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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 Slovenj Gradec, za njo župan Andrej Čas
Redakcija: Karla Oder, Srečko Štajnbaher
Fotografije in besedila: Jože Firšt, Primož Podjavoršek, Tomo Jeseničnik, 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.
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Pripovedovalci in poslušalci zgodb ...
Čezmejni kulturni projekt dokumentiranja in strokovne obravnave skup
ne koroške kulturne dediščine in njene raznolikosti gotovo ne nosi kar tako
zvenečega naslova »Biseri naše kulturne krajine«. Bisere površno oko zlahka
spregleda, saj dajejo nevsiljiv in tih pečat okolju, ki jih je ustvarilo. Še posebej v
času, ko nam oko zaslepijo tujki v okolju, slabo načrtovane in umeščene arhitek
turne rešitve, kulturne krajine skupaj s svojimi biseri izgubljajo svojo prostorsko
določljivost in identiteto. Ti naši biseri, kot so različna znamenja ob poti, križi,
vodnjaki, spominska obeležja itd., so del našega vsakdana že o nekdaj, zato jih
prevečkrat spregledamo. Pogosto jih v domačem okolju sploh ne opazimo več,
saj se zdi kar nekako samoumevno, da so »tam« in jih vsaj v mislih največkrat
prikličemo v spomin le še takrat, ko želimo naključnemu tujcu pomagati, da se
znajde v prostoru: … pri križu zavij desno, pelji naravnost do kapelice …
Ti majhni spomeniki so zares ena od najbolj prepoznavnih značilnosti naše
kulturne krajine in kot pokrajinsko dragocenost jih moramo nujno zaščititi in
ohraniti pred propadanjem. Kot del kulturne dediščine lahko bogato popestrijo
turistično ponudbo kraja. Vendar bomo radovednim turistom našo krajino, kul
turo in zgodovino najbolje približali tako, da bomo našo nepremično dediščino
znali povezati z zgodbo – živo dediščino, ki jo naši starši še poznajo in želijo
posredovati mlajšim generacijam. In prav v medgeneracijskem kot tudi medkul
turnem sodelovanju je največji potencial projekta »Biseri naše kulturne krajine«,
zato upam, da ne bo povezal le obe Koroški, temveč tudi naše najstarejše in
najmlajše občane – pripovedovalce in poslušalce zgodb. Pomemben dosežek
tega projekta je ustvarjena internetna podatkovna baza, ki jo je mogoče vse
binsko dopolnjevati.
Za odlično in pomembno delo čestitam vsem, ki so ustvarjali vsebine in vodili
ta projekt.
Andrej Čas
Župan občine Slovenj Gradec
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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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Kapelica srca Jezusovega
pri Anžohu

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelico s segmentno zaključenim vhodom in poslikanima nišama ob
straneh so zgradili leta 1922.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Postavljena leta 1922 v zahvalo, ker se je vrnil oče iz vojne.
Izbira svetnikov na podobah je povezana z družino Krenker, vendar je
od zanje prenove leta 1998, na zunanjščini na mesto sv. Andreja upodobljen sv. Martin.
Vir: povedal gospod B. Krenker.

Geo-Koordinate:
46.466404790436094° geogr. širina, 15.098025798797607° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgorje 88
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji na domačiji Ažnoh, Podgorje 88.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapelici kip srca Jezusovega in poslikavi sv.
Frančiška in sv. Ane, na zunanjščini pa sv. Martina in
sv. Jurija.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stoletja, 1922

Lastnik / Varuh:
Krenker Branko

Evidenčna
15045

številka dediščine:
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Blatnikov mlin

K at e g o r i j a :

Mlin, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Preprosta lesena zgradba krita z opečno kritino, hrani klasični mlinski
mehanizem na kamne. Je s konca 19. ali z začetka 20. stoletja. Ob mlinu
so lesene rake z mlinskim kolesom na gornji vodni pogon.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Mlin je s konca 19. ali z začetka 20. stoletja. Ob mlinu so lesene rake z
mlinskim kolesom na gornji vodni pogon.

Geo-Koordinate:
46.49552859345378° geogr. širina, 15.030155181884766° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vrhe 17
2380 Slovenj Gradec
Mlin stoji v dolini potoka Selčnica, severovzhodno od
domačije Blatnik, Vrhe 17.

Čas

n a s ta n k a :

prelom 19. stol. in 20. stol.

Lastnik / Varuh:
Krančan Anica

Evidenčna
13660

številka dediščine:
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Borovnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica z dvokapno opečno kritino, neogotsko oblikovanim vhodom
in stranskima nišama je iz leta 1860. V notranji niši je lesen kip Marije.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Gospod Pečolar je povedal, da je dala kapelico postaviti bolna stara
mama, v upanju da ozdravi.

Geo-Koordinate:
46.5072265225345° geogr. širina, 15.088348388671875° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pohorska cesta 10
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji ob cesti, južno od domačije Borovnik,
Pohorska cesta 10.

Čas

1860

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Pečolar Marijan, Pohorska 10

Evidenčna
15058

številka dediščine:
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Bošnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica s poslikano notranjščino in poslikanima nišama na stranskih
fasadah je z začetka 20. stoletja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica je bila pred leti prestavljena in obnovljena pred nekaj leti.

Geo-Koordinate:
46.492632278081906° geogr. širina, 15.043480396270752° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Raduše 16
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji severovzhodno od domačije Bošnik,
Raduše 16.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stol.

Lastnik / Varuh:
Popič Peter

Evidenčna
15050

številka dediščine:
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Brdnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Poudarjeni vogali, neogotski vhod in niše ob straneh, členijo kapelico s
konca 19. stoletja. V osrednji niši je Marijin kip.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Gospa Juvan ni želela širiti informacij o zgodovini kapelice.

Geo-Koordinate:
46.49443547656125° geogr. širina, 15.063586235046387° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stari trg 215
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji severno od domačije Veliki Brdnik, Stari
trg 215.

Čas

n a s ta n k a :

konec 19. stoletja

Lastnik / Varuh:
Juvan Radegunda

Evidenčna
15060

številka dediščine:
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Breznikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa z dvokapno streho in leseno zvonico na slemenu je bila postavljena 1900. Poslikano notranjščino dopolnjuje velik kip
Marije z detetom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelico so postavili za časa Marije Terezije, pred postavitvijo cerkve v
Podgorju.
Postavljena je bila, da bi kmetom varovala pridelke na njivah ob hudi
uri.
Breznikova kapelica ima celo zvonec in zvonik, ki bi ga naj darovala Marija Terezija. Ta zvon bi naj privezali leta 1771, a so ga kasneje ukradli.
Kapelica je bila obnovljena 1981, leta 2003 blagoslovljena.
Geo-Koordinate:
46.47224340878425° geogr. širina, 15.083284378051758° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgorje
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji na križišču, vzhodno od domačije Breznik, Podgorje 81.

Čas

n a s ta n k a :

prelom 19. stol. in 20. stol., 1900

Lastnik / Varuh:
Štumpfel Milan

Evidenčna
12338

številka dediščine:
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Brezovnikova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela ima pravokotno tlorisno obliko in jo pokriva dvokapna streha iz
strešne opeke in skrilavca. Na stranskih stenah sta dve polkrožni stenski niši, ki sta poslikani. Notranjost kapele in njen vhod sta polkrožno
obokana. Na levi in desni notranji steni sta stenski niši, ki sta tudi poslikani. Na osrednji steni, ki je tudi poslikana je v zidu narejena okenska
odprtina v obliki štiriperesne deteljice. Vhod v kapelo zapirajo kovana
železna vrata.

Geo-Koordinate:
46.494846° geogr. širina, 15.108449° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmartno 58
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kapela stoji ob robu vasi Šmartno, ob cesti na Legen
pri kozolcu blizu hiše Šmartno 58.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na desni zunanji niši je naslikana podoba sv. Andreja, na levi na podoba sv. Krištofa, ki pa je zelo slabo
vidna. V notranjosti je na levi strani naslikana podoba
sv. Tomaža Akvinskega, na desni pa podoba sv. Katarine Aleksandrijske. Na osrednji steni pa je naslikana
podoba pieta. V zatrepu na zadnji strani kapele je
naslikana letnica 18 J+D88. Na kovanih železnih
vratih je upodobljena letnica 18 J D 95.

Umetnik/umetnica:
Tomaž Perko

Čas

n a s ta n k a :

1888, obnovljena pred nekaj leti

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Brezovnik
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Bučijenkov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ in korpus pokriva dvokapna polkrožno oblikovana streha
prekrita s pločevino. Križ stoji na zazidanem kvadru.

Geo-Koordinate:
46.452459° geogr. širina, 15.110029° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vodriž 6
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Križ stoji ob potoku blizu križišča cest PodgorjeVodriž-Šmiklavž. Na zemljišču domačije p.d. Bučijenk,
Vodriž 6.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

27.4.2002

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Bučijenk
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Cepčeva kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelico iz leta 1929 členijo polstebra ob vhodu in niši ob stranskih fasadah. V notranjosti je lesen kip srca Jezusovega.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po zapiskih: kapelica stoji med lipama, ki so ju posadili Turki. Prej je na
tem mestu stal križ. Kapelo so postavili v zahvalo za srečno vrnitev dedka Jurija Strmčnika iz ruskega ujetništva.
Vir: gospod Strmčnik in knjižica: Kapelice in znamenja v župniji Podgorje pri SG, izdali učenci OŠ Podgorje z učiteljico Janjo Hanjže, 2000.

Geo-Koordinate:
46.468074860819875° geogr. širina, 15.059809684753418° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji ob kolovozni poti, jugovzhodno od
domačije Cepec, Raduše 55.

Umetnik/umetnica:

cca 2000, obnova kipar Leskovšek

Čas

1929

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Strmčnik Anton in Marija

Evidenčna
15051

številka dediščine:
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Cerkev sv. Elizabete
v Slovenj Gradcu

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Cerkev je obsegala sedanjo, vendar precej nižjo in ravno stropano ladjo
ter zelo verjetno polkrožno sklenjeno apsido. V začetku 15. stoletja, ko
so ladjo dvignili do sedanje višine, jo opremili z dvema južnima in enim
severnim oknom ter ponovno ravno stropali, so prvotno apsido zamenjali z manjšim 5/8 sklenjenim prezbiterijem. Ob koncu istega stoletja so
ob severni strani ladje prizidali zvonik, na vzhodni pa sedanji, od ladje
malo ožji toda višji in precej ploščato 3/8 sklenjeni prezbiterij z lastno
slavoločno steno. V prvi tretjini 16. stoletja je nastala ob severni ladjini
steni najprej dvopolna kapela, zaradi katere so morali zazidati severno
ladjino okno, in nato nekoliko širša dvopolna zakristija, katere streha
je puščala zaradi posebne strešne konstrukcije severno prezbiterijevo
okno prosto.
Naslednjo prezidavo je cerkev doživela šele v 17. stoletju. Leta 1626 so ji
obokali ladjo, vzidali pevsko emporo, zamenjali glavni portal, nadomestili obe južni gotski okni s tremi pravokotnimi renesančnimi, obokali
zvonico ter prezidali tudi vseh pet prezbiterijevih oken v pravokotna
renesančna.
Ob koncu 17. in na začetku 18. stoletja sta nastali obe južni kapeli,
Jožefova ob prezbiteriju in Križeva ob ladji, v drugi polovici 19. stoletja
so dvignili zakristijsko ostrešje in ga spojili s prezbiterijevim ter regotizirali njegova preostala štiri okna. Po požaru leta 1903 je zvonik zamenjal
svojo uničeno streho s sedanjo, pred drugo svetovno vojno pa so pred
severno kapelo, ki so jo opečno nadzidali, postavili dvoločno vežo, njeno streho višinsko izravnali z zakristijsko ter jo spojili z ladjino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Župna cerkev sv. Elizabete v Slovenj Gradcu je bila morda zgrajena že
malo prej, zagotovo pa kmalu po letu 1235, ko je Elizabeta Turingijska (1207-1231) postala svetniška zavetnica bolnih in ubogih. V njej se
je 30. 4. 1251 izvršila znamenita predaja slovenjgraškega gospostva
oglejskemu patriarhatu.

Geo-Koordinate:
46.50873092200967° geogr. širina, 15.079765319824218° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Cerkev stoji na vzhodni strani jedra Slovenj Gradca,
ob zaključni stranici Trga svobode.

Čas

n a s ta n k a :

1235, prva četrtina 15. stol, 1626

Lastnik / Varuh:

Župnija Slovenj Gradec

Evidenčna
EŠD 659

številka dediščine:

Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje- kulturna pokrajina, zbornik, Slovenj
Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 196-197.
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Cerkev sv. Marije
v Trobljah

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Enotno koncipirano baročno stavbo iz leta 1762 členijo ladja, zvonik s
čebulasto streho, prezbiterij ter zakristija na južni strani.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Cerkev Matere Božje v Trobljah, ki se prvič omenja leta 1396, zagotovo
pa 1425, je starotrška podružnica. Njena sedanja stavba je iz leta 1762.
Iz istega časa je tudi oprava, ki je delo slovenjgraških umetnikov, Marijin
kip iz okoli leta 1522 pa je beljaškega izvora.
Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje - kulturna pokrajina, zbornik, Slovenj
Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 204.
Geo-Koordinate:
46.528767559464114° geogr. širina, 15.087071657180786° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Cerkev stoji v središču naselja Troblje.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Notranjost dopolnjuje baročna oprema J. J. Mersija.

Čas

1762

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Župnija Pameče

Evidenčna
EŠD 3219

številka dediščine:
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Cerkev sv. Miklavža
v Šmiklavžu

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Cerkev sestavljajo pravokotna ladja s predzidanim zvonikom in 3/8
sklenjenima stranskima kapelama ter ploščato 3/8 sklenjen prezbiterij
z zakristijo ob severni strani. Cerkev, ki je bila obnovljena v letih 1615,
1692, 1818 in 1912, kaže baročen videz, vendar hrani v ostenju ladje
in prezbiterija srednjeveške ostanke. Prvotna cerkev je imela ravno krit
kvadratast in navzven enako širok, navznoter pa za okoli 40 cm ožji
kvadratast prezbiterij, ki je sedaj poznogotsko zvezdasto obokan. Ohranjena geometrična konzola v severovzhodnem kotu kaže na to, da je
imel prezbiterij prvotno precej nižji križno rebrast obok, ki so ga v pozni
gotiki zamenjali s sedanjim. Po konzoli sodeč, so bila rebra prvotnega
oboka konkavnega profila, kar jih datira v prvo četrtino 14. stoletja. Iz
tega sledi, da je prvotna cerkev, omenjena leta 1265, takrat dobila nov
kvadratast prezbiterij, ki so ga postavili oglejski fevdniki bližnjega gradu Vodriž, ko so postali njeni patroni. Relativno visok prezbiterij z etažo
nad obokanim oltarnim prostorom v pritličju je znatno presegal prvotno višino ladje, vendar ne za toliko, da bi ga lahko imeli za stolp. Zato
te cerkve ne moremo opredeliti za kornozvonično, kot trdi M. Zadnikar,
ampak za cerkve s povišanim prezbiterijem (kakršnih poznamo na
Štajerskem več), katerega nekoliko debelejše stene so služile za oporo
njegovega razmeroma težkega oboka, ne pa za nošnjo zvonika. Razen
tega cerkev ni enotna, ampak dvofaznega nastanka - kot bližnji cerkvi
na Legnu in v Golavabuki.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Župna cerkev sv. Miklavža v Šmiklavžu pri Vodrižu, ki se prvič omenja
leta 1265 kot cerkev in leta 1399 kot sedež duhovnije, se je najkasneje
do leta 1459 osamosvojila glede na šmarško pražupnijo.

Geo-Koordinate:
46.44983333998202° geogr. širina, 15.119462013244629° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Cerkev stoji južno od ceste Podgorje - Mislinjska
Dobrava.

Čas

n a s ta n k a :

1265, 1615, 1692, 1818 in 1912

Lastnik / Varuh:
Župnija Šmiklavž

Evidenčna
EŠD 3185

številka dediščine:

Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje- kulturna pokrajina, zbornik, Slovenj
Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 188.

17

Cerkev sv. Tomaža
v Tomaški vasi

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Cerkev sestavljajo zvonik, pravokotna ladja, skoraj enako širok in visok
5/8 oblikovan prezbiterij in zakristija na južnem stiku obeh. Najstarejša
je ladja, ki je še romanska iz prve polovice 13. stoletja. Na žalost je bilo
njeno originalno polkrožno sklenjeno okence s kvadrasto poslikanim
ostenjem ob zadnji obnovi tako prizadeto, da je izgubilo precej svoje
pričevalne vrednosti. Prvotno je bila cerkev zelo verjetno opremljena z
apsido in s strešnim stolpičem.
Sedanji prezbiterij je dobila v sredini ali že v drugi polovici 16. stoletja,
zvonik in zakristijo pa šele okoli 1845.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Cerkev sv. Tomaža v Tomaški vasi, ki se prvič omenja leta 1375, je
šmarška podružnica. Turki so jo požgali leta 1476.

Geo-Koordinate:
46.4810779804104° geogr. širina, 15.126628875732421° geogr. dolžina

Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje- kulturna pokrajina, zbornik, Slovenj
Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 201.

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Cerkev stoji v središču naselja Tomaška vas.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Ladjo pokriva poslikan tabulat, prezbiterij pa igriv
rebrast obok.

Čas

n a s ta n k a :

1375, 16. stoletje, 1845

Lastnik / Varuh:

Župnija Šmartno pri Slovenj Gradcu

Evidenčna
EŠD 3423

številka dediščine:

18

Cerkev sv. Urha
v Podgorju

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Cerkev sestavljajo zvonik, pravokotna ladja in 3/8 sklenjeni prezbiterij z zakristijo. Zvonik je bil obnovljen leta 1626 in povišan leta 1839,
ladjo so poznobaročno prezidali v tretji četrtini 18. stoletja. Prezbiterij
je še gotski, oprt na zunanjščini z oporniki, v notranjščini pa pokrit z
zvezdastim obokom, katerega rebra povezujejo sklepniki. Medtem ko
je zvonik poznogotski, prizidek in ladja v zasnovi verjetno iz 14. stoletja,
je prezbiterij zagotovo nastal po turškem požigu cerkve leta 1476.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Župna cerkev sv. Urha v Zgornjem Podgorju, ki se prvič omenja leta
1375, je leta 1790 postala sedež kuracije in leta 1891 župnije.
Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje - kulturna pokrajina, zbornik, Slovenj
Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 198.

Geo-Koordinate:
46.47219710431519° geogr. širina, 15.089271068572998° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgorje
Cerkev stoji ob cesti na severovzhodnem robu naselja Podgorje.

Čas

n a s ta n k a :

1375, 1626, 1839

Lastnik / Varuh:
Župnija Podgorje

Evidenčna
EŠD 3256

številka dediščine:

19

Črnivnikov kozolec

K at e g o r i j a :

Kašča, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Lesen štiriokenski kozolec z opečno dvokapno streho je bil zgrajen
konec 19. stol. V strnjeni liniji ga podaljšuje enojni kozolec.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kozolec se je uporabljal za sušenje sena.

Geo-Koordinate:
46.4788768600831° geogr. širina, 15.13140320777893° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Pri hiši Golavaboka 7. V okviru kmečke domačije, ob
lokalni cesti Tomaška vas - Golavabuka.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Detečnik Ivan

Evidenčna
8026

številka dediščine:

20

Črnivnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica odprtega tipa je iz prve polovice 19. stoletja. V notranjosti je
leseno razpelo s plastiko Križanega.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Obnovljena 1960, prekrita s skrilavcem, preslikane freske, ni sledu, da
so nekoč bile freske.

Geo-Koordinate:
46.47948415947983° geogr. širina, 15.130963325500488° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Golavabuka 7
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji zahodno od domačije Črnivnik, Golavabuka 7.

Lastnik / Varuh:

Detičnik Ciril, od lani Mrzel Alojz

Evidenčna
12317

številka dediščine:

21

Dekorativni element
grobne arhitekture

K at e g o r i j a :

Rimski kamen, Kultni in pravni spomenik

Opis
Dekorativni element grobne arhitekture v obliki vaze iz marmorja ( iz
ene izmed grobnic) z moznicama na zgornji in spodnji strani.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Med izkopavanji zgodnjeantičnega grobišča je bil odkrit odlomek dekorativnega elementa grobne arhitekture. Zraven je ležal še manjši
polkrožno obdelan kos marmorja z moznico.
Izkopavanja KPM, Stari trg- grobišče 2004. KPM (inv.št. 2530).
Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo, katalog, Slovenj Gradec, 2006,
str. 57.
Geo-Koordinate:
46.50945270882776° geogr. širina, 15.078705847263336° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Glavbni trg 24
2380 Slovenj Gradec
Stari trg- Kolaciona, Grobišče, Slovenj Gradec.

Čas

n a s ta n k a :

1. oz . 2. stoletje

Lastnik / Varuh:

Koroški pokrajinski muzej, enota Slovenj Gradec

22

Detičnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica odprtega tipa iz 1860/70. V osrednji niši notranjščine je lesen
Marijin kip.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Obnovljena pred 10 leti.

Geo-Koordinate:
46.436822755837234° geogr. širina, 15.117337703704834° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Graška gora 13
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji ob cesti severozahodno od domačije
Detičnik, Graška Gora 13.

Čas

n a s ta n k a :

tretja četrtina 19. stol., 1860-1870

Lastnik / Varuh:
Rožanc Franc

Evidenčna
12324

številka dediščine:

23

Doprsni kip Franca
Rozmana-Stane

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Pomnik

Opis
Doprsni kip Franca Rozmana-Staneta je narejen iz brona. Stoji na kamnitem kvadratnem podstavku.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Komandant Franc Rozman-Stane je z vso pozornostjo spremljal borbeno delovanje Pohorskega bataljona. Bil je večkrat na obhodu po Mislinjski dolini in se zadržal pri nekaterih znanih partizanskih domačijah tudi
na mislinjski strani Pohorja.
Na terenu se je srečeval z aktivisti OF in borci Pohorskega bataljona.
Doprsni kip Franca Rozmana-Staneta, ki je v avli Partizanskega doma,
nas spominja na njegove obiske v jeseni 1942. in v začetku 1943. leta.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.514004° geogr. širina, 15.182300° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Gradišče 168
2380 Slovenj Gradec
Kip stoji v avli Partizanskega doma, Gradišče 168.

Umetnik/umetnica:

Izvedba: akademski kipar Jaka Savinšek

Čas

1953

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec

24

Erdevova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zelo preprosta kapelica zaprtega tipa brez vsakršnega arhitekturnega
okrasa, poslikana le v niši.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica s poslikano nišo z motivom Marije z detetom je bila zgrajena
na začetku 20. stoletja.

Geo-Koordinate:
46.52016220962289° geogr. širina, 15.027923583984375° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vrhe 36
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji ob cesti Slovenj Gradec - Kotlje, jugovzhodno od domačije Erdev, Vrhe 36.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stol.

Lastnik / Varuh:

Čas Ivan in Boštjan, Vrhe 36

Evidenčna
15069

številka dediščine:

25

Ermanova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica z neogotsko oblikovanim vhodom, stranskimi nišami in poudarjenimi vogali je z začetka 20. stoletja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Za Hermanovo kapelo je znano kdo in kdaj jo je zgradil.
Ob času zidave kapele, leta 1900, je Hermanovo posestvo vodil Luka
Pogač, ki je bil ključar župnijske cerkev v Pamečah in krajevni župan. Ko
je bila kapela končana, je povabil tedanjega mariborskega škofa Ivana
Napotnika, da jo je leta 1901 blagoslovil.
Po pripovedovanju Marije Meh so kapelo leta 1929 obnovili. Kasneje pa
je niso obnavljali več.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini,
Koroški tednik, let III, št. 8, 25. februar 1999, str.7.
Geo-Koordinate:
46.53052822530872° geogr. širina, 15.087404251098633° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pameče 247
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji v pobočju nad naseljem Troblje, jugovzhodno od domačije Erman, Pameče 247.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis nad okni je slabo viden: »…prosi za nas.« poleg
napisa je bila vidna še letnica (190?). vhod nad kapelo
krasita podobi dveh angelov, ki v roki držita napis.
V notranjosti kapele sta dve manjši freski sv. Boštjana
in sv. Roka (priprošnjika za zdravje). Na glavni steni
kapele, nad oltarjem božjega groba, je nekoč stal kip
Lurške Matere božje, kateri je kapelica posvečena.
(Kip je bil v požaru poškodovan).

Čas

n a s ta n k a :

začetek 20. stoletja

Lastnik / Varuh:
Branko Meh

Evidenčna
15044

številka dediščine:

26

Fišerjeva spominska
kapelica

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica odprtega tipa z začetka 20. stoletja. V krilnih nišah sta spominski tabli v obliki grškega križa, v sredini sta fotografiji bratov Fišer, zraven je datum rojstva in smrti ter spodaj posvetilo. V sredini kapelice je
nekoliko globja niša, v kateri je križ.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spominsko obeležje padlim bratov Fišer v 1. svetovni vojni.

Geo-Koordinate:
46.495940230005814° geogr. širina, 15.074443817138671° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2380 Slovenj Gradec
Stoji vzhodno od ceste Slovenj Gradec - Podgorje,
severno od domačije Fišer.

Čas

n a s ta n k a :

začetek 20. stoletja, po 1. svetovni vojni, 1915

Evidenčna
13650

številka dediščine:

27

Fragment rimskega
nagrobnika

K at e g o r i j a :

Nagrobna plošča, Kultni in pravni spomenik

Opis
Odlomek lahko pripada nagrobni plošči z nišo ali pa je del stele, pod
katerim lahko pričakujemo napis. Ohranjen je zgornji desni vogal. Reliefno je upodobljeno doprsje moža v tuniki, čez levo rame mu pada
plašč. Pred poškodbo je bil ohranjen tudi levi zgornji vogal z upodobitvijo ženske glave. Površina je močno načeta ter sivočrno prevlečena,
kar je najverjetneje posledica eksplozije.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Nagrobnik je bil menda najden v 19. stoletju. J.C. Hofrichter je leta 1861
objavil, da je bil v okolici Dobrove na »Jauschnigbergu« najden rimski
kamen, ki ga je gospod baron pl. Czörnig spravil v svoji graščini Galenhof. Lahko bi šlo za gozdno območje Jevšnikovega brega južno od
Dovž.
Do leta 1945 je bil vzidan v graščini Galenhof. Slovenjgraški župnik J.
Soklič je spomenik po eksploziji graščine leta 1945 našel med razvalinami. Dal ga je vzidati v severno steno cerkve sv. Duha v Slovenj Gradcu.
Nošnja plašča tipa sagum je značilna za seversko in poznejše obdobje,
pri čemer je sagum z resami (nacefranim robom) postal moden v času
Septimija Severa. Žal zaradi obrušenosti kamna ni jasno ali je na obrazu
upodobljena brada.
Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo, katalog, Slovenj Gradec, 2006,
str. 24.

Geo-Koordinate:
46.508498323704025° geogr. širina, 15.079813599586486° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Trg Svobode
2380 Slovenj Gradec
Trg Svobode, Slovenj Gradec

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Marmorni nagrobnik je predstavljal doprsno podobo
moža in žene v polkrožni niši.

