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Dokumentarni zbornik
Evropskega projekta »Biseri naše kulturne krajine«, izvedenega v sklopu  
OP Slovenija – Avstrija 2007 – 2013.

Vodja projekta je bila ustanova Kärntner Bildungswerk iz Celovca. Projektni part
nerji pa so bili še Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik iz Celovca, Koroški 
pokrajinski muzej – Enota Ravne na Koroškem in Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije OE Maribor.

Izdajatelj: Občina Vuzenica, za njo župan Franjo Golob 
Redakcija: Karla Oder, Srečko Štajnbaher 
Fotografije in besedila: Jože Praper, Vinko Skitek, Andreja Šipek, Srečko 
Štajnbaher, Mojca Štuhec   
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Projekt je financiran s strani Evropske unije, Dežele Koroške in Službe vlade Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko.

Spomeniki in kulturna dediščina 
   v občini Vuzenica



3

Predgovor

»Oziranje v preteklost ima smisel le tedaj, če služi prihodnosti.«
(Konrad Adenauer )

Vuzenica je ena manjših koroških občin, ki pa skriva cel kup posebnosti in za
nimivosti. Skriva mnogo naravnih in kulturnih biserov, ki jih bo mogoče tudi v 
okviru projekta Biseri naše kulturne krajine / Juwelen unserer Kulturlandschaft, 
v katerem je predvidena priprava elektronske publikacije za posamezno občino,  
lažje tržiti. Tudi v okviru slednjega projekta bomo lahko sistematično povezovali 
kulturno dediščino občine Vuzenica na nivoju Koroške regije in širše.

Častitljivi starodavni objekti, kot so npr. cerkev device Marije, rimsko grobišče, 
kapela sv. Florjana, stari grad in še nekateri lahko postanejo turistični dragulji in 
ponos domačinov. Obnovljeno dediščino je moč tržiti in ravno turizem je ide
alna priložnost, da v sklopu že aktualne turistične ponudbe Vuzenice istočasno 
tržimo tudi ta kulturni turizem, ki pa pri nas še ni tako pogost.

Ker je naša dediščina izjemnega pomena, moramo biti na njo ponosni, saj med 
drugim tudi odseva zgodovino naše kulture.
 

Franjo Golob
Župan občine Vuzenica
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BISerI NAŠe KULTUrNe KrAJINe

Dediščina so dobrine, podedovane iz preteklosti, ki jih Slovenke in Slovenci, 
pripadnice in pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti in romske 
skupnosti, ter drugi državljani in državljanke Republike Slovenije opredeljujejo 
kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, verskih in drugih prepričanj, znanj in 
tradicij. Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz medsebojnega vplivanja 
med ljudmi in prostorom skozi čas. Dediščina se deli na materialno, ki jo pred
stavljata premična in nepremična dediščina in živo dediščino. 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je pristojen za varovanje  
nepremične kulturne dediščine. Vsa zavarovana in registrirana kulturna dediš
čina je vpisana v Register nepremične kulturne dediščine pri Ministrstvu za kul
turo. V projektu je ZVKDS OE Maribor izvajal popis tiste dediščine, ki je uradno 
registrirana. Ta razdelitev dela na terenu je bila potrebna predvsem iz razloga, da 
ne bi popisovalci določenih zadev obravnavali dvakrat. Za uraden vpis dediščine 
v register namreč niso bili potrebni številni podatki, predvsem ne zgodbe o 
nastanku malih spomenikov, zato smo v sklopu projekta opravili pregled stan
ja teh spomenikov in dodali zgodbe o njihovem nastanku, prav tako pa na ta 
način populariziramo kulturno dediščino ne samo pri lastnikih in udeležencih v 
projektu, ampak tudi ostali zainteresirani širši javnosti. Sami rezultati projekta da
jejo veliko možnosti vključevanja kulturne dediščine v razvojne projekte občin.

Srečko Štajnbaher
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Maribor
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BISerI NAŠe KULTUrNe KrAJINe IN NJIHove 
ZgodBe

Projekt Biseri naše kulturne krajine / Juwelen unserer Kulturlandschaft lahko 
uvrstimo v okvir medkulturnega dialoga, katerega cilj sta zbliževanje narodov 
in razcvet kulture. V času globalizacije je poudarek na skupni kulturni dediščini 
in spoštovanju nacionalnih in regionalnih raznolikosti. Tako je za uspešen med
kulturni dialog potrebno medsebojno poznavanje, razumevanje, strpnost in 
zaupanje. Unescova Univerzalna deklaracija o kulturni raznovrstnosti trdi, da so 
spoštovanje razno vrstnosti kultur, strpnost, dialog in sodelovanje v skupnem 
razumevanju in zaupanju med najboljšimi poroki za mednarodni mir in varnost.

Koroški pokrajinski muzej je regionalna ustanova za varovanje premične kul
turne dediščine in z njo povezane zgodovine in načina življenja na območju 
Mežiške, Mislinjske in Dravske doline. Posamezni muzejski predmeti, eksponati, 
so nosilci različnih informacij o predmetu samem, kot tudi o širšem prostoru in 
času, zato je celovita obravnava kulturne dediščine in zlasti povezovanje snovne 
in nesnovne oz. žive dediščine pomemben pristop za njeno uspešno ohranitev. 
Tudi pri nesnovni dediščini je potrebno upoštevati njene globoko zakorenin
jene soodvisnosti med nesnovno in snovno kulturno dediščino ter naravno 
dediščino. Dokumentiranje „malih spomenikov“, biserov naše kulturne krajine in 
njihovih „življenjskih zgodb“ in objava na skupni spletni bazi opozarja tudi na 
njihovo vlogo pri sooblikovanju kulturne krajine, vzpodbuja lastnike in skrbni
ke, laično in strokovno javnost k oblikovanju pozitivnega odnosa do kulturne 
dediščine in njene ohranitve ter vzpodbuja vključevanje kulturne dediščine v 
turistično ponudbo.

Karla Oder
Koroški pokrajinski muzej, Ravne na Koroškem
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Bauhov križ
opis
Velik lesen križ stoji na betonskem podstavku. Ima polkrožno oblikovano 
nebo. Streha je polkrožna dvokapnica in krita s bakrom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Tu blizu se je okoli leta 1900 ob prevozu lesa, na strmem delu kolovoza 
smrtno ponesrečil sosed, Bauhov gospodar.
Križ so prvič obnovili leta 1948. Danes za križ skrbijo sosedje Bindiži. Dali so 
ga obnoviti 2001 leta. 
Vir: Jože Praper, tipkopis, 2010.

 

Kategorija:
Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.577831° geogr. širina, 15.156070° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Šentjanž nad Dravčami
2367 Vuzenica
Križ stoji na dvorišču domačije Bindiž, Šentjanž nad 
Dravčami 61.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim.

čas nastanKa:
1900, obnovljen 1948, 2001

lastniK / varUh:
Franc Šavc
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Cankova križevna tabla
opis
Lesena križevna tabla ima notranji prostorček s križem in strmo dvokapno 
streho. V celoti je narejena iz lesa. V njej je še šopek rož in sveča.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pozimi so z vozom peljali krsto s pokojnikom v dolino. V gozdu na ovinku, 
ko se cesta spušča, je krsta zdrsnila z voza v globok jarek. V spomin na ta 
dogodek so tu pritrdili križevno tablo.
Vir: Jože Praper, tipkopis, 2010.

 

Kategorija:
Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.585662° geogr. širina, 15.147010° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Šentjanž nad Dravčami
2367 Vuzenica
Križevna tabla je pritrjena na smreki v gozdu pred 
domačijo Cank, Šentjanž nad Dravčami 3.

Upodobljeni motivi / napisi:
Križ s Križanim.

čas nastanKa:
Po 1. sv. v.

lastniK / varUh:
Družina Prohart
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Časova križevna tabla
opis
Leseno znamenje v obliki kapele je belo obarvano. Na vrhu dvokapne stre-
he je križ. V notranjosti je kipec Marije, pod njim je napisna plošča.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ob gozdni cesti proti kmetiji Kanop, je na desni strani na smreki belo obar-
vano znamenje s kipom Device Marije.
Ob sprehodu z mamo po gozdni cesti, je na tem mestu nenadoma umrl 
mladenič. 
Vir: Jože Praper, tipkopis, 2010.

 

Kategorija:
Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.582680° geogr. širina, 15.168845° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Primož na Pohorju
2367 Vuzenica
Križevna tabla je obešena na smreki proti domačiji 
Kanop.

Upodobljeni motivi / napisi:
V notranjosti table je Marijin kipec. 
Napis pod njim: 
BOJAN ČAS, 27.3.1969 – 15.11.2002

čas nastanKa:
2002

lastniK / varUh:
Družina Čas
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Cerkev device Marije na 
Kamnu
opis
Cerkev je imela romansko zasnovo z ravnim lesenim stropom in je bila 
znotraj vsa poslikana.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Cerkev se prvič omenja v listini iz leta 1374, kot kapela Naše dobre gospe 
na Kamnu. Leta 1383 je cerkev omenjena v listini v kateri so grof Herman I. 
Celjski, vuzeniški župnik Ulrik in trški sodnik Nikolaj Scheissbacher ustano-
vili sklad za kaplana, ki je potem moral vsak dan pred sončnim vzhodom 
maševati v tej cerkvi. 
Prvotna cerkev, brez zvonika in zunanje kapele je merila 8,30m v dolžino, 
5,80m v širino in 4,20m v višino. V času gotike je bila cerkev križno obokana 
in zgrajen zvonik na zahodni strani. 
Leta 1783 je hotel cesar Jožef II cerkev opustiti in zapreti, vendar so jo farani 
sami vzdrževali naprej in jo tako ohranili vse do danes. 
Leta 1996 je bila cerkev temeljito obnovljena in pokrita z novo streho iz 
skrila. Priljubljenost te romarske cerkve se je povečala še po železniški 
nesreči leta 1898, ko je zaradi plazu v bližini iztiril vlak in zgrmel v Dravo. 
Na srečo ni bil nihče poškodovan in železničarji so imeli še desetletja zatem 
zahvalne sv. Maše pri tej cerkvi. 

LEGENDA:
Po legendi so na tem hribu pred cerkvijo stale grajske vislice za izvrševanje 
smrtne kazni. Romarja oče in sin, sta romala na sv. Višarje in se ustavila 
v gostilni Premrov v Novem, sedaj Spodnjem trgu v Vuzenici, da bi se 
okrepčala. V krčmo sta prišla žandarja, ki sta iskala ukraden zlati kelih. Tat 
je kelih neopazno potisnil v nahrbtnik mladega romarja, ki je bil pod mizo, 
kjer sta ga našla žandarja. Sina so obsodili na smrt z obešanjem in kazen 
takoj izvršili. Njegov oče je naslednje jutro odšel, da bi sina snel in pokopal. 
Sin, ki je visel na vislicah je še živel in je dejal, da je stal na ramenih bele 
gospe, ki ga je rešila smrti, saj je bil nedolžen. V zahvalo so sezidali cerkev 
Device Marije na Kamnu. 

Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 
187 – 189.

 

Kategorija:
Fasadni ornament

Geo-Koordinate:
46.607660943267724° geogr. širina, 15.171818733215332° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:

2367 Vuzenica
Stoji približno 500 m severno od naselja Vuzenica.

Upodobljeni motivi / napisi:
V cerkvi so leta 1666 postavili glavni oltar Svete Družine, 
isto leto pa so dogradili tudi zunanjo Marijino kapelo. V 
njej je pokopana grofica Kemeter, donatorka te izgrad-
nje. Cerkev ima še dva stranska oltarja in sicer oltar sv. 
Antona in oltar sv.Urha.

čas nastanKa:
1383, 1666, 1842

lastniK / varUh:
Župnija Vuzenica

evidenčna številKa dediščine:
EŠD 3512
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Cerkev sv. Janeza Krstnika
opis
Cerkev je srednjeveška gotska podružnica, ki je zrasla iz kapele, katera je 
znotraj poslikana s freskami iz 15. stol. Cerkev je enoladijska in v celoti obo-
kana.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Cerkev je bila zgrajena leta 1305. V 15. stoletju so jo prenovili in naslikali fres-
ke. Naslikal jih je znani velikovški slikar Mojster Friderik, pod beljaškim vpli-
vom okoli leta 1445. Poslikana je celotna notranjščina cerkve. Vse naslikane 
gotske freske so zelo dobro ohranjene, saj so bile dolga leta pod beležem 
in so zaradi tega zelo živih barv. V celoti je bila verjetno cerkev pobeljena 
v 17. ali 18. stoletju zaradi razsajanja kuge, saj je bila v njej bolnišnica. Šele 
leta 1972 je freske našel pod stropom takratni vuzeniški nadžupnik in de-
kan Zdravko Kordež.  Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, 
Vuzenica, 2007, str. 193 – 196.

 

Kategorija:
Fasadni ornament, Portal, vrata

Geo-Koordinate:
46.579542153858924° geogr. širina, 15.13143539428711° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
2367 Vuzenica
Cerkev stoji na robu vasi Šentjanž nad Dravčami, na 
poudarjeni gomili in ob lipi.

Upodobljeni motivi / napisi:
Na levi severni steni enoladijske cerkve je prikazan 
cikel slik Jezusovega rojstva in prihod Sv. Treh kraljev v 
skoraj naravni velikosti. Na desni južni steni cerkve pa 
je naslikano obglavljenje Janeza Krstnika. Poslikava je 
razdeljena v tri loke, vsak pa ima dva pasova. V zgorn-
jem pasu so naslikani: Janez Krstnik v puščavi, Jezusov 
krst v reki Jordan, Herodova gostija. V spodnji vrsti so 
naslikani: Janez v ječi, rabelj umori Janeza, mu odseka 
glavo; obglavljenje Janeza in Saloma, ki odnese njegovo 
glavo na pladnju k Herodu na gostijo.

UmetniK/Umetnica:
Mojster Friderik, naslikal freske 1445

čas nastanKa:
prva četrtina 14. stol., 1305, 15. stol.

lastniK / varUh:
Župnija Vuzenica

evidenčna številKa dediščine:
EŠD 724



11

 

Cerkev sv. Nikolaja
opis
Osnova cerkve je romanska kamnita zidava in masivni zvonik na glavnim 
oltarjem na vzhodu cerkve, postavljata sedanjo nadžupnijsko cerkev v 12. 
stoletje. 
V 13. stoletju so cerkev prezidali povišali in jo povečali proti zahodu, kamor 
so prestavili tudi vhodni romanski portal. V 14. stoletju so proti severu k 
cerkvi prizidali še Križevo kapelo in konec 14. stoletja še Mihaelovo kape-
lo. Kapeli sta obe grajeni v gotskem slogu in imata ohranjene stare gotske 
freske. Kapeli sta med seboj povezani v stransko ladjo, ki je povezana tudi z 
glavno, zaradi stenskih odprtin.
V 15. stoletju so cerkev podaljšali proti vzhodu in prizidali velik in visok prez-
biterij in oltarni prostor, hkrati pa so povišali zvonik za eno etažo. Glavno 
cerkveno ladjo, ki je do takrat imela raven lesen strop, pa so v času župnika 
Valentina Faberja okoli leta 1495 obokali z gotskim križnim obokom. V 16. 
stoletju so prizidali še pevski kor, ki je do danes ohranil prvotno obliko.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Cerkev sv.Nikolaja v Vuzenici ima že zelo dolgo zgodovino. V prvih časih 
pokristjanjevanja se domneva, da je bila v Vuzenici lesena kapela, to je nas-
ledila zidana rotunda na mestu, kjer sedaj stoji kip mrtve Marije, ki so ga 
postavili leta 1760, ko so rotundo porušili. 
Prvotne dimenzije cerkve so bile: dolžina ladje 15m, širina 8,15m in višina 
6m z ravnim lesenim kasetiranim stropom. 
Notranja oprema je izredno bogata, saj je glavni oltar sv. Nikolaja, med 
najlepšimi v Sloveniji in ga je leta 1739 izdelal Krištof Rudolf iz Celovca. Po-
leg glavnega so v cerkvi še oltar Device Marije, Oltar sv. Štefana, oltar sv. Mi-
haela in oltar Najdenja sv.Križa.  V letu 1780 je cerkve dobila novo ostrešje, ki 
je pokrivalo glavno ladjo in obe kapeli. V letu 1890 pa so povečali zakristijo 
in povišali zvonik na sedanjo višino. Tudi v novejšem času se cerkev in nje-
na notranja oprema vzdržujeta in obnavljata pod vodstvom tamkajšnjega 
župnika Ernesta Berložnika. 

Vuzenica je imela svojega prvega stalnega duhovnika že leta 1238, ki je bil 
Ditmajer, kateri je bil še podrejen pražupniji Šmartno pri Slovenj Gradcu. 
Samostojna župnija postane Vuzenica nato že leta 1254.

Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica 2007, str. 
172 – 180.;  Peter Macuh in drugi, Drava nekoč in danes: zemljepisne, zgo-
dovinske in etnološke značilnosti sveta ob Dravi; splavarstvo in energetika, 
Maribor, 2000, str. 95-97.

 

Kategorija:
(Skedenjsko) okno / lina, Fasadni ornament

Geo-Koordinate:
46.596603904624054° geogr. širina, 15.165724754333496° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
2367 Vuzenica
Zgornji trg 28. V jedru vasi Vuzenica, na utrjenem pros-
toru, ob župnišču.

Upodobljeni motivi / napisi:
V vuzeniški cerkvi je freske slikal mojster iz Nonče vasi, 
v 15. stoletju,  od katerega je najbolj znano delo v tej 
cerkvi, freska Marijine smrti.

UmetniK/Umetnica:
Mojster iz Nonče vasi, Krištof Rudolf

čas nastanKa:
prva četrtina 12. stol., sredina 13. stol., 14. stol., zadnja 
četrtina 15. stol.

lastniK / varUh:
Župnija Vuzenica

evidenčna številKa dediščine:
EŠD 857
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Cerkev sv. Primoža
opis
Cerkev iz leta 1789 stoji na obzidanem pokopališču. Predelana, opremljena 
in poslikana je bila med leti 1843 in 1859. V bližini je stala prvotna gotska 
cerkev, omenjena leta 1436. Pokriva jo dvokapna streha prekrita s strešno 
opeko, ki se v prezbiteriju polkrožno zaključi.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvotna cerkev naj bi po virih stala v Požarskem grabnu pri Lebičevem križu 
ali na Tavčmanovi ravni blizu ceste, ki je vodila k staremu kamnolomu in 
dalje proti današnji spodnji postaji žičnice Kaštivnik, kjer so nekoč v rovih 
kopali železovo rudo. Kdaj je bila postavljena prvotna cerkev ni znano, na 
oltarju pa je bila letnica 1684.  Mimo prve cerkve je vodila stara trgovska 
pot. V času cesarja Jožefa II, je bila zgrajena nova, oziroma druga cerkev, to-
krat na novi lokaciji na Šentprimškem ali Žvirčevem vrhu. V tleh v gozdu so 
še danes vidni temelji v višino 60 cm, dolžine 8 x 4 m. Zatem so zgradili še 
tretjo, novo cerkev, ki je bila podružnična cerkev sv. Primoža in sv. Felicijana 
na sedanji lokaciji. Prva maša je bila v njej 1789 leta. Leta 1843 so ob cerkvi 
zgradili novo župnišče in gospodarsko poslopje. To gradnjo je vodil Anton 
Martin Slomšek, ki je bil takrat nadžupnik v Vuzenici. 18. junija 1844 pa je 
bila posvečena in obnovljena cerkev sv. Primoža, ki jo je prav tako obnovil 
Anton Martin Slomšek. Cerkev je posvetil takratni lavantinski škof Ksaver 
Kutnar. S tem je sv. Primož na Pohorju postal kmalu samostojna župnija in 
njen prvi župnik je postal Janez Krumpak, ki je pisal tudi pesmi. V kuracijo je 
bila povzdignjena leta 1887 in leta 1891 je postala samostojna župnija. Cer-
kev ima raven lesen strop, kot včasih romanske cerkve. Med letoma 1844 in 
1859 so cerkev še opremili z notranjo opremo in zgradili še zvonik. V cerkvi 
so trije oltarji. Med župniki na tej župniji velja omeniti še Ivana Dolinarja, ki 
je bil tu dušni pastir kar 45 let, vse do leta 1965, ko je umrl v starosti 84 let.
Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 
184 – 186.

 

Kategorija:
Fasadni ornament

Geo-Koordinate:
46.55798978127518° geogr. širina, 15.164812803268432° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:

2367 Vuzenica
Cerkev stoji v središču vasi Sveti Primož na Pohorju.

čas nastanKa:
1789

lastniK / varUh:
Župnija sv. Primož na Pohorju

evidenčna številKa dediščine:
EŠD 3288
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Cerkev sv. vida
opis
Cerkev zgrajena v prvi polovici 15. stoletja je prvič omenjena leta 1478. 
Enoten gotski prostor se zaključuje tristrano. Oprema je baročna. Cerkve 
ima dvokapno streho pokrito s strešno opeko.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ta cerkev je sezidana v prvi polovici 15.stoletja. Njen prvi pisni vir so fevdal-
ne knjige iz leta 1478. Ima preprosto notranjo opremo in je od vseh cerkva 
v okolici doživela najmanj sprememb, zato je še posebej zanimiva. Anton 
Martin Slomšek je za njo kupil nov zvon leta 1839 in jo obnovil. Cerkev je 
imela še leta 1925 zvonik visok 46m, namesto katerega ima sedaj nad stre-
ho majhen lesen stolpič.

Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 
191, 192.

 

Kategorija:
Portal, vrata, Fasadni ornament

Geo-Koordinate:
46.594790334897° geogr. širina, 15.196065902709961° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:

2367 Vuzenica
Vzhodno od Vuzenice, na višini 440 m v naselju Sveti Vid 
pri Vuzenici.

čas nastanKa:
Prva polovica 15. stoletja

lastniK / varUh:
Župnija Vuzenica

evidenčna številKa dediščine:
EŠD 3511
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Šrotičeva kapela
opis
Zidana kapela ima pravokotni tloris. Ob strani vhoda sta dva stebra. Kapelo 
pokriva dvokapna streha pokrita s strešno opeko. Vhod in notranjost kape-
le sta polkrožno obokana. V notranjosti kapele je oltarna miza nad katero 
visi razpelo. Vhod v kapelo zapirajo lesena vrata.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelo imenujejo tudi Šrotičeva kapela, oziroma Šrotičev križ, po bližnji 
kmetiji Šrotič, na kateri stoji to znamenje. Kapelica je lepo vzdrževana in 
precej obiskana zlasti v maju, ko ob njej potekajo šmarnice.  
Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 
232

 

Kategorija:
Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.58140097052035° geogr. širina, 15.10719895362854° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Dravče 20
2367 Vuzenica
Kapelica stoji ob cesti Dravče - Stražnišnikov vrh, ne 
daleč stran od domačije Šrotič

Upodobljeni motivi / napisi:
Na hrbtni strani kapele je naslikana podoba sv. Roka. V 
kapeli poleg razpela visita še sliki Marije. V trikotu nad 
vhodom je naslikana številka 2000, ki pomeni leto ko so 
kapelo obnovili.

UmetniK/Umetnica:
Slikar Maks Pavličič iz Mute

čas nastanKa:
Konec 19. stoletja, obnovljena leta 2000

lastniK / varUh:
Družina Črešnik Ane

evidenčna številKa dediščine:
19913
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Čučijev križ
opis
Preprost lesen križ ima dvokapno streho iz dveh lesenih desk.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Tik pred koncem druge svetovne vojne v začetku maja 1945, se je kmet, 
gospodar na posestvu Čučej na Zgornjem Šentvidu, vračal iz nemškega za-
pora v Mariboru. Z njim je bila njegova hčerka. Šla sta iz Zgornjega trga po 
poti proti kmetiji Zblaznik, po robu takratne Mravljakove in Haflarjeve njive 
nad kolovozom. Oče je šel spredaj, hči pa za njim. Od kmetije Kuhelnik so ju 
opazili Nemci in kričali naj ne hodita naprej, ker so tam mine. Vendar je bilo 
prepozno, saj je oče že stopil nanjo. Mina je eksplodirala in ga ubila. Kmalu 
so na tem mestu postavili lesen križ, ki stoji še danes.
Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 
211.

 

Kategorija:
Poljski križ, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.596637° geogr. širina, 15.166918° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Vid
2367 Vuzenica
Križ stoji na sedanjem Haflerjevem travniku, približno 
200 m od cerkve sv. Nikolaja v Vuzenici.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim

UmetniK/Umetnica:
Obnovil Vinko Pobernik p.d. Pogorevčev

čas nastanKa:
1945, obnovljen 1985

lastniK / varUh:
Družina Pobernik
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draučbaherjev križ
opis
Velik lesen preprost križ. Ima deltoidno leseno nebo in strmo dvokapno 
streho iz desk.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na ovinku, kjer je tudi izvir vode, je na razmočenem terenu prišlo do 
nesreče. Pri prevozu hlodovine se je smrtno ponesrečil voznik. V spomin na 
ta dogodek so postavili križ ob poti.
Vir: Jože Praper, tipkopis, 2010.

 

Kategorija:
Križ ob poti, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.580907° geogr. širina, 15.150272° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Šentjanž nad Dravčami
2367 Vuzenica
nad Dravčami.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim.

čas nastanKa:
Začetek 20. Stoletja.

lastniK / varUh:
Družina p.d. Draučbaher
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erterjev križ
opis
Lesen križ z razpelom pokriva dvokapna streha pokrita s šitlni. Okrog kor-
pusa je venec iz umetnih rož.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Namen postavitve križa na tem mestu ni znan, domnevamo pa lahko, da 
so ga postavili  zaradi križišča cest. Križ je lepo vzdrževan in pod njim so 
zasajene rože.
Ustni vir: Jože Praper, 22.7.2010.

 

Kategorija:
Križ ob poti, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.520209o° geogr. širina, 15.153961o° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:

2367 Vuzenica
Križ stoji na Slovenjegraškem sedlu, na križišču cest, 
Buneško – Kremžarica – Grmovškov dom – Partizanski 
dom. Križ stoji še na vuzeniški strani.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s križanim

UmetniK/Umetnica:
Neznan

čas nastanKa:
Ni znan

lastniK / varUh:
Družina Berneker, p.d. Erter
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Marijina smrt
opis
Ikonografsko nenavaden motiv baročne skulpture. Na širokem podstavku 
iz rezanega kamna je figuralna skupina sedečega Kristusa, z ležečo Marijo 
v naročju.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pri tem znamenju gre za nekaj različnih razlag. Po eni bi naj bil upodobljen 
sv.Janez Evangelist, ki drži v naročju mrtvo Marijo. Po drugi razlagi bi se naj 
Marija pod križem samo onesvestila in jo je apostol Janez samo prestregel. 
Po tretji razlagi pa bi naj bila Marija v naročju Jezusa, ki ji kaže pot v nebo z 
dvema prstoma.

Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 
183.

 

Kategorija:
Križev pot, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.59686757982815° geogr. širina, 15.165413618087769° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Zgornji trg 28
2367 Vuzenica
Ob cerkvi sv. Nikolaja v Vuzenici

Upodobljeni motivi / napisi:
Ikonografski motiv Pieta, vendar v zamenjanih vlogah. 
Na mestu l. 1760 porušene prve vuzeniške cerkve,  kam-
nite rotunde so postavili kamniti spomenik "Marijina 
smrt". Učenec, apostol Janez evangelist drži v naročju 
mtrvo Marijo. (dr. Zadnikarjeva razlaga) Medtem ko je 
razlaga dr. Menašeja naslednja, to je trenutek, ko se je 
Marija pod križem onesvestila in jo je apostol Janez, 
kateremu je Jezus pred smrtjo naročil, naj skrbi zanjo, 
prestregel. Tretja možna rešitev (go. Simoniti)pa je, 
da je Marija v naročju Jezusa, ki kaže v nebo z dvema 
prstoma.
Vir: Praper, Vuzenica znamenistori in zanimivosti, 2007, 
str. 183

čas nastanKa:
18. stoletje, ok. 1760

lastniK / varUh:
Župnija Vuzenica

evidenčna številKa dediščine:
8172
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grbovna plošča na cerkvi 
sv. Nikolaja
opis
Grbovna plošča je štirikotne oblike in na njej je izbočen relief grba 
vuzeniškega župnika in arhidiakona Bernarda Pellasiusa.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Oglejski patriarh Gregor je leta 1267 na prošnjo celjskega grofa Henrika in 
njegove žene Elizabete imenoval takratnega vuzeniškega župnika Bernar-
da Pellasiusa in njegove zakonite naslednike v tej župniji za stalnega arhidi-
akona oglejskega patriarhata za ozemlje med Dravo in Savo. Domneva se 
da je ta grbovna plošča, grb tega Bernarda Pellasiusa.
Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str.27

 

Kategorija:
Slika, kip, Fasadni ornament

Geo-Koordinate:
46.596630° geogr. širina, 15.165783° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Zgornji trg
2367 Vuzenica
Grbovna plošča se nahaja na prvem oporniku na 
župnijski cerkvi sv. Nikolaja v Vuzenici.

lastniK / varUh:
Župnija Vuzenica
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grbovna plošča 
Trušenjskih
opis
Grbovna plošča je štirikotne oblike in ima izbočen relief grba rodbine 
Trušenjskih, iz katere izvirajo Koloni, ustanovitelji gradu v Vuzenici in njeg-
ovi grofje in gospodarji do leta 1374, ko je umrl zadnji, Kolon V.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ta grbovna plošča, ki spominja na župnika Bengerda Kolona, je bila na-
knadno vgrajena v ta opornik, saj je le ta mlajšega izvora in sicer iz 15.stolet-
ja. Grbovna plošča ima na zgornji strani nečitljiv napis, nad viteško čelado 
sta bivolska rogova in na vsakem rogu je po pet lipovih listov. Manjka še 
ena grbovna plošča s ptičem, ki naj bi bil nekoč pod tem grbom. Vse skupaj 
je tvorilo grb koroške družine Trušenjskih. Drugi vir pa navaja, da je to grb 
graditelja prezbiterija iz 15. stoletja, kar ne izključuje prve trditve.
Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 
32.

 

Kategorija:
Slika, kip, Fasadni ornament

Geo-Koordinate:
46.596630° geogr. širina, 15.165783° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Zgornji trg
2367 Vuzenica
Grbovna plošča se nahaja na župnijski cerkvi sv. Nikolaja 
v Vuzenici.

čas nastanKa:
15. stoletje

lastniK / varUh:
Župnija Vuzenica
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Hrastnikova kapela
opis
Kapela je zidana iz zidakov, ima štiristrano obliko in jo pokriva štirikapna 
streha pokrita s šitlni, na vrhu katere je pritrjen križ. Vhod v kapelo zapirajo 
lesena in delno zastekljena vrata.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvotno kapelo so postavili v zahvalo, da so vsi srečno preživeli prvo sve-
tovno vojno. Po drugi svetovni vojni so jo obnovili in ponovno blagoslovili 
z namenom zahvale za srečno preživetje druge svetovne vojne. 
Vir: ustni vir Jože Praper, 22.7.2010.

 

Kategorija:
Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.589992° geogr. širina, 15.203503° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Vid 76
2367 Vuzenica
Kapela stoji na travniku nad domačijo Hrastnik na Sv. 
Vidu 76.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis: »MATI« in »INRI«
Znotraj kapele je oltarna miza, na katero je postavljen 
Marijin kip.

UmetniK/Umetnica:
Kapelo je obnovil Janko Grolc

čas nastanKa:
Po 1.sv.v., obnovljena po 2.sv.v. in nazadnje 2009

lastniK / varUh:
Strmčnik Ernest
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Huterjeva kapelica
opis
Kamnito zidana kapela ima dve večji niši. V niši obrnjeni proti cesti je pos-
tavljen križ, v nasprotni niši je oltarna miza. Na vsaki strani ima kapela dve 
manjši zidni niši, ki pa nista poslikani. Kapela je štirikotne oblike in jo pokri-
va dvokapna streha z opečnato strešno kritino.

 

Kategorija:
Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.589276022048665° geogr. širina, 15.128828287124634° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Dravče 3
2367 Vuzenica
Kapelica stoji ob cesti, v središču vasi Dravče

čas nastanKa:
Prva četrtina 19. stoletja

lastniK / varUh:
Marjan Pogorelc

evidenčna številKa dediščine:
19914
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Ižakov križ
opis
Križ je lesen in na njem je lepo izrezljano leseno razpelo. Križ pokriva dvo-
kapna streha pokrita s skodlami. Z hrbtne strani so na križ pritrjene deske v 
obliki deltoida. Ob križu stoji kamen s spominskim napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ so postavili ob stoletnici rojstva Antona Kneza (1903 – 2003).
Ustni vir: Jože Praper, 22.7.2010.

