušilnice 
za hmelj in številni kozolci.  Osrednjo vaško ulico še vedno tvori 
nekaj nadstropnih hiš, stari šolski stavbi, gostilna in več kapel.   
Po 2. svetovni se je kraj močno prostorsko razširil. Zgradili so 
številne družinske hiše in v centru vasi, ob nekdanjem sokolskem 
domu še dva bloka in trgovino s stanovanji.  
 

Dejavnosti: Prvotno predvsem kmečka in furmanska vas. Pomembna 
gospodarska dejavnost v preteklosti vinogradništvo, nato več kot 100 
let hmeljarstvo, ki ga v zadnjih letih vse bolj opuščajo, pomen 
ponovno pridobiva vinogradništvo, vendar le na manjših in 
razdrobljenih površinah, kar je bilo značilno že za pretekla stoletja.  
 

Valorizacija: Šmartno ob Paki ohranja značilno obcestno poselitev razpotegnjene 
vasi. Predvideno podiranje starih hiš v osrednjem delu ob spomeniku 
NOB niso smotrne, saj bo razpadel najbolj prepoznaven del kraja. 

Varstveni režim: Za staro jedro Šmartnega velja varstveni režim II. stopnje.  

Ocena stanja: Prevec starih stavb ni ustrezno vzdrževani niti obnovljenih. 

Ohranjenost: D: 75 % G: 75 % Nadaljnji razvoj. Da 
Obdelal: Vito Hazler Teren: 19. 1. 2006 
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Naselje: 

 
Veliki Vrh 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

Število prebivalstva  
 

239 (popis 2002)  

Status: Vas   

Tip: Razložena vas po hrbtih in 
pobočjih Bezgovice 

Nmv: 400 – 550 m 

Karta: TTN Šoštanj 32, 42 

Z. št.: 10 

Prva omemba: Ni podatkov Evid. št.:  576 

Razvoj: 14. stol. (vplivno območje gradu), 18. 19. 20. stol. 

Ime: VELIKI VRH Vrednost: KD 

Opis: Veliki Vrh je razložena vas po hrbtih in pobočjih Bezgovice (640 m). 
Široka mreža cest in poti vodi do bolj ali manj samotnih kmetij, ki so 
večinoma obstajale že v 18. stoletju. S hišnimi imeni so navedene v 
franciscejskem katastru iz leta 1825. Ohranjenih nekaj gradbeno 
izstopajočih zidanic – vinskih kleti, ki so grajene iz kamna ali so 
deloma lesene. Na prisojnih pobočjih oživljeni vinogradi, tudi več 
novogradenj enodružinskih hiš prebivalcev, ki so zaposleni v 
industriji.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Dejavnosti: Nekaj aktivnih kmetij, ki se preživljajo z živinorejo in gozdarstvom. 
Pojavljajo se prvi zametki turizma na kmetijah, ki bi moralo biti 
strokovno vodeno.   
 
 
 
 

Valorizacija: Razložena struktura poselitve se je večinoma ohranila. Nekaj 
novogradenj v prostoru preveč izstopa in hromi slikovitost kulturne 
krajine.  
 
 
 

Varstveni režim: Z Veliki Vrh velja varstveni režim II. stopnje  
 
 
 

Ocena stanja: Ohranjena je poselitvena zasnova starih kmetij, ki so se domiselno 
prilagodile razgibani konfiguraciji terena kamor so domačije locirane.  
 

Ohranjenost: D: 78 % G: 78 % Nadaljnji razvoj. Da 
Obdelal: Vito Hazler Teren: 19. 1. 2006 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gavce 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 2  

Lastnik::  Hišno ime:  
Domačijski tip: 
 

Vinska klet s stanovanjem Nmv: 402 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 
Z. št.: 001 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Vinska klet s stanovanjem 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Vinska klet s stanovanjem (KD). 

Objekt: VINSKA KLET S 
STANOVANJEM - ZIDANICA 

Evid. št.:  047 

Tipol. oznaka: V breg potisnjena delno zidana vinska klet s stanovanjem 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1850 Vrednost: KD 

Opis: Vinska klet je v breg potisnjena vrhkletna delno zidana stavba s 
stanovanjem. Po oceni je nastala okrog leta 1850. Delno vkopani 
kletni del je izdan iz kamna in grobo na novo ometan, neometano 
leseno pritličje je zgrajeno iz kladna konstrukcije štiristrano obtesanih 
brun, ki se na vogalih povezujejo z utori na križ. Pritličje je 
dvocelično: v prvem prostoru je stiskalnica za sadje v drugem bivalni 
prostor, ki ga osvetljujejo mala okna kvadratasta in so opremljena s 
kovanimi mrežami v obliki križa. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je prekrita z 
opečnim zareznikom. 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Predelava grozdja in sadja, vinska klet. 
 
 
 

Valorizacija: Hiša je pomembna zaradi gradbene zasnove in lege v prostoru. 
 
 
 

Varstveni režim: Za hišo velja varstveni režim II. stopnje. Predlagamo, da se dimnik 
obnovi in da se gradbeni material v okolici objekta odstrani.  
 
 

Ocena stanja: Hiša je v dobrem gradbenem stanju, saj je bila pred kratkim 
obnovljena. Dimnik je pred tem, da se sesuje.  
 
 

Ohranjenost: D: 80 % G: 80 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelali: Dijana Lukić in Tadeja Ličen Teren: 24.10.2005 
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Naselje: 

 
Gavce 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 5  

Lastnik:: Strmšek Florjan Hišno ime: Krkova zidanica 

Domačijski tip: 
 

Zidanica sodi v sestav domačije 
Paška vas 26 

Nmv: 405 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 002 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Zidanica v vinogradu 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Zidanica (KD). 

Objekt: VINSKA KLET S 
STANOVANJEM - ZIDANICA 

Evid. št.:  048 

Tipol. oznaka: Ob breg prislonjena vrhkletna delno zidana zidanica s stanovanjem  
 

Čas nastanka: 1683 Vrednost: KD 

Opis: Stavba je ob breg prislonjena vrhkletna delno zidana zidanica s 
stanovanjem. Nastala bi naj leta 1683, letnica je vrezana na preklado 
novih lesenih vrat v klet. Pritličje je na strani, ki je obrnjeno v dolino, 
zgrajeno iz kladne konstrukcije masivnih smrekovih brun, ki so 
tristrano obdelana in so na zunanjščini ohranila naravno obliko 
debla. Bruna se na vogalih povezujejo z utori na križ. V tem delu 
stavbo opasuje lesen gank. Drugi del pritličja je enako kot klet zidan 
iz kamna in ometan. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega 
povezja, somerna dvokapna streha s čopoma je prekrita s skodlami.  
 
 
 
 

Namembnost: Vinska klet, občasno bivališče lastnika. 
 
 

Valorizacija: V kolikor letnica 1683 na novih kletnih vratih drži, potem velja stavba 
za najstarejše gospodarsko-stanovanjske objekte na območju 
Paškega Kota. Nestrokoven poseg je uničil večino najbolj 
pomembnih delov stavbe in iz enega ključnih kulturnih spomenikov 
slovenskih razsežnosti je nastal »romantično« prenovljen objekt. To 
je odličen primer, kako se kulturni spomeniki ne smejo prenavljati!!!  
 

Varstveni režim: Za hišo velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Stavba je v dobrem gradbenem stanju, saj so lastniki opravili celovito 
prenovo. 
 

Ohranjenost: D: 78 % G: 95 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Dijana Lukić in Tadeja Ličen Teren: 24.10.2005 
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Naselje: 

 
Gavce 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 6a  

Lastnik:: Franc Korbar Hišno ime: Pri Kumru 

Domačijski tip: 
 

Gručasta domačija malega kmeta. Nmv: 415 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 003 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Bivalna stanovanjska hiša, stanovanjska hiša z garažo, gospodarsko 
poslopje – marof, silos, uta. 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Gospodarsko poslopje (KD). 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE – 
MAROF 

Evid. št.:  049 

Tipol. oznaka: Ob breg prislonjeno vrhkletno delno zidano gospodarsko poslopje s 
prislonjenim kozolcem. 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1880, predelava 1963 Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje je ob breg prislonjeno delno zidano poslopje s 
prislonjenim kozolcem. Po oceni so staro stavbo (hiša) na tem 
pozidali okrog leta 1880. Leta 1963 so lastniki preuredili domačijo in 
namesto takratne hiše prestavili gospodarsko poslopje in objekt 
podaljšali za 5 m. Preureditve so objekt precej posodobile, tako da je 
izgubil večino spomeniške pričevalnosti. Delno vkopan hlevski in 
kletni del je zidan, medtem ko je pritličje zidano le delno. Prislonjen 
kozolec ima tri okna. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega 
povezja, somerna dvokapna streha je prekrita s cementnim 
zareznikom.  
 
  
 

Namembnost: Hlev za živino in spravilo krme. 
 
 
 

Valorizacija: Poslopje je pomembno po skladni postavitvi v prostor, zaradi starosti 
in kot »sestavljenka« iz hiše in gospodarske stavbe.   
 
 
 

Varstveni režim: Za objekt velja varstveni režim III. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Objekt je v dobrem gradbenem stanju, saj je obnovljen, v stalni 
uporabi in vzdrževan. 
 

Ohranjenost: D: 65 % G: 95 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelali: Dijana Lukić in Tadeja Ličen Teren: 23. 10. 2005 
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EVIDENCA * ETNOLOŠKA DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 
 

 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * ETNOLOŠKA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gavce 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 7a  

Lastnik:: 
 

Franc Zacirkovnik Hišno ime: Pri Korenu 

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v nizu ob 
vaški cesti. 

Nmv: 417 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 004 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Nova stanovanjska hiša, garaže, stara stanovanjska hiša, 
gospodarsko poslopje, kapela 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kapelica (KS), gospodarsko poslopje (KD). 

Objekt: KAPELA Evid. št.:  050 

Tipol. oznaka: Kapela odprtega tipa 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1850 Vrednost: KS 

Opis: Kapela zasnovana kot odprti tip kapele. Po oceni je nastala okrog 
leta 1850. Zunanjščina je fino ometana in pobeljena, pročelja členijo 
strešni in mejni zidec, fuge, obrobe odprtin in dva trebušasta 
stebriča, ki nosita masivni zgornji in ostrešni del kapele. V zastekljeni 
niši v zadnji notranji steni je lesen kipec sv. Urbana, ki ga v kapelo 
prenesli iz cerkve sv. Janeza Krstnika v Gorenju. Kapela ima 
nekoliko upognjeno dvokapno streho, ki je prekrita z bobrovcem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Zasebno znamenje katoliške verske skupnosti. 
 
 
 

Valorizacija: Kapelica je pomembna zaradi starosti in značilne zasnove. 
 
  

Varstveni režim: Za kapelico velja varstveni režim I. stopnje. Ohrani naj sedanjo 
podobo in zasnovo. 
 

Ocena stanja: Kapelica je v dobrem gradbenem stanju in je redno vzdrževana. 

Ohranjenost: D: 88 % G: 95 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelali: Dijana Lukić in Tadeja Ličen Teren: 23. 10. 2005 
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EVIDENCA * ETNOLOŠKA DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

   
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gavce 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 7a  

Lastnik:: Franc Zacirkovnik Hišno ime: Pri Korenu 
Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v nizu ob 
vaški cesti. 

Nmv: 417 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 
Z. št.: 005 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Nova stanovanjska hiša, garaže, stara stanovanjska hiša, 
gospodarsko poslopje, kapela 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kapela (KS), gospodarsko poslopje (KD). 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE - 
MAROF 

Evid. št.:  051 

Tipol. oznaka: Ob breg prislonjeno vrhkletno delno zidano gospodarsko poslopje s 
prislonjenim kozolcem. 
 

Čas nastanka: 1934 Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje je zasnovano kot vrhkletno delno zidano 
poslopje s prislonjenim kozolcem. Nastalo je leta 1934. Kletni 
oziroma hlevski del je zidan, medtem ko je pritlični del poslopja zidan 
le delno. V tem delu so v zatrepno steno vzidani dve okni s 
polknicami, nad njima pa visoki polkrožno zaključeni lini z opečnimi 
mrežami. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, 
somerna dvokapna streha je prekrita z opečnim zareznikom (bon-
vinkovci).  
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Hlev za živino, ter shranjevanje krme in orodij.  
 
 
 
 

Valorizacija: Poslopje je pomembno, ker naj bi bilo eno starejših v vasi. Lastnik je 
že začel s prenovo, tako da je vprašanje, kaj prvotnega bo ohranil. 
 
 
 

Varstveni režim: Za objekt velja varstveni režim III. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Objekt je v slabem gradbenem stanju, saj je sredi procesa prenove. 

Ohranjenost: D: 60% G: 85 % Možnost ohranitve: Da 

 
Obdelali: 

 
Dijana Lukić in Tadeja Ličen 

 
Teren: 

 
23. 10. 2005 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

   
 

 

Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gavce 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 16  

Lastnik:: Frančiška in Danilo 
Pokleka 

Hišno ime: Petrač 

Domačijski tip: 
 

Gručasta domačija srednjega 
kmeta in delavca. 

Nmv: 465 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 006 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Stanovanjska hiša, stara stanovanjska hiša, zidanica, gospodarsko 
poslopje, dvojni kozolec, vodnjak, lesen križ  

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stara stanovanjska hiša (KD), zidanica (KD), križ (KD), dvojni 
kozolec (KD), vodnjak (KD) 
 

Objekt: STANOVANJSKA HIŠA Evid. št.:  052 

Tipol. oznaka: Pritlična zidana hiša z belo kuhinjo 
 

Čas nastanka: 1896 Vrednost: KD 

Opis: Stanovanjska hiša je pritlična zidana stavba z belo kuhinjo. Nastala 
je leta 1896. Večinoma je zgrajena iz opeke, fasade so v celoti fino 
ometane in pobeljene. Posebnost stavbe so okenske odprtine: 
lesena dvokrilna okna so za nekaj centimetrov pomaknjena v ostenje 
in na vrhu se okenska niša zaključi v obliki segmentnega loka. Glavni 
vhod ima lesen podboj in dvoje skladno oblikovanih vratnih kril. 
Ostrešje je prekrita z opečnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Stavba za shranjevanje večinoma odvečnih predmetov. Hišo bi 
veljalo prenoviti za potrebe turizma.  
 
 
 

Valorizacija: Hiša je pomembna zaradi starosti in prvotne zasnove. 
 
 

Varstveni režim: Za hišo velja varstveni režim II.  
 
 

Ocena stanja: Objekt je potreben obnove, ker fasada odpada, dimnik se bo zrušil.  
 

Ohranjenost: D: 75 % G: 78 % Možnost ohranitve: Vpr. 

Obdelali: Dijana Lukić in Tadeja Ličen Teren: 23. 10. 2005 
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EVIDENCA * ETNOLOŠKA DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

  
 

 
 

 

Karta:  

 
 

 

EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

    



 66 

Naselje: Gavce Občina: Šmartno ob Paki 

H. št.: 16  

Lastnik:: Frančiška in Danilo 
Pokleka 

Hišno ime: Petrač 

Domačijski tip: 
 

Gručasta domačija srednjega 
kmeta in delavca 

Nmv: 440 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 007 
Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, stara stanovanjska hiša, zidanica, gospodarsko 
poslopje, dvojni kozolec, vodnjak, lesen križ. 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stara stanovanjska hiša (KD), zidanica (KD), križ (KD), dvojni 
kozolec (KD), vodnjak (KD). 
 

Objekt: ZIDANICA – VINSKA KLET Evid. št.:  053 

Tipol. oznaka: V breg potisnjena vrhkletna delno zidana klet 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1850 Vrednost: KD 

Opis: Stavba je v breg potisnjena vrhkletna delno zidana klet. Nastala je 
okrog leta 1850, ob zadnji adaptaciji so jo podaljšali za 3 m. Delno 
vkopana klet je v celoti zidana iz kamna in grobo ometana. Pritličje je 
bilo prvotno v celoti leseno, sedaj ima v levem delu prizidano sobo. 
Bruna so štiristrano obdelana , na vogalih se povezujejo z utori na 
križ. Ostrešje je novo, izdelano v tradicijo trapezastega povezja, 
somerna dvokapna streha naklona okrog 35 ° je prekrita z opečnim 
zareznikom. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Predelava grozdja, vinska klet.  
 
 

Valorizacija: Starejši del zidanice je pomembne zaradi zasnove in obdelave brun 
ter kot značilna vinogradniška stavba območja Paškega Kota.  
 
 

Varstveni režim: Za objekt velja varstveni režim III.stopnje. 
 

Ocena stanja: Objekt je v zadovoljivem stanju, je v stalni uporabi. Moti le prizidek in 
nizek naklon strehe, ki je porušil značilna oblikovna razmerja 
zidanice.   
 

Ohranjenost: D: 58 % G: 85 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelali: Dijana Lukić in Tadeja Ličen Teren: 23. 10. 2005 
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EVIDENCA * ETNOLOŠKA DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * ETNOLOŠKA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gavce 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 16  

Lastnik:: Frančiška in Danilo 
Pokleka 

Hišno ime: Petrač 

Domačijski tip: 
 

Gručasta domačija srednjega 
kmeta in delavca 

Nmv: 465 m 

Karta: TTN Šoštanj 32 

Z. št.: 008 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Stanovanjska hiša, stara stanovanjska hiša, zidanica, gospodarsko 
poslopje, dvojni kozolec, vodnjak, lesen križ. 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stara stanovanjska hiša (KD), zidanica (KD), križ (KD), dvojni 
kozolec (KD), vodnjak (KD). 
 

Objekt: LESEN KRIŽ Evid. št.:  054 

Tipol. oznaka: Leseno znamenje ob cesti. 

Čas nastanka: 1980 Vrednost: KD 

Opis: Znamenje je zasnovano kot lesen križ z valovito pločevinasto 
strešico. V sedanji podobi so ga postavili ob cesti pred domačijo leta 
1980 na mestu starejšega prav tako lesenega križa. Križani je pribit 
na manjši lesen križ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Znamenje katoliške verske skupnosti.  
 
 
 

Valorizacija: Znamenje je pomembno kot sestavina domačijskega prostora. 
 
 
 

Varstveni režim: Za znamenje velja varstveni režim III. stopnje. Znamenje nekoliko 
zakriva rastje, zato predlagamo da se slednje redno obrezuje. 
 
 

Ocena stanja: Znamenje je v dobrem stanju in je redno vzdrževano. 
 

Ohranjenost: D: 60 % G: 90 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelali: Dijana Lukić in Tadeja Ličen Teren: 23. 10. 2005 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (bavni znak):       
 
 
                

Fotografija: 
 

 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gavce 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 16  

Lastnik:: Frančiška in Danilo 
Pokleka 

Hišno ime: Petrač 

Domačijski tip: 
 

Gručasta domačija srednjega 
kmeta in delavca 

Nmv: 465 m 

Karta: TTN Šoštanj 32 

Z. št.: 009 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Stanovanjska hiša, stara stanovanjska hiša, zidanica, gospodarsko 
poslopje, dvojni kozolec, vodnjak, lesen križ. 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stara stanovanjska hiša (KS), zidanica (KD), križ (KD), dvojni 
kozolec (KD), vodnjak (KD). 
 

Objekt: KOZOLEC Evid. št.:  055 

Tipol. oznaka: Dvojni kozolec - toplar 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1890 Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot dvojni kozolec – toplar. Po oceni je nastal 
okrog leta 1890. Ima le en par oken, nosilni stebri stojijo na kamnitih 
podstavkih. Podporne ročice so ravne, del bran je obitih z deskami. 
Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, somerna 
dvokapna streha je prekrita s salonitnimi ploščami.  
Na vsaki strani ima kozolec dograjeno po eno odprto lopo. 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Kozolec ohranja prvotno namembnost kot shramba za seno in slamo 
ter orodja in kmetijske stroje. 
 
 

Valorizacija: Kozolec je pomemben kot sestavina ambienta Petračeve domačije.  
 
 

Varstveni režim: Za kozolec velja varstveni režim III. stopnje. Predlagamo, da se 
dodana prizidka odstranita in da se obnovi streha z opečnim 
zareznikom. Prav tako naj se odstrani ves gradbeni material, saj ta 
zakriva samo konstrukcijo kozolca. 
 

Ocena stanja: Kozolec je v slabem gradbenem stanju. Delno je še v uporabi, 
predlagamo redno vzdrževanje. 
 

Ohranjenost: D: 55 % G: 60 % Možnost ohranitve: Vpr. 
Obdelali: Dijana Lukić in Tadeja Ličen Teren: 23. 10. 2005 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

 
 
Fotografija: 
 

  
 

 

 
 
 
Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gavce 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 16  

Lastnik:: Frančiška in Danilo 
Pokleka 

Hišno ime: Petrač 

Domačijski tip: 
 

Gručasta domačija srednjega 
kmeta in delavca 

Nmv: 465 m 

Karta: TTN Šoštanj 32 

Z. št.: 010 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Stanovanjska hiša, stara stanovanjska hiša, zidanica, gospodarsko 
poslopje, dvojni kozolec, vodnjak, lesen križ. 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stara stanovanjska hiša (KS), zidanica (KD), križ (KD), dvojni 
kozolec (KD), vodnjak (KD). 
 

Objekt: VODNJAK Evid. št.:  056 

Tipol. oznaka: Vodnjak z jaškom in vretenom  
 

Čas nastanka: Okrog leta 1900 Vrednost: KD 

Opis: Vodnjak leži v bližini stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja. 
Globok je okrog 9 m, jašek je pozidan iz kamna. Na površini je 
kvadratast hrastov obod v višini miznega horizonta, nad njim ogrodje 
za vreteno, ki ga prekriva dvokapna streha iz desk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Hišni vodnjak, danes le redko v rabi, le za hlajenje pijač. 
 

Valorizacija: Vodnjak je pomemben zaradi svoje oblike in zasnove. 
 

Varstveni režim: Za vodnjak velja varstveni režim II. stopnje. 

Ocena stanja: Vodnjak je v dobrem gradbenem stanju. 

Ohranjenost: D: 75 % G: 80 % Možnost ohranitve: Da 
Obdelali: Dijana Lukić in Tadeja Ličen Teren: 23. 10. 2005 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

   
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gavce 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 24  

Lastnik:: Suzana Kreps Hišno ime: Pri Rastočnikih 
Domačijski tip: 
 

Domačija malega kmeta in 
delavca s poslopji razporejenimi v 
gručo 

Nmv: 318 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 
Z. št.: 011 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Nova stanovanjska hiša, stara stanovanjska hiša, gospodarsko 
poslopje, dvojni kozolec. 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Dvojni kozolec (KD), gospodarsko poslopje (KD). 

Objekt: KOZOLEC Evid. št.:  057 

Tipol. oznaka: Dvojni kozolec – toplar 

Čas nastanka: Okrog leta 1860 Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot dvojni kozolec toplar. Nastal je okrog leta 
1860. Ima dva para oken, nosilni stebri stojijo na betonskih 
podstavkih. Podporne ročice so enojne in ravne. Brane so srednje 
gosto mrežene z močnimi tramiči, lina pravokotniške oblike ima 
močna podboja, preklada pa je del domiselne konstrukcije tramičev 
in zgornjega prečnega trama. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
trapezastega povezja, somerna dvokapna streha s  čopoma je 
prekrita z bobrovcem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Shranjevanje krme in kmetijskih strojev, orodij. 

Valorizacija: Poslopje je pomembno zaradi starosti in lege v prostoru. 

Varstveni režim: Za poslopje velja varstveni režim II. stopnje. Predlagamo, da se 
kozolec vendarle ohrani ali proda kljub nameri lastnika, da ga podre 
in na njegovem mestu zgradi hišo.  
 

Ocena stanja: Kozolec se nahaja v zadovoljivem gradbenem stanju. Slabo je 
vzdrževana streha.  

Ohranjenost: D: 80 % G: 83 % Možnost ohranitve: Ne 

Obdelali: Dijana Lukić in Tadeja Ličen Teren: 23.10.2005 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

      
 
 

 
Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gavce 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 24  

Lastnik:: Suzana Kreps Hišno ime: Pri Rastočnikih 
Domačijski tip: 
 

Domačija malega kmeta in 
delavca s poslopji razporejenimi v 
gručo 

Nmv: 318 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 
Z. št.: 012 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Nova stanovanjska hiša, stara stanovanjska hiša, gospodarsko 
poslopje, dvojni kozolec. 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Dvojni kozolec (KS), gospodarsko poslopje (KD). 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE - 
MAROF 

Evid. št.:  058 

Tipol. oznaka: Nadstropno delno zidano gospodarsko poslopje s prislonjenim 
kozolcem.  
 

Čas nastanka: Okrog leta 1880 Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje je nadstropno delno zidano poslopje s 
prislonjenim kozolcem. Nastalo je okrog leta 1880. Pritlični del je 
zidan iz kamna in ometan, leseno nadstropje je zgrajeno iz kladne 
konstrukcije brun in skeletnega ogrodja soh na katere so pokončno 
pribite deske. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega 
povezja, somerna dvokapna streha je prekrita z bobrovcem in 
opečnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Shranjevanje krme, kmetijskih orodij. 
 
 
 
 

Valorizacija: Poslopje je pomembno po zasnovi in kot del domačijskega prostora. 
 
 

Varstveni režim: Za poslopje velja varstveni režim III. stopnje. Lastnik namerava 
poslopje zrušiti in zgraditi stanovanjsko hišo.  
 

Ocena stanja: Poslopje se nahaja v slabem gradbenem stanju. Leseni ztarep je 
močno načet, prav tako celotna lesena konstrukcija.  
 

Ohranjenost: D: 60 % G: 55 % Možnost ohranitve: Ne 

Obdelali: Dijana Lukić in Tadeja Ličen Teren: 23.10.2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 
 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gavce 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.:  
 

25  

Lastnik:: 

 
Ivanka Podgoršek Hišno ime: Pri Lezek 

Domačijski tip: 
 

Kmetija srednjega kmeta s poslopji 
razporejenimi v gruči v bližini 
glavne ceste 

Nmv: 318 m 

Karta: TTN Šoštanj 41 

Z. št.: 013 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, kašča, hlev, svinjak s hmeljsko sušilnico,  
kozolec, vodnjak, zidanica. 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KD), kašča (KD), svinjak s hmeljsko sušilnico 
(KD), dvojni kozolec (KD) 
 

Objekt: KAŠČA Evid. št.:  059 

Tipol. oznaka: V breg potisnjena vrhkletna zidana kašča z gankom 
 

Čas nastanka: Okrog 1912. Vrednost: KD 

Opis: Kašča je zasnovana kot v breg potisnjena vrhkletna zidana stavba z 
gankom na glavnem pročelju. Kašča je današnjo podobo dobila 
okrog leta 1912, ko so na mestu stare, v kleti zidane, v pritličju pa 
lesene in s slamo krite kašče, postavili stavbo današnjega videza.  
Obsega dva kletna prostora z ločenimi vhodi z glavnega pročelja in 
tri prostore v nadstropju s skupnim vhodom z ganka. Zunanjščina 
kašče je v celoti ometana: vogali, mejni zidci in obrobe oken so 
obdelani v grobem ometu, medtem ko so fasadna polja gladka. Vseh 
troje vhodnih vrat na zunanjščini je lesenih, visoka dvokrilna okna so 
zaprta s polknicami z gibljivimi letvicami. Ostrešje je izvedeno v 
konstrukciji trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je 
prekrita s cementno tegolo. 
 
 

Namembnost: Pred leti so lastniki pritličje uporabljali za bivanje (dve sobi in manjša 
shramba), danes v celoti le za shrambo različnega materiala, živil in 
pijače. 
 

Valorizacija: Stavba je pomembna zaradi gradbene zasnove, skladno obdelanega 
lesenega ganka z izrezljanimi cvetnimi motivi. 
 
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim II. stopnje. Predlagamo, da se 
gradbeni material, ki je zložen ob bočni in glavni fasadi, odstrani na 
primernejšo lokacijo. S tem bi objekt bolj prepoznaven. 

Ocena stanja: Stavba je dobro ohranjena, delno zaradi prenavljanja, delno zaradi 
uporabe.  
 

Ohranjenost: D: 78 % G: 85 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelali: Dijana Lukić in Tadeja Ličen Teren: 21. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gavce 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.:  
 

25  

Lastnik:: 

 
Ivanka Podgoršek Hišno ime: Pri Lezek 

Domačijski tip: 
 

Kmetija srednjega kmeta s poslopji 
razporejenimi v gruči v bližini 
glavne ceste 

Nmv: 318 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 014 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, kašča, hlev, svinjak s hmeljsko sušilnico,  
kozolec, vodnjak, zidanica. 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KD), kašča (KD), svinjak s hmeljsko sušilnico 
(KD), dvojni kozolec (KD) 
 

Objekt: SVINJAK  S HMELJSKO 
SUŠILNICO 

 

Evid. št.:  060 

Tipol. oznaka: Nadstropno delno zidano poslopje s sušilnim stolpom 
 

Čas nastanka: Okrog leta1900 
 

Vrednost: KD 

Opis: Svinjak s hmeljsko sušilnico je nadstropno delno zidano poslopje 
dograjenim sušilnim stolpom. Nastalo je okrog leta 1900. Takrat so 
na nekaj starejši zidan pritlični svinjak postavili še leseno nadstropje 
za shrambo suhega hmelja in iz opeke pozidali sušilni stolp s cevmi 
in lesami za sušenje hmelja. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
trapezastega povezja. Somerna dvokapna streha je prekrita s 
cementnim zareznikom.  
 
  
 
 
 

Namembnost: Nekdanja hmeljska sušilnica, danes le še svinjak.  
 
 

Valorizacija: Stavba je zanimiva zaradi kombinacije svinjskega hleva in hmeljske 
sušilnice in kot povezovalni člen z gospodarskim poslopjem v 
konstrukcijsko zanimivo celoto. 
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim III. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Stavba je v zadovoljivem stanju. Ker je še v uporabi, obstaja 
možnost prenove. 
 

Ohranjenost: 
 

D: 58 % G: 78 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelali: 
 

Dijana Lukić in Tadeja Ličen Teren: 21. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gavce 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.:  
 

25  

Lastnik:: 

 
Ivanka Podgoršek Hišno ime: Pri Lezek 

Domačijski tip: 
 
 

Kmetija srednjega kmeta s poslopji 
razporejenimi v gruči v bližini 
glavne ceste 

Nmv: 318 m 

Karta: TTN Šoštanj 41 

Z. št.: 015 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, kašča, hlev, svinjak s hmeljsko sušilnico,  
kozolec, vodnjak, zidanica.  