Čas

n a s ta n k a :

Rimsko obdobje

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec

28

Freska sv. Florijana
na gasilskem domu
v Starem trgu

K at e g o r i j a :

Slika, kip, Fasadni ornament

Opis
Freska ima pokončno pravokotno obliko, ki je na zgornjem robu oblikovana polkrožno.

Geo-Koordinate:
46.505826° geogr. širina, 15.069602° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stari trg 51
2380 Slovenj Gradec
Freska je naslikana na zunanji fasadi gasilskega doma
v Starem trgu, Stari trg 51.

Upodobljeni

motivi

Sv. Florijan

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Kolarič

Čas

1991

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
PGD Stari trg

29

Freska sv. Krištofa
na župnijski cerkvi
na Selah

K at e g o r i j a :

Slika, kip, Fasadni ornament

Opis
Freska ima pokončno pravokotno obliko in je na vrhu polkrožno
zaključena.

Geo-Koordinate:
46.500383° geogr. širina, 15.027473° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sele
2380 Slovenj Gradec
Freska je naslikana na zunanji fasadi cerkve sv. Roka
na Selah

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na freski je upodobljen sv. Krištof, ki na svoji rami
nosi Jezusa, v podobi majhnega otroka.

Lastnik / Varuh:
Župnija Sele

30

Gabrovnikova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela spada med kapele zaprtega tipa. Pokriva jo dvokapna streha prekrita s strešno opeko. Na zunanji strani kapele sta dve
polkrožno oblikovani stenski niši, podobni pa sta tudi v notranjosti. Osrednja polkrožno oblikovana niša je zaprta z oknom. Vhod v kapelo je
polkrožno obokan in ga zapirajo kovana železna vrata.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na tem mestu je že leta 1825 stalo leseno znamenje, po vsej verjetnosti križ, ki so ga kasneje nadomestili z zidanim znamenjem. Kasneje so
znamenje zaradi dotrajanosti in zelo močvirnega terena podrli in nekaj
deset metrov vstran postavili to kapelo. Po pričevanju domačih bi se
naj na tem mestu, pri padcu z drevesa, smrtno ponesrečil Gabrovnikov
hlapec.
Vir: Franciscejski kataster za Štajersko 1825, C519 vrhe pri Slovenj Gradcu, k.o., in Marija Skitek, 11.2.2011

Geo-Koordinate:
46.520328° geogr. širina, 15.034235° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vrhe 28
2380 Slovebnj Gradec
Kapela stoji na domačiji Gabrovnik na Vrhah 28,
Slovenj Gradec.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kapela je na zunanji strani poslikana z rumeno in
zeleno barvo. Obe zunanji niši sta ne poslikani. V levi
notranji niši je naslikana podoba sv. Jožefa, na desni
pa podoba device Marije. V trikotnem zatrepu nad
vhodom je naslikan motiv cvetja in keliha s hostijo,
na vrhu katere je naslikan majhen križ. Na hrbtni
strani kapele je z izbočenim reliefom upodobljen križ.
V osrednji niši se nahaja kip srca Jezusovega.

Lastnik / Varuh:
Juvan Zvonko

31

Marijina kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica z ohranjeno profilacijo s konca 19. stoletja ima polkrožno
zaključen vhod. V poslikani notranjosti je lesen kip Marije z detetom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Med 1740 in 1750, so povezali homško cerkev, ki je postala pomembna
romarska pot, z grobno kapelo na šmarškem pokopališču, tako da so
med njiju postavili 14 postaj Križevega pota. Ta kapela je bila del tega
križevega pota. Nekaj let nazaj so ponovno postavili križev pot k romarski cerkvi na Homcu, ki se začne ravno pri tej kapeli.
Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje- kulturna pokrajina, zbornik, Slovenj
Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 202. ; ustni vir:
Anton Rataj, nadžupnik in dekan nadžupnije Šmartno pri Slovenj Gradcu, 2011.

Geo-Koordinate:
46.491244631309584° geogr. širina, 15.100321769714355° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmartno pri Slovenj Gradcu
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji ob cesti, jugovzhodno od domačije
Gortner, Šmartno pri Slovenj Gradcu 212.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh:
Avberšek Marija

Evidenčna
12350

številka dediščine:

32

Gostenčnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa s polkrožno zaključeno odprtino, ki jo nosita
polstebra. Tloris kapelice je kvadraten, zato tvori kapelica globlji prostor, v kateri je umetelno poslikan kot kulisa h kipom, ki so krasili kapelico. Pred letom 2002 so v kapelici bili kip Marije z detetom, sv. Boštjan,
angel in sv. Rok, ki pa potem bili ukradeni.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica stoji v območju dediščine domačije Gostenčnik, Sele 22, kjer je
poleg stare kmečke hiše še preužitkarska hiša, gospodarsko poslopje in
še ena kapelica v križišču, kjer se zavije k domačiji Gostenčnik.

Geo-Koordinate:
46.502827293626964° geogr. širina, 15.025863647460938° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sele 22
2380 Slovenj Gradec
Pašnik na robu gozda, severno od domačije in kapelice Klančnik, nad cesto proti sv. Roku.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kip Marije z detetom, svetnika in angel so bili leseni,
verjetno iz lipovine.

Čas

n a s ta n k a :

druga polovica 19. stoletja

Lastnik / Varuh:
Svetina Marija
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Grad Vodriž
Opis
Grad leži vrh strme kope v podaljšku grebena. Njegovo jedro oblikuje mogočno dvonadstropno stanovanjsko poslopje, h kateremu se z
desne strani prislanjata dva visoka stolpa. Jedro je opasano z nizkim,
zastrešenim obzidjem, ki je na vogalih okrepljeno z okroglimi stolpiči.
Zunanje obodno zidovje s stolpiči ni več ohranjeno, a že bežen pogled
na upodobitev nas prepriča, da je renesančnega izvira, zato pa se je v
razvalini ohranil skoraj celotni notranji stolp, ohranila se je hiša, v tlorisu pa vsaj delno tudi obzidje, ki je obdajalo notranje dvorišče, skupaj z
ostanki drugih fortifikacijskih objektov.
Pot do stanovanjskega stolpa je držala skozi notranji vhodni stolpič na
grajsko dvorišče in od tu po stopnišču do vhodnega stolpiča ob stanovanjskem stolpu, prislonjenega k njegovi južni steni. Z notranjega
dvorišča je dostopna tudi kapela, ki se prislanja k severnemu obzidju,
predvsem pa velika stanovanjska hiša na vzhodni strani kompleksa, ki
smo jo opazili že na Vischerjevem bakrorezu.
Najstarejši ohranjeni del zasnove je stanovanjski stolp levo od grajskega vhoda. K stolpu se na severni strani prislanja 160 cm debeli obrambni zid, ki se kmalu zalomi in oblikuje v svojem severozahodnem
delu obodni steni stanovanjske hiše. K tej se je nekdaj tik jugovzhodnega vogala prislanjalo južno obzidje gradu, ki pa je bilo tanjše in se je
v poševni smeri nadaljevalo proti notranjemu vhodnemu stolpu. Južni
obrambni zid ni več ohranjen, vendar je v steni stanovanjske hiše, s katero je bil povezan, viden njegov nastavek.
Iz poznejšega, a še vedno gotskega časa je samo grajska kapela, ki je kot
samostojen grajski objekt zrasla na temeljih dveh starejših pomožnih
grajskih stavb. Stavbo, ki se je prislanjala k zahodnemu kraku obzidja,
so ob pozidavi kapele večidel porušili, vzhodno steno druge, ki se je
prislanjala k severnemu kraku obzidja, pa so v večji meri uporabili za
steno novega objekta.
Že v tem skopem opisu smo razločno opazili sestavine, o katerih govori
listina iz 1338. leta. Tu je Friderikov notranji stolp in Bertoldova hiša,
tu je skupno prednje dvorišče oz. cvinger, tu je pot, kjer je bil nad ohranjenim jarkom nameščen vzdižni most. Le zunanji stolp, ki ga je bil
dobil Henrik, ni več ohranjen. Cisterna je zasuta pod gruščem, stala pa
je zahodno sredi notranjega dvorišča. Če upoštevamo sporočeno letnico in hkrati razvitost zasnove, lahko nastanek gradu postavimo v čas
okoli 1300 ali celo nekaj decenijev nazaj. Razvalina je še vedno relativno
dobro ohranjena, odlikuje pa jo poleg drugega izjemno število arhitekturnih členov, ki jih drugod navadno pogrešamo.

34

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vodriž je bil oglejski fevd, njegovi verjetno prvi lastniki Hebenstreiti pa
so bili sprva patriarhovi fevdniki v Slovenj Gradcu. 1335 je izpričan Ortolf
Hebenstreit kot župnik pri sv. Martinu pri Slovenj Gradcu, 1340 in 1344
pa je bila Elizabeta Hebenstreit opatinja klarisinj v Mekinjah pri Kamniku. Rodovina je sčasoma pridobivala na veljavi, saj je imela že 1366
posestva v Dobrotni vasi, 1451 v Zgornji Ložnici in 1476 v Konjicah. Prva
listina, v kateri je omenjeni grad, je hkrati eden temeljnih dokumentov
za študij njegove stavbne zgodovine.1338 so si bratje Hebenstreit razdelili grad. Gospoščina je pozneje prešla na Henrika Vitanjskega, njegovi nečaki pa so jo prodali vojvodi Frideriku mlajšemu in ta je grad 1436
podelil v fevd Hansu Ungnadu. Hans je v posesti gospoščine tudi še
1443 in 1466, medtem ko je Jurij Ungnad z Vodriža za Hansom Matzom
1458 posedoval bližnji grad Irštajn. 1542 je Luka Gambs ocenil vrednost
gradu na 500 funtov, gospostvo pa je takrat štelo 57 podložnikov.
1575 je grad v posesti Erazma Galla. Kot beremo v šoštanjskem urbarju
iz tega leta, je Erazem pričal, da ima pravico do ribolova v potoku Velunja tudi vodriški grad, vendar tega ni mogel dokazati. V posesti Vodriža
ga srečamo že 1564, nato pa so si kot lastniki sledili 1606 Hans Amman,
pred 1629 Joahim Rues, 1681 njegovi dediči. 1727 je Jožefa Katarina Elizabeta, roj. Baronica Teufenbach, prodala svojemu svaku Janezu Jožefu
baronu Gabelkhovnu, grad Vodriž. Pozneje so kot lastniki gospoščine
izpričani 1784 Jožef Remšak, 1803 J. Conrad, 1815 Jurij Kometer, 1817
Dizma Popp in drugi. Sodeč po nagrobiku Marije Ane, baronice pl. Gabelkhoven, ki je 1768 umrla na Vodrižu in je pokopana pri bližnji cerkvi
sv. Miklavža, je grad tedaj še stal. Kdaj so ga opustili, ni znano.
Vodriž je tipičen predstavnik t.i. ganerbnih gradov, ki so bili hkrati v posesti več vitezov. Njegov značaj imenitno opredeljuje že prva listina, v
kateri je omenjen, saj spričo okoliščine, da na Vodrižu ni mogoče ugotoviti starejših, romanskih arhitekturnih elementov, grad v vseh njegovih
bistvenih sestavinah postavi v čas zgodnje gotike.
Vir: Ivan Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji, Ljubljana, 1993, str.
136-140.

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Geo-Koordinate:
46.44885758002897° geogr. širina, 15.093026161193847° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vodriž
Razvaline gradu stojijo na vrhu hriba, ob pomembni
evropski planinski poti. Nad razloženim naseljem
Vodriž v Mislinjski dolini.

Čas

1335

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec

Evidenčna
EŠD 7965

številka dediščine:
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Grbovna plošča
na cerkvi sv. Martina

K at e g o r i j a :

Slika, kip, Fasadni ornament

Opis
Grbovna plošča ima obliko ščita, ki ima levo in desno stranico polkrožno
vbočeno, zgornjo stranico pa polkrožno izbočeno. Na grbovni plošči so
naslikani različni motivi.

Geo-Koordinate:
46.494037° geogr. širina, 15.107183° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmartno pri Slovenj Gradcu
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Grbovna plošča se nahaja na župnijski cerkvi v
Šmartnem pri Slovenj Gradcu.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Grbovna plošča je razdeljena na štiri osnovna polja,
ki jih označuje črn križ. Zgornje levo in spodnje
desno polje se še delita na pol po diagonali. Tako je v
zgornjem levem polju v zgornjem delu upodobljen
lev na rumeni podlagi, v spodnjem delu pa so naslikane rdeče belo rdeče črte. Enaka poslikava je tudi
v spodnjem desnem kvadratu. V zgornjem desnem
delu grba je naslikana podoba cerkve na hribu, ki ima
zvonik ločen od cerkvene ladje. V spodnjem levem
delu grba pa je naslikana podoba sv. Martina.

Lastnik / Varuh:

Nadžupnija Šmartno pri Slovenj Gradcu
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Gregeljeva kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Polstebra poudarjata vhod kapelice, ki je bila zgrajena leta 1880. Ima
gladke fasade. V notranjosti je lesen kip Marije.

Geo-Koordinate:
46.49815986217724° geogr. širina, 15.067577362060547° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stari trg 219
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji ob cesti Stari trg - Podgorje, pri
domačiji Gregelj, Stari trg 219.

Čas

1880

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Ivan Meh

Evidenčna
15061

številka dediščine:
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Grob Franca Ksaverja
Meška

K at e g o r i j a :

Nagrobna plošča, Kultni in pravni spomenik

Opis
Grob pisatelja Franca Ksaverja Meška in nagrobnik v obliki knjige.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Od 1906 do 1919 je bil za župnika pri Mariji na Zilji na avstrijskem
Koroškem. Za časa plebiscita je moral zaradi nacionalne mržnje zapustiti faro. Obdolžili so ga celo veleizdaje. Januarja 1919 se je čez zasnežene
Karavanke rešil v Slovenijo.

Geo-Koordinate:
46.500455° geogr. širina, 15.027512° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sele
2380 Slovenj Gradec
Na pokopališču na Selah, pod cerkvijo sv.Roka.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

MSGR
KSAVER MEŠKO
28.X.1874 V KLJUČAROVCIH
11.I.1964 V SLOVENJ GRADCU
SLOVENSKI PISATELJ
ČASTNI KANONIK
DEKAN
ŽUPNIK NA SELAH

ŽIVLJENJE POSVEČENO
BOGU IN DOMOVINI
S SLADKOSTJO IN BRIDKOSTJO LJUBLJENI
Na drugi nagrobni plošči iz pohorskega tonalita pa je
vklesan napis:
NA GROB PA KRIŽ LESEN MI ZASADITE,
NAJ VERE UPANJA ZNAMENJE BO
IN LE POGOSTOKRAT SE VANJ OZRITE,
NAJ KAŽE POT DOMOV VAM, GOR V NEBO!
OVENE ROŽA, SVETI KRIŽ OSTANE,
NA SVETU MINE VSE, OSTANE DUŠA.
OTROCI, LE MNOGOKRAT MOLITE ZAME,
KO GROB PRERASTE ŽE ZELENA RUŠA.

Čas

1964

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Župnija Sele

Evidenčna
EŠD 8068

številka dediščine:
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Grobišče borcev
XIV. Divizije

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Kamniti bloki pravokotne oblike, različne višine, predstavljajo skupni
grob 14 neznanih borcev XIV. divizije, padlih 21. - 22.2.1944 na Graški
gori.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na pokopališču v Podgorju je skupni grob štirinajstih neznanih borcev
14. divizije. Domačini so partizane, ki so padli v bojih po hribih južno od
Podgorja, pokopali v skupnem grobu na vaškem pokopališču.
Prvo spominsko obeležje je postavil krajevni odbor ZB 1953. leta, novo
pa so odkrili leta 1980.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.472236° geogr. širina, 15.088310° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgorje
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Grobnica je na pokopališču v Podgorju pri Slovenj
Gradcu.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spomeniku:
14 NEPOZNANIH BORCEV XIV. DIVIZIJE,
KI SO PADLI 21.- 22. FEBRUARJA 1944 NA GRAŠKI
GORI.
KDOR UMRE ZA DOMOVINO,
TA JE ŽIVEL DOVOLJ!

Umetnik/umetnica:

Zasnova: ing. arh. Jožko Fras, Besedilo: K. DestovnikKajuh

Čas

n a s ta n k a :

1953, obnovljen 1980

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Podgorje

Evidenčna
EŠD 4178

številka dediščine:
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Grobišče borcev
XVII. Divizije

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Marmornat nagrobnik s posvetilnim besedilom je skupni grob štirih
borcev padlih 14.5.1945.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na pokopališču v Starem trgu je skupni grob in spomenik štirih borcev
17. divizije 3. jugoslovanske armade. Padli so 14. maja 1945.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.501442° geogr. širina, 15.073414° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stari trg
2380 Slovenj Gradec
Grobnica je na pokopališču v Starem trgu.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na nagrobniku
GROB BORCEV XVII. VZHODNO SRBSKE DIVIZIJE
NARODNOPSVOBODILNE VOJSKE IN DOMAČINOV KI
SO V ZAKLJUČNIH BOJIH ZA OSVOBODITEV DPMOVINE
MAJA LETA 1945 ŽRTVOVALI SVOJE ŽIVLJENJE
1.XI. 1964

Čas

n a s ta n k a :

1.11.1964

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Stari trg

Evidenčna
EŠD 4182

številka dediščine:
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Zapečnikov križ

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Nad grobiščem treh padlih borcev so 3 piramide. Na srednji je granitna
plošča z napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Nad Zapečnikovo domačijo sta 20. decembra 1944 padla aktivista OFHajna Tretjak in Jože Brek. Žrtev nacizma je bil tudi Štefan Kandut. Nemci so ga ustrelili 6. marca 1944.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.546643° geogr. širina, 15.096922° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pameče
2380 Slovenj Gradec
Grobišče je pri Zapečnikovem križu v Pamečah.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spominski plošči grobišča:
UPRLI SMO SE OKUPATORJU!
NEMŠKI FAŠISTI IN DOMAČI IZDAJALCI
SO NAS UBILI- UNIČILI NAS NISO!
ŠE ŽIVIMO DALJE V SRCU SLOVENSKEGA
NARODA, KI NE BO NIKDAR POZABIL
LETA GROZOT 1941-1945
TRETJAK HAJNA
* 15.7.1910 + 20.12.1944
BREG JOŽE
* 15.3.1927 + 20.12.1944
KANDUT ŠTEFAN
* 20.12.1920 +6.3.1944

Čas

1981

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Pameče

Evidenčna
EŠD 4173

številka dediščine:
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Grobna kapela rodbine
Rudl in Bošnik

K at e g o r i j a :

Grobna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je štiristrane oblike in je pokrita z dvokapno opečnato kritino.
Vhod v kapelo je polkrožno obokan in nad obokom je napis. V notranjosti kapele je kamnita grobnica, na steni pa so pritrjeni nagrobniki pokojnih. Vhod v kapelo varujejo kovana železna vrata.

Geo-Koordinate:
46.501721° geogr. širina, 15.073219° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stari trg
2380 Slovenj Gradec
Grobna kapela stoji na pokopališču v Starem trgu pri
Slovenj Gradcu.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na vhodom: RODBNINA RUDL IN BOŠNIK

Lastnik / Varuh:

Družini Rudl in Bošnik
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Grobnica in spomenik

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Grobnica 12 talcev, ustreljenih 11.7.1944 (zidana okrogla skulptura) in
spomenik v obliki visoke granitne skale z napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prebivalci KS Pameče-Troblje proslavljajo krajevni praznik 11. julija. To
je spomin na tragični dogodek, ko so Nemci tega dne 1944. leta usmrtili
12 talcev sredi vasi.
Spomenik je postavila krajevna organizacija Zveze borcev 1956. leta.
Prebivalci Pameč so zbirali različna materialna sredstva za partizanske
enote, Paučkove bolnice, consko vojaško tehniko Sever (CVT_Sever) in
tehniko Drava. Posebej so skrbeli za učinkovito obveščanje.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.
Geo-Koordinate:
46.534871° geogr. širina, 15.079092° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pameče
2380 Slovenj Gradec
Spomenika stojita ob cesti, ki vodi v Pameče, na
travniku.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spomeniku:
1941
1945
TALCI USTRELJENI V PAMEČAH
11. JULIJA 1944
VRHNJAK IVAN
PAMEČE
KASTELIC JOŽE
KOMAT KAREL
KOŽAR MATIJA
KAČIČ FERDO
TRBOVLJE
KREVH IVAN
ŠMARTNO
HADŽIČ HAZIP
BOSNA
FERLUGA IVAN
MARIBOR
ŠTRASER KAREL
KONJICE
ZEMLJIC IVAN
MALA NEDELJA
ČEČKO FRANC
CELJE
MRAK IVAN
LOVRENC NA POH.
BODOČNOST JE VERA!
KDOR ZANJO UMIRA
SE VZDIGNE V ŽIVLJENJE
KO PADE V SMRT.

Čas

1956

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Pameče

Evidenčna
EŠD 4176

številka dediščine:

43

Grobnica padlih
partizanov na Zakrški seči

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spomenik je iz piramidaste granitne skale, ki stoji na robu travnika pod
smrekami. V kamen je vklesano posvetilno besedilo. Pod spomenikom
je urejena tlakovana pot in kamnito korito za rože.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Grobnica, v kateri je pokopanih sedem borcev Pohorske brigade in 14.
divizije NOV in POJ, ki so padli pod Valico in Malo Kopo junija 1944.
V Golavabuki je grobišče sedmih borcev pohorske brigade in 14. divizije.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.
Geo-Koordinate:
46.487179° geogr. širina, 15.174225° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Golavabuka
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Na Zakrški seči v Golavabuki.

Upodobljeni

motivi

Napis na spomeniku:
PADLIM BORCEM
POHORSKE BRIGADE
IN
XIV. DIVIZIJE NOV IN POJ

/

napisi:

LJUDSTVO GOLAVABUKE

Čas

1969

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Šmartno

Evidenčna
EŠD 4174

številka dediščine:
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Grobnica ustreljenih
talcev na Legenskem
polju

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Grobišče NOB sestavljajo: spomenik (tri prisekane piramide), plošča z
imeni 10 ustreljenih talcev in 2 borcev Zidanškove brigade, plošča padlim borcem in vojnim žrtvam iz Legna.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Štirje bataljoni 14. divizije (operativna skupina), ki so se prebili pri
Doliču na pobočja Pohorja, so konec februarja 1944 izvedli več preskrbovalnih akcij. 27. februarja je 3. bataljon Tomšičeve brigade izpeljal
rekvizicijo v Šmartnu. Sodelovali so domačini, med njimi Štefan GoršekČaki in Slavko Gams, ki sta organizirala akcijo. Okupatorju so odpeljali
precej živeža in drugega blaga.
Ti napadi so imeli velik moralno-politični pomen, ker so dementirali
nemško propagando o uničenju 14. divizije.
Za te partizanske akcije in za smrt nemške sodelavke, narodne izdajalke, so se Nemci maščevali. Dne 9. marca 1944 so iz mariborskih zaporov
pripeljali 10 talcev in jih na Legenskem polju ustrelili. To je bilo prvo
streljanje talcev v Mislinjski dolini.
Zveza borcev Legen je 1951. leta postavila na tem kraju tri prisekane piramide: na prvi spominski plošči so imena desetih talcev in imena dveh
borcev Zidanškove brigade. Druga spominska plošča je posvečena
padlim borcem in vojnim žrtvam z Legna.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,

Geo-Koordinate:
46.496231° geogr. širina, 15.108529° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmartno
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Ob cesti Šmartno pri Slovenj Gradcu - Kope.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na prvi plošči:
V BORBI PROTI NEMŠKIM OSVAJALCEM SO IZKRVAVELI ZA OSVOBODITEV LEGENČANI:
GAŠPER JOŽE, ROTOVNIK KAREL , ….
1941-1945
KO SO NEMCI PRESELJEVALI LJUDSTVO,
POŠILJALI MATERE, STARČKE IN OTROKE,
POŽGALI NAŠE LEPE SLOVENSKE DOMAČIJE!
….
Zveza borcev LEGEN

Slovenj Gradec, 1985.

Napis na drugi plošči:
9. MARCA 1944
SO TUKAJ UGASNILA ŽIVLJENJA NAS TALCEV!
UMIRALI SMO Z ZAVESTJO DA BO DUH UPORNIH
SLOVENSKIH PARTIZANOV OSTAL V VSEJ
MOGOČNOSTI DO IZBOJEVANE SVOBODE!
USTRELJENI:
…
LE NIKAR NE JOČITE ZA NAMI, ŽENE, MATERE, DEKLETA,
PADLI SMO V GRAMOZNI JAMI, KAKOR DOBRA ZVESTA ČETA.
31. MARCA 1944
…
27.4.1951

Umetnik/umetnica:

Načrtovalec: Ing. arh. Zorah Didek

Čas

1951

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Slovenj Gradec

Evidenčna
EŠD 4172

številka dediščine:

45

Hausova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica odprtega tipa je iz leta 1860. V notranjosti osrednje niše so
lesene plastike Svete Družine, v ozadju Križani.

Geo-Koordinate:
46.48953686131821° geogr. širina, 15.11719822883606° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmartno pri Slovenj Gradcu 118
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji severno od domačije Haus, Šmartno pri
Slovenj Gradcu 118.

Čas

n a s ta n k a :

tretja četrtina 19. stol., 1860

Lastnik / Varuh:
Strmčnik Ana

Evidenčna
12351

številka dediščine:

46

Herčev mlin in žaga

K at e g o r i j a :

Mlin, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Tradicionalno zasnovan kompleks žage in mlina ob vodi na Herčevi
domačiji iz začetka 20. stoletja.
Žaga venecianka, mlin na kamne s stopami, lesene rače, mlinščica ter
jez z zapornico so funkcionirali še v začetku osemdesetih let 20. stoletja.
Po dokončni zaustavitvi naprav je začela celota postopoma propadati.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
"V zadnjih desetih letih so objekti doživeli dve temeljiti obnovi. Prvo v
letih 1998 in 1999, ki pa ob administrativnih zadržkih pri obnovi jezu
na Mislinji ni privedla do zastavljenega cilja - vzpostavitve muzeja »in
situ«. Zaradi neurejenega dotoka vode so namreč ponovno propadle
lesene rače in obe vodni kolesi. Na iniciativo in večinoma z udarniškim
delom Vaške skupnosti Turiška vas je v juliju in avgustu 2009 potekala
druga celovita obnova kompleksa, ki je vključevala rekonstrukcijo izvirnega jezu z zapornico, obnovo mlinščice in rač, izdelavo novih vodnih
koles ter obnovo mehanizmov mlina in žage. Spomeniško območje,
pod upravo Koroškega pokrajinskega muzeja, je danes pripravljeno za
svoje novo poslanstvo – prikaz dela in načina življenja v kmečki žagi in
mlinu v prvi polovici 20. stoletja."
Vir: Lilijana Medved, uni.dipl. etnologinja, ZVKDS OE Maribor

Geo-Koordinate:
46.48428468932508° geogr. širina, 15.126264095306396° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Na severnem robu Tomaške vasi ob strugi Mislinje.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stoletja

Lastnik / Varuh:

upravlja Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec

Evidenčna
8052

številka dediščine:

47

Hišna niša pri Verbotu

K at e g o r i j a :

Slika, kip, Fasadni ornament

Opis
Hišna niša ima neogotsko podobo. Lesen zunanji okvir ima izrezljano
neogotsko okrasje. Nišo zapirajo šilasto oblikovana zastekljena vrata.

