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ARHEOLOŠKA DEDIŠČINA - ARHEOLOŠKA NAJDIŠČA 

ZAP. 
ŠT.  

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

1 30155 
Koračice - Arheološko 
območje Koračice KORAČICE arheološko območje 

prazgodovina, rimska 
doba, srednji vek 

Območje povečanega arheološkega 
potenciala glede na najdbe odlomkov 
prazgodovinske, rimskodobne in 
srednjeveške lončenine (ekstenzivni 
terenski pregled 2014). 

2 30163 
Pršetinci - Arheološko 
območje Pršetinci PRŠETINCI arheološko območje prazgodovina 

Območje povečanega arheološkega 
potenciala glede na najdbo kosa 
ožgane gline (ekstenzivni terenski 
pregled 2014). 

3 30156 
Savci - Arheološko območje 
Šarjak SAVCI arheološko območje rimska doba 

Območje povečanega arheološkega 
potenciala glede na najdbe kosov 
rimskodobnega gradbenega 
materiala in ožgane gline (ekstenzivni 
terenski pregled 2014). 

4 6055 

Savci - Gomilno grobišče Breg 

SAVCI gomilno grobišče 
prazgodovina, rimska 
doba 

Delno poškodovani gomili s 
premeroma 9 in 13 m ter z višinama 
0,3 in 0,6 m. Neraziskani, časovno 
neopredeljeni. 

5 6048 
Sejanci - Gomilno grobišče 
Goršenca SEJANCI gomilno grobišče 

prazgodovina, rimska 
doba 

Sploščeni in časovno neopredeljivi 
gomili z višinama 0,6 in 0,7 m ter s 
premeroma od 12 do 15 m in od 13 
do 16 m. 

6 15433 
Sejanci - Gomilno grobišče 
Pod Malevino SEJANCI gomilno grobišče rimska doba 

Sploščeni verjetno rimskodobni 
gomili s premeroma 11 in 12 m in z 
višinama 0,4 in 0,6 m. Neraziskani. 



 

7 6059 

Senik pri Ormožu - Gomilno 
grobišče Štrkovec 

SENIK gomilno grobišče 
prazgodovina, rimska 
doba 

Nepoškodovani gomili s premeroma 
10 in 7 m ter z višinama 0,8 in 0,3 m. 
Neraziskani, časovno neopredeljeni. 

8 6061 Trnovci - Gomila TRNOVCI gomila rimska doba 

Poškodovana in časovno 
neopredeljena gomila s premerom 10 
m in z višino 3 m. 

SAKRALNA STAVBNA DEDIŠČINA - STAVBE 

ZAP. 
ŠT.  

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

1 3452 
Tomaž pri Ormožu - Cerkev 
sv. Tomaža SVETI TOMAŽ 

župnijska cerkev, sv. 
Tomaž 

prva polovica 18. stol., 
1715-1727 

Enotno baročno koncipirana cerkev s 
centralnim tlorisom v obliki križa ima 
na zahodni strani prizidan zvonik. 
Zgradili so jo med leti 1715 in 1727. 

SAKRALNA STAVBNA DEDIŠČINA - SPOMINSKI OBJEKTI IN KRAJI  

ZAP. 
ŠT.  

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

1 23697 Bratonečice - Vaška kapela BRATONEČICE kapelica z zvonikom 
tretja četrtina 19. stol., 
1863 

Kapela z zvonikom nad vhodom, 
zaprtim z vrati, je bila zgrajena leta 
1863. Pokrita je s pločevinasto 
dvokapno streho. 

2 20175 
Godemarci - Koroščeva 
kapelica KORAČICE kapelica 

prva četrtina 20. stol., 
1919 

Kapelica zaprtega tipa z dvokapno 
opečno streho je bila postavljena leta 
1919. Na vrhu strehe je ura, ki kaže 
na čas, ko je bil prvi lastnik leta 1914 
ranjen med prvo svetovno vojno. 