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KD), kašča (KD), svinjak s hmeljsko sušilnico 
(KD), dvojni kozolec (KD) 
 

Objekt: KOZOLEC Evid. št.:  061 

Tipol. oznaka: Dvojni kozolec – toplar. 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1830. Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot dvojni kozolec – toplar. Po oceni je nastal 
okrog leta 1830. Ima tri pare oken, nosilni stebri stojijo na kamnitih 
podstavkih. Podporne ročice so enojne in ravne, zanimiva je 
konstrukcija tramičev v branah. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je prekrita s 
cementnim zareznikom. Prvotna kritina je bila slama.  
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Nekoč so shranjevali žito, danes predvsem krmo, orodja, kmetijsko 
mehanizacijo. 
 
 

Valorizacija: Poslopje je pomembno zaradi prostorske lege, dobre ohranjenosti, 
okrašenega zatrepa. 
 

Varstveni režim: 
 

Za poslopje veja varstveni režim II. stopnje. 

Ocena stanja: 
 

Kozolec je v dobrem gradbenem stanju. Je v stalni uporabi. 

Ohranjenost: 
 

D: 80 % G: 80 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelali: 
 

Dijana Lukić in Tadeja Ličen Teren: 21. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

   
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gavce 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 26c  

Lastnik:: Jana Šket Hišno ime:  
Domačijski tip: 
 

 Nmv: 348 m 

Karta: TTN Šoštanj 32 
Z. št.: 016 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Gospodarsko poslopje. 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Gospodarsko poslopje (KD). 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE – 
MAROF 

Evid. št.:  062 

Tipol. oznaka: Ob breg prislonjeno vrhkletno delno zidano gospodarsko poslopje 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1890 Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje – marof je ob breg prislonjeno vrhkletno delno 
zidano poslopje. Delno vkopan hlevski del je zidan in ometan, 
medtem ko je pritličje leseno in zgrajeno iz skeletne konstrukcije soh, 
ki so obite s pokončno pritrjenimi deskami. Ostrešje je izvedeno v 
konstrukciji trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je 
prekrita s cementnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Poslopje sameva in ni več v rabi. 
 
 
 

Valorizacija: Objekt je pomemben zaradi zasnove in lege v prostoru.  
 
 
 

Varstveni režim: Za poslopje velja varstveni režim III. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Poslopje je v slabem stanju, lastnik ga ne namerava obnavljati in je 
očitno le »rezervna« lokacija za nadomestno stavbo.  
 

Ohranjenost: D: 50 % G: 68 % Možnost ohranitve: Vpr. 

Obdelali: Dijana Lukić in Tadeja Ličen Teren: 21.10.2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

   
 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gavce 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 
 

27  

Lastnik:: 

 
Časl Darinka Hišno ime:  

Domačijski tip: 
 

Stanovanjska hiša Nmv: 322 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 017 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KS). 

Objekt: STANOVANJSKA HIŠA Evid. št.:  063 

Tipol. oznaka: V breg potisnjena vrhkletna delno zidana hiša s predelano črno 
kuhinjo 
 

Čas nastanka: 1759 Vrednost: KS 

Opis: Stavba je zasnovana kot v breg potisnjena vrhkletna delno zidana 
hiša s predelano črno kuhinjo. Delno vkopana klet je zidana iz 
kamna in v celoti ometana ter pobeljena. Vhod v klet je z ožjega 
najbolj odprtega pročelja. Vzdolž glavnega daljšega pročelja so do 
pritličja speljane kamnite stopnice. Pritličje je v celoti zgrajeno kladne 
konstrukcije tristrano obdelanih predvsem smrekovih brun, ki so na 
zunanjščini ohranila naravno obliko debla. Na vogalih in ob predelnih 
stenah so bruna povezana z utori na križ in utori lastovičjega repa. V 
osrednji »hiši« je na prečnem tramu vrezana letnica 1759  in zapis 
»s. Antone«. Po izročilu je bila hiša prvotno cerkvena, kasneje pa   
zasebna last in sedanji lastnik je dedič nekdanjih stanovalcev.  
Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, somerna 
dvokapna streha je prekrita z opečnim zareznikom.  
  
 

Namembnost: Objekt ni stalno naseljen. Kletni del lastnik uporablja le za shrambo. 
 

Valorizacija: Hiša sodi med najstarejše ohranjene stavbe vsakdanjega življenja na 
območju Paškega Kota. Pomemben je po svoji zasnovi in zlasti po 
kakovosti tesarske obdelave lesa.  
 
 

Varstveni režim: Za objekt velja varstveni režim I. stopnje. 

Ocena stanja: Zunanjost objekta je v zadovoljivem stanju, čeprav ni v stalni 
uporabi. Notranjost je bolj zapuščena. 
 

Ohranjenost: D: 88 % G: 78 % Možnost ohranitve: Vpr. 

Obdelali: Dijana Lukić in Tadeja Ličen Teren: 21 10.2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 
 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gavce 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 
 

29  

Lastnik:: 

 
Matilda Kočevar Hišno ime: Pri Prodn'k'h 

Domačijski tip: 
 

Stanovanjska hiša Nmv: 333 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 018 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša. 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KD) 

Objekt: STANOVANJSKA HIŠA Evid. št.:  064 

Tipol. oznaka: V breg potisnjena vrhkletna delno zidana hiša s predelano črno 
kuhinjo. 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1810 Vrednost: KD 

Opis: Stanovanjska hiša je v breg potisnjena vrhkletna delno zidana stavba 
s predelano črno kuhinjo. Po oceni je nastala okrog leta 1810. Delno 
vkopan kletni del je zidan iz kamna in fino-grobo ometan, ima ozke 
prezračevalne line. Pritličje je večinoma leseno in zgrajeno iz kladne 
konstrukcije smrekovih in hrastovih štiristrano obdelanih brun. Les so 
pozneje obili z letvicami in ometali. Ob daljšem pročelju poteka 
lesena vzdolžna lopa (podobne izvedbe lop so bile razširjene na 
avstrijskem Koroškem). Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je prekrita z 
bobrovcem.  
 
 
 
 
 

Namembnost: Sprva bivališče lastnika, sedaj stavba ni naseljena že več let. 
 
 

Valorizacija: Stavba je pomembna po svoji zasnovi, domnevno hrani več 
zanimivosti, ki jih terenska raziskava ni uspela povsem pojasniti. 
 
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim III. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Stavba je v razpadajočem stanju, neuporabna. Lastnica ne 
namerava izvesti nobenih obnovitvenih posegov.  
 

Ohranjenost: D: 58 % G: 55 % Možnost ohranitve: Ne 

Obdelali: Dijana Lukić in Tadeja Ličen Teren: 21. 10. 2005 

 
  



 89 

EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

   
 
 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gavce 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 
 

31  

Lastnik:: 

 
 Hišno ime:  

Domačijski tip: 
 

Zidanica Nmv: 353 m 

Karta: TTN Šoštanj 32 

Z. št.:  019 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Zidanica – vinska klet 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Zidanica – vinska klet (KD). 

Objekt: KLET  S STANOVANJEM 

 

Evid. št.:  065 

Tipol. oznaka: V breg potisnjena vrhkletna delno zidana vinska klet s stanovanjem 
 

Čas nastanka: 1867 (?) Vrednost: KD 

Opis: Stavba je v breg potisnjena vrhkletna delno zidana vinska klet – 
zidanica z bivalnim prostorom v pritličju. Domnevno je nastala leta 
1867. Delno vkopani kletni del z vhodom na najbolj odprtem ožjem 
pročelju je pozidan iz kamna in ometan. Pritličje je v levem delu 
(brežna stran) zidan iz kamna in ometan, desni del je lesen in 
zgrajen iz kladne konstrukcije tristrano obdelanih brun, ki se na 
vogalih povezujejo z utori na križ. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je prekrita z 
opečnim zareznikom.  
Ob zadnjem daljšem pročelju je k stavbi dograjen prizidek z 
enokapno streho.  
 
   
 
 
 
 

Namembnost: Shramba različnih predmetov, živil in pijače.  
 
 

Valorizacija: Poslopje je pomembno po svoji zasnovi in konstrukcijskih 
značilnostih.  
 

Varstveni režim: Za poslopje velja varstveni režim III. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Objekt je v slabem stanju in je nujno potreben temeljite obnove. 
Ometi na več mestih odpadajo, les je poškodovan.  
 

Ohranjenost: D: 63 % G: 73 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelali: Dijana Lukić in Tadeja Ličen Teren: 21 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

 
 
 
Fotografija: 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 
 
Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gavce 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.:  
 

32  

Lastnik:: 

 
Ivanka Podgoršek Hišno ime: Pri Lezek 

Domačijski tip: 
 

Zidanica – vinska klet Nmv: 353 m  

Karta: TTN Šoštanj 32 

Z. št.: 020 

Sestav domačije  
(enote): 

 

Zidanica – vinska klet 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Zidanica – vinska klet (KD). 

Objekt: VINSKA KLET S 
STANOVANJEM - ZIDANICA  

Evid. št.:  066 

Tipol. oznaka: V breg potisnjena vrhkletna delno zidana vinska klet s stanovanjem 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1850 Vrednost: KD 

Opis: Stavba je zasnovana kot v breg potisnjena vrhkletna delno zidana 
vinska klet s stanovanjem. Po oceni je nastala leta 1850. Delno 
vkopani kletni del je pozidan iz kamna, ometan in pobeljen. Delno 
zidano pritličje je v delu obrnjenem v dolino zgrajeno iz kladne 
konstrukcije tristrano obdelanih brun, ki se na vogalih povezujejo z 
utori na križ, brežna stran pa je pozidana iz kamna in ometana. 
Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, somerna 
dvokapna streha je prekrita z opečnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Zidanica – vinska klet je namenjena predvsem za shranjevanje vina. 
 
 
 

Valorizacija: Poslopje je pomembno kot dominanta v prostoru, dobre ohranjenosti 
in namembnosti.  
 
 

Varstveni režim: Za poslopje velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Poslopje je v dokaj dobrem gradbenem stanju. Sin lastnice jo je pred 
kratkim obnovil. Potrebno bi bilo redno vzdrževanje.  
 

Ohranjenost: D: 75 % G: 88 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelali: Dijana Lukić in Tadeja Ličen Teren: 21. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 
 

 

Karta:  
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Naselje: 

 
Gavce 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 55a  

Lastnik::  Hišno ime:  

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči  

Nmv: 318 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 021 

Sestav domačije  
(enote): 

 

Dve stanovanjski hiši, gospodarsko poslopje - marof, garaža, 
kozolec,  

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Gospodarsko poslopje – marof (KD), kozolec (KD). 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE - 
MAROF 

Evid. št.:  067 

Tipol. oznaka: Nadstropno delno zidano gospodarsko poslopje s prislonjenim 
kozolcem. 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1925 Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje je nadstropno delno zidano poslopje s 
prislonjenim kozolcem. Zidani del poslopja in nosilni stebri v kozolcu 
so zgrajeni iz polne opeke, zunanjščina ni ometana. Posebno s so 
prezračevalne line s polkrožnim zaključkom, ki jih je na zatrepni steni 
kar šest,a nimajo vgrajenih opečnih mrež, temveč so zabite z 
deskami. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, 
somerna dvokapna streha je prekrita z opečnim zareznikom.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Shranjevanje krme, kmetijskih strojev in orodij. 
 
 

Valorizacija: Poslopje je pomembno kot stavbni tip in gradbene rešitve nekaterih 
členitev (line, stebri, okna ) 
 
 

Varstveni režim: Za poslopje velja varstveni režim III. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Poslopje se nahaja v dobrem gradbenem stanju, saj je v uporabi.  
 

Ohranjenost: D: 61 % G: 85 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelali: Dijana Lukić in Tadeja Ličen Teren: 23.10.2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 
 

Karta:  
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Naselje: 

 
Gavce 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 55a  

Lastnik::  Hišno ime:  

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 

Nmv: 318 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 022 

Sestav domačije  
(enote): 

 

Dve stanovanjski hiši, gospodarsko poslopje, garaža, kozolec. 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Gospodarsko poslopje (KD), kozolec (KD). 

Objekt: KOZOLEC Evid. št.:  068 

Tipol. oznaka: Dvojni kozolec - toplar 

Čas nastanka: Okrog leta 1860 Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot dvojni kozolec – toplar. Po oceni je nastal 
okrog leta 1860. Ima dva para oken, nosilni stebri stojijo na 
betonskih podstavkih. Podporne ročice so enojne, masivne in ravne. 
Brane so bolj redko mrežene s tramiči, na strani, ki je obrnjena k hiši 
je v osrednji hodnik vgrajena lina pravokotniške oblike. Ostrešje je 
izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, somerna dvokapna 
streha je prekrita z opečnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Shranjevanje krme, kmetijskih strojev in orodij. 
 
 
 

Valorizacija: Poslopje je pomembno kot kakovosten tesarski izdelek. 
 
 

Varstveni režim: Za kozolec velja varstveni režim II. stopnje. Potrebna so predvsem 
redna vzdrževalna dela.  
 

Ocena stanja: Kozolec je v dobrem gradbenem stanju. 
 
 

Ohranjenost: D: 80 % G: 85 % Možnost ohranitve: Da 
Obdelali: Dijana Lukić in Tadeja Ličen Teren: 23.10.2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 
 

 
 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gavce 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.:   

Lastnik:: Občina Šmartno ob 
Paki 

Hišno ime: Pri Roglnu 

Domačijski tip: 
 

Spominska plošča Nmv:  

Karta:  
Z. št.: 023 

Sestava enote: 

 
 

Objekti z vrednostjo 
KD ali KS: 

Spominska plošča padlim borcem (KS). 

Objekt: SPOMINSKA PLOŠČA Evid. št.:  046 

Tipol. oznaka: Kamnito znamenje v spomin na NOB 
 

Čas nastanka: Okrog l 1955 Vrednost: KS 

Opis: Kamnito znamenje, oprto z dvema kamnitima podstavkoma, je  
postavljeno na desni strani ceste v smeri proti Paški vasi. Ob 
znamenju iz pohorskega granita raste cipresa, ki ga je že skoraj 
povsem prekrila. Na prednji ploskvi je vklesan napis: Dne 26. nov. 
1944 je padlo za svobodo 5 neznanih tovarišev iz Šercerjeve brigade 
v zimski ofenzivi Nemcev na osvobojeno na Zg. Savinsko dolino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Javni spomenik v spomin na dogodke iz 2. svetovne vojne.  
 
 
 

Valorizacija: Spomenik je zgodovinsko pomemben. 
 
 
 

Varstveni režim: Za spomenik velja varstveni režim I. stopnje. Predlagamo, da se 
drevo pomladi, da bi se spominska plošča bolje videla. 
 

Ocena stanja: Znamenje je dobro ohranjeno.  
 

Ohranjenost: D: 95 % G: 95 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelali: Dijana Lukić in Tadeja Ličen Teren: 23.10.2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

   
 

Karta:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaradi tehnične napake karta ni vpeta v okvir.  
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gavce 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.:   

Lastnik::  Hišno ime: Spomenik na ovinku 
Domačijski tip: 
 

Samostojno znamenje ob cestnem 
zavoju 

Nmv: 405 m  

Karta: TTN Šoštanj 42 
Z. št.: 024 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Samostojno stoječe znamenje z obdajajočimi cipresami 

Objekt z vrednostjo 
KD ali KS: 

Samostojno stoječe znamenje z obdajajočimi cipresami 

Objekt: SPOMENIK NOB Evid. št.:  239 

Tipol. oznaka: Javno znamenje v spomin na dogodke iz NOB 

Čas nastanka: Okrog leta 1980 Vrednost: KS 

Opis: V bližini cestnega zavoja nad sotesko Pekel stoji spomenik padlemu 
partizanu. Na skalo je poševno pritrjena spominska plošča z 
napisom, ki označuje dogodek. Ob spomeniku rastejo košate 
ciprese.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Javno znamenje v spomin na dogodke iz NOB. 
 
 
 
 

Valorizacija: Slikovito znamenje v obliki skale in napisne plošče, ki ju obdajajo 
košate ciprese.  
 
 
 

Varstveni režim: Za znamenje velja varstveni režim I. stopnje.  
 

Ocena stanja: Znamenje je v dobrem stanju. Potrebno je redno negovanje cipres in 
čiščenje okolice.  

Ohranjenost: D: 90 % G: 90 % Možnost ohranitve: Da 
Obdelale: Vito Hazler Teren: 30. 1. 2006 

 

EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C1 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

 
Fotografija: 
 

 
 
 
 

 

 
Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gavce 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: /  
Lastnik:: Omladič Gvido Hišno ime: Podgoršek 

Domačijski tip: 
 

Zidanica s pripadajočim 
gospodarskim poslopjem v 
razvalinah sredi brega nad Peklom 

Nmv: 425 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 025 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Zidanica, razvaline gospodarskega poslopja 

Objekt z vrednostjo 
KD ali KS: 

Zidanica – vinska klet (KS) 

Objekt: ZIDANICA – VINSKA KLET Evid. št.:  242 

Tipol. oznaka: V breg potisnjena vrhkletna delno zidana klet s stanovanjem 
Čas nastanka: Okrog 1800 Vrednost: KS 

Opis: Zidanica  je v breg potisnjena vrhkletna delno zidana vinska klet s 
stanovanjem. Nastala je okrog leta 1800 in je vrisana v franciscejski 
kataster iz leta 1825. Delno vkopani kletni del je zidan iz kamna in v 
celoti ometan. Na ožji južni steni je v fresko tehniki naslikan motiv 
dveh slepih oken z močno opečno obrobo in precej zbledeli svetnik 
(Martin ?, Janez Evangelist ?).  Vhod v klet, ki ga obroblja rdeča 
poslikava, je z daljšega glavnega oziroma vzhodnega pročelja. Delno 
zidano pritličje ima večino bivalne sobe zgrajene iz kladne 
konstrukcije smrekovih brun, ki se na vogalih povezujejo z utori na 
križ, in le v delu, kjer stoji krušna peč je les nadomestil kamniti zid. 
Prešnica z ohranjeno leseno stiskalnico ima brežno steno zidano, 
dudi dve pa sta obiti s pokončno pritrjenimi      deskami. Ostrešje je 
izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja. Somerna dvokapna 
streha je prekrita z  bobrovcem.   
 

Namembnost: Prvotno vinska klet in stanovanje najemnika ali preužitkarja. Sedaj je 
stavba že več let povsem zapuščena in brez namembnosti. Vstop je 
otežen zaradi naplavljene zemlje ob vhodih.  Nad zidanico je bil 
nekdaj vinograd, pod njo pa manjše gospodarsko poslopje.  
 

Valorizacija: Zidanica sodi med najpomembnejše vinske kleti na obravnavanem 
območju. Ima značilno zasnovo kleti in pritličja ter kakovostno 
poslikavo, ki pa je žel že močno obledela.   
 

Varstveni režim: Za zidanico velja varstveni režim I. stopnje. Potrebna je čimprejšnja 
sanacija in situ ali pa prestavitev na ustreznejšo lokacijo, saj na tej 
legi in v tem ambientu je oživitev vinogradniške dejavnosti zelo 
omejena (ni dovozne poti, zelo strm teren) 
 

Ocena stanja: Zidanica je v zadovoljivem stanju. Nujna sanacija strehe in utrditev 
temeljev ter zidov.   

Ohranjenost: D: 90 % G: 65 % Možnost ohranitve: Vpr. 

Obdelale: Vizo Hazler Teren: 21. 03.2006  
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 
 

 
 

 

 
 
 
Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gorenje 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 3  

Lastnik:: Rimokatoliška cerkev Hišno ime: Faruž 

Domačijski tip: 
 

Ambient v sestavu cerkve Nmv: 325 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 025 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Župnišče, garaže 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Župnišče (KD) 

Objekt: ŽUPNIŠČE Evid. št.:  069 

Tipol. oznaka: Nadstropna zidana hiša s predelano črno kuhinjo 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1840 Vrednost: KD 

Opis: Župnišče je nadstropna zidana stavba podolžnega tlorisa s 
predelano črno kuhinjo. Po oceni je nastalo okrog leta 1840. 
Zgrajeno je iz kamna fasadna polja in obrobe oken so izvedene v 
finem ometu in pobeljene (obrobe so rumene, polja bela). Profiliran 
mejni zidec obdaja tri fasade, le desna je brez. V osi glavne fasade 
je preprost pravokotniški portal iz zelenega tufa; vhodna vrata so 
lesena, dvokrilna. V večino odprtin so vgrajena nova okna le z enim 
krilom. V zatrepu sta dve lini okrogle oblike. Ostrešje je izvedeno v 
konstrukciji trapezastega povezja, somerna dvokapna streha s 
čopoma je prekrita bobrovcem.  
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Stanovanjska stavba z dvema gospodinjstvoma.  
 
 
 

Valorizacija: Stavba je pomembna zaradi značilne stavbne mase, dobro 
ohranjenega portala in značilne razporeditve prostorov.  
 
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstven režim II. stopnje.  

Ocena stanja: Stavba je v dobrem gradbenem stanju, redno je vzdrževana. Z 
izjemo neustreznih oken, drugi posegi niso negativno vplivali na 
podobo stavbe. 
 

Ohranjenost: D:  78 % G: 90 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Ana Kukič,  
Maja Kostric 

Teren: 21.10.2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 
 

 

Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gorenje  

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: (stara številka 3)  

Lastnik:: / Hišno ime: / 

Domačijski tip: 
 

Domačija malega kmeta s poslopji 
razporejenimi v gruči 

Nmv: 325 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 026 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Gospodarsko poslopje – marof, manjše gospodarsko poslopje, nova 
stanovanjska hiša 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Gospodarsko poslopje - marof (KD) 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE - 
MAROF 

Evid. št.:  073 

Tipol. oznaka: Nadstropno delno zidano poslopje z gankom 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1890 Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje je nadstropno delno zidano poslopje z 
gankom. Po oceni je nastalo okrog leta 1890. Pritlični del je zidan iz 
kamna in ometan, nadstropni je v celoti lesen in zgrajen iz kladne 
konstrukcije brun in skeleta nosilnih soh, ki so obite s pokončno 
pritrjenimi deskami. Delno odprt gank ima ograjo iz pokončno 
pritrjenih desk, ki so na spodnji strani koničasto prirezane. Ostrešje 
je izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, somerna dvokapna 
streha je prekrita s salonitnimi ploščami in opečnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Stavba je zapuščena. 
 
 
 

Valorizacija: Stavba je pomembna zaradi svoje zasnove in obdelave lesenega 
nadstropja.  
 
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim IV. stopnje. 

Ocena stanja: Stavba je v zadovoljivem gradbenem stanju. Ni vidnih večjih znakov 
propadanja.  
 

Ohranjenost: D:  50% G:  75% Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Ana Kukič, Maja 
Kostric 

Teren: 21.10.2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gorenje 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 5  

Lastnik:: Špeh Hišno ime: / 
Domačijski tip: 
 

Domačija delavca s poslopji 
razporejenimi v gruči 

Nmv: 325 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 
Z. št.: 027 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Gospodarsko poslopje, kapelica in stanovanjska hiša 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Obrtniška delavnica (KD), kapela (KS) 
 

Objekt: OBRTNIŠKA DELAVNICA Evid. št.:  112 

Tipol. oznaka: Pritlična obrtniška delavnica 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1955 Vrednost: KD 

Opis: Obrtniška delavnica je pritlična zidana stavba tlorisa v obliki črke L. 
Nastala je okrog leta 1955. Najprej je bila v stavbi kovačija, nato prvi 
začetki tovarne Gorenje, kjer so razvijali predvsem ključavničarsko 
dejavnost. Stavba ima velika tovarniško prepoznavna mrežena okna 
in velika dvokrilna vhodna vrata. Razgibana dvokapna streha s 
polnimi čopi je prekrita z opečnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Prvotno kovačija, nato ključavničarska delavnica, sedaj je brez 
ustrezne namembnosti.  
 
 
 

Valorizacija: Stavba je pomembna zaradi svoje zgodovine (začetki tovarne 
Gorenje, pred tovarno pa je bila v stavbi kovačnica). 
 
 
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Stavba ni vzdrževana, v najslabšem stanju je streha, ki je ponekod 
pokrita le s polivinilom. 

Ohranjenost: D: 78 % G: 70% Možnost ohranitve: Vpr. 
Obdelale: Petra Dichlberger, Maja Kostric, 

Ana Kukič 

Teren: 20.10.2005. 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 

 
 

 

Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gorenje 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 5  

Lastnik:: Špeh Hišno ime: / 
Domačijski tip: 
 

Domačija delavca s poslopji 
razporejenimi v gruči 

Nmv: 325 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 
Z. št.: 028 

Sestav domačije  
(enote): 

 

Gospodarsko poslopje, kapela in stanovanjska hiša 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

 
Gospodarsko poslopje – marof (KD), kapela (KS) 

Objekt: KAPELA Evid. št.:  118 

Tipol. oznaka: Kapela odprtega tipa 
 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1810 Vrednost: KS 

Opis: Kapela je zasnovana kot odprti tip kapele. Po oceni je nastala okrog 
leta 1810. Ima razmeroma nizek obodni zidec na katerem v vogalih 
pročelij stojita dva vitka trebušasta stebriča s kapiteli, ki nosita 
masiven obočni in ostrešni del kapele, ki ga zaključuje strma in rahlo 
usločena s cementnim zareznikom prekrita dvokapna strešica. 
Prepoznavnost daje kapeli še trikotno čelo z močnim mejnim in 
strešnim zidcem, ki je precej drugače zasnovano kot podobna čela  
drugih kapel Paškega Kota.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Znamenje katoliške verske skupnosti.  
 
 
 

Valorizacija: Kapela je pomembna po svoji zasnovi, oblikovanju členov in starosti.  
 
 
 

Varstveni režim: Za kapelo velja varstveni režim I. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Kapela je v dobrem stanju, ni znakov propadanja. Pred časom so 
ukradli kip Jezusa. 
 

Ohranjenost: D: 88 % G: 90 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Maja Kostric, 
Ana Kukič 

Teren: 20.10.2005. 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 

 
 

Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gorenje 

 
Občina: 

 
Šmarno ob Paki 

H. št.: 7  

Lastnik:: Hermina in Oskar 
Suhadolnik 

Hišno ime: / 

Domačijski tip: 
 

Dom srednjega kmeta, delavca in 
upokojenca  

Nmv: 325 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 029 
Sestav domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska stavba, kapela, delavnica (danes prostor za razne 
predmete), vodnjak na črpalko 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska stavba (KS), kapela (KS) 
 

Objekt: STANOVANJSKA HIŠA Evid. št.:  115 

Tipol. oznaka: Pritlična zidana hiša s predelano črno kuhinjo 
 

Čas nastanka: 1836 Vrednost: KS 

Opis: Stanovanjska hiša je pritlična zidana stavba s predelano črno 
kuhinjo. Nastala je leta 1836 o čemer priča letnica na polkrožno 
zaključenem kamnitem portalu iz zelenega tufa. Z desne stranske 
fasade sta vhoda v obokano (velbano) klet, medtem ko je vhod v 
pritličje v osi glavne fasade. Zunanjščino krasi bogata poznobaročna 
oziroma klasicistična fasadna členitev z lizenami in venci cofkov, ki 
visijo pod mejnimi in strešnimi zidci in obrobami oken. Vzdolž 
zadnjega pročelja je speljan lesen gank, ki se zaključuje s starim 
straniščem. Stavba je ohranila prvotno tlorisno razporeditev 
prostorov z značilno vežo. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
trapezastega povezja, somerna dvokapna streha s čopoma je 
prekrita z bobrovcem.  
 
 
 
 
 

Namembnost: Bivališče lastnika.  
 
 
 

Valorizacija: Stavba je pomembna zaradi svoje arhitekture, členjenosti fasade, 
same lege in notranje opreme. 
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim II. stopnje. 
 

Ocena stanja: Na zadnji fasadi ima stavba prizidek, ki močno kvari celotno stavbno 
podobo. 

Ohranjenost: D: 88 % G: 90 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Maja Kostric, 
Ana Kukič 

Teren: 20.10.2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija:  
 

 
 
 
 

Karta:   
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gorenje 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 7  

Lastnik:: Hermina in Oskar 
Suhadolnik 

Hišno ime: Pek 

Domačijski tip: 
 

Dom srednjega kmeta, delavca in 
upokojenca 

Nmv: 325 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 030 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Stanovanjska stavba, kapela, delavnica (danes prostor za razne 
predmete), vodnjak na črpalko 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska stavba (KS), kapela (KS) 
 

Objekt: KAPELA Evid. št.:  117 

Tipol. oznaka: Kapela odprtega tipa 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1860 Vrednost: KS 

Opis: Kapela je zasnovana kot odprti tip kapele. Po oceni je v sedanji 
nastala okrog leta 1860, hišno izročilo pa pravi, da je na tem mestu 
stala še starejša kapela. Znamenje je pozidano iz kamna in opeke in 
je v celoti ometano. Fasadna polja so bolj ali manj gladka, kapelo 
členijo le dva kvadratasta stebriča s kapiteli, polkrožno zaključeni 
vhod in visok gladek zid nad njim do trikotnega čela. V notranji niši 
visi lesen križ s Križanim. Kapelo prekriva dvokapna strešica naklona 
45 °, kritina je bobrovec.  
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Znamenje katoliške verske skupnosti. 
 
 
 
 

Valorizacija: Kapela je pomembna zaradi svoje starosti in oblikovnih značilnosti.  
 
 

Varstveni režim: Za kapelo velja varstveni režim II. stopnje 
 
 

Ocena stanja: Kapela je vzdrževana, ni znakov propadanja. Kapela je brez 
notranjih in zunanjih figuralnih in dekorativnih poslikav (?). 
 

Ohranjenost: D: 85 % G: 90 % Možnost ohranitve: Da 
Obdelale: Petra Dichlberger, Maja Kostric, 

Ana Kukič 

Teren: 20.10.2005. 
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Fotografija:   
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Naselje: 

 
Gorenje 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 8  

Lastnik:: Marija Ramšek Hišno ime: / 
Domačijski tip: 
 

Domačija majhnega kmeta, 
gručastega tipa.  