Geo-Koordinate:
46.479274° geogr. širina, 15.085938° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgorje 11
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Znamenje se nahaja na stanovanjski hiši v Podgorju
11.

Upodobljeni

motivi

/

V niši stoji kip device Marije

napisi:

Lastnik / Varuh:
Zbičajnik Hermina

48

Hladetova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa s segmentno zaključenim vhodom in plitvima
nišama ter nišami na stranskih fasadah, je iz leta 1848.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zakaj je bila kapelica postavljena ni znano. Postavili pa so jo istočasno z
hišo leta 1848. Obnovljena je bila leta 2009.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini,
Koroški tednik, let II, št. 37, 24. september 1998, str.7.

Geo-Koordinate:
46.495824026679955° geogr. širina, 15.041055679321289° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vrhe 14
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji zahodno od domačije Hlade, Vrhe 14.

Čas

n a s ta n k a :

druga četrtina 19. stol., 1848

Lastnik / Varuh:
JAKOB Franc

Evidenčna
15070

številka dediščine:

49

Hladinova kapela
na Homcu

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela ima pravokotno tlorisno obliko in jo pokriva dvokapna streha
pokrita s pločevino na vrhu katere je kamnit križ. Notranjost kapele ima
raven strop, vhod v kapelo pa ima pravokotno obliko. Na vsaki strani
ima kapela eno polkrožno oblikovano okno.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pri tej kapeli je 11. postaja križevega pota na Homec, kakor nas na to
opozarja tudi majhna kovinska tabla na kapeli.

Geo-Koordinate:
46.492608° geogr. širina, 15.096407° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmartno
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kapela stoji ob cerkvi Marije pomočnice na Homcu.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapeli je nameščena tudi spominska plošča z napisom: »Nikdar še ni bilo slišati, da bi Ti koga zapustila,
ki je pod Tvoje varstvo pribežal in se Tvoji priprošnji
priporočal.
V globoki hvaležnosti sem postavila to kapelico v čast
Homški Mariji, ki mi je leta 1938 pomagala v smrtni
nevarnosti.
MARIJA HLADIN-OVA
Šmartinska rojakinja.«
V kapeli je naslikana tudi podoba, kako vojaki pribijajo Kristusa na križ.

Umetnik/umetnica:
Buc(š)ovnik, leta 2001

50

Hovnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa iz 1881. Členi jo segmentno zaključen vhod,
poudarjen zatrep in poslikani niši na stranskih fasadah.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Hovnikova kapelica stoji na mestu, kjer je včasih vodila občinska pot iz
Slovenj Gradca proti Razborju. Prvič je bila postavljena leta 1880, obnovljena pa leta 1997.
Poslikave delo g. Pečnika
Vir: knjižica Kapelice in znamenja v župniji Podgorje pri Slovenj Gradcu,
izdelali učenci OŠ Podgorje, 2010

Geo-Koordinate:
46.4663525691276° geogr. širina, 15.047203302383423° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgorje 146
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji severno od domačije Hovnik, Podgorje
146.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Florjan, Ciril in Metod, v kapelici kip Marije z detetom.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stoletja, 1881

Lastnik / Varuh:
Perše Ana in Ciril

Evidenčna
15046

številka dediščine:

51

Jakopičeva kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa s kovanimi vrati s konca 19. stoletja, polkrožnim
vhodom ter gladkimi fasadami. V osrednji niši v notranjosti kipi Svete
Družine.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kotniki so Peruševo, po domače Jakopičevo kupili v drugi polovici 20.
stoletja.

Geo-Koordinate:
46.54888928693793° geogr. širina, 15.071353912353516° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pameče 218
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji južno od domačije Jakopič, Pameče
218.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stoletja,

Lastnik / Varuh:
Milena Kotnik

Evidenčna
12332

številka dediščine:

52

Vetkov križ

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Slopno znamenje iz 17. stoletja ima poleg polkrožnih poglobitev v spodnjem delu tudi globoko konkavno izrezane vse štiri vogalne nastavke.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Domačini mu pravijo kužno znamenje. Postavili bi ga naj predniki
domačije Vetko.

Geo-Koordinate:
46.48610540116301° geogr. širina, 15.077705383300781° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgorje
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Znamenje stoji pri domačiji Jerenk, Podgorje 1, severno od ceste Stari trg - Podgorje.

Čas

n a s ta n k a :

17. stoletje

Lastnik / Varuh:

Karel Hovnik, Stari trg 117

Evidenčna
8008

številka dediščine:

53

Kapela ob cesti v Starem
trgu

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je zidana in ima pravokotno tlorisno obliko. Pokrita je z dvokapno opečnato kritino. Na sprednji strani ima polkrožno oblikovano zidno
nišo v kateri je križ z Kristusom. Ob niši sta na vsaki strani oblikovana
dva pravokotna polstebra. Nad nišo je polkrožno oblikovan zatrep.

Geo-Koordinate:
46.506249° geogr. širina, 15.069668° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stari trg
2380 Slovenj Gradec
Kapela stoji ob glavni cesti skozi naselje Stari trg,
nasproti hiše Stari trg 27.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Kristusom

/

napisi:

54

Lampretova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica s konca 19. stoletja. Ima dvokapno opečno kritino. Gladke fasade členi polkrožno zaključen vhod. Ob vhodu na levi strani je majhna
ovalna niša s kropilnikom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Obnovljena pred štirimi leti, danes prazna, ni več nobene poslikave.
Križani v kapelici iz časa zadnje obnove.
Od gospe Kotnik Šmartno 38 izvedela, da se je reklo kapelici Lampretova: Lampreti, ki so včasih živeli v hiši Šmartno 36 in so za kapelico
skrbeli. Danes se za kapelico briga gospa Kotnik, da ta ne bi postala
sramota vaščanom.

Geo-Koordinate:
46.49387413772637° geogr. širina, 15.104355812072754° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmartno 36
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji ob cesti na severozahodnem robu vasi,
pri hiši Šmartno pri Slovenj Gradcu 36.

Čas

n a s ta n k a :

konec 19. stoletja

Lastnik / Varuh:

Župnija Šmartno pri Slovenj Gradcu ?

Evidenčna
12352

številka dediščine:

55

Kapelica ob cesti
na Anski vrh

K at e g o r i j a :

Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica ob cesti od Pameč proti Anskem Vrhu je pravokotnega tlorisa s
dvoakpno streho, členijo jo potlačeno polkrožno zaključeni portal nad
katerim je v trikotnem fasadnem čelu prisotna slepa niša kvadrataste
oblike. Fasado brez talnega zidca obteka tanek profiliran venčni zidec. V
notranjosti se nahaja baročna plastika Križanega iz 18. stoletja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica predstavlja pomemben prostorski element širšega cerkvenega območja.

Geo-Koordinate:
46.5567966026299° geogr. širina, 15.090022087097168° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji na križišču lokalnih cest Pameče - Anski
vrh in Pameče - Trbonje, vzhodno od cerkve sv. Ane.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Poslikava v kapelici za Križanim in zunaj na stranicah
je kasnejša. Verjetno je nastala ob zadnji obnovi, ki je
bila izvedena po letu 2000.
Na desni strani je podoba cerkve sv. Ane in na levi
strani podoba Kristusega obličja.

Čas

n a s ta n k a :

konec 19. stoletja

Lastnik / Varuh:

Podatek o lastniku ni javen.

Evidenčna
8007

številka dediščine:

56

Kapelica ob domačiji
Brezovnik

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa iz zadnje četrtine 19. stoletja.

Geo-Koordinate:
46.494907193678145° geogr. širina, 15.108497142791748° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmartno pri Slovenj Gradcu 58
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji severno od domačije Brezovnik. in ob
kozolcu, v križišču Šmartno - Legen

Čas

n a s ta n k a :

druga polovica 19. stol., 1888

Lastnik / Varuh:
Brezovnik Ivan

57

Lešnikova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Preprosta kapelica zaprtega tipa s segmentno zaključenim vhodom in
manjšo nišo v zatrepu.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica sodi k domačiji Lešnik, vendar družina ne pozna zgodbe oziroma vzroka za postavitev te kapelice. Pravijo da bi bila stara 200 let,
vendar od kar so oni tam je prazna.

Geo-Koordinate:
46.49142190540164° geogr. širina, 15.013117790222168° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vrhe 36
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji ob poti na Uršljo goro, severovzhodno
od domačije Lešnik, Sele 36.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 19. stol.

Evidenčna
15057

številka dediščine:

58

Kapelica ob Selčnici

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Polkrožen vhod in poslikane niše na stranskih fasadah členijo kapelico
z začetka 20. stoletja. V osrednji niši notranjščine je lesen kip sv. Jožefa
z detetom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zgodba o nastanku kapele ni znana.

Geo-Koordinate:
46.512572465147876° geogr. širina, 15.039167404174805° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji ob cesti Vrhe - Sele, vzhodno ob potoku
Selčnica.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stol.

Lastnik / Varuh:

Konečnik Nicolas, Vrhe 9

Evidenčna
15052

številka dediščine:

59

Kapelica pri cerkvi Marije
Pomočnice na Homcu.

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica pravokotnega tlorisa s štirikapnico z zvonikom. Na stranski fasadi polkrožno zaključeni okni, na glavni polkrožen vhod. Ob vhodnem
loku sta naslikana angela, v notranjosti je naslikan Božji grob. Prvotno
ena od postaj križevega pota.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica stoji na zaščitenem območju spomenika Marijine cerkve na
Homcu. Gre za romarsko podružnično cerkev baročnega sloga z bogto
kiparsko oltarno opremo (delo kiparja Mersija). Na tm območju okoli
cerkve oziroma njenega kamnitega obrambnega zidu so tri kapelice; ta
na SZ strani, na SV ter kapelica sv. Jožefa severno od cerkve.
Geo-Koordinate:
46.492958256662085° geogr. širina, 15.095643997192383° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji severozahodno od cerkve Marije
Pomočnice na Homcu.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:

Župnija Šmartno pri Slovenj Gradcu

Evidenčna
8000

številka dediščine:

60

Kapelica pri cerkvi
sv. Barbare

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Baročna kapelica odprtega tipa s štirikapno leseno kritino ima v notranjosti razpelo.

Geo-Koordinate:
46.51292687369684° geogr. širina, 15.141520500183105° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Legen 180
2380 Slovenj Gradcu
Kapelica stoji jugozahodno od cerkve sv. Barbare.

Čas

n a s ta n k a :

prelom 18. stol. in 19. stol.

Lastnik / Varuh:

Župnija Šmartno pri Slovenj Gradcu

Evidenčna
8003

številka dediščine:

61

Kapelica pri cerkvi
sv. Danijela v Zgornjem
Razborju

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica odprtega tipa iz druge polovice 19. stoletja. Križno obokano
notranjost dopolnjuje plastika Križanega.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zgodba o postavitvi kapele ni znana.

Geo-Koordinate:
46.449066532085915° geogr. širina, 15.007796287536621° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Župnjiski urad Zgornji Razbor 9
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Ob cesti, nad župnij. cerkvijo sv. Danijela.

Čas

n a s ta n k a :

druga polovica 19. stol.

Lastnik / Varuh:

Župnija Razbor pri Slovenj Gradcu

Evidenčna
8015

številka dediščine:

62

Kapelica pri cerkvi
sv. Magdalene

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Pravokotno kapelico zaprtega tipa s polkrožnim zaključkom iz 18. stoletja členijo na zunanji fasadi lizene, potlačeno polkrožen portal pa sloni na stebrih.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zgodba o postavitvi kapele ni znana.

Geo-Koordinate:
46.47363154027725° geogr. širina, 15.157291889190674° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brda 37
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji zahodno od cerkve sv. Magdalene.

Čas

n a s ta n k a :

18. stoletje

Lastnik / Varuh:
Irena in Alojz Lauko

Evidenčna
7998

številka dediščine:

63

Anžičeva kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa in pravokotnega tlorisa. Ima nenavadne dimenzije, je široka in plitka. Deluje boj kot znamenje, ker ne ustvarja notranjega prostora, ima le osrednjo večjo nišo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Domačijo sestavljajo zidana, nadstropna hiša z začetka 17. stoletja,
dvoje gospodarskih poslopij in kapelica. Hiši so leta 1929 spremenili
zunanjost.
Gospodarsko poslopje in kapelica bi naj bila iz leta 1832, čeprav je na
kapelica letnica 1882.
Vir: Register nepremične kulturne dediščine; Vrhe- Domačija Anžič EŠD
8055
Geo-Koordinate:
46.518108850302774° geogr. širina, 15.041806697845459° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vrhe 1
2380 Slovenj Gradcu
Domačija Anžič s kapelico stoji na križišču cest
Slovenj Gradec - Ravne na Koroškem in Bukovska
vas-Vrhe..

Čas

n a s ta n k a :

1832?, 1882

Lastnik / Varuh:
Breznik Janez

64

Gostenčnikova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Preprosta kapelica zaprtega tipa, vidni so ostanki poslikave, na oltarni
menzi je morda bil kakšen kipec, danes je križani zelo stilizirano naslikan.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica stoji v območju dediščine domačije Gostenčnik, Sele 22, kjer
je poleg stare kmečke hiše še preužitkarska hiša, gospodarsko poslopje
in še ena kapelica, katera stoji nekaj sto metrov naprej nad cesto proti
cerkvi sv. Roka.

Geo-Koordinate:
46.50196867389575° geogr. širina, 15.020627975463867° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sele 22
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji v križišču gozdnih cest severovzhodno
od domačije Gostenčnik.

Čas

n a s ta n k a :

prelom 18. stol. in 19. stoletja.

Lastnik / Varuh:

Svetina Alojz in Marija.

65

Jevšnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Preprosta kapelica zaprtega tipa, brez arhitekturnih poudarkov, razen majhne plitke niše nad polkrožnim vhodom v kapelico. Kapelico
zaključuje poligonalna apsida.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zgodba o nastanku kapele ni znana.

Geo-Koordinate:
46.493666342422586° geogr. širina, 15.150940418243408° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Legen 154
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji med cesto proti Kopam in domačijo
Jevšnik, Legen 154.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapelici leseni Križani v rožnem vencu, na straneh
poslikavi s svetniki. Na pročelju Mati Božj v niši.

Čas

n a s ta n k a :

druga polovica 19. stol.

Lastnik / Varuh:
Strmčnik Franc

66

Mosnarjeva kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Precej velika kapelica zaprtega tipa in kvadratnega tlorisa. Nedavno obnovljena in amatersko poslikana.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Gospod Hriberšek si danes gradi hišo na posesti Mosnar.
Povedal je da so kapelico obnavljali leta 1996.
Zanimiv podatek pa je, da je pri Mosnarju bila včasih gostilna.
Vzrok in čas nastanka kapelice in znan. Lahko bi bila istočasna zgrajena
kot gospodarsko poslopje (prva četrtina 20.stoletja).

Geo-Koordinate:
46.44878464371934° geogr. širina, 15.108003616333008° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vodriž 13
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji ob potočku in cesti Šmiklavž-Vodriž. Ob
Mosnarjevi domačiji, Vodriž 13

Čas

n a s ta n k a :

verjetno zadnja četrtina 20. stol.

Lastnik / Varuh:
Hriberšek Blaž

67

Pečolerjeva kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Preprosta kaplica zaprtega tipa. Križani v rožnem vencu, ob njem naslikana Marija in Anton.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zgodba o nastanku kapele ni znana.

Geo-Koordinate:
46.54329970962169° geogr. širina, 15.107413530349731° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pameče 266
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji zahodno od domačije Pameče 266.

Čas

1932

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Pečoler Stanko

68

Kapelica pri domačiji
Prjol

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa, preprosta arhitektura, poudarjeno trikotno čelo.
Členitev objekta je bolj barvna kot arhitekturna. V notranjščini jev vitrini kip Marije.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica stoji na posestvu danes Pelčevih, po domače Prjol.
Gospa Pelc je povedala, da je kapelico leta 1933 postavil njen oče, za
preživelo bolezen.
Gospa Pelc je pravzaprav iz domačije Vodriž 2, kjer je Pelčeva kapelica.
Zato je kip Marije prinešen iz Pelčeve kapelice v kapelico pri Prjolu.
Geo-Koordinate:
46.45551211306699° geogr. širina, 15.102853775024414° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vodriž 2
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji južno od kmečke hiše Prjol, Vodriž 2, od
gospodarskem poslopju.

Čas

1933

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Neža in Ivan Pelc

69

Štrufejeva kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Neogotsko oblikovana kapelica kvadratnega tlorisa, zaprtega tipa. Kvadratni tloris in visoka kapelica ustvarjata precej prostorno notranjščino
kapelice.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zgodba o nastnaku kapele ni znana.

Geo-Koordinate:
46.481464115377285° geogr. širina, 15.117359161376953° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Tomaška vas 139
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji južno ob cesti Slovenj Gradec - Mislinja,
severovzhodno od domačije Štrufej, Tomaška vas
139.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh:

Kac Franc in Patricija, Sekavčnik Jožica

Evidenčna
12357

številka dediščine:

70

Kapelica pri hiši Stari
trg 244

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Poslikana kapelica s konca 19. stoletja ima v notranjosti razpelo s
Križanim.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zgodba o nastanku kapele ni znana.

Geo-Koordinate:
46.510121076074775° geogr. širina, 15.04800796508789° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stari trg 244
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji južno od ceste Slovenj Gradec - Kotlje,
pri hiši Stari trg 244.

Čas

n a s ta n k a :

konec 19. stoletja

Lastnik / Varuh:
Goljat Luka

Evidenčna
15062

številka dediščine:

71

Kapelica pri šoli
v Zg. Razborju

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zaprto kapelico kvadratnega tlorisa iz 18. stoletja členita zazidani niši
ob straneh ter polkrožno potlačen portal na stebrih s kapiteloma.
Notranjost dopolnjuje plastika Marije.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Gospa Mirkac iz hiše Zgornji Razbor 6a, meni, da je najverjetneje bila
kapelica postavlejna v zahvalo.

Geo-Koordinate:
46.44952336560108° geogr. širina, 15.00731348991394° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornji Razbor 6a
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji pri šoli, v središču vasi, nad cesto in
cerkvijo.

Čas

n a s ta n k a :

18. stoletje

Evidenčna
8016

številka dediščine:

72

Kapelica sv. Jožefa
pri cerkvi na Homcu

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelico pravokotnega tlorisa členijo na zunanjih fasadah slepe niše s
poslikavo, vhod ima polkrožen portal, nad njim trikotno čelo. V notranjosti slikarija sv. Jožefa tesarja iz 19. stoletja. Nekdaj ena od kapelic
križevega pota.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica stoji na zaščitenem območju spomenika Marijine cerkve na
Homcu. Gre za romarsko podružnično cerkev baročnega sloga z bogato
kiparsko oltarno opremo (delo kiparja Mersija). Na tem območju okoli
cerkve oziroma njenega kamnitega obrambnega zidu so tri kapelice; ta
na SZ strani, na SV ter kapelica sv. Jožefa severno od cerkve
Geo-Koordinate:
46.49280954765098° geogr. širina, 15.096545219421387° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmartno pri Slovenj Gradcu 214
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji vzhodno od cerkve Marije Pomočnice
na Homcu.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 18. stol.

Lastnik / Varuh:

Župnija Šmartno pri Slovenj Gradcu

Evidenčna
8002

številka dediščine:

73

Kapelica v Mislinjski
Dobravi

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa je bila postavljena ob koncu 19. stoletja. Fasado,
ki je delno poslikana, členijo neoromanske visoke niše, okna in portal. V
notranjosti je lesen kip Marije z Jezusom.Pročelje kapelice členi trikotno
čelo in poudarjeni vogali.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica je prvotno morala biti tudi lepo poslikana, na kar danes kažejo
le sledovi.

Geo-Koordinate:
46.45625025096555° geogr. širina, 15.146927833557129° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Mislinjska Dobrava 67
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji severno ob cesti, severozahodno od
hiše Mislinjska Dobrava 67.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh:
Mrzdovnik Jerica

Evidenčna
12330

številka dediščine:

74

Kapelica v središču vasi

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica s konca 19. stoletja. Ima dvokapno opečno kritino. Gladke fasade členi polkrožno zaključen vhod. Ob vhodu na levi strani je majhna
ovalna niša s kropilnikom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Med 1740 in 1750, so povezali homško cerkev, ki je postala pomembna
romarska pot, z grobno kapelo na šmarškem pokopališču, tako da so
med njiju postavili 14 postaj Križevega pota. Ta kapela je bila po vsej
verjetnosti del tega križevega pota. Nekaj let nazaj so ponovno postavili križev pot k romarski cerkvi na Homcu, ki pa se sedaj začne pri
Gortnerjevi kapeli.
Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje- kulturna pokrajina, zbornik, Slovenj
Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 202. ; ustni vir:
Anton Rataj, nadžupnik in dekan nadžupnije Šmartno pri Slovenj Gradcu, 2011.

Geo-Koordinate:
46.49303113379976° geogr. širina, 15.105836391448975° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmartno pri Slovenj Gradcu
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji ob cesti na severozahodnem robu vasi,
pri hiši Šmartno pri Slovenj Gradcu 36.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stol.

Evidenčna
12353

številka dediščine:

75

Kapelici pri cerkvi
sv. Miklavža

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Enaki, pravokotno oblikovani kapelici iz 19. stoletja členi polkrožen
vhod s trikotnim zaključkom nad vhodom, ter slepi loki na stranskih
fasadah.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Gospa Mirkac iz hiše Šmiklavž 19, pri cerkvi sv. Miklavž je povedala
da sta kapelici imenovani tudi Končičeva in Grešonikova, v prvi je kip
Miklavža v drugi pa Marije.

Geo-Koordinate:
46.44930899437457° geogr. širina, 15.119504928588867° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelici stojita južno od župnijske cerkve sv.
Miklavža.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Evidenčna
8014

številka dediščine:

76

Kavdekova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica je pokrita z dvokapno streho. Nastala je v drugi polovici 19.
stoletja. Ozek segmentno zaključen vhod členi fasado, katere primarna
členitev je bogatejša.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pred kratkim v grobem obnovljena, samo ometana, neposlikana in
prazna. Izgubljena je vsakršna arhitekturna členitev.
Kapelo naj bi postavili v spomin na uboj, saj naj bi na tem mestu nekoga ubili.
Vir: Jože Firšt, Kapele in znamenja v župniji Pameče, tipkopis, Pameče,
1988.

Geo-Koordinate:
46.53950092818383° geogr. širina, 15.090279579162598° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pameče 268
2380 Slovenj Gradec
Na domačiji Zgornji Kavdek, Pameče 268.

Čas

n a s ta n k a :

druga polovica 19. stol.

Lastnik / Varuh:
Ivan Repnik

Evidenčna
12334

številka dediščine:

77

Kebrova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica iz druge polovice 19. stoletja ima polkrožno zaključen vhod.
Vogale poudarjajo v ometu narejeni vogalniki. Stranski fasadi členita
slepi niši.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Včasih lepa kapela je danes na žalost zapuščena.

Geo-Koordinate:
46.47942407015456° geogr. širina, 15.155532360076904° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Golavabuka 33
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji južno od kmetije Keber, Golavabuka 33.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stol., 1911

Lastnik / Varuh:

Pogorevc Marija, Brda 26, Šmartno pri Slovenj Gradcu

Evidenčna
12318

številka dediščine:

78

Kimbezova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica z dvokapno opečno streho je iz leta 1931. Členi jo polkrožen
vhod z nišama na stranskih fasadah. V notranjosti je Marijin kip.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zgodba o nastanku kapele ni znana.

Geo-Koordinate:
46.48315046872475° geogr. širina, 15.158815383911133° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Golavabuka 42
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji vzhodno od domačije Kimbez, Golavabuka 42.

Čas

1931

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Posrpnjak Andrej

Evidenčna
12319

številka dediščine:

79

Kip Hypnosa/Somnusa

K at e g o r i j a :

Rimski kamen, Kultni in pravni spomenik

Opis
Marmorni kip predstavlja dečka- Hypnosa, ki leži na podstavku. Ohranjena je leva polovica polne plastike- s kipom na podstavku, noge so
odlomljene. Podstavek je zglajen z vseh strani. Deček ima glavo naslonjeno na okrašeni blazini, pod glavo ima spodvito desno roko. Leva roka
mu sloni na boku, z njo drži pred sabo in v višini boka cvetno korono.
Čez nedrja ima ogrnjeno tkanino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Leta 1956 so pri gradnji nove ceste med cerkvijo sv. Martina in
župniščem odstranili kapelico- grobnico. Na mestu kapelice so takrat
postavili kip Hypnosa, za katerega se ne ve, od kod izvira. V bližini je
stala graščina Galehof, v kateri so hranili še druge rimske marmorne
spomenike.
Hrani Župnijski urad Šmartno pri Slovenj Gradcu.
Bog spanja, Hypnos je vsaj v zgornjem, ohranjenem delu prikazan brez
značilnih atributov. Cvetan korona je bila verjetno postavljena v sredini
kipa, katerega celotna dolžina bi potemtakem znašala okoli 90 cm. Frizura dečka je bila v modi v trajanskem obdobju.
Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo, katalog, Slovenj Gradec, 2006,,
str. 25.

Geo-Koordinate:
46.494348567931496° geogr. širina, 15.106979012489318° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmartno
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Šmartno pri Slovenj Gradcu.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kip predstavlja ležečo postavo pri počitku, z deško
glavo in telesom mladeniča, ki leži na desnem boku.

Čas

n a s ta n k a :

Rimsko obdobje

Lastnik / Varuh:

Župnijski urad Šmartno pri Slovenj Gradcu

80

Klančnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Neogotska zidana kapela iz opeke je zaprtega tipa. Ima notranji prostor z oltarjem in poslikanimi nišami v notranjosti. Pokriva jo dvokapna
streha z opečnato kritino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica je bila obnovljena leta 1999, takrat so dodali te okrasne reliefne elemente na pročelju in jo v notranjščini poslikali.
Klančnikova kapela spada med procesijske kapele cerkve sv. Roka na
Selah.
Prvotna kapela je bila postavljena 1708 leta. Dokaz za to so našli pri
njeni obnovi. Leta 1898 so postavili današnjo kapelo.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini,
Koroški tednik, let III, št. 35/36, 9. september 1999, str.7.

Geo-Koordinate:
46.50179044953155° geogr. širina, 15.025949478149414° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sele 21
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji ob cesti pri domačiji Klančnik, Sele 21.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis nad Marijino podobo: »Pozdravljeno Bodi
Brezmadežno Spočetje:«
V kapeli na oltarju stoji kip Lurške Matere božje z
Bernardko.
Na stenah so poslikave svetnikov.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:

Rudolf in Andrej Kotnik

Evidenčna
15053

številka dediščine:

81

Kokolejeva kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa je iz druge polovice 19. stoletja. Gladke fasade
členi v ometu poudarjen segmentno zaključen vhod. V notranjosti je
razpelo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kokolejeva kapelica ob gozdni poti do ruševin gradu Vodriž.

