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ARHEOLOŠKA DEDIŠČINA - ARHEOLOŠKA NAJDIŠČA 

ZAP. 
ŠT.  

EVIDEN. 
ŠTEVILKA IME ENOTE NASELJE 

TIPOLOŠKA GESLA 
ENOTE DATACIJA ENOTE OPIS ENOTE 

1 6062 Žerovinci - Rimska gomila ŽEROVINCI gomila rimska doba 
Delno poškodovana rimska gomila 
velikosti 18 x 25 m in višine 3 m. 

2 6053 Pavlovci - Rimska stavba PAVLOVCI villa rustica rimska doba 

Delno odkopani temelji rimske stavbe. 
Kulturna plast s sledovi stavbe se širi na 
površini približno 100 x 30 m. 

3 10667 Pušenci - Rimska cesta PUŠENCI cesta rimska doba 

Rimska cesta Poetovio - Savaria, katere 
nasip je še vedno viden. Pomembna je 
smer trase rimske ceste, pa četudi le kot 
prodnata sled. 

4 6039 
Mihovci pri Veliki Nedelji - 
Neolitska naselbina 

MIHOVCI PRI VEL. 
NEDELJI naselbina neolitik 

Leta 1962 presekana v globini 1 m pod 
današnjo površino 150 m dolga in 40 cm 
debela neolitska seliščna kulturna plast. 
Med fragmenti keramikeso tudi tri 
kamnite sekire. 

5 6060 Trgovišče - Rimska cesta TRGOVIŠČE cesta rimska doba 

Ohranjen del cestišča rimske ceste 
Poetovio - Savaria. Sondiranje 1963 je 
dalo 45 cm debelo in 6 m široko 
gramozno plast cestišča. 

6 6033 Hajndl - Arheološko najdišče HAJNDL naselbina, cesta 
pozna bronasta 
doba, rimska doba 

0,8 m pod današnjo površino so našli 7 m 
dolgo in 20-30 cm debelo kulturno plast 
iz obdobja kulture žganih grobišč. Trasa 
rimske ceste Poetovio - Savaria. 

7 10665 

Mihovci pri Veliki Nedelji - 
Rimska cesta Poetovio-
Savaria 

MIHOVCI PRI VEL. 
NEDELJI cesta rimska doba 

Rimska cesta Poetovio - Savaria je še 
delno vidna, njen profil je bil ugotovljen 
leta 1963 s sondiranjem. 



8 15303 
Dobrava pri Ormožu - Rimski 
gomili Hajndl DOBRAVA gomilno grobišče rimska doba 

Dve rimski gomili; severna - 
nepoškodovana s premerom 20 m in 
višine 2,8 m; južna - že prekopana, 
dolžine 37 m in višine 3 m. 

9 6049 

Hardek - Arheološko najdišče 
Na bregu -  neolitska 
naselbina HARDEK 

naselbina, gomilno 
grobišče 

prazgodovina, 
neolitik 

Odkriti sledovi neolitske naselbine s 
keramiko in kamnitim orodjem ter 
večinoma že izravnano gomilno grobišče. 

10 6051 
Miklavž pri Ormožu - Rimsko 
gomilno grobišče I 

MIKLAVŽ PRI 
ORMOŽU gomilno grobišče rimska doba 

Skupina štirih nepoškodovanih rimskih 
gomil s premeri 5,5 - 9,7 m in višino 0,6 - 
0,9 m. 

11 6057 
Vičanci - Gomilno grobišče 
Štrkovec VIČANCI gomilno grobišče 

prazgodovina, 
rimska doba 

Nepoškodovani in časovno neopredeljeni 
gomili s premeroma 8 in 11 m ter z 
višinama 0,6 in 0,4 m. 

12 6482 
Miklavž pri Ormožu - Rimsko 
gomilno grobišče II 

MIKLAVŽ PRI 
ORMOŽU gomilno grobišče rimska doba 

V gozdu ležita dve razkopani gomili s 
premeri 10,5 in 11,5 m ter višino 1,4 m in 
1,2 m. 

13 6058 
Hum pri Ormožu - Rimska 
cesta Poetovio-Savaria 

HUM PRI 
ORMOŽU cesta rimska doba 

Še vidna trasa rimske ceste Poetovio - 
Savaria. 

14 15435 
Loperšice - Rimsko gomilno 
grobišče LOPERŠICE 

gomilno grobišče, 
žgani pokop, 
obloženi grob rimska doba 

Tri nepoškodovane gomile. Imajo premer 
6,5-10 m in višino od 0,3 do 0,6 m. Ena 
gomila je bila 1963 sondirana in je 
vsebovala žgani grob obložen s kamnitimi 
ploščami. 

15 6037 
Loperšice - Rimska cesta 
Poetovio-Savaria LOPERŠICE cesta rimska doba 

Vidna trasa rimske ceste Poetovio-
Savaria. 

16 10668 Strjanci - Eneolitska naselbina STRJANCI naselbina bakrena doba 
Leta 1983 je bila s sondiranjem odkrita 
eneolitska naselbina. 

17 9013 
Strjanci - Bronastodobna 
naselbina - Strmec STRJANCI naselbina bronasta doba 

Leta 1963 so bili odkriti sledovi 
bronastodobne naselbine. 



18 6056 Sodinci - Gradišče Kujzjak SODINCI gradišče 
pozna bronasta 
doba 

V ravnico zravnan predel z jarkom in 
nasipom, oblikovan v gradišče ovalne 
oblike. Sondirano 1963. V kulturni plasti 
so najdeni odlomki lončenine iz obdobja 
kulture žarnih grobišč. Po ljudskem 
izročilu je tod nekoč stal grad. 

19 6041 

Pušenci - Prazgodovinska 
naselbina Cerkvišče - rimske 
gomile PUŠENCI naselbina bronasta doba 

S sondiranjem l. 1931 in 1963 odkriti 
sledovi bronastodobne naselbine. Obseg 
naselbine ni znan. 

20 10666 Pušenci - Rimske gomile PUŠENCI gomila rimska doba 
Dve prekopani rimski gomili, premera 10 
do 13 m, višine 1,1 m. 

21 6052 Osluševci - Rimsko grobišče OSLUŠEVCI 
plano grobišče, 
skeletni pokop rimska doba 

Pri širjenju gramoznice so leta 1953 našli 
rimske skeletne grobove. Odkopanih je 
bilo 10 grobov. Gradivo iz grobov je 
uničeno ali izgubljeno. 

22 6054 
Pavlovski Vrh - Neolitska 
naselbina PAVLOVSKI VRH naselbina mlajši neolitik 

Leta 1959 ja bila pri sondiranju odkrita 
neolitska naselbina. Obseg ni znan. 

23 500 
Ormož - Arheološko najdišče 
Mestno jedro - Gradišče ORMOŽ 

naselbina, plano 
grobišče, žara 

neolitik, pozna 
bronasta doba, 
železna doba, 
rimska doba, visoki 
srednji vek, pozni 
srednji vek 

Sledovi naselitve na tleh mesta od 
neolitika do srednjega veka. Predvsem 
gre za obsežno naselbino iz obdobja 
kulture žarnih grobišč, ki je bila obdana z 
jarkom in nasipom. 

24 23581 
Cvetkovci - Rimskodobna 
naselbina CVETKOVCI naselbina rimska doba 

Rimskodobna naselbina ob trasi 
istodobne ceste Poetovio - Savaria, 
odkrita in delno raziskana ob 
arheološkem nadzoru (1995 in 1997) pri 
zemeljskih delih. 



25 23582 
Drakšl - Prazgodovinska 
naselbina - Kandričeva posest DRAKŠL naselbina bakrena doba 

Območje prazgodovinske naselbine; ob 
koncu 19. stol. (okrog 1897) so pri 
rigolanju naleteli na lončenino (dva cela 
lonca in več odlomkov drugih posod), 
oglje in odlomek kamnite sekire. 
Neraziskano. 

26 23583 
Dobrava pri Ormožu - 
Prazgodovinska naselbina DOBRAVA naselbina 

bakrena doba, 
bronasta doba 

Območje prazgodovinske naselbine; 
naselbinski ostanki (odlomki lončenine in 
deli kamnitih sekir) so bili odkriti s 
terenskim pregledom PM Ptuj (1991 in 
1996). 

27 23584 
Lešnica pri Ormožu - 
Prazgodovinska naselbina LEŠNICA naselbina bakrena doba 

Območje prazgodovinske naselbine 
(naselbinska plast z bakrenodobno 
lončenino), odkrito pri terenskem 
pregledu Pokrajinskega muzeja Ptuj 1991. 

28 29189 
Pavlovci - Arheološko 
najdišče Med potokoma PAVLOVCI naselbina 

bronasta doba, 
rimska doba, 
zgodnji srednji vek 

Sledovi prazgodovinske, rimskodobne in 
zgodnjesrednjeveške poselitve (odlomki 
lončenine odkriti pri arheološki 
topografiji). 