Nmv: 325 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 
Z. št.: 031 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, marof. 
 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Marof (KD) 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE – 
MAROF 

Evid. št.:  070 

Tipol. oznaka: Nadstropno delno zidano gospodarsko poslopje z odprto lopo  

Čas nastanka: Okrog leta 1860 Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje je iz dvojnega kozolca - toplarja predelano 
nadstropno delno zidano poslopje. Po oceni je kozolec nastal okrog 
leta 1860, medtem ko so ga predelali v »marof« okrog leta 1920. Od 
kozolca so se ohranili hrastovi stebri in zgornji del s tramiči  
mreženimi branami. Prostor med stebri v pritličju je pozidan in 
ometan- vzdolž leve daljše strani poslopja je dodana odprta lopa, ki 
jo prekriva podaljšek strešnega krila. Na čelni strani je lesen gank, ki 
se od nekdanje brane podaljšuje pod napušč lope. Ostrešje je 
izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, nesomerna dvokapna 
streha je prekrita z opečnim zareznikom .  
Ob zadnjo fasado je prislonjena lesena drvarnica, ki se podira, ob 
desni pa je prizidana pralnica.  
 
 
 
 

Namembnost: Prvotno kozolec, nato shramba za žito, krmo, pralnica idr, danes ga 
uporabljajo predvsem za spravilo drv.  
 
 

Valorizacija: Stavba je zanimiva zaradi preureditve od kozolca do »marofa«, kar 
razkriva veliko domiselnost lastnikov. 
 
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstven režim III. stopnje. 

Ocena stanja: Stavba je dokaj v dobrem gradbenem stanju. Streha drvarnice se 
podira. Na mestih les propada oz. manjka.  
 

Ohranjenost: D: 68 % G: 78 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Ana Kukič, Maja 
Kostric 

Teren: 21.10.2005 
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Naselje: 

 
Gorenje 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 13  

Lastnik:: Plešnik Hišno ime: Plešnik 
Domačijski tip: 
 

Domačija malega kmeta z dvema 
poslopjema v nizu nad cesto 
Gorenje- Velenje 

Nmv: 330 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 
Z. št.: 032 

Sestava domačije  
(enote): 

 

 Stanovanjska hiša, skedenj 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KS), skedenj (KD) 

Objekt: STANOVANJSKA HIŠA Evid. št.:  242 

Tipol. oznaka: Pritlična zidana hiša z belo kuhinjo 

Čas nastanka: Okrog leta 1910 Vrednost: KS 

Opis: Stanovanjska hiša je zasnovana  kot pritlična zidana stavba z belo 
kuhinjo. Po oceni je nastala okrog leta 1910. Zgrajena je iz kamna in 
je v celoti ometana in pobeljena. Posebnost hiše so secesijsko 
oblikovana vhodna vrata in v malti in barvi poudarjene obrobe oken 
in glavnega vhoda. Fasadna polja so pobeljena zeleno, dekoracija 
pa predvsem v svetlo-rjavem barvnem tonu in z zeleno – belim 
stiliziranim rastlinskim ornamentom . Okna so opremljena z lesenimi 
roletami, pobarvanimi zeleno. V višini stropa obdaja pročelja 
stopničasto profiliran in belo popleskam mejni zidec. Likovno sta 
obdelani le glavno in levo pročelje, medtem ko je zadnja stran hiše 
brez okrasja, ob desno pročelje pa je prislonjeno gospodarsko 
poslopje. Nad glavnim vhodom izstopa iz ostrešja frčada s somerno 
dvokapno strešico nizkega naklona. Ostrešje hiše je izvedeno v 
konstrukciji trapezastega povezja. Nesomerna dvokapna streha je 
prekrita s salonitnimi ploščami.  
Stavbo je postavil in poslikal Franc Plešnik, samouk slikopleskar,, ki 
je poslikal tudi notranjost gorenjske cerkve. ). Nazadnje je v stavbi 
živel Kamenik, zdaj je stavba prazna. 
 
 

Namembnost: Prvotno stanovanje lastnika, nato družina Kamenik, ki živi v Letušu; 
sedaj hiša ni naseljena.  
 

Valorizacija: Stavba je pomembna zaradi secesijsko zasnovane zunanjščine in 
velja za eno najbolj slikovitih stavb v Paškem Kotu.  
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim II. stopnje. 

Ocena stanja: Stavba je v dobrem gradbenem stanju, le leseno stavbno pohištvo 
(okna) propada, omet se na nekaterih delih lušči, kritina ni prvotna. 

Ohranjenost: D: 88%  G: 85% Možnost ohranitve: da 
Obdelale: Maja Kostric, Ana Kukič in Petra 

Dichlberger 

Teren: 21. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 
 
 

 

Karta: 
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Naselje: 

 
Gorenje 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 13  

Lastnik:: Plešnik Hišno ime: Plešnik 
Domačijski tip: 
 

Domačija malega kmeta z dvema 
poslopjema v nizu nad cesto 
Gorenje- Velenje 

Nmv: 330 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 
Z. št.: 033 

Sestava domačije  
(enote): 

 

 Stanovanjska hiša, skedenj 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KS), skedenj (KD) 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE – 
MAROF  

Evid. št.:  243 

Tipol. oznaka: Ob breg prislonjeno vrhkletno delno zidano poslopje s prislonjenim 
kozolcem  

Čas nastanka: Okrog leta 1910 Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje je ob breg prislonjeno vrhkletno delno zidano 
gospodarsko poslopje s prislonjenim kozolcem. Po oceni je nastalo 
okrog leta 1910. Delno vkopan kletni oziroma hlevski del je zgrajen iz 
kamna in betona, nadstropje je leseno. Prislonjen kozolec ima dve 
okni. Ostrešje je izvedeno v konstrukcij trapezastega povezja. 
Nesomerna dvokapna streha je prekrita z opečnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Gospodarsko poslopje za shranjevanje strojev, živil, sedaj so hlevi 
prazni, neuporabno tudi stranišče na štrbunk. 
 
 
 
 

Valorizacija: Stavba je pomembna zaradi značilne zasnove in načina obdelave 
lesa.  
 
 

Varstveni režim: Za poslopje velja varstveni režim III. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Stavba je v dobrem gradbenem stanju. 

Ohranjenost: D: 73 %  G: 83 % Možnost ohranitve: da 

Obdelale: Maja Kostric, Ana Kukič in Petra 
Dichlberger 

Teren: 21.10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 
 

 

Karta: 
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Naselje: 

 
Gorenje 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 14a  

Lastnik:: Martin Ažman in 
Anton Ažman ml. 

Hišno ime:  

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči ob  
cesti Gorenje- Velenje 

Nmv: 335 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 034 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Nova stanovanjska hiša, stara stanovanjska hiša, gospodarsko 
poslopje - marof, kozolec, lesena odprta lopa 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Gospodarsko poslopje (KD), kozolec- toplar (KD) 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE - 
MAROF 

Evid. št.:  244 

Tipol. oznaka: Ob breg prislonjeno vrhkletno zidano gospodarsko poslopje. 
  

Čas nastanka: 1921 Vrednost: KD 

Opis: Ob breg prislonjeno vrhkletno zidano poslopje s prislonjenim 
kozolcem. Zgradili so ga leta 1921 iz kamna, opeke in le v delu poda 
iz lesa. Poslopje je opremljeno s številnimi prezračevalnimi linami, ki 
jih krasijo domiselno zasnovane  opečne mreže. Ostrešje je 
izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, somerna dvokapna 
streha je prekrita s cementnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Hlevi za svinje in govedo, kokošnjak, v nadstropju pod, senik; v 
poslopju shranjujejo kmetijske stroje. 
 
 

Valorizacija: Stavba je pomembna zaradi svoje zasnove in ohranjenosti. Slikovite 
opečne mreže.  
 
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Stavba je v dobrem gradbenem stanju, redno jo prenavljajo in 
ohranjajo njen izgled. Stavba naj ohrani svojo namembnost in obliko. 

Ohranjenost: D: 75 % G: 88 % Možnost ohranitve: da 

Obdelale: Maja Kostric, Ana Kukič in Petra 
Dichlberger 

Teren: 21. 10. 2005 
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Fotografija: 
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Naselje: 

 
Gorenje 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 14a  

Lastnik:: Martin Ažman in 
Anton Ažman ml. 

Hišno ime:  

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči ob 
cesti Gorenje – Velenje  

Nmv: 335 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 035 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Nova stanovanjska hiša, stara stanovanjska hiša, gospodarsko 
poslopje - marof, kozolec, lesena odprta lopa 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Gospodarsko poslopje (KD), kozolec (KD) 

Objekt: KOZOLEC Evid. št.:  245 

Tipol. oznaka: Dvojni kozolec- toplar 
Čas nastanka: Okrog leta 1890 Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot dvojni kozolec – toplar. Nastal je okrog leta 
1890. Ima dva para oken,  nosilni stebri stojijo na kamnitih 
podstavkih. Podporne ročice so ravne, enojne. Brane so srednje 
gosto mrežene s tramiči, na čelni strani je lina pravokotniške oblike. 
Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, somerna 
dvokapna streha je prekrita z opečnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Shramba za kmetijsko mehanizacijo, les, gradbeni material, 
kmetijske pridelke.  
 
 
 

Valorizacija: Kozolec je zanimiv po svoji zasnovi, v celoti je dobro tesarsko delo.  
 
 
 

Varstveni režim: Za kozolec velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Kozolec je v dobrem gradbenem stanju, saj ga redno prenavljajo in 
ohranjajo njen videz. Kozolec naj ohrani svojo prvotno obliko. 
 

Ohranjenost: D: 78 % G: 85 % Možnost ohranitve: da 

Obdelala: Maja Kostric Teren: 21. 10. 2005 
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Naselje: 

 
Gorenje 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 15  

Lastnik:: Glojek Cveto  Hišno ime:  
Domačijski tip: 
 

Domačija malega kmeta s poslopji, 
razporejenimi v gruči 

Nmv: 335 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 
Z. št.: 036 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje, dvojni kozolec- toplar. 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kozolec (KS) 

Objekt: KOZOLEC Evid. št.:  246 

Tipol. oznaka: Dvojni kozolec- toplar 
 

Čas nastanka: 1821 Vrednost: KS 

Opis: Kozolec je zasnovan kot dvojni kozolec- toplar. Nastal je leta 1821. 
Ima dva para oken, nosilni stebri stojijo na betonskih podstavkih. 
Podporne ročice so močne, ravne in enojne. Brane so bolj redko 
mrežene s tramiči, na čelni strani le v brani lina s pravokotniško lino, 
ki jo dva stikajoča tramiča vizualno zaključujeta v polkrog. Ostrešje je 
izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, somerno dvokapno 
streho je prekrit z opečnim zareznikom. Severno strešno krilo se 
podaljšuje nad odprto strojno lopo.  
Prvotno je kozolec stal pred hišo, slamnata streha je imela čopa.  
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Shramba kmetijske mehanizacije, gradbenega materiala, orodja idr.  
 
 
 

Valorizacija: Kozolec sodi med najstarejše toplarje v Paškem Kotu. Zanimiv je po 
svoji zasnovi, izvedbi bran in konstrukcijsko izvirni izvedbi line na 
brani.  
 
  

Varstveni režim: Za kozolec velja varstveni režim I. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Kozolec je v dobrem gradbenem stanju, le les je ponekod načet in 
kritina ni primerna. Sporni je strešni podaljšek nad lopo.  
 

Ohranjenost: D: 85 % G: 80 % Možnost ohranitve: da 

ObdelalA: Maja Kostric Teren: 21. 10. 2005 

 
 



 128 

EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
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Naselje: 

 
Gorenje 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 17  

Lastnik:: Ajdič Mirko Hišno ime: / 
Domačijski tip: 
 

Delavski gručasti dom Nmv: 340 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 
Z. št.: 037 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska stavba in dve leseni podkleteni lopi 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska stavba (KD) 
 

Objekt: STANOVANJSKA HIŠA Evid. št.:  114 

Tipol. oznaka: Pritlična zidana stanovanjska stavba z belo kuhinjo 
 

Čas nastanka: 1934 Vrednost: KD 

Opis: Stanovanjska hiša je pritlična zidana stavba z belo kuhinjo. Nastala 
je leta 1934, letnica je vklesana v kamnit vhodni portal iz zelenega 
tufa. Hiša je zgrajena iz opeke in je v celoti ometana. Pročelja krasi 
preprosta postsecesijska dekoracija a apnenem obrizgu v beli in 
svetlo-zeleni barvi. Hiša  je majhna, izstopajo pa velika okna 
zaščitena s polknicami. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je prekrita z 
opečnim zareznikom . 
Pred hišo je manjši ograjen vrt (zapuščen). Za hišo je manjša delno 
zidana, podkletena stavba, ki v kateri je stranišče na »štrbunk«.  
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Prvotno stanovanje lastnika, sedaj je hiša zapuščena. 
 
 
 
 

Valorizacija: Stavba je pomembna zaradi zanimive fasadne dekoracije in kot 
izrazit socialno opredeljiv stavbni tip – skromen, a vendar sodoben  
dom vaškega proletarca.  
 
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 
 

Ocena stanja: Stavba je v dokaj dobrem znaku. V slabem stanju so okna. 

Ohranjenost: D: 80 % G: 83 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Maja Kostric, 
Ana Kukič 

Teren: 20.10.2005. 
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Naselje: 

 
Gorenje 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 20  

Lastnik:: Suhadolnik Hišno ime: / 
Domačijski tip: 
 

Samostojna hiša z drvarnico Nmv: 325 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 
Z. št.: 038 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, drvarnica. 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KD) 

Objekt: STANOVANJSKA HIŠA Evid. št.:  071 

Tipol. oznaka: Pritlična zidana hiša s predelano črno kuhinjo 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1850 Vrednost: KD 

Opis: Stanovanjska hiša je pritlična zidana stavba s predelano črno 
kuhinjo. Po oceni je nastala okrog leta 1850. Pozidana je iz kamna in 
je v celoti ometana. Pred leti so jo posodobili in ji vgradili nova okna, 
z dela zunanjščine pa odstranili fasadno členitev. Ohranili so se le 
pasati mejni zidci, strešni zidci v obliki ¼ kroga, obrobe razmeroma 
velikih oken na zatrepu in okrogle line z obrobami in žarkastimi 
opečnimi mrežami. Glavni vhod je lesen , vrata dvokrilna. Ostrešje je 
izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, somerna dvokapna 
streha je prekrita z opečnim zareznikom.  
Na zadnji fasadi je prizidek pravokotnega tlorisa z verando, ki jo 
podpira okrogel stebrič s prstanom. Poleg stoji lesena drvarnica 
podolžnega tlorisa. Streha je somerna dvokapnica, krita z opečnim 
zareznikom.  
 
 
 
 

Namembnost: Bivališče lastnika.  
 
 
 

Valorizacija: Stavba je pomembna zaradi zasnove, več ohranjenih detajlov in lege 
v prostoru.   
 
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim III. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Stavba je dobro ohranjena in redno vzdrževana. 
 

Ohranjenost: D:  70 % G:  90 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Ana Kukič, Maja 
Kostric 

Teren: 21.10.2005 
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Karta: 
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Naselje: 

 
Gorenje  

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 21  

Lastnik:: Polak Jože Hišno ime: / 
Domačijski tip: 
 

Ob cesti razporejeni objekti za 
proizvodnjo betonskih zidakov  

Nmv: 325 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 
Z. št.: 039 

Sestaav domačije  
(enote): 

 

Stara stanovanjska in dve novi hiši 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stara stanovanjska hiša (KD) 
 

Objekt: STANOVANJSKA HIŠA Evid. št.:  113 

Tipol. oznaka: Ob breg prislonjena vrhkletna zidana hiša s predelano črno kuhinjo 

Čas nastanka: Okrog leta 1850 Vrednost: KD 

Opis: Stanovanjska hiša je ob breg prislonjena vrkletna zidana stavba s 
predelano črno kuhinjo. Po oceni je nastala okrog leta 1850, vendar 
je njena današnja podoba precej posodobljena, tako da so prvotne 
sestavine precej zabrisane. Hiša je zgrajena iz kamna in je v celoti 
ometana. Ohranjene ima prvotne odprtine, toda okna in vrata so 
nova in niso usklajena s prvotno arhitekturno podob hiše. Pritličje je 
ohranilo prvotno tlorisno zasnovo. Zanimive so stenske poslikave v 
veži. Ob zadnje pročelje je prislonjen gank do katerega so speljane 
betonske stopnice. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega 
povezja, somerna dvokapna streha s čopoma je prekrita z barvanim 
cementnim zareznikom . 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: V pritličju stavbe so poslovni prostori betonarne, v nadstropju 
stanovanje.  
 
 

Valorizacija: Stavba je pomembna zaradi svoje zgodovine in ohranjenosti. V hiši  
je bila nekoč gostilna. 
 
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim III. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Stavba je v dobrem gradbenem stanju, ni znakov propadanja.  
 
 

Ohranjenost: D: 65 % G: 90% Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Maja Kostric, 
Ana Kukič 

Teren: 20.10.2005 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

 

Fotografija: 

 

 

 

 

Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gorenje 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 24  

Lastnik:: Oprčkal Franc Hišno ime:  

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta, kjer so 
opustili vse kmetijske dejavnosti 

Nmv: 342 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 040 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stara stanovanjska hiša, nova stanovanjska hiša, gospodarsko 
poslopje- marof 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Gospodarsko poslopje- marof (KD) 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE – 
MAROF 

Evid. št.:  247 

Tipol. oznaka: Nadstropno delno zidano poslopje s prislonjenim kozolcem 

Čas nastanka: Okrog leta 1890 Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje je nadstropno delno zidano poslopje s 
prislonjenim kozolcem. Po oceni je nastalo okrog leta 1890. Pritlični 
del je zidan, nadstropje je v celoti leseno. Prislonjeni kozolec ima dve 
okni. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, 
somerna dvokapna streha je prekrita z opečnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Gospodarsko poslopje je izgubilo svojo prvotno namembnost 
(shranjevanje sena in hlevi), danes v njem shranjujejo drva, orodja, 
kmetijske stroje; je tudi bivališče domačega psa. 
 
 
 

Valorizacija: Stavba je pomembna zaradi svoje zasnove, ki sledi tradicionalno 
zasnovanim gospodarskim stavbam 19. stoletja.  
 
 
 

Varstveni režim: Za poslopje velja varstveni režim III. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Stavba je v dobrem gradbenem stanju (predvsem les), le ostrešje je 
ob straneh načeto. 
 

Ohranjenost: D: 65% G: 80% Možnost ohranitve: da 

Obdelale: Maja Kostric, Ana Kukič in Petra 
Dichlberger 

Teren: 24. 07. 2003 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija 
 

 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gorenje 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 26  

Lastnik:: Petek Hišno ime: / 

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 

Nmv: 350 m  

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 041 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stara stanovanjska hiša, nova stanovanjska hiša, gospodarsko 
poslopje - marof, ovčja staja 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Gospodarsko poslopje - marof (KD) 
 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE - 
MAROF 

Evid. št.:  072 

Tipol. oznaka: Ob breg prislonjeno vrhkletno delno zidano poslopje s prislonjeno 
drvarnico  
 

Čas nastanka: Okrog leta 1880  Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje je vrhkletno delno zidano poslopje s 
(sekundarno) prislonjeno leseno drvarnico. Po oceni je nastalo okrog 
leta 1880. Hlevski oziroma kletni del je zidan iz kam,na in delno 
vkopan v pobočje. Pritličje je v celoti leseno in v glavnem zgrajeno iz 
osnovnega skeleta soh, ki so obite s pokončno pritrjenimi deskami. 
Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, nesomerna  
dvokapna streha je prekrita z opečnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Hlev za prašiče, drvarnica, zajčnik, pesjak in senik 
 
 
 

Valorizacija: Poslopje je pomembno po svoji zasnovi in značilni razporeditvi 
prostorov.   
 
 

Varstveni režim: Za poslopje velja varstveni režim IV. stopnje.  
 
 

Ocena stanja: Stavba je v zelo dobrem gradbenem stanju, vendar je predelana.  
 
 

Ohranjenost: D:  50 %  G:  85 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Maja Kostric, 
Ana Kukič 

Teren: 20. 10. 2004 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 
 

 

 
Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gorenje 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: /  

Lastnik:: / Hišno ime: / 
Domačijski tip: 
 

/ Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 
Z. št.: 042 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Kozolec (ostale stavbe niso poznane) 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kozolec (KD) 
 

Objekt: KOZOLEC  Evid. št.:  116 

Tipol. oznaka: Kozolec na kozla  
 

Čas nastanka: Okrog 1900 Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot dvojni kozolec na kozla. Po oceni je nastal 
okrog leta 1900. Ima dva para neenako visokih oken, nosilni stebri 
stojijo na betonskih podstavkih. Kozolec na kozla z dvema paroma 
neenako visokih oken. Ob višjih stebrih so podporne ročice dvojne, 
drugod enojne. Krajna in vzdolžni brani so srednje gosto mrežene s 
tramiči, lina le na desni krajni brani. Nosilni stebri, prečni tramovi in 
podboja line so utrjeni s kovaško izdelanimi sponami (klamfami).  
Ostrešje je izvedeno v konstrukciji špirovcev, nosilnih soh in razpirač. 
Nesomerna dvokapna streha je prekrita s cementnim zareznikom.  
 
  
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Predvsem za shranjevanje kmetijskih strojev 
 
 
 

Valorizacija: Kozolec je zanimiv po svoji zasnovi in kakovostni tesarski izvedbi.  
 
 

Varstveni režim: Za kozolec velja varstveni režim II. stopnje 
 
 

Ocena stanja: Kozolec je v dobrem stanju, ni znakov propadanja. 

Ohranjenost: D: 75 % G: 80 % Možnost ohranitve: Da 
Obdelale: Petra Dichlberger, Maja Kostric, 

Ana Kukič 

Teren: 20.10.2005. 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

    
 

Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Gorenje 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.:   

Lastnik:: Rimokatoliška cerkev  Hišno ime:  
Domačijski tip: 
 

Ambient s cerkvijo, pokopališčem 
in pripadajočimi bivalnimi objekti 

Nmv: 328 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 
Z. št.: 043 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Cerkev s pokopališčem 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Cerkev (KS) 

Objekt: PODRUŽNIČNA CERKEV SV. 
JANEZA KRSTNIKA 

Evid. št.:  248 

Tipol. oznaka: Katoliška cerkev 

Čas nastanka: 16.stol., okr. 1660, 1730. Vrednost: KS 

Opis: Cerkev sv. Janeza Krstnika je orientirana v smeri. VJV-ZSZ. Od 
vzhoda si sledijo zvonik, pravokotniška ladja s stranskima  in 
nekoliko nižjima oktagonalno zaključenima kapelama, zaobljeno 
zaključen prezbiterij in velika nadstropna zakristija na severu. Cerkev 
je zgrajena iz kamna in je v celoti ometana; pred leti so jo temeljito 
obnovili in kapeli pobelili oranžno in belo (pilastri). Streha ladje je 
sedlasta, zvonikova zvonasto-laternasta. Kritina je baker in 
bobrovec.  
Domnevno cerkev izhaja iz poznega srednjega veka (2. pol. 16.stol.). 
Dozidave kapel segajo v leta okrog 1660 in 1730, prezbiterij je iz 2. 
pol. 18. stoletja.  
 
 
 
 
 

Namembnost: Cerkev rimokatoliške verske skupnosti, namenjena verskim 
obredom. 
 
 
 

Valorizacija: Značilna baročna cerkev s poznogotsko osnovo. Zadnja obnova je 
cerkvi povrnila nekdanjo slikovitost.  
 
 

Varstveni režim: Za cerkev velja varstveni režim I. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Cerkev je v dobrem gradbenem stanju, ohranila je svojo prvotno 
obliko.  
 

Ohranjenost: D: 90 % G: 95 % Možnost ohranitve: da 

Obdelale: Maja Kostric, Ana Kukič in Petra 
Dichlberger 

Teren: 21. 10. 2005 
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Mali Vrh 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 27  

Lastnik:: Laznik Lucija (v 
domu oskrbovancev), 
Podgoršek Marija 
(Rečica ob Paki) 

Hišno ime: Pri Laznik 

Domačijski tip: 
 

Dom vaškega proletarca v 
nekdanji zidanici  

Nmv: 418 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 044 
Sestava domačije  
(enote): 

 

Zidanica – vinska klet, gospodarski objekt s stanovanjem 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Zidanica – vinska klet (KD) 

Objekt: ZINANICA – VINSKA KLET Evid. št.:  230 

Tipol. oznaka: Ob breg prislonjena vinska klet s stanovanjem  

Čas nastanka: Okrog leta 1800 Vrednost: KD 

Opis: Zidanica je ob breg prislonjena vrhkletna delno zidana vinska klet s 
stanovanjem . Po oceni je nastala okrog leta 1800. Delno vkopani 
kletni del je pozidan iz kamna in grobo ometan. Ima dve ločeni kleti; 
vsaka klet ima lesen podboj s kasetiranim vratnim krilom. Stropi v 
kleteh so leseni. Pritličje je v celoti leseno: gospodarski del, kjer je 
bila nekoč prešnica, je zgrajen iz skeletne konstrukcije nosilnih soh, 
ki je obita s pokončno pritrjenimi deskami, bivalni del pa je v osnovi 
dvoceličen in zgrajen iz kladne konstrukcije tristrano obdelanih brun, 
ki se na vogalih povezujejo z utori na križ. Vhod v bivališče je z ožje 
strani, z ganka, ki v obliki črke L opasuje stavbo. Bivalni del ima 
vgrajena povečana okna. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je prekrita z 
opečnim zareznikom.     
 
 

Namembnost: Vinska klet, pred leti tudi stanovanje lastnice, ki sedaj živi v domu 
ostarelih na Polzeli.  
 
 

Valorizacija: Zidanica s stanovanjem je značilni predstavnik gospodarsko-
stanovanjskih stavb, ki so jih od začetka 18. do konca 19. stoletja 
gradili na območju Paškega Kota. 
 

Varstveni režim: Za zidanico velja varstveni režim II. stopnje. Potrebna so predvsem 
redna vzdrževalna dela in odstranitev nekaterih nepotrebnih 
dodatkov.  
 

Ocena stanja: Stavba je v dobrem gradbenem stanju.  

Ohranjenost: D: 80 % G: 78 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelal: Vito Hazler Teren: 19. 1. 2006 
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

 
Fotografija: 
 

 
 
 

 

 
Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Mali Vrh 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 30  

Lastnik:: Meklau Jože, Rečica 
ob Paki 

Hišno ime: Meklau 

Domačijski tip: 
 

Stanovanjska hiša  Nmv: 383 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 045 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Stanovanjska hiša 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša  

Objekt: STANOVANJSKA HIŠA  Evid. št.:  235 

Tipol. oznaka: Ob breg prislonjena vrhkletna zidana hiša z belo kuhinjo 
Čas nastanka: Okrog leta 1880 Vrednost: KD 

Opis: Stanovanjska hiša je ob breg prislonjena vrhkletna zidana stavba z 
belo kuhinjo. Po oceni je nastala okrog leta 1880. Zgrajena je iz 
kamna in opeke, zunanjščina je v celoti ometana s finim ometom in 
členjena z mejnimi in strešnimi zidci ter maltnimi obrobami oken in 
vrat. Posebnost je dekoracija v obliki ležečih kavljev, ki tvorijo slikovit 
motiv dvojnih valovnic. Vzdolž glavnega pročelja poteka lesen gank. 
Delno vkopani kletni del obsega dve ločeni obokani kleti s svojima 
vhodoma, ki imata vgrajena preprosta pravokotniška portala iz 
zelenega tufa. Nadstropje ima tradicionalne tloris in obsega vhodno 
vežo, kuhinjo, »hišo« in sobo. Zaradi podrtega oboka kleti so se 
podrle tudi stene v pritličju in dobršen del ostrešja, ki je izvedeno v 
konstrukciji trapezastega povezja. Somerna dvokapna streha s 
čopoma je prekrita z opečnim zareznikom.  
 
  
 
 

Namembnost: Pred leti stanovanje najemnikov, sedaj je stavba že vrsto let prazna 
in propada.  
 

Valorizacija: Stanovanjska hiša je zanimiv primer premožnejših stavb, ki so jih 
gradili v zaledju Savinjske doline. Po izročilu bi naj bila stavba 
prvotno v cerkveni lasti.  
 
 

Varstveni režim: Za hišo velja varstveni režim II. stopnje.   
 
 

Ocena stanja: Stanovanjska hiša je v slabem gradbenem stanju in očitno ni več 
možnosti za njeno obnovo  

Ohranjenost: D: 78 % G: 67 % Možnost ohranitve: Vpr. 

Obdelal: Vito Hazler Teren: 26. 1. 2006 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

 
 
Fotografija: 
 

 
 
 
 

 

 
 
Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Mali Vrh 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 31  

Lastnik:: Fajdiga Janez Hišno ime: Klinarjeva zidanica 
Domačijski tip: 
 

Zidanica – vinska klet s 
stanovanjem 

Nmv: 380 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 
Z. št.: 046 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Zidanica – vinska klet s stanovanjem  

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Zidanica – vinska klet (KD) 

Objekt: ZIDANICA – VINSKA KLET Evid. št.:  234 

Tipol. oznaka: Ob breg prislonjena vrhkletna delno zidana klet s stanovanjem  

Čas nastanka: Okrog leta 1800 Vrednost: KD 

Opis: Zidanica je zasnovana kot ob breg prislonjena vrhkletna delno 
zidana klet s stanovanjem. Po oceni je najstarejši del, ki obsega dve 
tretjini obstoječe stavbe, nastal okrog leta 1800, pozneje pa so 
stavbo podaljšali v smeri proti jugovzhodu. Delno vkopana in plitko 
obokana klet je pozidana iz kamna in opeke ter ometana z grobim in 
bolj finim ometom. V desnem delu glavnega pročelja v klet odpirajo 
široka lesena vrata z usločeno preklado – vhod poudarja širok pas iz 
apnene malte. Nadstropje je večinoma leseno. Nekdanji stanovanjski 
del je zgrajen iz kladne konstrukcije tristrano obdelanih brun, ki se na 
vogalih povezujejo z utori na križ. Kladna stena je s kamnitim zidom 
prekinjena le na južni steni, kjer je nekoč stala krušna peč. Nekdanja 
soba je bila ometana in belo pobeljena.Novejši del pritličja obsega 
prešnico z mogočno leseno stiskalnico. Zgrajen je iz skeletne 
konstrukcije nosilnih soh, ki je obita s pokončno pritrjenimi deskami.  
Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja. Somerna 
dvokapna streha je prekrita z opečnim zareznikom.     
 