 

Kategorija:
Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.546663° geogr. širina, 15.164990° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Primož na Pohorju 34
2367 Vuzenica
Križ stoji ob robu gozda nad domačijo Ižak na Sv. 
Primožu na Pohorju 34.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na kamnu ob križu:
1903
+75
2003

UmetniK/Umetnica:
dal postaviti, Jože Knez; križ izdelal Mirko Lužnik

čas nastanKa:
2003, 2007

lastniK / varUh:
Družina Knez, p.d. Ižak
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Kačeva kapela, Kapela pri 
hiši Pohorska 108
opis
Prizmatična kapelica po gradbeni masi spominja na koroška znamenja. 
Stranske fasade členijo polkrožne niše. Je kvadratne oblike in je pokrita z 
štirikapno streho iz šitlnov. Na vrhu strehe je nameščen kovinski križ, ki ima 
obliko »papeškega križa«. Poslikave na steni so slabo vidne. Vhod v kapelo 
in njena notranjost sta polkrožno obokana. Nad vhodom v kapelo so tri 
manjše zidne niše. Vhod v kapelo zapirajo lesena vrata.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pri tej kapeli so vsako lepo šmarnične pobožnosti. Kapela je lepo vzdrževana 
in je verjetno ena izmed starejših na tem območju.
Namen postavitve kapele ni poznan. So pa okoli kapele krožile zanimive 
zgodbe. Pripovedujejo, da je bil pod kapelo zakopan denar v nekakšno 
železno škatlo, ki pa je do sedaj nihče ni odkril.

Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini, Koroški 
tednik, let II, št. 49, 17. december 1998, str.7.; Jože Praper, Vuzenica zname-
nitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 235.

 

Kategorija:
Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.5810135789188° geogr. širina, 15.165917873382568° geogr. dolžina

Upodobljeni motivi / napisi:
Freske na in v kapeli so slabo vidne.
V notranjosti kapele je nad oltarno mizo pritrjen lesen 
križ z razpelom.

čas nastanKa:
19. stoletje

lastniK / varUh:
Ivan Javornik

evidenčna številKa dediščine:
8174
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Kanopova kapela
opis
Pravokotna zidana kapela ima notranji prostor z oltarno menzo. Do kapele 
vodijo betonske stopnice. Streha kapele je dvokapna in krita s pločevino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelo je postavil oče Kolman, ko je njegov sin Ivan Kolman imel na tem 
mestu nesrečo s traktorjem. Nesrečo je preživel, oče pa je postavil kapelo v 
zahvalo za srečno rešitev.
Vir: Jože Praper, tipkopis, 2010.

 

Kategorija:
Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.583216° geogr. širina, 15.165193° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Primož na Pohorju
2367 Vuzenica
Kapela leži pod domačijo Kanop na Pohorski cesti, Sv. 
Primož na Pohorju.

Upodobljeni motivi / napisi:
V notranjosti je kip Marije in nabožne slike.

čas nastanKa:
1968

lastniK / varUh:
Družina Kolman
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goričanova kapela
opis
Kapela je zidana in ima več kotno apsido, ki daje kapeli tlorisni videz 
šestkotnika. Na dveh zunanjih stenah ima kapela namesto zidnih niš nas-
likani dve neogotski okni. V apsidi pa sta narejeni dve neogotski okni z vi-
trajema, ki v kapelo spuščata svetlobo z zadnje strani. Kapelica je odprtega 
tipa s poudarjenim neogotskim vhodom. Vhod v kapelo zapirajo lesena 
zašiljena in zastekljena vrata. Kapelo pokriva petkapna streha iz »šitlnov« 
na vrhu katere sta postavljena lesen križ in manjša železna zastavica.

 

Kategorija:
Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.5574699206071° geogr. širina, 15.164914727210999° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Primož na Pohorju 24
2367 Vuzenica
Kapelica stoji južno od cerkve sv. Primož na Pohorju, ob 
cesti. Sv. Primož na Pohorju 24.

Upodobljeni motivi / napisi:
Kapelo krasijo kipi kronane Marije, sv. Katarine Aleksan-
drijske in še enega svetnika

čas nastanKa:
zadnja četrtina 19. stoletja

lastniK / varUh:
Strmčnik Anton in Jožefa

evidenčna številKa dediščine:
13765
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Kapela sv. Florijana
opis
Historicistična kapela zaprtega tipa z neogotskimi stilnimi elementi. Kape-
la je štirikotne oblike, ima majhen zidan zvonik in je pokrita z dvokapno 
streho in opečnato strešno kritino. Ima šilast vhodni portal in ob straneh 
reliefno upodobljena stebra na zunanji fasadi. V trikotu nad vhodom je 
naslikana freska sv.Florijana.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na tem mestu je v preteklosti že stala kapela, ki pa so jo morali po odloku 
cesarja Jožefa II, leta 1783 opustiti. Nekaj časa je služila, kot skladišče, po-
tem pa je propadla, ker je ni nihče vzdrževal. Leta 1879 so župljani na starih 
temeljih postavili novo kapelo, ki je večja od stare in ima obliko majhne 
cerkvice sv. Florijana. V bližini kapele stoji nekdanja Bramurjeva gostilna v 
kateri so se po legendi ustavljali romarji, ki so hodili iz Gradca na Višarje 
skozi Vuzenico.
Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, 
str.197.; ustni vir: Jože Praper, 21.7.2010.

 

Kategorija:
Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.60168329696108° geogr. širina, 15.167478919029236° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Spodnji trg
2367 Vuzenica
Kapela stoji na Spodnjem trgu v naselju Vuzenica, pod 
vzpetino s Pistrovim gradu

Upodobljeni motivi / napisi:
V kapeli je oltar sv. Florijana, kip Marije, slika sv. Apolo-
nije. 
V trikotu nad vhodom je freska sv. Florijana

Sv. Florijan, svetnik, ki goduje 4. maja, je zavetnik 
gasilcev, ker je svoje življenje mučeniško končal v vodi, s 
katero se gasi požare.

čas nastanKa:
1879

lastniK / varUh:
Župnija Vuzenica

evidenčna številKa dediščine:
8173
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Kapela v cerkvenem  
obzidju cerkve sv. Nikolaja
opis
Zidana kapela je štirikotne oblike, polkrožno obokana in ima v notranjosti 
oltarno mizo, nad katero je pritrjen lesen križ z razpelom. Nad vhodom ima 
pravokotno zidno nišo. Kapelo pokriva dvokapna kamnita streha, na vrhu 
katere je nameščen kamnit križ.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je precej mlajša od srednjeveškega obzidja iz 15. stoletja, je zidana 
in z betonsko streho. Verjetno je bila postavljena leta 1902, ob večji obnovi 
cerkve sv. Nikolaja.
Vir: Jože Praper, tipkopis, 2010.

 

Kategorija:
Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.596647° geogr. širina, 15.166031° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Zgornji trg
2367 Vuzenica
Kapela stoji ob cesti skozi Zgornji trg v Vuzenici v cerk-
venem obzidju.

Upodobljeni motivi / napisi:
Kapela nima vidnih zidnih poslikav. V kapeli je križ in 
polica za rože.

čas nastanKa:
1902

lastniK / varUh:
Župnija Vuzenica
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Kresnikova hišna niša
opis
Na vogalu hiše na kateri je pritrjena spominska plošča Petra Kresnika je iz-
dolbena polkrožna zidna niša.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V tej hiši je bila nekaj časa trgovina Torej in sedaj Repnikova hiša. Poslovni 
prostori so opuščeni.
Vir: Jože Praper, 22.10.2010.

 

Kategorija:
Slika, kip, Fasadni ornament

Geo-Koordinate:
46.597223° geogr. širina, 15.166189° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Zgornji trg 5
2367 Vuzenica
Vogalna zidna niša se nahaja na hiši Zgornji trg 5, 
Vuzenica.

Upodobljeni motivi / napisi:
V niši stoji kip Marije.

UmetniK/Umetnica:
Neznan

čas nastanKa:
Ni znan.

lastniK / varUh:
Družina Kresnik
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Križ na Šentviškem klancu
opis
Lesen križ z lesenim korpusom ima valovito dvokapno streho pokrito s 
pločevino. Z hrbtne strani so na križ pritrjene deske v obliki deltoida.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ so na tem mestu postavili v spomin na vlak, ki je leta 1898 na tem 
mestu iztiril, ko je peljal iz Vuzenice proti Mariboru. Celoten vlak je drsel po 
strmini proti Dravi in se tik pred njo ustavil. Od potnikov ni bil nihče težje 
poškodovan. V zahvalo za to »srečo v nesreči« so železničarji postavili križ in 
začeli pogosteje romati k cerkvi Device Marije na Kamnu. Po drugi svetovni 
vojni je tu nastala močna romarska pot, predvsem na 15.avgust. 
Še vedno se pri cerkvi Device Marije na Kamnu zbere veliko število verni-
kov.
Vir: Jože Praper, 22.7.2010.

 

Kategorija:
Križ ob poti, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.605961° geogr. širina, 15.170798° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Vid
2367 Vuzenica
Križ stoji tik nad cesto v šentviškem klancu, malo naprej 
od železniškega prehoda

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim

UmetniK/Umetnica:
Neznan

čas nastanKa:
1898

lastniK / varUh:
Župnija Vuzenica
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Mačkov križ
opis
Lesen križ z razpelom pokriva dvokapna streha pokrita s šitlni. Okoli korpu-
sa je pritrjen venec iz umetnih rož.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Namen postavitve križa na tem mestu ni znan, domnevamo pa lahko, da 
so ga postavili  zaradi križišča cest. Križ je lepo vzdrževan in pod njim so 
zasajene rože.
Ustni vir: Jože Praper, 22.7.2010.

 

Kategorija:
Križ ob poti, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.524082° geogr. širina, 15.144065° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Primož na Pohorju
2367 Vuzenica
Križ stoji na križišču cest pod Mačkovim vrhom pred 
domačijo Maček na Sv. Primožu na Pohorju.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim

UmetniK/Umetnica:
Neznan

čas nastanKa:
Ni znan

lastniK / varUh:
Družina p.d. Maček
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Marijina tabla pri rebiču
opis
Znamenje ima petkotno škatlasto obliko. Pokriva ga dvokapna streha, na 
vrhu katere je majhen križ.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Znamenje je dal postaviti Anton Medved ob smrti hčerke, ki je bila bolna. 
Njegova žena pa je za znamenje kupila majhen Marijin kipec. Znamenje so 
pritrdili na smreki v sosedovem gozdu, tako da gleda proti domačiji.
Ustni vir: Jože Praper, 22.7.2010.

 

Kategorija:
Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.593891° geogr. širina, 15.196092° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Vid 78
2367 Vuzenica
Znamenje visi na smreki v sosedovem gozdu pred 
Rebičevo domačijo na Sv.Vidu 78.

Upodobljeni motivi / napisi:
V znamenje je postavljen majhen kip Marije

UmetniK/Umetnica:
Dal postaviti Anton Medved.

čas nastanKa:
1995

lastniK / varUh:
Družina Medved, p.d. Rebič
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Mršenkovo znamenje
opis
Znamenje je zidano in ima štirikapno streho pokrito s šitlni, na vrhu katere 
je pritrjen križ. Znamenje ima na zunanjih stenah tri zidne niše. Glavna niša 
pa je v notranjosti obokana.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vezovnik Simon  se je zaobljubil, če srečno preživi vojsko, da bo postavil 
kapelo. Svojo obljubo je Simon Vezovnik izpolnil leta 1991, ko je postavil to 
zelo lepo znamenje, oziroma kapelico. Blagoslov znamenja je potekal leta 
1991. Vsako leto pa je pri tem znamenju na praznik sv. Ane (26. julija) tudi 
sveta maša.
Ustni vir: Jože Praper in Anton Vezovnik, 21.7.2010.

 

Kategorija:
Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.575637° geogr. širina, 15.195960° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Vid 68
2367 Vuzenica
Znamenje stoji na travniku nad domačijo Mršenk, na Sv. 
Vidu 68

Upodobljeni motivi / napisi:
V levi zunanji niši je naslikana podoba sv. Simona, v niši 
na hrbtni strani je obešen križ s križanim in v niši na 
desni strani je naslikana podoba sv. Ane. Svetnika, ki sta 
naslikana sta krstna zavetnika staršev. V glavni niši pa je 
postavljen kip Marije.

UmetniK/Umetnica:
Vezovnik Simon; znamenje je poslikal Župančič iz 
Vuzenice.

čas nastanKa:
1991

lastniK / varUh:
Vezovnik Anton
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Nagrobnik padlim  
partizanom
opis
Skromen nagrobnik v obliki lesenega križa s streho. Na njem je pritrjena 
lesena tabla z napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kmalu po ustanovitvi Zidanškove brigade na Sv. Primožu na Pohorju so 
umrli nasilne smrti trije nedolžni partizani, ker so imeli pri sebi simbo-
le katoliške vere. Brez zaslišanja in sodbe so jih mučili in ubili partizani in 
pokopali v gnojno jamo. Kasneje so jih prekopali na pokopališče na Sv. 
Primožu na Pohorju. 
V letu 2008 je Odbor Zveze borcev Slovenije obravnaval te dogodke in se 
javno opravičil za pomoto…
Vir: Jože Praper, tipkopis, 2010.

 

Kategorija:
Vojni spomenik, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.558286° geogr. širina, 15.164986° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Primož na Pohorju
2367 Vuzenica
Nagrobnik je postavljen na pokopališču na Sv. Primožu 
na Pohorju.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na tabli:
GOLOB  JANEZ  1925
NOVAK  ANDREJ  1918
KUMER  JANEZ  1921

PADLI 8.1.1944,
POČIVAJTE V MIRU!

čas nastanKa:
1944
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Niša  na fasadi Ižakove hiše
opis
Na zunanji fasadi Ižakove hiše je na vogalu polkrožno vdolbena zidna niša. 
V njej je postavljen kipec device Marije.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Nišo so naredili, ko so leta 1978 delali novo fasado na hiši, v priprošnjo za 
varstvo hiše.
Ustni vir: družina Knez in Jože Praper, 22.7.2010.

 

Kategorija:
Slika, kip, Fasadni ornament

Geo-Koordinate:
46.546634° geogr. širina, 15.166280° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Primož na Pohorju 34
2367 Vuzenica
Niša se nahaja na fasadi stanovanjske hiše na domačiji 
Ižak, Sv. Primož na Pohorju 34

Upodobljeni motivi / napisi:
Kipec Marije Device

UmetniK/Umetnica:
Kipec je izdelal Milan Furman iz Vuzenice.

čas nastanKa:
1978

lastniK / varUh:
Družina Knez, p.d. Ižak
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ostanki dvorca Štok
opis
Dvonadstropna kamnita stavba je imela štirikapno skodlasto streho. Na 
fasadi vidni sledovi poslikave. 2007 leta je bila stavba porušena. Od nje je 
ostal samo vhodni portal, ki so ga zaščitili s streho.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvotno pristava, 1578 predelana v dvorec. V tem poslopju je bil nekaj časa 
tudi sedež železarske družbe Vuzenica s svojim rudnikom železove rude 
in plavžem. Streha je bila zadnjič pokrita s šitlni leta 1966, saj so bila v njej 
stanovanja. Lep kamnit vhodni portal z reliefno kamnito napisno ploščo 
nad vhodnim portalom je ostal na istem mestu, saj so vrh njega namestili 
majhno streho, ki ga varuje pred vremenskimi neprilikami.
Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 
212, 213.

 

Kategorija:
Portal, vrata, Fasadni ornament

Geo-Koordinate:
46.597355854759336° geogr. širina, 15.168428421020507° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Planinska ulica 4
2367 Vuzenica
Ostanki dvorca stojijo na hribu, vzhodno od jedra nasel-
ja Vuzenica.

Upodobljeni motivi / napisi:
Bogat portal z grbovno ploščo z letnico 1658. V 
notranjščini oboki in poslikani leseni stropovi.