29 29514 
Cvetkovci - Arheološko 
območje Dobrava CVETKOVCI 

arheološko 
območje, naselbina rimska doba 

Območje povečanega arheološkega 
potenciala glede na odkrito plast z 
odlomkoma rimskodobne lončenine 
(testno sondiranje 2010). 

30 29228 

Mihovci pri Veliki Nedelji - 
Arheološko najdišče Spodnje 
Polje 

MIHOVCI PRI VEL. 
NEDELJI naselbina 

prazgodovina, 
rimska doba 

Sledovi prazgodovinske in rimskodobne 
poselitve; plasti z odlomki lončenine in s 
prazgodovinsko strukturo - stojko (testno 
sondiranje 2010). 

31 29700 

Ormož - Rimska cesta 
Poetovio-Savaria - Via publica 
Poetovio ORMOŽ cesta rimska doba 

Del trase rimskodobne ceste, ki je 
povezovala Poetovio s Savario. Potek 
ceste v celoti sledi konfiguraciji površja. 



32 29744 
Cvetkovci - Rimska cesta 
Poetovio-Savaria CVETKOVCI cesta rimska doba 

Del trase rimskodobne ceste, ki je 
povezovala Poetovio s Savario. Trasa je 
vidna kot nasip. 

33 29756 
Žerovinci - Arheološko 
območje Pod Hujbarom ŽEROVINCI 

arheološko 
območje rimska doba 

Območje povečanega arheološkega 
potenciala glede na odkrite plasti z 
odlomki rimskodobne lončenine (testno 
sondiranje 2010). 

34 30039 
Stanovno - Arheološko 
območje Prijol STANOVNO 

arheološko 
območje rimska doba 

Območje povečanega arheološkega 
potenciala glede na najdbe odlomkov 
rimskodobne lončenine (ekstenzivni 
terenski pregled 2013). 

35 30040 
Lešnica pri Ormožu - 
Arheološko območje Kuharič LEŠNICA 

arheološko 
območje pozna rimska doba 

Območje povečanega arheološkega 
potenciala glede na najdbe odlomkov 
poznorimskodobne lončenine 
(ekstenzivni terenski pregled 2013). 

36 29970 
Vičanci - Rimskodobno 
gomilno grobišče Škrlec VIČANCI 

gomilno grobišče, 
žgani pokop rimska doba 

Z gozdno cesto delno deformirani 
rimskodobni gomili s premeroma 6 in 8 m 
ter z višinama 0,5 in 0,35 m. Pri 
sondiranju 1963 je bil v obeh odkrit žgan 
grob s črepinjami. 

MEMORIALNA DEDIŠČINA  - SPOMINSKI OBJEKTI IN KRAJI  

ZAP. 
ŠT.  

EVIDEN. 
ŠTEVILKA IME ENOTE NASELJE 

TIPOLOŠKA GESLA 
ENOTE DATACIJA ENOTE OPIS ENOTE 

1 6320 
Mihalovci - Spomenik talcem 
v Ivanjkovcih MIHALOVCI 

javni spomenik, kraj 
zgodovinskega 
dogodka 

druga četrtina 20. 
stol., 1946, druga 
svetovna vojna 

Spomenik v obliki Triglava. Posvečen je 9 
padlim partizanom. 



2 6321 
Jastrebci - Rojstna hiša Jožeta 
Kerenčiča JASTREBCI 

kmečka hiša, dom 
pomembne 
osebnosti, 
spominska plošča 

prva četrtina 20. 
stol., tretja četrtina 
20. stol., 1953, 
druga svetovna 
vojna 

Pritlična kmečka hiša, grajena na ključ. 
Rojstna hiša narodnega heroja Jožeta 
Kerenčiča. Na pročelju je spominska 
plošča. 

3 20340 
Ormož - Spomenik padlim v 
prvi svetovni vojni ORMOŽ javni spomenik 

prva polovica 20. 
stol., prva svetovna 
vojna 

Na stopničastem betonskem podstavku 
stoji kamniti steber, v katerega so 
vzidane štiri plošče z vklesanimi imeni 
padlih domačinov v prvi svetovni vojni. 

NASELBINSKA DEDIŠČINA - NASELJA IN NJIHOVI DELI  

ZAP. 
ŠT.  

EVIDEN. 
ŠTEVILKA IME ENOTE NASELJE 

TIPOLOŠKA GESLA 
ENOTE DATACIJA ENOTE OPIS  ENOTE 

1 6283 
Hum pri Ormožu - Vaško 
jedro 

HUM PRI 
ORMOŽU vaško jedro 

17. stol., 18. stol., 
19. stol. 

Gručasto jedro leži na grebenu razložene 
vasi. Sestavljajo jo vinogradniške hiše in 
zidanice iz 19. in 20. stoletja. Dominirata 
klasicistični vinogradniški dvorec in 
podružnična cerkev. 

2 6302 Podgorci - Vaško jedro PODGORCI vaško jedro 

16. stol., 19. stol., 
prva četrtina 21. 
stol. 

Razvejana vas ima gručasto jedro s 
stavbami iz 19. in 20. stoletja, ki stojijo 
pretežno v ravnini. Deloma se dvigajo po 
pobočju, kjer izstopa župnijska cerkev. 

3 7085 Runeč - Vas RUNEČ vas 
19. stol., prva 
četrtina 21. stol. 

Razpotegnjeno slemensko naselje v obliki 
podkve sestavljajo domačije, hiše z 
gospodarskimi poslopji in vinogradniške 
stavbe, vinske kleti in preše, pretežno iz 
19. stoletja. 



4 6285 Kog - Vaško jedro KOG vaško jedro 
17. stol., 18. stol., 
19. stol., 20. stol. 

Jedro razloženega vinogradniškega 
naselja se je oblikovalo okoli župnijske 
cerkve. Stavbe so deloma trškega, 
deloma vaškega značaja, večinoma iz 19. 
in 20. stoletja. 

5 6310 Velika Nedelja - Vas VELIKA NEDELJA 
gručasta vas, 
komenda, park 

prva četrtina 13. 
stol., 1222, 18. 
stol., 19. stol. 

Gručasto vas, omenjeno 1222, sestavljajo 
cerkev, grad s parkom, šola, župnišče in 
več hiš z začetka 19. stol. Nekdaj 
komenda nemškega viteškega reda in 
sedež pražupnije. Ambient obvladuje 
širšo okolico. 

6 24989 
Miklavž pri Ormožu - Vaško 
jedro - Sv. Miklavž 

MIKLAVŽ PRI 
ORMOŽU vaško jedro 

pozni srednji vek, 
19.stol., 20. stol. 

Gručasto jedro razloženega naselja s 
pritličnimi in nadstropnimi hišami iz 19. in 
20. stol., kritimi z dvokapnimi opečnimi 
strehami, formirano v dolini ob cerkvi. 
Obdano je z njivami in s travniki. 

7 499 
Ormož - Mestno jedro  - 
Friedau ORMOŽ mestno jedro 

druga polovica 13. 
stol., 1273, 1293, 
druga četrtina 14. 
stol., 1331 

Na vrhu nekdanjega gradišča je 
srednjeveško zasnovano obulično naselje 
z uličnim trgom in gradom na robu. 
Stavbe imajo likovne poudarke 19. stol. 

8 6287 
Svetinje - Vaško jedro - 
Zaselek Svetinje SVETINJE vaško jedro 

druga četrtina 18. 
stol. 

Vas izvira iz 18. stoletja, iz časa, ko je bila 
postavljena cerkev. Strnjena skupina hiš 
iz 19. in 20. stoletja je razporejena okoli 
župnijske cerkve. 

PROFALNA STAVBNA DEDIŠČINA - STAVBE 

ZAP. 
ŠT.  

EVIDEN. 
ŠTEVILKA IME ENOTE NASELJE 

TIPOLOŠKA GESLA 
ENOTE DATACIJA ENOTE OPIS  ENOTE 

1 6316 Velika Nedelja - Dvorec Kogl VELIKA NEDELJA 

dvorec, 
vinogradniški 
dvorec 

prva četrtina 19. 
stol. 

Enonadstropna petosna stavba z opečno 
čopasto dvokapnico in naslikanimi 
okenskimi obrobami je nastala na začetku 
19. stol. 



2 8923 

Spodnji Ključarovci - 
Domačija Majcen Spodnji 
Ključarovci 1 

SPODNJI 
KLJUČAROVCI domačija, hiša 

prva polovica 20. 
stol., 1928, 1934, 
prva četrtina 21. 
stol. 

Zidana, pritlična, podkletena hiša z 
začetka 20. stol., z zunanjim stopniščem, 
je krita s strmo opečno dvokapno streho. 
Zunanjščina hiše je predelana. Ob njej je 
mlajše gospodarsko poslopje s tlorisom v 
L. 

3 8927 
Šardinje - Vinska klet Šardinje 
16 ŠARDINJE vinska klet, preša 

prva četrtina 20. 
stol., 1903, prva 
četrtina 21. stol. 