 

3 20140 
Hranjigovci - Bratuševa 
kapelica HRANJIGOVCI kapelica z zvonikom prva četrtina 20. stol. 

Kapelica z zvonikom je pokrita z 
dvokapno opečno streho. Je z začetka 
20. stoletja. Vratna in okenske 
odprtine imajo šilaste zaključke. 

4 23691 Koračice - Kociprova kapelica KORAČICE kapelica z zvonikom 
prva četrtina 20. stol., 
1919-1920 

Kapelica z zvonikom je pokrita z 
dvokapno opečno streho. Postavljena 
je bila v letih 1919/1920. 

5 20177 

Mezgovci - Majcenova 
kapelica 

MEZGOVCI kapelica 
prva četrtina 20. stol., 
1919-1920 

Manjša kapelica zaprtega tipa je 
pokrita z ravno pločevinasto streho, 
na kateri je križ. Postavljena je bila po 
prvi svetovni vojni (1919/1920). 

6 20178 Mezgovci - Vaška kapela MEZGOVCI kapelica z zvonikom 
prva četrtina 20. stol., 
1905 

Kapelo z zvonikom pokriva dvokapna 
opečna streha. Postavili so jo leta 
1905. 

7 20181 

Pršetinci - Vaška kapela 

PRŠETINCI kapelica z zvonikom 
zadnja četrtina 19. 
stol., 1885 

Kapela z zvonikom je pokrita z 
dvokapno opečno streho. Je iz leta 
1885. V stolpiču hranijo zvon iz 
Braneške graščine, ki je pogorela leta 
1926. 

8 20182 
Pršetinci - Vavpotičeva 
kapelica PRŠETINCI kapelica 

prva četrtina 20. stol., 
1922 

Neogotska kapelica z zvonikom je 
pokrita z dvokapno opečno streho. 
Postavili so jo leta 1922. 

9 23695 Rakovci - Vaška kapela RAKOVCI kapelica z zvonikom 
zadnja četrtina 19. 
stol., 1888 

Neogotska kapelica z zvonikom ima 
dvokapno opečno streho. Zgrajena 
naj bi bila leta 1888. 

10 20155 Rucmanci - Vaška kapelica RUCMANCI kapelica z zvonikom 
prva četrtina 20. stol., 
1905 

Kapelica z zvonikom je pokrita z 
dvokapno opečno streho. Postavili so 
jo leta 1905. 

11 20156 

Savci - Vaška kapela 

SAVCI kapelica z zvonikom 
zadnja četrtina 19. 
stol., 1895 

Kapela z zvonikom je pokrita z 
dvokapno opečno streho in ima 
šilasto vratno in okenski odprtini. 
Zgrajena je bila leta 1895. 



 

12 20185 Sejanci - Majcenova kapela SEJANCI kapelica z zvonikom prva četrtina 20. stol. 

Kapelo z zvonikom pokriva dvokapna 
opečna streha. Ima šilaste odprtine. 
Zgrajena je bila v dvajsetih letih 20. 
stoletja. 

13 20186 Sejanci - Vaška kapelica SEJANCI kapelica z zvonikom 
prva četrtina 20. stol., 
1903 

Kapelica z zvonikom ima dvokapno 
opečno streho. Postavljena je bila 
leta 1903. 

14 20187 
Senik pri Ormožu - Majcenova 
kapelica SENIK kapelica z zvonikom prva četrtina 20. stol. 

Kapelico z zvonikom pokriva 
dvokapna opečna streha. Postavljena 
je bila na začetku 20. stoletja. Zvonik 
ima čebulasto streho. 

PROFALNA STAVBNA DEDIŠČINA - STAVBE 

ZAP. 
ŠT.  

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

1 6334 
Hranjigovci - Klečaja na 
parceli 1249 HRANJIGOVCI vinska klet 19. stol. 

