
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naša bogata kulturna in krajinska dediščina, ki 

je vedno občudovanja vredna in nam priča o 

naši bogati zgodovini 

KULTURNI 
DAN 

2021 
Stavbna dediščina in zgodovina 

Mozirja 

Gradovi – grad Lindek Frankolovo 

Spomenik 100 Frankolovskih žrtev 

Damjan, Kovač,G2A 
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UVOD 

 V kraju Mozirje živim že več kot šestnajst let. Rad raziskujem njegovo bogato 

zgodovino in vedno znova izvem kaj novega o njem. Domačini, ki tu živimo bi se 

morali bolj zavedati, da živimo v zelo lepi in neokrnjeni naravi. Poleg tega pa imamo 

na dosegu vse kar potrebujemo za življenje. Živim na začetku znamenitega trga. Že 

od malega, ko sem hodil peš v Osnovno šolo v Mozirje, ki je na drugem koncu Mozirja 

sem med potjo z zanimanjem opazoval stare zgradbe. Tako sem sedaj še malo bolj 

podrobno raziskal to stavbno dediščino in preteklost njihovih prebivalcev. 

Na Stranicah, Zreče pa je bil doma moj ati in tam imamo kmetijo kjer preživimo tudi 

veliko časa. Tako me je vedno zanimala zgodovina in življenje v preteklosti tudi na 

tem področju. Veliko se vozimo na relaciji Mozirje-Stranice in med potjo že od nekdaj 

rad opazujem kulturno dediščino in krajino. 

Z velikim zanimanjem sem raziskal in popisal nekaj drobcev pretekle in polpretekle 

zgodovine na tem območju. 

Moj dom nasproti Upravne zgradbe 

KULTURNE ZNAMENITOSTI MOZIRJA 

Arheološka najdišča 

Kugla – grob turškega vojaka 

Zgodovinski objekti 

Kužna znamenja v Lokah in Ljubiji 

Vrata na Cesarjevi hiši v trgu Mozirje 

Galerije 

Galerija Mozirje 

STALNA ZBIRKA MOZIRJE IN MOZIRJANI 
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Spomeniki 

Padlim borcem pred staro občino in na pokopališču 

Spomenik v Mozirskem Gaju 

Doprsna kipa ravnateljema Vajdu in Hriberniku 

Aškerčev doprsni kip v Mozirju 

Več spomenikov izven središč Mozirja 

Sakralni objekti 

Cerkev sv. Jurija Mozirje 

Cerkev sv. Roka 

Kapelica sv. Valentina v Mozirskem gaju 

Kapelica na Golteh 

Podružnična cerkev Matere Božje 

Cerkev sv. Nikolaja 

Podružnična cerkev sv. Radegunde 

Cerkev sv. Mihaela 

Knjižnice 

Knjižnica Mozirje in poslovne enote 

Rojstne hiše znanih osebnost 

Janez Goličnik, Vladimir Levstik-Šmihel nad Mozirjem 

Florjan Vodovnik, Baltazar, Janez Brložnik 

Jožef Lipold, Janez Lipold, Marko in Ivan Lipold 

Franjo Cesar – Mozirje 

ZGODOVINA MOZIRJA 

Mozirje z okolico je v najstarejših časih pripadalo pokrajini Norik (Noricum), kamor so 

Rimljani prišli okoli leta 33 pred našim štetjem.  

Ob reki Savinji so nastajala rimska naselja, med njimi tudi v Mozirju, kar potrjujejo 

številne izkopanine.  

Pokrajine ob reki Savinji so nato dolga stoletja predstavljale mejno grofijo, ki je 

nazadnje postala last celjskih grofov. Po njihovem izumrtju se je Grofija celjska 

preoblikovala v celjsko okrožje, ki je se je ukinilo leta 1849. 

IZVOR IMENA KRAJA gre verjetno prepisati slovenskemu korenu iz besede močvirje, 

kar zgodovinarji utemeljujejo z dejstvom, da je bila okolica Mozirja nekoč izredno 

močvirna. 

Najstarejši potrjen vir o imenu »Mosir« je listina iz leta 1146.  
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Mozirje je staro trško naselje, ki leži na prehodu iz Zgornje v spodnjo Savinjsko dolino.  

Kot trg se prvič omenja že leta 1318, po letu 1581, ko je nadvojvoda Karl potrdil trške 

pravice in hkrati predpisal podobo trškega grba, pa sme uporabljati grb s cerkvenim 

zvonikom, ladjama, ščitom in kroglo, postavljeno na tri griče.  

Značilnost trgov so bili tržni dnevi ali sejmi. Več ko je trg imel sejemskih dni, hitreje se je 

gospodarsko razvijal.  

Trg Mozirje je imel pravico do dveh sejmov, na nedeljo po svetem Juriju in na nedeljo 

po velikem šmarnu. Nadvojvoda Ferdinand je Mozirju leta 1598 dovolil še dva sejma, 

22. januarja (sv. Vincenc) in 16. avgust (sv. Rok). 

V zgodovini Mozirja ima pomembno mesto jurjevo; to je bil poseben dan, ko so 

sklepali najpomembnejše posle in ženitvene pogodbe. Vsaki dve leti so na ta dan 

obhodili trške meje. Na Jurijev dan so sprejemali nove tržane in novodošle rokodelce, 

ki so podali javno trško zaprisego.  

http://nl.ijs.si/e-zrc/prisege2/facs/MOZ-1_1-small.jpg
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Vsako leto na ta dan je sodnik poročal o trških zadevah, sodbah, finančnem stanju, 

odnosih z zaščitno gospoščino Žovnek in ukrepih za red v trgu. Skratka, dan farnega 

patrona svetega Jurija je bil nadvse pomemben za Mozirje, zato od leta 2007 

praznuje Občina Mozirje svoj praznik na jurjevo, 24. aprila. 