 

Namembnost: Vinska klet in nekoč tudi stanovanje lastnika ali podnajemnikov. 
Danes je stavba zaradi slabe ohranjenosti povsem brez 
namembnosti. 
 
 

Valorizacija: Zidanica je zanimiv primer stanovanjsko-gospodarske stavbe, ki je 
po zasnovi nekoliko drugačna od prevladujočih vinskih kleti s 
stanovanjem na območju Paškega Kota. Stanovanjski del so očitno 
zgradili najprej, nato pa  so stavbi podaljšali klet in jih dogradili 
prešnico.   

Varstveni režim: Za zidanico velja varstveni režim II. stopnje.   
 

Ocena stanja: Zidanica je v zelo slabem gradbenem stanju. Stari del se poseda, 
zato se je podrl obok v kleti in stena je na več mestih močno 
razpokana. Vse skupaj drži le še leseno pritličje in streha.  
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Ohranjenost: D: 80 % G: 73 % Možnost ohranitve: Vpr. 

Obdelal: Vito Hazler Teren: 26. 1. 2006 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

 
Fotografija: 
 

 
 

 

 
Karta: 
  

 
 

 

 

 



 150 

EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Mali Vrh 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 32  

Lastnik:: Primožič Miran, 
Podgora 

Hišno ime: Pri Tomažin 

Domačijski tip: 
 

Domačija malega kmeta in 
delavca 

Nmv: 398 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 
Z. št.: 047 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje – marof 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KD), gospodarsko poslopje – marof (KD) 

Objekt: STANOVANJSKA HIŠA Evid. št.:  232 

Tipol. oznaka: Nadstropna delno zidana hiša s predelano črno kuhinjo in delno 
vkopano kletjo 

Čas nastanka: Okrog leta 1790 Vrednost: KS 

Opis: Stanovanjska hiša je nadstropna delno zidana hiša s predelano črno 
kuhinjo in nekoliko vkopano kletjo. Po oceni je nastala okrog leta 
1790.  zidani kletni del obsega dve ločeni kleti s svojima vhodoma. 
Zunanjščina kleti je bolj grobo ometana, novi omet je stavbo 
pretirano posodobil podobno kot oboje povsem lesenih kletnih 
vhodov. Nadstropje je v celoti leseno in zgrajeno iz kladne 
konstrukcije tristrano obdelanih brun, ki se na vogalih povezujejo z 
utori na križ. Pred vodom je krajši gank, ki so ga pred leti razširili v 
odprto lopo. Ostrešje je novejše in izdelano v konstrukciji 
trapezastega povezja. Somerna dvopakna streha je prekrita z 
opečnim zareznikom.  
 
 
 
 
 

Namembnost: Priložnostno bivališče lastnika.  
 
 
 

Valorizacija: Stanovanjska hiša z delno vkopano kletjo je edini primer nadstropne 
delno zidane hiše na območju Paškega Kota. Le delno so jo, da je 
vstop v klet še vedno iz ravni obdajajočega zemljišča. Žal je stavbo 
pred leti doletelo nekaj neustreznih posodobitev, ki so okrnili njen 
spomeniški pomen.   
 

Varstveni režim: Za stanovanjsko hišo velja varstveni režim II. stopnje.   
 
 
 

Ocena stanja: Stanovanjska hiša je v dobrem gradbenem stanju in je solino redno 
vzdrževana.  

Ohranjenost: D: 83 % G: 90 % Možnost ohranitve: Da 
Obdelal: Vito Hazler Teren: 26. 1. 2006 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

 
Fotografija: 
 
 

 
 

 

 
 
Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Mali Vrh 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 32  

Lastnik:: Primožič Miran, 
Podgora 

Hišno ime: Pri Tomažin 

Domačijski tip: 
 

Domačija malega kmeta in 
delavca 

Nmv: 398 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 
Z. št.: 048 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje – marof 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KD), gospodarsko poslopje – marof (KD) 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE – 
MAROF 

Evid. št.:  233 

Tipol. oznaka: Ob breg prislonjeno vrhkletno delno zidano poslopje s prislonjenim 
kozolcem  

Čas nastanka: Okrog leta 1810 Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje je ob breg prislonjeno vrhkletno delno zidano 
poslopje s prislonjenim kozolcem. Po oceni je nastalo okrog leta 
1810. Delno vkopani hlevski del je zidan iz kamna in grobo ometan. 
Leseni pritlični del je zgrajen iz skeletne konstrukcije nosilnih soh, ki 
so obite s pokončno pritrjenimi deskami. Posebnost so drsna vrata, 
ki odpirajo na pod. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega 
povezja, somerna dvokapna streha je prekrita z opečnim 
zareznikom.  
 
 
 
 

Namembnost: Delno je poslopje še v rabi kot priložnostno skladišče.  
 
 
 
 

Valorizacija: Poslopje sodi med najmanjša ohranjena poslopja 19. stoletja na 
območju Paškega Kota. Zasnovano je sicer tradicionalno, a zaradi 
skromnih dimenzij so lahko izvedli le najbolj pomembne dele 
poslopja, kot so hlev, manjši pod, parna in prislonjeni kozolec. 
Stanovanjska hiša z delno vkopano kletjo je edini primer nadstropne  
 

Varstveni režim: Za poslopje velja varstveni režim II. stopnje.   
 
 
 

Ocena stanja: Gospodarsko poslopje je v dobrem gradbenem stanju in je solino 
redno vzdrževano.  
 

Ohranjenost: D: 78 % G: 88 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelal: Vito Hazler Teren: 26. 1. 2006 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

 
Fotografija: 
 

 
 
 
 

 

 
Karta: 
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Naselje: 

 
Mali vrh 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 33  

Lastnik:: Pirc Jožica Hišno ime: Mlinarjeva klet 

Domačijski tip: 
 

Zidanica - vinska klet s hišno 
številko 

Nmv: 375 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 049 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Zidanica - Vinska klet 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Zidanica - Vinska klet 

Objekt: ZIDANICA – VINSKA KLET Evid. št.:  221 

Tipol. oznaka: ob breg prislonjena vrhkletna zidana vinska klet v dveh fazah: s 
starejšo renesančno in mlajšo poznobaročno kletjo  

Čas nastanka: Okrog leta 1540, nato povečava 
okrog leta 1840 

Vrednost: KS 

Opis: Stavba so zgradili v dveh pomembnejših gradbenih fazah. Starejša 
sega v 1. pol. 16. stoletja (o. 1540) in obsega iz kamna pozidano klet 
pravokotniške oblike s slikovitim okrasjem mejnih pasov in vogalnih 
šivanih robov v sgrafito tehniki. Kletni prostor je pravokotniške oblike, 
banjasto obokan in osvetljen z ozkimi linami. Mlajši del stavbe (o. 
1840) je po tipu vrhkletna zidana vinska klet z delno vkopano kletjo 
in delno zidanim pritličjem, ki ima podobno zasnovo tlorisno zasnovo 
kot prevladujoči tip vinskih kleti Paškega Kota: obsega prešnico in 
skoraj kvadratasti bivalni prostor z ostanki krušne peči. Strop v 
bivalnem prostoru je lesen, na prečnem tramu je vrezana nespretno 
vrezana rozeta. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega 
povezja, somerna dvokapna streha je prekrita z bobrovcem in 
cementnim zareznikom.  
Posebnost stavbe so v fragmentih ohranjene neglazirane 
renesančne pečnice, kar povezuje prvotno lastništvo stavbe s 
plemiškim slojem, po vsej verjetnosti za desetinsko klet šoštanjske 
gospoščine.     
 
 

Namembnost: Vinska klet, prvotno tudi klet za zbiranje podložniške desetine, po 
zemljiški odvezi klet v kmečki lasti.  

Valorizacija: Klet sodi med najslikovitejša gospodarska poslopja. V osnovi izhaja 
iz renesančnega obdobja, saj ima ohranjenih vrsto pričujočih 
detajlov. Izraziti so tudi sledovi baročne zidave in obdelave stavbe.  

Varstveni režim: Za klet velja varstveni režim II. stopnje. Potrebna je temeljita obnova 
in kakovostno rekonstrukcija obeh gradbenih faz. Potrebno bo 
izdelati natančen program sanacije in določiti vizualno podobo 
spomenika. 
 

Ocena stanja: Klet je v slabem gradbenem stanju. Zapuščena sameva in 
nezadržno propada. Prenova je nujna, da klet v celoti ne propade.  
 

Ohranjenost: D: 95 % G: 73 % Možnost ohranitve: Vpr. 

Obdelal: Vito Hazler Teren: 23. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

 
Fotografija: 
 
 

 
 
 

 

 
Karta: 
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Naselje: 

 
Mali Vrh 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 38  

Lastnik:: Kozjek Stanko Hišno ime: Dingac, pri Dingaču 

Domačijski tip: 
 

Domačija nekoč malega kmeta, 
sedaj upokojenca, ki je pred leti 
kupil domačijo (vikend) 

Nmv: 501 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 050 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje – marof, kapela 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kapela (KD) 

Objekt: KAPELA Evid. št.:  224 

Tipol. oznaka: Kapela zaprtega tipa  

Čas nastanka: Okrog leta 1900 Vrednost: KD 

Opis: Kapela je zasnovana kot tip kapel zaprtega tipa. Po oceni je nastala 
okrog leta 1900. Pozidana je iz kamna, opeke in ima somerno 
dvokapno betonsko streho. V globoki niši z banjastim obokom je na 
zadnji steni pritrjeno razpelo s Križanim. Lastnik je pred leti vgradil 
kovinska vrata.   
Kapela stoji na dominantnem mestu na apnenčasti skali nad cestnim 
prevalom. Ob njej raste lipa približno iste starosti.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Religiozno znamenje katoliške verske skupnosti. 
 
 
 

Valorizacija: Kapela je zanimiva po svoji zasnovi in dominantni legi v prostoru.  
 
 
 

Varstveni režim: Za kapelo velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 
 

Ocena stanja: Kapela je v dobrem stanju in redno vzdrževana.  

Ohranjenost: D: 75 % G: 95 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Vito Hazler Teren: 19. 1. 2006  
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

 
Fotografija: 
 

 
 
 

 

 
Karta: 
  

 
 
 
 
 
 
 

 



 158 

EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Mali Vrh 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 39  

Lastnik:: Koren Ivan Hišno ime: Pri Grečeti 

Domačijski tip: 
 

Domačija malega kmeta s poslopji 
razporejenimi v nizu ob vaški cesti 

Nmv: 498 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 051 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, manjše gospodarsko poslopje 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša 

Objekt: STANOVANJSKA HIŠA Evid. št.:  227 

Tipol. oznaka: Ob breg prislonjena vrhkletna zidana hiša z belo kuhinjo 

Čas nastanka: Okrog 1890 Vrednost: KD 

Opis: Stanovanjska hiša je ob breg prislonjena zidana stavba z belo 
kuhinjo. Po oceni je nastala okrog leta 1890. Pozidana je iz kamna in 
opeke in je v celoti fino ometana in pobeljena v intenzivni rumeni 
barvi, le mejni zidec in pas okrog vrat v bivalno pritličje sta bela. 
Okna pokončne pravokotniške oblike imajo v malti izvedene obrobe. 
Vzdolž glavnega pročelja je speljan lesen gank z dostopom ob levem 
vogalu. V delno vkopani kletni del odpira troje vrat. V bivalno pritličje 
vodijo vrata z ganka, na levem pročelju pa so vrata v 8domnevno) 
svinjsko kuhinjo. Ob desnem spodnjem vogalu ima stavba 
sekundarni prizidek z lastnim vhodom. Ostrešje je izvedeno v 
konstrukciji trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je 
prekrita z opečnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Nekoč stanovanje lastnika, sedaj je stavba zapuščena.  
 
 
 

Valorizacija: Stanovanjska hiša je zanimiva predstavnica sodobnejših zidanih hiš 
iz konca 19. stoletja, ko se je kultura bivanja že bistveno izboljšala. 
 
 

Varstveni režim: Za hišo velja varstveni režim II. stopnje.  
 
 

Ocena stanja: Hiša je v zadovoljivem stanju, a je nujna temeljita sanacija, sicer ob 
čez nekaj let povsem propadla. 
 

Ohranjenost: D: 78 % G: 73 % Možnost ohranitve: Vpr. 

Obdelal: Vito Hazler Teren: 19.1. 2006  
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 
 

 
 
 
 

 

Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Mali Vrh 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 40  
Lastnik:: Rek Hišno ime: Zarimšek 

Domačijski tip: 
 

Domačija malega kmeta in 
upokojenega rudarja s poslopji 
razporejenimi v nizu ob vaški cesti 

Nmv: 498 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 052 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KD) 

Objekt: STANOVANJSKA HIŠA Evid. št.:  228 

Tipol. oznaka: Ob breg prislonjena vrhkletna delno zidana hiša s predelano črno 
kuhinjo oziroma domnevno dimnico 

Čas nastanka: Okrog leta 1790 Vrednost: KS 

Opis: Stanovanjska hiša je ob breg prislonjena vrhkletna delno zidana hiša 
s predelno črno kuhinjo oziroma domnevno dimnico. Po oceni je 
nastala okrog leta 1790, v osnovi pa bi lahko bila še starejša saj bi 
glede na pozicijo glavnega vhoda v bivalno pritličje sodila v krog hiš 
z dimnično tradicijo. Delno vkopani kletni del z dvema ločenima 
vhodoma je pozidan iz kamna in grobo ometan. Delno zidano pritličje 
je v zahodnem podaljšku hiše pozidano iz kamna in ometano, 
medtem ko je domnevno prvotni in najstarejši del bivališča zgrajen iz 
kladne konstrukcije tristrano obdelanih brun, ki so na vogalih 
povezani z utori na križ. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je prekrita z 
opečnim zareznikom.  
 
 
 

Namembnost: Nekoč stanovanje lastnika, sedaj le še njegovo priložnostno 
bivališče.  
 
 

Valorizacija: Stavba je zanimiva po izjemni prilagoditvi gradnje zelo strmemu 
pobočju, zato je tudi vhod z vzhodnega ožjega pročelja. Vendar pa 
tudi zaradi takšne povsem funkcionalne zasnove spominja na 
dimnično gradbeno tradicijo z značilnimi vhodnimi lopami in 
prostornejšimi bivalnimi prostori – t. i. dimnicami.  
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim II. Stopnje. Ohrani naj sedanjo 
podobo in zasnovo, potrebna so predvsem redna vzdrževalna dela in 
sanacija temeljev. Nepotrebni propadajoči prizidki se naj odstranijo.  
 

Ocena stanja: Stanovanjska hiša je v zadovoljivem stanju.  

Ohranjenost: D: 85 % G: 75 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelal: Vito Hazler Teren: 19. 1. 2006  
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Naselje: 

 
Mali Vrh 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 42  

Lastnik:: Rek  Hišno ime: Zarimšek 

Domačijski tip: 
 

Domačija malega kmeta s poslopji 
razporejenimi v gruči ob vaški 
cesti 

Nmv: 495 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 053 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje, drvarnica 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Gospodarsko poslopje (KD) 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE Evid. št.:  229 

Tipol. oznaka: Ob breg prislonjeno vrhkletno delno zidano poslopje s prislonjenim 
kozolcem 

Čas nastanka: Okrog leta 1890 Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje je ob breg prislonjeno vrhkletno delno zidano 
poslopje s prislonjenim kozolcem. Po oceni je nastalo okrog leta 
1890. Delno vkopan kletni oziroma hlevski del je v celoti zidan iz 
kamna in opeke, podobno tudi obe stranski pročelji v nivoju pritličja, 
ki sta opremljeni opečnimi prežami v pokončno oblikovanih 
prezračevalnih linah. Osrednji del poslopja je lesen, lepo oblikovan 
vhod s cestne strani z dvema vratnima kriloma ima na prekrivni letvi 
vrezano šesterokrako rozeto. Posebnost poslopja je v malti izveden 
stiliziran ornament okrog vhoda v hlev. Ostrešje je izvedeno v 
konstrukciji trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je 
prekrita s cementnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Shramba za različne odslužene predmete, sicer je poslopje bolj ali 
manj opuščeno, vendar občasno še vedno v rabi. 
 
 
 

Valorizacija: Poslopje je zanimivo po legi v prostoru, zasnovi in obdelavi detajlov. 
Zlasti kakovostno so obdelane opečne mreže in maltna obroba okrog 
vhoda v hlev. 
 

Varstveni režim: Za poslopje velja varstveni režim II. stopnje. Ohrani naj sedanjo 
podobo in zasnovo. Potrebna so predvsem redna vzdrževalna dela. 
 

Ocena stanja: Poslopje je v dobrem stanju. Potrebna so predvsem redna 
vzdrževalna dela.  

Ohranjenost: D: 78 % G: 85 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelal: Vito Hazler Teren: 19. 1. 2006 
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Fotografija: 
 

 
 
 

 

 
Karta: 
  

 
 
 

 



 164 

 

EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Mali Vrh 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 55  
Lastnik:: Šabec Mičo Hišno ime: Bednikova zidanica 

Domačijski tip: 
 

Zidanica – vinska klet v vinogradu Nmv:  

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 054 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Vinska klet – zidanica 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Vinska klet – zidanica (KS) 

Objekt: VINSKA KLET - ZIDANICA Evid. št.:  223 

Tipol. oznaka: V breg potisnjena vrhkletna delno zidana vinska klet s stanovanjem 
Čas nastanka: 1748 Vrednost: KS 

Opis: Zidanica je v breg potisnjena vrhkletna delno zidana vinska klet s 
stanovanjem in prešnico. Zasnovana je v obliki črke L. Nastala je leta 
1748, kar dokazuje letnica vrezana na prečni tram v osrednjem 
bivalnem prostoru; po njo je še iniciala A. M.  V ravnini kleti sta dva 
kletna prostora, ki sta delno pozidana iz kamna in ometana. 
Nadstropje je večinoma leseno in zgrajeno iz kladne konstrukcije 
brun, ki so na vogalih povezana z utori na križ (spodnje plasti) in 
utori lastovičjega repa. Del stene pri peči je pozidan iz kamna in 
ometan. Pritličje obsega prešnico z veliko leseno stiskalnico, 
shrambo za sadje, bivalno sobo za najemnike stanovanja in 
lastnikovo sobo – »salon«. Posebnost stavbe so baročno oblikovana 
okna z kovanimi mrežami (diagonalni in vitičasta dekoracija). 
Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, somerna 
dvokapna streha zalomljena na L je prekrita z bobrovcem.  
V stavbi ni elektrike. Pred kletjo je sekundarno postavljena odprta 
lopa, senčnica pred vhodoma v klet.  
Čez cesto je v breg potisnjen okrog 3 m  globok jaškasti vodnjak, ki 
ima na obodu iz rumenega peščenca vklesano inicialo A. M in letnico 
1747.  

Namembnost: Vinska klet, občasno bivališče lastnika. 

Valorizacija: Bednikova vinska klet sodi med najstarejše v prvotni podobi 
ohranjene vinske kleti večinskega prebivalstva na Slovenskem. 
Vsebuje vrsto pomembnih členov in detajlov, ki jo uvrščajo med naše 
najpomembnejše kulturne spomenike. Je odlično tesarsko – zidarsko 
delo.  

Varstveni režim: Za vinsko klet velja varstveni režim I. stopnje. Ohrani naj sedanjo 
podobo in zasnovo. Potrebna se le redna vzdrževalna dela, ki 
morajo upoštevati spomeniški pomen stavbe.  
 

Ocena stanja: Klet je v dobrem gradbenem stanju. Lastnik jo redno vzdržuje in 
obnavlja.  

Ohranjenost: D: 95 % G: 88 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelal: Vito Hazler Teren: 19. 1. 2006 
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Mali Vrh 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 56  

Lastnik:: Podgoršek Alojz Hišno ime: Špančeva zidanica 

Domačijski tip: 
 

Zidanica – vinska klet, ki pripada 
domačiji v Rečici ob Paki 

Nmv:  

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 055 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Zidanica – vinska klet 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Zidanica – vinska klet (KS) 

Objekt: ZIDANICA – VINSKA KLET Evid. št.:  222 

Tipol. oznaka: V breg potisnjena vrhkletna delno zidana vinska klet s stanovanjem 

Čas nastanka: 1818 Vrednost: KS 

Opis: Zidanica je v breg potisnjena vrhkletna delno zidana vinska klet s 
stanovanjem. Nastala je leta 1818, kar potrjuje letnica, vrezana na 
prečni tram lesenega stropa v edinem bivalnem prostoru 
pravokotniškega tlorisa. Stavba stoji vzporedno s cesto in s te strani 
ima dva v delno vkopano zidano klet, ki je v celoti ometana in cestni 
strani okrašena z gladko obdelanimi pasovi mejnih zidcev in lizen, 
fasadna polja pa so grobo ometana. V celoti leseno pritličje opasuje 
gank v obliki črke L.  Vhod v pritličje je z nasprotne strani po lesenih 
stopnicah. Glavni vhod je širok in ima predvsem gospodarski pomen, 
saj je v prvem prostoru pritličja prešnica z veliko leseno stiskalnico 
na slemenski tram. Levo so vratav edini bivalni prostor s krušno 
pečjo in več kosi starega pohištva: miza, vogalna klop in omara. 
Ohranjeni so tudi ostanki prvotnih oken »na smuk«, sicer pa so vse 
stene lesene in gladko obdelane. Posebnost so prostora so tudi 
baročna vrata, obdelana v značilnih kasetnih poljih z zaobljenimi 
vogali. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, 
somerna dvokapna streha je prekrita z opečnim zareznikom. 
V prešnici je lesena stiskalnica z masivnim »prešpanom« na katerem 
je vrezana letnica 1791 
 

Namembnost: Vinska klet, priložnostno bivališče ob delih v vinogradu.  
 
 

Valorizacija: Špančeva zidanica velja za eno najbolje in celovito ohranjenih 
vinskih kleti na Slovenskem. V celoti je odlično tesarsko- zidarski 
izdelek, v osnovi preprost a izjemno funkcionalen, ker s pridom 
izkorišča že več Podgorškovih generacij.   

Varstveni režim: Za zidanico velja varstveni režim I. stopnje. Ohrani se naj sedanja 
podoba in zasnova. Dopustna so le nujna vzdrževalna dela, ki 
morajo upoštevati spomeniški pomen kleti.  
 

Ocena stanja: Zidanica je v dobrem gradbenem stanju, redno vzdrževana in 
premišljeno rabljena  

Ohranjenost: D: 95 % G: 90 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelal: Vito Hazler Teren: 19. 1. 2006 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 
 

 

 
Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Mali Vrh 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 59a  

Lastnik:: Holešek Bojan  Hišno ime: Ferenčakova kapela 

Domačijski tip: 
 

Nova stanovanjska hiša, kapela Nmv: 432 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 056 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Nova stanovanjska hiša, kapela 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kapela (KD) 

Objekt: KAPELA Evid. št.:  225 

Tipol. oznaka: Kapela odprtega tipa 

Čas nastanka: Okrog leta 1860 Vrednost: KS 

Opis: Kapela je zasnovana kot odprti tik kapel. Po oceni je nastala okrog 
leta 1860. Pozidana je iz kamna in je v celoti ometana. Posebnost 
kapele sta dva potlačena stebriča kvadratastega profila na pročelju, 
ki skupaj z zadnjo polno steno nosita masivni zgornji del kapele s 
somerno dvokapno streho, prekrito z bobrovcem. Vhodna odprtina 
kapele je polkrožno zaključena, podobno tudi manjši stranski lini.  
Novi lastnik, ki je kupil zemljišče pred hišo skupaj s kapelo, jo je pred 
leti temeljito obnovil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Religiozno znamenje katoliške verske skupnosti. 
 
 
 
 

Valorizacija: Kapela je zanimiva po zasnovi in obliki stebričev kvadratastega 
profila ter po dominantni legi nad cesto sredi vinogradniške krajine.  
 
 

Varstveni režim: Za kapelo velja varstveni režim I. stopnje.  
 

Ocena stanja: Kapela je v dobrem gradbenem stanju in je redno vzdrževana.  

Ohranjenost: D: 83 % G: 95 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelal: Vito Hazler Teren: 19. 1. 2006  
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Mali Vrh 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: Blizu hiše št. 59  

Lastnik:: Fajdiga  Hišno ime: Pri Klinerju 

Domačijski tip: 
 

Samotna zidanica s stanovanjem. 
Pripada kmetiji v Podgori oz. v 
Rečici ob Paki  

Nmv: 439 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 057 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Zidanica – vinska klet 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Zidanica – vinska klet  

Objekt: ZIDANICA – VINSKA KLET Evid. št.:  226 

Tipol. oznaka: Ob breg prislonjena vrhkletna delno zidana vinska klet s 
stanovanjem 

Čas nastanka: Okrog leta 1780 Vrednost: KS 

Opis: Zidanica je ob breg prislonjena vrhkletna delno zidana vinska klet s 
stanovanjem. Po oceni je nastala okrog leta 1780. Delno vkopani  
dvocelični kletni del je pozidan iz kamna in grobo ometan. Vhoda v 
kleti sta z daljšega pročelja s spodnje strani stavbe. Leseni pritlični 
del ima enocelično stanovanje zgrajena iz kladne konstrukcije 
tristrano obdelanih brun, ki se na vogalih povezujejo z utori na križ. 
Večji del pritličja obsega prešnica, ki je zgrajena iz skeletne 
konstrukcije nosilnih soh, ki je obita s pokončno pritrjenimi deskami. 
V prešnici je delno ohranjena lesena stiskalnico (prešo) in nekaj 
stare šare. Ostanki zidu kažejo, da je imel bivalni prostor, izrazite 
pravokotniške oblike, levo ob glavnem vhodu pozidano krušno peč s 
kuriščem iz prešnice. Notranje stene sobe niso ometane, lesene 
stene so gladko obdelane. Dobro so ohranjena okna na smuk. Strop 
je lesen in ga podpira vzdolžni tram, ki ima na spodnji strani vrezano 
štirikrako rozeto z vencem in cikcak ornamentom. Ostrešje je 
izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, somerna dvokapna 
streha je prekrita s cementnim zareznikom.  
 

Namembnost: Prvotno vinska klet s prešnico in stanovanjem. 
 
 

Valorizacija: Zidanica sodi v sklop prepoznavnih vinskih kleti Paškega Kota, ki so 
v bolj ali manj podobni zasnovi nastajale od 1. pol. 18. do prvih 
desetletij 19. stoletja. Ima značilno zasnovo z delno vkopano kletjo in 
lesenima prešnico in enoceličnim stanovanjem.  
 

Varstveni režim: Za zidanico velja varstveni režim II. stopnje.  Ohrani naj sedanjo 
podobo in zasnov. Nujna popravila.  
 

Ocena stanja: Zidanica je v slabem gradbenem stanju. Poškodovana je streha, zato 
na več mestih zamaka in se rahlja leseno ostenje pritličja.  

Ohranjenost: D: 85 % G: 65 % Možnost ohranitve: Vpr. 

Obdelal: Vito Hazler Teren: 19. 1. 2006 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

 
Fotografija: 
 

 
 

 

 
Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Mali Vrh 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 65b  

Lastnik:: Mandelc Vlado Hišno ime: Pri Jagru 

Domačijski tip: 
 

Ob vznožju vinograda stoječa 
zidanica – vinska klet s 
stanovanjem, ki pripada domačiji 
iz Rečice ob Paki 

Nmv: 370 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 058 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Zidanica – vinska klet 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Zidanica – vinska klet (KD) 

Objekt: ZIDANICA  - VINSKA KLET Evid. št.:  231 

Tipol. oznaka: V breg potisnjena vrhkletna delno zidana vinska klet s stanovanjem 

Čas nastanka: Okrog leta 1830 Vrednost: KD 

Opis: Zidanica je zasnovana kot vrhkletna delno zidana vinska klet s 
stanovanjem. Po oceni je nastala okrog leta 1830. Delno vkopani 
kletni del je zgrajen iz kamna in ometan, vhod v klet je z daljšega 
glavnega pročelja, kjer je tudi vhod v leseno pritličje, ki je zgrajeno iz 
kladne konstrukcije tristrano obdelanih brun, ki so povezana z utori 
na križ. Dvocelično pritličje obsega nekaj večjo prešnico in manjšo 
bivalno sobo s podrto krušno pečjo. Stene sobe so ometane in 
pobeljene. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, 
somerna dvokapna streha je prekrita z opečnim zareznikom.  Ob 
zadnjem pročelju je k stavbi dograjena novejša garaža, ki je prekrita 
s podaljškom strešnega krila zidanice.  
 
 
 
 
 

Namembnost: Prvotno vinska klet in stanovanje, sedaj je stavba že vrsto  let  
prazna.  
 
 
 

Valorizacija: Zidanica je značilna predstavnica vinskih kleti Paškega Kota, ki so 
nastajale od začetka 18. do konca 19. 19. stoletja. Ima značilno 
razporeditev prostorov in stanovanjsko-gospodarsko namembnost.  
 
 

Varstveni režim: Za zidanico velja varstveni režim II. stopnje. Ohrani naj sedanjo 
podobo, s tem da se odstrani nepomembna garaža z leseno lopo in 
sanira del zahodne stene, kjer je vgrajeno veliko trodelno okno. 
 

Ocena stanja: Zidanica je v zadovoljivem stanju. Potrebna so redna vzdrževalna 
dela in predvsem primerna namembnost objekta.  

Ohranjenost: D: 78 % G: 75 % Možnost ohranitve: Vpr. 

