
ŽIVLJENJEPIS RAZSTAVA MEDICINSKE 

OPREME IN LITERATURE 

Dr.Roman Lesnika (17.2.1898-18.6.1975) se 

je rodil na Kriechenbergu pri Sveti Ani.    

Njegova starša sta bila razredna učitelja na 

Osnovni šoli Sveta Ana. Oče Mihael (1864-

1935) je opravljal še službo šolskega 

upravitelja med leti 1892 in 1925, mati      

Viljemina (1873-1956) pa je poučevala do 

leta 1927. 

IZOBRAŽEVANJE 

Pri Sveti Ani je obiskoval 5 razredov osnovne 

šole. 8 razredov državne gimnazije je naredil 

v Mariboru, kjer je maturiral 7.12.1919. Med 

leti 1916 in 1919 je služil v Avstro-Ogrski 

vojski, na Soški fronti in Južnem Tirolskem 

in bil 1 leto v italijanskem ujetništvu. 1919. 

leta se  je  vpisal  na  Medicinsko  fakulteto  v               

SPOMINSKA SOBA 

DR. ROMANA 

LESNIKE 

Gradcu, kjer je promoviral 11.7.1925,        

istočasno je obiskoval Akademijo za      

slikarstvo. Naslednja 2 semestra je posvetil 

specialni zobozdravstveni izobrazbi na Zobni 

kliniki v Gradcu. Od leta 1926-1929 je delal v 

Splošni javni bolnici v Mariboru kot zdravnik 

volonter, pripravnik, dnevničar, sekundarni 

zdravnik in asistent internega oddelka, ki ga 

je vodil samostojno kot namestnik šefa. 1928. 

se je poročil z Olgo Sever, istega leta se jima 

je rodila hčerka Romana, 7 let  kasneje  pa sin 

Roman. 

S 1.2.1929. leta je nastopil v službo           

krajevnega (banovinskega) zdravnika za 

zdravstveno okrožje Mozirje. Hkrati je vodil 

ročno lekarno, do ustanovitve  javne, leta 

1935. Glavni odbor Rdečega križa Jugoslavije 

ga je leta 1937 odlikoval s srebrno svetinjo. 

Med okupacijo je pomagal ljudem v hudih 

vojnih razmerah. Leta 1944 je na             

osvobojenem ozemlju Zgornje Savinjske  

doline zdravil borce NOB, za kar je prejel 

Srebrno zvezdo zaslug za narod. Zaradi     

slabega zdravja, v vojsko ni bil mobiliziran. 

Po osvoboditvi je bil postavljen za uradnega 

krajevnega in okrajnega  zdravnika v Mozirju, 

pri okrajnem odboru Gornji Grad. Od 1955. 

dalje je v Zdravstvenem domu Nazarje    

opravljal vso zdravniško delo v              

posvetovalnici za otroke in posvetovalnici za 

noseče. Leto kasneje je vodil 2 zdravstveni 

postaji (Nazarje, Mozirje). 1959. je začel 

opravljati še izredno prakso terapevtsko 

zobozdravstvene službe v Zdravstvenem 

domu Nazarje. Upokojil se  je 1968. leta. 

INFORMACIJE (turistični vodniki): 

Turizem Slovenske gorice: 040 828 509 

Feliks Berič: 041 460  597 

Viktor Kapl: 041 729 322 

Franc Ruhitel: 041 555 210 

 Občina Sveta Ana: obcina@sv-ana.si 



MEDICINSKA ZBIRKA IZ 1. POLOVICE 20. STOLETJA 

Na stalni razstavi je na ogled oprema      

med. univ. dr. Romana Lesnike, ki jo je 

uporabljal v svoji ambulanti v Mozirju. 

Opremo je Občini Sveta Ana darovala 

njegova hčerka Romana. Ker je 

opravljal splošno, ginekološko in 

zobozdravstveno prakso, je zbirka    

sestavljena iz vseh treh medicinskih        

področij.  

Razstavljena so:  

 zdravila ,  še v originalni         

k a r t o n a s t i  e m b a l a ž i  i n            

stekleničkah  

 kirurški in drugi instrumenti 

(steklene injekcije, niti za 

šivanje) posode za njihovo     

sterilizacijo 

 lekarniška tehtnica in uteži iz 

medenine 

 zobozdravstveni pripomočki 

(svedri, klešče, modeli za odtis 

zob)  

 vrtalni stroj na nožni pogon 

 bogata zbirka strokovne        

literature, ki vsebuje tudi knjige 

iz konca 18. stoletja  

 medicinske revije (npr. 141 

številk Zdravstvenega vestnika) 

 osebna dokumentacija iz   

zdravstvene prakse 

 staro restavrirano pohištvo (tudi 

zobozdravstveni stol) 

 fotografije (izjemna fotografija 

Svete Ane iz 1895. leta) 
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