Leta 1850 so v Mozirju izvolili prvega župana Janeza Lipolda, ki je bil tudi zadnji sodnik 

in kasnejši deželnozborski ter državnozborski poslanec. V občinsko upravo je uvedel 

slovensko poslovanje, čeprav je bilo v tistem času predpisano le nemško. 

Življenje v nekdanjih trgih je bilo v marsičem podrejeno ozkim interesom 

najpremožnejših ljudi v kraju.  

Trška pravica praviloma ni bila dedna, kot primer; sinovi tržanov, ki so začeli 

gospodariti drugje, ne na domu, so morali zaprositi magistrat za potrditev trških 

pravic, takšno pravico je izredno težko pridobil tujec, zaradi zaščite domačega 

obrtništva. Pomembna je bila zaščita trških hiš, ki so bile pod posebno zaščito 

magistrata. 

V zakladnico kulturne dediščine uvrščamo tudi etnografske spomenike, muzejsko 

zbirko Mozirje in Mozirjani ter Zbirko Aleksandra Videčnika. 

Poleg sakralnih spomenikov je omembe vredna tudi meščanska arhitektura. 

Najstarejše trške hiše iz 16. stoletja opozarjajo na svojo starost z zgodnje renesančnimi 

arhitekturnimi sestavinami, kot so oboki, kovani okenski križi, kovana vrata in ostanki 

stebrov. 

Stavbna dediščina mozirskega trga 

Mozirje je eden starejših trgov na Štajerskem. Kot kraj se v listinah omenja že leta 1146, 

kot trg pa 5. maja 1318. Nekatera naključna arheološka najdišča v Mozirju in okolici 

potrjujejo domnevo, da je kraj še starejši. V nekaterih starih zapisih je večkrat izražena 

misel, da je v Mozirju že v rimskem obdobju stal "castrum" ali utrjen kraj. 

Trg je leta 1580 povsem uničil požar. Trške hiše so bile pretežno lesene oziroma krite s 

skodlami.  

Domneva se, da je Mozirje bilo trg že pred omembami v najdenih listinah, kar lahko 

sklepamo iz dejstva, da je tod skozi peljala že rimska cesta do tedanje Emone. Ob 

takih cestnih povezavah so hitro nastajala naselja in tržni kraji. To domnevo potrjujejo 

nekatere arheološke najdbe. Žiga Laykauf je v svoji kroniki pisal, da je leta 1825 bil 

najden zlatnik iz dobe prvih rimskih cesarjev 30 cm pod zemljo na nekdanjem 

pokopališču v Mozirju. Nadalje je pisal o loncu, polnem rimskih kovancev, ki je bil 

najden v nižini proti Soteski. Prav tam je bil najden predmet iz rimskih časov, ki ga je 

mozirski župnik in zgodovinar Ignac Orožen narisal v župnijski kroniki.  

Tudi v Šmihelu so našli stari rimski zlatnik. Pod sedanjo cesto (nekdanjo rimsko) na 

Prihovi je stala rimska stavba, ki jo je opisal Ignac Orožen v svojih zapisih.  

http://www.celjskozasavski.si/osebe/laykauf-%C5%BEiga/119/
http://www.celjskozasavski.si/osebe/oro%C5%BEen-ignacij/137/
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Tam je bil najden tudi nagrobni spomenik, ki je sedaj vzidan v stari hiši ob cesti v 

Spodnji Rečici. 

Kronist Franc Hribernik je v svoji kroniki zapisal: 

Mozirje se odlikuje po najlepšem, najbolj harmoničnem licu z v zgledno razvrščenostjo 

hiš po dolgem v pravilnem obcestnem tločrtu, z enakomerno nadstropnimi hišami. 

Na današnjo podobo trga so vplivali pogosti požari. Najstarejše ohranjene stavbe v 

trgu datirajo v čas po uničujočem požaru leta 1580. Na svojo starost opozarjajo z 

ohranjenimi arhitekturnimi elementi, značilnimi za kakovostne trške arhitekture. V 

starem trškem jedru še vedno veje duh preteklosti, največji delež stavb pa je bil 

grajen v poznobaročnem času in začetku 19. stoletja. Portali na stavbah so iz 

zelenega tufa, značilnega materiala za Savinjsko dolino, ki je bil uporabljen tudi za 

klopi pred stavbami, kar je arhitekturna posebnost trga. Gre za pomembno stavbno 

dediščino, zato je bil trg temeljito prenovljen leta 2008. Danes sodi med najlepše 

slovenske trge. V nadaljevanju so predstavljene trške hiše in osebe, ki so živele v njih 

in ki so pomembno zaznamovale kraj. 

Na sliki je upodobitev trga Mozirje iz 

začetka 19. stoletja. V ospredju je mitnica, kjer so prodajalci, ki so želeli trgovati v trgu, plačal 

mitnino. 

 

Uničujoči požar leta 1580 je poleg ostalih listin uničil tudi listino o trških pravicah. Trški sodnik je zaprosil 

deželnega kneza Štajerskega, nadvojvodo Karla V., da izda trgu novo listino o trških pravicah. Ta je to 

storil leta 1581 z listino, s katero je dovolil uporabo grba, ki je upodobljen v njej.   

http://www.saleskibiografskileksikon.si/index.php?action=view&amp;tag=306
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Cerkev Svetega Jurija v Mozirju 

Najbolj opazna stavba mozirskega trga je cerkev sv. Jurija. Prvič je omenjena leta 

1241, vendar se domneva, da je cerkev tam stala že v 12. stoletju. Žiga 

Laykauf domneva v svoji Kroniki trga Mozirje (Nova doba 1926), da je kapela sv. 