čas nastanKa:
tretja četrtina 16. stoletja, 1578, tretja četrtina 17. stol., 
1658

lastniK / varUh:
Občina Vuzenica

evidenčna številKa dediščine:
EŠD 8142
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ostanki plavža na  
Sv. Primožu
opis
Od plavža je ohranjen del zidovja v polkrožni obliki. Na drugi strani potoka 
pa se vidijo še ostanki vodnih zbiralnikov in stavbe, v kateri je bilo vodno 
kladivo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvič so objekti prikazani na starem zemljevidu nekdanje občine Sv. Primož 
na Pohorju v merilu 1: 2880. Po plavžu se imenuje tudi potok Plavžnica. 
Med vrisanimi objekti na zemljevidu so bili trije objekti zidani, trije objekti 
so bili leseni, en objekt pa je bil zidan in lesen. Med temi objekti je bil eden 
namenjen za stanovanja delavcem, ki je meril 39 m v dolžino in 17 m v 
širino. Drugi objekt je bila topilnica, katere mere so znašale 20 m v dolžino 
in 11,5 m v širino in tretji zidan objekt je bil plavž, ki je meril 18,7 m x 17,3 
m. Ob teh objektih je bila tudi kovačnica, ki je bila pol zidana, pol lesena, 
katere zidani del je meril 30 x 8,6 m in leseni del, ki pa je bil velik 10 x 10 m. 
Zgrajeno je bilo tudi skladišče, katerega velikost je bila v dolžino 17,3 m v 
širino pa 9,2 m in 6,3 m. Poleg vseh teh objektov je stala tudi uta za oglje 
(spaderca), ki je bila lesena in je merila 6,3 x 11,5 m. Kot zadnji objekt pa je v 
tem kompleksu stala lesena shramba za orodje v velikost 3,5 x 7,2 m. 
K podjetju plavža so spadale tri hiše v Vuzenici in tudi Berghaus (danes Per-
kaus), ki je danes kmetija na spodnji postaji žičnice Kaštivnik. Na tem mestu 
sta stali dve manjši stanovanjski hiši za rudarje, imenovani »kanppenhaus«, 
ter kovačnica za orodje s skladiščem. V Vuzenici je bila uprava podjetja. 
Glavno poslopje rudarske uprave je bilo v graščini Štok, kjer so bile pisarne 
in stanovanje lastnika in uradnikov. K temu je spadal tudi objekt Počerjevo 
ali takrat imenovano Bartšerer, ki ima na vogalu južne in vzhodne stene 
dve sončni uri iz leta 1783. Tu so bile kleti, skladišča in stanovanja za delav-
ce. Vse prej omenjene objekte je leta 1799 kupilo fužinarsko podjetje Ober-
steiner et Co iz Sv. Vida ob Glini. Nov razcvet so obrati doživeli v času Napo-
leonskih vojn in Ilirskih provinc, ko so izdelali 3 do 4 tisoč centov livarskih in 
sivih grodljev. Za taljenje železove rude so uporabljali les in oglje iz lastnih 
gozdov in s raznimi pogodba tudi iz gozdov, ki so bili v drugi lasti. Raz-
voj vuzeniških fužin je tako počasi napredoval, kljub skromni tehnologiji. 
Leta 1847 je bil lastnih vuzeniških fužin Roman Schmitt. Točno po petdes-
etih letih obratovanja pa so leta 1833 rudnik železove rude zaprli, zaradi 
močnejše konkurence, slabih prometnih in transportnih poti in nizke vseb-
nosti železa. Drugod so talili rudo z 60 – 70% vsebnostjo železa, tukaj pa le 
z največ 25% vsebnostjo železa. Drugi dejavnik je bil tudi ta, da so plavže 
in peči drugod ogrevali s premogom, tukaj pa z že takrat dražjim ogljem. 
Rudnik je pričel obratovati leta 1784 in prenehal z delom leta 1833. Vsi rovi 
so se zasuli, razen eden izmed vhodov je še delno viden. Rudniške in prede-
lovalne zgradbe so počasi začele propadati ali pa so njih propad pospešili 
ljudje, ki so odnašali njihov gradbeni material za gradnjo svojih hiš. Med 
leti 1946 in 1950 so začeli plavž rušiti, saj so potrebovali kamenje za grad-
njo ceste. Danes so sicer ostanki vuzeniškega plavža nekoliko manjši, kot 
leta 1946, vendar izjemno dragoceni in pomenijo pravo bogastvo za našo 
Koroško in tudi širšo slovensko zgodovino.

Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 
238-241; Metinger Jurij 22.7.2010.

 

Kategorija:
Plavž, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Geo-Koordinate:
46.56004064940935° geogr. širina, 15.181689262390136° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Primož na Pohorju 31
2367 Vuzenica
Ostanki plavža se nahajajo nad dolino Plavžnice ob hiši 
z naslovom Sv. Primož na Pohorju 31, p.d. Pri plavžu.

čas nastanKa:
18. stoletje

lastniK / varUh:
Jurij Metinger
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Pahernikov križ
opis
Lesen križ z lesenim korpusom je pokrit z leseno dvokapno streho iz šitlnov.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Mimo križa je nekoč vodila stara cesta na Sv. Primož na Pohorju. Na tem 
kraju bi se naj nekdo smrtno ponesrečil 1850. leta in v njegov spomin so 
postavili ta križ. Križ se imenuje po nekdanjih lastnikih tega zemljišča Pa-
hernikih.
Vir: Jože Praper, 22.7.2010.

 

Kategorija:
Križ ob poti, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.565695° geogr. širina, 15.174127° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Primož na Pohorju 79
2367 Vuzenica
Križ stoji na travniku pri razcepu cest za Sv. Primož na 
Pohorju. Nasproti hiše z naslovom Sv. Primož na Pohorju 
79

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim

čas nastanKa:
1858

lastniK / varUh:
Kremžer Vlado in Helena
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Partizanska bolnišnica 
Svoboda na drčah
opis
Bolnišnico so zgradili leta 1945. V njej sta bila dva prostora: operacijska 
soba in soba za bolnike. V bolnišnici se je zdravilo od 15 do 20 partizanov. 
Danes je ohranjena lesena baraka podolžnega videza. Streha je dvokapni-
ca krita s skodli. Baraka ima tri manjša okna in dva vhoda. 
Notranji inventar je skromen. V večjem delu barake so postavljeni pogra-
di za ranjence, manjši del je spremenjen v operacijsko sobo, kjer je lesena 
operacijska miza.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
NASTANEK IN DELOVANJE PARTIZANSKE BOLNIŠNICE SVOBODA:
Na območju Pohorja vse do prihoda XIV. slovenske narodnoosvobodilne 
udarne divizije na Štajersko (februar 1944) ni bilo ustreznih možnosti in 
potreb po gradnji partizanskih bolnišnic. Ranjenci, kolikor jih je do takrat 
bilo, so se zdravili v skritih bunkerjih v gozdovih, pri zavednih domačijah 
itd.
Organizirana skrb za ranjence, bolne in izčrpane borce se je začela s priho-
dom XIV. divizije, ki je v tritedenski ofenzivi z Nemci imela veliko ranjencev. 
Za te ranjence, pa tudi za ranjence, ki so jih brigade XIV. divizije in druge 
štajerske enote NOV imele v nadaljnjih bojih s sovražnikom, je bilo treba 
zgraditi ustrezne partizanske bolnišnice, kakršne so že dve leti obstajale na 
Dolenjskem in Notranjskem.
Pod vodstvom dr. Ivana Kopača-Paučka, prej brigadnega zdravnika oz. sa-
nitetnega referenta Bračičeve brigade XIV. divizije, so domačini- aktivisti 
OF- od aprila 1944 do konca vojne zgradili na območju zahodnega Pohorja 
6 konspirativnih partizanskih bolnišnic (sanitetni sektor P-1): Kozjak, Krn, Št. 
Primož, Trška gora, Dovže in Svoboda. V njih se je zdravilo okrog 300 težjih 
ranjencev.
Kot zadnja je bila v aprilu 1945 zgrajena partizanska bolnišnica »Svoboda«. 
Dne 3. maja 1945 je sprejela 10 ranjencev, prostora pa je bilo za 25 ran-
jencev.

Objekt, ki je bil obnovljen leta 2000 je bil uvrščen med nepremično kultur-
no dediščino. 
Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 
238.; informacijska tabla pri bolnišnici Svoboda.

 

Kategorija:
Obeležje dogodka, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.525138° geogr. širina, 15.185258° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Hudi kot
2367 Vuzenica
Bolnišnica leži pod Malo Kopo, v bližini Kopnikovega 
hriba, v bližini naselja Hudi kot.

Upodobljeni motivi / napisi:
Pred barako je postavljena informacijska tabla.

UmetniK/Umetnica:
Tablo je postavil Koroški pokrajinski muzej, enota 
Slovenj Gradec.

čas nastanKa:
1945, adaptirana baraka 1975/78, obnovljen 2000

lastniK / varUh:
Občina Vuzenica, Skrbnik: Združenje borcev za vredno-
te NOB, občinski odbor Vuzenica

evidenčna številKa dediščine:
EŠD 8230
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Pečirski križ
opis
Križ je lesen in ga pokriva dvokapna streha pokrita s pločevino. Na križu 
je majhen korpus. Pod korpusom je majhna polica, na kateri je prostor za 
cvetje.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pečirski križ so postavili zaradi nesreče gozdarja pri delu v gozdu.
Ustni vir: Jože Praper in Metinger Jurij 22.7.2010.

 

Kategorija:
Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.560579° geogr. širina, 15.183593° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Primož na Pohorju 76
2367 Vuzenica
Križ stoji ob cesti, ki pelje na Sv. Primož na Pohorju. Stoji 
ob cesti nasproti hiše z naslovom Sv. Primož na Pohorju 
76.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim

čas nastanKa:
Pred 2.sv. vojno. Obnovljen l. 2000

lastniK / varUh:
Ajtnik Feliks
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Peruševa kapelica
opis
Kapela je zidana in ima več kotno oblikovano apsido, kar vse skupaj, daje 
kapeli tlorisno podobo šestkotnika. Kapelica ima vhod, ki ga poudarja-
ta polstebra. Atika je dekorirana s trikotnikom, zvezdicama in cofastim 
zaključkom v zatrepu.  Kapelo pokriva štirikapna streha iz »šitlnov« na vrhu 
katere je postavljen lesen križ. Kapela je bila v preteklosti lepo poslikana, 
vendar so danes njene zunanje poslikave slabo vidne. V notranjosti kapele 
je postavljeno razpelo.

 

Kategorija:
Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.56297689532° geogr. širina, 15.16436219215393° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Primož na Pohorju 14
2367 Vuzenica
Kapelica stoji na domačiji Peruš, Sv. Primož na Pohorju 
14, vzhodno pod Primoškim vrhom

čas nastanKa:
1890, obnovljena je bila leta 1990 ob 100 letnici

lastniK / varUh:
Družina p.d. Peruš

evidenčna številKa dediščine:
19934
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Pivecov križ
opis
Lesen križ z razpelom ima dvokapno streho pokrito s šitlni. Na križ je prit-
rjena tudi spominska ploščica z napisom. Z hrbtne strani so pritrjene deske 
v obliki deltoida.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vuzeniški nadžupnik in dekan Pivec se je 10.julija 1927 z ministrantom 
Jožetom Pušnik, ki je bil takrat star 12 let, peš vračal od lepe nedelje pri sv. 
Vidu. Nenadoma mu je postalo slabo, zadela ga je kap in je na stezi nad 
železniško progo umrl. Ministrant je vzel aktovko z »ofrom« in odhitel v 
župnišče povedat o dogodku. Dekan je pokopan na starem pokopališču 
desno od križa v sredini pokopališča. 
Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 
211.

 

Kategorija:
Križ ob poti, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.598796° geogr. širina, 15.167447° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:

2367 Vuzenica
Križ se nahaja ob pešpoti, ki pelje proti cerkvi Device 
Marije na Kamnu v gozdu.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim

UmetniK/Umetnica:
Neznan

čas nastanKa:
1927

lastniK / varUh:
Župnija Vuzenica
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Plaznikova kapela
opis
Zidana kapela z notranjim prostorom. Streha je dvokapna in krita z opeko. 
Notranjost zapirajo železna vratca. Na stranskih stenah sta dve plitvi posli-
kani niši.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Gospodar Plaznikove kmetije Bruno Kasper se je 1989 na sosednjem 
Šrotovem posestvu težje ponesrečil s traktorjem. Kar 5 tednov je bil v 
bolnišnici priključen na umetna pljuča in mnogi so zmajevali z glavo, češ 
da ne bo nikakor preživel. Vendar je počasi le okreval. Pogosto se mu je san-
jalo, da leži pod Marijinim oltarjem. Tudi njegovi ženi Marici se je sanjalo, da 
vidi na njihovem bližnjem hribu Marijo z angeli. Tako je pri obeh dozorela 
odločitev, da postavita kapelo v čast Mariji. V prošnjo in zahvalo. Pri kapeli 
potekajo vsako leto šmarnične pobožnosti, katere so pred zgraditvijo ka-
pele potekale v hiši.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini, Koroški 
tednik, let II, št. 41, 22. november 1998, str.7.

 

Kategorija:
Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.573374° geogr. širina, 15.171242° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sveti Primož na Pohorju 57
2367 Vuzenica
Kapela stoji pri Plazniku na Sv. Primožu na Pohorju 57.

Upodobljeni motivi / napisi:
V notranjosti je kip Marije z Jezusom. Na stranskih ste-
nah, v plitvih zunanjih nišah sta podobi sv. Antona in sv. 
Primoža. V trikotu nad vhodom je naslikano božje oko.

UmetniK/Umetnica:
Ciril Jerič, slikar iz Ljubljane

čas nastanKa:
1992

lastniK / varUh:
Marjan Kasper
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Pobernikova bajta
opis
Lesena dvocelična dimnica z mogočno čopasto streho. Stanovanjski del je 
dimnični prostor z ohranjeno dimnično pečjo in okni "na smuk".

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na najbolj nujne sestavine, ravno toliko, da ji še lahko rečemo hiša, je zredu-
cirana preužitkarska Poberska bajta v Šentjanžu nad Dravčami. S skodlami 
krita čopasta streha pokriva dvoje prostorov. Prvi je bivalni prostor – dim-
nica, v njej pa je velika peč z odprtim kuriščem, klobukom in ognjiščem. 
Drugi prostor pa služi za spravilo sena. V dimnico je vhod neposredno, brez 
lope (veže). Vsi znaki kažejo, da so k dimnici prislonili senik dosti kasneje. 
Tako stoji pred nami malce zamaskirana klasična enoprostorska stanovan-
jska hiša – dimnica, ki naj bi po mnenju starejših etnologov koreninila kar 
neposredno v keltskem izročilu.
O kakršnih koli arhitetkurnih vrednotah in hotenjih tesarja, ki je Poberni-
kovo bajto postavil, bi prav težko govorili. Kljub temu pa rustikalna stavba 
ni brez estetskega mika. Majhna okna vrezana v bruna so lepo uokvirjena 
z letvami, zelo lepo so izvedeni tudi vogalni stiki, celo groba peč ima nekaj 
prvin oblikovanega objekta. Navsezadnje pa je tudi način kritja »na ribjo 
kost« svojski lepotni poudarek. Bajta na pretresljiv  način govori o načinu 
življenja najbolj revnih in zapostavljenih plasti v kmečkem okolju, pa tudi 
o stanovanjski kulturi v širšem okolju. Navsezadnje so se v zakajeni dimnici 
stiskali tudi bogati kmetje, v 17.stoletju pa so v malce večjih in verjetno 
tudi malce bolj ambiciozno oblikovanih dimnicah živeli celo župniki. Sta-
novanjska kultura in navade imajo neko zelo trdovratno lastnost – v ljudeh 
zbujajo udobne predstave, da se ne da živeti drugače, kot so vajeni. Zato 
se hiša in njena oprema spreminjata zelo počasi. Najprej se pojavijo ma-
jhne ne bistvene novosti – pa naj bodo to slike na steklo ali morda malce 
drugače oblikovana miza. Prva resnejša novost v kmečkem stavbarstvu na 
Pohorju so bila verjetno zastekljena okna. Steklo so dobivali iz sosednjih 
glažut. Starejših pričevanj žal ni, vendar lahko domnevamo, da se pohors-
ka hiša v tem pogledu ni bistveno razlikovala od abstraktnega evropskega 
povprečja – pred uvedbo stekel so namreč okna zapirali s pooljenim pa-
pirjem in morda s svinjskimi mehurji. Zato oblika dimnične hiše (tudi eno-
prostorne) ni le odsev revščine in zaostalosti, prej bi lahko rekli, da gre za 
način bivanja, ki so ga ljudje sprejemali kot samoumevnost – o tem priča 
tudi podatek, da se je še med obema vojnama tudi na velikih pohorskih 
kmetijah živelo še precej veliko število ljudi v dimnicah.
Vir: Sedej Ivan, Sto najlepših kmečkih hiš na Slovenskem, Ljubljana, 1989, 
str.92/93.;  Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 
2007, str. 220

 

Kategorija:
(Skedenjsko) okno / lina, Fasadni ornament

Geo-Koordinate:
46.575353314600726° geogr. širina, 15.134332180023193° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Šentjanž nad Dravčami 20
2367 Vuzenica
Stoji visoko na hribu južno od cerkve sv. Janeza Krstnika.

čas nastanKa:
Začetek 19. stoletja

lastniK / varUh:
Družina p.d. Pobernik

evidenčna številKa dediščine:
EŠD 726
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Pohorska kapelica
opis
Kapelica s poslikano notranjščino je iz druge polovice 19. stoletja. V osem-
desetih letih 20. stoletja je bila zelo predelana. Tako ima kapela štirikotno 
tlorisno obliko z poudarjenima vogaloma na sprednji strani. Kapelo pokri-
va dvokapna streha pokrita z strešno opeko. Vhod in notranjost kapele sta 
polkrožno obokana. V notranjosti kapele je oltarna miza z kipom Marije.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Tej kapeli v literaturi pravijo tudi Cankova kapela. Star kip Marije je dal 
župnik Berložnik obnovit in ga prestavil v cerkev device Marije na Kamnu. 
Ob kapeli stoji mogočna lipa, ki je v sredini votla in sodi v sklop naravne 
dediščine tega območja.
Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 
236.; ustni vir: Jože Praper, 22.7.2010.