Vinska klet je dvocelična lesena 
stavba z lesenimi mrežastimi vrati za 
zračenje kleti, zgrajena v 19. stoletju. 

2 8937 
Hranjigovci - Klečaja na 
parceli 159 HRANJIGOVCI vinska klet 19. stol. 

Vinska klet je dvocelična lesena 
stavba z lesenimi mrežastimi vrati za 
zračenje kleti, zgrajena v 19. stoletju. 

3 29137 Koračice - Brumnova klet KORAČICE vinska klet 
tretja četrtina 18. stol., 
1757 

Pritličen lesen objekt podolžnega 
tlorisa grajen v brežino, prekrit s 
trikapno slamnato streho z delnim 
čopom, ometan z ilovnatim 
ometom.Klet je iz leta 1757. 

4 24963 Koračice - Hiša Koračice 42 KORAČICE hiša 
prelom 19. stol. in 20. 
stol. 

Pritlična hiša z leseno verando, s 
tlorisom v obliki črke T, je krita z 
dvokapno opečno streho. Izvira s 
preloma 19. in 20. stoletja. 



 

5 6040 Koračice - Klečaja pri kapelici HRANJIGOVCI vinska klet 19. stol. 

Dvocelična, lesena, ometana, s slamo 
krita stavba iz 19. stoletja za 
shranjevanje vina in vinogradniškega 
orodja. 

6 6043 
Mala vas pri Ormožu - 
Domačija Mala vas 26 

MALA VAS PRI 
ORMOŽU domačija, viničarija zadnja četrtina 19. stol. 

Pravokotno oblikovana lesena, 
ometana, s slamo krita viničarija. 
Izvira iz konca 19. stoletja. 

7 6038 
Mala vas pri Ormožu - Klečaja 
na parceli S 29 

MALA VAS PRI 
ORMOŽU vinska klet 19. stol. 

Lesena, ometana, enocelična, s slamo 
krita stavba iz 19. stoletja, ima 
značilna lesena mrežasta vrata za 
zračenje prostora. 

8 6042 
Mala vas pri Ormožu - Klečaja 
pod domačijo Mala vas 24 

MALA VAS PRI 
ORMOŽU vInska klet 19. stol.  

Dvocelična, lesena, ometana, s slamo 
krita stavba iz 19. stoletja. Služi 
shranjevanju vina in vinogradniškega 
orodja. 

9 24986 
Mezgovci - Klemenčeva 
klečaja MEZGOVCI vinska klet 19. stol.  

Lesena cimprana enocelična klečaja, 
ki izvira iz 19. stoletja, je krita z 
dvokapno opečno streho. Nekoč je 
bila krita s slamo. 

10 24987 Mezgovci - Polančeva klečaja MEZGOVCI vinska klet 19. stol.  

Lesena cimprana dvocelična vinska 
klet, ki izvira iz 19. stoletja, je krita z 
opečno dvokapnico. Nekoč je bila 
krita s slamo. 

11 24988 
Mezgovci - Viničarija 
Mezgovci 9 MEZGOVCI viničarija 19. stol.  

Lesena cimprana hiša iz 19. stol., krita 
z dvokapno salonitno (prvotno 
slamnato) streho ima značilno 
razporeditev: stanovanjski del ter 
gospodarski del s kletjo in hlevom. 



 

12 24991 Rucmanci - Domačija Ritonja RUCMANCI 

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

Domačijo, ki izvira iz druge polovice 
19. stoletja sestavljajo pritlična 
podkletena hiša s petosno glavno 
fasado ter gospodarska poslopja. Pod 
podaljškom hišnega napušča stoji 
vodnjak. Poslopja imajo opečne 
strehe. 

13 24992 Savci - Domačija Meško SAVCI 
domačija, hiša, 
gospodarsko poslopje 

druga polovica 19. stol., 
prva polovica 20. stol. 