Jurija stala že v času prvega pokristjanjevanja. Kapela svetega Jurija v Mozirju je bila 

prvič omenjena v listini grofa Wilhelma von Heunburga. Poleg mozirske kapele 

omenja tudi kapelo s. Viti (sv. Vid, sedanja sv. Radegunda) in kapelo sv. Rudberta 

(Ruperta) v Ljubiji. Listina je bila izdana v Mozirju 15. januarja 1241. Z njo je grof predal 

kapele v last gornjegrajski benediktinski opatiji. 

Cerkev je imela po vizitacijskem zapisniku z dne 4. decembra 1631 štiri oltarje, 

zakristijo, opisuje pa tudi število oken. V 16. stoletju cerkev in pokopališče taborno 

obzidajo, obdajo z močnim utrdbenim zidom. Spredaj je bil utrjen vhod s kaplanijo in 

prvo župnijsko šolo. Tam je imel zid mogočen portal, nad katerim je bilo kaplanovo 

stanovanje. Danes tam stoji kaplanija. Domneva se, da so cerkev utrdili v 16. stoletju 

zaradi turških vpadov. V južnem kotu cerkvenega ozemlja je stal okrogel stolp, 

kostnica s človeškimi kostmi. 

Cerkev je bila večkrat razširjena, kar potrjuje tudi podoba trškega grba. Leta 1500 so 

prizidali zvonik, katerega so prvič povišali leta 1786, današnjo višino pa je dobil leta 

1886 leta. Glavni oltar nosi letnico 1758, stranska oltarja pa letnico 1890 in sta delo 

domačega rezbarja Ivana Cesarja. Končno podobo je dobila leta 1754. Takrat je 

bila povečana in prenovljena v baročnem stilu, obrnili pa so jo tako, da je na mestu 

nekdanjega vhoda v cerkev prezbiterij z daritvenim oltarjem. Poleg prezbiterija sta 

bili prizidani zakristija in "mrzla lopca" ter obe stranski kapeli. 

 

Zanimivost je, da so pri popravilu zvonika našli dve kroniki trga Mozirje, katerih prepis 

je 27. maja 1924 naredil Franjo Vajd, kronist in učitelj. Kroniki nista popolni, ker je bil 

papir že močno načet. Prvo kroniko je sestavil leta 1887 tedanji mozirski župnik Josip 

Žehelj, drugo pa župan Anton Goričar. Poleg pisnega dela je bilo priloženo tudi nekaj 

kovanega denarja. 

 

 

http://www.celjskozasavski.si/osebe/laykauf-%C5%BEiga/119/
http://www.celjskozasavski.si/osebe/laykauf-%C5%BEiga/119/
http://nl.ijs.si/fedora/get/sbl:0256/VIEW/
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Kaplanija oziroma staro šolsko poslopje in župnišče 

Stavba je bila zgrajena leta 1832, v njej pa je bilo šolsko poslopje ter stanovanje za 

kaplana. Ob dokončanju je veljala za najlepšo stavbo v tedanjem Mozirju. Danes v 

njej domujejo slaščičarna, lokalna Karitas, Muzejska zbirka Mozirje in Mozirjani ter 

Osebna zbirka Aleksandra Videčnika. 

Leta 1833 je bilo s pomočjo občanov zgrajeno šolsko poslopje, v katerem je dobil 

stanovanje tudi kaplan. Dvonadstropna, pet krat triosna stavba, s štirikapno z 

bobrovcem krito streho je ob dokončanju veljala za najlepšo v Mozirju. Poslopje je 

bilo obnovljeno leta 1880, kakor pravi napis na glavnih vratih: »Narodna učilnica 

ponovljena MDCCCLXXX«. Pouk v tej šoli se je končal leta 1896, ko je bila zgrajena 

moderna štirirazredna osnovna šola, ki je stala na mestu, kjer je danes trgovina 

Mercator. 

Župnišče je staro poslopje, ki je 5. maja 1660 popolnoma pogorelo in bilo potem v 

raznih obdobjih dozidano. Današnjo podobo je dobilo leta 1859. 

 

Grabnerjeva hiša 

Osnova hiše je iz 18. stoletja, kasneje pa je bila predelana. Do druge svetovne 

vojne jo je imela v najemu družina Breznik. Po vojni je v njej začela delovati 

krojaška delavnica Elkroj, katere ustanovitelj in prvi direktor je bil Matko Vlado iz 

Mozirja. Danes je to poslovno-stanovanjski objet. 

 

https://www.kamra.si/mm-elementi/item/skica-mozirske-sole.html
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Kulturni dom Mozirje 

Kulturni dom je bil pozidan leta 1940 kot dom katoliškega prosvetnega društva. 

Dokončan je bil po drugi svetovni vojni. Danes je namenjen delovanju kulturnih 

institucij in gosti kulturne prireditve. 

V stavbi danes delujejo Osrednja knjižnica Mozirje z Galerijo Mozirje, mozirska 

izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Godba na pihala Zgornje 

Savinjske doline. V dvorani kulturnega doma je obratovala kino dvorana, ki je 

danes namenjena najrazličnejšim prireditvam. 