Geo-Koordinate:
46.44720564751595° geogr. širina, 15.082254409790039° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji ob cesti, južno od Kokolejevega vrha,
ob poti do razvalin gradu Vodriž.

Čas

n a s ta n k a :

druga polovica 19. stol.

Lastnik / Varuh:

Šmid , Korbar , več lastnikov

Evidenčna
12360

številka dediščine:

82

Končeva kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa je iz druge polovice 19. stoletja. Gladke fasade
členi segmentno zaključen vhod z nišama na stranskih fasadah.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Preprosta kapelica zaprtega tipa, v kateri je kip Marije z detetom.

Geo-Koordinate:
46.450367536481245° geogr. širina, 15.009427070617676° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornji Razbor
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji severovzhodno od cerkve sv. Daniela.

Čas

n a s ta n k a :

druga polovica 19. stol.

Evidenčna
12366

številka dediščine:

83

Končičev kozolec

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Lesen, triokenski kozolec prekriva čopasta skodlasta dvokapnica. Odlikujejo ga figuralno oblikovani elementi. Zgrajen je bil ob koncu 19. stol.

Geo-Koordinate:
46.44099566812187° geogr. širina, 15.111608505249023° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmiklavž 31
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kozolec stoji v okviru samotne kmetije Šmiklavž 31,
locirane v hribovitem predelu nad lokalno cesto
Šmiklavž-Graška gora.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh:
Detičnik Ivan

Evidenčna
8051

številka dediščine:

84

Končnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Neogotska kapelica iz 19. stol. Neokrašene fasade členijo stranske plitke poslikane niše in trikotni zaključek nad šilastoločno sklenjenim vhodom. V kapelici je kip Marije z detetom v rožnem vencu.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Gospa Kočnik ne pozna vzroka za postavitev kapelice, njeni starši so
staro domačijo s kapelico kupili leta 1938. Kapelico so večkrat obnovili
in sanirali proti vlagi, ukradena je pa bila tudi že Marija.
Vendra prav leta 1996, ko je bila Marija na restavriranju pri lokalnem
mostru, kolegu Kočnikove, se je zgodila nesreča v hiši...smrtno se je
ponesrečil Končnikov sin.

Geo-Koordinate:
46.50622225365776° geogr. širina, 15.073328018188477° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stari trg 12
2380 Slovenj Gradec
Na vogalu ceste, na Končnikovi parceli, ob domačiji
Končnik.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Lesen kip Marije detetom v rožnem vencu postavljena v vitrini. Poslikavi na stranicah kapelice: Kristus
trpin trnovo krono in Sveta družina.

Čas

n a s ta n k a :

19 stoletje

Lastnik / Varuh:
Nada Končnik

Evidenčna
15063

številka dediščine:
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Koroščeva kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidano kapelo s pravokotno tlorisno obliko uvrščamo med kapele zaprtega tipa. Vhod v kapelo zapirajo kovana železna dvokrilna vrata. Kapelo pokriva dvokapna betonska streha na vrhu katere je križ.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelo so postavili v spomin na čase, ko je tod morila 2. sv.v. in v spomin na Koroščevega sina Vinka, ki je premlad umrl zaradi bolezni.
Koroščeva kmetija je bila med vojno prava postojanka za partizane.
Med boji so se vedno okrepčali v kuhinji in spočili na skednju. To je
prišlo na ušesa Nemcem, ki so se preoblekli v partizanske obleke in šli
prosit za hrano. Koroščeva mati jih je hotela pogostiti, a jo je sin Vinko
pravi čas obvestil, da so to preoblečeni Nemci. Rekla jim je, da za partizane pri njih ni hrane. Koroščevi so si tako rešili življenje.
Zaradi hvaležnosti za to in mnogo drugih srečnih dogodkov so
Koroščevi postavili kapelo. Kipca v njej so kupili od šmarskega župnika
Jožeta Škorjanca. Kapela je sedaj v lasti drugih lastnikov, saj se je kmetija prodala, a je še vedno okrašena z rožami.
Vir: Janja Hanjže, Kapelice in znamenja v župniji Podgorje pri Slovenj
Gradcu, Slovenj Gradec, 2010, str. 8-9.

Geo-Koordinate:
46.468479° geogr. širina, 15.104567° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgorje 88
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapela stoji ob cesti skozi Sredme na domačiji
Korošec, Podgorje 88.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapeli stoji skulptura praznega križa z mrtvaškim
prtom, pod njim pa stojita Jezusova mati Marija in
apostol Janez.

Umetnik/umetnica:
Dal zgraditi Šurc Ivan

Čas

n a s ta n k a :

1947, obnovljena 1980

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Korošec
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Kosova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela s pravokotno tlorisno obliko in dvokapno streho prekrito s strešno opeko spada med kapele zaprtega tipa. Polkrožno obokan
vhod v kapelo krasita dva polstebra. Tudi obe zunanji stenski niši sta
polkrožno obokani, kakor tudi notranjost kapele. Vhod v kapelo zapirajo kovana železna vrata.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelico je dala postaviti gospa Marica iz hvaležnosti za dar ozdravitve
v hudi bolezni.
Vir: Janja Hanjže, Kapelice in znamenja v župniji Podgorje pri Slovenj
Gradcu, Slovenj Gradec, 2010, str. 26-27.

Geo-Koordinate:
46.477942° geogr. širina, 15.086509° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgorje 13 b
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapela stoji na domačiji Kos v Podgorju 13b.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na desni zunanji niši je naslikana podoba sv. Benedikta, in na levi zunanji niši podoba sv. Jožefa. V
notranjosti je na levi strani naslikana podoba sv. Angele in na desni podoba sv. Matija. V sredini na oltarni
mizi pa je postavljen kip kronane Marije z Jezusom.

Umetnik/umetnica:

Ga. Mouravieva Pušnik I. R.

Čas

n a s ta n k a :

Obnovljena 2004.

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Kos
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Košutnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica odprtega tipa ima kovana vrata z letnico nastanka 1907. Gladke fasade členi polkrožno zaključen vhod. V notranjosti je lesen kip Marije.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Košutnikova kapelica v križišču cest skozi Tomaško vas.

Geo-Koordinate:
46.48044360980821° geogr. širina, 15.12394666671753° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Tomaška vas 14
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji ob cesti, pri hiši Tomaška vas 14.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V notranjosti je lesen kip kronane Marije z kronanim
detetom v naročju. V okrogli stenski nišo je pritrjena podoba sv. Duha v obliki goloba, ki je naslikan
na steklo. V levi notranji niši je naslikana podoba
Jezusovega krsta v reki Jordan, v desni pa podoba
nevernega Tomaža, ki vtika svoj prst v Jezusovo prebodeno stran. V trikotnem zatrepu nad vhodom pa je
naslikana podoba božjega očesa.

Umetnik/umetnica:

Jeseničnik je izdelal kip Marije z detetom.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stoletja, 1907

Lastnik / Varuh:
Marzel Ivan

Evidenčna
12358

številka dediščine:
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Kovačija pri Kovaču

K at e g o r i j a :

Kovačija, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Ob potoku Radušnica stoji večja, iz kamna grajena stavba kovačije, krita
z opečno dvokapnico. Kovačija je s konca 19. stoletja in ima ohranjeno
opremo, naprave in orodja. Nekoč je delovala na vodni pogon. V stavbi
je bila tudi kolarnica.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kovačija je nekoč delovala na vodni pogon.

Geo-Koordinate:
46.478950741153184° geogr. širina, 15.05925178527832° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Raduše 33
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kovačija stoji v centru vasi, med lokalno cesto in
potokom Radušnica, pri hiši Raduše 33.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh:
Kolar Peter

Evidenčna
27924

številka dediščine:
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Pungartnikov kozolec

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Lesen štiriokenski kozolec odlikujejo izrezljan zatrep in konzole. Prvotna kritina je opeka-bobrovec. Leto gradnje 1874. Tesar Matija Avberšek.

Geo-Koordinate:
46.457552069215204° geogr. širina, 15.129804611206055° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dobrovska vas 94
2382 Mislinja
Pri hiši Dobrovska vas 94. V območju kmečke
domačije, na robu vaškega naselja.

Čas

n a s ta n k a :

tretja četrtina 19. stol., 1874

Lastnik / Varuh:
družina Škodnik

Evidenčna
8025

številka dediščine:
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Krakerjeva kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa s konca 19. stoletja. Gladke fasade členi profiliran polkrožno zaključen vhod. V notranjosti je lesen korpus Križanega.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Krakerjeva kapelica je bila obnovljena leta 2003.

Geo-Koordinate:
46.53725936746638° geogr. širina, 15.08723258972168° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pameče 248
23 Slovenj Gradec
Kapelica stoji vzhodno od domačije Krakar, Pameče
248.

Umetnik/umetnica:
2003, J. Avberšek

Čas

n a s ta n k a :

konec 19. stoletja

Lastnik / Varuh:

Anica in Mirko Paradiž

Evidenčna
12335

številka dediščine:
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Krakerjeva kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Večkotna kapelica s segmentno zaključenim vhodom ter manjšo poslikano nišo v trikotnem zaključku je bila zgrajena konec 19. stoletja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po letu 1949 dvakrat obnovljena.

Geo-Koordinate:
46.50347420350278° geogr. širina, 15.114569664001465° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Legen 124
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji jugozahodno od domačije Krakar,
Legen 124.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stoletja

Lastnik / Varuh:
Žegelj Anton

Evidenčna
12326

številka dediščine:
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Kraljev kozolec

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Na robu mesta stoji v okviru kmečke domačije mogočen lesen kozolec - toplar s štirimi pari oken. Streha je opečna dvokapnica, tramovna
konstrukcija je iz tesanega lesa. Oblikujejo ga dekorativno oblikovani
stavbni elementi (mreža, roke).

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Mogočen lesen toplar z lepo oblikovanimi stavbnimi elementi.

Geo-Koordinate:
46.50003279107454° geogr. širina, 15.089163780212402° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Celjska cesta 102
2380 Slovenj Gradcu
Kozolec stoji pri hiši Celjska cesta 102, na južnem
obrobju mesta.

Čas

n a s ta n k a :

druga polovica 19. stol.

Evidenčna
27923

številka dediščine:
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Krenkerjev kozolec

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Lesen toplar s štirimi pari oken z dvokapno streho, krito z opeko, prej s
skodlami. Postavil ga je tesar Miha Lapreht 1904.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kozolec - toplar je postavil tesar Miha Lapreht leta 1904.

Geo-Koordinate:
46.49978267705881° geogr. širina, 15.141220092773438° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Legen 175
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kozolec stoji ob robu domačije Legen 175, ki stoji
pod Hriberskim vrhom, nad dolino potoka Reka.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stol., 1904

Lastnik / Varuh:
Kresnik Janja

Evidenčna
13637

številka dediščine:
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Krenkerjeva kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Mnogokotna poslikana kapelica z leseno kritino je bila zgrajena leta
1838. S šintli krita kapelica s čebulasto oblikovanim zaključkom na
strehi.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Arhitekturna posebnost Krenkerjeve kapelice, osemkotnega tlorisa in
še v celoti poslikana, sicer že v precej slabem stanju. Obnovljena 1974.

Geo-Koordinate:
46.499310017538036° geogr. širina, 15.140833854675293° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Legen 175
2380 Slovenj Gradcu
Kapelica stoji ob cesti, jugozahodno od domačije
Krenkar, Legen 175.

Čas

n a s ta n k a :

druga četrtina 19. stoletja, 1838

Lastnik / Varuh:
Kresnik Jana

Evidenčna
12327

številka dediščine:
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Krenkerjeva kovačija

K at e g o r i j a :

Kovačija, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Iz kamna grajena kmečka kovačija, prekrita z deskami. Notranjščina je
obokana. Ohranjen je inventar. Zgrajena je bila v 19. stoletju.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V sklopu Krenkerjeve posesti so kovačija, kozolec, stara bajta, gospodarsko poslopje in kapelica.

Geo-Koordinate:
46.49966451256382° geogr. širina, 15.141520500183105° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Legen 175
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kovačija stoji v sklopu domačije Legen 175, ki stoji
nad dolino potoka Reka, pod Hriberskim vrhom.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Kresnik Janja

Evidenčna
13638

številka dediščine:
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Krištofova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela ima pravokotno tlorisno obliko in jo pokriva dvokapna streha
prekrita s strešno opeko. Na obeh zunanjih stranskih stenah ima neogotsko oblikovani stenski niši, ki sta poslikani. Neogotsko je oblikovan
tudi vhod v kapelo, ki ga zapirajo kovana železna vrata. Sprednji del
kapele stoji na dveh lepo oblikovanih stebrih, ki sta narejena po vzoru
jonskih stebrov iz Grčije.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Lastnik Karel se je v težki bolezni zaobljubil pri sv. Krištofu, da če mu
pomaga, mu postavi kapelo. Kapelo je res postavil leta 2008.
Ustni vir: Vrabič, 2011.

Geo-Koordinate:
46.479631° geogr. širina, 15.126378° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Tomaška vas 26
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kapela stoji na travniku hiše v Tomaški vasi 26 ob
cesti.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V trikotnem zatrepu kapele je naslikano božje oko.
Na levi zunanji niši je naslikana podoba sv. Antona
Padovanskega, na desni pa podoba sv. Ane kako uči
svojo hčer Marijo. V notranjosti kapele je na desni
strani pritrjeno razpelo, v osrednji polkrožno oblikovani zidni niši je naslikana pokrajina z reko in pred
njo je na oltarni mizi postavljen kip sv. Krištofa, ki
prečka reko.

Umetnik/umetnica:
Gospa I.R. Pušnik

Čas

2008

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Jeseničnik Karel
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Križ ob župnijski cerkvi
v Šmartnem

K at e g o r i j a :

Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Opis
Križ in korpus sta umetniško narejena iz ulitega železa.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ stoji na območju nekdanjega pokopališča v Šmartnem, ki je bilo
razporejeno okoli cerkve sv. Martina.

Geo-Koordinate:
46.494100° geogr. širina, 15.107548° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmartno
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Križ stoji pri cerkvi sv. Martina v Šmartnem pri Slovenj
Gradcu.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

Po vsej verjetnosti v 19. stol.

Lastnik / Varuh:

Nadžupnija Šmartno pri Slovenj Gradcu

98

Križanovo znamenje

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Znamenje z nišo in štirikapno skodlasto streho, ima ohranjeno profilacijo iz druge polovice 19. stoletja.Kapelica je pravokotnega tlorisa,
spodnji del je v grobem kamnu medtem ko je zgornji del zglajen, krije
jo piramidalna streha s skodl. Kapelica je neposlikana, v njej je križani,
obdan z vencem rož.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica stoji v križišču hribovskih cest pod Uršljo goro, pri domačiji
Križan.

Geo-Koordinate:
46.47107494705227° geogr. širina, 14.964709281921387° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornji Razbor 45
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Znamenje stoji jugovzhodno pod Uršljo goro, ob
lokalni cesti, pri domačiji Križan, Zgornji Razbor 45.

Čas

n a s ta n k a :

druga polovica 19. stol.

Lastnik / Varuh:

Repotočnik Ivana, Levstikova 10 Slovenj Gradec

Evidenčna
12367

številka dediščine:
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Križev pot v Starem trgu

K at e g o r i j a :

Križev pot, Kapela / Križev pot

Opis
Trinajst kapelic kvadratnega tlorisa iz okoli 1790 z reliefi Kristisovega pasijona v notranjosti. Križev pot zaključujejo svete stopnice kot
štirinajsta postaja. Kapelice imajo dvokapne strešice in polkrožno
zakljčene portale. Glavne fasade krasijo ob straneh pilastri z razgibanimi kapiteli in angelskimi glavicami.
Baročno okrašene kapelice imajo poleg umetnostne tudi izjemno vedutno vrednost.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križev pot kot romarska pot med cerkvama sv. Radegunde in sv. Pankracija.
Križev pot je v krščanski ikonografiji označen s 14kanonsko določenimi
prizori iz usodnega Kristusovega življenja, od sojenja pri Ponciju Pilatu
do polaganja v grob v bližini Golgote - kraja Kristusove smrti na križu.
Prizori od Litostratosa do Golgote je bili navadno upodobljeni ob romarskih poteh, kjer so ob poti do vznožja hriba s svetiščem postavili
kapelice "križevega pota", ki so poptnika spremljale skoti trpljenje do
transcedenčnega doživetja ob koncu.
Obnova 13. postaje avgusta 2010, restavracijo je vodil ZVKDS OE MARIBOR, delo je izvedel akademski slikar Stojan Grauf.

Geo-Koordinate:
46.50602828981604° geogr. širina, 15.067577362060546° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stari trg
2380 Slovenj Gradec
Od cerkve sv. Radegunde do cerkve sv. Pankracija.
Svete stopnice so v prizidku na južni strani cerkve

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Baročni relifi prikazujejo postaje Kristusovega trpljenja

Umetnik/umetnica:

slovenjegraška kiparska delavnica J. J. Mersija.

Čas

n a s ta n k a :

ok. 1780

Lastnik / Varuh:

Župnija Stari trg pri Slovenj Gradcu

Evidenčna
8012

številka dediščine:
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Križev pot na Homec

K at e g o r i j a :

Križev pot, Kapela / Križev pot

Opis
Križev pot je sestavljen iz štirih kapel in desetih lesenih križev. Na vsaki
postaji je pritrjena majhna kvadratna ploščica na kateri je upodobljena
skrivnost in rimska številka te postaje. Kapele so zidane, križi pa so leseni in jih pokriva preprosta dvokapna streha iz pločevine.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Med 1740 in 1750 je dal župnik Schrekinger postaviti 14 kapel križevega
pota, ki so povezale homško cerkev Marije Pomagaj, ki je postala pomembna romarska pot, z grobno kapelo na šmarškem pokopališču ob
župnijski cerkvi sv.Martina. Ker se veliko kapel od prvotnega križevega
pota ni več ohranilo, saj so jih v preteklosti podrli zaradi izgradnje cest
so nekaj let nazaj ponovno postavili križev pot k romarski cerkvi na
Homcu, ki pa je precej krajši od prvotnega. Od prvotnega križevega
pota so ohranjene naslednje kapele: Kapela vstalega zveličarja na
14.postaji, kapela sv.Družine pri kateri je danes 10.postaja, Gortnerjeva kapela pri kateri je danes 1.postaja in verjetno tudi Križeva kapela
sredi vasi Šmartno, ki pa ni zajeta v sedanji križev pot. Tako tvori prvo
postajo križevega pota Gortnerjeva kapela, od druge do devete postaje
so postavljeni leseni križi, deseta postaja je kapela sv.Družine, enajsta
postaja je pri Hladinovi kapeli, dvanajsto postajo sestavljajo trije križi,
kot podoba kalvarije, trinajsto postajo tvori lesen križ pritrjen na fasado
cerkve na Homcu ob katerem je spominska plošča v Boliviji umrlem slovenskem misijonarju Francu Pavliču, štirinajsto postajo pa tvori kapela
vstalega zveličarja.
Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje- kulturna pokrajina, zbornik, Slovenj
Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 202. ; ustni vir:
Anton Rataj, nadžupnik in dekan nadžupnije Šmartno pri Slovenj Gradcu.

Geo-Koordinate:
46.491264° geogr. širina, 15.100182° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmartno
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Križev pot se nahaja ob cesti in poteka skozi gozd do
cerkve Marije pomagaj na Homcu.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na kvadratnih kovinskih ploščicah so upodobljene
skrivnosti kristusovega trpljenja.

Čas

n a s ta n k a :

1740 – 1750, obnovljen okoli leta 2000

Lastnik / Varuh:

Nadžupnija Šmartno pri Slovenj Gradcu
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Ksaverjeva kapelica

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica s štirikapno skodlasto streho in ohranjeno profilacijo iz druge
polovice 19. stoletja ima segmentno zaključen vhod.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica posvečena Francu Ksaverju Mešku, dolgoletnemu selškemu
župniku, pokopanem na pokopališču ob cerkvi sv. Roka v Selah.

Geo-Koordinate:
46.50117305996474° geogr. širina, 15.02706527709961° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sele 20
2381 Slovenj Gradec
Kapelica stoji na hribčku severno od cerkve sv. Roka
in vzhodno od hiše Ksaverja Meška, Sele 20.

Čas

n a s ta n k a :

druga polovica 19. stoletja

Lastnik / Varuh:

Župnijski urad Sele, Sele 20

Evidenčna
15054

številka dediščine:
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Kuzmanova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Poslikana kapelica zaprtega tipa je iz let 1870/80. Členi jo polkrožno
zaključen vhod. V notranjosti je leseno razpelo s Križanim.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica leži v kotanji severozahodno pod cerkvijo.

Geo-Koordinate:
46.44931687930065° geogr. širina, 15.11993408203125° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji severovzhodno pod cerkvijo sv.
Miklavža.

Čas

n a s ta n k a :

druga polovica 19. stol., 1870-1880

Lastnik / Varuh:

Župnija Šmartno pri Slovenj Gradcu

Evidenčna
12356

številka dediščine:
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Lakovnikovo znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Znamenje spada v kategorijo zidanih znamenj z nišami. Pokriva ga
štirikapna streha iz iternita, na vrhu katere je kovinski križec.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Znamenje je bilo postavljeno za srečno vrnitev iz vojske.
Vir: Janja Hanjže, Kapelice in znamenja v župniji Podgorje pri Slovenj
Gradcu, Slovenj Gradec, 2010, str. 50.

Geo-Koordinate:
46.460151° geogr. širina, 15.111256° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmiklavž 4 a
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Znamenje stoji na travniku domačije Lakovnik v
Šmiklavžu 4a.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V notranjosti je kip Srca Jezusovega. Zunanje stene
so poslikane. Na preostalih nišah so naslikane podobe enega svetnika v meniški kuti (sv. Frančišek Asiški),
v drugi pa je naslikana podoba križanja.

Umetnik/umetnica:
Šoba Franc

Čas

1990

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Lakovnik
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Lampretov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z lesenim korpusom ima valovito dvokapno streho pokrito
z iternitom. Na vrhu strehe ima pritrjen manjši kovinski križ. Na hrbtni
strani so na križ pritrjene deske v obliki zaobljenega deltoida. Te deske
so prebarvane s sinje modro barvo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Domači ne vedo kdaj in s kakšnim namenom je bil postavljen križ.

Geo-Koordinate:
46.484947° geogr. širina, 15.119695° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmartno 124
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Križ stoji ob stari cesti iz Šmartnega proti Tomaški
vasi blizu hiše Šmartno 124.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

/

napisi:

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Lampret
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Lapharjevo znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Kamnito slopno znamenje z leseno piramidalno streho členijo v nastavek štiri potlačeno polkrožne niše, poslikane s svetniki. Spodnji del ima
posnete robove, od nastavka je ločen s profiliranim robom, ki del znamenje na dva enako visoka dela. Vse stranice so enako obdelane, brez
poudarjenega pročelja. Pomembna je prostorska funkcija znamenja v
sredini vasi.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Obnovljena 1992, vendar so podobe svetnikov v nišah v zelo slabem
stanju, motivi so neprepoznavni.Podatek 1784, ni znan. ZVKDS OE MARIBOR in Register nepremične kulturne dediščine ima za nastanek znamenja evidentirano letnico 1743!
Postavljena je bila leta 1734. Slika sv. Vida je v smeri proti Mežnarju,
druge freske niso znane. Tudi napisi, ki so bili v gotici, so zabrisani. V letu
1988 jo je s šiklni prekril Ajtnik Tone. Kritino je oskrbela Vrhnjak Vida.
Potrebna je še zidarske in pleskarske prenove.
Kapelo sta s šikelni prekrila Ajtnik Anton in Lakovšek Vinko. Leta 1992
jo je zidarsko obnovil Marinšek Milan, poslikal pa Kogovšek. Ob priliki
postavitve novega oltarja v župnijski cerkvi je kapelico blagoslovil g.
škof Franc Kramberger na praznik apostola Jakoba.
Vir: Jože Firšt, Kapele in znamenja v župniji Pameče, tipkopis, Pameče,
1988.

Geo-Koordinate:
46.534414479255396° geogr. širina, 15.078617334365845° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2380 Slovenj Gradec
Znamenje stoji na križišču v središču vasi, jugovzhodno od cerkve.

Čas

n a s ta n k a :

1743, 1784?

Lastnik / Varuh:
Polak Silva

Evidenčna
8023

številka dediščine:
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Laznikov križ

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen hišni križ stoji ob hiši. Ima leseno deltoidno nebo in strmo dvokapno streho. Kritina je iz pločevine.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je bil postavljen v zahvalo za srečno vrnitev iz druge svetovne vojne Laznik Feliksa. Izdelal ga je lastnik sam, razpelo pa mu je dal Vinko
Razgorešek.
Vir: Jože Firšt, Kapele in znamenja v župniji Pameče, tipkopis, Pameče,
1988.

Geo-Koordinate:
46.532107° geogr. širina, 15.093232° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pameče 277
2380 Slovenj Gradec
Križ stoji ob hiši Pameče 277.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Laznik Feliks

Čas

1982

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Laznik Feliks
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Legnarjeva kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa je iz leta 1902. Členi jo polkrožen vhod s stranskima nišama in poudarjenimi vogali. V notranjosti Marijin kip z Jezusom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Legnarjeva kapelica bila prenovljena 2008. Imenovana tudi Marijina kapelica (Marija zavetnica).
Staro kapelico iz leta 1902 dal postaviti praded Anton Legnar.
O pobudah za postavitev kapelice lahko samo ugibamo. Verjetno gre za
staro pot mimo Legnarjevih, ko so tam hodile procesije na lepo nedeljo
in brale evangelij.
Vir: Kapelice in znamenja v župniji Podgorje pri Slovenj Gradcu, delo
učencev OŠ Podgorje, 2010.
Geo-Koordinate:
46.47357341481406° geogr. širina, 15.087661743164062° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgorje 26
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji ob cesti, vzhodno od domačije Legnar,
Podgorje 26.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stol., 1902

Lastnik / Varuh:
Legnar Stanko

Evidenčna
12339

številka dediščine:
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Lešnikov kozolec

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Dvojni leseni kozolec toplar s tremi pari oken, na novo prekrit s skodlami. Postavili so ga 1927.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Lešnikov kozolec, na območju posesti Golavabuka 24, posesti Lešnik,
kjer so poleg kozolca še stara bajta, kovačija in kapelica. Lastniki družina
Javornik imajona tem naslovu ekološko turistično kmetijo.

Geo-Koordinate:
46.49038681352771° geogr. širina, 15.138580799102783° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Golavabuka 24
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kozolec stoji v okviru domačije Golavabuka 24, ki
stoji ob lokalni cesti Legen-Golavabuka.