 

Kategorija:
Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.55282193838654° geogr. širina, 15.16637921333313° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:

2367 Vuzenica
Kapelica stoji ob lokalni cesti Sveti Primož na Pohorju - 
Kope.

Upodobljeni motivi / napisi:
Notranjost kapele je bogato poslikana. Na stropu 
kapele je naslikan Jezus Kristus, kot vstali zveličar na levi 
in desni steni pa so naslikane podobe štirih evangelis-
tov. Vse naslikane podobe so naslikane v zelo temnih 
barvnih odtenkih, razen božjega groba. Nad vsako sliko 
evangelista je tudi napis v nemškem jeziku, ki razkriva 
za katerega evangelista gre. Napisi so slabo ohranjeni in 
se glase: » St.Matheus, St.Lukas, St.Markus, St.Johannes«. 
V sredini stoji kip Marije in pod oltarno mizo na naslika-
na podoba božjega groba. Na notranji strani vhodnega 
portala je napis v latinskem jeziku v dveh vrstah, ki pa je 
zelo slabo čitljiv.

čas nastanKa:
druga polovica 19. stol., zadnja četrtina 20. stol.

lastniK / varUh:
Ernest Strmčnik

evidenčna številKa dediščine:
19935
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Pokopališki križ na  
Sv. Primožu na Pohorju
opis
Visok pokopališki križ ima leseno nebo in strmo dvokapno streho krito s 
skodli. Na njem je dokaj velik kip Jezusa Kristusa.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pokopališki križi stojijo na pokopališčih v opomin in upanje na boljše drugo 
življenje.
Prvotno pokopališče na Sv. Primožu na Pohorju je iz leta 1789. Sedanjo 
povečano cerkev z gospodarskim poslopjem in župniščem je dal zgraditi 
A.M. Slomšek leta 1844.
Vir: Jože Praper, tipkopis, 2010.

 

Kategorija:
Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.55834389354006° geogr. širina, 15.16560673713684° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Primož na Pohorju
2367 Vuzenica
Križ stoji na pokopališču v naselju Sv. Primož na Pohorju.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim.

lastniK / varUh:
Župnija Sv. Primož na Pohorju
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Polnerjev križ
opis
Lesen križ ima deltoidno leseno nebo in strmo dvokapno streho. Streha 
je krita s pločevino. Okoli korpusa Kristusa je obešen venec umetnih rož.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Od tega križa se je vse do leta 1971, ko je Vuzenica še imela svoje 
pokopališče, formiral pogrebni sprevod do cerkve in kasneje po maši od 
cerkve do starega pokopališča v Vuzenici.
Vir: Jože Praper, tipkopis, 2010.

 

Kategorija:
Križ ob poti, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.596415° geogr. širina, 15.164738° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Primož na Pohorju
2367 Vuzenica
Križ stoji ob Jakobovi hiši na Pohorski ulici.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim.

čas nastanKa:
Po 1. sv. vojni.

lastniK / varUh:
Družina Motaln



48

 

Pristovška kapela
opis
V kamnu zidana kapela kvadratne oblike. Pokriva jo dvokapna streha pokri-
ta z šitlni. Vhod v kapelo je polkrožno obokan in ga zapirajo železna vrata. V 
notranjosti kapele je oltarna miza nad njo pa križ z razpelom. Strop je ban-
jasto obokan. Notranjščina je bila predelana v drugi polovici 20. stoletja.

 

Kategorija:
Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.54764597863345° geogr. širina, 15.143269300460815° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Šentjanž nad Dravčami 37
2367 Vuzenica
Kapelica stoji severno od domačije Pristovnik, južno 
pod Mravljakovim vrhom, Šentjanž nad Dravčami

čas nastanKa:
druga polovica 20. stoletja

lastniK / varUh:
Ferk Janez

evidenčna številKa dediščine:
19936
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Procesijski križ pri cerkvi 
sv. vida
opis
Lesen križ z velikim lesenim korpusom ima dvokapno leseno streho.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ob procesijah in farnih »žegnanjih« pri cerkvi sv.Vida se procesija vedno 
ustavi tudi ob tem križu.
Vir: Jože Praper, 22.7.2010.

 

Kategorija:
Križ ob poti, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.595126° geogr. širina, 15.194935° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Vid
2367 Vuzenica
Križ stoji ob robu gozda pod cerkvijo sv. Vida.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim

čas nastanKa:
Začetek 20. stoletja

lastniK / varUh:
Župnija Vuzenica
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Pustova kapelica
opis
Kapela je pravokotne tlorisne oblike. Pokriva jo dvokapna streha pokrita z 
šitlni. Notranjost kapele je polkrožno obokana. V kapeli je oltarna miza in 
nad njo visi razpelo. Kapelica s konca 19. stoletja je bila v celoti poslikana. 
Danes je skoraj na celotni kapeli že odpadel omet.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ni znan dogodek, zakaj bi postavili kapelo; stoji pa ob stari romarskia poti 
proti Šentjanževi cerkvi.

 

Kategorija:
Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.58258426758904° geogr. širina, 15.135287046432495° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Šentjanž nad Dravčami 10
2367 Vuzenica
Kapelica stoji na domačiji Pust, Šentjanž nad Dravčami 
10, severovzhodno pod cerkvijo sv. Janeza.

Upodobljeni motivi / napisi:
V njej je zelo dobro ohranjena freska sv. Janeza Krstnika, 
na oltarni mizi pod razpelom pa je postavljena slika Ma-
rije. Na stropu se vidi del nekdanje poslikave, domneva-
mo lahko, da gre za Andrejev križ.

čas nastanKa:
Kapelica s konca 19. stoletja je bila v celoti poslikana.

lastniK / varUh:
Vinko Gracej

evidenčna številKa dediščine:
9478
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Sedovnikova kapela
opis
Kapela je zidana, ima štirikotno tlorisno obliko in je po zunanjih ste-
nah obložena s pohorskim tonalitom. Zadnja stran kapele je polkrožno 
zaključena. Pokriva jo dvokapna streha pokrita s šitlni, ki je na zadnji strani 
polkrožno oblikovana, tako da  se prilega zadnji polkrožno oblikovani ste-
ni. Vhod v kapelo zapirajo kovana železna vrata. Vhod in notranjost kapele 
sta polkrožno obokana.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela na tem mestu stoji že zelo dolgo, najverjetneje od začetka 20. sto-
letja, kakor pravijo domači. Stara kapela je bila malo više, blizu javorja. Leta 
1953 so jo prenovili, vendar jo je v začetku devetdesetih let podrl javor. 
Domači so se zato odločili, da kapelo prenovijo, oziroma postavijo na novo. 
Postavili so jo nekaj metrov niže. Domači za kapelo zelo lepo skrbijo, saj je 
vsa v cvetju. Na domačiji Sedovnik stoji pred stanovanjsko hišo zelo stara 
lipa, katero bi naj posadili, ko so se Turki umaknili s teh krajev leta 1532.
Ustni vir: Jože Praper, Rozika in Jože Uran, 2010.

 

Kategorija:
Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.542104° geogr. širina, 15.16311° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Primož na Pohorju 44
2367 Vuzenica
Kapela stoji blizu stanovanjske hiše na domačiji Sedov-
nik na Sv. Primožu na Pohorju 44.

Upodobljeni motivi / napisi:
V notranjosti kapele je oltarna miza, na kateri stoji kip 
Marije. Nad vhodom v kapelo je pritrjen lesen križ.

čas nastanKa:
V začetku 20.stol.,1953 obnovljena, 1992/93 obnovljena

lastniK / varUh:
Rozika in Jože Uran
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Škrubijeva hiša
opis
Kmečka hiša je pol zidana pol lesena, narejena iz tesanih brun. Pokriva jo 
dvokapna čopasta streha prekrita s šitlni.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kmetijo Škrubi sestavljajo hiša, gospodarsko poslopje in čebelnjak. Vse 
stavbe so iz 19. stol., lesene, prekrite s skodlastimi strehami s širokimi 
napušči.

 

Kategorija:
Fasadni ornament

Geo-Koordinate:
46.56573545943276° geogr. širina, 15.15836477279663° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Primož na Pohorju 11
2367 Vuzenica
Samotna domačija stoji pod Primoškim vrhom, nedaleč 
iz vasi.

čas nastanKa:
19. stoletje

lastniK / varUh:
družina p.d. Škrubi

evidenčna številKa dediščine:
EŠD 8208
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Slomškova kapela pri  
devici Mariji na Kamnu
opis
Kapela je odprtega tipa, ima štirikotno obliko in je pokrita z dvokapno stre-
ho in skrilnato strešno kritino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Idejo za kapelo je dal vuzeniški župnik Ernest Berložnik.
Novo Slomškovo kapelo je blagoslovil mariborski škof dr. Franc Kramber-
ger 6. junija 1999.
Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 
190.; ustni vir: Jože Praper, 22.7.2010.

 

Kategorija:
Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.607912° geogr. širina, 15.171979° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Vid
2367 Vuzenica
Kapela stoji blizu cerkve Device Marije na Kamnu v 
Vuzenici.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis nad vhodom: 
BL. A. M. SLOMŠEK. V vitraju so upodobljeni Anton Mar-
tin Slomšek, Blaže in Nežica v nedeljski šoli.

UmetniK/Umetnica:
Stane Lodrant, arhitekt, vitraje je naredil Marko Jerman 
iz Argentine, izrezljani stebri so delo Simona Rutnika z 
Mute in kovaški izdelki so delo Rajmunda Poročnika z 
Mute.

čas nastanKa:
1999

lastniK / varUh:
Župnija Vuzenica
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Sončni uri na fasadi  
pristave dvorca Štok
opis
Sončni uri sta kvadratne oblike in sta naslikani na vogalu zidane stavbe, 
tako da imata stičišče stranic prav na vogalu. V sredini ima vsaka sončna ura 
manjši kovinski drog, katerega senca prikazuje čas.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V Vuzenici sta ohranjeni zgodovinski sončni uri iz leta 1783. Uri sta na 
starejšem objektu – pristava Počevar, na Planinski ulici, v neposredni bližini 
porušenega ” Štoka” – vuzeniškega dvorca od katerega je ostal samo portal. 
V dvorcu Štok je bil nekaj časa tudi sedež železarske družbe s svojim rud-
nikom železove rude in plavžem. Streha je bila zadnjič pokrita s šitlni leta 
1966, saj so bila v njej stanovanja. Lep kamnit vhodni portal z reliefno kam-
nito napisno ploščo nad vhodnim portalom bo ostal na istem mestu, saj bo 
narejena zanj konstrukcija z streho.
Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 
212, 213. http://vuzenica.blog.siol.net/category/vuzenica-lepote/page/4/.

 

Kategorija:
Slika, kip, Fasadni ornament

Geo-Koordinate:
46.59689878827371° geogr. širina, 15.167409181594848° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Planinska ulica 3
2367 Vuzenica
Sončni uri se nahajata na vogale nekdanje pristave 
Počevar na Planinski ulici 3 v Vuzenici

Upodobljeni motivi / napisi:
V naslikanem kvadratu ima vsaka sončna ura naslikana 
dva kolobarja, ki sta rdečo obarvana, med njima pa je 
bela podlaga. Na to podlago so v spodnjem delu vsake 
sončne ure naslikane rimske številke, v zgornjem pa 
je naslikan napis. ta se na zgornji uri glasi: UNI CUIPUE 
SUUM 17 C. V. F. V. V. Z. L 83. 
Na spodnji pa: RECTE FACIENPO P. NEMINEM TIM.
Zraven je še na obeh urah naslikanega nekaj 
cvetličnega okrasja.

čas nastanKa:
1783
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Spomenik Francu  
grubelniku Sivčniku
opis
Spomenik je iz grobo obdelanega kamna v obliki obeliska. Na njem je pos-
vetilni napis.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spomenik je postavljen Francu Grubelniku, p. d. Sivčniku, ki je 3. marca 
1945 padel pod streli okupatorja. 
V bližnjem bunkerju so se skrivali partizani. Nekdo jih je izdal in Nemci so 
bunker obkolili in napadli. Pod njihovimi streli je padel Grubelnik Franc, ka-
teremu so pozneje v bližini postavili spomenik.
Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 
216.

 

Kategorija:
Obeležje dogodka, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.55880128512853° geogr. širina, 15.153579711914062° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv.  Primož na Pohorju
2367 Vuzenica
Spomenik stoji na travniku Tajzl, na desni strani ceste 
blizu planinske koče Planinc. Sv. Primož na Pohorju.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na spomeniku:
ZA SVOBODO
V TEM KRAJU
PADEL 3/III 45
GRUBELNIK F..
P.D. SIVČNIK

čas nastanKa:
Po drugi svetovni vojni

lastniK / varUh:
Občina Vuzenica, Skrbnik: ZB za vrednote NOB, občinski 
odbor Vuzenica
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Spomenik He vuzenica
opis
Spomenik sestavlja vodna turbina, ki je postavljena na zelenico pred vho-
dom v HE. Pri tleh spomenika je tudi napisna plošča.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Leta 1947 se je pričela gradnja elektrarne v Vuzenici.
Najprej je prispela skupina 25 mož gradbenega podjetja Gradis iz Mari-
borskega otoka, ki je pripravljala teren za novo centralo. Podjetje, ki je grad-
njo elektrarne prevzelo, se je sprva imenovalo Gradis Ivan Maček-Matija, 
pozneje pa Tehnogradnja. 
Vuzeniška elektrarna se je gradila v slabih pogojih, saj je bil to čas po vojni. 
Ni bilo strojev, delalo se je predvsem ročno, težko je bilo za material. Zaradi 
tega so včasih težje dosegali zastavljene cilje. Velikokrat jim je nagajala tudi 
voda, posebno takrat, ko je Drava narasla, kar je bilo pogosto v pomladans-
kih mesecih.
Leta 1953 je začel obratovati prvi agregat, leta 1957 je bila gradnja elek-
trarne dokončana. Pred HE je v manjšem parku postavljen spomenik, na 
katerem so napisana imena vseh tistih, ki so pri gradnji HE izgubili življenje. 
Med gradnjo je življenje izgubilo 8 delavcev, eden pa kasneje leta 1991 pri 
njenem obratovanju.
Vir: Herbert Pušnik, Sledi 20. stoletja Vuzenice, Vuzenica, 2005, str. 16-21.; 
Jože Praper, Vuzenica

 

Kategorija:
Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Geo-Koordinate:
46.592831° geogr. širina, 15.154508° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:

2367 Vuzenica
HE je postavljena na zahodnem robu kraja Vuzenica na 
reki Dravi, kjer stoji tudi spomenik.

Upodobljeni motivi / napisi:
Na plošči so navedeni tehnični podatki o turbini.

UmetniK/Umetnica:
Turbino je izdelalo podjetje Litostroj iz Ljubljane 1957 
leta.

čas nastanKa:
Maj 2000

lastniK / varUh:
HE Vuzenica, Dravske elektrarne Maribor d.d.
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Spomenik NoB
opis
Spomenik je visok granitni obelisk. Na vrhu spomenika je peterokraka 
zvezda. Na spomeniku je posvetilni napis z rdečo pisavo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pohorski donalit iz katerega je narejen spomenik je pripeljan iz Josipdola.
Zidanškova brigada s 300 borci je bila ustanovljena 8. januarja 1944. Delo-
vala je v okviru 4. operativne cone za Štajersko in Koroško.

Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 
226; ustni vir Praprotnik Božo, 2010.

 

Kategorija:
Vojni spomenik, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.59866805647266° geogr. širina, 15.164244174957275° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:

2367 Vuzenica
Spomenik stoji v centru naselja Vuzenica v lepo ureje-
nem spominskem parku v bližini zdravstvenega doma.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na spomeniku:
PADLIM IN ŽRTVAM
1941-1945
ZA SPOMIN
MRTVE OČI BEDIJO
VEČNA OPOMINJA
ZVESTOBE DOMOVINE

OB PETINDVAJSETLETNICI
ZIDANŠKOVE BRIGADE
1969

čas nastanKa:
1969

lastniK / varUh:
Občina Vuzenica, Skrbnik: ZB za vrednote NOB, občinski 
odbor Vuzenica
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Spomenik NoB na starem 
pokopališču
opis
Spomenik padlim v drugi svetovni vojni je narejen v obliki pokončnega 
granitnega bloka, ob njem pa so majhni granitni kvadri, kot simboli padlih 
in tu pokopanih.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Staro pokopališče v Vuzenici označuje in obroblja vrsta visokih cipres. Na 
njem je grob krajevnega zgodovinarja Josipa Mravljaka in skupinski grob 
desetih partizanov. Na starem pokopališču je tudi grob rodbine Pachernig, 
ki je bila pomembna za razvoj Vuzenice. 
Vir: ustni vir Božo Praprotnik, 2010.