 

Pevčeva hiša 

Hiša je bila zgrajena v začetku 20. stoletja, in sicer v secesijskem slogu. Ta slog 

gradnje se je začel okoli leta 1890 na Dunaju, Münchnu in Berlinu. Osrednji poudarek 

na hiši predstavlja vertikalno zasnovan prisekan vogal, orientiran na trg. Vhod 

poudarja balkon s konzolami, ki je hruškaste oblike. Kovana ograja na balkonu ima 

značilen secesijski motiv s krogi. Vogal zaključuje strešno čelo v obliki parapeta s 

stebriči. Na strešnem čelu so inicialke R. P. lastnika hiše Rudolfa Pevca in letnica 1911, 

ki označuje zaključek gradnje hiše. 

Lastnik Rudolf Pevec je bil veletrgovec iz Celja. Bil je ustanovitelj prve jugoslovanske 

razpošiljalnice namiznega sadja na veliko in malo.  

  

https://www.kamra.si/
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Dom športnega društva – sokolski dom  

Na tem mestu je stal rotovž, zgrajen v drugi polovici 19. stoletja, kjer je bil sedež 

župana. Pred drugo svetovno vojno so bile županske funkcije neprofesionalne. 

Stavbo so porušili zaradi slabega stanja in leta 1932 zgradili sokolski dom, leta 1957 pa 

še prizidek. V njem danes domuje Športno društvo Mozirje, dvorana pa je namenjena 

rekreativni športni dejavnosti domačinov. V stavbi so tudi poslovne pisarne. 

 

Cesarjeva hiša 

Visokopritlična hiša s štiriosno ulično fasado. V notranjosti so ohranjeni križno 

grebenasti oboki. V njej so živeli znana podobarja in pozlatarja Andrej Cesar in Ivan 

Cesar ter režiser in scenarist Franjo Cesar. 

Andrej Cesar, rojen 1824 v Novi Cerkvi umrl v Zagrebu 1885, se je izučil podobarstva 

in pozlatarstva pri podobarju Mastjaku v Frankolovem in potem dve leti nadaljeval z 

učenjem v Gradcu. Leta 1853 se je naselil v Mozirju, od koder je izvrševal razna 

naročila po Štajerski in Koroški. Med drugim je naredil oltarje za cerkve, ki stojijo v 

okolici Gornjega Gradu, Ljubnega ob Savinji in Solčavi. 

Sin Ivan Cesar, podobar rojen 1864 v Mozirju, se je učil pri očetu pozneje pri Jak 

Gschiellu v Gradcu, kjer je obenem obiskoval v obrtni šoli še večerni risalni pouk.  

https://www.kamra.si/
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V mestu Keszthely ob Blatnem jezeru se je naučil klesati podobe iz kamna, nato je štiri 

leta obiskoval umetno obrtno šolo na Dunaju in se vrnil v domači kraj. Izdelal je dva 

oltarja za Cerkev sv. Jurija v Mozirju leta 1890, glavni oltar za Brezje, dva oltarja pri sv. 

Radegundi, dva v Šmartnem, dva v Kokarjah, tri pri sv. Lenartu. 

  

Laykaufova hiša 

Nadstropna stavba je bila zgrajena v 18. stoletju, današnji videz pa je dobila v 19. 

stoletju. V njej so prebivali Laykaufi. Zaslediti je tri rodove Laykaufov, in sicer najstarejši 

je bil Jožef Laykauf, zdravnik in živinozdravnik, ki je umrl 1. junija 1860. Njegov sin Žiga 

Laykauf, rojen 1813, umrl 1886, je bil kirurg, tretji rod pa je predstavljal njegov sin Žiga 

Laykauf ml., ki je bil kronist in trški pisar, zaposlen v Rotovžu. Pisal je kroniko o 

mozirskem trgu in Vojno kroniko prve svetovne vojne v Zlati knjigi mozirskih tržanov. Bil 

je tudi ljubiteljski pesnik, umrl je leta 1938. 

 

Goričarjeva – Lipoldova hiša 

Stavba datira v 16. stoletje. V jedru renesančna nadstropna hiša je bila dozidana v 

baroku, današnjo podobo pa je dobila v 19. stoletju. V hiši so ohranjeni križno 

grebenasti in banjasti oboki. Pred prvo svetovno vojno je bil v hiši hotel Avstrija, 

pozneje preimenovan v hotel Tribuč.Lipoldi so kupili hišo od Hrešanovih dedičev s 

pogodbo 10. julija 1650. Hiša je bila v njihovi lasti kar 358 let. O družini Lipold obstaja 

bogata družinska kronika, katero hrani Pokrajinski muzej v Celju.  

https://www.kamra.si/
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Muzej je to zapuščino dobil na podlagi oporoke Ivanke Lipold, ki je bila učiteljica in je 

kroniko pisala celo svoje življenje ter jo tudi končala malo pred svojo smrtjo leta 1976. 

Zanimiv je verz, s katerim Ivanka Lipold začne kroniko: "Stari so zidovi obledeli, stare 

slike so iz sten posneli, vendar sten senca se drži, njih ki jih že davno davno ni" 

(Aleksander Block). Bila je žena mariborskega odvetnika dr. Franja Lipolda. Kroniko je 

uredil dr. Janez Cvirn, profesor zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Janez 

Lipold je bil prvi mozirski župan (1853-1861). Pred tem so imeli oblast v trgu sodniki pod 

žovneško Goričarjeva–Maksetova hiša upravo. 

Salomon Lipold, ki je bil nazarski kirurg in lekarnar. Leta 1764 je stopil v frančiškanski 

red in je oseminpetdeset let vodil samostansko lekarno v nazarskem samostanu. Še 

danes slovi po Salomonovem obližu in Salomonovem eliksirju. 