Obdelal: Vito Hazler Teren: 19. 1. 2006 

 



 173 

EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 3  

Lastnik:: Urleb Viktor  Hišno ime: Glimtek 

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 

Nmv: 320 m  

Karta: TTN Šoštanj 41 

Z. št.: 059 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof, kokošnjak, 
kozolec, sušilnica za sadje. 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Žaga (KD), kozolec (KD), sušilnica za sadje (KD) 

Objekt: SUŠILNICA ZA SADJE Evid. št.:  086 

Tipol. oznaka: V breg potisnjena vrhkletna delno zidana sušilnica za sadje 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1860 Vrednost: KS 

Opis: Sušilnica za sadje ali pajšta je v breg potisnjena vrhkletna delno 
zidana stavba skoraj kvadratnega tlorisa. Po oceni je nastala okrog 
leta 1860. Delno vkopana klet in del pritličja je pozidan iz kamna in 
ometan, del pritličja je zgrajen iz kladne konstrukcije brun, ki se na 
vogalih povezujejo z utori na križ. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
špirovcev in razpirač, somerna dvokapna streha je prekrita z 
bobrovcem.   
 
 
 
  
 
 
 
 

Namembnost: Prvotno je bila stavba namenjena za sušenje sadja. V zidanem delu 
so prebivale sezonske obiralke hmelja, zadnja leta je stavba 
večinoma prazna in propada.  
 
 
 

Valorizacija: Sušilnica je pomembna po svoji zasnovi in namembnosti, saj je 
redka ohranjena »pajšta« na območju Paškega Kota.  
 
 
 

Varstveni režim: Za sušilnico velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Stavba je v slabem stanju, saj nezadržno propada.  
 

Ohranjenost: D:  83 % G:  75 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Ana Kukič,  
Maja Kostric 

Teren: 22. 10. 2005 

 



 176 

EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C1 
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znak): 

 

 

 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 3  

Lastnik:: Urleb Viktor  Hišno ime: Glimtek 

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 

Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 41 

Z. št.: 060 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof, kokošnjak, 
kozolec, sušilnica za sadje. 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Žaga (KD), kozolec (KD), sušilnica za sadje (KD). 

Objekt: ŽAGA Evid. št.:  087 

Tipol. oznaka: Žaga venecijanka  

Čas nastanka: Okrog leta 1870 Vrednost: KD 

Opis: Žaga venecijanka je večinoma lesena stavba, postavljena na zidane 
temelje in opornike. Osnovna skeletna konstrukcija je obita z 
deskami, le čelna stan je odprta. V notranjosti je deloma še ohranjen 
žagni mehanizem, mdr. »gartl«, de3l zobatih koles, opornikov idr. 
Ostrešje je izvedeno v konstrukciji špirovcev in razpirač, nesomerna 
dvokapna streha je prekrita z opečnim zareznikom . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Prvotno žaga za razrez lesa, že vrsto let pa je namenjena spravilu 
bal sena, strojev in krame. 
 
 
 

Valorizacija:  Stavba je pomembna kot del tehnične dediščine tega kraja. 
 
 
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstven režim II. stopnje.  
 
 

Ocena stanja: Stavba močno propada in je zapuščena. Žaga ni v uporabi vendar 
ima večino mehanizma še ohranjenega.  
 

Ohranjenost: D:  75 % G: 65 % Možnost ohranitve: Da 
Obdelale: Petra Dichlberger, Ana Kukič,  

Maja Kostric 

Teren: 22. 10. 2005 



 178 

 
 

EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 3  

Lastnik:: Urleb Viktor  Hišno ime: Glimtek 

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 

Nmv: 320 m  

Karta: TTN Šoštanj 41 

Z. št.: 061 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof, kokošnjak, 
kozolec, sušilnica za sadje. 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Žaga (KD), kozolec (KD), sušilnica za sadje (KD). 

Objekt: KOZOLEC Evid. št.:  088 

Tipol. oznaka: Dvojni kozolec- toplar z dvema paroma oken 

Čas nastanka: 1824  Vrednost: KS 

Opis: Kozolec je zasnovan kot dvojni kozolec – toplar. Nastal je leta 1824, 
letnica je vrezana na spod nem prečnem tramu. Kozolec ima dva 
para oken, nosilni stebri stojijo na betonskih podstavkih. Podporne 
ročice so vitke in rahlo usločene. podolžnega tlorisa. Vitki so tudi 
nosilni stebri, čelni razpon med njimi je precejšen. Brane so srednje 
gosto mrežene s tramiči, osrednja čelna rana ima lino pravokotniške 
oblike. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, 
somerna dvokapna streha je prekrita s cementnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Kozolec je namenjen spravilu bal sena, kmetijskih strojev in sena. 
 
 
 
 

Valorizacija: Stavba je pomembna zaradi svoje velikosti in zasnove, saj odstopa 
od večine podobnih kozolcev v Paškem Kotu. 
 
 

Varstveni režim: Za kozolec velja varstven režim II. stopnje.  
 

Ocena stanja: Kozolec je dobro ohranjen, ni znakov propadanja.  
 
 

Ohranjenost: D:  85 % G:  85 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Ana Kukič,  
Maja Kostric 

Teren: 22. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija:  
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 4  

Lastnik:: Janez Letonje Hišno ime: Medved (pri Medvedu) 

Domačijski tip: 
 

Domačija malega kmeta s poslopji 
razporejenimi v gruči 

Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 41 

Z. št.: 062 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof, kozolec 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kozolec (KD) 
 

Objekt: KOZOLEC  Evid. št.:  081 

Tipol. oznaka: Dvojni kozolec - toplar 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1860 Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot dvojni kozolec – toplar. Po oceni je nastal 
okrog leta 1860. Ima en par oken, nosilni stebri stojijo na kamnitih 
podstavkih. Podporne ročice so enojne in valovite. Brane so bolj 
redko mrežene s tramiči. Na čelni brani je lina, ki ima zvonasto 
oblikovano preklado. Oba zatrepa sta obita s pokončno pritrjenimi 
deskami, nekatere imajo na spodnjem robu zobčaste izreze. 
Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, somerna 
dvokapna streha je prekrita z opečnim zareznikom. 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Kozolec uporabljajo za spravilo sena, lesa in kmetijskih strojev. 
 
 
 

Valorizacija: Kozolec je pomemben zaradi svoje starosti in posameznih zanimivo 
izdelanih detajlov, npr. podporne ročice, lina v brani idr. 
 
 

Varstveni režim: Za kozolec velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Kozolec je v dobrem stanju, ni znakov propadanja. Pred kratkim so 
zamenjali kritino. 
 

Ohranjenost: D: 80 % G: 90 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Maja Kostric, 
Ana Kukič 

Teren: 20.10.2005 
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 6  

Lastnik:: Plaskan Roman  Hišno ime: Pr Tončk 

Domačijski tip: 
 

Domačija malega kmeta s poslopji 
v gruči in kozolcem na polju 

Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 063 

Sestava domačije  
(enote): 

 

 Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje – marof,  kozolec 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kozolec (KD). 

Objekt: KOZOLEC  Evid. št.:  257 

Tipol. oznaka: Dvojni kozolec- toplar  

Čas nastanka: Okrog leta 1880 Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot dvojni kozolec – toplar. Po oceni je nastal 
okrog leta 1880. Ima en par oken, nosilni stebri stojijo na betonskih 
podstavkih. Podporne ročice so dvojne, zgornje so v bistvu podaljšek 
tramičev v srednje gosto mreženih branah. Lin na branah ni. 
Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, somerna 
dvokapna streha je prekrita z opečnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Shramba za seno, vozov in nekaterih vrst orodja, sodov, lesa idr.  
 
 
 

Valorizacija: Kozolec je zanimiv po svoji zasnovi in kot prepoznavni socialno 
opredeljiv stavbni tip.  
 
 

Varstveni režim: Za kozolec velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 
 

Ocena stanja: Kozolec je v zadovoljivem stanju. Nujna so redna vzdrževalna dela in 
popravilo strehe.  
 

Ohranjenost: D: 75  % G: 78 % Možnost ohranitve: da 

Obdelale: Maja Kostric Teren: 22. 10. 2005 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 7  

Lastnik:: Ivan Drofelnik Hišno ime: Pri starem Blašč 

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 

Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 41 

Z. št.: 064 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof, kozolec na kozla, 
vrtna lopa 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša  (IKD), kozolec na kozla (KD) 

Objekt: KOZOLEC  Evid. št.:  079 

Tipol. oznaka: Kozolec na kozla 

Čas nastanka: Okrog leta 1890 Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot kozolec na kozla. Po oceni je nastal okrog 
leta 1890. Ima dva para neenako visokih oken, ki stojijo na betonskih 
podstavkih. Brane so redko mrežene s tramiči, podporne ročice so 
enojne in ravne. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji podpornih soh, 
špirovcem in razpirač. Nesomerna dvokapna streha je prekrita z 
opečnim zareznikom 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Kozolec je izgubil prvotno nemembnost, rabi le še za shranjevanje 
lesa, gradbenega materiala in odvečnih predmetov.  
 
 
 

Valorizacija: Kozolec je pomemben po osvoji zasnovi in relativno ohranjenosti.  
 
 
 

Varstveni režim: Za kozolec velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Kozolec je v dobrem stanju. Pred leti so ga prestavili na sedanjo 
lokacijo in pri tem je prišlo do poškodb, ki niso bile ustrezno 
sanirane. Nekateri deli kozolca so novi. 
 

Ohranjenost: D: 75 % G: 75% Možnost ohranitve: Da 

 
Obdelale: 

Petra Dichlberger, Maja Kostric, 
Ana Kukič 

 
Teren: 

 
20.10.2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 

 
 

 

Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 7  

Lastnik:: Ivan Drofelnik Hišno ime: Pri starem Blašču  

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 

Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 41 

Z. št.: 065 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof, kozolec na kozla, 
vrtna lopa 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska stavba (KD), kozolec (KD) 
 

Objekt: STANOVANJSKA HIŠA Evid. št.:  085 

Tipol. oznaka: Pritlična zidana hiša z belo kuhinjo 
 

Čas nastanka: 1928 Vrednost: KD 

Opis: Stanovanjska hiša je pritlična zidana stavba z belo kuhinjo. Nastala 
je leta 1928, letnica je vklesana na kamnit vhodni portal iz zelenega 
tufa. Hiša je pozidana iz opeke in je v celoti ometana. Na zadnji 
strani hiše je vhod v povsem vkopano klet. Pred leti so stavbo 
obnovili in ji vgradili nova enokrilna okna, medtem ko so zadržali 
stare polknice z gibljivimi letvicami. Ostrešje je izvedeno v 
konstrukciji trapezastega povezja. Somerna dvokapna streha je 
prekrita z opečnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Stanovanjska stavba, v hiši živita dve družini. 
 
 
 
 

Valorizacija: Stavba je predelana, vendar je pomembna zaradi posameznih 
detajlov: strešne line, portal in vrata. Notranjost v pritličju je 
ohranjena prvotna razporeditev prostorov. 
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim IV. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Stavba je predelana in obnovljena, a v dobrem gradbenem stanju. 

Ohranjenost: D: 55 % G: 95% Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Maja Kostric, 
Ana Kukič 

Teren: 20.10.2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 

 
 

 

 

Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 10  

Lastnik:: Glojek Stane Hišno ime: Miklavc 

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi gručasto. 

Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 066 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Nova stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje- marof, kašča, dvojni 
kozolec- toplar. 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Gospodarsko poslopje- marof (KD). 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE - 
MAROF 

Evid. št.:  249 

Tipol. oznaka: Nadstropno delno zidano gospodarsko poslopje z gankom. 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1860 Vrednost: KS 

Opis: Gospodarsko poslopje je nadstropno delno zidano poslopje z 
gankom. Po oceni je nastalo okrog leta 1860. Pritličje je zidano iz 
kamna in ometano, nadstropje je v celoti leseno. Obsega osrednji 
pod in parne na vsaki strani. Pod kvadratastega tlorisa je sestavljen 
iz kladne konstrukcije plohov. Lesene stopnice vodijo na delno zaprt 
gank, ki je speljan vzdolž glavnega pročelja. Ostrešje je izvedeno v 
konstrukciji »na škarje«. Somerna dvokapna streha s čopoma je 
prekrita z bobrovcem.  
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: V poslopju je goveji hlev, shramba za seno, orodja, garaža.  
 
 
 

Valorizacija: Stavba je pomembna zaradi svoje oblike in ohranjenosti. Poslopje je 
značilni predstavnik starejših gospodarskih poslopij z območja 
Spodnje Savinjske doline.  
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Stavba je v dobrem gradbenem stanju, kljub večjim posegom v 
pritličnem (zidanem) delu stavbe je ostali leseni del ohranil svojo 
obliko in je redno vzdrževan. 
 

Ohranjenost: D: 83 % G: 88 % Možnost ohranitve: da 
Obdelale: Maja Kostric, Ana Kukič in Petra 

Dichlberger 

Teren: 22. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 
 
 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 10  

Lastnik:: Glojek Stane Hišno ime: Miklavc 

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 

Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 067 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Nova stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje- marof, kašča, 
kozolec 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kozolec (KD). 

Objekt: KOZOLEC  Evid. št.:  250 

Tipol. oznaka: Dvojni kozolec- toplar 

Čas nastanka: Okrog leta 1860 Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot dvojni kozolec – toplar. Po oceni je nastal 
okrog leta 1860. Ima dva para oken, nosilni stebri stojijo na kamnitih 
podstavkih. Podporne ročice so dvojne, zgornje so podaljšek 
tramičev iz srednje goste mreženih bran z ožjih čelnih strani. Na 
severovzhodni strani lina pravokotniške oblike. Ostrešje je izvedeno 
v konstrukciji trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je 
večinoma prekrita z opečnim in delno s cementnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Shramba za kmetijsko mehanizacijo, lesa, odvečnih predmetov, žita 
idr. 
 
 

Valorizacija: Kozolec je pomemben po svoji značilni vitki zasnovi, kar ga uvršča 
med starejše toplarje Pakega Kota. Odlikuje ga čista in enostavna 
konstrukcija.  
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim II. stopnje. 

Ocena stanja: Kozolec je v dobrem gradbenem stanju, potrebna predvsem sprotna 
vzdrževalna dela. 

Ohranjenost: D: 78 % G: 85  % Možnost ohranitve: Da 
Obdelale: Maja Kostric, Ana Kukič in Petra 

Dichlberger 

Teren: 22. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 
 

 

Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 15a  

Lastnik:: Drev Jože, Vera Hišno ime: Podgoršek 

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči in 
kozolcem na polju 

Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 41 

Z. št.: 068 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Kozolec, stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kozolec (KD 

Objekt: KOZOLEC Evid. št.:  090 

Tipol. oznaka: Kozolec na kozla 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1900 Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot dvojni kozolec na kozla. Po oceni je nastal 
okrog leta 1900. Ima sicer tri pare neenako visokih oken, vendar 
celotna zasnova daje vtis, da je prvotno imel samo dva para oken, 
nato pa so ga podaljšali še za par. Nosilni stebri stojijo na kamnitih 
podstavkih. Krajne in vzdolžna brana so bolj gosto mrežene s 
tramiči, podporne ročice so ravne. Posebnost so precej usločeni 
spodnji prečni tramovi, ki povezujejo nosilne stebre. Ostrešje je 
izvedeno v konstrukciji nosilnih soh, razpiralč in špirovcev. 
Nesomerna dvokapna streha, ki so ji pred leti podaljšali in podprli 
krajše strešno krilo, je prekrita z opečnim zareznikom.  
 
  
 
 
 
 

Namembnost: Kozolec uporabljajo za shranjevanje lesa, strojev, koruze in bal sena. 
 
 
 

Valorizacija: Stavba je pomembna zaradi izvedbe nekaterih detajlov in ključnih 
konstrukcijskih členov ter dobre ohranjenosti. 
  
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Kozolec je v dobrem stanju in redno vzdrževan.  
 

Ohranjenost: D:  75 % G:  85 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Ana Kukič,  
Maja Kostric 

Teren: 22. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 
 

 

Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 15a  

Lastnik:: Drev Jože Hišno ime:  

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega poslopja s 
poslopji v nizu  

Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 069 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Nova stanovanjska hiša, stara stanovanjska hiša, povezana z 
gospodarskim poslopjem- marofom. 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stara stanovanjska hiša (KD). 

Objekt: STANOVANJSKA HIŠA Evid. št.:  251 

Tipol. oznaka: Nadstropna zidana hiša z belo kuhinjo 

Čas nastanka: Okrog leta 1880 Vrednost: KD 

Opis: Stanovanjska hiša je nadstropna zidana stavba z belo kuhinjo. 
Nastala je okrog leta 1880. domnevno je bila stavba prvotno kašča. 
Pozidna je iz kamna in opeke in je v celoti ometana. Novejši omet 
prekriva stare beleže in členitev. Povezava med pritličjen in 
nadstropjem je z lesenimi stopnicami in gankom, ki je pripet vzdolž 
nadstropja glavnega pročelja. Ostešje je izvedeno v konstrukciji 
trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je prekrita s 
cementnim »bramacom«. 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: V nadstropju stanovanje lastnika, v pritličju hlev, shramba, klet.  
  
 
 
 

Valorizacija: Stavba je zanimiv primer adaptacije nekdanje nadstropne kašče v 
stanovanjski objekt. Očitno se pod novim ometom skriva več 
zanimivih dekorativnih detajlov. Zanimiva je povezava hiše z 
gospodarskim poslopjem. 
 
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Stavba je v dobrem gradbenem stanju, kljub nekaterim neprimernim 
posegom v njeno prvotno obliko. 

Ohranjenost: D: 75 % G: 88 % Možnost ohranitve: da 
Obdelale: Maja Kostric, Ana Kukič in Petra 

Dichlberger 

Teren: 22. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 
 

 

Karta:  
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Naselje: Paška vas  Občina: Šmartno ob Paki 

H. št.: 16  

Lastnik:: Drofelnik Jožica Hišno ime: Blašč 

Domačijski tip: 
 

Domačija velikega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 

Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 070 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje -marof, kašča (kašta), lopa 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kašča (KD), gospodarsko poslopje – marof (KD) 
 

Objekt: KAŠČA  Evid. št.:  077 

Tipol. oznaka: Visokopritlična zidana kašča z gankom  

Čas nastanka: Okrog leta 1880 Vrednost: KD 

Opis: Kašča je visokopritlična zidana stavba z lesenim gankom. Po oceni 
je nastala okrog leta 1880. Ima delno vkopano enocelično klet s 
kamnitim portalom iz zelenega tufa na levem ožjem pročelju. Lesene 
stopnice vodijo na gank od koder vodi dvoje lesenih vrat v ločena 
notranja prostora. Kašča je pozidana iz kamna in opeke, zunanjščina  
je v celoti ometana in zaščitena s sivkastim maltnim obrizgom. 
Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, somerna 
dvokapna streha je prekrita s cementnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Prvotno shramba za živila in pijačo, zadnja leta bolj ali manj brez 
ustrezne namembnosti.  
 
 
 

Valorizacija: Stavba je pomembna zaradi zasnove in starosti, saj sodi med 
starejše kašče v vasi.  
 
 
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Stavba je v slabem stanju, omet odpada,  poškodovano je tudi 
ostrešje. 

Ohranjenost: D: 75 % G: 70 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Maja Kostric, 
Ana Kukič 

Teren: 20.10.2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 

 
 

                                                         

Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 16  

Lastnik:: Jožica Drofelnik Hišno ime: Blašč (pri Blašč) 

Domačijski tip: 
 

Domačija velikega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 

Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 071 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska stavba, gospodarsko poslopje/skedenj  - marof, kašča 
(kašta), lopa 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kašča (KD), gospodarsko poslopje – marof (KD) 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE -  
MAROF 

Evid. št.:  084 

Tipol. oznaka: Nadstropno delno zidano poslopje s prislonjenim kozolcem 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1860  Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje je nadstropno delno zidano poslopje s 
prislonjenim kozolcem. Po oceni je nastalo okrog leta 1860. Zidani 
del je zgrajen iz kamna in delno opeke ter je v celoti groba ometan. 
Nadstropni leseni del je izveden v konstrukciji nosilnih soh, ki so  
obite s pokončno pritrjenimi deskami in kladne konstrukcije plohov, ki 
oblikujejo kvadratast  pod. Odprto ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je prekrita s 
cementnim zareznikom. Pred kozolcem je streha podaljšana in 
nekoliko upognjena.  
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Goveji in svinjski hlev, shramba za seno in druga živila.  
 
 
 
 

Valorizacija: Stavba je pomembna kot stavbni tip, ki je pogost za Saleško in 
Dravinjsko dolino, starosti in ohranjenosti. 
 
 
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Stavba je v dobrem stanju, ni večjih znakov propadanja. 
 

Ohranjenost: D: 78 % G: 85 % Možnost ohranitve: Da 
Obdelale: Petra Dichlberger, Maja Kostric, 

Ana Kukič 

Teren: 20.10.2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 

      
 

 

Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 16  

Lastnik:: Drofelnik Jožica Hišno ime: Blašč 

Domačijski tip: 
 

Domačija malega kmeta s poslopji 
razporejenimi v gruči in kozolcem 
na polju 

Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 41 

Z. št.: 072 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Kozolec, stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kozolec (KD) 

Objekt: KOZOLEC Evid. št.:  093 

Tipol. oznaka: Kozolec na kozla  
 

Čas nastanka: Okrog leta 1895 Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot kozolec na kozla. Po oceni je nastal okrog 
leta 1895. Ima dva para neenako visokih oken. Nosilni stebri stojijo 
na kamnitih podstavkih. Podporne ročice so vitke in usločene. Krajni 
in vzdolžna brana so srednje gosto mrežene s tramiči. Ostrešje je 
izvedeno v konstrukciji nosilnih soh, špirovcev in razpirač. 
Nesomerna dvokapna streha je prekrita z bobrovcem in salonitnimi 
ploščami.  
 
 
 
 
 
 
 
  

Namembnost: Shramba kmetijske mehanizacije, odvečne krame, gradbenega 
materiala idr.  
 
 
 

Valorizacija: Kozolec je pomemben po svoji zasnovi in tesarski zasnovi, kar ga 
uvršča med najbolj pomembne kozolce na kozla v Paškem Kotu.   
 
 
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstven režim II. Stopnje. 

Ocena stanja: Kozolec je dobro ohranjen in ni znakov propadanja.  
 

Ohranjenost: D:  80 % G: 88 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Ana Kukič, 
Maja Kostric 

Teren: 22. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 
 

 

Karta: 
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Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 17  

Lastnik:: Ažman Slavko Hišno ime: Kovač 

Domačijski tip: 
 

/ Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 41 

Z. št.: 073 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Kozolec  

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kozolec (KD) 

Objekt: KOZOLEC  Evid. št.:  078 

Tipol. oznaka: Kozolec na kozla 

Čas nastanka: Okrog leta 1880 Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot kozolec na kozla. Po oceni je nastal okrog 
leta 1880. Ima tri pare neenako visokih oken, ki stojijo na skoraj 
povsem vkopanih kamnitih podstavkih. Podporne ročice so ravne, ob 
krajših stebrih so dejansko podaljšek tramičev iz čelnih bran. 
Kozolec ima vzdolžno in desno krajno brano srednje gosto mreženo 
s tramiči, medtem ko ima leva brana le par veznih tramov. Ostrešje 
je izvedeno v konstrukciji podpornih soh, špirovcem in razpirač. 
Nesomerna dvokapna streha je prekrita z opečnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Za shranjevanje orodij, kmetijske mehanizacije, odvečne krame idr. 
Na osrednjem hodniku še vedno v majhnih količinah shranjujejo 
seno. 
 
 

Valorizacija: Kozolec je pomemben zaradi zasnove in dokaj dobre ohranjenosti. 
 
 

Varstveni režim: Za kozolec velja varstveni režim II: stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Ni znakov propadanja. Prav tako ni večjih predelav. 
 
 

Ohranjenost: D: 78 % G: 88 % Možnost ohranitve: Da 

 
Obdelale: 

Petra Dichlberger, Maja Kostric, 
Ana Kukič 

 
Teren: 

 
20.10.2005. 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 

 
  

Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 18  

Lastnik:: Obu (nekdaj Vošnjak) Hišno ime: Bošnjak 

Domačijski tip: 
 

/ Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 074 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Novejša stanovanjska stavba z gospodarskimi poslopji, kapela 
(dislocirana od domačije, stoji na križišču sredi vasi) 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kapela (KD) 
 

Objekt: KAPELA Evid. št.:  074 

Tipol. oznaka: Kapela zaprtega tipa 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1890 Vrednost: KD 

Opis: Kapela je zasnovana kot zaprti tip kapele. Postaviti jo je dal Marko 
Vošnjak okrog leta 1890 v spomin na prezgodaj umrlo ženo. Kapela 
je pozidana iz kamna in opeke, in zunaj in znotraj ometana s finim 
zaribanim ometom. Krasijo jo dve zunanji niši, vogalni pilastri s 
kapiteli, polkrožna in profilirana vhodna odprtina, trikotno čelo s 
strešnim in mejnim zidcem in notranja zastekljena niša s kipcem sv. 
Marka, ki v roki drži knjigo. Kapela ima novejše poslikave (domača 
slikarka Jožica Slemenšek: božje oko, Janez Nepomuk, MB z 
detetom) v nišah in na trikotnem čelu, sicer pa je pobeljena belo, 
svetlo zeleno in svetlo rumeno. Kapelo prekriva dvokapna rahlo 
usločena strešica, kritina je cementni zareznik.  
Po pripovedovanju sosede naj bi kapelo postavili na lokaciji 
nekdanjega vodnjaka. 
 
 
 
 
 

Namembnost: Znamenje katoliške verske skupnosti. 
 
 
 

Valorizacija: Kapela je pomembna zaradi zasnove kot tip in po razlogih za njeno 
postavitev.  
 
 

Varstveni režim: Za kapelo velja varstveni režim II. stopnje 
 
 

Ocena stanja: Kapela je vzdrževana in dobro ohranjena.  

Ohranjenost: D: 78 % G: 95 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Maja Kostric, 
Ana Kukič 

Teren: 20.10.2005. 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

    
 

Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 18  

Lastnik:: Obu Bernarda, 
Stanko 

Hišno ime: Bušjak  

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči in 
kozolcem na polju 

Nmv: 320 m  

Karta: TTN Šoštanj 41 
Z. št.: 075 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Kozolec, stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kozolec (KD) 

Objekt: KOZOLEC Evid. št.:  095 

Tipol. oznaka: Kozolec s plaščem  
 

Čas nastanka: Okrog leta 1900 Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot enojni kozolec s plaščem. Po oceni je 
nastal okrog leta 1900. Trije pari neenako visokih stebrov stojijo na 
lesenih in betonskih temeljih. Kozolec nima značilnih bran niti 
opornih ročic, temveč s strani visoke nosilne stebre podpirajo močni 
hrastovi drogovi. Ostrešje je izvedeno le v konstrukciji špirovcev, ki 
slonijo na slemenski in spodnji kapni legi. Nesomerna dvokapna 
streha je prekrita z opečnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Shramba za les in gradbeni material, staro šaro idr. 
 
 
 
  

Valorizacija: Stavba je pomembna po svoji zasnovi, saj je edini ohranjeni (in 
morda tudi zgrajeni) kozolec s plaščem v Paškem Kotu.  
 
 
 

Varstveni režim: Za kozolec velja varstven režim II. stopnje  
 
 

Ocena stanja: Kozolec je dokaj dobro ohranjen, le dva prvotna stebra sta 
nadomeščena z novejšimi, tanjšimi.  
 

Ohranjenost: D:  75 % G:  85 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Ana Kukič,  
Maja Kostric 

Teren: 22. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

 
Fotografija: 
 

 
 

 

 
Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 20  

Lastnik:: Klinar Marta Hišno ime: Bešnet 

Domačijski tip: 
 

Domačija malega kmeta s poslopji 
razporejenimi v gruči in kozolcem 
na polju 

Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 41 

Z. št.: 076 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Kozolec, stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kozolec (KD) 

Objekt: KOZOLEC Evid. št.:  091 

Tipol. oznaka: Dvojni kozolec - toplar   

Čas nastanka: Okrog leta 1880 Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot dvojni kozolec – toplar. Po oceni je nastal 
okrog leta 1880. Ima le en par oken, nosilni stebri stojijo na kamnitih 
podstavkih. Podporne ročice so kratke in ravne. Brane so bolj gosto 
mrežene s tramiči, lin ni. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je prekrita z 
bobrovcem.  
Vzdolž leve daljše strani kozolca je dograjena lesena lopa, ki jo 
prekriva podaljšek strešnega krila kozolca.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Shramba za kmetijsko mehanizacijo, koruzo, gradbenega materiala, 
lesa idr.  
 
 
 

Valorizacija: Kozolec je zanimiv po svoji zasnovi, saj sodi med manjše dvojne 
kozolce – toplarje na območju Paškega Kota in je s tem zanimiv 
socialno opredeljiv stavbni tip.  
 
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Kozolec je dobro ohranjen in vzdrževan, moti le novejša lopa. 
 

Ohranjenost: D:  75 % G: 85 % Možnost ohranitve: Da 
Obdelale: Petra Dichlberger, Ana Kukič,  

Maja Kostric 

Teren: 22. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

 
Fotografija: 

 
 
 

 

 
Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 22  

Lastnik:: Ocepek Franc Hišno ime: Pišek 

Domačijski tip: 
 

/ Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 077 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Kozolec, stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje – marof 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kozolec (KD) 
 

Objekt: KOZOLEC Evid. št.:  082 

Tipol. oznaka: Dvojni kozolec-toplar   

Čas nastanka: Okrog leta 1890 Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot dvojni kozolec – toplar. Po oceni je nastal 
okrog leta 1860. Ima Tri pare oken, nosilni stebri stojijo na kamnitih 
podstavkih. Podporne ročice so enojne in ravne. Brane so srednje 
gosto mrežene s tramiči, lin ni. Nosilni stebri, prečni tramovi in drugi 
večji deli kozolca so speti s kovanimi sponami (klamfami). Ostrešje je 
izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, somerna dvokapna 
streha je prekrita s cementnim zareznikom. 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Kozolec uporabljajo za shranjevanje lesa, kmetijskih strojev in bal 
sena. 
 
 
 

Valorizacija: Kozolec je pomemben zaradi svoje ohranjenosti in značilne vitke 
zasnove. Kovaško izdelane spone dokazujejo, da je kozolec nastal 
okrog leta 1890.  
 
 

Varstveni režim: Za kozolec velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Kozolec je v dobrem gradbenem stanju, ni znakov propadanja. 
 