Čas

n a s ta n k a :

druga četrtina 20. stoletja, 1927

Lastnik / Varuh:
Javornik Irma in Albin

Evidenčna
13634

številka dediščine:
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Lešnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Neogotsko kapelico zaprtega tipa so zgradili v drugi polovici 19. stoletja. Vhod je poudarjen s šilastim zaključkom, slonečim na polstebrih.
Fasade so poslikane.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na eko turistični kmetiji Lešnik je bogata naravna in kulturna dediščina:
zaščitena lipa in bodika, s skodlami pokrit kozolec toplar, lesena koča,
kašča s prešo in mlinom, obnovljena kapelica iz 19. stoletja, dva vodnjaka, etnološka zbirka, zeliščni vrt itd.

Geo-Koordinate:
46.489855964264606° geogr. širina, 15.138945579528809° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Golavabuka 24
2383 Šmartno pri Slovenj Gracdu
Kapelica stoji ob cesti, vzhodno ob kmetiji Lešnik,
Golavabuka 24.

Čas

n a s ta n k a :

druga polovica 19. stol.

Lastnik / Varuh:
Javornik Irma in Albin

Evidenčna
12320

številka dediščine:
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Lešnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica s poudarjenimi vogali, polkrožnim vhodom in poslikanima
nišama ob straneh je iz leta 1917.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica je bila postavljena v spomin jetniku v Rusiji, ki se ni vrnil iz
(prve svetovne) vojne
Obnovljena je bila leta 2002.

Geo-Koordinate:
46.489854979396796° geogr. širina, 15.011937618255615° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sele 36
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji pri domačiji Lešnik, Sele 36.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stol., 1917/18

Lastnik / Varuh:
Krivonog Milan

Evidenčna
15055

številka dediščine:
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Logarjevo znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Zidano stebrno znamenje ima ožji spodnji del. Zgornji del se razširi v
zaprto nišo, v kateri je kipec Marije. Nišo zapirajo steklena - mrežna vrata. Streha je dvokapna in krita s strešniki.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Znamenje je prvotno stalo pri Kelnerjevi hiši (današnji trgovini Konic
ob glavni cesti Slovenj Gradec – Dravograd). Ko so podirali bor, je bila
poškodovana. Leta 1948 jo je Risti Logar pripeljal k sebi in jo postavil
ob hiši, kjer je nekoč stal lesen križ. Lakovšek Oto in Ludvik z ostalimi so
jo obnovili. Obnovili so tudi Marijin kip, ki so ga nepridipravi razbili ob
priliki neke veselice.
Leta 2001 jo je sedanji lastnik prestavil na današnjo lokacijo, stran od
glavne ceste in jo hkrati tudi obnovil.
Vir: Jože Firšt, Kapele in znamenja v župniji Pameče, tipkopis, Pameče,
1988.

Geo-Koordinate:
46.532107° geogr. širina, 15.084203° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Troblje 18
2380 Slovenj Gradec
Znamenje stoji ob hiši Troblje 18.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Nad nišo je freska Božje oko, v niši je Marijin kipec.

Čas

n a s ta n k a :

Ni znano, prestavljena 1948, prestavljena in obnovljena 2001.

Lastnik / Varuh:
Bojan Logar
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Lokovnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa s konca 19. stoletja. Členi jo polkrožen vhod s
stranskima nišama. Notranjščina je poslikana. V osrednji niši je kip Marije Brezmadežne.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela se je uporabljala za prošnje procesije ob velikih krščanskih praznikih.

Geo-Koordinate:
46.448814212499194° geogr. širina, 15.119140148162842° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji jugozahodno od cerkve sv. Miklavža,
pod pokopališčem.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh:

Župnija Šmiklavž pri Slovenj Gradcu

Evidenčna
12355

številka dediščine:
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Lutrova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Neogotska kapelica je iz leta 1930. Fasade členijo poudarjeni vogali z neogotskim portalom in nišami na stranskih fasadah. Kapela ima
štirikapno streho pokrito s pločevino, ki se na vrhu zaključi v lepem
križu. Šilasto obokan vhod zapirajo lesena delno zastekljena vrata. Na
vsaki strani sta dve neogotski zidni niši od katerih je na vsaki strani ena
v funkciji okna, drugi pa sta zazidani.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je bila postavljena leta 1930.

Geo-Koordinate:
46.4938798004102° geogr. širina, 15.108025074005127° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Slovenj Gradec 37
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji vzhodno od cerkve, pri hiši Šmartno pri
Slovenj Gradcu 71.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V notranjosti so na oltarni mizi postavljeni kipi Jezusove matere Marije, sv. Jožefa in Jezusa, kot majhnega fanta. Skupaj tvorijo kipi podobo sv. Družine.

Čas

1930

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Župnija Šmartno pri Slovenj Gradcu

Evidenčna
12354

številka dediščine:
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Marovšekov kozolec

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Križno vezan kozolec toplar je tlorisno izdelan v obliki grškega križa.
Krake prekrivajo dvokapne skodlaste strehe, zaključene s celostranskimi čopi.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Mogočen križno vezan kozolec stoji na travniku v naselju Turiška vas.
Lesena mrežna konstrukcija kozolca krita z dvokapno skodlasto streho.
Kozolec so uporabljali za suženje sena in žita.

Geo-Koordinate:
46.474731971378006° geogr. širina, 15.128366947174072° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Turiška vas1
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Turiška vas 1. Stoji na S robu vasi na ravnini ob cesti
Slovenj Gradec - Velenje, pri domačiji Marovšek.

Čas

n a s ta n k a :

prelom 18. in 19. stoletja

Lastnik / Varuh:
Čas Jožef

Evidenčna
789

številka dediščine:
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Matijeva kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je zidana in ima pravokotno tlorisno obliko. Pokriva jo dvokapna streha prekrita s strešno opeko. Na levi in desni zunanji strani ima
pravokotni stenski niši, ki imata zgornjo stranico polkrožno zaobljeno.
Vhod v kapelo in njena notranjost sta polkrožno obokana. Vhod v kapelo zapirajo kovana železna vrata.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pri obnovi kapele pred okoli 18 leti, so pod ometom odkrili list z napisano letnico 1713. Domači sklepajo, da je bila kapela po vsej verjetnosti
zgrajena tega leta. Kakšen je bil namen postavitve pa se je skozi čas
izgubilo.
Ustni vir: Anica Jeromel, 8.3.2011.
Geo-Koordinate:
46.491026° geogr. širina, 15.113482° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmartno 99
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kapela stoji na travniku tik za stanovanjsko hišo na
domačiji Matija v Šmartnem 99.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Od obeh zunanjih niš je samo na levi naslikana
podoba sv. Roka, desna pa je prazna. V notranjosti
je na desni strani naslikana podoba sv. Ane, kako
poučuje svojo hčer Marijo. V sredi na oltarni mizi pa
je postavljen majhen kip Device Marije. Pod oltarno
mizo je Božji grob.

Čas

n a s ta n k a :

1713, obnovljena 1993

Lastnik / Varuh:

Družina Jeromel, p.d. Matija
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Metvirška kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica je bila zgrajena leta 1863. Gladke fasade s poslikavo členi segmentno zaključen vhod.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelo bi naj zgradil praded od gospoda, Koprivnikar, v zahvalo ko so
zgradili gospodarsko poslopje, hlev.

Geo-Koordinate:
46.490269613474986° geogr. širina, 15.124053955078125° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Legen 63
2380 Slovenj Gradcu
Kapelica stoji južno od domačije Metviršek, Legen 63.

Upodobljeni

motivi

Obnovljena 1995.

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

tretja četrtina 19. stol., 1863

Lastnik / Varuh:
Koprivnikar Ivan

Evidenčna
12328

številka dediščine:
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Mikejeva kašča

K at e g o r i j a :

Kašča, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Lesen, podkleten objekt prekriva čopasta skodlasta streha širokih
napuščev. Notranjščina je ohranjena, odstranjeni pa sta dve klasični
preši izpred severne fasade.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kašča se je uporabljala za shranjevanje pridelkov na kmetiji.

Geo-Koordinate:
46.537056658170926° geogr. širina, 15.094184875488281° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pameče 270
2380 Slovenj Gradec
Pameče 270. V sklopu poslopij samotne domačije, ki
leži ob poti, katera povezuje Pameče in Jesenkov vrh.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje, po 1924

Lastnik / Varuh:
Šavc Vlado

Evidenčna
8037

številka dediščine:
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Mlekuševa kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Baročna kapelica odprtega tipa je bila ob straneh sekundarno zazidana.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prenovljena pred probližno 15 leti.
Mimo kapelice je včasih potekal stara pot.

Geo-Koordinate:
46.490490225115934° geogr. širina, 15.066032409667969° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stari trg 116
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji ob cesti, severno od domačije Mlekuš,
Stari trg 196.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Oko v trikotniku (na zatrepu kapelice) je simbol iz
krščanske oziroma kristološke ikonografije.

Čas

n a s ta n k a :

18. stoletje

Lastnik / Varuh:

Serafina in Bojan Škorjanc

Evidenčna
15064

številka dediščine:

119

Mlinarjeva kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela zaprtega tipa ima pravokotni tloris in je pokrita z dvokapno streho prekrito s pločevino. Polkrožno obokan vhod v kapelo
poudarjata dva stebra, ki podpirata trikotni zatrep. Iz strehe se dviga
kupolast zvonik na vrhu katere je kovinski križ. Na zunanji fasadi ima
kapela dve stenski niši.

Geo-Koordinate:
46.478607° geogr. širina, 15.087435° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgorje 12
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapela stoji na domačiji Mlinar, Podgorje 12, Podgorje.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Celotna kapela je bogato poslikana v vijolični in
marelični barvi. V desni zunanji niši je naslikana
podoba sv. Florijana, na levi pa podoba sv. Ane. V
notranjosti je na levi strani naslikana podoba sv.
Feliksa in pod njim v ovalni obrobi napis »sv. FELIKS«,
na desni pa podoba sv. Lovrenca in pod njim v ovalni
podobi napis »sv. LOVRENC«.
V osrednji niši stoji kip Marije v ozadju katerega so
naslikane angelske glave. Na stropu so naslikane tri
božje kreposti: vera (križ), upanje (sidro) in ljubezen
(srce). Na oltarni mizi je naslikan v ovalni obrobi
napis: »POSTAVLJENA V SVETEM LETU 1983«
Nad vhodom je pritrjena letnica postavitve 1983.

Umetnik/umetnica:
Stanko Ograjšek, Celje

Čas

1983

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Mlinar, Perše Cveto
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Monolitni steber

K at e g o r i j a :

Rimski kamen, Kultni in pravni spomenik

Opis
Marmorni steber je sestavljen iz baze s kvadratnim podstavkom, iz okroglega trupa in iz časastega kapitela. Baza in kapitel sta srednjeveška.
Vsak teh delov je sestavljen iz enega kosa. Po odstranitvi baročne prevleke kapitela se je pokazal starejši kapitel, ki je bil svoj čas rdeče pobarvan. Ob stiku s trupom stebra ima kapitel tenak, žlebasto izpodrezan
prstan.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Steber danes služi kot osrednji nosilni steber v ladji cerkve sv. Pankracija na Grajskem griču v starem trgu. Cerkev je datirana v sredino 13.
stoletja. Dr. H. Winkler je omenil, da so v najstarejšem, kvadratnem delu
cerkve sv. Pankracija vsi štirje vogali v celoti zgrajeni iz belih marmornih
kvadrov (rimske spolije iz Kolacione). Skupaj z W. Kubitschkom sta ob
ogledu cerkve postavila domnevo, da korintski kapitel, ki ga je odkril
dr. H. Winkler v Kolacioni, pripada temu stebru. Na stebru je bila narisana mlajša podoba sv. Gregorja Velikega, ki so jo v 60. letih 19. stoletja
odstranili. R. Badjura piše celo o mitrovem templju na mestu gradu in
cerkve, od koder naj bi izviral tudi steber z rimskim kapitelom.
Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo, katalog, Slovenj Gradec, 2006,
str. 33.

Geo-Koordinate:
46.508265724403024° geogr. širina, 15.066713690757751° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stari trg
2380 Slovenj Gradec
Stari trg- Kolaciona, Grobišče, Slovenj Gradec.

Čas

n a s ta n k a :

Rimsko obdobje

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, župnija Stari trg
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Mušičeva kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelico so zgradili leta 1888. Ima poudarjene vogale, polkrožno
zaključen vhod, ter slepe niše. V notranjosti osrednje niše je poslikava.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ded gospoda Javornika je kapelico postavil leta 1888 v želji, da bi
preživel otrok, moški potomec. To se je leto kasneje tudi zgodilo.
Pod drugi svetovno vojni so poleg Mušičeve kapelice uredili grob
Martina Levovnika, strica gospoda Javornika, ki je bil leta 1943 ubit v
bližnjem gozdu.
Leta 2007, ko so preurejali dvorišče, dovoz in hrib nad Mušičevo
domačijo so kapelico podrli in jo enakih dimenzij in oblik postavili nekaj metrov bližje hiši. Levovnikov grob so prestavili pod kapelico.
Geo-Koordinate:
46.4712384937832° geogr. širina, 15.162463188171387° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brda 38
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji severno od domačije Mušič, Brda 38.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stol., 1888, 2007 nova

Lastnik / Varuh:
Stanislav Javornik

Evidenčna
12314

številka dediščine:
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Pistoška kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Preprosta kapelica zartega tipa.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelico postavil Jože Podkržnik na mestu, kjer je stal lesen križ.

Geo-Koordinate:
46.469116288809126° geogr. širina, 15.037761926651001° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji ob cesti, zahodno od cerkve sv. Duha.
Ob hiši Podgorje 142.

Čas

1981

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Nabernik Veronika, Hudej Mira

123

Nagrobna plošča za
Kvinkta

K at e g o r i j a :

Rimski kamen, Kultni in pravni spomenik

Opis
Manjkata zgornji in spodnji del vogala plošče iz belega pohorskega
marmorja. V zgornjem delu je plošča prelomljena na dva dela a zlepljena. Napisno polje ima odklesano obrobje.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvotno najdišče ni znano. Do leta 1990 je bila vzidana v oltarju cerkve
sv. Janeza Krstnika na Poljani, kjer so jo odkrili leta 1881. Od sprila leta
1992 se nahaja v lapidariju KPM v Slovenj gradcu (inv. Št. 2391).
Ime Atecina se pojavi le v tem primeru, po značilnem keltskem elementu ate- lahko ime uvrstimo med keltska. Tudi Viria je najverjetneje manj
pogosto keltsko ime. Quinctus je pogosto latinsko osebno ime (cognomen). Tudi ime Sinomarus je sestavljeno keltsko ime, saj je njegov sestavni del element mar-, ki je tipičen element keltskih imen. Ime Teatus
je v Onomasticonu (IV, 136) in pri Holderju (Sprachschatz II, 2023-2024)
pomotoma zabeleženo kot Tutus.
Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo, katalog, Slovenj Gradec, 2006,
str. 87.

Geo-Koordinate:
46.509322627906656° geogr. širina, 15.078670978546143° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Glavni trg 24
2380 Slovenj Gradec
Najdišče Zagrad pri Prevaljah.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Quincto
Rudsci f(ilio) et
Atecinae
Sinomari f(iliae)
5 coniugi, p(arentes( et f(ilii) f(iliaeque)
et Viriae Taeti f(iliae).
Prevod:
Rudskovemu sinu, Kvinktu in ženi Atecini, Sinomarovi
hčeri, (so postavili) starši ter sinovi in hčere ter Viriji,
hčerki teta.

Čas

n a s ta n k a :

Druga polovica 1. ali 2. stoletja

Lastnik / Varuh:

Koroški pokrajinski muzej, enota Slovenj Gradec

124

Nagrobnik dr. Josipa
Somreka

K at e g o r i j a :

Nagrobna plošča, Kultni in pravni spomenik

Opis
Ta nagrobnik je del kamnitega nagrobnika, ki ima petkotno obliko, ki
je podobna hiši. V sredini sta pritrjeni dve kamniti pokončni pravokotni
plošči z imeni pokopanih duhovnikov. Na desni plošči je spominski napis dr. Josipu Somreku.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Somrek Jožef, teolog, pisatelj, je bil rojen 22. januarja 1871 v Brezju
pri Čadramu kmetu Matiji in Antoniji rojeni Rušnik, umrl pa 22. oktobra 1936 za posledicami črevesnega raka pri svojem bratu, župniku v
Šmartnem pri Slovenj Gradcu, Antonu Somreku. Gimnazijo je Somrek
začel obiskovati leta 1885 v Celju po zaslugi župnika Jurija Bezenška,
ki je v Čadramu zgradil novo cerkev in ki mu je tudi kasneje izposloval
sprejem v dijaško semenišče v Mariboru. Tam je Somrek šolanje nadaljeval in leta 1893 maturiral in končal leta 1897 tudi bogoslovje ter bil
posvečen v duhovnika še istega leta 1897. Bil je kaplan v Vojniku od
1897 do 1898, od 1899 do 1901 v Radljah, od 1902 do 1903 v Jurovskem
dolu v Slovenskih Goricah in med 1904 in 1905 v Celju. Med kaplansko
službo je študiral v Gradcu, kjer je bil leta 1901 promoviran za doktorja
teologije, leta 1905 pa so ga imenovali za ravnatelja Cirilove tiskarne v
Mariboru. Nato je šel na študijsko potovanje v Nemčijo, Švico in Francijo
ter ob novem letu 1906 nastopil službo, kjer je ostal do 1909. V teh letih
je spretno preuredil časopisa Slovenski Gospodar in Naš dom. Südsteirische Post, katere urednik je bil, pa preimenoval v Stražo. Od 1907 je bil
škofijski svetovalec za cerkveno petje, ki ga je stalno pospeševal. Med
1909 in 1936 je bil profesor pastoralne teologije, katehetike, metodike,
pozneje tudi retorike na bogoslovnem učilišču v Mariboru. Od 1909 do
1925 je bil hkrati podravnatelj duhovniškega Semenišča.
Vir: http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:3116/VIEW/

Geo-Koordinate:
46.492147° geogr. širina, 15.108235° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmartno
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Nagrobnik stoji na pokopališču v Šmartnem pri
Slovenj Gradcu.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Nad napisom je izklesan kelih s hostijo, v katerem se
križata križ in palmova veja. Napis na spomeniku se
glasi:
Dr. JOS. SOMREK
Duh.(ovnik) in konz.(istorialni) Svetov. (alec)
Profesor bog. (oslovnega) učilišča
*(Rojen) 22.I. 1871 v Čadramu
+(Umrl) 23.X. 1936 v Šmartnem.

Čas

1936

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Nadžupnija Šmartno pri Slovenj Gradcu
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Nagrobnik dr. Jožefu
Schutzu

K at e g o r i j a :

Nagrobna plošča, Kultni in pravni spomenik

Opis
Kamnit spomenik stoji na kamnitem kvadru pravokotne oblike. Spomenik ima pokončno pravokotno obliko, ki je na vrhu polkrožno
zaključena. Na vrhu se spomenik končuje s kamnitim križem. Na spomeniku je posvetilni zapis.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Šuc (Schutz) Jožef, duhovnik, publicist in politik, je bil rojen 6. marca
1837 na Ponikvi pri Grobelnem, kmetu Martinu in Heleni r. Tuner, umrl
je 14. jun. 1900 v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Po odlično opravljeni gimnaziji (1850–1858) v Mariboru je študiral v Celovcu in Mariboru
1858–1862 bogoslovje. Mašniško posvečenje je prejel leta 1862. Kaplan
je bil od 1862–1866 v Jarenini, kasneje v Vuzenici in Strmcu (Nova cerkev), nadaljeval je študij 1866–1868 v Rimu v Animi. Zatem je bil kaplan
v Slovenski Bistrici in nemški pridigar ter katehet v Celju. V letu 1871 je
bil provizor v Šmarjeti pri Rimskih Toplicah in v Slovenj Gradcu ter promoviran za doktorja v Gradcu. Kot župnik v Slovenj Gradcu 1874–1884
je bil izvoljen v štajerski deželni zbor (1878). Od 1885 pa do svoje smrti
je župnikoval v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Jožef Šuc je ob proslavi
100–letnice mariborske gimnazije leta 1858 deklamiral slovensko odo
Davorina Trstenjaka (N 1858, 258); na besedi mariborske čitalnice leta
1863 je govoril o cerkvenopolitičnem položaju. Napisal je dramski prizor Pogovor o Zveličarjevem rojstvu, katerega so uprizorili bogoslovci
leta 1860. Objavil je Drobtinice leta 1863, (307–11); nabožne in cerkveno-pravne prispevke v ZD (1864, 5–6, 11, 55; 1868, 84, 92; 1870, 114 sl.).
V Ljubljani je izdal leta 1868 Konkordat, Cerkev, Šola, leta 1870 je izdal v
Ljubljani Slovenci! Snujte si katoliško–slovenska politična društva (ponatis iz ZD 1870). Bil je idejni pobudnik in začetnik (Slovenska Bistrica,
Slovenj Gradec) konservativne slovenske katoliške politične organizacije. Ustanovil je okrajno hranilnico; po njegovi zaslugi je prešlo v Slovenj
Gradcu okrajno zastopstvo v slovenske roke; kot deželni poslanec je
izposloval železnico Velenje–Dravograd.
Vir: (Prim.: r. matice; osebni list (ŠkAMrb); Glaser III, 33 (popravi Jožef
v Jurij!); IV, 256, 437; Pajkovo gradivo; Simonič 510; Vošnjak I, 133; SN
1870, št. 64; SGp 1874, 156–7; 1878, št. 4, 28; št. 38, 305; 1900, št. 25, 4; Fr.
Kovačič, Spomenica ob 70-letnici lavant. bogosl. učil. v Mrbu. Mrb 1929,
14–5 (popravi smrtni datum!); Fr. Baš, ČZN 1931, 40–3, 49, 70, 87; 1940,
71–4 (J. Soklič); 1969, 518 sl. (V. Melik). Rhr.), http://nl.ijs.si:8080/fedora/
get/sbl:3664/VIEW/.

Geo-Koordinate:
46.492147° geogr. širina, 15.108235° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmartno
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Nagrobnik stoji na pokopališču v Šmartnem pri
Slovenj Gradcu.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V zgornjem delu spomenika je nad napisom izklesana podoba keliha s hostijo, ki se križa s križem in
palmovo vejo. Napis na spomeniku se glasi:
»Tukaj počivajo
častiti gospod
Jožef Schutz
doktor
bogoslovja, nadžupnik
in dekan v Šmartnem.
Rojen 1837.
Umrl 1. juni 1900
Bog jim daj večni mir.«

Čas

1900

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Nadžupnija Šmartno pri Slovenj Gradcu
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Nagrobnik Ivanu Kavsu

K at e g o r i j a :

Nagrobna plošča, Kultni in pravni spomenik

Opis
Nagrobnik je narejen iz pohorskega tonalita in ima obliko pravokotnega pokončnega stebra. Na nagrobniku je pritrjena kovinska plošča v
obliki listine s posvetilnim napisom.

Geo-Koordinate:
46.501172° geogr. širina, 15.073648° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stari trg
2380 Slovenj Gradec
Nagrobnik je postavljen na pokopališču v Starem
trgu.

Upodobljeni

motivi

Napis na plošči:
KAVS IVAN
1886 – 1953
BRZOJAVNI MOJSTER
ODLIKOVAN Z REDOM
ZA ZASLUGE ZA NAROD
ČUJTE GORE…,
DA SINOVI SLAVE SMO.

Čas

1953

/

napisi:

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Slovenj Gradec
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Nagrobnik Janezu
Lenartu

K at e g o r i j a :
Pomnik

Opis
Nagrobnik je sestavljen iz dveh marmornih kvadrov postavljenih eden
vrh drugega. Na drugega je postavljen pravokotni kvader s šilastim
zaključkom pri vrhu, kateri pa se nadaljuje v kamnit križ.

Geo-Koordinate:
46.492147° geogr. širina, 15.108235° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmartno
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Spomenik se nahaja na pokopališču v Šmartnem pri
Slovenj Gradcu.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na vrhu spomenika je vklesan kelih s hostijo. Na spomeniku so upodobljeni spominski napisi:
Tukaj počiva velečastiti GOSPOD
JANEZ LENART
Kan.(onik) šk.(ofije) duh.(ovni) svet.(nik) in nadžupnik
V Šmartnu.
Roj. 27.III.1842 v Cirkovcah
Nadžupnik v Šmartnu od 16. IX.1900
Umrl 22.IV.1932«
V spodnjem kvadru še en posvetilni zapis:
» Služabnik božji od dela zdaj tukaj počivaj
Plačilo za trud nekdanji pa v Bogu uživaj.«

Čas

1932

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Nadžupnija Šmartno pri Slovenj Gradcu
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Veška kapelica ,
Duhoška kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa z začetka 20. stoletja ima gladke fasade. V
notranjosti stoji Marijin kip.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zgrajena ob lipi, kjer so v času procesij vedno postavljali leseno kapelico. Postavili so jo Podkrižnik, Perše in Skubic.
Go. Podkrižnik razložil, da je so kapelico začeli graditi 5. julija 1979, za
lepo nedelji 16. julija pa je bila že naret.

Geo-Koordinate:
46.46905027645574° geogr. širina, 15.038759708404541° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji vzhodno ob cerkvi sv. Duha in severovzhodno od domačije Napotnik, Podgorje 141

Čas

1979

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Podkrižnik Jože in Janez

Evidenčna
15047

številka dediščine:

129

Novakova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa iz leta 1880. Členi jo polkrožen vhod s poudarjenimi vogali in trikotnim zaključkom. Niše na stranskih fasadah so poslikane.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Novakova kapelica je bila leta 1999 obnovljen in prestavljena nekoliko
višje ob cesti.
Vzrok za postavitev kapelice ni znan.

Geo-Koordinate:
46.46862168688979° geogr. širina, 15.083112716674805° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgorje 44
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji ob cesti, vzhodno od domačije Novak,
Podgorje 44.

Umetnik/umetnica:

poslikala : Irina Mouravieva-Pušnik

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stol., 1880

Lastnik / Varuh:
Verčkovnik Terezija

Evidenčna
12345

številka dediščine:
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Odlomek nagrobne
plošče

K at e g o r i j a :

Nagrobna plošča, Kultni in pravni spomenik

Opis
Ohranjen je spodnji del nagrobne plošče iz belega pohorskega marmorja s štirimi vrsticami v napisnem polju, ki je na vseh straneh odlomljeno.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Odlomek so odkrili leta 1986 ob obnovitvenih delih- ZVKDS,OE Maribor. Poševno je vzidan v severno stran t.i. duhovniške hiše (17. stoletje),
ki je sestavni del obzidja ob cerkvi sv. Pankracija nad Starim trgom.
Najverjetneje gre v prvi ohranjeni vrstici za ime Secuninus. Ker tudi druga vrstica ni ohranjena v celoti, lahko samo sklepamo, da gre za filiacijo.
Edino ime, ki je do sedaj izpričano na –iarus, je Sicciarus. Če pa prva črka
v drugi vrstici ni I, temveč gre za desno pokončno hasto, potem bi lahko
šlo za keltsko ime, ki se končuje na –marus. Le teh je ohranjenih precej
(Brogimarus, Togimarus, Retimarus, Sinomarus…). V tretji vrstici imamo
najverjetneje opravka z imenom na –minus (Geminus, Maximinus, Firminus, Septiminus…).
Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo, katalog, Slovenj Gradec, 2006,
str. 45.