V tej hiši se je rodil tudi Marko Vincenc Lipold, prvi slovenski šolani montanist, ki je 

nazadnje služboval kot direktor rudnika živega srebra v Idriji. 

K Lipoldom se je priženil dr. Jože Goričar starejši, ki je bil zdravnik in je v hiši leta 1905 

odprl zdravniško ordinacijo. Njegov sin je bil akademik dr. Jože Goričar, pravnik in 

sociolog. Hčerka Barbara Goričar je bila novinarka in dopisnica časopisa Delo na 

Dunaju. 

  

Goričerjeva – Maksetova hiša 

Nadstropna hiša izvira iz 16. stoletja in je primer zgodnjerenesančne arhitekture s 

konca 16. stoletja ali začetka 17. stoletja. Zunanja podoba hiše s sedem osno glavno 

fasado je iz začetka 19. stoletja. Takratni posegi na stavbi so bili le na zunanjščini, 

notranjščine pa niso bistveno okrnili. Značilnost hiše so zadaj arkade, v notranjosti pa 

križno grebenasti, banjasti oboki. Glavni portal ima na prekladi vrezano letnico 1837 

in ime lastnika Mathiasa Goritscherja. Portal levo od vhoda ima čelni kamen, na 

katerem je vrezan cehovski znak usnjarjev, letnica 1832 in inicalki M. G. 
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Goričarji so bili posestniki in usnjarji. Josip Goričar se je poročil z Vincencijo Vošnjak, ki 

je bila sestra Franca Xaverja Vošnjaka, ki je bil lastnik tovarne usnja v Šoštanju. Njuna 

brata sta bila znana buditelja zdravnik dr. Josip Vošnjak in inž. Mihael Vošnjak, ki sta 

začela ustanavljati prve slovenske hranilnice in posojilnice na Štajerskem. 

V hiši sta bila rojena Franc Goričar, ki je bil pred drugo vojno direktor Vošnjakove 

tovarne usnja v Šoštanju, ter duhovnik Maks Goričar, eden prvih raziskovalcev 

matičnih knjig na Slovenskem. Znana je njegova razprava »Doneski k postanku in 

pisavi rodbinskih priimkov in hišnih imen med Slovenci«, objavljena v Etnologu leta 

1939. Maks Goričar in Fran Kovačič sta avtorja Slomškovega rodovnika, ki ga je 

natisnila Tiskarna sv. Cirila leta 1938. 

V hiši sta se rodila tudi Karl Goričar, ki je imel papirnico in hotel v Celju, ter dr. Jože 

Goričar, ki je študiral pravo v Parizu in tam nastopil tudi svojo prvo službo leta 1900 kot 

Avstro-Ogrski konzul v Parizu. Pred prvo svetovno vojno je bil konzul Avstro-Ogrske v 

ZDA, nato konzul v Berlinu Zaradi napada Avstro-Ogrske na Srbijo leta 1914 je 

emigriral v ZDA in se tam kot svetovalec ameriške vlade zavzemal za združitev 

jugoslovanskih narodov. Njegov bratranec dr. Bogomil Vošnjak je bil takrat sekretar 

vlade in udeleženec Pariške mirovne konference. Dr. Goričar je leta 1920 napisal 

knjigo o germanizacijskih apetitih Avstro-Ogrske po slovanskih narodih. Rojen je bil 

1873 leta. 

 

   

Goričerjeva – Zvirova hiša 

Velika nadstropna stavba z gospodarskim poslopjem zgrajena v drugi polovici 19. 

stoletja na temeljih baročne hiše. 

Goričaji so bili posestniki, usnjarji in gostilničarji. Gostilna se je imenovala Pri Kroni. V 

hiši je bila avgusta 1893 ustanovljena savinjska podružnica Slovenskega planinskega 

društva. V ta namen, je bila v hiši ustanovljena tudi prva društvena knjižnica v Mozirju, 

kateri je prvo knjigo podaril Anton Aškerc. 
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Prvi predsednik turistično-olepševalnega društva, ki je bilo ustanovljeno maja 1892,  je 

postal Alojz Goričar. Od leta 1899 je v hiši delovala ekspozitura okrajnega glavarstva 

iz Celja, katere uslužbenec je bil Leopold Goričar. V hiši je bil rojen tovarnar Alojz 

Goričar, imel je tovarno barv in lesnih izdelkov v Ljubiji katero je preoblikoval v 

delniško družbo. 

Po letu 1890 je bilo zbirališče rodoljubov v Zvirovi hiši št. 33, kjer je gospodaril Alojz 

Goričar. V njegovi gostilni Pri kroni so se vršile vse pomembnejše prireditve v tistem 

obdobju. Tako je bil 8. julija 1893 v njegovi gostilni shod  

Političnega društva za Slovensko Štajersko. Na shodu je bilo sprejetih več pomembnih 

političnih resolucij. V hiši je živel Matija Goričar, ki je bil banski svetnik in župan Mozirja 

od leta 1924 do 1938. 

 

Trogarjeva hiša 

Nadstropna stavba iz prve polovice 19. stoletja. Leta 1879 je bil nekaj časa v hiši 

sedež mozirske občine. Nadstropna stavba s klasicistično zunanjščino in intaktnim 

tlorisom. Hiša datira v prvo polovico 19. stoletja. Leta 1879 je bil nekaj časa v hiši 

sedež mozirske občine. 
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Vajdova-Bognerjeva hiša 

Visoka nadstropna hiša z vrtno parcelo in gospodarskim poslopjem s preloma 18. in 

19. stoletja. V hiši je bil rojen Franjo Vajd, zgodovinar in dolgoletni ravnatelj mozirske 

šole. 

