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Obrazec – Seznam ogrožene dediščine v Sloveniji 
 
Ime dediščine: 
Goljeva domačija 
 
Lokacija (kraj; naslov, če obstaja; parcela): 
Ovsiše, 4244 Podnart 
 
Tipološka opredelitev: (označite eno ali več kategorij ali dopišite novo) 
 arheološka dediščina,  del kulturne krajine,  urbanistična ureditev,  x stanovanjska stavba,            
 javna stavba,  sakralna stavba,  športni objekt/območje,  industrijsko območje,  gospodarsko 
poslopje 
 
Vpis v Register kulturne dediščine:  
 ne    x da  EŠD: 2874o (Občina Radovljica) 
 
Fotografija ogrožene dediščine: (velikost cca 15 x 10 cm, 300 dpi) 
v prilogi: 
pogled na objekt, fotografija 
arhitektonski načrt 
razvojne faze 
 
 
 
 
Opis pomena: (do 200 besed) 
Objekt je zagotovo pomemben spomenik naše kulture, ne le lokalne in ne le občinske in ga je 
treba ohraniti. Arhitekturno predstavlja pratip nadstropne hiše, ki jih je po Deželi kar nekaj, 
najbolj pa so se razvile na Kranjskem polju, podrobno jih je raziskoval in njihov razvoj 
dokazal profesor Peter Fister. 
 
 
Vzrok ogroženosti: (označite enega ali več vzrokov) 
 
 x nevzdrževanje  razvojni interes  posledice podnebnih sprememb  x drugo 
zaradi nepoznavanja: nezanimanje javnosti in nezanimanje strokovnih služb 
 
Opis ogroženosti in stanja: (do 200 besed) 
Nadstropna hiša z dvema 'hišama', črno kuhinjo in vežama, nad kletjo je shramba, v tretjem 
nadstropju je obokana kašča. 
Objekt je bil leta 2o1o kot zasebna last na Občini Radovljica proglašen za 'spomenik 
lokalnega pomena' in nosi številko EŠD 2874o, danes pa žal propada. Streha je v slemenu 
vdrta, vtekanje vode so skušali omiliti s polivinilno prevleko nad zgornjim stropom. Žal je 
bila to medvedja usluga: v polivinil se lovi voda, ki tam zastaja in potem počasi teče v strop 



zgornjega prostora, imenovanega 'na hiš'. Rezljani strop z 'gospodarjem' je deloma že uničen, 
voda pronica tudi v spodnje nadstropje. Hujše zime s snežno odejo hiša ne bo več preživela. 
 
 
 
 
Vrsta lastništva: 
 x zasebna last    last lokalne skupnosti   državna last   ni znano 
 
Pobudnik: (ime in priimek – za evidenco ICOMOS SI, objava le s privolitvijo) Datum predloga za vpis v SOD: 
Borut Juvanec* 
prijave se ne sramujem, zato je lahko tudi objavljena 
 
 
Ljubljana, o8.o6.2o22 
 
 



 



 
 