 

Kategorija:
Vojni spomenik, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.597930868410366° geogr. širina, 15.163997411727905° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:

2367 Vuzenica
Spomenik stoji na starem pokopališču v Vuzenici v 
centru mesta ob zdravstvenem domu.

Upodobljeni motivi / napisi:
Na pokopališču je spomenik padlim partizanom. Napis 
na spomeniku: 
PADLI ZA SVOBODO
V LETIH 1941-5
IN TU POKOPANI
SLAVA JIM!

čas nastanKa:
1957

lastniK / varUh:
ZZB NOB Vuzenica
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Spomenik NoB Sv. Primož 
na Pohorju
opis
Kamniti spomenik je v obliki trdnjave, obrambnega zidu s strelnima lina-
ma. Na vrhu spomenika je velika peterokraka rdeča zvezda. Na spomeniku 
je marmornata plošča s posvetilnim napisom. Okoli spomenika je lepo ure-
jena okolica. Do njega vodijo kamnite stopnice.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V bližini Spomenika je bila 8.januarja 1944 ustanovljena tudi Zidanškova 
brigada s 300 borci, katera je delovala v okviru 4. operativne cone za 
Štajersko in Koroško.

Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 
226; http://www2.arnes.si/~ljgozzb1/januar.htm.

 

Kategorija:
Vojni spomenik, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.558513° geogr. širina, 15.163722° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Primož na Pohorju
2367 Vuzenica
Spomenik stoji v urejenem spominskem parku na 
križišču cest na Sv. Primožu na Pohorju.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na spomeniku:
V BORBI 
S KRUTIM OKUPATORJEM SO V LETIH
1941-1945
ŽRTVOVALI SVOJA ŽIVLJENJA 
ZA SVOBODO NAŠEGA LJUDSTVA:
PARTIZANI BORCI:
PEČOLER MIHA 1904-1944
KOLAR SIMON 1910-1945
PERUŠ FRANC 1911-1944
SKERLOVNIK IVAN 1918-1944
ŠTROSER ALOJZ 1921-1945
URH ERNEST 1921-1945
NABERNIK FRANC 1922-1945
KANOP JOŽEFA 1926-1944
KNEZ ANTON 1927-1946

TALCI: 
POLENIK IVAN 1889-1945
POSTRUŽNIK JOŽEF 1913-1945

SLAVA JUNAKOM!
ZVEZA BORCEV SV. PRIMOŽ NA POHORJU

čas nastanKa:
1965

lastniK / varUh:
Občina Vuzenica, Skrbnik: ZB za vrednote NOB, občinski 
odbor Vuzenica
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Spomenik za samostojno 
Slovenijo
opis
Spominska plošča je kamnita in na njej je izdelan lipov list z napisom. Poleg 
nje pa je posajena lipa.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 
216.

 

Kategorija:
Obeležje dogodka, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.558450° geogr. širina, 15.163591° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv.  Primož na Pohorju
2367 Vuzenica
Spomenik stoji v bližini spomenika žrtvam druge sve-
tovne vojne, v središču Sv. Primož na Pohorju.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na kamnu:
SAMOSTOJNA SLOVENIJA
1991

čas nastanKa:
1991

lastniK / varUh:
Občina Vuzenica
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Spomenik žrtvam  
izgradnje He vuzenica
opis
Spomenik je sestavljen iz dveh betonskih stebrov, ki sta ploske oblike. Pos-
tavljena pa sta eden zraven drugega v obliki črke X. Na stebrih sta spomin-
ski plošči.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Terenske raziskave za novo hidroelektrarno Vuzenica so se pričele leta 
1943, fizične geodetske meritve in zakoličenje elektrarne pa je bilo oprav-
ljeno 1. oktobra 1947, ko je prišla prva ekipa geometrov in statistov. Prvi 
agregat je pričel obratovati konec leta 1953 in zadnji tretji agregat, že v ce-
loti delo domače proizvodnje, leta 1956. Gradnja se je zaključila leta 1957. 
Spomenik v parku pred upravno zgradbo priča, da je ob izgradnji elektrar-
ne izgubilo svoja življenja osem delavcev, eden pa kasneje leta 1991 pri 
obratovanju. Njihova imena so zapisana na spomeniku, postavljenem leta 
1961.
Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 
218.

 

Kategorija:
Obeležje dogodka, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.592508° geogr. širina, 15.153593° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:

2367 Vuzenica
Spomenik stoji za upravno zgradbo HE Vuzenica v 
manjšem parku

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis sestavljajo imena ponesrečenih delavcev:
ŽRTVE IZGRADNJE
KOBALT ALOJZ
BAŠA VIKTOR
KOVAČIČ FRANC
HOJS JANKO
STRMŠNIK ANTON
MIHEV MARTIN
ZUPANČIČ KARL
ZIDAR IVAN
KOPIČ IVAN
1991

TEHNOGRADNJE IN HE VUZENICA 1961

čas nastanKa:
1961, 1991

lastniK / varUh:
HE Vuzenica
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Spominska plošča A.M. 
Slomšku na župnišču
opis
Spominska plošča je pravokotne oblike in je narejena iz marmorja. Na njej 
je posvetilni napis in Slomškova podoba.

 

Kategorija:
Spomenik osebnosti, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.596765° geogr. širina, 15.165300° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Zgornji trg
2367 Vuzenica
Plošča je nameščena na zunanjo fasado vuzeniškega 
župnišča.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na plošči:
ANTON MARTIN SLOMŠEK
NADŽUPNIK DEKAN IN ŠOLSKI NADZORNIK V VUZENICI
1838 – 1844.

lastniK / varUh:
Župnija Vuzenica
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Spominska plošča Antonu 
Martinu Slomšku
opis
Spominska plošča je iz granita in je pravokotne oblike. Na njen je vdolben 
napis in upodobljena glava Antona Martina Slomška.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Leta 1843 so ob cerkvi zgradili novo župnišče in gospodarsko poslopje. To 
gradnjo je vodil Anton Martin Slomšek, ki je bil takrat nadžupnik v Vuzenici. 
18. junija 1844 pa je bila posvečena in obnovljena cerkev sv. Primoža, ki jo 
je prav tako obnovil Anton Martin Slomšek.
Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 
184 – 186.

 

Kategorija:
Spomenik osebnosti, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.557891° geogr. širina, 15.164959° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Primož na Pohorju
2367 Vuzenica
Spominska plošča se nahaja na zunanji fasadi župnišča 
v Sv. Primožu na Pohorju.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na plošči:
BLAŽENI ANTON MARTIN 
SLOMŠEK
DOBRI PASTIR IN UČITELJ
V SKRBI ZA NAŠE DUŠE
SI NAM OSKRBEL
ŽUPNIJSKI DOM IN DUHOVNIKA
DA LJUBEZEN IN SLOGA MED NAMI
NIKDAR NE BI UGASNILA.

HVALEŽNI POHORSKI FARANI
SV. PRIMOŽA
1843 - 2003

čas nastanKa:
2003

lastniK / varUh:
Župnija Sv. Primož na Pohorju
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Spominska plošča Josipu 
Mravljaku
opis
Spominska plošča je pravokotne oblike in je pritrjena na stanovanjski hiši.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Rodil se je 7. marca 1892 v Vuzenici, kjer je obiskoval tudi osnovno šolo. Po 
osnovni šoli je obiskoval gimnazijo v Mariboru, kjer je maturiral leta 1912. 
Želel je študirati veterino in farmacijo, ki je iz osebnih razlogov ni. Leta 1919 
je postal posestnik v Vuzenici in 1927 postal vuzeniški župan. Kljub razno-
vrstni zaposlitvi, ki jo je imel kot župan, le-ta ni bila dovolj, da bi zapolnila 
njegove duhovne potrebe. Leta 1924 se je začel zanimati za zgodovino 
domačih krajev in sicer na podlagi arhivskega gradiva domačih arhivov, ter 
še iz mnogih drugih arhivov. Na osnovi arhivskih študij je napisal precej 
razprav s področja krajevne zgodovine. Poleg tega je v različnih dnevnih 
časopisih objavljal poljudnoznanstvene članke. Konec aprila 1941 so ga 
okupatorji aretirali in junija z družino izselili v Srbijo. Tudi v izseljeništvu 
njegova zgodovinska in raziskovalna vnema nista počivali. V rokopisni obli-
ki so ohranjeni številni zapisi o zgodovini, etnologiji, običajih, kulturi in arhi-
tekturi srbskih krajev. Po osvoboditvi, od oktobra 1945 do septembra 1952, 
je bil honorarni profesor na ravenski gimnaziji, kjer je poučeval zgodovino, 
geografijo in matematiko. Septembra 1952 je bil zaradi bolezni prestavljen 
na osnovno šolo v Vuzenici. Umrl je 1. novembra 1953 v Vuzenici. 
Josip Mravljak je bil za Vuzenico pomemben ravno zaradi svoje zgodovins-
ke žilice. Vuzeničanom je ohranil in predstavil veliko za kraj pomembnih 
arhivskih dokumentov.
Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 
222.

 

Kategorija:
Spomenik osebnosti, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.596998° geogr. širina, 15.166254° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Zgornji trg 11
2367 Vuzenica
Spominska plošča se nahaja na fasadi stanovanjske hiše 
na Zgornjem trgu 11, Vuzenica.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na spominski plošči se glasi: 
V TEJ HIŠI SE JE RODIL
ZGODOVINAR JOSIP MRAVLJAK
1892-1953

lastniK / varUh:
Občina Vuzenica
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Spominska plošča na oŠ 
Sv. Primož na Pohorju
opis
Spominska plošča je marmornata in pravokotne oblike. Posvetilni napis je 
zlate barve. Pod ploščo je obešen pleten venec.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zidanškova brigada je svojo bojno pot začela 8. januarja 1944, na obletnico 
padca Pohorskega bataljona, pri Sv. Primožu na Pohorju. S tragično izgubo 
Pohorskega bataljona je v oboroženem odporu proti nemškemu okupator-
ju na Štajerskem nastala velika vrzel. Zaradi okupatorjevega nasilja, predv-
sem pa njegove prisilne mobilizacije slovenskih fantov in mož v nemško 
vojsko, je tudi število partizanov na Štajerskem naraščalo počasneje kot v 
nekaterih drugih pokrajinah. Vodstvo slovenskega osvobodilnega boja je 
zato kar nekajkrat poslalo pomoč na Štajersko v enotah in aktivistih. Taka 
pomoč je bila potrebna že ob ustanovitvi drugega Pohorskega bataljona 
maja 1943 pa ob ustanovitvi Pohorskega odreda v začetku novembra iste-
ga leta in ob ustanovitvi Zidanškove brigade, ki je sovpadala s pričetkom 
pohoda XIV. divizije na Štajersko ter s krepitvijo in vse večjo množičnostjo 
oboroženega odpora v tem delu Slovenije. Zidanškova in Šlandrova briga-
da ter brigade XIV. divizije in ostale enote 4. operativne cone so v obdobju 
od aprila do novembra 1944 potisnile okupatorja v defenzivo na vojaškem 
in političnem področju, vzpostavile precejšnje osvobojeno ozemlje in mo-
bilizirale skoraj 14.000 novih borcev. Oktobra 1944 sta morali, zaradi pot-
reb na drugem območju, Zidanškova in Šlandrova brigada začasno oditi na 
Dolenjsko, kjer sta ravno tako veliko pripomogli k osvobajanju slovenskega 
ozemlja. Poznejša vrnitev na prvotno okupacijsko območje in sodelovanje 
v zaključnih operacijah v zadnjih tednih vojne sta Zidanškovo brigado z 
zlatimi črkami zapisala v slovensko vojaško zgodovino kot enoto, ki je v 
nekaj manj kot letu in pol svojega delovanja pokazala izjemno vojaško in 
moralno moč. 
Da bi lažje ohranjali spomin na vrednote NOB, zlasti pa prenašali na mlajše 
generacije, so ob 15-letnici Zidanškove brigade ustanovili skupnost borcev 
Zidanškove brigade in Pohorskega odreda. Eden od taborniških odredov 
je prevzel celo ime po Zidanškovi brigadi. Poseben poudarek je dajala 
skupnost borcev zbiranju zgodovinskega gradiva o bojni poti brigade. Plod 
tega zbiranja so, poleg obilice priložnostnih spominskih zapisov, obsežna 
znanstvena monografija o Zidanškovi brigadi in dve knjižici z orisom bojne 
poti brigade ter nekaj muzejskih razstav in glasilo Pohorski partizan.

Vir: http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp
?kaj=3&id=2009010805394582, 15.3.2011

 

Kategorija:
Obeležje dogodka, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.55846193044812° geogr. širina, 15.162720680236816° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Primož na Pohorju
2367 Vuzenica
Tabla je pritrjena na vhodnem stebru nekdanje OŠ Sv. 
Primož na Pohorju.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na plošči: 
8.1.1944
JE BILA PRI
PRIMOŽU
USTANOVLJENA
POHORSKA
BRIGADA
M. ZIDANŠKA

čas nastanKa:
Po drugi svetovni vojni

lastniK / varUh:
Občina Vuzenica, Skrbnik: ZB za vrednote NOB, občinski 
odbor Vuzenica
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Spominska plošča Petru 
Kresniku
opis
Spominska plošča je pravokotne oblike in je pritrjena na fasadi hiše.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Peter Kresnik se je rodil 25. 6. 1850 v Vuzenici. Osnovno šolo je končal v 
Vuzenici in kasneje študiral gradbeništvo na tehnični univerzi v Ljublja-
ni (1868-1876). V času študija je delal kot asistent na oddelku za gradnjo 
mostov. Kasneje se je kot inženir zaposlil v tovarni lokomotiv.
Kresnika je v prvi vrsti zanimalo delovanje voda. Med 1877-1879 je izpo-
polnil svoje znanje na Agronomski fakulteti na Dunaju. Leta 1879 je postal 
docent za kmetijsko mehanizacijo. Kresnik je 1882 doktoriral na Univerzi v 
Leipzigu in leto kasneje postal zasebni predavatelj na Tehnični univerzi na 
Dunaju ter leta 1889 redni profesor.
Med letom 1883 in 1893 je deloval kot svetovalec za gradnjo državnih 
železnic. V istem obdobju je bil predavatelj na nemški Tehniški univerzi na 
področju »delovanje voda«. Za Luegerski leksikon tehnologije je  (1894-
1897) napisal več člankov na temo podtalnice, ureditev povodij, obal in 
profilov rek; ureditev in vzdrževanje rečne struge primerne za plovbo; o 
gradnji kanalov in jezov na rekah, kot tudi o urejanju hudournikov.
Umrl je v Brnu 23. 3. 1928.
Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 
222.

 

Kategorija:
Spomenik osebnosti, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.597277° geogr. širina, 15.166189° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Zgornji trg 5
2367 Vuzenica
Spominska plošča se nahaja na fasadi hiše Zgornji trg 5.

Upodobljeni motivi / napisi:
Na plošči je napis: 
V tej hiši je bil rojen 
25. 6. 1850 dipl. ing. prof. 
dr. Peter Kresnik
vodogradbeni strokovnjak
umrl v Brnu 23. 3. 1928
Krajani Vuzenice

lastniK / varUh:
Občina Vuzenica
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Spominska plošča pri  
Levovniku
opis
Spominska plošča je iz marmorja bele barve. Ima pravokotno obliko in pos-
vetilni napis v rdeči barvi. Na vogalih je pritrjena s pozlačenimi okroglimi 
vijaki.

 

Kategorija:
Obeležje dogodka, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.58246235035158° geogr. širina, 15.135598182678222° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Šentjanž nad Dravčami 14
2367 Vuzenica
Spominska plošča je pritrjena na steno hiše na Levovni-
kovi domačiji, Šentjanž nad Dravčami 14.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na plošči: 
IZ TE HIŠE JE BIL V LETU 1942
ODVEDEN SIN GANEŠ FRANC
UMRL V MATHAUSNU

NA TEM MESTU JE DNE 20.1.1945
DAL ŽIVLJENJE ZA SVOBODO
VOBOVNIK ALOJZ - ALBO

SLAVA JIMA!