Visoka nadstropna hiša z vrtno parcelo in gospodarskim poslopjem. Datira v prelom 

18. in 19. stoletja. Notranjost je intaktna in ima tradicionalen tloris kmečke hiše. 

Zunanjščina s pet osno ulično fasado je predelana. 

 

 



Interesne dejavnosti –KULTURNI DAN 2021 

Šolski center Celje 

Srednja šola za gradbeništvo  in varovanje okolja Celje 

 

 

 

Zbral in zapisal: Damjan Kovač, G2A 

16 

Mozirje -trško jedro nekoč in danes 

    

Kapela na mozirskem trgu danes 
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Kužna znamenja v Mozirju 

  Kužna znamenja 

Kot že ime samo pove, imajo kužna znamenja svoje ime predvsem zaradi njihove 

povezave z najhujšo boleznijo srednjega veka – s kugo. Predvideva se, da so jo v 

Evropo prinesli popotniki in trgovci iz Azije. Črna smrt, kot je tudi imenovana, je s 

presledki razsajala nekaj stoletij. 

V naše kraje so jo baje prinesli Turki, ki so leta 1680 vdrli tudi v Mozirje. Leta 1682 je bilo 

v Mozirju še posebej hudo, saj je takrat zaradi kuge pomrlo veliko ljudi. Mrličev niso 

pokopali na pokopališču, ampak zunaj trga. Zagrebli so jih kar v gmajni in ta mesta 

poimenovali »na groblji«. 

V Mozirju je s tremi kužnimi znamenji označena navidezna ravna črta, ki poteka od 

Kolovrata, preko Preseke, do Lok. Navedeni so različni razlogi, zakaj so postavljena 

tako. Legenda pravi, da bi naj črta med temi svetimi znamenji branila bolnikom s 

kugo, da bi prečkali to mejo. Drugi podatki pa pričajo o tem, da so to zahvalni 

spomeniki ob koncu epidemije kuge. 

Znamenje v Lokah je bilo po navedbah letnice postavljeno leta 1650. Na njem so bile 

podobe sv. Miklavža, Marija Pomočnica, sv. Anton in sv. Jožef. Freske so bile najprej 

obnovljene leta 1911 in potem znova leta 2001. Sedaj je namesto sv. Antona 

upodobljen sv. Rok. 

Acmanov križ je drugo znamenje, ki stoji ob regionalni cesti, v Preseki. Tekom 

zgodovine so freske bledele, bile menda tudi že prebeljene, ob zadnji obnovi leta 

2005 pa se jih niso dotikali, saj niso želeli posegati v kulturno dediščino. 

V naselju Kolovrat stoji tretje znamenje, ki je po zgradbi podobno kot druga dva. Z 

vdolbinami tudi ta nakazuje na obstoj fresk, a so pobarvane. Zadnja obnova je bila 

izvedena leta 2003. 
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Tudi šolstvo je v naših krajih bilo zelo pomembno že nekoč in je tudi danes. Prvi učitelj 

Franc Hofbauer iz Slovenj Gradca v Mozirju je prevzel posle šole leta 1787.Bil je 

Slovenec in ni povsem upošteval zapovedi, da je treba v šolah učiti izključno v 

nemščini. Napisal je  prvi učbenik. Napisal ga je leta 1795, hrani ga Slovenski šolski 

muzej v Ljubljani. V začetku je bilo zelo slabo zanimanje za redno šolo, vendar pa se 

je kasneje stanje izboljšalo, ko je bilo dovoljeno otroke poučevati v materinem jeziku. 

Leta 1873 so pričeli s poukom v dveh razredih, hkrati pa so istega leta na šolskem 

odboru sklenili postaviti novo šolsko poslopje. Jeseni leta 1896 je bilo zgrajeno novo 

šolsko poslopje in v novi šoli se je začel redni pouk (nova šola je bila zgrajena na 

mestu kjer danes stoji blagovnica). 

 Spomenik padlim borcem 

 Kipi duhovnikov, znanih osebnosti Mozirja 

Po drugi svetovni vojni se je Mozirje uveljavilo kot občinsko središče s številnimi 

storitvenimi dejavnostmi, med katerimi vse vidnejšo vlogo prevzema turizem. 
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V Mozirju je sedež Upravne enote Zgornje savinjske doline. 

Med turističnimi prireditvami v Mozirju je na prvem mestu pustovanje, ki se ponaša z 

dolgoletno tradicijo. Prvi pisni viri pričajo, da so mozirski pustnaki »okolofirali« že leta 

1891. Od tridesetih let prejšnjega stoletja dalje pustnaki v Mozirju nosijo visoke klobuke 

(cilindre), frake in bele hlače. Pust Mozirski ima tudi svojo fano (bandero) in pustni 

orkester z imenom Boj se ga.  

Ena izmed glavnih točk vsakoletnega pustnega sporeda je prevzem oblasti na 

občini, ki izvira še iz časa trškega magistrata. V zadnjem obdobju je postal eden 

ključnih elementov pustnega dogajanja karnevalski sprevod, na katerem sodelujejo 

tudi številne pustne skupine iz drugih slovenskih krajev in tujine, kajti od leta 1999 je 

Mozirje član Združenja evropskih karnevalskih mest (FECC). 

V Mozirju skozi vse leto potekajo številne kulturne in športne prireditve, zaradi katerih 

je kraj privlačen za obisk v vseh letnih časih.  