Geo-Koordinate:
46.507970358776845° geogr. širina, 15.066611766815185° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stari trg
2380 Slovenj Gradec
Stari trg- Kolaciona, Grobišče, Slovenj Gradec.

Upodobljeni

motivi

…
(…S?)ecvn(dino…)
(…)iaro f(…)
(…)mino sib(…)
(…)+(…)
?...

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

Rimsko obdobje

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, župnija Stari trg

131

Parbilova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica, pokrita z dvokapno opečno streho je bila zgrajena v drugi polovici 19. stoletja. Členi jo segmentno zaključen vhod ter niši na
stranskih fasadah. Preprosto odprto kapelico členijo jasni arhitekturni
elementi, ki so trenutno skoraj ne razpoznavni.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zapuščena podoba Parbilove kapelice, ki stoji na robu pašnika nad cesto skozi Golavabuko.

Geo-Koordinate:
46.48530463037196° geogr. širina, 15.14716386795044° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Golavabuka 35
2383 Šmartno pri Slovenj Gradec
Kapelica stoji jugozahodno od domačije Parbil, Golavabuka 35.

Čas

n a s ta n k a :

druga polovica 19. stol.

Lastnik / Varuh:
Kaudnik Miran

Evidenčna
12321

številka dediščine:

132

Park herojev

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
V Perku herojev je marmornata grobnica, v kateri je žara s pepelom
narodnega heroja Franja Vrunča-Buzde, posmrtni ostanki nekaterih
borcev 1. pohorskega bataljona, 11. SNOUB Miloša Zidanška, 14. divizije in 17. divizije 3. jugoslovanske armade, vsega skupaj 34 borcev NOB.
V aleji ob grobnici so doprsni kipi treh narodnih herojev.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Grobnica je posvečena 323 padlim borcem, talcem in žrtvam
nacističnega nasilja iz občine Slovenj Gradec. Med njimi je 34 borcev
iz Slovenj Gradca, ki so padli v drugih krajih naše domovine ali umrli v
nemških taboriščih.
Park herojev in grobnico- simbola upora, svobode in graditve- so občani
uredili ob 20-letnici vstaje jugoslovanskih narodov in narodnosti.
Izbira kraja za grobnico je utemeljena. V Završah nad Mislinjo je padla
17.1.1943 patrulja Pohorskega bataljona. Štiri padle partizane- Pepco
Tekauc iz Šoštanja, Karla Dolinška-Čikota iz Kisovca, Franca HudomaljaMilorada iz Zagorja in Karla Rotovnika-Gojka z Legna- so Nemci pripeljali v Slovenj Gradec in jih mrtve na tem mestu zasramovali. Zato so
izklesane štiri podobe na kamnitem bloku.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.508095° geogr. širina, 15.080277° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Trg Svobode
2380 Slovenj Gradec
Park herojev je urejen sredi naselja Slovenj Gradec,
tik ob cerkvi sv. Elizabete.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na manjšem marmornatem kvadru:
KAMEN TEGA SPOMENIKA HRANI ŽARO S PEPELOM
NARODNEGA HEROJA FRANCA VRUNČA- BUZDE.
Na marmornatem bloku so vklesane besede:
VSE MUKE SO PREŠLE, VSEH BORB TEŽAVE,
IZ SUŽNOSTI SE NAROD JE OSVOBODIL.
O DNEVI ZMAG, O ČAS PONOSNE SLAVE!
NAJ BO SPOMIN NA VAS, KI TE DOBRAVE S KRVJO
STE NAPOJILI, VEČNO ŽIV!
V SPOMIN TRISTOTRIINDVAJSTETIH BORCEV, TALCEV
IN
ŽRTEV FAŠISTIČNEGA NASILJA IZ MISLINJSKE DOLINE.
ŠTIRIINTRIDESET BORCEV IZ SLOVENJEGA GRADCA
JE ŠIROM NAŠE DOMOVINE IN ZA ŽICO NEMŠKIH
TABORIŠČ ŽRTVOVALO SVOJA ŽIVLJENJA ZA SVOBODO.
Vrunč Franc, Slemenik Oskar, Januška Ferdo, Mlekuž
Ervin, Železnikar Vinko, Brence Armin, Druškovič Jože,
Kristan Ivan, Klančnik Ivan, France Zdravko, Juvan
Pavle, Hajtnik Viktor, Škrubej Albert, Dular Franci,
France Marija, Kociper Stane, Bučinek Drago, Lorbek
Ivan, Kristan Maks, Dravšnik Friderik, Štruc Rajko, Kotnik Konrad, Karaman Krešo, Markuš Marija, Debelak
Mirko, Jelen Zvonko, Gregorič Janko, Tišler Franc,
Ferjan Rado, Bricman Karel, Kašnik Ferdo, Tisnikar
Jože, Mavrič Ivan, Egič Alojz.
Napis na grobnici:
V tej grobnici počivajo borci 1. POHORSKEGA BATALJONA, XI. UDARNE BRIGADE MILOŠA ZIDANŠKA, XIV.
PROLETARSKE DIVIZIJE IN XVII. DIVIZIJE III. ARMADE
JLA
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Umetnik/umetnica:

Zasnova: ing. arh. Branko Kocmut, izvedba: akademski kipar Stane
Keržič, posvetilno besedilo: pisatelj France Filipič

Čas

n a s ta n k a :

1.10.1961

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV za Slovenj Gradec

Evidenčna
EŠD 4181

številka dediščine:
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Partizansko grobišče

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Marmornat visok pravokotnik predstavlja skupni grob osemindvajsetih
partizanov XIV. divizije, padlih 1944 na Graški gori, ob njem 28 granitnih
točk z napisi.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Tudi Šmiklavški gozdovi in ljudje so dajali varno zavetje borcem partizanskih enot in aktivistom OF. Med drugimi je znana partizanska
domačija Lakovnik, kamor so se od 1941. leta stekale poti pohorskih
in šaleških partizanov in aktivistov OF. Pri njih so se ustavljali borci Pohorskega bataljona. 7. novembra 1942 sta se pri Lakovnikovih oglasila
komandant Franc Rozman- Stene in Rudi Mede- Groga. Komandantu
Stanetu so takrat izročili 20.000 RM (nemških mark), za kar so dobili
obveznico Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet z datumom
26.11.1942 in s pečatom štaba 2. grupe odredov.
Zadnjega novembra 1942 sta bila pri Lakovnikovih komandant Franc
Rozman- Stane in politični komisar Dušan Kveder-Tomaž.
V Šmiklavžu je v stari Jugoslaviji župnikoval in ljudsko-frontno deloval
Jože Lampret, doma iz Šoštanja. Na Štajersko in med svoje znance se je
vrnil kot partizan in verski referent v 14. diviziji. »V Šmiklavžu smo šli v
znano partizansko hišo. Ženske so imele kup novic. Pravile so tudi, da
naš divizijski referent mašuje po gorah in vnema ljudi za narodnoosvobodilno borbo.«
Na vaškem pokopališču je pokopanih 28 borcev 14. divizije: padli so
v februarskih dneh in pozneje v letu 1944 na Graški gori- gori jurišev,
med njimi tudi priljubljeni kapetan bataljona Šercerjeve brigade- Lado
Mavsar- Ronko, narodni heroj.
28 granitnih kock na grobišču je 28 znamenj- spomin na padle.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.448572° geogr. širina, 15.119393° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmiklavž
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Grobnica je postavljena na severovzhodnem delu
pokopališča v Šmiklavžu.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spomeniku:
NA TEM KRAJU SO POKOPANI PARTIZANI
PADLI V BORBI ZA OSVOBODITEV DOMOVINE
1944.1945
NARODNI HEROJ LADO MAVSAR- RONKO
SREČKO ANDERLIČ
FRANC BREGAR
ANTON HUDOLES
FRANC KRIŽEVNIK
ADOLF MIRKAC
ALOJZ SAVINC
JOŽEF BARL
JOŽEF BERIČNIK
JOŽEF KRENKAR
IVAN MARZEL
JERNEJ OGRIZEK- ILIJA
JANEZ ZLATOPER
IMENA OSTALIH 15 PARTIZANOV SO NEZNANA
VARUJTE MIR IN SVOBODO
ZANJU SMO ŽRTVOVALI SVOJA ŽIVLJENJA
1965

Umetnik/umetnica:

Zasnova: ing. arh. Branko Kocmut

Čas

n a s ta n k a :

10.10.1965

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec

Evidenčna
EŠD 4184

številka dediščine:
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Pečolarjeva kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica z dvokapno opečno kritino, neogotsko oblikovanim vhodom
in stranskima slepima nišama je iz leta 1896. V notranjosti je lesen Marijin kip.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Sprva sta bili stranski niši odprti. Deda Pečoler dal kapelico postavil v
zahvalo, da je preživel brat.
Pečeolarjeva kapelica bila obnovljena 2010.
Leseni kip Marije ima gospod Pečoler na varnem v hiši.

Geo-Koordinate:
46.49815986217724° geogr. širina, 15.12868881225586° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Legen 142
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji ob cesti, zahodno od domačije Pečolar,
Legen 142.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stol., 1896

Lastnik / Varuh:

Pečolar Ivan in Perše Marica

Evidenčna
15043

številka dediščine:
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Pelčeva kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa s konca 19. stoletja. Gladke fasade členi segmentno zaključen vhod, z nišama na stranskih fasadah. V notranjosti je
lesen kip Marije.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kip Marije je v kapelici pri domačiji Prjol, zato je v vitrini samo votivna
podoba Marije.

Geo-Koordinate:
46.45729978893948° geogr. širina, 15.099313259124756° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vodriž 2
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji jugozahodno od domačije Pelc, Vodriž
2.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh:

Rogina Terezija in Anton, Podgorje 40, 2381 Podgorje
pri Slovenj Gradcu

Evidenčna
12361

številka dediščine:
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Pežlova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Poslikana kapelica zaprtega tipa iz prve polovice 19. stol. Polkrožno
zaključen vhod sloni na kapitelih. V osrednji niši ima razpelo s Križanim.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kdaj in zakaj je bila kapelica postavljena se ne ve več. Saj so se lastniki na
domačiji prepogosto menjavali. Prvič je bila vpisana v zemljiško knjigo
leta 1924. 1988 obnovljena.Pežlova kapelica stoji na dvorišču domačije
Pežl, kjer danes živijo Verbolejevi, kateri pravijo, da nimajo kaj skupnega s staro posestjo Pežl, imajo novi hišo in gospodarska poslopja.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini,
Koroški tednik, let II, št. 42, 29. oktober 1998, str.7.
Geo-Koordinate:
46.5136346994242° geogr. širina, 15.026657581329346° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sele 9
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji ob cesti, na domačiji Pežel, Sele 9.

Čas

n a s ta n k a :

prva polovica 19. stol.

Lastnik / Varuh:

Verbole Valentin Zdravko

Evidenčna
15056

številka dediščine:
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Plačnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa s konca 19. stoletja. Fasade členijo neogotske
poslikane niše z vhodnim portalom. V notranjosti so kipi Svete Družine.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Nenavadna velikost, višina kapelice.
Obnovljena 1991.

Geo-Koordinate:
46.46709942770444° geogr. širina, 15.145769119262695° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brda 16
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji zahodno od domačije Plačnik, Brda 16.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Poslikava s svetniki na zunanjščini in Sveta Družina
noter.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stol., 1914

Lastnik / Varuh:

Plevnik Marija in Vladmir

Evidenčna
12315

številka dediščine:
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Plešivčeva kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica s konca 19. stoletja je v celoti poslikana. Členi jo segmentno
zaključen vhod s pilastri. V notranjosti motiv Marije Zavetnice s plaščem.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Plešivčeva kapelica zaprtega tipa, pravokotnega tlorisa in v celoti poslikana.

Geo-Koordinate:
46.472715318362766° geogr. širina, 14.972434043884277° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornji Razbor 40
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji jugovzhodno od domačije Plešivec,
Zgornji Razbor 40.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Motiv Marije zavetnice s plaščem. Zavetnica
človeštva varuje pod svojim plaščem zbrane zastopnike obeh spolov in vseh stanov. Najbolj znan je
slikovit gotski relief na Ptujski gori.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh:

Domačija Plešivec, Zgornji Razbor 40, lastnik Mestna
občina Slovenj Gradec.

Evidenčna
12368

številka dediščine:
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Plesnikov kozolec

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Lesen, triokenski kozolec podolžnega tlorisa s konca 19. stol. prekriva
skodlasta čopasta dvokapnica. Odlikujejo ga likovno oblikovani elementi.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Plesnikov kozolec stoji na robu velike Plesnikove posesti z več gospodarskimi poslopji in staro domačijo.

Geo-Koordinate:
46.500261240659974° geogr. širina, 15.123388767242432° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Legen 134
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Legen 134. Kozolec stoji v sklopu stavb na domačiji,
ki je locirana ob poti iz Legna proti vrhovom Pohorja.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh:
Rotovnik Helena

Evidenčna
8061

številka dediščine:
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Plevjenkova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica z začetka 20. stoletja ima dvokapno streho, segmentno
zaključen vhod, ter slepi niši na stranskih fasadah.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Obnovljena pred približno 40 leti, prvotno bila okrašena s freskami.

Geo-Koordinate:
46.471488739072655° geogr. širina, 15.143988132476807° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brda 24
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji ob cesti jugovzhodno od domačije
Plevjenk, Brda 24.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stol.

Lastnik / Varuh:

Sušec Jožica in Srečko

Evidenčna
12316

številka dediščine:

142

Pokopališki križ
v Šmartnem

K at e g o r i j a :

Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Opis
Na kamnitem kvadrastem podstavku je pritrjen velik lesen križ z lesenim korpusom. Pokriva ga dvokapna pločevinasta streha.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pokopališki križi so simbol upanja v posmrtno življenje.

Geo-Koordinate:
46.491742° geogr. širina, 15.108338° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmartno
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Križ stoji v sredi pokopališča v Šmartnem pri Slovenj
Gradcu.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

/

napisi:

Lastnik / Varuh:

Nadžupnija Šmartno pri Slovenj Gradcu.

143

Pokopališki križ
na pokopališču Stari trg

K at e g o r i j a :

Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Opis
Križ s korpusom je lesen in pokrit z leseno dvokapno streho, ki je pokrita
s pločevino. S hrbtne strani so na križ pritrjene deske v obliki deltoida.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pokopališki križi so simbol upanja v posmrtno življenje.

Geo-Koordinate:
46.501434° geogr. širina, 15.072437° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stari trg
2380 Slovenj Gradec
Križ stoji v središču pokopališča v Starem trgu.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

/

napisi:

Lastnik / Varuh:

Župnija Stari trg in Župnija Slovenj Gradec
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Pokopališki križ
v Pamečah

K at e g o r i j a :

Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Opis
Križ s korpusom je lesen in ga pokriva valovita dvokapna pločevinasta
streha.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pokopališki križi so simbol upanja v posmrtno življenje.

Geo-Koordinate:
46.535106° geogr. širina, 15.077841° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pameče
2380 Slovenj Gradec
Križ stoji na pokopališču v Pamečah.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

/

napisi:

Lastnik / Varuh:
Župnija Pameče
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Pokopališki križ
v Podgorju

K at e g o r i j a :

Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Opis
Betonski križ s kovinskim korpusom in kovinsko tablico nad korpusom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pokopališki križi so simbol upanja v posmrtno življenje.

Geo-Koordinate:
46.472227° geogr. širina, 15.087880° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgorje
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Križ stoji na pokopališču v Podgorju.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na kovinski ploščici: INRI- ISUS NAZARETARUM
REX IUDORUM- Jezus Nazarečan judovski kralj.

Lastnik / Varuh:
Župnija Podgorje

146

Pokopališki križ
v Šmiklavžu

K at e g o r i j a :

Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z lesenim korpusom pokriva dvokapna pločevinasta streha. Z
hrbtne strani so na križ pritrjene deske v obliki deltoida. Križ je pritrjen
in postavljen na zazidan kvader.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pokopališki križi so simbol upanja v posmrtno življenje.

Geo-Koordinate:
46.448302° geogr. širina, 15.119210° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmiklavž
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Križ stoji na pokopališču v Šmiklavžu.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

/

napisi:

Lastnik / Varuh:
Župnija Šmiklavž
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Pokopališko razpelo
ob cerkvi sv. Roka

K at e g o r i j a :

Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Opis
Baročen korpus Križanega na novem razpelu. Križ je lesen in ga pokriva
lesena valovita dvokapna streha pokrita s pločevino. S hrbtne strani so
na križ pritrjene deske v obliki deltoida.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pokopališki križi so simbol upanja v posmrtno življenje.

Geo-Koordinate:
46.500428° geogr. širina, 15.027564° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sele
2380 Slovenj Gradec
Na pokopališču ob župnijski cerkvi sv. Roka na Selah.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

prelom 18. stol. in 19. stol.

Lastnik / Varuh:
Župnija Sele

Evidenčna
EŠD 8009

številka dediščine:

148

Popjalov kozolec

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Toplar s tremi pari oken pokriva sekundarna salonitna kritina in ima likovno oblikovane konzole. Po izročilu naj bi bil postavljen ob koncu 19.
stoletja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Popjalov kozolec občasno še služi osnovnemu namenu sušenju slame.

Geo-Koordinate:
46.49351862014913° geogr. širina, 15.149567127227783° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

legen 153
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kozolec stoji na robu domačije Legen 153, južno od
ceste Slovenj Gradec - Kope.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh:
Linasi Andrej

Evidenčna
13639

številka dediščine:
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Prnjakova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Neogotsko oblikovan vhod in poslikane niše na stranskih fasadah
členijo kapelico iz leta 1937. V osrednji niši je razpelo s Križanim.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Postavljena je bila v zahvalo, postavil jo je oče od gospoda Goljata.
Obnovljena 1993.

Geo-Koordinate:
46.49865911927963° geogr. širina, 15.0447678565979° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vrhe 13
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji vzhodno od domačije Prnjak, Vrhe 13.

Čas

n a s ta n k a :

druga četrtina 20. stol., 1937

Lastnik / Varuh:
Goljat Jože, Vrhe 13a

Evidenčna
15071

številka dediščine:
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Radmanova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa je iz leta 1839. Členi jo polkrožen portal, poudarjeni vogali, zunanje in notranje poslikane niše ter kip Marije.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Obnovljena in poslikana leta 1982. Prej bila kapelica ne poslikana, v njej
je bil samo kipec Marije.

Geo-Koordinate:
46.445280629656544° geogr. širina, 15.007238388061523° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornji Razbor 11
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji na domačiji Radman, severozahodno
od hiše Zgornji Razbor 11.

Čas

n a s ta n k a :

druga četrtina 19. stol., 1839

Lastnik / Varuh:
Plešivčnik Marija

Evidenčna
12369

številka dediščine:

151

Radoslovnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa je iz leta 1920. Fasade členi segmentno zaključen
vhod s poudarjenim trikotnim zaključkom in šivanimi vogali.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pred tremi leti je go. Popič kupil posestvo, kjer si trenutno postavlja hišo
ob starem gospodarskem poslopju. Podrl in na novo postavil tudi kapelico. Ni več tudi lip, med katerima je stala stara Radoslovnikova kapelica.

Geo-Koordinate:
46.442426983334364° geogr. širina, 15.07746934890747° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgorje 152
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji južno od domačije Radoslavnik, Podgorje 152.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stol., 1920

Lastnik / Varuh:
Zvonko Popič

Evidenčna
12346

številka dediščine:

152

Ramšakov kozolec

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Lesen toplar s tremi pari oken je prekrit z opeko. Postavljen je bil v drugi
polovici 19. stoletja, do 1953 je imel slamnato streho.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Leseni toplar s tremi pari oken, zdaj krit z opeko, nekoč s slamo.
Mogočen kozolec danes služi kot pokrit prostor za les in traktorje.

Geo-Koordinate:
46.49662168837356° geogr. širina, 15.13066291809082° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Legen 146
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Kozolec stoji na robu domačije Legen 146, ob lokalni
cesti, ki poteka med potokoma Reka in Svarina proti
osrednjemu Pohorju.

Čas

n a s ta n k a :

druga polovica 19. stol., tretja četrtina 20. stol., 1953

Lastnik / Varuh:
Pečolar Darko

Evidenčna
13640

številka dediščine:

153

Rdečnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa z ohranjeno profilacijo iz druge polovice 19. stoletja ima segmentno zaključen vhod. V notranjosti je korpus Križanega.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Rdečnikova kapelica stoji zahodno od domačije Rdečnik, malo nad cesto Zgornji Razbor-Spodnji Razbor.

Geo-Koordinate:
46.44599130725508° geogr. širina, 15.055646896362305° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnji Razbor
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji domačiji Rdečnik, Spodnji Razbor 28.

Čas

n a s ta n k a :

druga polovica 19. stol.

Lastnik / Varuh:
Pajenk Drago

Evidenčna
12348

številka dediščine:
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Rebernikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela s tlorisom nepravilnega osmerokotnika in s streho iz
šitlnov. Gladke fasade imajo poudarjene vogale. Kapela ima dva okna z
barvnim steklom. Zunanje in notranje poslikave krasijo kapelo. Notranjost pa zapirajo lesena vrata. Kapela z oltarjem, ki ga je 1900/1904 izdelal Ferdinand Stuffeser iz Tirolske. Gladke fasade imajo poudarjene
vogale.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Nekoč je mimo potekala stara pot na Anski vrh.
Rebernikova kapela stoji pod domačijo in je največja kapela v župniji
Pameče. Tloris kapele je nepravilen osmerokotnik. Zgrajena je bila leta
1914. Zgraditi jo je dal tedanji lastnik Fortunat Duler, p.d. Rebernik.
V letu 1988 je bila popolnoma obnovljena in 11. Septembra na novo
blagoslovljena. Mašo in blagoslov je ob udeležbi lepega števila vernikov opravil domači župnik Jože Firšt.
Vir: Jože Firšt, Kapele in znamenja v župniji Pameče, tipkopis, Pameče,
1988.

Geo-Koordinate:
46.54640706914554° geogr. širina, 15.0632643699646° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pameče 202
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji južno od domačije Rebernik, Pameče
202.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stol., oltar 1900-1904

Lastnik / Varuh:
Duler Vicenc

Evidenčna
12336

številka dediščine:

155

Repnikov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ ima leseno deltoidno nebo in strmo dvokapno streho.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je na tem mestu postavil Repnik čisto na novo.
Vir: Jože Firšt, Kapele in znamenja v župniji Pameče, tipkopis, Pameče,
1988.

Geo-Koordinate:
46.54222944590706° geogr. širina, 15.066654682159423° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pameče 186 a
2380 Slovenj Gradec
Križ stoji pod hišo Pameče 186 a in na križišču ob
poslopju avtobusi Plamen.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Repnik Jože

Čas

2008

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Repnik Jože

156

Lampretova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Preprosta malo večja kapelica odrtega tipa, z naslikano marmoriranima
stebričkoma, poudarjenim trikotnim čelom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vzrok za nastanek ni znan. Na prvotno lokacijo so jo postavili leta 1862.
zaradi širjenja ceste so jo kasneje prestavili. Leta 2005 so jo obnovili ter
naredili kopijo stare kapelice. Prvotno je stal v kapeli lesen križ, ki je
bil ročno izdelan in je imel veliko vrednost. Zaradi kraje so prvotni križ
nadomestili z novim.
Vir: Janja Hanjže, Kapelice in znamenja v župniji Podgorje pri Slovenj
Gradcu, Slovenj Gradec, 2010, str. 12-13.
Geo-Koordinate:
46.4708232220417° geogr. širina, 15.08595585823059° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgorje 40
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji na križišču, severozahodno od
domačije Rogin, Podgorje 40.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V trikotnem zatrepu nad vhodom je naslikan križ,
v osrednji niši pa je naslikana podoba Kalvarije, na
stropu pa podoba sv. Duha.

Umetnik/umetnica:

poslikava 2005, Tomaž Langus iz Šoštanja

Čas

n a s ta n k a :

tretja četrtina 19. stol., 1862

Lastnik / Varuh:

Rogina Terezija in Anton

Evidenčna
12340

številka dediščine:
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Rotovnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica pokrita z leseno štirikapnico je bila zgrajena leta 1858. Členi jo
polkrožen vhod z nišama na stranskih fasadah. V notranjosti je leseno
razpelo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Rotovnikova kaplica sodi h kmetiji in gostilni Rotovnik.
Gostilna kot kmetija (posestvo) Rotovnik, po domače PLESNIK, imata
dolgo tradicijo, saj sami začetki gostilne segajo v leto 1858. Še danes je
vidna zapisana letnica na lesenem tramu v gostilni. Najverjetneje pa je
hiša bila zgrajena že mnogo let prej.
Gostilna je bila od nekdaj furmanska in je prav tako kot danes delovala
v sklopu zaključene kmetije. Včasih sta na posestvu bila tudi žaga in
mlin.
Rotovnikova kapelica obnovljena in preslikana 1997.

Geo-Koordinate:
46.50038728138801° geogr. širina, 15.123023986816406° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Legen 134 a
2383 Šmartno Slovenj Gradcu
Kapelica stoji ob cesti, zahodno od domačije Legen
134a.

Čas

n a s ta n k a :

tretja četrtina 19. stol., pred 1858

Lastnik / Varuh:

Rotovnik Jože in hči Helena

Evidenčna
12329

številka dediščine:
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Rupertov kozolec

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Večji leseni toplar s štirimi pari oken je krit z opeko, pred tem je bil s
skodlami. Postavljen je bil konec 19. stoletja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Danes prostor pod kozolcem kot v večini primerov namenjen shranjevanju lesa in traktorjev.

Geo-Koordinate:
46.489854979396796° geogr. širina, 15.064465999603271° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stari trg 198
2380 Slovenj Gradec
Kozolec stoji ob poti k domačiji Stari trg 198, v
pobočju zahodno od potoka Suhodolnice.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stoletja

Lastnik / Varuh:
Šipek Majda

Evidenčna
13652

številka dediščine:

159

Šašlova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelico iz druge polovice 19. stoletja členi potlačeno, polkrožno
zaključen vhod z manjšo nišo v trikotnem zaključku.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Postaviti jo de dal ded od gospe Gostečnik.
Pred sedmimi leti so kapelico obnovili in vanjo postavili novo Marijo.

Geo-Koordinate:
46.45376971316949° geogr. širina, 15.03805160522461° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnji Razbor 14
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji v sklopu domačije Šašel, Spodnji Razbor 14.

Čas

n a s ta n k a :

druga polovica 19. stol.

Lastnik / Varuh:
Gostečnik Zinka

Evidenčna
12349

številka dediščine:

160

Serušnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica z dvokapno opečno kritino z začetka 20. stoletja. Stranski niši
in polkrožno zaključen vhod, ki ga zapirajo kovinska vrata.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Mimo je potekala stara pot.
Gospod Levar pravi, da je kapela nastala med vojnama, v zahvalo, ker je
v mrtvašnici oživela njegova teta.

