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ARHEOLOŠKA DEDIŠČINA - ARHEOLOŠKA NAJDIŠČA 

ZAP. 
ŠT.  

EVIDEN. 
ŠTEVILKA IME ENOTE NASELJE TIPOLOŠKA GESLA ENOTE DATACIJA ENOTE OPIS ENOTE 

1 10664 
Godeninci - Rimska cesta 
Poetovio-Savaria GODENINCI objekt rimska doba 

Del trase rimskodobne ceste, ki je 
povezovala Poetovio s Savario. 
Potek ceste je viden le še kot proga 
raztresenega proda. 

2 6035 Godeninci - Rimska stavba GODENINCI villa rustica rimska doba 

Ostaline rimskodobne stavbe in do 
30 cm debela rimskodobna kulturna 
plast, odkrita vzhodno od stavbnih 
ostalin, v gozdu (sondiranje 1963). 

3 6044 
Grabe pri Ormožu - 
Arheološko najdišče Cirkvica GRABE 

villa rustica, plano 
grobišče, skeletni 
pokop 

rimska doba, srednji 
vek 

Ostaline rimskodobne stavbe 
(površina 28 x 32 m) z ohranjenim 
hipokavstom in srednjeveško 
grobišče z več kot 300 odkritimi 
grobovi, večinoma iz druge polovice 
10. do začetka 11. stol. (nekateri 
grobovi so tudi iz 13. in 14. stol.). 

4 25803 

Obrež - Arheološko najdišče 
Pri cesti 

OBREŽ grob, pepelnica, žara rimska doba 

Najdišče rimskodobne pepelnice z 
lončenima žarama. Najdeno 
slučajno, pri oranju 1953. 

5 25802 
Obrež - Arheološko najdišče 
Pri Koračici OBREŽ 

plano grobišče, žgani 
pokop 

rimska doba, bronasta 
doba 

Potencialno prazgodovinsko ali 
rimskodobno grobišče glede na 
najdbo iz 1906. Izkopali naj bi 
cinasto rakev oziroma rimskodobni 
grob; literatura pa to najdbo 
omenja še kot prazgodovinski 



grobovi in bronastodobni plani 
grob. 

6 29706 
Središče ob Dravi - 
Arheološko najdišče Gradišče SREDIŠČE OB DRAVI utrdba visoki srednji vek 

Umetno narejen grič z ledinskim 
imenom Gradišče; verjetno ostalina 
srednjeveške zemljene utrdbe 
oziroma stolpastega gradu (Motte - 
Hausberg - Turmhuegelburg). 

7 30073 

Središče ob Dravi - 
Arheološko območje Lipje 

SREDIŠČE OB DRAVI arheološko območje 
prazgodovina, rimska 
doba 

Območje povečanega arheološkega 
potenciala glede na najdbe 
odlomkov prazgodovinske in 
rimskodobne lončenine ter 
rimskodobnega gradbenega 
materiala (ekstenzivni terenski 
pregled 2014). 

8 15432 
Šalovci pri Ormožu - Rimska 
cesta Poetovio-Savaria ŠALOVCI cesta rimska doba 

Trasa rimske ceste Poetovio - 
Savaria, delno ohranjena kot 
krajevna cesta. 

9 6046 
Šalovci pri Ormožu - Rimsko 
gomilno grobišče ŠALOVCI 

gomilno grobišče, 
žgani pokop rimska doba 

Strnjena skupina rimskodobnih 
gomil, s premeri od 6 do 9,5 m in z 
višinami od 0,2 do 0,6 m. V začetku 
20. stol. jih je bilo nekaj prekopanih, 
najdene so bile posode in pepel. 

SAKRALNA STAVBNA DEDIŠČINA - STAVBE 

ZAP. 
ŠT.  

EVIDEN. 
ŠTEVILKA IME ENOTE NASELJE TIPOLOŠKA GESLA ENOTE DATACIJA ENOTE OPIS ENOTE 



1 3389 
Grabe pri Ormožu - Cerkev sv. 
Duha GRABE 

župnijska cerkev, sv. 
Duh 

16. stol., prva četrtina 
20. stol., 1908 

Cerkev sestavljajo zvonik, 
triosminsko zaključen prezbiterij in 
ladja. Zunanjščina je iz 1908, 
zgradba sodi v 16. stol. V 
notranjščini je zakramentna hišica iz 
1515 in kamnita prižnica iz 17. stol. 

2 3388 
Središče ob Dravi - Cerkev 
Marije sedem žalosti SREDIŠČE OB DRAVI 

podružnična cerkev, 
Marija sedem žalosti 

druga četrtina 17. stol., 
1637, 18. stol. 

V gotski tradiciji leta 1637 zgrajeni 
cerkvi so v 18. stol. obokali ladjo. V 
zunanjščini se kaže kot enoladijska 
cerkev s triosminsko zaključenim 
prezbiterijem s stopnjevanimi 
oporniki in zvonikom. 

SAKRALNA STAVBNA DEDIŠČINA - SPOMINSKI OBJEKTI IN KRAJI  

ZAP. 
ŠT.  