 

Pust Mozirski Vir: Turistično društvo Mozirje (2001 
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GRADOVI 

Pri zgodovini smo obravnavali tudi gradbeništvo v srednjem veku kamor uvrščamo 

tudi gradove.V preteklem šolskem letu pa sem pri zgodovini imel referet o Celjskih 

grofofih.Tako sem podrobneje spoznal ta del zgodovine, ki mi je še povečala 

zanimanje za gradove. 

Po podatkih zgodovinarja Janka Orožna je bilo na področju savinjske mejne grofije s 

sedežem v Celju več kot 100 gradov. Postavljeni so bili na vzpetinah ali težko 

dostopnih krajih.  

Na slovenskem je še danes ohranjenih veliko gradov, mnogi so pa na žalost v 

ruševinah.Na Stranicah občina Zreče imamo kmetijo.Veliko se vozimo na relaciji 

Mozirje-Stranice in med potjo že od nekdaj rad opazujem okolico.Tako sem na svoji 

poti opazil kar nekaj gradov Velenjski grad, Celjski grad, Grad v Lembergu, ki ga 

prenavljajo in Grad Lindek . 

Grad LINDEK 

 Grad Lindek  

Na poti skozi Frankolovo se mi je zdel  grad Lindek vedno tako skrivnosten in me je 

vedno zanimalo izvedeti kaj več o njem. 

Tako smo ga skupaj z straši obiskali.Naša kmetija se nahaja v neposredni bližini tako 

sem že prej od atija in domačinov izvedelbveliko veliko podatkov in zgodb, ki v teh 

krajih krožijo o gradu in njegovi zgodovini.Pri zgodovini smo se učili, da so prvi gradovi 

nastali v 10. in 11. stoletju, v času fevdalizma.Bili so v bistvu najprej stolpi oziroma 

trdnjave, ki so služili predvsem obrambnim namenom.Najprej so bili leseni, kasneje pa 

kamniti.Tudi po velikosti so se razlikovali, kar pa je bilo odvisno od bogastva in 

pomembnosti lastnika, ki je pripadal plemstvu. Tudi Lindeški grad, žal danes v 

ruševinah, je odigral v zgodovini pomembno obrambno vlogo, saj je bil postavljen na 

skalnati vzpetini na severu Celjske kotline nad tedaj zelo pomembno rimsko cesto 

med Celeio in Petovio. Njegova lega priča o tem, da so pri gradnji izkoristili naravne 

razmere ozek potok in skalnato pobočje.  
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Grad Lindek leži na Grajskem hribu 695 m nadmorske višine, na pobočju Stenice med 

Belim in Lindeškim potokom, torej severno nad Frankolovem od koder je daleč 

naokoli lep razgled. 

Grad Lindek oziroma njegovi ostanki ruševin izvirajo iz 13. Stoletja.Pozidan je bil v 

začetku 13.stoletja, pozneje prezidan.Zgodovinski viri navajajo, da so ga postavili krški 

škofje.Z njim so upravljali vitezi Lindeški.  

Grad se omenja leta 1264 kot Lindecke, leta 1335 kot Lindek, in leta 1441 kot haus 

Lindegk. Ime je povzeto po lipi, nem. die Linde, ki jo srečamo stilizirano tudi v 

lindeškem grbu. Lindeški vitezi nastopajo od leta 1258 dalje in jih srečujemo na gradu 

vse do srede 16. stoletja. Zadnjič se  Lindeški omenjajo na začetku 17. stoletja, 

kasneje pa sledijo različni lastniki v letih od 1613-1875. Zadnji je na gradu do leta 1758 

prebival Franc Wolf. Propadati je začel konec 18.stoletja. Leta 1876, ko je bil grad že 

v razvalinah pa je bil v kmečkih rokah. 

Njegove mogočne rušivine še danes kažejo romansko grajsko jedro in obodne zidove 

iz gotske dobe. 

    Ruševine gradu Lindek 

 Jaz in moja brata na 

Lindeškem gradu –april 2020  
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Z gradovi je močno povezana preteklost naše dežele, zato ni čudno, da se je v 

ljudski domišljiji spletlo veliko zgodb o gradovih in o zakladih, ki so se skrivali v grajskih 

sobanah in kleteh. Te zgodbe se prenašajo po ustnem izročilu iz roda v rod. Mnogi 

krajevni pisci kot so na tem področju Jože Žlaus, Matjaž Založnik in drugi pa te 

zgodbe tudi  zapišejo in objavljajo. Še več pa je o tem napisal zgodovinar Janko 

Oražen v svoji knjigi »Gradovi in graščine v narodnem izročilu« iz leta 1936. Tako tudi 

na ta način ne gredo v pozabo. 

Ena od  teh  je zgodba o »Skrinji z zlatniki«.Pod skalnato goro, na kateri je stal 

mogočni grad Lindek z visokim stolpom in mnogimi poslopji, je v zavetju visokih 

dreves samevalo nekaj bornih kmetij s strmimi njivami in pašniki. Ko je v deželo prišla 

pomlad, so ljudje pridno pripravili motike in pluge, da bi obdelali vsak, še tako 

majhen košček borne zemlje, ki je bila pomešana s kosi kamenja in peska. 

Nekoč sta oče Jurec, tlačan lindeške gospode, in njegov sin prekopavala njivo tik 

pod gradom. Sin, ki je kopal nekaj korakov od ostarelega očeta, je s svojo motiko 

zadel v nekaj trdega. Pomislil je, da je to morda večji kamen, zato je udaril še 

močneje. Toda to ni bil kamen, pred sabo je zagledal nekaj podobnega skrinji. 