 

Ohranjenost: D: 80% G: 85% Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Maja Kostric, 
Ana Kukič 

Teren: 20.10.2005. 

 



 212 

 
 

EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 

 
 

Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 22  

Lastnik:: Ocepek Franc Hišno ime: Klančnik  

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji, razporejenimi v gruči. 

Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 078 
Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje- marof s kaščo, lopa, 
stranišče na štrbunk. 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Gospodarsko poslopje- marof (KD) 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE – 
MAROF 

Evid. št.:  252 

Tipol. oznaka: Nadstropno delno zidano gospodarsko poslopje s prislonjenim 
kozolcem 

Čas nastanka: Okrog leta 1910 Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje je nadstropno delno zidano poslopje s 
prislonjenim kozolcem. Nastalo je okrog leta 1910. Pritličje je izdano 
iz kamna in opeke in je v celoti ometano. Nadstropje je leseno iz 
zgrajeno iz kladne konstrukcije plohov (pod) in skeletne konstrukcije 
nosilnih soh (parne). Prislonjeni kozolec ima tri okna, nosilni stebri 
stojijo ja kamnitih podstavkih. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
trapezastega povezja. Somerna dvokapna streha je prekrita s 
cementnim zareznikom. 
Na severozahodni strani se poslopja drži nadstropna z opeko 
pozidana kašča, kjer je bilo nekoč poleg shrambnih prostorov tudi 
stanovanje Tudi somerna streha kašče je prekrita s cementnim 
zareznikom.  
 
 
 
 

Namembnost: Poslopje je izgubilo svojo prvotno namembnost in je delno 
zapuščeno, delno pa se uporablja kot shramba za razne predmete 
(ropotarnica), za sušenje perila in kot odprta garaža za avtomobile. 
 

Valorizacija: Poslopje je pomembno po svoji zasnovi iz zelo široki kolarnici med 
kozolcem in zidanim delom poslopja. Nosilni stebri kozolca v 
pritličnem delu nimajo rant. V kašči so nekoč stanovali sezonski 
obiralci hmelja.  
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim III. stopnje. 

Ocena stanja: Poslopje je v zadovoljivem gradbenem stanju, potrebno bi bilo 
obnoviti stene in zaščititi les.  

Ohranjenost: D: 73 % G: 80 % Možnost ohranitve: da 
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Obdelale: Maja Kostric, Ana Kukič in Petra 
Dichlberger 

Teren: 22. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 23  
Lastnik:: Primožič Jože Hišno ime:  

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči. 

Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 079 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje- marof, prešna uta 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Gospodarsko poslopje- marof (KD). 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE - 
MAROF 

Evid. št.:  253 

Tipol. oznaka: Nadstropno delno zidano gospodarsko poslopje s prislonjenim 
kozolcem 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1910 Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje je nadstropno delno zidano poslopje s 
prislonjenim kozolcem. Nastalo je okrog leta 1910. Pritličje je izdano 
iz kamna in opeke in je v celoti ometano. Nadstropje je leseno iz 
zgrajeno iz kladne konstrukcije plohov (pod) in skeletne konstrukcije 
nosilnih soh (parne). Prislonjeni kozolec ima dve okni, nosilni stebri 
stojijo ja kamnitih podstavkih. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
trapezastega povezja. Somerna dvokapna streha je prekrita s 
cementnim zareznikom. 
Ob levem pročelju je k poslopju prislonjena drvarnica.  
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Goveji hlev, shramba za seno, krmila, orodja idr.  
 
 

Valorizacija: Poslopje je zanimivo po svoji zasnovi, saj ima prislonjeni kozolec  
rante le v nadstropnem delu, medtem ko so nosilni stebri v pritličju 
»goli«.  
 
 

Varstveni režim: Za poslopje velja varstveni režim III. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Poslopje je v dobrem gradbenem stanju 

Ohranjenost: D: 70% G: 88% Možnost ohranitve: da 

Obdelale: Maja Kostric, Ana Kukič in Petra 
Dichlberger 

Teren: 22. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 24  
Lastnik:: Bizjak Ivan Hišno ime: Plejbi (pri Plejbih) 

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 

Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 41 

Z. št.: 080 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Novejša stanovanjska hiša, kašča (kašta), kozolec na kozla  

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kašča (KD), kozolec na kozla (KD) 
 

Objekt: KAŠČA  Evid. št.:  075 

Tipol. oznaka: Visokopritlična delno zidana kašča z gankom  
 

Čas nastanka: 1929 Vrednost: KD 

Opis: Kašča je visokopritlična delno zidana stavba z gankom. Nastala je 
leta 1929. Kašča je v celoti podkletena, vhoda v delno vkopani ločeni 
kleti sta na glavnem pročelju. Visoko pritličje obsega levi zdani in 
leseni desni del. Pred leti so v zidanem delu v času hmeljskega 
obiranja prenočevale  obiralke, leseni del pa so namenjali za 
shranjevanje žita in suhomesnih izdelkov. Zidani del kašče je zgrajen 
iz opeke in ometan. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega 
povezja, somerna dvokapna streha je prekrita z opečnim in 
cementnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Kleti še vedno uporabljajo za shranjevanje pridelkov in pijače. V 
nadstropju trenutno shranjujejo odvečno kramo. Ne dolgo nazaj so jo 
uporabljali kot začasno stanovanje. 
 
 
 

Valorizacija: Kašča je pomembna, ker je kljub prenovi ohranila svojo prvotno 
obliko, notranjo razporeditev in velikost ter delno tudi funkcijo. 
  
 

Varstveni režim: Za kaščo velja varstveni režim III. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Stavba je sicer v dobrem gradbenem stanju, ni znakov propadanja. 
 

Ohranjenost: D: 75 % G: 90 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Maja Kostric, 
Ana Kukič 

Teren: 20.10.2005. 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas  

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 24  

Lastnik:: Bizjak Ivan Hišno ime: Plejbi (pri Plejbi) 

Domačijski tip: 
 

Domačija velikega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 

Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 081 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Novejša stanovanjska hiša, kašča (kašta), kozolec na kozla 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kašča (KD), kozolec (KD) 

Objekt: KOZOLEC  Evid. št.:  080 

Tipol. oznaka: Kozolec na kozla 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1900 Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot kozolec na kozla. Po oceni je nastal okrog 
leta 1880. Ima tri pare neenako visokih oken, nosilni stebri stojijo na 
kamnitih in betonskih podstavkih. Krajni in vzdolžna brana so bolj na  
gosto mrežene s tramiči. Podporne ročice so enojne in  ravne. 
Nosilni stebri in prečni tramovi so speti s kovanimi sponami 
(klamfami). Ostrešje je izvedeno v konstrukciji podpornih soh, 
špirovcem in razpirač. Nesomerna dvokapna streha je prekrita z 
opečnim in cementnim zareznikom. 
V teh krajih pravijo kozolcem na kozla tudi »pol kozolec« (izjava 
lastnika). 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Za shranjevanje sena, kmetijske mehanizacije, orodja idr.  
 
 
 

Valorizacija: Kozolec je pomemben zaradi svoje zasnove in dobre ohranjenosti. 
 
 

Varstveni režim: Za kozolec velja varstveni režim II. Stopnje. 
 
 
 

Ocena stanja: Kozolec je v dobrem stanju, ni znakov propadanja ali večjih predelav. 
 
 

Ohranjenost: D: 75 % G: 88 % Možnost ohranitve: Da 
 
Obdelale: 

Petra Dichlberger, Maja Kostric, 
Ana Kukič 

 
Teren: 

 
20.10.2005. 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

   
 

Karta: 

 

 
 

 



 221 

 

EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 25  
Lastnik:: Marija in Frančišek 

Kumar 

Hišno ime: Zim (pri Zimu) 

Domačijski tip: 
 

Domačija velikega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 

Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 082 

Sestav domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, kašča (kašta) s sušilnico za hmelj, gospodarsko 
poslopje - marof, novejši hlevi (štala)   

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kašča s sušilnico za hmelj (KD), gospodarsko poslopje/skedenj - 
marof 
 

Objekt: KAŠČA S SUŠILNICO ZA 
HMELJ 

Evid. št.:  076 

Tipol. oznaka: Visokopritlična delno zidana kašča z gankom in sušilnico za hmelj 

Čas nastanka: 1927 Vrednost: KD 

Opis: Kašča s sušilnico za hmelj je visokopritlična in nadstropna delno 
zidana stavba z gankom in prizidano sušilnico za hmelj. Obsega dve 
delno vkopani ločeni kleti z vhodoma na glavnem pročelju, delno 
zidano visoko pritličje leseno skladišče v nadstropju in iz opeke 
pozidan sušilni stolp ob zadnjem pročelju. Čeprav je stavba nastala v 
relativno kratkem času (1927 in pozneje), je njena arhitekturna 
podoba neobičajno raščena –  z desnega pročelja spominja na 
bazilikalno zasnovo sakralnih objektov s pultasto streho nad kaščo in 
razmeroma ozko somerno dvokapnico nad hmeljskim skladiščem. 
Visokopritlični del kašče je verjetno res nastal leta 1927, saj je 
arhitekturno povsem soroden Plejbikovi kašči (1929), vsekakor pa je 
skladiščni del s sušilnim stolpom nekaj let mlajši, kar dokazuje 
neometani del polnilne stene na levem stranskem pročelju. Ostrešje 
je izvedeno v konstrukciji špirovcev in razpirač, strehe so v celoti 
prekrite s cementnim zareznikom.  
 
 

Namembnost: Kleti kašče še vedno uporabljajo za shranjevanje pijače in pridelkov. 
V nadstropju pa shranjujejo kramo. V zidanem pritličju so pred leti 
prebivale sezonske obiralke hmelja.  
 

Valorizacija: Kašča je pomembna zaradi svoje velikosti, ohranjenosti in zasnove.  
Ohranila je prvotno razporeditev prostorov.  
 

Varstveni režim: Za kaščo velja varstveni režim II. stopnje 

Ocena stanja: Kašča je v zelo dobrem stanju, ni znakov propadanja. Morda so 
moteče le nadstreški na zadnji fasadi in desni stranski fasadi, ki so 
dodani kasneje. 

Ohranjenost: D: 75 % G: 88 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Maja Kostric, 
Ana Kukič 

Teren: 20.10.2005. 
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Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 26  

Lastnik:: Strmšek Cvetko  Hišno ime: Krka 

Domačijski tip: 
 

Domačija malega kmeta s poslopji 
razporejenimi v gruči in kozolcem 
na polju 

Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 41 

Z. št.: 083 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Kozolec, stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kozolec (KD) 

Objekt: KOZOLEC Evid. št.:  096 

Tipol. oznaka: Dvojni kozolec – toplar 

Čas nastanka: Okrog leta 1890 Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot dvojni kozolec – toplar. Po oceni je nastal 
okrog leta 1890. Ima le en par oken, nosilni stebri stojijo na 
betonskih podstavkih. Podporne ročice so ravne in so v bistvu 
podaljšek tramičev iz čelnih bran, ki so tako kot obe vzdolžni srednje 
gosto mrežene s tramiči. Na glavni čelni strani je ozka line 
pravokotniške oblike. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je prekrita s 
cementnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Kozolec je namenjen spravilu orodja in strojev. Pod dograjeno odprto 
lopo so shranjeni leseni plohi. 
 
 

Valorizacija: Kozolec je pomembna zaradi svoje zasnove in dobre ohranjenosti 
 
 
 

Varstveni režim: Za kozolec velja varstven režim II. stopnje.  
 
 

Ocena stanja: Kozolec je dobro ohranjen vendar pa jo kazijo prislonjene lope.   
 
 

Ohranjenost: D:  75 % G:  85 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Ana Kukič,  
Maja Kostric 

Teren: 22. 10. 2005 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 26  

Lastnik:: Strmšek Florjan Hišno ime: Pri Krku 

Domačijski tip: 
 

Domačija malega kmeta. Nmv: 320 

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 084 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Dve stanovanjski hiši, gospodarsko poslopje- marof. 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Gospodarsko poslopje- marof (KD). 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE - 
MAROF 

Evid. št.:  254 

Tipol. oznaka: Nadstropno delno zidano gospodarsko poslopje sp prislonjenim 
kozolcem 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1920 Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje je nadstropno delno zidano poslopje s 
prislonjenim kozolcem. Po oceni je nastalo okrog leta 1920. Pritlični 
del je zidan iz kamna, nadstropje je leseno in zgrajeno iz kladne 
konstrukcije plohov (pod) in skeletne konstrukcije nosilnih soh 
(parne). Prislonjeni kozolec ima tri okna, nosilni stebri stojijo ja 
betonskih podstavkih. Levo okno je zapolnil jaškasti silos. Ostrešje je 
izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja. Somerna dvokapna 
streha je prekrita z opečnim zareznikom. 
Ob desnem pročelju je k poslopju dograjena prislonjena zidana 
nadstropna kašča kjer so nekoč prebivali preužitkarji.  
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Goveji hlev, shramba za seno, krmila, orodja, vozove idr.  
 
 
 

Valorizacija: Poslopje je značilni predstavnih delno zidanih poslopij s prislonjenimi 
kozolci, ki imajo rante le v nadstropnem delu.  
 
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim III. stopnje. 

Ocena stanja: Stavba je v dobrem gradbenem stanju in je solidno vzdrževana.  

Ohranjenost: D: 70 % G: 85 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Maja Kostric, Ana Kukič in Petra 
Dichlberger 

Teren: 22. 10. 2005 
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 

 
 

 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 27  
Lastnik:: Stakne Bernarda Hišno ime: Grobovšek 

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 

Nmv: 320 

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 085 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Stara stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje- marof, nova 
stanovanjska hiša z garažami, kozolec 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Gospodarsko poslopje- marof (KD), kozolec (KD) 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE - 
MAROF 

Evid. št.:  255 

Tipol. oznaka: Nadstropno delno zidano poslopje s prislonjenim kozolcem 

Čas nastanka: Okrog leta 1920 Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje je nadstropno delno zidano poslopje s 
prislonjenim kozolcem. Po oceni je nastalo okrog leta 1920. Pritlični 
del je zidan iz kamna, prav tako desno stransko pročelje. Del 
nadstropja je lesen. Prislonjeni kozolec ima tri okna, nosilni stebri so 
zidani. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja. 
Somerna dvokapna streha s čopoma je prekrita z opečnim 
zareznikom. 
Ob desnem pročelju, kjer je novejša poslikava sv. Florjana, je 
dograjena lesena lopa s stopnicami. Vzdolž zadnjega pročelja je 
odprta strojna lopa – graža.  
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Goveji hlev, svinjak, kokošnjak, shramba za orodja, krmila in živila.  
 
 
 

Valorizacija: Stavna je zanimiva po svoji zasnovi in obliki. Relativno nizka streha 
je obdržala kratka čopa.  
 
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim III. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Stavba je v dobrem gradbenem stanju. 

Ohranjenost: D: 70 % G: 90 % Možnost ohranitve: da 
Obdelale: Maja Kostric, Ana Kukič in Petra 

Dichlberger 

Teren: 22. 10. 2005 

 
 



 229 

 

EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 
 

 

Karta: 
  

  
                       

 

 



 230 

EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 27  

Lastnik:: Stakne Bernarda Hišno ime: Grobovšek 

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 

Nmv: 320 

Karta: TTN Šoštanj 31 

Z. št.: 086 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stara stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje- marof, nova 
stanovanjska hiša z garažami, kozolec 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Gospodarsko poslopje- marof (KD), kozolec (KD) 

Objekt: KOZOLEC Evid. št.:  256 

Tipol. oznaka: Dvojni kozolec- toplar 

Čas nastanka: Okrog leta 1860  Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot dvojni kozolec – toplar. Ima tri pare oken, 
nosilni stebri stojijo na betonskih podstavkih. Podporne ročice so 
enojne in usločene. Čelni in vzdolžni brani osrednjega hodnika so 
srednje gosto mrežene s tramiči. Na pročelju, obrnjenem proti hiši, je 
v brani pravokotniška lina z enokrilnimi vrati. V zadnjem levem oknu 
je pod napuščem vgrajena lesena shramba. Ostrešje je izvedeno v 
konstrukciji trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je 
prekrita z opečnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Shramba kmetijske mehanizacije, orodja, gradbeni material, koruzo 
in druge pridelke.  
 
 

Valorizacija: Kozolec je pomemben po svoji zasnovi in velikosti. Skladni proporci  
objekta dokazujejo, da je odlično tesarsko delo.  
 
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 
 

Ocena stanja: Kozolec je v dobrem gradbenem stanju, ni znakov propadanja. 

Ohranjenost: D: 80 % G: 88 % Možnost ohranitve: da 

Obdelale: Maja Kostric, Ana Kukič in Petra 
Dichlberger 

Teren: 22. 10. 2005 
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EVIDENCA * KULTURNA   DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 
 

 

Karta:  
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Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: /  

Lastnik:: Klančnik, Verbič Hišno ime: Škuorc 
Domačijski tip: 
 

Domačija malega kmeta s poslopji 
razporejenimi v gruči in kozolcem 
na polju 

Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanja 41 

Z. št.: 087 
Sestava domačije  
(enote): 

 

Kozolec, stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kozolec (KD),  

Objekt: KOZOLEC Evid. št.:  089 

Tipol. oznaka: Kozolec na kozla  

Čas nastanka: Okrog leta 1890 Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot dvojni kozolec na kozla. Po oceni je nastal 
okrog leta 1890. Ima dva para neenako visokih oken, nosilni stebri 
stojijo na kamnitih podstavkih. Podporne ročice so ravne in enojne. 
Brane so srednje gosto mrežene s tramiči, lin ni. Ostrešje je 
izvedeno v konstrukciji opornih soh in špirovcev in razpirač. 
Nesomerna dvokapna streha je prekrita z opečnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Kozolec je namenjen spravilu lesa in sena. 
 
 
 
 

Valorizacija: Stavba je pomembna zaradi svoje zasnove in dobre ohranjenosti.  
 
 
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Kozolec je dobro ohranjen in ni znakov propadanja. Tudi ni vidnih 
večjih znakov neustreznih predelav.  
 
 

Ohranjenost: D: 75 % G: 88 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Maja Kostric in 
Ana Kukič 

Teren: 22. 10. 2005 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: /  
Lastnik:: Dvornik Janez Hišno ime: Reberčnik 

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči in 
kozolcem na polju 

Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 41 

Z. št.: 088 

Sestava domačije  
(enote): 

Kozolec, stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kozolec (KD) 

Objekt: KOZOLEC Evid. št.:  094 

Tipol. oznaka: Kozolec na kozla  

Čas nastanka: 1899 Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot kozolec na kozla. Nastal je leta 1899. Ima 
dva para neenako visokih oken. Nosilni stebri stojijo na betonskih  
podstavkih. Podporne ročice so vitke in usločene. Krajni in vzdolžna 
brana so srednje gosto mrežene s tramiči. Ostrešje je izvedeno v 
konstrukciji nosilnih soh, špirovcev in razpirač. Nesomerna dvokapna 
streha je prekrita s cementnim  zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Shramba za seno, les, kmetijske mehanizacije idr.   
 
 
 
 

Valorizacija: Stavba je pomembna zaradi svoje ohranjenosti in prepoznavne 
tesarske zasnove. 
 
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstven režim II. stopnje.  
 
 

Ocena stanja: Stavba je dobro ohranjena, ni znakov propadanja.  
 
 

Ohranjenost: D:  80 % G: 88 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Ana Kukič,  
Maja Kostric 

Teren: 22. 10. 2005 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 
 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: /  

Lastnik:: Puncer M. ? Hišno ime: / 

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči in 
kozolcem na polju 

Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 41 

Z. št.: 089 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Kozolec, stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kozolec (KD) 

Objekt: KOZOLEC Evid. št.:  097 

Tipol. oznaka: Kozolec na kozla 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1900 Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot kozolec na kozla. Po oceni je nastal okrog 
leta 1900. Ima tri pare neenako visokih oken. Nosilni stebri stojijo na 
kamnitih podstavkih. Podporne ročice so močne in ravne. Krajni in 
vzdolžna brani so srednje gosto mreženi s tramiči. Ostrešje je 
izvedeno v konstrukciji nosilnih soh, špirovcev in razpirač. 
Nesomerna dvokapna streha je prekrita z opečnim zareznikom.   
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Kozolec uporabljajo  za shranjevanje lesa, kmetijske mehanizacije in 
orodja.  
 
 
 

Valorizacija: Kozolec je pomemben zaradi značilne zasnove in tudi dobre 
ohranjenosti. 
 
 
 

Varstveni režim: Za kozolec velja varstven režim II. stopnje.  
 
 

Ocena stanja: Stavba je dobro ohranjena, ni vidnih znakov propadanja, 
 
 

Ohranjenost: D:  75 % G: 85 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Ana Kukič,  
Maja Kostric 

Teren: 22. 10. 2005 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: /  

Lastnik:: / Hišno ime: / 

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči in 
kozolcem na polju 

Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 41 

Z. št.: 090 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Kozolec, stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kozolec (KD), 

Objekt: KOZOLEC Evid. št.:  098 

Tipol. oznaka: Kozolec na kozla 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1890 Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot dvojni kozolec na kozla. Po oceni je nastal 
okrog leta 1890. Ima tri pare neenako visokih oken. Nosilni stebri 
stojijo na betonskih podstavkih. V srednjem delu so podporne ročice 
ravne, na vogalih rahlo usločene. Krajni in vzdolžna brana so srednje 
gosto mrežene s tramiči. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
podpornih soh in špirovcev in razpirač. Nesomerna dvokapna streha 
je prekrita z opečnim zareznikom . 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Za shrambo lesa, kmetijske mehanizacije, starih gum in druge stare 
šare.  
 
 
 

Valorizacija: Kozolec je pomemben po zasnovi in obdelavi ključnih konstrukcijskih 
členov (podporne ročice, mreža).  
 
 

Varstveni režim: Za kozolec velja varstveni režim II. stopnje.  
 
 
 

Ocena stanja: Kozolec je dobro ohranjen, ni vidnih znakov propadanja.  
 
 

Ohranjenost: D:  75 % G:  85 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Ana Kukič,  
Maja Kostric 

Teren: 22. 10. 2005 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Paška vas  

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 25  

Lastnik:: Marija in Frančišek 
Kumar 

Hišno ime: Zim (pri Zimu) 

Domačijski tip: 
 

Domačija velikega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 

Nmv: 320 m 

Karta: TTN Šoštanj 31 
Z. št.: 091 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, kašča (kašta), gospodarsko poslopje/skedenj 
(marof), novejši hlevi (štala)  

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kašča (KD), gospodarsko poslopje -marof (KD) 
 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE -  
MAROF 

Evid. št.:  083 

Tipol. oznaka: Nadstropno delno zidano gospodarsko poslopje 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1870 Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje je nadstropno delno zidano poslopje z 
povsem zaprtim lesenim nadstropjem. Po oceni je nastalo okrog leta 
1870. Pritlični del je izdan iz kamna in opeke ter v celoti ometan. Ob 
desnem pročelju ima sekundarno dograjeno leseno lopo za shrambo 
žagovine. Približno v osi glavnega pročelja so v nadstropje speljane 
v stavbo usmerjene lesene stopnice. Nadstropni del je zgrajen iz 
skeletnih soh, ki so obite s pokončno pritrjenimi deskami. Ostrešje je 
izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, somerna in v strešnih 
krilih zarezana streha je prekrita s cementnim in opečnim 
zareznikom.   
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Listnico uporabljajo za spravilo žagovine za nasteljo živini, v 
osrednjem delu skednja je svinjak, v bivšem hlevu na skrajni levi 
strani pa je zbiralnica za mleko. Del skednja uporabljajo za 
delavnico. 
 

Valorizacija: Stavba je pomembna zaradi svoje ohranjenosti in namembnosti. 
 
 
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim IV. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Stavba je v dobrem gradbenem stanju, ni znakov propadanja. Nekaj 
novejših predelav kvari podobo stavbe. 

Ohranjenost: D: 60 % G: 88% Možnost ohranitve: Da 

Obdelale: Petra Dichlberger, Maja Kostric, 
Ana Kukič 

Teren: 20.10.2005. 
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EVIDENCA * KULTURNA DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 
 

 

Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 1  

Lastnik:: Stanislav Videmšek Hišno ime: Fojanova vila  

Domačijski tip: 
 

Stanovanjska hiša -vila, bivališče 
premožnih industrialcev in 
meščanov na S obrobju vasi 

Nmv: 308 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 105 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša - vila  

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša - vila (KS) 

Objekt: STANOVANJSKA HIŠA - VILA  Evid. št.:  195 

Tipol. oznaka: Nadstropna zidana stanovanjska hiša z belo kuhinjo in strešnim 
stolpičem  
 

Čas nastanka: 1879 (1897) Vrednost: KS 

Opis: Stanovanjska hiša – vila je nadstropna zidana stavba kvadratastega 
tlorisa z belo kuhinjo in vogalnim strešnim stolpičem. Zgradili so jo 
leta 1879 v historičnem slogu prepoznavnih meščanskih vil. Leta 
1897 so hišo prvič preuredili. Stavba je zidana iz opeke in je v celoti 
ometana in členjena z bogato razvejano mrežo vodoravno žlebljenih 
fug, vogalno rustiko v slogu šivanih robov, večplastnimi obrobami 
oken in v načinu predalčaste stene pozidanim zatrepom. Osrednja 
poudarka zunanjščine sta tudi okrogel vogalni stolp, ki ga zaključuje 
koničast strešni stolpič in delno pokrito vhodno stopnišče iz zelenega 
tufa. Stavba je v celoti podkletena, vkopana klet je bila še pred 2. sv. 
vojno povsem suha, sedaj je zaradi stalnega vdora podtalnice zelo 
vlažna. Ostrešje je izvedeno v razvejani konstrukciji trapezastega 
povezja in lesenega oboka. Osnova strehe je dvokapnica s čopoma, 
kritina je opečni zareznik.  
Prvotni lastniki so bili Bayerji, nato Petriči, za njimi leta 1933 Fojani, 
nato Barbetiji, nato SLP, sedaj Stanislav Videmšek, ki hišo obnavlja. 
 
   

Namembnost: Stanovanja lastnikov, tudi najemnikov.  
 
 

Valorizacija: Hiša je pomembna po svoji zasnovi, izvedbi detajlov in kakovostni 
gradnji.  
 

Varstveni režim: Za stavbo velja varstveni režim I. stopnje.  
 
 

Ocena stanja: Hiša je v dobrem stanju, saj so vidni primeri adaptacije-veranda, 
zamenjana okna, lepo urejena okolica. Kljub temu, bi bilo potrebno 
popraviti omet, ki odpada. 

Ohranjenost: D: 93 % G: 83 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelala: Anja Jerin Teren: 23.10.2005 
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

      

 
 

 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 4  
Lastnik:: Jani Goričnik Hišno ime: Pri Tišlerju  

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta, 
gostilničarja in mizarja s poslopji 
razporejenimi v gruči 

Nmv: 308 m  

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 106 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof,  sušilnica za 
hmelj.  

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KD), gospodarsko poslopje - marof (KD), 
sušilnica za hmelj (KD) 

Objekt: STANOVANJSKA HIŠA Evid. št.:  196 

Tipol. oznaka: Pritlična zidana hiša s predelano črno kuhinjo in gostilno 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1860  Vrednost: KD 

Opis: Stanovanjska hiša je pritlična zidana stavba s predelano črno 
kuhinjo. Nastala je okrog leta 1860. Zgrajena je iz kamna in je v 
celoti ometana. Šestosno glavno pročelje poudarjajo vhodni portal iz 
zelenega tufa, okna z maltnimi obrobami in frčada nad glavnim 
vhodom. Pročelja so gladko ometana in pobeljena, medtem ko je 
zokel grobo ometan. Ob zadnjem pročelju hiše je prizidana mizarska 
delavnica. Tam je tudi polkrožno oblikovan lesen portal z vratnim 
krilom, ki vodi v notranjost hiše. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
trapezastega povezja. Somerna dvokapna streha s čopoma je 
prekrita z bobrovcem.  
Pred leti je bila v hiši krojaška delavnica in gostilna.  
Pred hišo raste mogočna lipa.   
 
 
 

Namembnost: Pred leti stanovanje lastnika, gostilna, krojaška in mizarska 
delavnica. Sedaj le še stanovanje lastnika.   
 
 
 

Valorizacija: Hiša pomembna kot sooblikovalec slikovitega domačijskega 
ambineta in kot kmečki in obrtniški dom.  
 
 

Varstveni režim: Za hišo velja varstveni režim II. stopnje.  
 
 

Ocena stanja: Hiša je v dobrem gradbenem stanju-kritina je bila zamenjana v 
preteklosti, prav tako tudi okna v pritličju. Omet na fasadi odpada, 
kljub temu, da je bil prebeljen.  
 

Ohranjenost: D: 78 % G: 85 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelala: Anja Jerin Teren: 23.10.2005 
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):   

Fotografija: 
 

 
 

 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 4  

Lastnik:: Jani Goričnik Hišno ime: Pri Tišlerju  

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta, 
gostilničarja in mizarja s poslopji 
razporejenimi v gruči 

Nmv: 308 m   

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 107 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof, sušilnica za hmelj.  

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KD), gospodarsko poslopje - marof (KD),  
sušilnica za hmelj (KD) 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE – 
MAROF 

Evid. št.:  197 

Tipol. oznaka: Nadstropno zidano gospodarsko poslopje z gankom 
 

Čas nastanka: Okrog 1860  Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje je nadstropno zidano poslopje z gankom. Po 
oceni je nastalo okrog leta 1860. Zgrajeno je iz kamna in je v celoti 
ometano in pobeljeno. Zunanjščino poudarjajo lesen gank s 
stopnicami in več prezračevalnih lin z opečnimi mrežami. V pritličju 
so bili hlev, klet in shramba, v nadstropju je kašča in pod s parno. 
Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, somerna 
dvokapna streha s čopoma je prekrita z opečnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Prvotno goveji hlev, klet, kokošnjak, kašča, shramba za seno, sedaj 
večinoma brez ustrezne namembnosti.  
 
 
 

Valorizacija: Gospodarsko poslopje je zanimivo po svoji gradbeni zasnovi in vrsti 
detajlov, kot so npr. opečne mreže, gank, vhodi v prostore idr.  
 