EVIDEN. 
ŠTEVILKA IME ENOTE NASELJE TIPOLOŠKA GESLA ENOTE DATACIJA ENOTE OPIS ENOTE 

1 6325 
Godeninci - Kapelica 
Brezmadežne GODENINCI kapelica prva četrtina 19. stol. 

Kapelica zaprtega tipa z začetka 19. 
stol. ima trikotno zaključeno 
sprednjo fasado, vogalno rustiko in 
dvokapno streho. V njej je kip 
Brezmadežne. 

2 20149 Obrež - Raušlova kapelica OBREŽ kapelica 
prva četrtina 20. stol., 
1924 

Kapelico zaprtega tipa pokriva 
dvokapna opečna streha. V slepi 
vratni odprtini je zastekljena niša s 
kipom. Pod nišo je letnica 1924, ki 
kaže na čas postavitve kapelice. 

3 23012 Obrež - Vaška kapelica OBREŽ kapelica z zvonikom prva četrtina 20. stol. 

Kapelica z zvonikom je pokrita z 
dvokapno pločevinasto streho. Je iz 
leta 1923. 



4 6307 
Središče ob Dravi - Tristrano 
znamenje SREDIŠČE OB DRAVI slopno znamenje 18. stol. 

Znamenje trikotnega tlorisa je 
členjeno s polkrožno zaključenimi 
nišami in ima betonsko streho. Je 
predelano, a v glavnih značilnostih 
iz 18. stoletja. 

5 6305 

Središče ob Dravi - Znamenje 
s kipom Brezmadežne 

SREDIŠČE OB DRAVI slopno znamenje 19. stol. 

Na kamnitem slopnem znamenju z 
visoko, členjeno bazo stoji kip 
Brezmadežne. Izdelan je v baročni 
tradiciji. 

6 6306 
Središče ob Dravi - Znamenje 
s kipom sedečega Kristusa SREDIŠČE OB DRAVI slopno znamenje 19. stol. 

Na kamnitem slopnem znamenju s 
stopnjevano bazo je kip sedečega 
Kristusa z zvezanimi rokami. 
Znamenje je izdelano v baročni 
tradiciji. 

7 20189 

Šalovci pri Ormožu - 
Brumnova kapelica 

ŠALOVCI kapelica z zvonikom prva četrtina 20. stol. 

Kapelica z zvonikom je pokrita z 
dvokapno opečno streho. Je z 
začetka 20. stoletja. 

8 20190 
Šalovci pri Ormožu - 
Znamenje ŠALOVCI slopno znamenje prva polovica 19. stol. 

Slopno znamenje je sestavljeno iz 
spodnjega dela v obliki kapelice, na 
katerem je ožji nastavek z nišami, 
pokriva ga štirikapna opečna streha. 
Je iz prve polovice 19. stoletja. 

PROFALNA STAVBNA DEDIŠČINA - STAVBE 

ZAP. 
ŠT.  

EVIDEN. 
ŠTEVILKA IME ENOTE NASELJE TIPOLOŠKA GESLA ENOTE DATACIJA ENOTE OPIS  ENOTE 

1 24959 
Grabe pri Ormožu - Domačija 
Grabe 15 GRABE domačija na vogel 

zadnja četrtina 19. 
stol., prva četrtina 21. 
stol. 

Stavbo s tlorisom v obliki črke L iz 
zadnje četrtine 19. stol. sestavljata 
pritlična podkletena hiša ter 
gospodarsko poslopje pod isto 
opečno dvokapno streho. Domačija 
je porušena. 



2 24960 
Grabe pri Ormožu - Domačija 
Grabe 17 GRABE domačija na vogel 

zadnja četrtina 19. 
stol., prva četrtina 21. 
stol. 

Stavbo s tlorisom v obliki črke L iz 
zadnje četrtine 19. stol. sestavljata 
pritlična podkletena hiša ter 
gospodarsko poslopje pod isto 
opečno dvokapno streho. Domačija 
je porušena. 

3 6318 

Grabe pri Ormožu - Hiša 
Grabe 32 

GRABE kaplanija, trška hiša druga polovica 18. stol. 

Na glavni fasadi pet na obeh bočnih in 
tri osna stavba s kamnitim portalom in 
opečno čopasto streho je nastala v 
drugi polovici 18. stoletja. 

4 6319 
Grabe pri Ormožu - Hiša 
Grabe 33 GRABE hiša 

zadnja četrtina 18. 
stol., 1780 

Enonadstropna petosna stavba z 
ušesastimi okenskimi obrobami in 
kamnitim portalom z letnico 
nastanka 1780. 

5 24990 Obrež - Domačija Obrež 95 OBREŽ 

domačija, hiša, 
gospodarsko poslopje, 
kapelica druga polovica 19. stol. 

Domačijo, ki izvira iz druge polovice 
19. stoletja, sestavljajo pritlična 
podkletena hiša z devetosno glavno 
fasado, gospodarsko poslopje in 
kapelica. Objekti so kriti z opečnimi 
strehami. 