Pokleknil je in s težavo odprl pokrov do dobro zarjavele skrinje, v kateri je bilo do vrha 

polno zlatnikov, ki so se v sončnih žarkih močno lesketali. Oče Jurec, ki je bil nekoliko 

oddaljen, tega ni videl. Sina so zlatniki mikali, a ni vedel, kako bi jih skril, da jih oče ne 

bi videl. Premišljal je in premišljal, kam bi očeta poslal, da bi jih lahko sam pograbil. Pa 

mu je padlo na pamet in je očeta poslal domov po malico z izgovorom, da bo ta 

čas kar sam kopal trdo zemljo. Komaj se je oče Jurec umaknil od roba njive, je sin 

pograbil zlatnike in si jih začel basati v žepe, v klobuk, za srajco in v rokave. Vseh 

zlatnikov iz skrinje mu ni uspelo pospraviti, zato je razmišljal, kaj storiti s skrinjo in 

preostalimi zlatniki. Zgrabil jo je in jo nameraval zvleči na skriven kraj. V tistem trenutku 

pa se je pred njim pojavila deklica v belem, ga zgrabila za vrat in ga prekucnila tako, 

da so se vsi zlatniki razsipali naokoli. Nekaj časa ga je premetavala po grmovju in ga 

vrgla čez skale v globoko brezno. Ko je nesrečnik v globeli že izpustil dušo, je zadonel 

pod gradom gromek glas:»Oj, ti nesrečni sin, ne samo tebi, tudi očetu so bili 

namenjeni zlatniki. Lahko bi postal najbogatejši človek daleč naokoli, če jih ne bi 

zavidal lastnemu očetu. Tako pa naj čakajo tistega, ki bo boljši od tebe!« 

Zgodba je zelo poučna in zelo primerna za razmišljanje tudi v tem času. Sam zelo rad 

prisluhnem starejšim ljudem, ki zares veliko vedo o naši preteklosti. Zelo me zanimajo 

tudi stari predmeti in zgradbe. Sedaj, ko sem si ogledal ruševine gradu Lindek in 

raziskal njegovo zgodovino sem dobil čisto drugačen pogled nanj. 
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Na severnem zidu obodnega jedra je vzidana spominska plošča, posvečena hudim 

bojem XIV. divizije dne 16. februarja 1944 z nemškimi silami. To nam kaže, da so v teh 

krajih potekali tudi v polpretekli zgodovini hudi boji. 

 

SPOMENIK 100 FRANKOLOFSKIH ŽRTEV 

 

V  bližini gradu in tudi naše kmetije se nahaja spomenik v spomin poboju stotih 

Slovencev v Grabnu na Stranicah pri Frankolovem 12. Februarja 1945, ki so ga izvedli 

nemški okupatorji. Frankolovski zločin kot ga imenujemo velja za enega najhujših 

zločinov na slovenskem ozemlju med drugo svetovno vojno.  

To je bil povračilni ukrep: za smrt enega  nemškega funkcionarja so ubili kot 

maščevanje 100 talcev. Devetin devetdeset so jih obesili na jablane ob cesti, enega 

pa so ustrelili med begom . 
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Nekaj teh jablan je še ohranjenih in so spomeniško zaščitene – se jih ne sme posekati. 

 

Poškodovana zaščitena drevesa -100 frankolovskih žrtev Stranice . Žled  leta 2014 pa jih je 

hudo poškodoval.  

 

Prav v teh dneh  – 12.2.2021 mineva 76. let , ko se je na tem območju zgodil ta hud 

zločin. Velikokrat se peljem mimo, sedaj pa sem se za trenutek ustavil in se poklonil 

padlim žrtvam. 
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ZAKLJUČEK 

"Domovina je v kraju, h kateremu je priklenjena duša." Voltaire 

DOMOVINA. Kako topla, pomirjajoča, sproščujoča,.. beseda je to. Seveda saj izhaja 

iz besede DOM. Vsi pa vemo, kaj pomeni dom. To je kraj, kjer nam je lepo, kamor se 

vedno in radi vračamo, je kraj, kjer smo lahko tisto kar v resnici smo. 

Domovina je torej velika družina vseh nas Slovencev ne glede na katerem delu te 

prelepe deželice živimo. Domovina pa niso samo prelepe gore, griči, reke, jezera, 

gozdovi, naše morje, naše vasi, mesta, gradovi, … 

Domovina je mnogo več. Domovina  smo ljudje z vsemi našimi lastnostmi slabimi in 

dobrim, značaji, so tudi čustva, domovina je žalost, veselje, sreča, radost, 

hrepenenje, je tudi trpljenje, boj in vojna,… 

Zato je tako pomembno imeti rad domovino, imeti rad Slovenijo, biti ponosen nanjo 

in o njej govoriti, se o njej čim več poučiti, naučiti in jo z znanjem braniti pred vsemi, ki 

bi želeli potvarjati zgodovino in ji s tem škodovati. Čuvati svojo domovino in jo braniti 

na tak način je veliko dejanje, ki ga lahko Sloveniji damo kot posamezniki. To 

dolgujemo vsem našim prednikom, ki so za voljo trpljenja in nenazadnje žrtvovanja 

svojega življenja bili zvesti sebi, domu in domovini. 

Na žalost je naša kulturna dediščina pogosto prepuščena propadu in je ni mogoče v 

celoti ohraniti. Zaradi vrednosti, ki jo predstavlja je naloga države in vseh državljanov, 

da jo ohranjamo kolikor je le mogoče.Za strokovno ohranjanje pa poskrbijo posebne 

službe kot je na primer Zavod za varstvo kulturne dediščine. Skrb za svetovno 

dediščino pa usmerja mednarodna organizacija UNESCO. 
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