Vinska klet je v spodnjem kletnem delu 
zidana, zgoraj lesena stavba, krita z 
opečno strmo dvokapnico. V delu stavbe 
z odprtim ostrešjem stoji preša z letnico 
1903. 

4 8926 
Šardinje - Klečaja pri hiši 
Šardinje 32 ŠARDINJE vinska klet 

19. stol., prva 
četrtina 21. stol. 

Lesena, ometana, s slamo krita 
dvocelična stavba iz 19. stoletja, s 
funkcijo vinske kleti. Vanjo vodijo dvojna 
lesena vrata, notranja so polna, zunanja 
mrežasta. Klet je porušena. 

5 8928 Vičanci - Domačija Vičanci 63 VIČANCI stegnjena domačija 
19. stol., prva 
četrtina 21. stol. 

Lesena, ometana, s slamo krita stavba 
vzdolžnega tlorisa iz 19. stoletja. 
Stanovanjskemu delu hiše sledijo 
gospodarski prostori pod isto streho. Je 
popolnoma predelana. 

6 14822 Hardek - Hiša Hardek 1 HARDEK meščanska hiša 
prva polovica 19. 
stol. 

Enonadstropna hiša z bidermajersko 
glavno fasado, členjeno s pilastri. Zgradili 
so jo v prvi polovici 19. stoletja. 

7 14823 Hardek - Osnovna šola HARDEK šola 
prva četrtina 19. 
stol., 1803 

Enonadstropna šola z neobaročno glavno 
fasado, poudarjeno še s triosnim 
rizalitom. Zgradili so jo leta 1803, nato 
večkrat obnovili. 



8 14825 Ormož - Bolnišnica ORMOŽ bolnišnica 
zadnja četrtina 19. 
stol., 1898 

Neobaročni hospital križniškega reda iz 
leta 1898 z osrednjo stavbo, mrtvašnico, 
upravno vilo in gospodarskimi objekti. 
Sedaj dodan obsežen prizidek. 

9 14826 
Ormož - Hiša Kerenčičev trg 
12 ORMOŽ meščanska hiša sredina 19. stol. 

Enonadstropna vogalna hiša iz sredine 
19. stoletja s preprosto neobaročno 
fasado z gladkimi okenskimi obrobami in 
profiliranimi venci. 

10 14827 Ormož - Hiša Kerenčičev trg 2 ORMOŽ meščanska hiša 
18. stol., sredina 
19. stol. 

Enonadstropna baročna hiša je bila v 
sredini 19. stoletja spremenjena. 
Preprosto tržno fasado členi le rustika v 
nadstropju. 

11 14838 Ormož - Hiša Vrazova 1 ORMOŽ meščanska hiša 
tretja četrtina 19. 
stol., 1874 

Dvonadstropna hiša, katere štirje trakti 
oklepajo notranje dvorišče. Glavno 
fasado členita prisekan vogal z balkonom 
in neogotski uvozni portal z letnico 
nastanka hiše 1874. 

12 14829 Ormož - Hiša Kerenčičev trg 5 ORMOŽ meščanska hiša 
zadnja četrtina 19. 
stol. 

Pritlična hiša s petosno glavno fasado s 
profiliranim podstrešnim vencem in 
gladkimi okenskimi obrobami. Zgradili so 
jo konec 19. stoletja. 

13 14831 Ormož - Hiša Poštna 4 ORMOŽ meščanska hiša 
prelom 18. stol. in 
19. stol. 

Enonadstropna poznobaročna hiša iz 
okoli 1800. V njej je sedaj pošta. 

14 14055 Ormož - Hiša Ptujska 1 ORMOŽ meščanska hiša 
prva četrtina 20. 
stol. 

Enonadstropna prostostoječa hiša z 
ulično fasado okrašeno s secesijskim 
okrasjem. Zgradili so jo na začetku 20. 
stoletja. 

15 14832 Ormož - Hiša Ptujska 12 ORMOŽ hiša 
druga polovica 19. 
stol. 

Dvonadstropna neobaročna hiša s 
poudarjeno rustiko v pritličju in 
devetosno glavno fasado. 



16 14833 Ormož - Hiša Ptujska 17 ORMOŽ 
hiša, gospodarsko 
poslopje sredina 19. stol. 

Enonadstropna, prostostoječa hiša iz 
sredine 19. stoletja ima na dvorišču 
sočasno gospodarsko poslopje. 
Postbaročna fasada. 

17 14834 Ormož - Hiša Ptujska 3 ORMOŽ hiša 
18. stol., prva 
polovica 20. stol. 

Enonadstropna v osnovi baročna hiša, je 
bila v času med 1. in 2. svetovno vojno 
močno prezidana. 

18 14652 
Ormož - Hiša Ptujska 5 - 
Žigrova hiša ORMOŽ hiša 

prva četrtina 19. 
stol. 

Pritlična prostostoječa hiša z začetka 19. 
stoletja. 

19 14835 Ormož - Hiša Ptujska 6 ORMOŽ šola 
zadnja četrtina 19. 
stol., 1899 

Nekdanja mestna šola iz leta 1899 je 
sedaj sedež občine. Vogalna 
enonadstropna neobaročna hiša. 

20 14836 Ormož - Hiša Ptujska 7 ORMOŽ meščanska hiša 
prva četrtina 20. 
stol. 

Enonadstropna hiša s secesijsko fasado v 
prvem nadstropju in spremenjenim 
pritličjem. Zgradili so jo na začetku 20. 
stoletja. 

21 14837 
Ormož - Hiša Ulica dr. 
Hrovata 10 ORMOŽ meščanska hiša 

prva četrtina 20. 
stol. 

Enonadstropna prostostoječa hiša z 
začetka 20. stoletja. 

22 14839 Ormož - Hiša Vrazova 4 ORMOŽ meščanska hiša 
druga polovica 19. 
stol. 

Enonadstropna neobaročna hiša s 
šestosno glavno fasado, okrašeno z 
angelskimi glavicami pod okenskimi 
karnisi. 

23 14840 Ormož - Hiša Vrazova 9 ORMOŽ meščanska hiša 
prva četrtina 20. 
stol., 1910 

Enonadstropna neobaročna hiša iz leta 
1910. 

24 14843 Ormož - Rojsova vila ORMOŽ vila 
prva četrtina 20. 
stol. 

Enonadstropna historicistična vila, 
pokrita s strmo opečno streho. Ob njej 
stoji kasnejša garaža. 

25 14844 Ormož - Vila Ptujska 31 ORMOŽ vila 
zadnja četrtina 19. 
stol. 

Pritlična neobaročna vila pokrita z 
mansardno streho. 



26 14845 Ormož - Vila Skolibrova 7 ORMOŽ vila 
druga polovica 19. 
stol. 

Pritlična historicistična vila z 
enonadstropnim povišanim čelom nad 
vhodom. 

27 634 Runeč - Domačija Runeč 24 RUNEČ 
domačija, vinska 
klet 

zadnja četrtina 18. 
stol., prelom 20. 
stol. in 21. stol. 

Ob leseni domačiji s konca 18. stoletja 
(porušena) je stala lesena klet s slamnato 
streho. Kletni del je bil zidan iz opeke. 
Tudi klet je porušena. 

28 6034 Preclava - Hiša Preclava 3 PRECLAVA viničarija 19. stol. 
Lesena, ometana, z apnom prebeljena 
hiša s tlorisom v obliki L je krita s slamo. 

29 6297 Ormož - Hiša Skolibrova 11 ORMOŽ hiša sredina 19. stol. 

Pritlična prosto stoječa stavba s petosno 
obcestno fasado iz sredine 19. stoletja je 
značilen primer obrobne trške 
arhitekture. 

30 18031 
Ormož - Hiša Kolodvorska 1 - 
Hiša Jakoba Horvata ORMOŽ hiša, vrt 

tretja četrtina 20. 
stol., 1952 

Nadstropna stanovanjska hiša 
kvadratnega tlorisa s štirikapnico. Za hišo 
je višinsko stopnjevan arhitekturni vrt. Na 
načrtih iz leta 1952 je kot avtor signiran 
Janko Zadravec. 

31 20958 Ormož - Hiša Ljutomerska 11 ORMOŽ hiša 
prelom 19. stol. in 
20. stol. 

Pritlična hiša s sedemosno glavno fasado, 
krita z opečno dvokapno čopasto streho, 
izvira s preloma 19. in 20. stoletja. 

32 20957 Ormož - Hiša Ljutomerska 9 ORMOŽ hiša 
prelom 19. stol. in 
20. stol. 

Pritlična hiša s petosno glavno fasado, 
krita z dvokapno opečno streho, izvira s 
preloma 19. in 20. stoletja. 

33 20956 Hardek - Grajski marof HARDEK marof 18. stol. 

Veliko na U oblikovano poslopje ima 
dvajsetosno glavno fasado z uvozom na 
dvorišče v osrednji osi. Poslopje, ki izvira 
iz 18. stoletja, sestavljajo stanovanjski del 
ter gospodarski prostori. Celoto pokriva 
opečna streha. 