Geo-Koordinate:
46.52373719273479° geogr. širina, 15.104055404663086° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Gradišče 17
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji na južnem robu domačije Serušnik,
Gradišče 17.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stol.

Lastnik / Varuh:
Levar Anton

Evidenčna
15042

številka dediščine:

161

Šisernikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Baročno kapelico, grajeno iz kamna, pokriva štirikapna skodlasta streha.
V osrednji niši notranjščine so vidni sledovi poslikav.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica zaprtega tipa, ki ji kamnita gradnja poudari monumentalni videz stoji ob cesti na Uršljo goro. Kapelica sredi gorskega pašnika je orientirana proti jugovzhodu. Prazna notranjščina kapelice za kovinskimi
vrati kaže sledove poslikave.

Geo-Koordinate:
46.477533684716526° geogr. širina, 14.965524673461914° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2381 Zgornji Razbor
Kapelica stoji ob cesti Zgornji Razbor - Uršlja gora.

Čas

n a s ta n k a :

18. stoletje

Evidenčna
8022

številka dediščine:

162

Škofova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa s konca 19. stoletja. Fasade členijo neogotski
vhod in niše, ki so poslikane.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je bila obnovljena leta 2005.

Geo-Koordinate:
46.52090242365099° geogr. širina, 15.088949203491211° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Gradišče 11
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji južno od domačije Škof, Gradišče 11.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stoletja, 1884

Lastnik / Varuh:
Ivan Konečnik

Evidenčna
12323

številka dediščine:

163

Slemnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Baročna kapelica odprtega tipa s prvotno poslikavo v osrednji niš.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Slemnikova kapelica stoji na mestu v neposredni bližini Sv. Pankracija,
kjer je nekoč stal grad. Pred kratkim obnovljena. Kapela je posvečena
Kramarski materi božji.

Geo-Koordinate:
46.50796297461563° geogr. širina, 15.063414573669433° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stari trg
2380 Slovenj Gradec
Stoji zahodno ob cerkvi sv. Pankracija.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V niši ponovno motiv Kamarske Matere božje.

Čas

n a s ta n k a :

18. stoletje

Lastnik / Varuh:
Slemnik Maks

Evidenčna
15065

številka dediščine:

164

Smonkarjev kozolec

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Sredi polja stoji večji kozolec - toplar s tremi pari oken. Pokriva ga dvokapnica s sekundarno kritino. Objekt podpirajo močni, iz kamna grajeni
stebri, ostala, tradicionalno oblikovana konstrukcija je iz tesanega lesa.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Smonkarjev kozolec danes služi kot prostor pod streho, kjer najdemo
tudi ostanke gradbenega materiala.

Geo-Koordinate:
46.453414919034685° geogr. širina, 15.150747299194336° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Mislinjska Dobrava 73
2382 Mislinja
Kozolec pripada kmetiji Smonkar, Mislinjska Dobrava
73, stoji na desni strani ceste Slovenj Gradec - Mislinja.

Čas

n a s ta n k a :

druga polovica 19. stol.

Lastnik / Varuh:
Čas Albert

Evidenčna
27922

številka dediščine:

165

Spomenik borcem
I. Pohorskega bataljona

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Granitni obelisk s petimi železnimi ploščami, posvečen padlim borcem
I. Pohorskega bataljona 1942.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Delovni ljudje občine Slovenj Gradec praznujejo občinski praznik 2. junija. Borci 11. SNOUB Miloša Zidanška (Pohorske brigade) so izbojevali
2. junija 1944 pod Veliko in Malo Kopo pomembno zmago nad večkrat
močnejšim sovražnikom. Zidanškova brigada se je bojevala od Pohorja
do kočevske, od Dolenjske do Celovca. Izbojevala je številne zmage v
spopadih z m,nogo močnejšim in do zob oboroženim sovražnikom. V
bojih, ki jih je bojevala, je onesposobila več kot 4000 sovražnikovih vojakov in uničila ali zaplenila velike količine vojaškega materiala. To je bil
velik prispevek narodnoosvobodilnemu boju naših narodov in narodnosti in končni zmagi nad okupatorjem, boju, v katerem je dalo svoja
mlada življenja 2000 borcev in starešin brigade.
Pod granitnim obeliskom je na petih podstavkih pritrjenih pet železnih
plošč s posvetilom.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.514589° geogr. širina, 15.182315° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Gradišče
2380 Slovenj Gradec
Spomenik stoji pod Malo Kopo nad Partizanskim
domom, Gradišče 168.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na petih ploščah:
BORCEM I. POHORSKEGA BATALJONA ZA BOJE NA
MISLINJSKEM SEDLU, POD VELIKO KOPO IN V SKRIVNEM HRIBU JESENI 1942.
ENOTAM 4. OPERATIVNE CONE- POHORSKEMU ODREDU, XI. SNOUB MILOŠ ZIDANŠEK, BRIGADAM XIV.
DIVIZIJE IN II. POHORSKEMU ODREDU- JE BILO TOD
OPERATIVNO OBMOČJE POHORSKIM KMETOM ZA
VELIK PRISPVEK,
KI JE OMOGOČIL NARODNOOSVOBODILNI VOJSKI
NOVE BOJE DO KONČNE ZMAGE.
V POBOČJU CAJNSKE PLANINE, TEMNIŠKEGA IN
DRČ SO V ŠESTIH PARTIZANSKIH BOLNIŠNICAH
TOVARIŠKO NEGOVALI MNOGE RANJENCE NOV IN
POJ.
IZ POHORSKIH GOZDOV SO TEHNIKE- SEVER, SOVA,
KRIŠTOF- STANE ILC IN DRAVA S PARTIZANSKIM
TISKOM RAZVNEMALE ODPOR.
XI. SNOUB MILOŠ ZIDANŠEK- POHORSKA JE PO TEM
GREBENU POHORJA 2. JUNIJA 1944 IZBOJEVALA
ZMAGOVIT BOJ.

Umetnik/umetnica:

Zasnova: ing. arh. Jožko Fras, Posvetilno besedilo:
prof. Ferdo Fischer- Mojka, Plošče izdelali jeklarni iz
železarne Ravne

Čas

n a s ta n k a :

3.6.1984

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Slovenj Gradec

Evidenčna
EŠD 8064

številka dediščine:

166

Spomenik Francu
Ksaverju Mešku

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Pomnik

Opis
Spomenik je sestavljen iz treh delov. Iz zgornjega doprsnega kipa Franca Ksaverja Meška, spodnjega dela v obliki štirikotnega stebra, ki ima
proti vrhu obrezane robove ter kvadratnega podstavka. Spodnji del
spomenika s podstavkom je iz pohorskega tonalita, doprsni kip pa je
ulit iz kovine.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
FRANC KSAVER MEŠKO
(roj. 28. 10. 1874 v Ključarovcih, umrl 11. 1. 1964 v Slovenj Gradcu) je
zgled širokosrčnega človeka in prepričljivega pisatelja, ki je bil vedno
prežet z ljubeznijo do vsega lepega, resničnega, dobrega, poznal je izbran občutek za besedo, naravo in ljudi.
Ksaver Meško je začel pisati že v gimnaziji – najprej pesmi, potem prozo. Kmalu je postal sodelavec Ljubljanskega zvona, Doma in sveta ter
drugih revij, njegove knjige pa so izhajale pri Slovenski matici in Mohorjevi družbi. Meško je pisal črtice in novele, romane in legende, eseje
in portrete, napisal je več dramskih besedil z narodnostno, kmečko in
versko vsebino ter številne spominske zapise.
Leta 1924 je slovenjgraški mestni svet razglasil Ksaverja Meška za
častnega občana mesta Slovenj Gradec, mestna čitalnica pa za častnega
člana. V Slovenj Gradcu so leta 1930 preimenovali Cerkveno ulico v
Meškovo. Mestna knjižnica je leta 1974 splošnemu imenu dodala še
njegovo ime – Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec. Leta 1984 je
kipar Rade Nikolič izdelal Meškov doprsni kip; portret so ob 120-letnici
njegovega rojstva in 30-letnici smrti postavili pred špitalsko cerkvijo sv.
Duha v Slovenj Gradcu.
(Od 1906 do 1919 je bil za župnika pri Mariji na Zilji na avstrijskem
Koroškem. Za časa plebiscita je moral zaradi nacionalne mržnje zapustiti faro. Obdolžili so ga celo veleizdaje. Januarja 1919 se je čez zasnežene
Karavanke rešil v Slovenijo.)
Vir: Slovenski biografski leksikon. V Ljubljani, 1925 - 1991. Slovenska
književnost. Ljubljana, Cankarjeva založba, 1996. Suhodolčan-Dolenc,
Marija & Jukič, Greta: Biografski leksikon Občine Prevalje. Prevalje. 2005.
Kodrin, Miran: Rešeta pomena - Antologija poezije Koroške pokrajine. http://www.rav.sik.si/e_knjiznica/biografki_leksikon/ seznam/m/
mesko_k_franc/. http://www2.arnes.si/~omislinjamb/projekt5/zivljenje.htm. http://zupnije.rkc.si/sele/?id=22&fmod=0.

Geo-Koordinate:
46.508644° geogr. širina, 15.079561° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Trg Svobode 5
2380 Slovenj Gradec
Spomenik stoji pred župniščem v Slovenj Gradcu na
trgu Svobode 5.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na spodnjem delu stebra je vklesan napis:
FRANC KSAVER MEŠKO
1874 – 1964

Čas

1994

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Župnija Slovenj Gradec

167

Spomenik Franjo
Vrunč-Buzdo

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Pomnik

Opis
Bronasti doprsni kip narodnega heroja Franja Vrunč- Buzde, stoji na
marmornatem kvadratnem podstavku.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Franjo Vrunč- Buzdo (1910-1941), narodni heroj, je bil rojen v Slovenj
Gradcu. Po končani osnovni in meščanski šoli je 1929. leta maturiral na
učiteljišču v Mariboru. Tedaj je že sodeloval v naprednem mladinskem
gibanju in Sokolu.
Nekaj časa je bil brezposeln, po odsluženju vojaškega roka se je zaposlil pri sokolski župi v Mariboru, leta 1933 je začel učiljevati v Račah in
leta 1934 je postal član KPJ. Z Milanom Apihom je v melju pisal parole
in risal komunistične znake; tedaj so tekle priprave za proslavo 1. maja
1934. zaradi propagandnega delovanja sta bila Apih in Vrunč obsojena
na šest mesecev strogega zapora. Plovna sodba jima je naprtila tri leta
ječe, prestajala sta jih v zloglasni Sremski Mitrovici, kjer so bili tudi Moša
Pijade in drugi znani komunisti. Po vrnitvi je nekaj časa živel v Slovenj
Gradcu in čakal na delo. Potem je živel v Medlogu pri Celju- v Joštovem
mlinu in delal v tekstilni delavnici.
Ob kapitulaciji Jugoslavije je bil Franjo Vrunč sekretar okrožnega
komiteja KPS in komandir Celjske čete. Ob pripravah za napad na
žandarmerijsko postajo v Slivnici so Nemci Vrunča ujeli in ga ustrelili
24. avgusta 1941 v Mariboru. Za narodnega heroje je bil proglašen leta
1953.
Po njem je poimenovana osnovna šola Slovenj Gradec, v avli šolskega
poslopja pa stoji doprsni kip, ki ga je izdelal akademski kipar Rade
Nikolić.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.507996° geogr. širina, 15.080446° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Trg Svobode
2380 Slovenj Gradec
Kip stoji v spominskem parki herojev v centru Slovenj
Gradca za cerkvijo sv. Elizabete.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spomeniku:
NARODNI HEROJ, FRANC VRUNČ, BUZDO

Čas

1967

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Slovenj Gradec
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Spomenik ing. Rado
Iršič- Gregl

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Pomnik

Opis
Bronasti doprsni kip narodnega heroja ing. Rada Iršič-Gregl, stoji na
marmornatem kvadratnem podstavku.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ing. Rado Iršič-Gregl (1910-1941), narodni heroj. Rojen je bil v napredni slovenski družini v Mislinji, mati je umrla v taborišču 1942. leta, brat
Stanko pa je padel kot talec spomladi istega leta.
Rado Iršič je dobro poznal domače razmere. Zanimala so ga socialna
vprašanja in življenje preprostega človeka in rudarja
Iršič je bil osrednja osebnost narodnoosvobodilnega boja v gornji Mislinjski dolini. Ilegalno je nekaj časa prebival pri Štiblerjevih v Šmartnu pri
Slovenj Gradcu. Po njegovem odhodu je delo nadaljevala Čebularjeva
skupina.
Po partijski direktivi je julija 1941 odšel v Maribor. Postal je član pokrajinskega odbora OF za Štajersko in član okrožnega komiteja Maribor. Vzdrževal je stike z odporniškim gibanjem v okolici Radgone in v
Prekmurju. Bil je izdan: padel je 12. decembra 1941. Po ing. Radu Iršiču,
narodnemu heroju, so poimenovali osnovno šolo v Mislinji, v avli pa
odkrili doprsni kip.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.507996° geogr. širina, 15.080446° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Trg Svobode
2380 Slovenj Gradec
Kip stoji v spominskem parki herojev v centru Slovenj
Gradca za cerkvijo sv. Elizabete.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spomeniku:
NARODNI HEROJ, INŽ. RADO IRŠIČ, GREGL.

Čas

1967

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Slovenj Gradec
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Spomenik Jakob Soklič

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Pomnik

Opis
Spomenik je sestavljen iz treh delov. Iz zgornjega doprsnega kipa Jakoba Sokliča, spodnjega dela v obliki štirikotnega stebra, ki ima proti vrhu
obrezane robove, ter kvadratnega podstavka. Spodnji del spomenika s
podstavkom je iz pohorskega tonalita, doprsni kip pa je ulit iz kovine.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
JAKOB SOKLIČ
(roj. 7. 5. 1893 na Bledu, umrl: 21. 12. 1972 v Slovenj Gradcu)
Bil je duhovnik, umetnostni zgodovinar in zbiralec.
Pri Sv. Vidu je bil pet let in tu je že začel zbirati starine, kar je pomenilo
začetek njegove muzejske zbirke. V tem kraju je ustanovil posojilnico in
hranilnico, pomagal je kmetom in sezidal kulturni dom A. M. Slomška.
Leta 1933 je bil Jakob prestavljen v Slovenj Gradec za župnika. Slovesno so ga sprejeli na postaji in pred cerkvijo. Tu je naletel na cerkev Sv.
Duha, ki je bila v tem času ropotarnica. V njej so potem našli freske in
odprli zazidana gotska okna in cerkev leta 1934 tudi blagoslovili.
V tem času je objavljal članke v Časopisu za zgodovino in narodopisje
in v Zborniku za umetnostno zgodovino. Njegovo župnišče je bilo v tistem času nekakšno kulturno središče mesta, saj mesto ni imelo primernih prostorov za kulturne prireditve. Kasneje se je lotil tudi prezidave
hiše iz 13. stoletja, v kateri je bila Okrajna hranilnica. Tako so dobili prvo
dvorano.
Leta 1941 so ga aretirali in zaprli za tri mesece. Izgnan je bil na Hrvaško,
vendar je prebežal v Stično in tam vodil begunske duhovnike. Leta
1945 se je vrnil v Slovenj Gradec.
Vir: Slovenski biografski leksikon. Schmidl-Steklasa. Ljubljana, 1967 str.
404-405. Jakob Soklič : 1893-1972. Slovenj Gradec, 1997. Enciklopedija
Slovenije. Slovenska n-Sz. Ljubljana, 1998 str. 144. Prednik, Jernej: Jakob
Soklič, slovenjgraški župnik med evangelizacijo in inkulturacijo. Slovenj
Gradec, 2005. http://www.rav.sik.si/e_knjiznica/biografki_leksikon /
seznam/s/soklic_jakob/.

Geo-Koordinate:
46.508644° geogr. širina, 15.079561° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Trg Svobode 5
2380 Slovenj Gradec
Spomenik stoji pred župniščem v Slovenj Gradcu na
Trgu Svobode 5.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V spodnjem delu stebra je vklesan napis:
JAKOB SOKLIČ
1893 - 1972

Lastnik / Varuh:

Župnija Slovenj Gradec
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Spomenik Lado
Mavsar-Ronko

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Pomnik

Opis
Bronasti doprsni kip narodnega heroja Lada Mavsar-Ronka, stoji na
marmornatem kvadratnem podstavku.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Lado Mavsar- Ronko (1923-12944), narodni heroj. Kapetan Ronko je bil
doma iz Notranjskih goric pri Ljubljani. Otroška leta je preživel doma v
napredni delavsko-kmečki družini. Oče je iskal dodatni vir dohodka na
raznih gradbiščih in sin se je tako izučil za zidarja.
Partizan je postal decembra 1941. Očeta, aktivista OF, so fašisti ubili 1942. leta. Mavsar se je bojeval v različnih partizanskih enotah; v
Borovniški četi, v Šercerjvem bataljonu, Notranjskem odredu in Krimskem odredu.
Ob ustanovitvi Šercerjeve brigade je Ronko prišel v to enoto, pa v
Tomšičevo brigado in pozneje v Dolomitski odred. Februarja 1943 je bil
ranjen. Maja je bil povišan v kapetana in je vodil 4. bataljon Šercerjeve
brigade v mnogih akcijah po Suhi krajini in Dolenjski.
Lado Mavsar-Ronko je na Štajersko prišel s 14. divizijo. Enaindvajsetletni komandant 1. bataljona Šercerjeve brigade je bil uspešen in proslavljen starešina, izredno pogumen in priljubljen med borci. Padel je v
februarski ofenzivi 1944. leta na Graški gori, gori jurišev. Pokopan je v
skupni grobnici na pokopališču v Šmiklavžu.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.507996° geogr. širina, 15.080446° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Trg Svobode
2380 Slovenj Gradec
Kip stoji v spominskem parki herojev v centru Slovenj
Gradca za cerkvijo sv. Elizabete.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spomeniku:
NARODNI HEROJ, LADO MAVSAR, RONKO.

Čas

1967

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Slovenj Gradec
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Spomenik Lenčki
Mrzelovi

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spominsko znamenje v obliki granitnega kvadra z napisom, posvečeno
partizanki Lenčki Mrzel.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Lenčka Marzelova- Štajerska Lenčka je bila rojena leta 1919. Kranjčeva
družina je bila znana partizanska družina, ki jo je komandant Franc
Rozman- Stane konec 1942. leta poimenoval Pri Slovencu.
Vsa Štajerska in tudi Mislinjska dolina je navdušeno proslavljala 1. maj
1944. Slovenski zastavi sta plapolali na zvoniku na Homcu in na cerkvici v Tomaški vasi. V skoraj prazničnem ozračju je Marzelova Lenčka
tega dne prevzela pismo, da bi ga odnesla v partizansko enoto. Vermani, ki so obkolili vas in živčno odstranjevali zastavo z zvonika vaške
cerkvice, so ujeli Lenčko in ji hoteli s silo iztrgati pismo. Toda Lenčka je
bila neustrašna in iznajdljiva. Pismo, ki ji ga je vzel nemški vojak, je bliskovito iztrgala iz njegovih rok, ga stlačila v usta in pogoltnila. Vermani
so zvezano peljali proti domu, da bi tam opravili hišno preiskavo. Toda
ob reki Mislinji se je odločila za beg. Verman je pomiril z brzostrelko in
smrtno zadel kurirko Lenko.
Po junakinji Lenčki Marzelovi se imenuje šola s prilagojenim učnim programom v Slovenj Gradcu.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.482564° geogr. širina, 15.126984° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Tomaška vas
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Spomenik stoji na robu gozda, ob cesti, ki vodi v
Tomaško vas.

Upodobljeni

motivi

Napis na spomeniku:
TOD JE PADLA
1.5.1944
HOTEČ SE REŠITI IZ
ROK FAŠISTIČNIH
KRVOLOKOV
JUNAKINJA
LENČKA MARZEL

/

napisi:

Umetnik/umetnica:

Zasnova: ing. arh. Boris Gaberščik in ing. arh. Vladimira Bratuž-Furlan; Posvetilno besedilo: prof. Ferdo
Fisher- Mojka

Čas

1954

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec

Evidenčna
EŠD 8073

številka dediščine:
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Spomenik Maksu Repasu

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Preprost spomenik v obliki nagrobnega kamna. Na njem je posvetilni
zapis.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spomenik je postavljen v spomin na ubitega partizana. Je zelo skromen
nagrobnik in ga je težko najti.

Geo-Koordinate:
46.520484° geogr. širina, 15.092300° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Gradišče
2380 Slovenj Gradec
Spomenik stoji ob poti iz Gradišča proti Legnu, v
bližini domačije Škof.

Upodobljeni

motivi

/

Napis na kamnu:
TU SO FAŠISTI UBILI
23. XII. 1944
PARTIZANA MAKSA REPASA

napisi:

V SPOMIN SOBORCI

Čas

n a s ta n k a :

Po 2.sv.v.

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Slovenj Gradec
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Spomenik na pokopališču

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spomenik predstavljajo trije granitni stebri na katerih so pritrjene tri
železne plošče.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.500536° geogr. širina, 15.027473° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sele
2380 Slovenj Gradec
Spomenik stoji na pokopališču na Selah.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
PARTIZAN RUSKE NARODNOSTI
KONSTANTIN
18.11.1944,
NEZNAN PARTIZAN
8.2.1945;
V BREZKONČNI NOČI
SVA NA MRTVI STRAŽI
VAŠE SVOBODE.
ULILI RAVENSKI ŽELEZARJI
1989

Čas

1989

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Sele
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Spomenik Nikoli Tesli

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Pomnik

Opis
Spomenik je razdeljen na dva dela. Spodnji del spomenika je kamnit
steber pravokotne oblike, ki se od spodaj navzgor širi. Na ta steber je
pritrjen doprsni kip Nikole Tesle in na treh kovinskih ploščah njegovo
ime in letnice rojstva in njegove smrti.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
NIKOLA TESLA:
srbsko-ameriški elektroinženir, izumitelj, fizik, kemik in matematik, * 10.
julij 1856, Smiljan pri Gospiću, Lika, Avstrijsko cesarstvo (sedaj Hrvaška),
† 7. januar 1943, New York, New York, ZDA
Življenje
V svojem življenju je Tesla patentiral več kot 700 patentov. Mnogi njegovi izumi tvorijo osnovo sodobne uporabe električne energije. Njegov
najznamenitejši izum je večfazni indukcijski elektromotor, ki ga je izumil leta 1882 in kasneje izdelal. Teslov elektromotor deluje na njegovem
načelu izmeničnega električnega toka. Čeprav večina njegovih patentov pokriva področje elektrike in magnetizma, pa je deloval tudi na
mnogih drugih. Teslina znamenita izuma sta tudi Teslovo navitje (Teslov
transformator) in turbina brez lopatic. Njegov sistem izmeničnega toka
je omogočil lažji in učinkovitejši prenos električne energije na daljavo.
Po njegovih načrtih so izdelali prvo hidroelektrarno na Niagarskih slapovih.
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla.

Geo-Koordinate:
46.512269° geogr. širina, 15.080896° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Francetova ulica 12
2380 Slovenj Gradec
Spomenik stoji pred stavbo podjetja Elektro Celje d.d.
na Francetovi cesti 12 v Slovenj Gradcu.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napisi na spomeniku: Nikola Tesla 1856 – 1943.

Umetnik/umetnica:
R. Nikolić
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Spomenik NOB
pred osnovno
šolo Šmartno

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spomenik je sestavljen iz več delov. Glavni del spomenika sestavljajo
tri ozke betonske stene v obliki paralelogramov, ki so postavljene ena
proti drugi. Na vsaki steni so nameščene spominske plošče z napisi. V
tla pa je postavljena še ena posebna spominska plošča. Vse spominske
plošče so iz kovine.

Geo-Koordinate:
46.493182° geogr. širina, 15.107911° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmartno
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Spomenik stoji pred OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu v
središču kraja.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napisi na ploščah na prvi steni:
Na prvi plošči:
PADLI
Na drugi plošči:
FELE ANTON
GORŠEK ŠTEFAN – ČAKI
GAMS SLAVKO – BRANKO
HARTMAN FERDO
HARTMAN VINKO
HRIBERNIK SLAVKO
IBEL JELKA
JEROMEL JOŽE
JESENIČNIK JOŽE
KLANČNIK FORTUNAT
KONEČNIK IVAN
KONEČNIK VIKTOR
KOTNIK LUDVIK
KRAJGER MIRKO
Napis na ploščah na drugi steni:
Na tretji plošči
KRAJNC IVAN
KRAJNC IVAN
KRENKER MARTIN
KREVH JOŽE
LAHOVNIK IVAN
LAVRE FRANC
LORBEK IVAN
MARHAT MIHA
MITHANS ANTON
MOZER ALOJZ
OGRIZEK FRIDOLIN
OŠLAK SLAVKO
PLAZ KONRAD
POGLADIČ FRANC – SRČEK
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Na četrti plošči:
POGORELČNIK ALOJZ
POGORELČNIK JOŽEF
POPIJAL KAREL
POTOVŠEK KAREL – AMBROŽ
PREVOLNIK AVGUST
PRITRŽNIK FRANC
SAVINC ALOJZ
SEVČNIKAR IVAN
SLEMENIK ALOJZ
SLEMENIK STANKO
SUŠEK MIHA
TUČMAN ANTON
ZALOŽNIK ANDREJ
ŽERDONER IVAN
Na tretji steni:
Na peti plošči:
TALCI
Na šesti plošči:
KALINŠEK MILAN
KRAJNC AVGUST – MARJAN
KREVH IVAN
POGORELČNIK FERDO
PREVOLNIK KAREL
Na sedmi plošči:
ŽRTVE VOJNE
Na osmi plošči:
ARNOLD ELIZABETA
ČAS FRANC
FELE MILAN
GOŠAK FRANC
GOŠAK VERONA
KEBER ANTON
MAKUC LOVRO ST.
MAKUC LOVRO ML.
MARZEL ALEKŠ
MARZEL JOŽE
MARZEL HELENA
Na deveti plošči:
MATAVŽ JULIJANA
MERKAČ JOŽE
PAČNIK PONGRAC
PREVOLNIK FRANC
RADŠEL KAZIMIR
RAMŠAK RUDOLF
REK IVAN
VOŠNER VIKTOR.
Napis na plošči na tleh:
S SVOJIMI ŽIVLJENJI
STE UTRLI POT K SVOBODI IN MIRU
K SVOJI SLAVI IN NAŠI SREČI.
ZZB NOV ŠMARTNO
RAVENSKI ŽELEZARJI

Čas

1985

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Šmartno
177

Spomenik padlim borcem
Zidanškove brigade

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Skupni grob 9 padlih borcev Zidanškovega bataljona s spomenikom
(visoka granitna plošča z napisom).