 
 

Varstveni režim: Za objekt velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 
 

Ocena stanja: Gradbena ohranjenost objekta je zadovoljiva, upoštevajoč njegovo 
starost, ter druge vplive, ki so s tem povezani (npr. vremenski vplivi, 
lociranost ob cesti, odprtost prostora s severa).  
 

Ohranjenost: D: 78 % G: 85 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelala: Anja Jerin Teren: 23.10.2005 
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EVIDENCA * ETNOLOŠKA DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

        
 
 

 

 
 
Karta:  
 

 
 
 

 

 
 
 

 



 249 

EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 4  

Lastnik:: Jani Goričnik Hišno ime: Pri Tišlerju  

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta, 
gostilničarja in mizarja s poslopji 
razporejenimi v gruči 

Nmv: 308 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 108 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof, drvarnica s 
sušilnico za hmelj.  

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KD), gospodarsko poslopje - marof (KD),  
sušilnica za hmelj (KD) 

Objekt: SUŠILNICA ZA HMELJ Evid. št.:  198 

Tipol. oznaka: Nadstropna delno zidana sušilnica za hmelj  
 

Čas nastanka: Okrog 1920 Vrednost: KD 

Opis: Sušilnica za hmelj je nadstropna delno zidana stavba s pripojeno 
drvarnico. Po oceni je nastala okrog leta 1920. Ima visok iz opeke 
pozidan in ometan sušilni stolp in lesen shrambni prostor, zgrajen iz 
skeletne konstrukcije soh, ki je obita s pokončno pritrjenimi deskami. 
Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, somerna 
dvokapna streha je prekrita z bobrovcem.  
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Prvotno sušilnica za hmelj, sedaj le še shramba za različna orodja in 
odslužene predmete.  
 
  
 
 

Valorizacija: Sušilnica je pomembna po sovji zasnovi, saj je bila v celoti zgrajena 
in namenjena za sušenje hmelja, torej gre za čist stavbni tip.  
 
 
 

Varstveni režim: Za objekt velja varstveni režim IV. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Sušilnica je prav tako kot njej prislonjena drvarnica v slabem stanju- 
omet odpada, slaba kvaliteta lesa, kritino bi bilo potrebno zamenjati.  
 

Ohranjenost: D: 53 % G: 78 % Možnost ohranitve: Vpr.  
Obdelala: Anja Jerin Teren: 23.10.2005 
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

                 
 

 

Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 8  

Lastnik:: Marjan Vačun Hišno ime: Pri Jozelni  

Domačijski tip: 
 

Domačija malega kmeta z enotno 
orientiranimi poslopji ob osrednjem 
dvorišču 

Nmv: 309 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 109 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, nova stanovanjska hiša, dvojni kozolec na kozla, 
gospodarsko poslopje - marof  

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KD), kozolec na kozla (KD), gospodarsko 
poslopje – marof (KD) 

Objekt: STANOVANJSKA HIŠA Evid. št.:  199 

Tipol. oznaka: Pritlična delno zidana hiša s predelano črno kuhinjo  
 

Čas nastanka: Okrog leta 1800 Vrednost: KS 

Opis: Stanovanjska hiša je pritlična delno zidana stavba s predelano črno 
kuhinjo. Po oceni je nastala okrog leta 1800. Zidani del je zgrajen iz 
kamna in je v celoti ometan in pobeljen, leseni del je zgrajen iz 
kladne konstrukcije smrekovih brun, ki se na vogalih povezujejo z 
utori lastovičjega repa in na križ. Vhodni pazduhast portal je pozidan 
iz kamna, ometan in pobeljen. V zidanem delu imajo okna maltne 
obrobe. Stavba doživela več preureditev. Ostrešje je izvedeno v 
konstrukciji trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je 
prekrita z opečnim zareznikom.  Pred leti je streha imela čopa, kritina 
je bila slama.  
 
 
 
 
 

Namembnost: Prvotno stanovanje lastnika, sedaj služi kot skladišče in ropotarnica 
za spravilo različnih predmetov. 
 
 
 

Valorizacija: Hiša sodi med najstarejše stavbe v Paškem Kotu. Pomembna je po 
svoji zasnovi, obdelavi materialov in kot kakovostno tesarsko delo 
(leseni del). 
 
 

Varstveni režim: Za objekt velja varstveni režim II.  stopnje. 
 
 
 

Ocena stanja: Stavba je v slabem gradbenem stanju, vendar bi jo bilo treba zaradi 
njenega splošnega pomena ohraniti in temeljito obnoviti.  
 

Ohranjenost: D: 83 % G: 78 % Možnost ohranitve: Vpr. 

Obdelala: Anja Jerin Teren: 23.10.2005 
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):                    
              

Fotografija: 
 

        
 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 8  

Lastnik:: Marjan Vačun Hišno ime: Pri Jozelni  

Domačijski tip: 
 

Domačija malega kmeta z enotno 
orientiranimi poslopji ob osrednjem 
dvorišču 

Nmv: 309 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 110 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, nova stanovanjska hiša, dvojni kozolec na kozla, 
gospodarsko poslopje - marof 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KD), kozolec na kozla (KD), gospodarsko 
poslopje – marof (KD) 

Objekt: KOZOLEC  Evid. št.:  200 

Tipol. oznaka: Kozolec na kozla z enojnim kozolcem  
 

Čas nastanka: Okrog leta 1900 Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot kozolec na kozla, ki ima dograjen še enojni 
kozolec z enim oknom. Nastal je okrog leta 1900. Dva para neenako 
visokih oken in stebri v enojnem kozolcu stojijo na kamnitih 
podstavkih. Podporne ročice so ravne, krajna in vzdolžna brana so 
bolj redko mreženi s tramiči. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
podpornih soh in razpirač  Nesomerna streha na kozolcu na kozla in 
somerna na dvojnem kozolcu sta prekriti  s cementnim zareznikom. 
Del kozolca je podaljšan v leseno drvarnico, ki je prekrita s 
salonitnimi ploščami.  
 
 
 
 
 

Namembnost: Delno spremenjena, objekt služi tudi kot prostor za spravilo kmetijske 
mehanizacije.  
 
 
 
 

Valorizacija: Kozolec je pomemben kot del domačije, pomemben je tudi zaradi 
svoje oblike, ki ni tako pogosta v tem okolju. 
 
 
 

Varstveni režim: Za kozolec velja varstveni režim III. stopnje.  
 
 
 

Ocena stanja: Kozolec je v slabem gradbenem stanju; slaba kvaliteta lesa in 
strešne kritine.  
 

Ohranjenost: D: 68 % G: 78 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelala: Anja Jerin Teren: 23.10.2005 
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):       
              

Fotografija: 
 

           
                                                               
                  

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 8  
Lastnik:: Marjan Vačun Hišno ime: Pri Jozelni  

Domačijski tip: 
 

Domačija malega kmeta z enotno 
orientiranimi poslopji ob osrednjem 
dvorišču 

Nmv: 309 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 111 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Stanovanjska hiša, nova stanovanjska hiša, dvojni kozolec na kozla, 
gospodarsko poslopje - marof 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KD), kozolec na kozla (KD), gospodarsko 
poslopje – marof (KD) 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE - 
MAROF 

Evid. št.:  201 

Tipol. oznaka: Nadstropno delno zidano poslopje z gankom  

Čas nastanka: Okrog leta 1810 Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje je nadstropno delno zidano poslopje z 
gankom. Po oceni je nastal okrog leta 1810. Pritlični hlevski del je 
zidan iz kamna in je grobo ometan. Nadstropje je leseno in v 
osrednjem delu (pod) zgrajeno iz kladne konstrukcije smrekovih brun 
in konstrukcije nosilnih soh (parne), ki je obita z deskami. Ostrešje je 
izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, somerna dvokapna 
streha je prekrita z opečnim zareznikom .  
 
 
  
 
 
 
 

Namembnost: Gospodarsko poslopje je ohranilo prvotno namembnost: hlev, 
shramba za seno in krmila. 
  
 
 
 

Valorizacija: Objekt je pomemben zaradi svoje starosti in vloge v sklopu celotne 
domačije.  
 
 
 

Varstveni režim: Za objekt velja varstveni režim II. stopnje.  
 
 

Ocena stanja: Objekt je v slabem stanju in ni redno vzdrževan. Njegov pomen 
zmanjšujejo številni prizidki in preureditve.  
 
 

Ohranjenost: D: 80 % G: 78 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelala: Anja Jerin Teren: 23.10.2005 
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):   
              

Fotografija: 

   
 

 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 10  
Lastnik:: Ivanka Klančnik Hišno ime: Pri Francet  

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 

Nmv: 309 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 112 

Sestava domačije  
(enote): 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof, kašča, kozolec  

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kozolec  (KD) 

Objekt: KOZOLEC  Evid. št.:  202 

Tipol. oznaka: Dvojni kozolec - toplar 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1850 Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot dvojni kozolec – toplar. Po oceni je nastal 
okrog leta 1850. Ima dva para oken, nosilni stebri stojijo na kamnitih 
podstavkih. Podporne ročice so enojne, rahlo usločene, in na sredi 
na spodnji strani poudarjene z valovnicami. Brane so srednje gosto 
mrežene s tramiči, na strani, ki je obrnjena k hiši je v čelni brani lina 
s polkrožno preklado. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je prekrita z 
borovcem in opečnim zareznikom . 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Shramba za seno, kmetijsko mehanizacijo, orodja, les, gradbeni 
material.  
 
 
 

Valorizacija: Kozolec je pomemben po svoji zasnovi, zgodnjem nastanku in 
oblikovanju detajlov (valovnice, lina s preklado in agrafo idr.)  
 
 
 

Varstveni režim: Za kozolec velja varstveni režim II. stopnje.  
 
 
 

Ocena stanja: Kozolec je zadovoljivo ohranjen. Poškodovani so spodnji prečni 
tramovi in podporne ročice, ki jih bo treba zamenjati.  
 
 

Ohranjenost: D: 78 % G: 78 % Možnost ohranitve: Da 
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Obdelala: Anja Jerin Teren: 23.10.2005 

 

EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  
               

Fotografija: 
       

 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 10b  
Lastnik:: Luknar Franc Hišno ime: Pri Gaberšek  

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 

Nmv: 309 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 113 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof, kozolec 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kozolec (KD). 

Objekt: KOZOLEC Evid. št.:  203 

Tipol. oznaka: Dvojni kozolec - toplar 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1830 Vrednost: KS 

Opis: Kozolec je zasnovan kot dvojni kozolec – toplar. Po oceni je nastal 
okrog leta 1830. Ima dva para oken, nosilni stebri stojijo na kamnitih 
podstavkih, vogalne stebre predirajo rante. Podporne ročice so 
dvojne in ravne. Brane so srednje gosto mrežene s tramiči, na čelni 
strani je lina s preklado v obliki zvona. Posebnost kozolca sta za ped 
razmaknjena zgornja prečna tramova, med katere so vtaknjene 
vzdolžni zgornji tramovi osrednjega hodnika. Ostrešje je domnevno 
izvedeno v konstrukciji »na škarje«, somerna in strma dvokapna 
streha je prekrita z opečnimi in betonskimi zarezniki.  
 
 
 
 
 

Namembnost: Shramba za orodja in kmetijsko mehanizacijo. 
 
 
 
 

Valorizacija: Objekt je pomemben zaradi posebne zasnove in oblikovanja 
detajlov. Kozolec je odlično tesarsko delo.  
 
 
 

Varstveni režim: Za objekt velja varstveni režim II. stopnje.  
 
 
 

Ocena stanja: Kozolec je v zadovoljivem stanju. Potrebna popravila lesenih delov, 
obnova podpornih ročic.  
 

Ohranjenost: D: 83 % G: 80 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelala: Anja Jerin Teren: 23.10.2005 
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  
            

Fotografija: 

                            
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 11  

Lastnik:: Anton Ocepek Hišno ime:   

Domačijski tip: 
 

Domačija malega kmeta s poslopji 
razporejenimi v gruči 

Nmv: 309 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 114 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Nova stanovanjska hiša, kozolec, kašča . 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kašča (KD) 

Objekt: KAŠČA Evid. št.:  204 

Tipol. oznaka: Nadstropna delno zidana kašča. 
 

Čas nastanka: 1721 Vrednost: KD 

Opis: Kašča je nadstropna delno zidana stavba z gankom. Nastala je leta 
1721, kar dokazuje letnica vhodu na levem stranskem pročelju. 
Zidani del je zgrajen iz kamna in ometan, nadstropje je precej 
posodobljeno in obito s pokončno pritrjenimi deskami. Na gank 
vodijo lesene stopnice. Ob desnem pročelju je dograjena garaža. 
Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, somerna 
dvokapna streha je prekrita z opečnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Nekoč kašča, shramba za živila, sedaj le shramba za razne 
predmete, orodja idr.  
 
 
 
 

Valorizacija: Sodeč po letnici na vhodu v kletne prostore sodi kašča med 
najstarejše grajene objekte na območju Paškega Kota. Žal so ji 
nesmiselne preureditve bistveno zmanjšale spomeniški pomen. Toda 
glede na čas ima visoko vrednost dediščine.  
  
 

Varstveni režim: Za kaščo velja varstveni režim II. stopnje.  
 
 
 

Ocena stanja: Kašča je v dobrem gradbenem stanju, žal preveč posodobljena.  
 
 

Ohranjenost: D: 80 % G: 88 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelala: Anja Jerin Teren: 23.10.2005 
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):           

Fotografija: 

       
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 14  

Lastnik:: Mandelc Hišno ime: Pri Jagerji  

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči ob 
osrednji vaški cesti 

Nmv: 309 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 115 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stara stanovanjska hiša, nova stanovanjska hiša, gospodarsko 
poslopje - marof, dve novejši delavnici, kozolec. 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stara stanovanjska hiša (KD) 

Objekt: STANOVANJSKA HIŠA Evid. št.:  205 

Tipol. oznaka: Pritlična delno zidana stanovanjska hiša s črno kuhinjo 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1769 Vrednost: KS 

Opis: Stanovanjska hiša je pritlična delno zidana stavba s črno kuhinjo. 
Zgradili so jo leta 1769, o čemer priča letnica vrezana na prečni 
stropni tram v »hiši«. Desni del je zgrajen iz kamna in je v celoti 
grobo ometan. Levi del je lesen in zgrajen iz kladne konstrukcije 
smrekovih brun, ki se na vogalih povezujejo z utori lastovičjega repa 
in utori na križ. V lesenem ostenju so še ohranjene prvotna okna – 
line z zapiranjem na smuk in povečana pokončna dvokrilna okna. V 
lesenem delu je prostorna »hiša« s krušno pečjo. Glavni vhod s 
cestne strani je lesen s pazduhami in ima odebeljeno gredo nad 
preklado. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji »na škarje«, somerna 
dvokapna streha je prekrita z opečnim zareznikom.  
 
 
 
 

Namembnost: Prvotno stanovanje lastnika, sedaj je hiša prazna.  
 
 
 

Valorizacija: Hiša je pomembna po svoji zasnovi in starosti, saj sodi med 
najstarejše hiše širšega območja Savinjske doline. Hiša je 
razglašena za kulturni spomenik.  
 
 

Varstveni režim: Za hišo velja varstveni režim I. stopnje.  
 
 
 

Ocena stanja: Gradbeno stanje hiše je zadovoljivo, vendar je obnova nujna, saj 
stavba lahko že čez nekaj let propade. Pomoč občine in države, da 
bo lastnik hišo kakovostno obnovil.  
 

Ohranjenost: D: 93 % G: 78 % Možnost ohranitve: Da 



 264 

Obdelala: Anja Jerin Teren: 23.10.2005 

 

EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  
        

Fotografija: 

           

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 16  

Lastnik:: Vera Rot Hišno ime: Pri Žibret  

Domačijski tip: 
 

Domačija malega kmeta in kovača 
s poslopji razporejenimi v gruči 

Nmv: 309 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 116 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof, nekdanja 
kovačnica 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Gospodarsko poslopje - marof (KD) 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE - 
MAROF 

Evid. št.:  206 

Tipol. oznaka: Nadstropno delno zidano gospodarsko poslopje z gankom  
 

Čas nastanka: Okrog leta 1850 Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje je nadstropno delno zidano poslopje z 
gankom. Po oceni je nastalo leta 1850. Pritlični hlevski del je zidan iz 
rečnih prodnikov, nadstropni je v celoti lesen in v osrednjem podu 
zgrajen iz kladne konstrukcije brun, na straneh pa iz skeletne 
konstrukcije nosilnih soh, ki so obite s pokončno pritrjenimi deskami. 
Dokaj zaprt je lesen vzdolžni gank na katerega vodijo ob zidano 
steno prislonjene stopnice. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je prekrita z 
bobrovcem .  
 
 
 
 
 

Namembnost: Prvotno goveji hlev, shramba za seno, kokošnjak; sedaj bolj ali manj 
prazen, shramba za drva.  
 
 

Valorizacija: Objekt je pomemben predvsem zaradi značilne zasnove in uporabe 
gradbenega materiala – rečni kamen.  
 
 

Varstveni režim: Za objekt velja varstveni režim II. stopnje.  
 
 
 

Ocena stanja: Les objekta je zelo dobro ohranjen, prav tako tudi material iz 
katerega je zidani del objekta. Streho so pred leti prekrili nanovo. 
Okolica poslopja je vzorno urejena.   
 
 

Ohranjenost: D: 80 % G: 85 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelala: Anja Jerin Teren: 22.10.2005 
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  
                

Fotografija: 
 

 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 
Naselje: Rečica ob Paki 

 

Občina: Šmartno ob Paki 

H. št.: 19a  
Lastnik:: Kopušar Marija Hišno ime: Cenova kapela, pri Martinu  

Domačijski tip: 
 

Kapela stoji ob domačiji Rečica ob 
Paki 26 

Nmv: 308 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 117 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Kapela 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kapelica (KD) 

Objekt: KAPELA  Evid. št.:  188 

Tipol. oznaka: Kapela zaprtega tipa 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1900  Vrednost: KD 

Opis: Kapela je zasnovana kot  odprti tip kapele. Po oceni je nastala okrog 
leta 1900. Stoji nasproti nekdanje gostilne na številki 26. Pozidana iz 
opeke, ima široko, polkrožno zaključeno vhodno odprtino. V notranji 
zadnji steni je zastekljena niša s kipom Matere Božje z Jezusom v 
naročju – kipa sta oblečena v oblačila iz bele tkanine. Vhodno 
odprtino zapirajo nizke železne rešetke. Fasada kapelice je bela in 
rumena, notranjost pa je prebarvana rumeno in modro. Streha je 
somerna dvokapnica, krita z opečnim zareznikom. 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Religiozno znamenje katoliške verske skupnosti. 
 
 
 
 

Valorizacija: Kapela je pomembna dominanta vasi, žal je z nespretno prenovo 
izgubila precejšen del spomeniške pričevalnosti.  
 
 

Varstveni režim: Za kapelo velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Je v dobrem stanju, saj je bila pred kratkim obnovljena. 
 
 
 

Ohranjenost: D: 75 % G: 93 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelala: Aleksandra Zidar Teren: 23. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni 
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Fotografija: 
 

 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki  

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 21  
Lastnik:: Klinar Fajdiga Hišno ime: Klinar  

Domačijski tip: 
 

Domačija malega kmeta s  poslopji 
razporejenimi v gruči 

Nmv: 309 m  

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 118 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KD) 

Objekt: STANOVANJSKA HIŠA Evid. št.:  207 

Tipol. oznaka: Nadstropna delno zidana stanovanjska hiša s kaščo 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1840 Vrednost: KD 

Opis: Stanovanjska hiša je zasnovana kot nadstropna delno zidana hiša z 
gankom. Po oceni je nastala okrog leta 1840. Domnevno je bila 
stavba prvotno kašča, nato so jo preuredili v stanovanje. Pritlični 
kletni del je zidan iz kamna in ometan. Delno je zidano tudi 
nadstropje, ki je v levem delu zgrajeno iz kladne konstrukcije 
smrekovih brun,, povezanih z utori na križ. Vzdolž glavnega pročelja 
poteka lesen  gank, ki so ga pred leti podzidali z opeko in razširjen 
pritlični del nato še grobo ometali. Zato odpirajo v dva ločena kletna 
prostora dvoje pari vrat. Očitno je bilo stanovanje v zidanem delu 
nadstropja, medtem ko je bil lesni namenjena za kaščo. Ostrešje je 
izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, somerna dvokapna 
streha je prekrita s cementnim zareznikom.  
 
 
 

Namembnost: Prvotno stanovanje lastnika, shramba za živila idr. sedaj je hiša že 
nekaj let prazna.   
 
 

Valorizacija: Hiša je pomembna zaradi svoje edinstvene oblike, saj podobnih 
stavb ni v Paškem Kotu.  
 
 

Varstveni režim: Za objekt velja varstveni režim II. stopnje.  
 
 
 

Ocena stanja: Stavba je v zadovoljivem stanju. Potrebna je temeljita obnova in 
prezentacija po spomeniškovarstvenih načelih. Napušč hiše se 
poseda, v pritličnem delu omet močno odpada, les je na več mestih 
poškodovan.  
 

Ohranjenost: D: 80 % G: 78 % Možnost ohranitve: Vpr. 

Obdelala: Anja Jerin Teren: 24.10.2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  
            

 
Fotografija: 
 
 

 
 

 

 
Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 26  

Lastnik:: Pepca Steblovnik Hišno ime: Pri Pirtošek, Kaznar   

Domačijski tip: 
 

Domačija velikega kmeta in 
gostilničarja s poslopji 
razporejenimi v gruči ob vaški 
cesti 

Nmv: 309 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 119 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša (tudi gostilna), kozolec, gospodarsko poslopje - 
marof, perišče ob desnem pročelju hiše 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KD), perišče (KD), kozolec (KS). 

Objekt: STANOVANJSKA HIŠA Evid. št.:  208 

Tipol. oznaka: Nadstropna zidana stanovanjska hiša s predelano črno kuhinjo in 
(nekdanjo) gostilno 
 

Čas nastanka: 1878 Vrednost: KD 

Opis: Stanovanjska hiša je nadstropna zidana hiša s predelano črno 
kuhinjo in nekdanjo gostilno. Stavba je nastala leta 1878, letnica je 
klesana v vhodni portal iz zelenega tufa. Hiša je zgrajena iz kamna in 
opeke in je v celoti ometana. Okna poudarjajo maltne obrobe, ki so v 
nadstropju nad prekladami dvojne. Na zadnjem pročelju je v 
nadstropju dveh tretjinah stavbe nadstropju lesen gank, ostalo je 
prostor s suhim straniščem.  Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je prekrita z 
opečnim zareznikom.  
 
 
  
 

Namembnost: Stanovanjska in gostilniška namembnost sta opuščeni. Stavba sedaj 
sameva.  
 
 
 

Valorizacija: Objekt je pomemben kot dom velikega kmeta in gostilničarja, kar 
dokazuje tudi zasnova same stavbe, saj velja za eno največjih 
starejših hiš v sestavu kmečkih domačij.  
 

Varstveni režim: Za hišo velja varstveni režim II. stopnje.  
 
 
 

Ocena stanja: Omet hiše odpada, slabo ohranjen je tudi leseni del hiše zadaj in 
prostor ob levi stranskem pročelju, ki je bil v preteklosti namenjen 
gostilniškim gostom.  
 

Ohranjenost: D: 78 % G: 80 % Možnost ohranitve: Vpr.  

Obdelala: Anja Jerin Teren: 23.10.2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  
           

Fotografija: 
 

         
 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 26  
Lastnik:: Pepca Steblovnik Hišno ime: Pri Pirtošek, Kaznar  

Domačijski tip: 
 

Domačija velikega kmeta in 
gostilničarja s poslopji 
razporejenimi v gruči ob vaški 
cesti 

Nmv: 309 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 120 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Stanovanjska hiša (tudi gostilna), kozolec, gospodarsko poslopje - 
marof, perišče ob desnem pročelju hiše 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KD), perišče (KD), kozolec (KS) 

Objekt: PERIŠČE Evid. št.:  209 

Tipol. oznaka: Perišče ob potoku  
 

Čas nastanka: Okrog leta 1950 Vrednost: KD 

Opis: Ob stanovanjski hiši in tik ob potoku postavljeno perišče so zgradili 
okrog leta 1950. Pralne plošče pravokotniške oblike so ulite iz 
betona in pod kotom pritrjene ob levi breg potoka. Nekaj metrov 
dolvodno zgrajeni jez je podrt, zato je vodna gladina precej nizko in 
ne doseže pralnih plošč. Od postavitve perišča pa vse tja do začetka 
70. let so tu prale vaške gospodinje.  
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Perišče je že nekaj let opuščeno.  
 
 
 
 
 

Valorizacija: Pomembna gospodinjsko-tehnična naprava, ki so jo na območju 
Savinjske doline postavljali ob potokih in mlinščicah – »strugah«.  
 
 
 

Varstveni režim: Za perišče velja varstveni režim II. stopnje.  
 
 
 

Ocena stanja: Oblika perišča je sicer nespremenjena, toda nekaj plošč je zlomljenih 
in razdrt je jez. Nujna obnova, kajti jez je pomembna identiteta vasi. 
  
 

Ohranjenost: D: 78 % G: 75 % Možnost ohranitve: da 

Obdelala: Anja Jerin Teren: 23.10.2005 
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni 
znak): 

 
              

Fotografija: 
 

        
 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 26  

Lastnik:: Pepca Steblovnik Hišno ime: Pri Pirtošek, Kaznar   

Domačijski tip: 
 

Domačija velikega kmeta in 
gostilničarja s poslopji 
razporejenimi v gruči ob vaški 
cesti 

Nmv: 309 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 121 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša (tudi gostilna), kozolec, gospodarsko poslopje - 
marof, perišče ob desnem pročelju hiše 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KD), perišče (KD), kozolec (KS). 

Objekt: KOZOLEC  Evid. št.:  210 

Tipol. oznaka: Dvojni kozolec – toplar s sušilnico za hmelj  
 

Čas nastanka: Okrog leta 1835  Vrednost: KS 

Opis: Kozolec je zasnovan kot dvojni kozolec – tioplar. Po oceni je nastal 
okrog leta 1835. Ima dva para oken, nosilni stebri stojijo na kamnitih 
podstavkih. Podporne ročice so dvojne (ohranjene le delno), zgornje 
so podaljšek enega izmed tramičev srednje gosto mrežene brane. 
Na čelni brani je lina z močno preklado v obliki zvona, ki ima na vrhu 
pritrjen okras v obliki perjanice. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je prekrita z 
opečnim in cementnim zareznikom.  
V podaljšku kozolca je ob zadnjo brano dograjena sušilnica za hmelj 
z nadstropnim, lesenim sušilno-shrambnim delom in pozidanim 
sušilnim stolpom.  
 
 
 

Namembnost: Shramba za kmetijsko mehanizacijo, les, gradbeni material idr. V 
podaljšku kozolca je sušilnica za hmelj, ki ni več v rabi.  
 
  
 

Valorizacija: Kozolec in sušilnica za hmelj sodita med najpomembnejše objekte v 
vasi. Zelo kakovostno je zasnovan kozolec, ki je odlično tesarsko 
delo, dopolnjen z izvirnim okrasjem. 
 
 

Varstveni režim: Za objekt velja varstveni režim II. stopnje.  
 
 
 

Ocena stanja: Kozolec in sušilnica sta v dobrem stanju. Potrebna so redna 
vzdrževalna dela.   
 

Ohranjenost: D: 85 % G: 85 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelala: Anja Jerin Teren: 23.10.2005 

 



 276 

EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  
          

Fotografija: 
 

        
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 29  

Lastnik:: Janez Bizjak Hišno ime: Pri Šprahman 
Pri Jauš  

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 

Nmv: 309 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 
Z. št.: 122 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof, drvarnica. 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Gospodarsko poslopje - marof (KD). 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE - 
MAROF 

Evid. št.:  211 

Tipol. oznaka: Nadstropno delno zidano gospodarsko poslopje z gankom 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1890 Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje je nadstropno delno zidano poslopje z 
gankom. Po oceni je nastalo okrog leta 1890. Pritličje in del 
nadstropja je pozidan iz kamna in opeke, osrednji del nadstropja je 
lesen  in je v osrednjem delu zgrajen iz kladne konstrukcije plohov 
ob straneh pa iz nosilnih soh, ki so obite a pokončno pritrjenimi 
deskami. Obe stranski pročelji imata v nadstropju pokončne 
prezračevalne line z opečnimi mrežami. Ostrešje je izvedeno v 
konstrukciji trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je 
prekrita z bobrovce, cementnim in opečnim zareznikom. S takšno 
kritino je prekrita tudi streha prizidka ob desnem stranskem pročelju.  
 
 
 
 
 

Namembnost: Prvotno goveji hlev in shramba za seno in živila, sedaj že nekaj let 
sameva.  
 
 

Valorizacija: Gospodarsko poslopje sodi med največja gospodarska poslopja v 
Paškem Kotu in je pomembno zaradi značilne somerne zasnove.  
 
 

Varstveni režim: Za objekt velja varstveni režim II. stopnje.  
 
 
 

Ocena stanja: Gospodarsko poslopje je zadovoljivo ohranjeno, dotrajani so nekateri 
leseni deli in predvsem kritina.   
 
 

Ohranjenost: D: 78 % G: 78 % Možnost ohranitve: Vpr. 

Obdelala: Anja Jerin Teren: 23.10.2005 
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C1 

  

Vsebinska tipologija (barvni znak):  
        

Fotografija: 

         

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 29 a  

Lastnik:: Bizjak Marija Hišno ime: Pri Šprahman  

Domačijski tip: 
 

Kašča je odmaknjena od 
gručastega doma malega kmeta 

Nmv: 308 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 123 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, marof, kašča s sušilnico za hmelj 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kašča s sušilnico za hmelj (KS) 

Objekt: KAŠČA Evid. št.:  187 

Tipol. oznaka: Delno zidana nadstropna kašča s sušilnico za hmelj 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1860 Vrednost: KS 

Opis: Kašča je delno zidana nadstropna stavba s pripojeno sušilnico za 
hmelj. Po oceni je nastala okrog leta 1860. Pritlični kletni del in 
prizidani sušilni stolp so zidani iz kamna oziroma opeke in grobo 
ometani. Leseni del kašče je zgrajen iz kladne konstrukcije brun, ki 
se na vogalih povezuje z utori na križ. Skladiščni del hmeljske 
sušilnice je zgrajen iz skeletne konstrukcije nosilnih soh, ki so obite s 
pokončno pritrjenimi deskami. Bruna nad vhodom v kaščo so 
kakovostno ornamentirana. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je prekrita s 
cementnim zareznikom in salonitnimi ploščami.   
 