34 18686 Litmerk - Zidanica Litmerk 47 LITMERK vinska klet 
19. stol., prva 
četrtina 21. stol. 

Lesena vinska klet, v delu, kjer je 
podkletena je zidana. Krita s slamnato 
čopasto dvokapno streho. Zgrajena v 19. 
stoletju. 

35 6036 
Miklavž pri Ormožu - Kečkova 
hiša 

MIKLAVŽ PRI 
ORMOŽU kmečka hiša 19. stol. 

Zidana, delno podkletena hiša s strmo 
opečno dvokapnico in klasicistično 
obdelano fasado. 

36 24964 
Lešnica pri Ormožu - 
Domačija Habjanič LEŠNICA 

domačija, hiša, 
gospodarsko 
poslopje, kapelica z 
zvonikom 

zadnja četrtina 19. 
stol. 

Domačijo iz zadnje četrtine 19. stoletja 
sestavljajo podkletena hiša z leseno 
verando, gospodarska poslopja in 
kapelica zaprtega tipa z zvonico 

37 24985 Litmerk - Zidanica Litmerk 46 LITMERK zidanica 
prva polovica 19. 
stol. 

Pritlična podkletena (vinske kleti) stavba, 
z devetosno glavno fasado in arkadno 
vhodno lopo, je krita z opečno čopasto 
dvokapno streho. Izvira iz prve polovice 
19. stoletja. 

38 24984 Libanja  - Hiša Libanja 10 LIBANJA hiša 19. stol. 

Pritlična, delno podkletena hiša iz 19. 
stoletja je krita z opečno dvokapno 
streho. Na dvoriščni strani ima arkadni 
hodnik s kamnitimi stebri. 

39 25014 Žvab - Hiša Žvab 15 ŽVAB hiša 
prelom 19. stol. in 
20. stol. 

Pritlična, delno podkletena stavba s 
petosno glavno fasado in poudarjenim 
vhodnim rizalitom je krita z opečno 
dvokapno streho. Hiša je s preloma 19. in 
20. stoletja. 

40 25013 
Vuzmetinci - Hiša Vuzmetinci 
14 VUZMETINCI hiša 

zadnja četrtina 19. 
stol. 

Enonadstropna podkletena hiša z 
osrednjim enoosnim rizalitom je krita z 
dvokapno opečno streho. Hiša izvira iz 
zadnje četrtine 19. stoletja. 



41 25012 Vičanci - Hiša Vičanci 12 VIČANCI kmečka hiša 
tretja četrtina 19. 
stol. 

Pritlična podkletena hiša z bogato 
členjeno fasado je krita z dvokapno 
opečno streho. Osrednji del sedemosne 
glavne fasade je rahlo poudarjen z 
rizalitom. Izvira iz druge polovice 19. 
stoletja. 

42 25011 
Veliki Brebrovnik - Zidanica 
Veliki Brebrovnik 109 

VELIKI 
BREBROVNIK zidanica 

prva četrtina 20. 
stol. 

Enonadstropno podkleteno poslopje z 
začetka 20. stoletja pokriva opečna 
dvokapna streha s celostranskimi čopi. 

43 25010 
Veliki Brebrovnik - Domačija 
Polak 

VELIKI 
BREBROVNIK 

domačija, hiša, 
gospodarsko 
poslopje 

zadnja četrtina 19. 
stol. 

Pritlična podkletena hiša s sedemosno 
glavno fasado, krita z dvokapno opečno 
streho ima poudarjen vhodni triosni 
rizalit s stopniščem. Hiša je iz zadnje 
četrtine 19. stoletja. Poleg hiše stoji 
gospodarsko poslopje. 

44 25009 
Velika Nedelja - Vila Velika 
Nedelja 1 VELIKA NEDELJA vila 

prva četrtina 20. 
stol. 

Pritlična podkletena stavba s šestosno 
fasado, krita z opečno dvokapno streho s 
poudarjenim triosnim podstrešnim 
izzidkom, izvira iz prve četrtine 20. 
stoletja. 

45 25007 Velika Nedelja - Šola VELIKA NEDELJA šola 
prelom 19. stol. in 
20. stol. 

Dvonadstropno poslopje z enajstosno 
glavno fasado ima opečno dvokapnico s 
celostranskimi čopi. Izvira s preloma 19. 
in 20. stol. 

46 25006 
Velika Nedelja - Hiša Velika 
Nedelja 6 VELIKA NEDELJA hiša 

zadnja četrtina 19. 
stol. 

Pritlična, delno podkletena stavba z 
desetosno glavno fasado in bogato 
fasadno profilacijo je krita z dvokapno 
opečno streho. Vhod v hišo vodi preko 
stopnišča z balustradami. 



47 25005 
Velika Nedelja - Hiša Velika 
Nedelja 5 VELIKA NEDELJA hiša 

prva četrtina 20. 
stol. 

Enonadstropno podkleteno hišo s 
stebriščno vhodno lopo in vogalno 
verando pokriva dvokapna opečna 
streha. Hiša je bila zgrajena v prvi četrtini 
20. stoletja. 

48 25004 
Velika Nedelja - Hiša Velika 
Nedelja 3 VELIKA NEDELJA hiša 

druga četrtina 20. 
stol. 

Pritlična podkletena hiša s triosno glavno 
fasado, krita z opečno štirikapnico in 
poudarjenim podstrešnim oknom, izvira 
iz druge četrtine 20. stoletja. 

49 25003 Svetinje - Malekova zidanica SVETINJE zidanica 
zadnja četrtina 17. 
stol., 19. stol. 

Pritlična podkletena stavba iz 19. stoletja 
s sedemosno glavno fasado, krita z 
opečno dvokapnico s celostranskimi čopi 
ima značilno razporeditev: bivalni del s 
hišno kapelo, prostor s prešo in obokano 
vinsko klet. 

50 25001 Stanovno - Hiša Stanovno 21 STANOVNO hiša 
prva četrtina 20. 
stol. 

Pritlična podkletena hiša s tlorisom v 
obliki črke L, krita z opečno dvokapno 
streho izvira z začetka 20. stoletja. 

51 24965 
Lešnica pri Ormožu - Hiša 
Lešnica 21 LEŠNICA hiša 

druga polovica 19. 
stol. 

Enonadstropno podkleteno hišo z bogato 
fasadno profilacijo in leseno verando 
pokriva dvokapna opečna streha. Stavba 
izvira iz druge polovice 19. stoletja. 

52 6293 Ormož - Hiša Kolodvorska 6 ORMOŽ meščanska hiša 
prva četrtina 20. 
stol. 

Enonadstropna vogalna stavba z rizalitno 
poudarjeno drugo in tretjo osjo na fasadi 
proti trgu ter prisekanim vogalom s 
stolpičem. Fasade so členjene s 
secesijskimi elementi. 



53 29972 Runeč - Tonova klet RUNEČ hram 19. stol. 

Enocelično gospodarsko poslopje je 
tradicionalno kladno grajena stavba z 
delno ohranjenim ilovnatim ometom. 
Stavbo pokriva sekundarna dvokapnica. 
Ohranjena so lesena vrata z lesenimi 
nasadili. 

54 29971 
Hum pri Ormožu - 
Štajmanova klečaja 

HUM PRI 
ORMOŽU hram 

prelom 18. in 19. 
stol. 

Enocelična stavba kladne konstrukcije, 
ometana z ilovico, je rabila kot shramba 
za vino. Stavbo s preloma 18. v 19. stol. 
pokriva sekundarna dvokapnica, ki 
nadomešča prvotno slamnato. Ohranjeno 
je vratno okovje. 

55 29965 
Pavlovski vrh - Klet ob hiši 
Pavlovski vrh 68 PAVLOVSKI VRH hram 

zadnja četrtina 19. 
stol. 

Pritlično stavbo pravokotnega tlorisa, 
kladne konstrukcije, prekriva opečna 
dvokapnica brez čopov. Vhod v 
notranjost zapirajo ohranjene lesene 
vratnice. Zgrajena je bila ob koncu 19. 
stol. 

56 29966 
Hum pri Ormožu - Čurinova 
klet 

HUM PRI 
ORMOŽU zidanica 

druga četrtina 20. 
stol., 1936 

Vrhkletna v breg grajena stavba nad 
vinogradi, zgrajena 1936. Stavba 
podolžnega tlorisa je v pritličnem 
bivalnem delu tricelično zasnovana z 
vežo, kuhinjo in sobo. Obokana klet je 
dvocelično zasnovana, rabila je izključno 
za hranjenje vina. 

57 1097 Runeč - Domačija Runeč 4 RUNEČ domačija na vogel 
19. stol., prelom 
20. stol. in 21. stol. 

Lesena, ometana, z apnom pobeljena 
stavba s tlorisom v L (del porušen) je iz 
19. stol. Bivalnemu delu stavbe sledijo 
gospodarski prostori pod isto streho. 
Streha je bila krita s slamo, sedaj s 
pločevinasto kritino, zamenjano je 
stavbno pohištvo. 