6 29878 Obrež - Domačija Pri Gašparci OBREŽ 
domačija na vogel, 
svinjak, koruznjak druga četrtina 20. stol. 

Domačija s konca 30. let 20. stoletja 
s tlorisom v L, obsega pritlično 
zidano stanovanjsko hišo, ki ji pod 
isto opečno dvokapnico sledi niz 
gopodarskih poslopij. Ob njej so 
manjša samostojna poslopja - 
svinjak, drvarnica in koruznjak. 

7 8924 

Središče ob Dravi - Domačija 
Bercetova 5 

SREDIŠČE OB DRAVI domačija na vogel prva četrtina 20. stol. 

Zidana, visokopritlična stavba z 
začetka 20. stoletja je oblikovana na 
L in ima poudarjeno vhodno 
stopnišče. Stanovanjskemu delu 
slede gospodarski prostori pod isto 
strmo opečno streho. 



8 29879 
Središče ob Dravi - Domačija 
Kočevar SREDIŠČE OB DRAVI 

veleposestvo, zaprta 
domačija prva četrtina 20. stol. 

Zidana nadstropna hiša in 
gospodarska poslopja z ograjo in 
zadnjim dvoriščnim zidom z 
balustradno ograjo oblikujejo 
povezano celoto stavb nekdanje 
veleposesti, nanizanih okoli 
dvorišča. Zgrajeno na začetku 20. 
stoletja. 

9 24997 

Središče ob Dravi - Domačija 
Slovenska 85 

SREDIŠČE OB DRAVI domačija na vogel prva četrtina 20. stol. 

Domačijo tvorita pritlična hiša in 
gospodarsko poslopje na vogel. 
Posebej stoji še manjše 
gospodarsko poslopje. Poslopja, ki 
izvirajo iz prve četrtine 20. stol., so 
krita z opečnimi dvokapnimi 
strehami. 

10 24998 

Središče ob Dravi - Hiša Trg 
talcev 1 

SREDIŠČE OB DRAVI hiša prva polovica 20. stol. 

Pritlična stavba z enajstosno glavno 
fasado in osrednjim vhodnim 
rizalitom ter tremi poudarjenimi 
čeli je krita z razgibano dvokapno 
opečno streho. Hiša je iz prve 
polovice 20. stoletja. 

11 24999 
Središče ob Dravi - Hiša Trg 
talcev 4 SREDIŠČE OB DRAVI hiša prva četrtina 19. stol. 

Enonadstropna stavba s sedemosno 
glavno fasado, ki jo poudarjata 
rizalit in kamnit klasicistični portal, 
je krita z dvokapno opečno streho. 
Hiša izvira z začetka 19. stoletja. 

12 25000 

Središče ob Dravi - Sokolski 
dom 

SREDIŠČE OB DRAVI hiša druga četrtina 20. stol. 

Pritlična dolga stavba iz druge 
četrtine 20. stoletja ima poudarjena 
dvoosna rizalita, med njima pa 
pokrito leseno verando - vhod v 
stavbo. Hiša, krita z opečno 
dvokapno čopasto streho ima 
slemenski stolpič. 



MEMORIALNA DEDIŠČINA  - SPOMINSKI OBJEKTI IN KRAJI  

ZAP. 
ŠT.  

EVIDEN. 
ŠTEVILKA IME ENOTE NASELJE TIPOLOŠKA GESLA ENOTE DATACIJA ENOTE LOKACIJA ENOTE 

1 23698 
Grabe pri Ormožu - Spomenik 
padlim v prvi svetovni vojni GRABE 

javni spomenik, 
spominska plošča 

prva četrtina 20. stol., 
prva svetovna vojna 

Na kamnitem podstavku je vzidana 
spominska plošča z imeni padlih 
domačinov v prvi svetovni vojni. 
Nad podstavkom se dviga približno 
2 metra visok steber. 

2 23699 
Središče ob Dravi - Spomenik 
NOB SREDIŠČE OB DRAVI 

javni spomenik, 
spominska plošča 

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

Na betonskem stopničastem 
podstavku so iz granitnih kock 
sestavljeni trije stebri. Na vsakem 
od stebrov je spominska plošča ter 
na njih vklesana imena padlih 
borcev, umrlih v taboriščih in 
talcev. Odkrit 29.11.1946. 

NASELBINSKA DEDIŠČINA - NASELJA IN NJIHOVI DELI  

ZAP. 
ŠT.  

EVIDEN. 
ŠTEVILKA IME ENOTE NASELJE TIPOLOŠKA GESLA ENOTE DATACIJA ENOTE OPIS ENOTE 

1 6304 Središče ob Dravi - Vas SREDIŠČE OB DRAVI vas, obcestna vas 

rimska doba, druga 
četrtina 15. stol., 1433, 
19. stol. 

Gručasto obcestno naselje s 
stavbami pretežno iz 19. stoletja. 
Kraj ima staro poselitveno tradicijo, 
ki sega v čas Rimljanov. Kot trg se 
prvič omenja v 1. polovici 15. 
stoletja. 

 
 