čas nastanKa:
Po drugi svetovni vojni

lastniK / varUh:
Občina Vuzenica, Skrbnik: ZB za vrednote NOB, občinski 
odbor Vuzenica in domači Levovnikovi
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Spominska plošča pri  
reberniku
opis
Spominska tabla je pravokotne oblike in iz belega marmornega kamna. Na 
njej je posvetilni zapis z rdečimi črkami. Pod tablo je marmornata polička.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Padla Ovcirk Tončka je bila medicinska sestra iz Podgorja. V te kraje je prišla 
kot kurirka s pošto za partizane. Pri Reberniku je prenočila. Sosed jo je iz-
dal Nemcem, ki so jo naslednje jutro ustrelili na balkonu hiše. Rebernikovo 
družino pa so izselili, ker ji je pomagala.
Vir: ustni vir Krajnc Barbara, 2010.

 

Kategorija:
Obeležje dogodka, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.55390256829328° geogr. širina, 15.176582336425781° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Primož na Pohorju 32
2367 Vuzenica
Plošča je pritrjena na fasado hiše na domačiji Rebernik, 
Sv. Primož na Pohorju 32.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na plošči:
V TEJ HIŠI JE DNE 5.12.1944
PADLA OCVIRK TONČKA - MINA
DOMA IZ PODGORJA,
DAROVALA SI SVOJE ŽIVLJENJE 
DA MI ŽIVIMO V SVOBODI.

čas nastanKa:
Po drugi svetovni vojni

lastniK / varUh:
Občina Vuzenica, Skrbnik: ZB za vrednote NOB, občinski 
odbor Vuzenica
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Spominska plošča žrtvam 
druge svetovne vojne
opis
Tri marmornate šestkotne plošče z napisom so postavljene navpično ena 
nad drugo na steni osnovne šole Vuzenica. Postavljene so v spomin na 
žrtve druge svetovne vojne iz občine Vuzenice.

 

Kategorija:
Obeležje dogodka, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.5999728547563° geogr. širina, 15.165467262268066° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:

2367 Vuzenica
Spominske plošče so pritrjene na steni avle OŠ Vuzeni-
ca.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na spominskih ploščah:
1: DAROVALI ŽIVLJENJE ZA SVOBODO
      FERK FRANC                 REBNIK FRANC
      GRUBELNIK FRANC            RIBIČ FRANC
      JERBIČ PETER               ŠPENGER ANTON
      KOČIVNIK VINKO             URH ALEKŠ
      NAGLIČ FRANC               VANKMILER FRANC
      OTIČ JOŽE                  VIHER ANICA
      PREGLAV ANTON              VOBOVNIK  ALOJZ

2: UMRLI V IZGNANSTVU
    HOLDRIJAN JOŽE
    HOLDRIJAN PONGRAC
    MRAVLJAK EMERIK
    MRAVLJAK MARIJA
    MRAVLJAK PETER

3: TALEC
     NAGLIČ IGNAC
   UMRL V INTERNACIJI
     GARNEŠ GRANC

čas nastanKa:
Po drugi svetovni vojni

lastniK / varUh:
Občina Vuzenica, Skrbnik: ZB za vrednote NOB, občinski 
odbor Vuzenica
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Šrotovo znamenje
opis
Zidano znamenje ima osrednji betonski steber, ki pa se zaključi z ravno be-
tonsko ploščo, na kateri je nameščeno lepo oblikovano ohišje, tabernakelj. 
V njeni notranjosti, ki jo zapira zanimivo kovana mreža na vseh štirih ste-
nah, je kip sv. Terezije Velike. Štirikapna streha iz šitlnov se zaključi na vrhu 
z lesenim križem.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
O kapeli je njen lastnik povedal:
»Ta kapela ima zame res precejšen pomen. Je spomin in zahvala za to, da je 
Šrotovo posestvo, ki je rojstni dom moje žene, prišlo nazaj v domače roke. 
Posestvo je bilo namreč po vojni zaplenjeno. Ko sem jo leta 1964 dobil na-
zaj, sem si že prvi dan rekel, da, če bom uspel in gospodarstvo tako uredil, 
kot je potrebno ter bom lahko plačal obveznosti, ki sem si jih zadal, bom 
spodaj na križišču postavil eno znamenje zahvale. Že tedaj sem znamenje 
krstil za Terezijino znamenje. To pa zato, ker so bile pri Šrotu kar tri gos-
podinje Terezije. Ženina prababica je bila Terezija, babica je bila Terezija in 
moja žena je Terezija. Da pa smo z gradnjo znamenja odlašali, pa ni bilo 
drugega zadržka kot to, da bi le našli primeren čas. Tako smo se odločili, da 
jo bomo na 50. obletnico rojstva moje žene postavili in blagoslovili.
Blagoslov je opravil dekan g. Zdravko Kordež ob asistenci župnika iz Vuh-
reda, g. Štefana Žemliča.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini, Koroški 
tednik, let II, št. 44, 12. november 1998, str.7.

 

Kategorija:
Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.568132° geogr. širina, 15.174970° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Primož na Pohorju 55
2367 Vuzenica
Znamenje stoji na ravnici pred Šrotovo domačijo, Sv. 
Primož na Pohorju 55.

Upodobljeni motivi / napisi:
V notranjosti znamenja je kip sv. Terezije Velike.

UmetniK/Umetnica:
Janko Dolenc, kipar iz Vuzenice

čas nastanKa:
1972 so začeli z gradnjo, blagoslovitev pa je potekala 
1980

lastniK / varUh:
Julko Kupnik
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Star gasilski dom
opis
Stavba ima pravokotno tlorisno obliko in je pokrita z dvokapno streho s 
strešno opeko. V trikotu nad širokimi sprednjimi vrati se še da razbrati slabo 
viden napis, ki označuje nekdanjo namembnost te stavbe.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Protipožarne ukrepe so krajani začeli izvajati že pred formiranjem gasilske 
čete v letu 1864, saj so takrat kupili prvo brizgalno na ročni pogon, ki je bila 
brez naprave za sesanje vode. 
Vodo so morali vlivati v vodni rezervoar in je skozi ventil prosto vstopala v 
cilinder, iz njega pa s pritiskom siknila v ogenj. Stala je 450 zlotov, kar je ta-
krat znašalo ogromno. Nato so nabavili še nekaj mačkov in čebrov, 4 lestve, 
2 ročni brizgi, 2 cevi k brizgalni. Vse to orodje je bilo evidentirano v knjigi 
inventarja iz leta 1872.
Leta 1882 so dokupili še sod za vodo, nakar so dali sezidati orodišče pri 
cerkvi sv. Florjana v Spodnjem trgu. Leta 1889 so kupili novo solidnejšo 
brizgalno s črpalko in leta 1891 sezidali gasilski dom v Zgornjem trgu. V 
zimi 1891/92 je prišel iz Lovrenca na Pohorju učitelj Gregor Polanec, ki je 
kot bivši gasilski poveljnik v Lovrencu prinesel s seboj potrebno organiza-
cijsko in strokovno znanje in kmalu pričel s pripravami za ustanovitev ga-
silskega društva v Vuzenici. 13. marca 1892 je bila prva seja, na kateri se je 
konstruiral pripravljalni odbor. Ustanovni občni zbor je potekal na dan sv. 
Štefana, 26. decembra 1892. Takrat so izvolili tudi poveljstvo: za načelnika 
in poveljnika je bil izvoljen Anton Kafelj, za namestnika Mihael Urban, za 
blagajnika Ivan Kresnik, za tajnika nadučitelj Simon Viher in za orodjarja 
Ivan Šuligoj.
Obdobje do prve svetovne vojne kaže počasen porast članstva. Leta 1903 
je bil nabavljen voz za orodje in črpalko, katerega imamo še danes. Leta 
1905 je bila ustanovljena Okrajna gasilska zveza in za njenega načelnika 
je bil izvoljen Anton Kafel. Med prvo svetovno vojno je društvo redno de-
lovalo, čeprav je bila tretjina poklicanih v vojsko. V letih 1919/20 je bilo v 
društvu zatišje. Vodstvo društva je bilo nemškutarsko.
Oblast je leta 1921 društvo razpustila in zaupala nadaljnje vodstvo slo-
venskim možem. Županstvo je 24. aprila 1921 sklicalo izredni občni zbor 
»Prostovoljnega gasilskega društva« za Vuzenico. Prosilo je kr. okrajno gla-
varstvo, da razpusti društvo »Freiwillige Feuerwehr in Saldenhofen«, ker ni 
hotelo uvesti slovenskega poveljevanja in tudi ne pristopiti k jugoslovanski 
Gasilski zvezi v Ljubljani. Županstvo je odobrilo priložena pravila Prostovolj-
nega gasilskega društva v Vuzenici. Ko je kr. okr. glavarstvo ugodilo prošnji, 
je občina pooblastila Josipa Mravljaka, Josipa Goloba, Karla Glaasa in Jo-
sipa Ziglerja, da so 11. julija 1921 prevzeli inventar razpuščenega društva. 
Načelnik društva je postal Josip Mravljak. Leta 1934 je postal načelnik ga-
silske župe Korotanske Josip Mravljak in je bil na tem položaju vse do II. 
svetovne vojne. Istega leta je Josip Mravljak napisal za takrat prvi gasilski 
priročnik z naslovom GASILSKI KATEKIZEM in ga izdal v samozaložbi. Leta 
1938 je prejel najvišje jugoslovansko gasilsko priznanje RED SV. SAVE.
V dobi okupacije je imelo gasilstvo mnogo nalog in dosti dela. Zato je 
bilo tudi razmeroma mnogo vaj in teoretičnega pouka. Sicer sta bili prvi 
dve leti 1941 in 1942 dokaj mirni brez požarov in posebnih nalog, zato pa 
toliko bolj naporni leti 1943 in 1944. Neštetokrat je gorel gozd nad Spod-
njim trgom in pri Tišijenku. Prav tako so sodelovali pri gašenju šol na Sv. 
Antonu, Sv. Primožu, v Trbonjah, Lorencijevi in Metingerjevi žagi, pri Rusu, 
Gaberšniku, Kresniku itd.
Leta 1960 je društvo na svoji redni letni skupščini sprejelo sklep o grad-
nji novega gasilskega doma in začnejo zbirati dokumentacijo za njegovo 
izgradnjo. S pomočjo raznih podjetij in njihovih predstavnikov, še pose-
bej gasilcev, so pričeli z zakoličenjem in 10. maja 1962 je bila prva akcija, 
začetek izkopa gasilskega doma. Z veliko požrtvovalnostjo in prizadev-
nostjo vseh je bil gasilski dom zgrajen do prve plošče že leta 1963. Zara-

di finančnih težav in gospodarske reforme se je gradna 
doma zaključila leta 1968.

Vir: http://www.pgd-vuzenica.si/index.
php?option=com_content&view =category&layout=bl
og&id=37&Itemid=63.
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Kategorija:
Fasadni ornament

Geo-Koordinate:
46.596367996548935° geogr. širina, 15.165917873382568° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Zgornji trg 30
2367 Vuzenica
Stavba se nahaja blizu farne cerkve v Vuzenici na Zgorn-
jem trgu 30, Vuzenica

Upodobljeni motivi / napisi:
Slabo viden napis: »GASILSKI DOM«.

čas nastanKa:
1891

lastniK / varUh:
Občina Vuzenica
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Star pokopališki križ
opis
Križ ima leseno nebo, dvokapno strmo streho krito s pločevino in železen 
kupljen kipec Jezusa. Križ je postavljen na sredini starega pokopališča v 
naselju. Križ je postavljen dokaj nizko, nižje kot je v navadi za pokopališke 
križe.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pokopališki križi so postavljeni na pokopališčih kot opomin in upanje na 
drugo boljše življenje.
Pokopališče v Vuzenici je dal urediti Anton Martin Slomšek leta 1843 in je 
aktivno delovalo vse do leta 1971.
Vir: Jože Praper, tipkopis, 2010.

 

Kategorija:
Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.59798984382443° geogr. širina, 15.164415836334228° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:

2367 Vuzenica
Križ stoji na starem pokopališču v naselju Vuzenica.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim

lastniK / varUh:
Župnija Vuzenica
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Pistrov grad
opis
V današnji razvalini je razen skromnih ostankov zidovja nad pečino delno 
ohranjen le renesančni obrambni stolpič. Stolpič je enonadstropen, zi-
dan v mešanici kamna in opeke in kaj nenavaden, saj ima talno ploskev 
trapezoidne oblike, na zunanji, proti potencialnemu sovražniku odprti 
strani pa močno zaobljena robova. V pritličju je nekaj ključastih strelnih 
lin, v nadstropju so široke renesančne strelnice. Okenske odprtine so vse 
novejše. Stolpič je bil še pred dobrim desetletjem obljuden, zdaj pa ima 
razsuto streho, notranji dve steni sta povsem razvaljeni, prav tako pa tudi 
renesančna bifora na zunanji steni, ki je bila pred desetletjem še ohranjena.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Območje Vuzenice je bilo bržčas stara Spanheimska posest, ki je pozneje 
prešla v last Trušenjskih. Grad se omenja sorazmerno pozno. Zgodovinarji 
menijo, da ga je pred 1238 pozidal Kolon I. Žalemski, sin grofice Matilde, 
katere drugi mož je bil Henrik Trušenjski. Vendar pa se že tega leta omenja 
tudi po vuzeniškem gradu imenovani vitez Pillung. Kolon se omenja v listi-
ni iz 1248, grad pa srečamo šele 1288.
1359 se prvič izrecno omenjata vuzeniški grad in stolp nad njim, ki je ver-
jetno imel funkcijo propugnaculuma. Takrat je Kolon V. zadnji Vuzeniški 
in zadnji Trušenjski, obljubil Glaneškemu z medsebojno dedno pogodbo 
vuzeniški grad in stolp nad njim ter trg z vsemi pritiklinami kot svojo pravo 
svobodno posest. Vendar pa je bila Kolonova »svobodna posest« očitno 
sporna, saj si je grad lastil kot vrhovni fevdni lastnik tudi šentpavelski samos-
tan, ki je imel tod ob Dravi strnjene posesti. Le tako lahko razumemo, da je 
samostan obljubil vojvodi Rudolfu IV. in njegovim dedičem grad Vuzenico, 
ki leži v štajerski deželi kot posest, ki jo je imel Kolon od samostana v zajmu. 
Toda kakršnekoli so že bile pravice Kolona in šentpavelskega samostana do 
vuzeniške posesti, po Kolonovi smrti 1374 so posest prevzeli Celjani. Celjski 
upravnik gradu in gospoščine je postal Hans Liechtenstein Nikolsburg, ki 
je med 1374 in 1378 prevzemal deželnoknežje in šentpavelske fevde, na-
vadno vezane na Vuzenico. Vendar pa so Celjski Vuzenico še priznavali za 
šentpavelski fevd, ne pa več njihovi nasledniki Habsburžani, ki so se je 1456 
polastili, kljub temu, da so jo 1451 Celjski namenili Walseejem.
Habsburžani so grad upravljali z oskrbniki. Prvi med njimi je bil že 1457 
Friderik Verl, ki je nasledil celjskega oskrbnika. …1509 ga je dobil v zastavo 
Žiga Ivniški. Ivniški so ostali v posesti gradu do 1568. 
V tem obdobju je grad od blizu doživljal burne dogodke, ki so tistihmal 
pretresali deželo. 1515 je vojskovodja deželnih stanov Jurij Herberstein po-
tolkel in razgnal tu zbrane čete kmečkih puntarjev, 1532 so tod pustošila 
turška krdela. 
1568 je grad in gospoščino Vuzenica v zatsavo prevzel Krištof Kollnitz, a 
je že 1586 posest kupil v polno last Lenart, zadnji iz rodu Kollnitzov, ki je 
že naslednje leto umrl. Vuzeniški grad s pritiklinami je nato kupil Matija 
Amman pl. Ammansegg. Ammani, ki jih opisujejo kot hudo samopašne 
gospodarje, so gospodovali na gradu do ok. 1646, ko ga je Ana Regina, 
vdova po Žigi Frideriku Ammanu, prinesla v zakon najprej svojemu druge-
mu možu Frideriku Caraduziju in nato 1656 svojemu tretjemu možu Hansu 
Karlu Kemetarju, ki je bil zadnji grajski lastnik vuzeniške gospoščine. Ta je 
vso svojo posest 1663 prodal konventu samostana dominikank v Maren-
bergu-Radljah. 
Ob koncu 17. stoletja je bil grad še povsem ohranjen. 1782 je bil 
marenberški samostan razpuščen, grad pa je prešel v roke verskega skla-
da. Med poznejšimi zasebnimi lastniki se omenjajo Edvard Maggi, Feliks 
Schmitt in 1881 Karel Fritscher. Do leta 1972 je v njem živela družina Oto-
karja Pistorja, sina Oskarja pl. Pistorja, akademskega slikarja, ki se je poročil 
z domačinko Ano Verdnik.