Domačijo sestavljajo pritlična 
podkletena hiša s sedemosno glavno 
fasado in gospodarska poslopja. 
Stavbe, krite z opečnimi dvokapnimi 
strehami, izvirajo iz zadnje tretjine 
19. in prve tretjine 20. stoletja. 

14 9127 Savci - Vodni mlin SAVCI vodni mlin 
druga četrtina 19. stol., 
1838 

Ob vodnem zajetju stoji obnovljen 
Stajnkov vodni mlin. Prvotni mlin je 
deloval od 1838. 

15 25002 Trnovci - Domačija Hojnik TRNOVCI 
domačija, hiša, 
gospodarsko poslopje prva četrtina 20. stol. 

Domačijo sestavljajo pritlična, v delu 
nadstropna, podkletena hiša z 
gospodarskim poslopjem v nizu. 
Poleg stoji še manjše gospodarsko 
poslopje. Stavbe iz prve četrtine 20. 
stoletja so krite z dvokapnimi 
opečnimi strehami. 

16 779 Trnovci - Domačija Trnovci 46 TRNOVCI 
domačija na vogel, 
vinska klet 

druga polovica 19. stol., 
zadnja četrtina 20. stol. 

Pritlična lesena z ilovico ometana 
stavba s tlorisom v obliki črki L s 
tipično razporeditvijo prostorov: hiši 
sledijo gospodarski prostori pod 
enotno slamnato streho. Poleg hiše 
je vinska klet - klečaja. Domačija je 
bila porušena. 



 

17 778 Trnovci - Domačija Trnovci 6 TRNOVCI domačija druga polovica 19. stol. 

Domačijo sestavljajo zidana, pritlična, 
podkletena hiša iz druge polovice 19. 
stoletja z bogato fasadno profilacijo, 
gospodarsko poslopje z odprtim 
hodnikom in kapelica. 

18 29868 Trnovci - Majcenova klet TRNOVCI vinska klet 19. stol. 

Enocelična vinska klet iz 19. stoletja z 
značilno kladno konstrukcijo, 
ometano z ilovico, pokrita z opečno 
dvokapnico. Vhod v klet je z zadnje 
daljše stranice. 

19 29867 Trnovci - Repova klet TRNOVCI vinska klet 19. stol.  

Pritlično vinsko klet iz 19. stoletja, 
pravokotnega tlorisa, kladno grajeno 
in ometano z ilovico, pokriva opečna 
dvokapnica. Vhod v klet zapirajo 
polna enokrilna vrata na zadnji daljši 
stranici. 

MEMORIALNA DEDIŠČINA  - SPOMINSKI OBJEKTI IN KRAJI  

ZAP. 
ŠT.  

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

1 6317 
Gornji Ključarevci - Rojstna 
hiša Frana Ksavra Meška 

GORNJI 
KLJUČAROVCI 

kmečka hiša, dom 
pomembne osebnosti prva polovica 19. stol. 

Pritlična kmečka hiša iz prve polovice 
19. stoletja. V njej se je 1874 rodil 
Franc Ksaver Meško - slovenski 
pisatelj. 

2 6309 
Tomaž pri Ormožu - Rojstna 
hiša Vinka Megle SVETI TOMAŽ 

dom pomembne 
osebnosti 

prva četrtina 20. stol., 
tretja četrtina 20. stol., 
1955, druga svetovna 
vojna 

V cimprani hiši se je 1922 rodil 
narodni heroj Vinko Megla. 



 

NASELBINSKA DEDIŠČINA - NASELJA IN NJIHOVI DELI  

ZAP. 
ŠT.  

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

1 6308 Tomaž pri Ormožu - Vas SVETI TOMAŽ vas 
18. stol., 19. stol., prva 
četrtina 20. stol. 

Obcestno naselje z gručastim jedrom 
na nizki vzpetini ob cerkvi. Razen 
nadstropnih stavb stare šole in 
župnišča so hiše pritlične. 

 
 


