Zadeva: Sprejemanje odloka o razglasitvi objektov za spomenike
lokalnega
Ime: Bled – Puščavniška stavba na otoku
Sinonimi imena enote: Puščavca, Puščavica
Zvrst: stavbe
Gesla: puščavca, Simon Peharc, Mihael Weidmann
Opis: Sprva lesena stavba, postavljena pred letom 1636 za duhovnike - puščavnike. Pred letom
1852 je bila stavba že zidana, tega leta pa deloma prezidana, ko jo je župnik Simon Peharc uredil
za prenočevanje romarjev. Na fasadi so vidne baročne dekorativne poslikave.
Datacija: zgodnji novi vek, 1636, 1852
Avtorji: /
Opis lokacije:
Stavba stoji neposredno za cerkvijo, na robu t. i. baročne ploščadi na otoku, deloma vkopana v
breg.
Področja: umetnostna zgodovina, etnologija
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Ime: Bled – Mežnarija na otoku
Sinonimi imena enote: mežnarija
Zvrst: stavbe
Gesla: mežnarija, gostišče
Opis: V začetku 18. stoletja zgrajena stavba je po letu 1707 služila za bivanje kaplana. Gre za
delno vkopano stavbo z baročno medaljonsko poslikavo, okenskimi okvirji in portalom iz
peračiškega tufa in čopasto streho. Večkrat je bila obnovljena.
Datacija: zgodnji novi vek, 1707, 21. stoletje
Avtorji: /
Opis lokacije:
Stavba stoji na severnem koncu otoške baročne ploščadi, ob južnem stopnišču po proštijo,
vkopana v brežino.
Področja: umetnostna zgodovina, etnologija
Naselje: BLED
Občina: BLED
OE ZVKDS: ZVKD Kranj
Usmeritve: stavbe
Varstvo:
Opombe:

stavba št. 1

Ime: Bled – Proštija na otoku
Sinonimi imena enote: Proštija
Zvrst: stavbe
Gesla: proštija, gostišče
Opis: Večja nadstropna stavba z okenskimi okvirji in portalom iz peračiškega tufa. Leta 1669 je
bila stavba v uporabi kot gostišče in mežnarija, v njej je bival cerkovnik. Nadstropje je bilo
dodano leta 1787, za potrebe bivanja prošta. V preteklosti večkrat obnovljena.
Datacija: zgodnji novi vek, 1669, 1787, druga polovica 20. stoletja
Avtorji: /
Opis lokacije:
Stavba stoji neposredno ob cerkvi na južni strani, ob glavni osi med južnim in severnim
stopniščem.
Področja: umetnostna zgodovina, etnologija

stavba št. 2