 
 
 

Namembnost: Kašča in sušilnica sta izgubili prvotno namembnost. Zadnja leta sta 
shrambi različnega orodja in predmetov.  
 
 

Valorizacija: Kašča sodi med starejše stavbe svoje vrste na območju Paškega 
Kota. Zanimiva je kot shrambna stavba, ki so ji čez dobrih petdeset 
let dodali še sušilnico za hmelj.. 
 
 

Varstveni režim: Za objekt velja varstveni režim II. stopnje 
 
 
 

Ocena stanja: Odpada omet, potrebno bi bilo zaščititi les. Manjkajo posamezni 
leseni deli. 
 
 

Ohranjenost: D: 83 % G: 85 % Možnost ohranitve: Vpr. 

Obdelala: Aleksandra Zidar Teren: 24. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

            
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 29 c  
Lastnik:: Podgoršek Alojz Hišno ime: Pri Španc  

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta in 
uslužbenca s poslopji 
razporejenimi v gruči 

Nmv: 308 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 124 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Kašča s sušilnico za hmelj, nova stanovanjska hiša, kozolec, 
gospodarsko poslopje – marof 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kašča s sušilnico za hmelj (KS), kozolec (KD) 

Objekt: KAŠČA Evid. št.:  185 

Tipol. oznaka: Nadstropna delno zidana kašča s sušilnico za hmelj 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1870 Vrednost: KS 

Opis: Kašča je delno zidana nadstropna stavba s pripojeno sušilnico za 
hmelj. Po oceni je nastala okrog leta 1870. Pritlični kletni del in 
prizidani sušilni stolp so zidani iz kamna oziroma opeke in grobo 
ometani. Leseni del kašče je zgrajen iz kladne konstrukcije brun, ki 
se na vogalih povezuje z utori na križ. Skladiščni del hmeljske 
sušilnice je zgrajen iz skeletne konstrukcije nosilnih soh, ki so obite s 
pokončno pritrjenimi deskami. Bruna nad vhodom v kaščo so 
kakovostno ornamentirana. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je prekrita s 
cementnim zareznikom.  
 
 
 
 

Namembnost: Kašča in sušilnica sta izgubili prvotno namembnost. Zadnja leta sta 
shrambi različnega orodja in predmetov.  
 
 

Valorizacija: Kašča z dozidano sušilnico za hmelj je tipična v tem območju. Stara 
naj bi bila približno toliko kot toplar z letnico 1870. 
 
 

Varstveni režim: Za objekt velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 
 

Ocena stanja: Stavba je v zadovoljivem stanju, vendar na več mestih odpada omet, 
ponekod manjkajo leseni deli. 
 
 

Ohranjenost: D: 83 % G: 85 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelala: Aleksandra Zidar Teren: 24. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 
 

 

Karta: 
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 29 c  
Lastnik:: Podgoršek Alojz Hišno ime: Pri Španc  

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta in 
uslužbenca s poslopji 
razporejenimi v gruči 

Nmv: 308 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 125 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Kašča s sušilnico za hmelj, nova stanovanjska hiša, kozolec, 
gospodarsko poslopje – marof 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kašča s sušilnico za hmelj (KD), kozolec (KD) 

Objekt: KOZOLEC Evid. št.:  186 

Tipol. oznaka: Dvojni kozolec - toplar 
 

Čas nastanka: 1870 Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot dvojni kozolec – toplar. Nastal je leta 1870. 
Ima tri pare oken, nosilni stebri stojijo na betonskih podstavkih. 
Podporne ročice so enojne in obdelane v obliki dveh zaporednih S-
jev. Brane so srednje gosto mrežene s tramiči, na strani,.ki je 
obrnjena k hiši je lina s preklado v obliki zvona. Ostrešje je izvedeno 
v konstrukciji trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je 
prekrita z opečnim zareznikom. 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Shramba za kmetijsko mehanizacijo, razne predmete, orodja, les in 
gradbeni material.  
 
 
 

Valorizacija: Kozolec sodi med največje toplarje v Paškem Kotu. Je zelo dobro 
tesarsko delo.  
 
 

Varstveni režim: Za objekt velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 
 

Ocena stanja: Stanje je slabo, manjkajo leseni deli (podporne ročice in rante na 
oknih). Kritina je dobra. 
 
 

Ohranjenost: D: 78% G: 88 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelala: Aleksandra Zidar Teren: 24. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 
 
 
 

       
 
 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 33  

Lastnik:: Jožica Pirc (roj. 
Železnik) 

Hišno ime: pri Mlinarjih  

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta, 
mlinarja, žagarja in kovača s 
poslopji razporejenimi v gruči ob 
vaški poti in bližini reke Pake 

Nmv: 307 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 
Z. št.: 126 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Prvotno: hiša z mlinom, svinjak, »marof«, kozolec, žaga venecijanka 
in kovačnica (slednja dva objekta so podrli) 
Sedaj: hiša z mlinom, nova hiša, kozolec (sedaj na l. bregu Pake), 
»marof«, svinjak 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša z mlinom (KS) 

Objekt: STANOVANJSKA HIŠA Z 
MLINOM  

Evid. št.:  194 

Tipol. oznaka: Nadstropna zidana hiša s predelano črno kuhinjo in mlinom 
 

Čas nastanka: 1871 Vrednost: KS 

Opis: Stanovanjska hiša je nadstropna zidana stavba s predelano črno 
kuhinjo in vodnim mlinom. Nastala je leta 1871, kar dokazuje 
vklesana letnica na kamnitem vhodnem portalu iz zelenega tufa (ves 
napis: F. Ž. 1871 N. 22). Stavba je zgrajena in kamna in je v celoti 
ometana s finim ometom in pobeljena. Poleg glavnega portala členijo 
zunanjščino še mejni in bogato profilirani strešni zidec, obrobe oken 
z valovnicami in line na zatrepih. Stanovanjski del obsega nekaj več 
kot levo polovico stavbe v pritličju in nadstropju. Desni del je do 
ostrešja povsem odprt in v njem so trije pari mlinskih mehanizmov in 
stope. V nadstropja vodijo lesene stopnice. Tlak v mlinu je kamnit, v 
bivalnih prostorih so smrekove podnice. V bivalni »hiši« v pritličju je 
ohranjena krušna peč. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
trapezastega povezja z dodatno razbremenilno vezavo (tresljaji) nad 
obodnimi stenami, značilno za večino zidanih vodnih mlinov. 
Somerna dvokapna streha je prekrita z bobrovcem.  
   

Namembnost: Prvotno stanovanje in min, danes predvsem skladišče. 
 

Valorizacija: Nekoč največji mlin na reki Paki. Izjemna arhitektura in dobro 
ohranjeni mehanizmi. Kakovosten kamnit portal z ornametiranimi 
lesenimi vrati.  

Varstveni režim: Za objekt velja varstveni režim II. stopnje. Ohrani se naj sedanja 
podoba in zasnova. 
 

Ocena stanja: Stavba je v zadovoljivem stanju, vendar je obnova nujna.  
 

Ohranjenost: D: 88 % G: 78 % Možnost ohranitve: da 

Obdelala: Aleksandra Zidar 
 

Teren: 22. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 
 

 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 35  

Lastnik:: Miklav Jože in 
Justina 

Hišno ime: Pri Miklavu  

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 

Nmv: 307 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 
Z. št.: 127 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, kozolec, gospodarsko poslopje – marof, sušilnica 
za hmelj 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kozolec (KS), stanovanjska hiša (KD)  

Objekt: KOZOLEC Evid. št.:  212 

Tipol. oznaka: Dvojni kozolec – toplar 
 

Čas nastanka: 1875 Vrednost: KS 

Opis: Kozolec je zasnovan kot dvojni kozolec – toplar. Nastal je leta 1875, 
letnica je skupaj z imenom »Jur Mikav« vrezana na spodnjem 
prečnem tramu, na elipsasto kartušo, ki jo s strani obdajata še dva 
kroga z redeče obarvanima rozetama. Kozolec ima dva para oken, 
nosilni stebri stojijo na kamnitih podstavkih. Podporne ročice so 
dvojne, spodnje so rahlo usločene in na sredi odebeljene. Brane so 
bolj gosto mrežene s tramiči, na čelni strani je lina s preklado v obliki 
zvona. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, 
somerna dvokapna streha s čopoma je prekrita z bobrovcem. 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Shramba za seno, kmetijsko mehanizacijo, orodja in gradbeni 
material.  
 
 

Valorizacija: Kozolec je odlično tesarsko delo in sodi med starejše dvojne 
kozolcev na območju Paškega Kota. Zlasti so zanimivi detajli, ki 
krasijo kozolec.    
 

Varstveni režim: Za kozolec velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 

Ocena stanja: Kozolec je v slabem stanju, les je razpokan, ponekod manjkajo 
deske, zamenjati bi bilo potrebno tudi strešno kritino.  
 
 

Ohranjenost: D: 83 % G: 88 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelala: Aleksandra Zidar Teren: 22. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

   
 
 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 35  

Lastnik:: Miklav Jože Hišno ime: Pri Miklavu  

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 

Nmv: 307 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 128 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, kozolec, gospodarsko poslopje – marof, sušilnica 
za hmelj 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Kozolec (KS), stanovanjska hiša (KD)  

Objekt: STANOVANJSKA HIŠA - 
PORTAL 

Evid. št.:  213 

Tipol. oznaka: Pritlična zidana hiša s predelano črno kuhinjo 

Čas nastanka: 1866 Vrednost: KD 

Opis: Stanovanjska hiša je pritlična zidana stavba s predelano črno 
kuhinjo. Od nekoč imenitne stavbe se je ohranil le portal iz zelenega 
tufa, ki ima na prekladi z napis: 1866, N. 23. Drugi deli stavbe niso 
pomembni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Stanovanje lastnika, portal še vedno služi svojemu osnovnemu 
namenu.  
 
 

Valorizacija: Hiša je zidana iz kamna in ometana. Portal je izklesan iz zelenega 
tufa, ki je pogost za območje Paškega Kota, saj je bil pri Gorenju 
kamnolom.  
 

Varstveni režim: Varstveni režim IV. stopnje 
 
 
 

Ocena stanja: Portal je zelo dobro ohranjen. Kazijo ga le nova vrata in na novo 
prepleskan omet stanovanjske hiše. 
 

Ohranjenost: D: 45 % G: 95 % Možnost ohranitve: Da 
Obdelala: Aleksandra Zidar Teren: 22. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 
 

 

Karta:  

 
 

 

 



 291 

 

EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 36  
Lastnik:: Steblovnik Janko Hišno ime: Pri Slemenšek  

Domačijski tip: 
 

Domačija velikega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči  

Nmv: 307 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 129 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Stanovanjska hiša iz leta 1880 (večkrat prenovljena), kozolec na 
kozla, sušilnica za hmelj, gospodarsko poslopje - marof in listnica 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Gospodarsko poslopje - marof (KD), kozolec (KD) 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE -
MAROF 

Evid. št.:  214 

Tipol. oznaka: Nadstropno delno zidano gospodarsko poslopje s prislonjenim 
kozolcem 

Čas nastanka: 1931 Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje je nadstropno delno zidano poslopje s 
prislonjenim kozolcem. Nastalo je leta 1931. Pritličje in del 
nadstropja je pozidan iz opeke in je v celoti ometan. Na obeh 
stranskih pročeljih so prezračevalne line z opečnimi mrežami. 
Zanimiva je izvedba t. i. prislonjenega kozolca, ki ima v pritličnem 
delu stebre zidane, v nadstropju pa lesene in le tam so v stebre 
vgrajene sušilne rante. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je prekrita z 
opečnim zareznikom.  
 
  
 
 
 
 
 

Namembnost: Poslopje je še ohranilo shrambno namembnost, goveji hlev je 
prazen. V poslopju shranjujejo predvsem kmetijsko mehanizacijo.  
 
 

Valorizacija: Gospodarsko poslopje sodi med večja poslopja v vasi. Pomemben je 
zalsti po kakovostno izdelanih opečnih mrežah. 
 
 

Varstveni režim: Za objekt velja varstveni režim III. stopnje 
 
 

Ocena stanja: Zidani deli so bili obnovljeni in na novo ometani, zamenjana je bila 
tudi kritina. Lesene dele pa bi bilo potrebno obnoviti in les zaščititi. 
 
 

Ohranjenost: D: 65 % G: 90 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelala: Aleksandra Zidar Teren: 22. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  
 

Fotografija: 
 

 

 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 36  

Lastnik:: Steblovnik Janko Hišno ime: Pri Slemenšek  

Domačijski tip: 
 

Domačija velikega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 

Nmv: 307 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 130 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša iz leta 1880 (večkrat prenovljena), kozolec na 
kozla, sušilnica za hmelj, gospodarsko poslopje - marof in listnica 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Gospodarsko poslopje - marof (KD), kozolec (KD) 

Objekt: KOZOLEC Evid. št.:  215 

Tipol. oznaka: Kozolec na kozla 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1880 Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot dvojni kozolec na kozla. Nastal je okrog leta 
1880. Ima tri pare neenako visokih stebrov, ki stojijo na kamnitih 
podstavkih. Krajni in vzdolžna brana so redko mrežene s tramiči. 
Brane so enojne in ravne. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
podpornih soh, špirovcev in razpirač. Nesomerna dvokapna streha je 
prekrita z opečnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Kozolec je predvsem strojna lopa za shranjevanje kmetijske 
mehanizacije.  
 
 

Valorizacija: Kozolec je dobro tesarsko delo in je eden redkih na območju vasi. 
Kozolcev na kozla je več na obrobju Paškega kota.  
 
 

Varstveni režim: Za objekt velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 
 

Ocena stanja: Les je razpokan in črviv, na enem od oken nima rant. Kritina je bila 
zamenjana. 
 
 

Ohranjenost: D: 78 % G: 88 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelala: Aleksandra Zidar Teren: 22. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 46  
Lastnik:: Brunšek Marjan Hišno ime: Pri Jesih  

Domačijski tip: 
 

Domačija malega kmeta in nekoč 
furmana s poslopji razporejenimi v 
gruči 

Nmv: 307 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 131 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Stanovanjska hiša (naj bi bila prva v celoti zidana v Rečici ob Paki), 
gospodarsko poslopje - marof, kozolec 1950) 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Gospodarsko poslopje - marof (KD) 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE - 
MAROF 

Evid. št.:  216 

Tipol. oznaka: Nadstropno delno zidano poslopje s prislonjenim kozolcem  
 

Čas nastanka: Okrog leta 1900 Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje je nadstropno delno zidano poslopje s 
prislonjenim kozolcem. Pritlični del je zidan iz kamna in opeke in je v 
celoti ometan. Nadstropje je leseno in zgrajeno iz kladne konstrukcije 
plohov in skeletne konstrukcije nosilnih soh, ki je obita s pokončno 
pritrjenimi deskami. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega 
povezja, somerna dvokapna streha je prekrita z opečnim 
zareznikom.  
Leta 1927 so sedanji lastniki po nakupu kmetije poslopje temeljito 
obnovili.  
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Goveji hlev, shramba za seno, krmila idr. 
 
  
 

Valorizacija: Gospodarsko poslopje je eden od dveh prevladujočih starejših tipov 
»marofov« na območju Paškega Kota.  
 
 

Varstveni režim: Za objekt velja varstveni režim III. stopnje 
 
 
 

Ocena stanja: Gospodarsko poslopje je v dobrem stanju in redno vzdrževano. 
Lastnik je izučen kolar in mizar.  
 
 

Ohranjenost: D: 68 % G: 88 %  Možnost ohranitve: Da 

Obdelala: Aleksandra Zidar Teren: 22. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 
 
 

 

Karta:  
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EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 50  

Lastnik:: Lenovšek Milan Hišno ime: Pr´Zal  

Domačijski tip: 
 

Dom vaškega proletarca  Nmv: 307 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 132 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Domačijo sestavlja le stanovanjska hiša. 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KD) 

Objekt: STANOVANJSKA HIŠA Evid. št.:  189 

Tipol. oznaka: Pritlična zidana hiša z belo kuhinjo 

Čas nastanka: Okrog leta 1900 Vrednost: KD 

Opis: Stanovanjska hiša je pritlična zidana stavba z belo kuhinjo. Po oceni 
je nastala okrog leta 1900. Zgrajena je iz kamna in opeke, vhodni 
portal je kamnit in pobeljen. Pročelja so grobo ometana, le obrobe 
oken in robovi vogalov so izvedeni v gladkem ometu. Okna so 
dvodelna, dvokrilna s prečkami. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji 
trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je prekrita opečnim 
zareznikom in bobrovcem. 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Domnevno brez prvotne namembnosti. 
 
 
 
 

Valorizacija: Domnevno stanovanjska hiša socialno jasno opredeljivega tipa. 
Stavba je značilen produkt začetka 20. stoletja. 
 
 
 

Varstveni režim: Za objekt velja varstveni režim III. stopnje. 
 
 
 

Ocena stanja: Strešna konstrukcija je slaba, omet odpada. 
 
 
 

Ohranjenost: D: 65% G: 78 % Možnost ohranitve: Vpr. 

Obdelala: Aleksandra Zidar Teren: 23. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak): 

 

Fotografija: 
 

 
 

 

Karta:  
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Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 53  

Lastnik:: Ivana Meh Hišno ime: Pri Rojšek  

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 
kmeta 

Nmv: 307 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 133 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof, kozolec 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KD), gospodarsko poslopje - marof (KD) 

Objekt: STANOVANJSKA HIŠA Evid. št.:  190 

Tipol. oznaka: Pritlična zidana hiša z belo kuhinjo 
 

Čas nastanka: 1904 Vrednost: KD 

Opis: Stanovanjska hiša je pritlična zidana stavba z belo kuhinjo. Zgradili 
so jo leta 1904, kar dokazuje letnica na kamnitem portalu glavnega 
vhoda; ob letnici je vklesana še iniciala M.M. (Meh Martin?). Hiša je 
pozidana z opeko in je v celoti ometana. Vogali so opremljeni s 
šivanimi robovi, okna z maltnimi obrobam. Glavno pročelje je 
petosno s tem da je prvo okno levo od vrat preurejeno v nišo, vanjo 
pa je sedanji lastnik postavil doprsni kip Antona Martina Slomška. 
Okna so pokončna in zaprta s polknicami. Ostrešje je izvedeno v 
konstrukciji trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je 
prekrita  s cementnim »bramacom« 
Na dvorišču pred hišo raste stara lipa.  
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Stanovanje lastnice Ivane Meh. 
 
 
 

Valorizacija: Hiša je brez večjih sprememb in nima dozidav, tako da je zgovorna 
priča kmečkega življenja v času pred prvo svetovno vojno. 
Ohranjena je celovitost domačije srednjega kmeta. 
 

Varstveni režim: Za objekt velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 
 

Ocena stanja: Hiša je bila pred leti obnovljena, zamenjana je strešna kritina.  
 
 

Ohranjenost: D: 75 % G: 90 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelala: Aleksandra Zidar Teren: 22. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak): 

 

Fotografija: 

 
 

 

Karta:  
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Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 53  

Lastnik:: Ivana Meh Hišno ime: Pri Rojšek  

Domačijski tip: 
 

Domačija srednjega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 
kmeta 

Nmv: 307 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 134 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof, kozolec 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KD), gospodarsko poslopje - marof (KD) 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE - 
MAROF 

Evid. št.:  191 

Tipol. oznaka: Nadstropno delno zidano poslopje s prislonjenim kozolcem  
 

Čas nastanka: Okrog leta 1900 Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje je nadstropno delno zidano poslopje s 
prislonjenim kozolcem. Po oceni je nastal okrog leta 1900. Pritlični 
hlevski del je zidan iz kamna in v celoti ometan, medtem ko je 
nadstropje leseno. Prislonjeni kozolec ima dve okni, podporne ročice 
so rahlo upognjene. Ostrešje je izvedeno v konstrukciji trapezastega 
povezja, somerna dvokapna streha je prekrita z opečnim 
zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Hlev za konje, shramba za seno in druga krmila.  
 
 
 

Valorizacija: Zanimivi so posamezni detajli poslopja, zlati kakovostno izdelni 
leseni deli (leseni klini, ornamentirane ročice idr). 
 
 

Varstveni režim: Za objekt velja varstveni režim III. stopnje. 
 
 
 

Ocena stanja: Marof je bil obnovljen, zamenjana je bila tudi strešna kritina. Slabše 
so ohranjeni leseni deli prislonjenega kozolca. 
 
 

Ohranjenost: D: 70 % G: 88 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelala: Aleksandra Zidar Teren: 22. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 
 

 

Karta:  
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Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 55  
Lastnik:: Brdnik Gregor Hišno ime: Pri Kolšek  

Domačijski tip: 
 

Domačija velikega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 

Nmv: 307 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 135 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof, kozolec, drvarnica 
in nova hiša 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KD), gospodarsko poslopje - marof (KD), kozolec  
toplar (KD) 

Objekt: STANOVANJSKA HIŠA Evid. št.:  217 

Tipol. oznaka: Pritlična zidana hiša s predelano črno kuhinjo 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1840  Vrednost: KD 

Opis: Stanovanjska hiša je pritlična zidana stavba s predelano črno 
kuhinjo. Nastala je okrog leta 1840. Zgrajena je iz kamna in v celoti 
ometana. Vhodni portal je izklesan iz zelenega tufa. V 70. letih 20. 
stoletja so stavbo predelali in ji med drugim vzidali velika tridelna 
okna in črno kuhinjo predelali v belo. Ostrešje je izvedeno v 
konstrukciji trapezastega povezja. Somerna dvokapna streha je 
prekrita z bobrovci in opečnimi zarezniki.  
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Prvotno stanovanje lastnika, sedaj je stavba že nekaj let prazna.  
 
 
 

Valorizacija: Gre za dom velikega kmeta. Stanovanjska hiše je ključni element 
domačijske enote. Žal je doživela vrsto korenitih prezidav in 
posodobitev.  
 
 

Varstveni režim: Za objekt velja varstveni režim IV. stopnje. 
 
 
 

Ocena stanja: Objekt je v slabem stanju, odpada omet, zamenjati bi bilo potrebno 
strešno kritino. 
 
 

Ohranjenost: D: 63 % G: 80 % Možnost ohranitve: Vpr.  

Obdelala: Aleksandra Zidar Teren: 22. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 
 

 
 

 

Karta:  
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Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 55  

Lastnik:: Brdnik Gregor Hišno ime: Pri Kolšek  

Domačijski tip: 
 

Domačija velikega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 

Nmv: 307 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 136 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof, kozolec, drvarnica 
in nova hiša 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KD), gospodarsko poslopje - marof (KD), kozolec  
toplar (KD) 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE - 
MAROF 

Evid. št.:  218 

Tipol. oznaka: Nadstropno delno zidano poslopje z gankom 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1880 Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje je nadstropno delno zidano poslopje z 
gankom. Po oceni je nastalo okrog leta 1880. Zgrajeno je iz kamna 
in opeke, zidani del je v celoti ometan. Lesen je le osrednji del 
nadstropja in gank do katerega vodijo zidane stopnice. Ostrešje je 
izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, somerna dvokapna 
streha s čopoma je prekrita z bobrovcem .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Nespremenjena - spodaj so hlevi, zgoraj senik. 
 
 
 
 

Valorizacija: Marof je dobro ohranjen in ni doživel večjih sprememb. Je 
pomemben sestavni element slikovite domačije  
 
 

Varstveni režim: Za objekt velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 
 

Ocena stanja: Les je v dobrem stanju in je ustrezno zaščiten. Zidani deli so 
prebeljeni, portali so zamenjani. 
 
 

Ohranjenost: D: 78 % G: 88 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelala: Aleksandra Zidar Teren: 22. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 
 

 

Karta:  

 
 

 

 

 

 



 307 

EVIDENCA * KULTURNA  DEDIŠČINA * LIST C 

 
Naselje: 

Rečica ob Paki 
 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 55  

Lastnik:: Brdnik Gregor Hišno ime: Pri Kolšek  

Domačijski tip: 
 

Domačija velikega kmeta s 
poslopji razporejenimi v gruči 

Nmv: 307 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 137 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje - marof, kozolec, drvarnica 
in nova hiša 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KD), gospodarsko poslopje - marof (KD), kozolec  
toplar (KD) 

Objekt: KOZOLEC Evid. št.:  219 

Tipol. oznaka: Dvojni kozolec – toplar 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1880  Vrednost: KD 

Opis: Kozolec je zasnovan kot dvojni kozolec – toplar. Nastal je okrog leta 
1880. Ima dva para oken, nosilni stebri stojijo na kamnitih 
podstavkih. Podporne ročice so dvojne in ravne. Brane so bolj redko 
mrežene s tramiči, na čelni strani lina pravokotniške oblike. Dostop 
na osrednji hodnik je po stopnicah pod kozolcem. Ostrešje je 
izvedeno v konstrukciji trapezastega povezja, somerna dvokapna 
streha je prekrita z opečnim zareznikom. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Shramba za seno, les, kmetijsko mehanizacijo, orodja.  
 
 
 
 

Valorizacija: Kozolec je zanimiv po svoji zasnovi, pomemben je kot sestavina 
velike kmetije. Je dobro tesarsko delo.  
 
 

Varstveni režim: Za kozolec velja varstveni režim II. stopnje. 
 
 
 

Ocena stanja: Manjkajo posamezne deske, les je sicer razpokan a solidno 
ohranjen. 
 
 

Ohranjenost: D: 78 % G: 88 % Možnost ohranitve: Da 

Obdelala: Aleksandra Zidar Teren: 22. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 
 

 

Karta:  
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Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 60  
Lastnik:: Zdenka Kolenc Hišno ime: Pri Kolškovem Francek  

Domačijski tip: 
 

Dom malega kmeta in obrtnika s 
poslopji v nizu ob cestnem križišču 

Nmv: 310 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 138 

Sestava domačije  
(enote): 
 

Stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje -  marof s čevljarsko 
delavnico 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KD), gospodarsko poslopje - marof s čevljarsko 
delavnico (KD) 

Objekt: STANOVANJSKA HIŠA Evid. št.:  192 

Tipol. oznaka: Zidana pritlična hiša z belo kuhinjo 
Čas nastanka: Okrog 1925 Vrednost: KD 

Opis: Stanovanjska hiša je pritlična zidana stavba z belo kuhinjo. Nastala 
je okrog leta 1925. Zgrajena je iz opeke in je v celoti ometana d finim 
ometom in pobeljena. Krasi jo značilna dekoracija tistega časa: plitki 
in ozki mejni zidci in v oblik stilizirane mize nasajene maltne  obrobe 
v zgodnjih delih oken. Stavba obsega prehodno vežo, stranišče »na 
štrbunk«, shrambo, kuhinjo in sobo. Ostrešje je izvedeno v 
konstrukciji trapezastega povezja, somerna dvokapna streha s 
čopoma je prekrita z opečnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: S soglasjem lastnice v hiši zadnjih nekaj let biva brezdomec. 
 
 
 
 

Valorizacija: Gre za dom  obrtnika in malega kmeta z začetka 19. stoletja.  
 
 
 
 

Varstveni režim: Za objekt velja varstveni režim III. stopnje 
 
 
 

Ocena stanja: Hiša je na strani desne fasade močno dotrajana, odpada omet. 
 
 

Ohranjenost: D: 70% G: 78 % Možnost ohranitve: Vpr. 

Obdelala: Aleksandra Zidar Teren: 21. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak): 

 

Fotografija: 
 

 
 
 
 

 

Karta:  
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Naselje: 

 
Rečica ob Paki 

 
Občina: 

 
Šmartno ob Paki 

H. št.: 60  

Lastnik:: Zdenka Kolenc Hišno ime: Pri Kolškovem Francek  

Domačijski tip: 
 

Dom malega kmeta in obrtnika s 
poslopji v nizu ob cestnem križišču 

Nmv: 310 m 

Karta: TTN Šoštanj 42 

Z. št.: 139 

Sestava domačije  
(enote): 

 

Stanovanjska hiša (KD), gospodarsko poslopje - marof s čevljarsko 
delavnico (KD) 

Stavbe z vrednostjo 
KD ali KS: 

Stanovanjska hiša (KD), marof (KD) 

Objekt: GOSPODARSKO POSLOPJE - 
MAROF 

Evid. št.:  193 

Tipol. oznaka: Nadstropno delno zidano gospodarsko poslopje s prislonjenim 
kozolcem in čevljarsko delavnico 
 

Čas nastanka: Okrog leta 1925 Vrednost: KD 

Opis: Gospodarsko poslopje je nadstropno delno zidano poslopje s 
prislonjenim kozolcem in čevljarsko delavnico v pritličju. Nastalo je 
okrog leta 1925. Pritlični hlevski del je zidan iz opeke in kamna, 
nadstropje je v celoti leseno. Kozolec ima dve okni, del prostora pod 
kozolcem je pozidan in preurejen v delavnico. Ostrešje je izvedeno v 
konstrukcji trapezastega povezja, somerna dvokapna streha je 
prekrita z opečnim zareznikom.  
 
 
 
 
 
 
 

Namembnost: Gospodarsko poslopje je izgubilo dobršen del prvotne namembnosti, 
sedaj je le še skladišče odvečnega materiala in starega pohištva.  
 
 
  

Valorizacija: Gre za kombinacijo objekta, ki je služil kmetijskim namenom in 
obrtniškim potrebam (v njem je bila čevljarska delavnica). 
 
 

Varstveni režim: Za poslopje velja varstveni režim IV. stopnje 
 
 
 

Ocena stanja: Les je slabo ohranjen, v slabem stanju je tudi strešna konstrukcija. 
 
 

Ohranjenost: D: 58 % G: 78 % Možnost ohranitve: Vpr.  

Obdelala: Aleksandra Zidar Teren: 21. 10. 2005 
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Vsebinska tipologija (barvni znak):  

Fotografija: 

 
 

 

Karta:  

 
 

 

 

 

 