58 6050 Kajžar - Zidanica Kajžar 21 KAJŽAR zidanica 18. stol. 

Večja zidanica je nadstropna podkletena 
baročna stavba, rahlo oblikovana na L. 
Notranjščina ima značilno razporeditev z 
bivalnim delom, prešo in vinsko kletjo. 

59 8925 
Ivanjkovci - Petovarjeva preša 
na Stanovščaku IVANJKOVCI vinska klet 

zadnja četrtina 19. 
stol., prelom 20. 
stol. in 21. stol. 

Lesena, ometana, z apnom pobeljena, 
pritlična stavba s konca 19. stol. je bila 
krita s slamnato streho. Vanjo vodita dva 
vhoda, prvi v prešo, drugi v vinsko klet. 
Klet je predelana. 

60 6290 Ormož - Hiša Kerenčičev trg 3 ORMOŽ meščanska hiša 
prva polovica 19. 
stol. 

Enonadstropna stavba s sedmimi osmi na 
tridelno zasnovani ulični fasadi s tremi 
vhodi. Zgrajena je bila v prvi polovici 19. 
stol. 

61 6315 Hermanci - Dvorec Temnar 
MIKLAVŽ PRI 
ORMOŽU 

vinogradniški 
dvorec sredina 18. stol. 

Pritlična petosna stavba z visoko čopasto 
streho in dekorativno glavno fasado v 
kombinaciji gladkega in grobega ometa. 
Nastala je v 18. stol. 

62 6284 
Hum pri Ormožu - 
Vinogradniški dvorec 

HUM PRI 
ORMOŽU 

vinogradniški 
dvorec sredina 19. stol. 

Visokopritlična stavba kvadratnega tlorisa 
ima pod balkonom dvoje arkad na stebrih 
in trikoten zaključek. Stavba ima veliko 
vinsko klet. Nastala je sredi 19. stoletja. 

63 24961 
Ivanjkovci - Petovarjevo 
posestvo IVANJKOVCI 

veleposestvo, 
kmečki dvorec, 
hiša, gospodarsko 
poslopje 

tretja četrtina 19. 
stol., 1865, prva 
četrtina 20. stol. 

Enonadstropna podkletena hiša z 
devetosno glavno fasado, krita z 
dvokapno opečno streho je datirana z 
letnico 1865 na kamnitem vhodnem 
portalu. 

64 6047 Lahonci - Šujanova preša LAHONCI vinska klet, preša 19. stol. 

Lesena dvocelična stavba iz 19. stoletja je 
krita s slamnato streho. V prostoru z 
odprtim ostrešjem stoji preša, drugi 
prostor služi shranjevanju vina. 



65 6045 Lahonci - Stajnkova domačija LAHONCI 
stegnjena domačija, 
svinjak 

prva četrtina 19. 
stol., 1806 

Lesena, s slamo krita stavba - stegnjen 
dom, iz 19. stoletja. Stanovanjskemu delu 
sledi gospodarski prostor v vrsti pod isto 
streho. Ob hiši stoji značilen svinjak. 

66 24966 
Lešnica pri Ormožu - Lahova 
zidanica LEŠNICA zidanica 

druga polovica 19. 
stol. 

Pritlična podkletena (obokana vinska klet) 
zidanica, krita z dvokapno opečno streho. 
Zidanica izvira iz druge polovice 19. 
stoletja. 

67 6289 Ormož - Hiša Kerenčičev trg 1 ORMOŽ meščanska hiša 
prva polovica 19. 
stol., 1833 

Enonadstropna vogalna stavba z rustiko v 
pritličju in letnico nastanka 1833 nad 
portalom. Pokriva jo opečna streha. 
Dvoriščna trakta. 

68 14828 
Ormož - Hiša Kerenčičev trg 4 
- Mestna hiša - Posojilnica ORMOŽ mestna hiša 

prva polovica 19. 
stol. 

Klasicistična enonadstropna nekdanja 
mestna hiša s sočasno fasado iz druge 
četrtine 19. stoletja. V letih 1936 - 1969 
je bila sedež Okrajne posojilnice. 

69 6291 
Ormož - Hiša Kerenčičev trg 
7, 8 - Tanzhoferjev frajovž ORMOŽ meščanska hiša 

17. stol., prva 
četrtina 19. stol., 
1803 

Enonadstropna stavba ima desetosno, z 
rustiko členjeno glavno fasado, okrašeno 
s klasicističnimi elementi. V osnovi iz 17. 
stol., a je bila leta 1803 temeljito 
prezidana. 

70 6292 Ormož - Hiša Kerenčičev trg 9 ORMOŽ 
meščanska hiša, 
niša 

prva četrtina 18. 
stol., druga 
polovica 18. stol. 

Enonadstropna, vogalna stavba iz druge 
polovice 18. stol. ima na preprosto 
členjeni petosni poznobaročni glavni 
fasadi nišo za kip. Hiša ima niz dvoriščnih 
dozidav. 

71 14830 Ormož - Hiša Kolodvorska 4 ORMOŽ hiša, kovačija 
druga polovica 18. 
stol. 

Enonadstropna hiša z devetosno ulično 
fasado je nekdanja grajska kovačija. 
Značilno zanjo je kamnita gradnja pritličja 
in kletna okna s kamnitimi okvirji. 



72 6294 Ormož - Hiša Poštna 1 ORMOŽ 
meščanska hiša, 
niša 

prva četrtina 18. 
stol. 

Enonadstropna sedemosna stavba v nizu 
ima med tretjo in četrto osjo nadstropja 
nišo s kipom Marije z začetka 18. stol. 
Tudi hiša je nastala na začetku 18. stol. 

73 6295 Ormož - Hiša Ptujska 11 ORMOŽ meščanska hiša 
prva četrtina 20. 
stol., 1903 

Enonadstropna vogalna stavba z dvema 
dvoosnima, bogato rezbarsko 
obdelanima izložbama v pritličju. Stoji na 
mestu nekdanjega frančiščanskega 
samostana in na temeljih mestnega 
obzidja. 

74 6296 
Ormož - Hiša Skolibrova 10 - 
Polakova hiša ORMOŽ hiša, fotoatelje 

prva četrtina 20. 
stol. 

Ozka, enonadstropna stavba ima v 
nadstropju štiri okenske osi in veliko 
ateljejsko okno za naravno osvetlitev. 
Fasada je členjena s secesijskimi 
elementi. 

75 6298 Ormož - Hiša Skolibrova 12 ORMOŽ meščanska hiša 
zadnja četrtina 19. 
stol. 

Enonadstropna vogalna stavba s 
prisekanim vogalom in historicistično 
neorenesančno fasado s konca 19. stol. 

76 14846 
Ormož - Vila Ulica dr. Hrovata 
2 - Zdravstveni dom ORMOŽ vila 

prva četrtina 20. 
stol., 1903 

Enonadstropna secesijska vila z rizolitno 
izstopajočima in povišanima osrednjima 
dvema osema. Sedaj je v njej zdravstveni 
dom. 

77 6299 Ormož - Župnišče ORMOŽ župnišče 

pozni srednji vek, 
druga četrtina 18. 
stol., 1741, sredina 
19. stol. 

Enonadstropna prostostoječa stavba z 
baročno členjeno fasado je bila prezidana 
1740 in sredi 19. stol. V osnovi pa hrani 
gotske elemente (odkrito gotsko okno na 
fasadi). Na dvorišču so gospodarska 
poslopja. 

78 6322 
Pušenci - Hiša Pušenci 4 - 
Pušenski mlin PUŠENCI vodni mlin, hiša 

prva polovica 19. 
stol. 

Vodni mlin iz prve polovice 19. stoletja. 
Ohranjena sta dva mlinska kamna. 



79 800 
Velika Nedelja - Grad - 
Križevniški samostan VELIKA NEDELJA grad, komenda 

13. stol., sredina 
16. stol., prva 
četrtina 17. stol., 
1612-1619, prva 
polovica 18. stol. 

Utrjena postojanka na pomolu ima 
dvonadstropno stanovanjsko jedro, ki 
okvirja notranje dvorišče s cisterno z 
vodnjakom in povezuje izstopajoče 
valjaste stolpe ob zunanjem zidu. 

80 6311 
Velika Nedelja - Hiša Velika 
Nedelja 11 - Medikova hiša VELIKA NEDELJA hiša, trgovina 

prelom 19. stol. in 
20. stol. 

Enonadstropna sedemosna stavba ima 
srednjo os poudarjeno z balkonom. 
Fasada je neobaročno členjena. Nastala 
je okoli 1900. 

81 6312 Velika Nedelja - Župnišče VELIKA NEDELJA župnišče 
sredina 18. stol., 
1749-1751 

Enonadstropna stavba z baročno 
okrašeno fasado in obokana ter z 
baročnimi freskami poslikano 
notranjščino je bila zgrajena med leti 
1749 in 1751 

82 6313 
Velika Nedelja - Hiša Velika 
Nedelja 15 - Miklova hiša VELIKA NEDELJA hiša 

zadnja četrtina 19. 
stol. 