Vir: Ivan Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji, Ljubljana, 1993, str. 145-

148.;  Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivos-
ti, Vuzenica, 2007, str. 212.; Peter Macuh in drugi, Drava 
nekoč in danes: zemljepisne, zgodovinske in etnološke 
značilnosti sveta ob Dravi; splavarstvo in energetika, Ma-
ribor, 2000, str. 95-97; http://www.rav.sik.si/e_knjiznica/
biografki_leksikon/seznam/p/pistor_oskar/.
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Kategorija:
(Skedenjsko) okno / lina, Fasadni ornament

Geo-Koordinate:
46.60136607925185° geogr. širina, 15.170960426330566° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:

2367 Vuzenica
Stari grad stoji na strmi skali nad Novim trgom v Vuze-
nici.

čas nastanKa:
1238

lastniK / varUh:
Občina Vuzenica

evidenčna številKa dediščine:
EŠD 8141
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Stražiška bajta
opis
Lesena stavba iz 19. stol. ima pod skupno skodlasto streho stanovanjske in 
gospodarske prostore. V pritličnem delu je hlev in kamnito obokana klet. 
Ohranjena je črna kuhinja.

 

Kategorija:
Fasadni ornament

Geo-Koordinate:
46.579335669365356° geogr. širina, 15.113840103149414° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Dravče 22
2367 Vuzenica
Domačija stoji na samotni planji v hribovitem terenu 
nad dolino Dravskega potoka. Dravče 22, Vuzenica.

čas nastanKa:
19. stoletje

lastniK / varUh:
družina p.d. Stražišnik

evidenčna številKa dediščine:
EŠD 8183
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Strmčnikova križevna tabla
opis
Leseno pravokotno znamenje ima v notranjosti Marijina slika. Pritrjeno je 
na smreko na začetku gozda.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvotno znamenje je vezano na dogodek pri domačiji Polanc, ko je na tem 
mestu nekdo umrl.
Leta 1982 je Tonček Strmčnik šel od železniške postaje po stezi skozi gozd, 
kjer ga je na tem mestu zadel srčni infarkt. Ko je nemočen ležal pod zna-
menjem, se je zaobljubil, da če preživi jo bo obnovil. Dobil je toliko moči, da 
se je privlekel do domačije Medved, od koder so ga odpeljali do zdravnika. 
Ozdravel je in leta 1985 obnovil znamenje. 
Vir: Jože Praper, tipkopis, 2010.

 

Kategorija:
Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.608774° geogr. širina, 15.189501° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Vid
2367 Vuzenica
Tabla je pritrjena na smreki na začetku gozda, ki vodi 
proti železniški postaji Sv. Vid.

Upodobljeni motivi / napisi:
V križevni tabli je slika Device Marije v modrem plašču 
in pod njo napis:
»Marija, usmili se nas!«

čas nastanKa:
Prvotno pred 1.sv.v., obnovljena 1985.

lastniK / varUh:
Družina Strmčnik
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Tešijenkov križ
opis
Lesen križ z lesenim razpelom ima valovito dvokapno streho iz pločevine. 
S hrbtne strani so na križ pritrjene deske v obliki valovitega deltoida. Križ je 
pritrjen na betonski podstavek.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je tu postavljen zaradi križišča. Prvotno pa je bil postavljen zaradi zah-
vale za zdravje v družini. 
Po drugi svetovni vojni se je ohranila anekdota, ki jo je povedala Andreja 
Medved, roj. Preglav: V tistem času je gospa v bližini križa delala na svo-
ji njivi. Prišla je nevihta in se je pred dežjem umaknila pod košato lipo na 
ravnem polju. Nenadoma,  kot da sliši nek notranji glas: »Umakni se«. Ko je 
bila že dovolj daleč, je v lipo udarila strela. Pogled na križ ji je rešil življenje.
Prvotni križ je visel na lipi, od leta 2009/10 pa samostojno stoji pod lipo.
Ustni vir: Jože Praper, 22.7.2010.

 

Kategorija:
Križ ob poti, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.609914° geogr. širina, 15.180432° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Vid
2367 Vuzenica
Križ stoji ob lipi na križišču dveh cest, od katerih ena 
pelje proti domačiji Tešijenk, Sv.Vid

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim

UmetniK/Umetnica:
Obnovil ga je Marjan Rek

čas nastanKa:
Po 1. sv. v., obnovljen 2009/10

lastniK / varUh:
Družina Preglav
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Wallnerjeva kapela
opis
Kapela je odprtega tipa in ima štirikotno obliko. Pokriva jo trikapna streha 
pokrita s strešno opeko. Na sprednji strani sta ob polkrožnem vhodu dva 
stebra, ki ločujeta vhod od stranskih polkrožnih odprtih niš. V notranjosti je 
naslikana podoba sv. Matije.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je zgrajena v spomin na dobrotnika Matija Wallnerja (1768-1814?). 
Bil je organist in učitelj v Vuzenici, nato oskrbnik na gradu v Pliberku in 
Kapfenbergu v Avstriji. Z oporoko je ustanovil Wallnerjev sklad za učitelja, 
zdravnika in nadžupnika, da so skrbeli za revne otroke. Ob prihodu Slomška 
se je sklad iztekel. Ta je dal postaviti kapelo v spomin s kronogramom.
Domačini pa ji pravijo tudi Rousova kapela.
Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 
198; ustni vir  Jože Praper, 22.7.2010.

 

Kategorija:
Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.598518° geogr. širina, 15.166598° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Pod Gradom
2367 Vuzenica
Kapela stoji v ulici Pod gradom v Vuzenici.

Upodobljeni motivi / napisi:
V kapeli je marmorna plošča na kateri je napis: 
»Matiji Wallnerju, bogih dobrotniku ino očetu hvala Vo-
zenice.« Prav tako je to kronogram, iz katerega dobimo 
letnico postavitve 1841. Na pročelju kapele sta bila nek-
daj napisa: »Bog vse vidi in vse ve« in napis v nemščini: 
Füerchtet Gott und haktet seine gebote.« 
Na vzhodni strani kapele je bil prav tako napis, ki se je 
glasil:
 »Dajte in se vam bo dalo.« 
Napis na zahodni strani pa se je glasil: 
»Za uboge Bog plačuje.« 
V kapeli je naslikana podoba apostola Matija.

UmetniK/Umetnica:
Kapelo je dal zgraditi Anton Martin Slomšek

čas nastanKa:
1841

lastniK / varUh:
Za kapelo skrbijo prebivalci ulice in župnija Vuzenica
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Žebrekova Marijina tabla
opis
Marijina tabla je pritrjena na visok lesen steber in pred njo je polica za cvet-
je. Znamenje ima pet kotno škatlasto obliko in ga pokriva dvokapna lesena 
streha. Znamenje ima tudi lesena zastekljena vrata, ki varujejo kipec Marije 
pred vremenskimi vplivi.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Znamenje je postavil Albin Osrajnik, p.d. Žebrek, ko se je leta 1945 srečno 
vrnil iz vojske domov. Njegov sin Albin pa je to znamenje obnovil pred oko-
li 18 leti.
Vir: Jože Praper, 22.7.2010 in Albin Osrajnik ml.

 

Kategorija:
Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.581739° geogr. širina, 15.200158° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Vid 72
2367 Vuzenica
To znamenje stoji pred domačijo Žebrek na Sv. Vidu 72.

Upodobljeni motivi / napisi:
V notranjosti Marijine table je postavljen kipec Marije.

UmetniK/Umetnica:
Albin Osrajnik

čas nastanKa:
1945, obnovljeno okoli leta 1992.

lastniK / varUh:
Albin Osrajnik ml.
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Železnikova križevna tabla
opis
Lesena križevna tabla v obliki kapele. V njej je križ. Streha je dvokapna 
in iz lesenih desk.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V desni smeri od znamenja je nekoč stala najemniška hiša. V njej sta 
živeli mati in hči, katera je rodila nezakonskega otroka. Zaradi razmer je 
otroka umorila in ga zakopala v jamo za sedanjo lipo. Na tem mestu je 
potem pogosto strašilo, ljudje so tu videvali modre lučke. Na prelomu 
stoletja so naredili na bližnjo smreko znamenje in prenehalo je strašiti.
Vir: Jože Praper, tipkopis, 2010.

 

K at e g o r i j a :
Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.590991° geogr. širina, 15.158039° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Šentjanž nad Dravčami
2367 Vuzenica
Križevna tabla je pritrjena na lipo ob gozdu in cesti 
proti domačiji Kuhelnik, Šentjanž nad Dravčami.

U p o d o b l j e n i  m o t i v i  /  n a p i s i :
Razpelo s Križanim.

č a s  n a s ta n K a :
19. stoletje

l a s t n i K  /  v a r U h :
Marjan Ovčar
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Železniška postaja
opis
Stavba je pritlična in je pravokotne oblike. Pokriva jo dvokapna streha 
pokrita s strešno opeko. Z rdečo opeko ima zidane obrobe na oknih.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ob graditvi železniške proge Maribor - Celovec so leta 1862 zgradili tudi 
poslopje železniške postaje v Vuzenici. Stavba je od takrat ohranila svo-
jo prvotno podobo.
Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, 
str.231.

 

K at e g o r i j a :
Fasadni ornament

Geo-Koordinate:
46.593684469909974° geogr. širina, 15.15840768814087° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Livarska cesta 22
2367 Vuzenica
Stavba stoji na železniški postaji v Vuzenici. Livarska 
cesta 22, Vuzenica

U p o d o b l j e n i  m o t i v i  /  n a p i s i :
Na njenem pročelju je napis: Vuzenica

č a s  n a s ta n K a :
1862

l a s t n i K  /  v a r U h :
Slovenske železnice d.d.



83

 

Železniški most
opis
Kamniti železniški viadukt s sedmimi polkrožnimi loki iz druge polovice 
19. stoletja. Na vrhu mosta je narejena lepa kovana železna ograja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Preko doline Cerkvenice, na železniški progi Maribor – Dravograd – Ce-
lovec, krasi Vuzenico mogočen kamnit železniški most, viadukt s sed-
mimi polkrožnimi loki. Kamen je iz domačega kamnoloma. Most je bil 
dograjen leta 1862, v letu 2006 pa je bil obnovljen, Predvsem je bila 
zanj značilna čudovita litoželezna ograja in široki nosilni stebri iz reza-
nega kamna. Stara ograja je bila ob obnovi leta 2006 zamenjana z novo 
iz kvadrataste železne pločevine in betonskih stebrov.
Most v Vuzenici je eden izmed štirih (pri Rušah, Vuhredu in Prevaljah) 
večjih viaduktov na progi Maribor-Celovec.
Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, 
str. 217; Ivan Mohorič, Zgodovina železnic na Slovenskem. Ljubljana 
1968, str. 81.

 

K at e g o r i j a :
Most, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Geo-Koordinate:
46.59619106481861° geogr. širina, 15.163836479187011° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :

2367 Vuzenica
Viadukt stoji v središču kraja Vuzenica.

č a s  n a s ta n K a :
1862

l a s t n i K  /  v a r U h :
Slovenske Železnice d.d.

e v i d e n č n a  š t e v i l K a  d e d i š č i n e :
EŠD 8233
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roženovo znamenje
opis
Roženovo znamenje stoji v križišču cest Na klancu in Sv. Vid.
Zidano slopno znamenje je štirikotne oblike in ima na vsaki strani eno 
pravokotno zidno nišo, ki je poslikana. Znamenje pokriva štirikapna 
streha pokrita z skrilom. Na vrhu strehe je pritrjen križ.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelo je dal postaviti leta 1841 takratni vuzeniški nadžupnik Anton 
Martin Slomšek. 

Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, 
str.223.

 

K at e g o r i j a :
Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.6069867742245° geogr. širina, 15.173894762992859° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Na klancu 20
2367 Vuzenica
Stoji na križišču cest blizu podružnične cerkve Device 
Marije na Kamnu v naselju Vuzenica.

U p o d o b l j e n i  m o t i v i  /  n a p i s i :
V zidnih nišah so upodobljeni A.M. Slomšek, sv. Mari-
ja, sv. Vid in kip Marije

č a s  n a s ta n K a :
1841

l a s t n i K  /  v a r U h :
Javno dobro občine Radlje ob Dravi, (Mihael Rožen)

e v i d e n č n a  š t e v i l K a  d e d i š č i n e :
8171
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Krajcvirtovo znamenje
opis
Slopno znamenje kvadratnega tlorisa ima različno velike niše, ki pa niso 
poslikane. V eni od niš visi razpelo. Je kvadratne oblike in jo pokriva 
štirikapna streha pokrita s šitlni.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Krajcvirtovo znamenje je nastalo v 16.stol., najstarejše znamenje v 
občini Vuzenica.
Do svoje smrti, 2007 je za kapelo skrbel gospodar Krajcvirtove doamčije, 
Anton, rojen leta 1936 in v preteklosti cerkveni ključar.
 
Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, 
str. 237.; ustni vir: Jože Praper, 22.7.2010.

 

K at e g o r i j a :
Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.603544548600006° geogr. širina, 15.188223123550415° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Sv. Vid 27
2367 Vuzenica
V vasi na križišču naselja Sveti Vid pri Vuzenici, ob 
cesti proti Vuhredu

č a s  n a s ta n K a :
16. stoletje

l a s t n i K  /  v a r U h :
Miklavc Danilo

e v i d e n č n a  š t e v i l K a  d e d i š č i n e :
8170
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Župnišče Sv. Primož na 
Pohorju
opis
Stavba je pravokotne oblike in je enonadstropna. Pokriva jo štirikapna 
streha pokrita s strešno opeko. Na stavbi je vzidana spominska plošča.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Župnišče je leta 1843 dal zgraditi takratni vuzeniški nadžupnik Anton 
Martin Slomšek, ki je poleg tega v njegovi bližini zgradil še gospodar-
sko lopo in kapelico. Župnišče je sedaj namenjeno duhovnim vajam 
mladih in drugih.

Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, 
str. 236.

 

K at e g o r i j a :
Fasadni ornament

Geo-Koordinate:
46.55773895035601° geogr. širina, 15.165027379989624° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Sv.Primož na Pohorju
2367 Vuzenica
Župnišče stoji v neposredni bližini cerkve sv. Primoža 
na Sv. Primožu na Pohorju.

U p o d o b l j e n i  m o t i v i  /  n a p i s i :
Na fasadi župnišča je pritrjena spominska plošča v 
spomin Antonu Martinu Slomšku.

č a s  n a s ta n K a :
1843

l a s t n i K  /  v a r U h :
Župnija Sv. Primož na Pohorju



87

 

Župnišče vuzenica
opis
Župnišče je grajeno v podkvasti obliki in je enonadstropno. Tako da ga 
sestavljajo tri stanovanjska krila.Ima trislemenasto streho, ki je dvokap-
na in pokrita z opečnato strešno kritino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvi del župnišča je nastal sredi 13. stoletja. Zadnji del na jugovzhodni 
strani pa je dogradil Anton Martin Slomšek leta 1841. Na zunanji steni 
župnišča je ohranjeno tudi majhno gotsko okno, ki so ga odkrili pri ob-
novi leta 1996. Župnišče je v 16. stoletju zajel požar in obnova župnišča 
po njem je ustvarila v sedanji Slomškovi sobi, barvno poslikan lesen 
strop. Edinstven lesen tramovni strop je iz leta 1653 in ima površino 
80 m². Poslikan je z 570 prizori iz takratnega življenja navadnih ljudi. 
Na njem je zapisanih tudi 8 izrekov, ki so napisani v latinščini in stari 
nemščini. Naročnik stropa je bil takratni nadžupnik in dekan dr. Jurij 
Križaj, ki je bil v Vuzenici od 1644 do 1664. Plačnika stropa sta bila gro-
fica in grof Kometer.
V tej sobi je imel tudi Slomšek svojo pisarno in v njej je še danes ohr-
anjen njegov sobni inventar. Župnik Tomaž Mraz je to sobo spremenil 
v knjižnico, v kateri še danes hranijo dragocene knjige in urbarje. V 
Slomškovi sobi je sedaj urejena tudi razstava Mohorjevih knjig, hkrati 
pa sta dve sobi namenjeni manjšemu Slomškovemu muzeju.
Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, 
str. 181, 182.

 

K at e g o r i j a :
Fasadni ornament

Geo-Koordinate:
46.596603904624054° geogr. širina, 15.165252685546875° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Zgornji trg 28
2367 Vuzenica
Župnišče stoji zraven župnijske cerkve sv. Nikolaja v 
središču Vuzenice.

U p o d o b l j e n i  m o t i v i  /  n a p i s i :
Na župnišču je pritrjena spominska plošča Antonu 
Martinu Slomšku

č a s  n a s ta n K a :
13.stoletje, 1841

l a s t n i K  /  v a r U h :
Župnija Vuzenica
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