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DEDIŠČINA
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Katere so pomembne osebe našega kraja (Šoštanja)?
Karel Destovnik - Kajuh
•

Partizansko ime Kajuh,

•

slovenski pesnik, prevajalec,

•

narodni heroj (dobil vojaško odlikovanje, ker
se je junaško izkazal v boju proti sovražnikom),

•

naša osnovna šola se imenuje po njem,

•

* 13. 12. 1922, Šoštanj,

•

+ 22. 2. 1944, na Žlebnikovi domačiji v
Šentvidu nad Zavodnjami.
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Josip Vošnjak
•

Zdravnik, politik, pisatelj,

•

postal doktor medicine in doktor

kirurgije,
•

državnozborski poslanec, sodeloval je v
taborskem gibanju in zagovarjal
Zedinjeno Slovenijo,

•

* 4. 1. 1834, Šoštanj,

•

+ 2. 7. 1920, Visole pri Slovenski Bistrici.
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Mihael Vošnjak

•

Poslanec, politik, gospodarstvenik,

•

poznan po organiziranju hranilništva
(bančnik),

•

železničarski strokovnjak, zaslužen za
izgradnjo železnice v Šaleški dolini,

•

* 18. 9. 1827, Šoštanj,

•

+ 2. 7. 1920, Švica.
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Franc Hribernik
•

Zgodovinar, ravnatelj, pedagog,

•

predan ravnatelj in vodja meščanske
šole ter eden od ustanoviteljev srednjega
šolstva v naši dolini (v Šoštanju),

•

poznan po zgodovinskem opisu v treh
zvezkih „Mesto Šoštanj, zgodovinski
opis“,

•

* 1887, Braslovče,

•

+ 21. 4. 1965, Mozirje.
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Ivan Napotnik
•

Slovenski kipar,

•

ustvarjal je v kamnu, bronu, mavcu in
predvsem v lesu,

•

tri leta po smrti so v Šoštanju odprli
njegovo stalno galerijo,

•

njegova stalna kiparska zbirka je na

ogled v Vili Mayer v Šoštanju,
•

* 12. 12. 1888, Zavodnje,

•

+ 19. 6. 1960, Šoštanj.
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Biba Röck (Ivan Blaž Röck)

•

Partizansko Biba,

•

predsednik društva medicincev,

•

organizator in udeleženec NOB
(narodnoosvobodilnega boja),

•

organizator NOB na Štajerskem,

•

* 11. 11. 1914, Šoštanj,

•

+ 6. 3. 1942, Maribor.
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Peter Musi

•

Pedagog, bibliotekar, kmetovalec,
hranilničar,

•

imenovan za vzornega učitelja v
Šoštanju (najboljšega učitelja v okrožju),

•

ustanovitelj prve javne knjižnice v
Šoštanju,

•

ugleden sadjar, čebelar, publicist,

•

cesar ga je odlikoval z zlatim zaslužnim
križcem s krono,

•

* 26. 6. 1799, Vransko,

•

+ 6. 3. 1875,
Šoštanj.
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SPOMINSKI PARK V ŠOŠTANJU
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Franc Hribernik

Ivan Napotnik

Ivan Rӧck - Biba
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KULTURNA DEDIŠČINA V ŠOŠTANJU

Grad Šoštanj

Vila Mayer

(Pusti grad)

V prenovljeni vili so
zgodovinske in umetnostne
zbirke.
13

Vila Široko
Zgradil jo je lastnik Šoštanjske
usnjarne Herbert Woschnagg.
Obdajal jo je svoboden park z
bazenom in teniškim igriščem.

Kajuhov dom

Stara trška hiša

Cerkev sv. Mohorja in

Najbolj razkošno

(magistrat)

Fortunata

Prvotno je bila špital

Nastala je najbrž kot grajska kapela

(ubožnica, hiralnica). Na

Šoštanjskih gospodov. V 18. stoletju

strehi je stolpič z uro in

so jo podrli (razen zvonika) in

dvema zvonovoma.

zgradili baročno stavbo.

oblikovan manjši
hotel na slovenskem
Štajerskem v 19.
stoletju.
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Muzej usnjarstva

Dvorec Ravne

Najjužnejša ohranjena alpska

Šoštanj

Gutenbuchel

dimnica v Evropi. Domačija v

Vošnjakova usnjarna je

Stoji v geometrično

Zavodnjah je urejena kot

obsegala območje, tako veliko

oblikovanem parku,

muzej.

kot trg Šoštanj. Večino so jo

tam so bile bogate

porušili leta 2002.

ograje, vodnjak,

Kavčnikova domačija

bazen, steklenjak…
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NARAVNA DEDIŠČINA V ŠOŠTANJU

Mornova zijalka

Rotovnikova jama

Smrekovec

Naravna jama v bližini

Podzemna jama v kateri so poleg

Ugasli ognjenik. Je

Belih vod.

kapnikov znameniti aragonitni

življenjski prostor redkih in

ježki (kristali zrastejo v krhke

ogroženih živali in rastlin.

iglice in dajejo vtis ježka).
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Družmirsko jezero ali

Topolški vrelec

Šoštanjsko jezero

V Topolšici vre na dan topla

V Šaleški dolini že več kot 140 let kopljejo

voda. Topli vrelec so morda

premog. Površje se ugreza, ker se plasti

uporabljali že Rimljani.

sesedajo v opuščene rove. Jezero velja za
najgloblje jezero v Sloveniji.
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Stare lipe

Bukve na deželni meji

V občini Šoštanj je nekaj

Na poti s Slemena proti Smrekovcu

izrednih starih lip.

je sredi gozda približno 500 m

Varujejo domačije pred

dolga vrsta mogočnih bukev, ki so

strelo.

bile nasajene na stari deželni meji
med Koroško in Štajersko.
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