Neobaročna stavba s konca 19. stol. ima 
glavno fasado poudarjeno s triosnim 
rizalitom z balkonom in trikotnim 
nadstrešnim zaključkom. 

83 8929 Vinski Vrh - Janežičeva hiša VINSKI VRH kmečka hiša 
prva četrtina 20. 
stol., 1902 

Domačijo sestavljajo zidana, pritlična, 
podkletena stanovanjska hiša z arkadno 
vhodno lopo, gospodarska poslopja in 
vodnjak na kolo. Stavbe so s konca 19. 
stoletja. 

84 8930 
Vinski Vrh - Vinska klet pri hiši 
Vinski Vrh 74 VINSKI VRH vinska klet 19. stol. 

Lesena, enocelična, podkletena stavba iz 
19. stoletja je krita s čopasto slamnato 
streho. 



85 6288 Ormož - Grad  - Friedau ORMOŽ 

grad s parkom, 
grajska pristava, 
grobna kapela 

druga polovica 13. 
stol., prelom 15. 
stol. in 16. stol., 
prelom 17. stol. in 
18. stol., 18. stol., 
19. stol., prva 
četrtina 20. stol. 

Stolpast srednjeveški grad v parku z 
dozidanimi trakti, razporejenimi okoli 
arkadnega dvorišča. Del prostorov je 
poslikan (A. Gleichenperger1810). V 
parku stojita še grajska pristava in grobna 
kapela. 

86 6335 Ormož - Vila Ptujska 20 ORMOŽ vila, vrt, gomila 
prelom 19. stol. in 
20. stol. 

Enonadstropna vila s parkovnim vrtom s 
preloma 19. v 20. stol., ki jo členita 
stolpič in terasasti izzidek. V 19. stol. so 
bile na tedaj cerkvenih njivah izravnane 
rimske gomile. Ohranjena največja 
gomila. 

87 6300 Ormož - Vila Skolibrova 19 ORMOŽ vila, vrt 
prva četrtina 20. 
stol., 1923 

V začetku 20. stol. sezidana 
enonadstropna vila sredi vrta ima triosno 
ulično fasado in v pritličju jedkana stekla. 

88 67 
Cerovec Stanka Vraza - 
Rojstna hiša Stanka Vraza 

CEROVEC STANKA 
VRAZA 

dom pomembne 
osebnosti, kmečka 
hiša, spominska 
plošča 

prva četrtina 19. 
stol., prelom 19. 
stol. in 20. stol., 
1880, 1910, tretja 
četrtina 20. stol., 
1951 

Izvirno ohranjena rojstna hiša 
slovenskega pesnika, začetnika ilirizma 
Stanka Vraza (1810 - 1851). 

PROFALNA STAVBNA DEDIŠČINA - DRUGI OBJEKTI 

ZAP. 
ŠT.  

EVIDEN. 
ŠTEVILKA IME ENOTE NASELJE 

TIPOLOŠKA GESLA 
ENOTE DATACIJA ENOTE OPIS ENOTE 

1 8931 Žvab - Preša ŽVAB preša 19. stol. 

Lesena, s slamo krita dvocelična stavba iz 
19. stol., s funkcijo preše in vinske kleti. 
Ohranjena lesena preša. 



2 30460 Ormož - Kavčičev mlin ORMOŽ vodni mlin 
druga polovica 19. 
stol. 

Manjši nadstropen lesen mlin je edini 
ohranjen primer od nekdaj številnih 
mlinov na reki Dravi v ormoškem kraju. V 
notranjosti so še mlinske naprave, na 
zunanjščini so ostanki mlinskih prenosnih 
mehanizmov. Stanovanjski del je novejši. 

SAKRALNA STAVBNA DEDIŠČINA - SPOMINSKI OBJEKTI IN KRAJI  

ZAP. 
ŠT.  

EVIDEN. 
ŠTEVILKA IME ENOTE NASELJE 

TIPOLOŠKA GESLA 
ENOTE DATACIJA ENOTE OPIS  ENOTE 

1 20157 Senešci - Vaška kapela SENEŠCI kapelica z zvonikom 
prva četrtina 20. 
stol., 1904 

Kapela z zvonikom ima pred zaprtim 
delom odprto lopo, nad katero se dviguje 
zvonik. Pokrita je z dvokapno opečno 
streho. Je iz leta 1904. 

2 20184 Senešci - Vaška kapelica SENEŠCI kapelica 
prva četrtina 20. 
stol., 1904 

Kapelico zaprtega tipa pokriva dvokapna 
opečna streha. Kapelica je bila 
postavljena leta 1904, na mestu 
nekdanjega znamenja iz leta 1786. 

3 20144 Loperšice - Vaška kapelica LOPERŠICE kapelica z zvonikom 
prva četrtina 20. 
stol. 

Kapelica zaprtega tipa z manjšim 
zvonikom. Zaprta je z vrati, ob straneh sta 
para oken, pokrita je z dvokapno opečno 
streho. Je z začetka 20. stoletja. 

4 20145 Mihalovci - Hudžarova kapela MIHALOVCI kapelica z zvonikom 
prva četrtina 20. 
stol. 

Kapela z zvonikom je pokrita z dvokapno 
pločevinasto streho. Je z začetka 20. 
stoletja. 

5 20139 Hardek - Vaška kapelica HARDEK kapelica 
zadnja četrtina 19. 
stol., 1888 

Kapelica zaprtega tipa, pokrita z 
dvokapno opečno streho, je bila 
postavljena leta 1888. Bogato členjena 
kapelica ima v štirih zunanjih nišah 
poslikave sv. Antona, sv. Florijana, sv. 
Izidorja, Jezusa pastirja. 



6 20167 
Cerovec Stanka Vraza - Vaška 
kapelica 

CEROVEC STANKA 
VRAZA kapelica z zvonikom 

prva četrtina 20. 
stol. 

Kapelica z zvonikom je pokrita z 
dvokapno opečno streho. Zaprta je z 
vrati, ob straneh ima večji okni. Zgrajena 
je bila na začetku 20. stoletja. 

7 20179 
Mihovci pri Veliki Nedelji - 
Šmidlova kapelica 

MIHOVCI PRI VEL. 
NEDELJI kapelica 

prva četrtina 20. 
stol., 1907 

Kapelico odprtega tipa pokriva dvokapna 
pločevinasta streha. Zgrajena je bila leta 
1907. 

8 20183 Pušenci - Vaška kapelica PUŠENCI kapelica z zvonikom 
prva četrtina 20. 
stol. 

Kapelica z zvonikom je rekonstrukcija 
stare, ki je bila zgrajena na začetku 20. 
stoletja. Kapelico pokriva dvokapna 
pločevinasta streha. Členijo jo poslikane 
niše in vratna odprtina. 

9 20194 Žerovinci - Vaška kapela ŽEROVINCI kapelica z zvonikom 
prva četrtina 20. 
stol. 

Kapela z zvonikom je pokrita z dvokapno 
opečno streho. Postavili so jo na začetku 
20. stoletja. 

10 20309 Vodranci - Vaška kapelica VODRANCI kapelica 
prva četrtina 20. 
stol. 

Zidano kapelico z začetka 20. stoletja 
pokriva dvokapna opečna streha. 

11 23009 
Podgorci - Bombekova 
kapelica PODGORCI kapelica 

prelom 19. stol. in 
20. stol. 

Kapelica polodprtega tipa je pokrita z 
dvokapno opečno streho. Postavljena je 
bila konec 19. stoletja ali na začetku 20. 
stoletja. 

12 23010 Sodinci - Vaška kapela SODINCI kapelica z zvonikom 
zadnja četrtina 19. 
stol. 

Kapelica z zvonikom je pokrita z 
dvokapno opečno streho. Postavljena je 
bila konec 19. stoletja. 

13 23011 Vičanci - Kapela VIČANCI kapelica z zvonikom 
prva četrtina 20. 
stol. 

Kapelica z zvonikom je pokrita z 
dvokapno opečno streho. Postavili so jo 
na začetku 20. stoletja. Členijo jo 
neogotske odprtine, pilastri in poslikano 
trikotno čelo nad vhodom. Ob njej sta 
zasajeni dve drevesi. 



14 2872 Stanovno - Hčiričeva kapelica LEŠNICA kapelica 
tretja četrtina 19. 
stol., 1858 

Kapelica zaprtega tipa s poligonalnim 
zaključkom je pokrita z dvokapno 
pločevinasto streho. Ob strani sta napis in 
letnica 1858. 

15 20173 Gomila pri Kogu - Znamenje 
GOMILA PRI 
KOGU slopno znamenje 

18. stol., tretja 
četrtina 20. stol., 
1964 

Kamnito slopno znamenje z opečno 
štirikapno streho je bilo rekonstruirano 
leta 1964 po starem iz 18. stoletja. 

16 9590 Lahonci - Znamenje v Kungoti LAHONCI slopno znamenje 18. stol. 

Zidano slopno znamenje iz 18. stol. je 
enkrat stopnjevano. V ožjem zgornjem 
delu ima tri pokončne polkrožne niše in 
piramidasto opečno streho. 

17 6332 
Lešnica pri Ormožu - 
Znamenje pri domačiji Lah LEŠNICA stebrno znamenje 

zadnja četrtina 17. 
stol., 1691 

Stebrasto križno znamenje s 
piramidastim zaključkom in polkrožno 
nišo z lesenim kipom svetnika. 
Renesančni stilni elementi in letnica 
1691. 

18 6323 Litmerk - Kapelica ob križišču LITMERK kapelica z zvonikom 
zadnja četrtina 19. 
stol., 1879 

Leta 1879 zgrajena kapelica zaprtega tipa 
ima fasado členjeno s štirimi polstebri, 
nad trikotnim zaključkom je stolpič s 
pločevinasto streho. 

19 6331 
Mihovci pri Veliki Nedelji - 
Znamenje ob križišču 

MIHOVCI PRI VEL. 
NEDELJI slopno znamenje 

prelom 18. stol. in 
19. stol. 

Slopno poznobaročno znamenje 
trikotnega tlorisa ima na vsaki strani 
pokončno polkrožno zaključeno nišo. 
Streho zaključuje prisekana piramida s 
kroglo. 

20 6301 Ormož - Kapelica sv. Ane ORMOŽ 
kapelica, nagrobna 
plošča 

prva četrtina 19. 
stol. 

Kapelica odprtega tipa z dvokapno streho 
in trikotnim zaključkom. V njej je kip sv. 
Ane (19. stol.). 



21 14842 
Ormož - Marijino znamenje - 
Marijin steber ORMOŽ figuralno znamenje 

zadnja četrtina 18. 
stol. 

Marijin kip na toskanskem stebru s 
podstavkom je s konca 18. stoletja. Do 
leta 1941 je stal na vzhodnem delu 
Kerenčičevega trga (tedaj Mestni trg). 

22 6324 
Pušenci - Kapelica sv. Janeza 
Nepomuka PAVLOVCI kapelica 

prva četrtina 19. 
stol. 

Kapelica zaprtega tipa iz 19. stol. s kipom 
Janeza Nepomuka v notranjščini. 

23 6303 Sodinci - Znamenje SODINCI 
stebrno znamenje, 
kužno znamenje 

druga četrtina 17. 
stol., 1644 

Stebrasto znamenje s štirimi polkrožno 
zaključenimi polji v zgornjem delu. 
Spredaj ima napis z letnico 1644. 

24 6286 
Vuzmetinci - Kapela Matere 
božje VUZMETINCI kapelica z zvonikom 

tretja četrtina 19. 
stol., 1866 

Kapela zaprtega tipa s triosminskim 
zaključkom in zvonikom s čebulasto 
streho je nastala ob koncu 18. stol. V 
notranjščini je kip Pieta iz 19. stol., ki je 
ljudsko delo 

25 6329 
Runeč - Znamenje s Trpečim 
Kristusom RUNEČ 

slopno znamenje, 
kužno znamenje 18. stol. 

Zidano slopno znamenje iz 18. stol. ima 
razširjen podstavek z nišami in 
piramidasto opečno strešico. V eni od niš 
je kip Trpečega Kristusa iz 19. stol. 

26 6330 Osluševci - Znamenje ob cesti OSLUŠEVCI stebrno znamenje 
tretja četrtina 18. 
stol., 1757 

Znamenje kvadratnega tlorisa ima zgoraj 
pravokoten nastavek z vdolbinami za 
reliefe. Sprednja stran z letnico 1757 in 
napisom je okrašena s školjkastim 
motivom. 

27 6314 
Velika Nedelja - Kip sv. Janeza 
Nepomuka VELIKA NEDELJA 

figuralno znamenje, 
kip 

druga četrtina 18. 
stol., 1744 

Na močnem letvastem, na vogalih z 
volutami okrašenem podstavku, stoji kip 
sv. Janeza Nepomuka. Na podstavku je 
letnica 1744. 



28 6327 Ivanjkovci - Znamenje IVANJKOVCI znamenje z nišo 
druga polovica 18. 
stol. 

Znamenje v obliki nečlenjenega slopa ima 
na prednji, obcestni strani v spodnjem 
delu veliko nišo s kipom sv. Janeza 
Nepomuka z začetka 19. stol. Nad 
globoko nišo je plitka segmentna niša. V 
osnovi izvira iz druge polovice 18. stol. 

29 6326 Drakšl - Meškova kapelica DRAKŠL kapelica 
prva četrtina 20. 
stol. 

Kapelico zaprtega tipa s poligonalnim 
zaključkom pokriva dvokapna položna 
opečna streha. Postavljena na začetku 20. 
stoletja. 

30 20138 Hajndl - Kanekarjeva kapela HAJNDL kapelica z zvonikom 
prva četrtina 20. 
stol., 1907 

Kapela z zvonikom je pokrita z dvokapno 
opečno streho. Je iz leta 1907. 

31 20142 
Lahonci - Znamenje v 
Gruškovnjaku LAHONCI znamenje z nišo 

tretja četrtina 19. 
stol., 1861 

Znamenje z zastekljeno nišo je pokrito z 
dvokapno opečno streho. Je iz leta 1861. 

32 20143 Lahonci - Vaška kapela LAHONCI kapelica z zvonikom 
prva četrtina 20. 
stol. 

Kapela z zvonikom je pokrita z dvokapno 
opečno streho. Zaprta je z vrati, ob 
straneh šilasti okenski odprtini. Je z 
začetka 20. stoletja. 

33 20146 Mihalovci - Lahova kapelica MIHALOVCI kapelica 
prva četrtina 20. 
stol. 

Kapelica zaprtega tipa, pokrita z opečno 
dvokapnico, z bogatim čelom. Kapelica je 
bila postavljena okoli leta 1919. 

34 20154 Ritmerk - Mariničeva kapelica RITMERK kapelica 
prelom 19. stol. in 
20. stol. 

Kapelica zaprtega tipa, pokrita z 
dvokapno opečno streho. Postavili so jo 
konec 19. stoletja ali na začetku 20. 
stoletja. 

35 20160 Spodnji Ključarovci - Kapela 
SPODNJI 
KLJUČAROVCI kapelica z zvonikom 

prva četrtina 20. 
stol. 

Kapela z zvonikom je pokrita z dvokapno 
opečno streho. Členjena je s šilastimi 
odprtinami in nišami. Postavili so jo v 
dvajsetih letih 20. stoletja. 



36 20161 
Spodnji Ključarovci - Petrova 
kapelica 

SPODNJI 
KLJUČAROVCI kapelica z zvonikom 

zadnja četrtina 19. 
stol., 1893-1894 

Kapelica z zvonikom je pokrita z 
dvokapno pločevinasto streho. Zaprta je z 
vrati, ob strani ima okna. Postavljena je 
bila leta 1893/94. 

37 20162 
Strmec pri Ormožu - Vaška 
kapelica 

STRMEC PRI 
ORMOŽU kapelica 

zadnja četrtina 19. 
stol., 1898 

Kapelica zaprtega tipa je pokrita z 
dvokapno opečno streho. Zaprta je z vrati 
s šilastim zaključkom. Je iz leta 1898. Stoji 
na mestu, kjer je stalo zidano znamenje. 

38 20166 
Cerovec Stanka Vraza - 
Kosijeva kapelica 

CEROVEC STANKA 
VRAZA kapelica 

druga polovica 19. 
stol. 

Visoka sloka kapelica zaprtega tipa je 
pokrita z dvokapno opečno streho. Zaprta 
je z vrati. Postavili so jo v drugi polovici 
19. stoletja. 

39 20168 
Cvetkovci - Komehejeva 
kapelica CVETKOVCI kapelica 

prva četrtina 20. 
stol. 

Manjša kapelica zaprtega tipa ima ravno 
pločevinasto streho, na kateri je križ. Je iz 
povojnega časa po letu 1919. Zaprta je s 
kovanimi vrati. 

40 20169 
Cvetkovci - Krumplova 
kapelica CVETKOVCI kapelica 

prva četrtina 20. 
stol., 1919 

Kapelica zaprtega tipa ima ravno 
pločevinasto streho in nizko čelo. Je iz 
leta 1919. 

41 20170 Cvetkovci - Pehčeva kapelica CVETKOVCI kapelica 
prva četrtina 20. 
stol., 1919-1920 

Kapelica odprtega tipa je pokrita z 
dvokapno opečno streho. Zgrajena je bila 
po prvi svetovni vojni, v letih 1919/1920. 

42 20171 
Cvetkovci - Županova 
kapelica CVETKOVCI kapelica z zvonikom 

prva četrtina 20. 
stol., 1920 

Kapelico z zvonikom pokriva dvokapna 
opečna streha. Je iz leta 1920. Šilasta 
vratna in okenske odprtine. 

43 20172 
Frankovci - Vaška kapelica v 
zgornji vasi FRANKOVCI kapelica 

prva četrtina 20. 
stol. 

Kapelico zaprtega tipa pokriva dvokapna 
opečna streha. Je z začetka 20. stoletja. 

44 20174 
Hardek - Cimermanova 
kapelica HARDEK kapelica 

zadnja četrtina 19. 
stol. 

Kapelica zaprtega tipa je pokrita s 
pločevinasto dvokapno streho in bogato 
členjena. Je s konca 19. stoletja. 



45 20176 Libanja - Vaška kapela LIBANJA kapelica z zvonikom 
prva četrtina 20. 
stol. 

Kapela z zvonikom je pokrita z dvokapno 
opečno streho. Neoromanska fasadna 
členitev, odprtine imajo trikotne 
zaključke. Zgrajena je bila na začetku 20. 
stoletja. 

46 20180 Pavlovci - Kidričeva kapelica PAVLOVCI kapelica z zvonikom 
prva četrtina 20. 
stol. 

Kapelica z zvonikom je pokrita z 
dvokapno opečno streho. Postavljena je 
bila konec dvajsetih let 20. stoletja. 

47 20188 Strjanci - Vuzemova kapelica STRJANCI kapelica 
prva četrtina 20. 
stol., 1918 

Kapelico zaprtega tipa pokriva opečna 
dvokapnica. Postavili so jo leta 1918 ob 
srečni vrnitvi iz ujetništva med prvo 
svetovno vojno. 

48 20191 Trgovišče - Novakova kapelica TRGOVIŠČE kapelica 
zadnja četrtina 19. 
stol. 

Kapelico zaprtega tipa s šilastimi 
odprtinami pokriva dvokapna 
pločevinasta streha. Je s konca 19. 
stoletja. 

49 20192 Trgovišče - Rajhova kapelica TRGOVIŠČE kapelica 
prva četrtina 20. 
stol. 

Kapelico zaprtega tipa pokriva dvokapna 
opečna streha. V polkrožno zaključenem 
delu razgibanega čela je niša. Je iz 
dvajsetih let 20. stoletja. 

50 20193 Trgovišče - Zahčeva kapelica TRGOVIŠČE kapelica 
prva četrtina 20. 
stol. 

Kapelico odprtega tipa pokriva dvokapna 
pločevinasta streha. V večji zastekljeni 
niši je Marijin kip. Je z začetka 20. 
stoletja. 

51 21557 
Ivanjkovci - Znamenje v 
Stanovnem IVANJKOVCI slopno znamenje 

druga četrtina 18. 
stol., 1725 

Slopno znamenje s štirikapno opečno 
streho. Na čelni strani ima zaprto nišo s 
kipom Marije Brezmadežne. Na zadnji 
strani ima ploščo z letnico 1725. 



52 23008 
Frankovci - Vaška kapelica v 
spodnji vasi FRANKOVCI kapelica z zvonikom 

prva četrtina 20. 
stol. 

Kapelica zaprtega tipa z zvončnico nad 
glavno fasado je pokrita z dvokapno 
opečno streho. Zaprta je z vrati, ob 
straneh ima okni. Kapelica je obdana z 
ograjo in dvema drevesoma. Postavljena 
je bila na začetku 20. stoletja. 

SAKRALNA STAVBNA DEDIŠČINA - STAVBE 

ZAP. 
ŠT.  

EVIDEN. 
ŠTEVILKA IME ENOTE NASELJE 

TIPOLOŠKA GESLA 
ENOTE DATACIJA ENOTE OPIS  ENOTE 

1 3184 
Veliki Brebrovnik - Kapela 
Lurške Matere božje 

VELIKI 
BREBROVNIK 

kapela, Lurška Mati 
božja 

prva četrtina 20. 
stol., 1908 

Kapela - zvonik je pokrita z dvokapno 
opečno streho. Postavljena je bila leta 
1908. 

2 20147 
Miklavž pri Ormožu - 
Vogrinova kapela 

MIKLAVŽ PRI 
ORMOŽU kapela, zvonik 

prva četrtina 20. 
stol. 

Kapela - zvonik je bila postavljena na 
začetku 20. stoletja. V spodnjem delu je 
kapela, na njej stoji zvonik. 

3 3215 
Hum pri Ormožu - Cerkev sv. 
Janeza Krstnika 

HUM PRI 
ORMOŽU 

podružnična 
cerkev, sv. Janez 
Krstnik 

prva četrtina 17. 
stol., 1611 

Leta 1611 zgrajena cerkev z zvonikom 
pred zahodno fasado, pravokotno 
zasnovano ladjo in triosminsko 
zaključenim prezbiterijem. Ladja je 
banjasto obokana. 

4 2891 
Kog - Cerkev sv. Bolfenka  - Sv 
Volbenk KOG 

župnijska cerkev, 
sv. Volbenk 

zadnja četrtina 17. 
stol., 1683-1689, 
sredina 18. stol., 
1750,, tretja 
četrtina 20. stol. 

Cerkev, ki jo sestavljajo zvonik, ladja, 
prezbiterij in zakristija, je iz leta 1688, a je 
bila med drugo vojno zelo uničena in po 
njej zelo obnovljena. V prezbiteriju je 
nagrobna plošča iz 1742. 



5 3182 
Miklavž pri Ormožu - Cerkev 
sv. Miklavža 

MIKLAVŽ PRI 
ORMOŽU 

župnijska cerkev, 
sv. Nikolaj 

16. stol., zadnja 
četrtina 17. stol., 
1683-1692 

Baročna cerkev iz 1683-1692 z baročno 
opremo iz prve polovice 18. stol. 
Sestavljena je iz zvonika s čebulasto lopo, 
ladje, nižjega triosminsko zaključenega 
prezbiterija in enonadstropne J zakristije. 

6 3214 Ormož - Cerkev sv. Jakoba ORMOŽ 
župnijska cerkev, 
sv. Jakob 

14. stol., zadnja 
četrtina 16. stol., 
1591, druga 
četrtina 17. stol., 
1632, druga 
četrtina 18. stol., 
1736 

Cerkev je omenjena že 1271, ko so 
nastale prve stenske freske. Večkrat 
prezidana (1591, 1632, 1736). V 
notranjščini hrani fragmente poslikav iz 
14. stol. in 40 prizorov iz 1632. 

7 3098 Podgorci - Cerkev sv. Lenarta PODGORCI 
župnijska cerkev, 
sv. Lenart 

prva četrtina 16. 
stol., 1519-1520, 
zadnja četrtina 18. 
stol. 

Leta 1519 nastala enoladijska cerkev z 
gotskimi zašiljenimi okni v prezbiteriju je 
bila konec 18. stol. kapasto obokana. 

8 3401 
Svetinje - Cerkev Vseh 
svetnikov SVETINJE 

župnijska cerkev, 
Vsi svetniki 

druga četrtina 18. 
stol., 1730 

Baročno preprosto podeželsko cerkev 
sestavljajo zvonik pred Z fasado, 
pravokotna ladja in nižji ter ožji tristrano 
zaključen prezbiterij. 

9 799 
Velika Nedelja - Cerkev sv. 
Trojice - Križniška cerkev VELIKA NEDELJA 

župnijska cerkev, 
sv. Trojica 

12. stol., prva 
polovica 13. stol., 
zadnja četrtina 13. 
stol., 15. stol., 
zadnja četrtina 17. 
stol., 1674-1698, 
18. stol. 

Romanska, prezidana in dozidana 
podolgovata enoladijska cerkev z 
zvonikom in baročnimi dodatki 18. stol. 
(oprema, pročelja). Ohranjenih je več 
romanskih skulptur v cerkvi in na 
pročelju. 

10 3470 Drakšl - Kapela sv. Ane DRAKŠL kapela, sv. Ana 
druga polovica 19. 
stol. 

Kapela zaprtega tipa s fasadnim 
zvonikom. Zunanjščino krasijo 
neorenesančni elementi iz druge polovice 
19. stol. 
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1 6333 
Lačaves - Trikotno znamenje - 
Znamenje Jezus ob stebru LAČAVES slopno znamenje 

druga polovica 17. 
stol., 1662, zadnja 
četrtina 19. stol., 
1886, tretja 
četrtina 20. stol., 
1967 

Trikotno znamenje členi po ena 
pravokotna niša na vsaki fasadi. V eni je 
plošča z napisom in letnico 1662, v drugi 
pa kip Jezusa ob stebru. Leta 1967 je bilo 
prestavljeno in rekonstruirano. 

VRTNOARHITEKTURNA DEDIŠČINA  
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1 14347 Ormož - Kostanjev drevored ORMOŽ drevored 
prva četrtina 20. 
stol. 

Dvoredni kostanjev drevored, zasajen na 
začetku 20. stoletja, ob glavnem dostopu 
iz mesta do železniške postaje. 

 
 