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zidanškova brigada se je zadrževala v začetku aprila 1944 na obronkih zahodnega Pohorja. Borci so uspešno izvedli akcijo in onesposobili
železniško progo Slovenj Gradec-Dravograd: pri Šentjedrti so zažgali
lesen most, pretrgali tir na več krajih, podrli telefonske drogove, v Trobljah pa zažgali Köllnerjevo hišo in gospodarsko poslopje. Köllner je
bil lastnik tovarne kos. Po partizanskem mitingu v Pamečah so se borci
Zidanškove brigade 4. aprila zgodaj zjutraj vračali h kmetijam na Jesenkovem vrhu. Nemci so bataljon, ki se je zadrževal pri Jesenku, napadli;
v spopadu je padlo 11 borcev, na pokopališču v Pamečah je pokopanih
9 (svojci so prekopali dva). V skupnem grobu na pokopališču počivata
tudi Marica Dorič, partizanska kurirka, ki so jo sovražnikovi streli
zadeli na Gmajni 2. avgusta 1944, in Stanka Orožim-Janja, sekretarka
okrožnega komiteja SKOJ Dravograd: padla je 16. februarja 1945. Dvanajsti borec, ki je pokopan v skupnem grobu, je domačin Mihael Robin;
padel je maja 1945.
Spomenik je postavila krajevna organizacija Zveze borcev Pameče
1956. leta.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.534601° geogr. širina, 15.078270° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pameče
2380 Slovenj Gradec
Grobnica je na pokopališču v Pamečah.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spomeniku:
PADLI V BORBI
ZVESTI DOMOVINI
PRI JESENKU 4.4.1944
BORCI ZIDANŠKOVE BRIGADE
ANTON ARHAR
HENRIK IVARTNIK
FRIDERIK OGRIZEK
PRIBOVŠEK-GORKI
ALBIN RATAJC
ŠTIRJE NEZNANI
NA GMAJNI 2.8.1944
MARICA DORIČ
NAD VASJO 14.2.1945
STANA OROŽIM
V SVOBODNI ZEMLJI
PARTIZANOV GROB
ROBIN MIHAEL
PADEL 10.5.1945

Čas

1969

n a s ta n k a :

1956, obnovljen 1969

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Pameče

Evidenčna
EŠD 4175

številka dediščine:
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Spomenik padlim
v vojni za Slovenijo

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spomenik je sestavljen iz kvadratnega stebra na katerem je posvetilni
napis. Steber z dveh vogalnih strani podpirata dva nizka pravokotna
podpornika. Steber je iz pohorskega tonalita.

Geo-Koordinate:
46.508131° geogr. širina, 15.080434° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Trg Svobode
2380 Slovenj Gradec
Spomenik stoji v parku herojev za cerkvijo sv. Elizabete v Slovenj Gradcu.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spomeniku na eni strani:
ŽELJKO ERNOIČ
30.5.1965 – 28.6.1991
VINCENC REPNIK
4.4.1967 – 28.6.1991
BOJAN ŠTUMBERGER
25.1.1961 – 28.6.1991
Napis na drugi strani:
ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO
PADLIM 1991

Čas

1991

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec
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Spomenik pri Strčku

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Na Selah stoji granitni obelisk, v katerega so vpete štiri jeklene
polkrožne plošče z imeni padlih.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Trije žalostni dogodki so se zvrstili v teh krajih proti koncu vojne. Nemški
policisti so imeli postojanko na Rimskem vrelcu. 16. novembra 1944 so
v hajki obstreljevali Kamnikovo domačijo, kjer so tedaj živeli Kočnikovi,
in smrtno zadeli šestnajstletno hčerko Marto Kočnik. Partizan Zdenko
Plazovnik pa si je sam vzel življenje, da ne bi prišel v sovražnikove roke.
6. februarja 1945 sta v bližini padla dva partizana, ki sta se spotoma
ustavila pri kmetu Samcu: Stanko Krančan je bil doma iz Starega trga
pri Slovenj Gradcu, drugi partizan pa je bil doma nekje z Dolenjskega.
Tretji dogodek je povezan s tragično smrtjo Slavka Gamsa-Lipeta, Branka, znanega terenskega političnega delavca in partizana.
Bil je prizadeven politični aktivist OF, rajonski sekretar in vojni referent,
izvrsten organizator, iznajdljiv, imel je velik občutek za odgovornost in
disciplino - bil je vzor partijskega delavca.
Na spomeniku tudi piše, da so ga postavili krajani Sel-Vrh in da so
plošče ulili ravenski železarji.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.505028° geogr. širina, 15.017690° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sele 25
2380 Slovenj Gradec
Spomenik stoji v bližini Strčka na Selah 25.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
PADLI SO V BOJU ZA SVOBODO IN PRAVICO
SPOŠTUJMO NJIHOVO ŽRTEV

Umetnik/umetnica:

Zasnova: ing. arh. Jožko Fras, besedilo: prof. Ferdo
Fischer-Mojka

Čas

n a s ta n k a :

22.7.1978

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Sele
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Spomenik sedmim talcem
pri sv. Neži

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Prvotni spomenik je stal pred gozdom. Kamnito spominsko obeležje z
litoželezno ploščo z besedilom je ograjeno z železno ograjo. Spomenik
je iz granitnih kosov, kvadraste oblike.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Posvečen je sedmim talcem, ki so jih gestapovci 12. januarja 1945 s tovornjakom pripeljali na Dobrije iz dravograjskih zaporov. Naprtili so jim
zaboje z municijo in jih prisilili, da so jih nesli k Sveti Neži na Selovcu.
Tam so jih mučili in zverinsko pobili.
Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str.77.; Kotnik Stanko, Granit in bron za skromen
spomin, Koroški fužinar, 1961, leto 11, št. 7-12, str.4.; Miroslav Paškvan.

Geo-Koordinate:
46.5426436805487° geogr. širina, 15.012903213500977° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vrhe
Spomenik stoji nad gozdno cesto nad domačijo p.d.
Vrhnjak na Selovcu.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na ploščah je posvetilo:
TU JE KONEC MUČENIŠKE POTI NAŠE
SAMI JAME SMO SI IZKOPALI
PADLI VANJE SEME SMO SVOBODE VAŠE
SEDEM TALCEV
12-1-1945

Umetnik/umetnica:

Zasnova: Franc Ivič, Posvetilni zapis: dr. Franc Sušnik

Čas

n a s ta n k a :

November 1955

Lastnik / Varuh:

Občinska organizacija ZB za vrednote NOB Ravne na
Koroškem

Evidenčna
EŠD 7727

številka dediščine:
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Spomenik SKOJevcev
na Legnu

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Umetniški spomenik iz hrastovega lesa prikazuje človeške obraze.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ob odkritju spomenika je nekdanji sekretar SKOJ Drago Druškovič dejal: »Preteklo dogajanje naj nam bo vendarle pred očmi vsaj v obrisih,
ko želimo obnoviti spomin na mlade komuniste, vajence, dijake, ki so se
srečevali v našem mestu od dvajsetih do tridesetih let.
Majhna skupina ,mladincev je skrbela nekaj časa tudi za skriven prenos
prepovedane literature in agitacijskega gradiva po Mislinjski dolini…«
Podobno aktivnost komunistov in skojevcev zasledimo tudi pozneje.
V spomin na revolucionarno dejavnost slovenjgraških skojevcev in komunistov praznujejo ljudje krajevne skupnosti Slovenj Gradec krajevni
praznik.
Na pobudo OO ZSMS Karel Rotovnik-Gojko so na Legnu odkrili hrastov
spomenik.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.513768° geogr. širina, 15.085929° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Legen
2380 Slovenj Gradec
Kip stoji v parku v naselju Legen.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spomeniku:
MLADOST IN ŽIVLJENJE VGRADILI SMO
V TEMELJ SVOBODE IN REVOLUCIJE ZATE,
DOMOVINA.
MLADINA OSNOVNE ORGANIZACIJE »KAREL ROTOVNIK GOJKO«

Umetnik/umetnica:

Zasnova: ing. arh. Lojze Kralj, Izvedba: kipar Janko
Dolenc, prof. Tone Turičnik

Čas

1984

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Slovenj Gradec
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Spomenik Svobode

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Marmornat visoki blok na katerem stoji bronast kip moškega z lipovim
listjem v roki.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ljudje iz Mislinjske doline so v štiriletni osvobodilni vojni in ljudski revoluciji ostali zvesti zgodovini slovenskega naroda v boju za svobodo
in človekovo dostojanstvo. Zadnji boji v drugi svetovni vojni v Evropi so
bili tod vse do 15. maja 1945, ko so še umirali sinovi in hčere jugoslovanskih narodov in narodnosti za svobodo in lepšo prihodnost mladih
rodov.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.
Geo-Koordinate:
46.510524° geogr. širina, 15.080437° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Glavni trg
2380 Slovenj Gradec
Kip stoji v centru Slovenj Gradca za občinsko stavbo.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spomeniku:
SLOVENJ GRADEC SVOJIM BORCEM ZA SVOBODO,
1941-1945.

Umetnik/umetnica:

Zasnova: ing. arh. Danilo Fürst, Izvedba: akademski
kipar Stane Keržič

Čas

1955

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Slovenj Gradec
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Spomenik tehnika Kajuh

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Marmornat blok pravokotne oblike. Na vrhu je nakazana streha. Na spomeniku je bronasta plošča z besedilom in razmetane posamezne črke.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Tehnika Kajuh je delovala v Vodrižu od jeseni 1944 do konca marca
1945. leta. Tiskali so časopise, brošure, letake in obvestila okrožnega odbora OF Dravograd. Posebno znane so bile ilustracije, ki jih je mojstrsko
oblikoval Herbert Končar-Amor. Konec marca 1945 so jo nemški vojaki
obstreljevali, vendar se ji niso upali približevati. Tako je osebje z vodjem
tehnike ing. Vojkom Hohnjecem-Miletom zvečer in ponoči odneslo vse
stroje in material na varno. Naslednji dan so Nemci tehniko zasuli z minami in jo požgali.
Tehnika Kajuh je ponovno zaživela in delala do konca vojne; vsestransko in požrtvovalno so ji pomagali okoliški kmetje.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.447577° geogr. širina, 15.086252° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vodriž
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Spomenik stoji v gozdu v blizu razvalin gradu Vodriž.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
PARTIZANSKA TEHNIKA KAJUH
1944-1945

Umetnik/umetnica:

Zasnova: ing. arh. Jožko Fras

Čas

1983

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec

184

Spomenik žrtvam vojne
in revolucije

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spomenik sestavlja sedem kamnitih plošč narejenih iz pohorskega tonalita, postavljenih navpično v dveh vrstah. Naslovna plošča je v obliki
polkroga, drugih šest pa ima pravokotno obliko. V sredi med ploščami je
pritrjen na steno jeklen umetniško izdelan korpus Kristusa na križu. Na
vsaki plošči je spominski zapis z imeni žrtev. Pod spominskimi ploščami
je pritrjena tudi kamnita pravokotna polica iz pohorskega tonalita za
postavljanje sveč.

Geo-Koordinate:
46.508500° geogr. širina, 15.079861° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Trg Svobode
2380 Slovenj Gradec
Spominske plošče so pritrjene na zunanjo fasado
cerkev sv. Elizabete v Slovenj Gradcu.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na naslovni plošči:
ŽRTVE VOJNE IN REVOLUCIJE
…KRIVIM ODPUŠČANJE, ŽRTVAM MOLITEV,
VSEM NAM OBLJUBA, V ZAGROBNO REŠITEV…
Napis na najvišji tabli na levi strani:
ŽUPNIJA SLOVENJ GRADEC
AJTNIK VIKTOR 1905 – 1945
CESAR FILIP 1894 – 1945
DEBELAK GRETA 1907 -1945
EICHHOLZER ERNST 1902 – 1945
EICHHOLZER JOSEF 1881 – 1945
EICHHOLZER KAROLINA 1881 – 1945
EICHHOLZER WILHEMINA 1906 – 1945
FERK FRIDERIK 1879 – 1945
FERK MARGARETA 1916 – 1945
FIŠER LJUDMILA 1923 – 1945
GOLL KAREL 1896 – 1945
GOLL LJUDMILA 1903 – 1945
GROS KRISTINA 1918 – 1945
GÜNTHER ERICH 1900 – 1945
GÜNTHER FRANČIŠKA 1910 – 1945
HABERMANN JULIJANA 1894 – 1945
HABERMANN IVANA 1922 – 1945
HABERMANN RAJMUND 1916 – 1945
HABERMANN ROMANA 1924 – 1945
HABERMANN VILJEM 1919 – 1945
HERNAUS JOSEF 1874 – 1948
HERNAUS GERMANA 1905 – 1945
HARTMAN ALBERT 1924 – 1944
KARBEUTZ PAULINE 1870 – 1945
KATZIANER JULIUS 1910 – 1945
Nadaljevanje na drugi tabli, ki je nameščena pod
prvo:
KERT ALOJZ 1900 – 1945
KORSCHITZ OTTO Dr. 1905 – 1944
185

LIPOVNIK VINCENC 1876– 1945
MURKO MAKS 1905 – 1944
NABERNIK FRIDERIK 1905 – 1945
NEMSCHITZKY ANGELA 1905 – 1946
NEMSCHITZKY JAN 1897 – 1945
PAJER FRANC 1903 – 1945
PETEK MILAN 1887 – 1945
PRATNEKER ANGELA 1884 – 1945
PRUŠ HANS 1911 – 1945
SCHELL AGATHE 1885 – 1945
SCHULLER HANS 1870 – 1945
SCHULLER FRANZ 1876 – 1945
SCHÜSTER FRANČIŠKA 1902 – 1945
SIEGL HELENA 1920 – 1946
SIEGL RUDOLF 1884 – 1945
SOUVAN IGNAC 1875 – 1945
SOUVAN THELKA 1902 – 1945
TONIUTTI JOŽEFA 1900 – 1945
ULBNIG MARIJA 1880– 1946
UNGER JOHANNA 1894 – 1945
VAUPOT ALBINA 1901 – 1945
VAUPOT FRANC 1892 – 1945
VAUPOT INGA 1930 – 1945
WRESOUNIG ROMAN 1882 – 1945
Sledi napis na tretji plošči, ki je pritrjena tik pod drugo ploščo:
ŽUPNIJA PAMEČE
ČERNJAK ALOJZ 1909 – 1945
FERK ŠTEFAN 1921 – 1944
FERK VERONA 1925 – 1945
KOLAR ANA 1924 – 1945
KRANJC MARIJA 1899 – 1945
PELZGÜTTER MARIJA 1897 – 1945
POPIČ MARIJA 1925 – 1945
POPIČ ROZALIJA 1899 – 1945
VRHNJAK VINKO ing. 1900 – 1945
ŽUPNIJA ŠENTILJ
KAŠTIVNIK ANTONIJA 1902 – 1945
KOTNIK ANTON 1896 – 1945
ŽUPNIJA SV. PETER NA KRONSKI GORI
CESAR KAREL 1897 – 1945
ROGER ANTON 1897 – 1945
ROGER MARIJA 1926 – 1945
ŽUPNIJA SV. VID NAD VALDEKOM
TISNIKAR FRANC 1898 – 1945
ŽUPNIJA DOLIČ
RAMŠAK PAVEL 1891 – 1943
ZUPANC VIKTOR 1911 – 1945
Napis na najvišji tabli v desni vrsti:
ŽUPNIJA ŠMARTNO
BARLE KAREL ing. 1910 – 1948
BARLE REZIKA 1925 – 1949
GARBUS FRIDERIK 1914 – 1945
GROBELNIK JOŽE 1927 – 1945
HORVAT FRANC 1908 – 1944
HORVAT RUDOLF 1913 – 1944
JAVORNIK FRANC 1906 – 1944
JAVORNIK KAREL 1904 – 1944
JAVORNIK KONRAD 1922 – 1949
KAC MARTIN 1888 – 1945
KOLAR IVAN 1891 – 1944
KRAUS JOHAN 1873 – 1945
KRENKER FRANC 1905 – 1944
LAURE ALBERT 1911 – 1944

LAURE VIKTOR 1910 – 1944
LEVOVNIK MARTIN 1921 – 1943
MARHAT MIHAEL 1920 – 1945
MAUC KAREL 1886 – 1944
POŽARNIK ANTON 1915 – 1944
RAMŠAK FRANC 1922 – 1944
VINARNIK FRANC 1913 – 1944
ŽUPNIJA SELE
HOVNIK JOŽE 1927 – 1945
IBL HELENA 1927 – 1944
WIRANT ANTON 1878 – 1945
Napis na srednji tabli v desni vrsti:
ŽUPNIJA RAZBOR
KNEZ FRANC 1914 – 1944
PENŠEK PAVEL 1914 – 1945
PODKRIŽNIK JANEZ 1910 – 1950
PRAPROTNIK FRANC 1919 – 1944
ŠUMAH ALOJZ 1891 – 1944
ŠUMAH FRANC 1924 – 1950
ŠUMAH MIHAEL 1905 – 1950
VELUNŠEK FRANC 1921 – 1944
VELUNŠEK IVAN 1919 – 1944
ŽUPNIJA PODGORJE
ČREŠNIK RUDOLF 1922 – 1944
HRASTNIK FRANC 1900 – 1945
KOROŠEC JOŽE 1920 – 1944
KOROŠEC MIHA 1921 – 1944
KRENKER BOGOMIR 1923 – 1945
POHOVNIKAR ANTON 1915 – 1944
PREDNIK IVAN 1899 – 1945
RAMŠAK FRANC 1920 – 1944
SKOBIR MARIJA 1921 – 1944
ZAGMAJSTER FRANC 1895 – 1943
ŽUPNIJA ŠMIKLAVŽ
HOJNIK ANTON 1921 – 1944
MIKLAVŽINA ADOLF 1895 – 1942
ŽUPNIJA STARI TRG
APAT ANTON 1897 – 1945
BAUER ANTON 1921 – 1945
BIZJAK STANKO 1925 – 1945
BOROVNIK FRANC 1897 – 1945
DVORNIK IVAN 1915 – 1944
FIŠER FRANC 1886 – 1944
FIŠER ROZALIJA 1921 – 1945
GAČNIK IVAN 1916 – 1943
GRAJNER IVAN 1903 – 1945
GRAJNER JOŽE 1904 – 1945
GRAJNER MAKS 1906 – 1945
GRAJNER SLAVKO 1905 – 1945
JAMNIK JAKOB 1922 – 1944
JAMNIK PRIMOŽ 1902 – 1944
MEH RAFAEL 1921 – 1944
PEČOLAR URBAN 1922 – 1949
PONGRAC VIKTOR 1883 – 1944
ŠTUMPFL FRANC 1896 – 1945
ŠTUMPFL FRANC 1927 – 1944
ZDRČNIK JOŽE 1890 – 1945
V SPOMIN IN OPOMIN LETA 2004
FARANI DEKANIJE STARI TRG

Čas

2004

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Župnija Slovenj Gradec
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Spomenik:
Ignac Voljč- Fric

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Pomnik

Opis
Doprsni kip narodnega heroja stoji na kamnitem podstavku.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ignac Voljč se je rodil 1904. leta na Vrhniki v kmečki družini. Izučil se je
za kovača in delal po raznih krajih Slovenije. V letih 1922-1933, ko se je
krepilo delavsko gibanje tudi na Notranjskem, je bil Voljč sprejet v KPJ.
V t.i. »notranjskem procesu« ga je sodišče obsodilo na štiri leta robije, ki
jo je prestajal v Sremski Mitrovici. V letu vstaje je bil med organizatorji
NOB. Bil je sekretar rajonskega komiteja KPS za Loško dolino. Kot partijski funkcionar je delal na območju Velikih Lašč in vodil partijsko tehniko. Oktobra 1942 je postal sekretar okrožnega komiteja za ribniško
okrožje. Julija 1943 je prevzel dolžnost sekretarja okrajnega komiteja
na Vrhniki in bil član okrožnega komiteja za Notranjsko. Zaradi izredne politične dejavnosti in sposobnosti ga je CK KPS imenoval spomladi
1944 za sekretarja oblastnega komiteja KPS za Štajersko. Kmalu po prihodu na Štajersko je padel.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.528651° geogr. širina, 15.083254° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pameče
2380 Slovenj Gradec
Spomenik stoji ob osnovni šoli v Pamečah.

Upodobljeni

motivi

/

Napis na kamnitem stebru:
NARODNI HEROJ
IGNAC VOLJČ - FRIC
1904- 1944

napisi:

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Pameče-Troblje
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Spominska plošča
Francu Pavliču

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Pomnik

Opis
Spominska plošča je pravokotne oblike in je narejena iz granita. Na njej
je vklesan spominski napis.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spominska plošča je pritrjena poleg križa, ki označuje trinajsto postajo križevega pota na Homec: »Jezusa snamejo s križa in ga položijo v
naročje Marije.«

Geo-Koordinate:
46.492806° geogr. širina, 15.096134° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmartno
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Plošča je pritrjena na zunanjo fasado cerkve Marije
Pomagaj na Homcu

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči se glasi:
V TEJ CERKVI JE PREJEL MISIJONSKI KRIŽ 8.10.2000
FRANC PAVLIČ C.M.
1965 – 2005
UMRL V MISIJONU V BOLIVIJI
»KARKOLI STE STORILI ENEMU IZMED TEH MOJIH
NAJMANJŠIH BRATOV, STE STORILI MENI« MT 25,40
ŽUPLJANI ŠMARTNA 2005

Čas

2005

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Nadžupnija Šmartno pri Slovenj Gradcu
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Spominska plošča
Ivanu Krpaču

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Pomnik

Opis
Spominska plošča ima pravokotno obliko in je narejena iz pohorskega
tonalita. Na njej je vklesan spominski zapis.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
IVAN KRPAČ
Pred leti, ob 100-letnici rojstva uglednega kulturnega in javnega delavca Ivana Krpača, so v Kulturnem društvu Šmartno sklenili, da bodo vsako leto v mesecu decembru organizirali različne prireditve v počastitev
spomina na njegovo vsestransko in bogato ustvarjalno delo. Samo zamisel, ki je že prešla v tradicijo, so začeli z odkritjem spominske plošče
na njegovi rojstni hiši v Šmartnem, ravno sto prvo leto po njegovem
rojstvu.
Ivan Krpač je delal v svojem domačem kraju Šmartnu. Bil je občinski tajnik in organist. Ustanavljal in vodil je številne kulturne, športne in druge
organizacije ter društva, tudi gasilska. Posebno lepe uspehe je imel z
zborovskimi in instrumentalnimi skupinami. Šmartno je po njegovi zaslugi postajalo središče družbeno kulturnih dejavnosti v Mislinjski dolini.
Danes je ena od njegovih glasbenih stvaritev postala slovenska gasilska himna. Med drugo svetovno vojno je kljuboval nemški okupaciji. Na
ustanovnem sestanku Osvobodilne fronte je bil izbran za predsednika
območne organizacije. Pomagal je pri oskrbi partizanskih enot in usmerjanju mladih fantov v partizane. Po vojni je Ivan Krpač postal prvi
predsednik krajevnega ljudskega odbora Šmartno. Obnovil je delovanje večine društev, organiziral dramske uprizoritve in koncertne nastope ter ostal cerkveni organist. Zaradi različnih pogledov na politično
dogajanja v domačem kraju in drugod je leta 1952 moral prenehati s
predsedovanjem. Umrl je aprila leta 1953, star šele 55 let.
Vir: Ajda Prislan, http://www.rr-vel.si/ turista/owa/tzs_ novice_
podrobno_2000?idn=3488&jez=1.

Geo-Koordinate:
46.494388° geogr. širina, 15.107314° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmartno 57
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Plošča je pritrjena na zunanjo fasado nekdanje
mežnarije v Šmartnem pri Slovenj Gradcu 57.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spominski plošči se glasi:
V TEJ HIŠI SE JE RODIL IN DELAL OBLIKOVALEC
TUKAJŠNJEGA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA
IVAN KRPAČ
1898 – 1953
ORGANIST IN GLASBENI PEDAGOG
BOREC ZA SLOVENSKO SEVERNO MEJO
AKTIVIST OF SLOVENSKEGA NARODA
Krajani Šmartna 2000

Čas

2000

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Nadžupnija Šmartno pri Slovenj Gradcu
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Spominska plošča
Jože Druškovič

K at e g o r i j a :
Pomnik

Opis
Pravokotna spominska plošča iz brona s posvetilnim napisom. Poleg
napisa je na plošči podoba Jožeta Druškoviča.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Med mnogimi Slovenjgradčani je bila v Srbijo izseljena tudi družina
Druškovič. Jože Druškovič, sekretar SKOJ, se je kmalu po prihodu v Srbijo pridružil osvobodilnemu boju v Užiški republiki. Bil je borec v Slovenski četi 1. proletarske brigade in padel 23. januarja 1942 v Bosni.
Na pročelju nekdanje Druškovičeve hiše - od leta 1977 novo poslopje
Ljubljanske banke-Koroške temeljne banke - je na bronasti plošči podoba skojevca, komunista in borca Jožeta Druškoviča.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.508816° geogr. širina, 15.078206° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Glavni trg 30
2380 Slovenj Gradec
Plošča je pritrjena na pročelje nekdanje Druškovičeve
hiše, v kateri je od leta 1977 Ljubljanska banka. Glavni trg 30, Slovenj Gradec

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
JOŽE DRUŠKOVIČ 1912-1942
PREDVOJNI KOMUNIST, BOREC SLOVENSKE ČETE V
UŽIŠKI REPUBLIKI.
PADEL V PRVI PROLETARSKI BRIGADI
OBČANI MISLINJSKE DOLINE, 1974.

Čas

1974

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Slovenj Gradec
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Spominska plošča
Karel Rotovnik- Gojko

K at e g o r i j a :
Pomnik

Opis
Pravokotna plošča s posvetilnim napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Karel Rotovnik - Gojko je bil doma z Legna. Pohorskemu bataljonu se je
pridružil v začetku novembra 1942. To je čas med sedmim in enajstim
novembrom, ko sta se Franc Rozman - Stane in komandant Pohorskega
bataljona Rudi Mede-Groga s patruljo pridružila bataljonu. S to patruljo
sta s slovenjgraškega območja prispela tudi dva novinca, in sicer Karel
Rotovnik, po domače Plesnikov Gojko, nekdanji podoficir, doma z Legna pri Slovenj Gradcu, in Franci Duler, njegov znanec iz Pameč, slikarski
pomočnik v Slovenj Gradcu. Franci Duler je padel 27. novembra 1942
blizu Ribnice na Pohorju.
Plesnikov Gojko je padel 17. januarja 1943 v Završah nad Mislinjo kot
član patrulje Pohorskega bataljona. Pokopan je v Parku herojev v Slovenj Gradcu.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.500246° geogr. širina, 15.124133° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Legen
2380 Slovenj Gradec
Plošča je pritrjena na fasado hiše domačije Plesnik, na
Legnu.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
V TEJ HIŠI SE JE RODIL
KAREL ROTOVNIK - GOJKO
BOREC HEROJSKEGA I. POHORSKEGA BATALJONA.
PADEL V BORBI 17.1.1943 V ŠT. VIDU NAD MISLINJEM.
Obč. Odbor ZBNOV Šmartno

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Šmartno
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Spominska plošča
na domu kulture
v Podgorju

K at e g o r i j a :
Pomnik

Opis
Pravokotna marmornata plošča s posvetilnim besedilom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvi partizanski streli v Mislinjski dolini so odmevali na območju Podgorja. To je bilo v začetku oktobra 1941. leta, ko so borci Pohorske čete
prešli s Pohorja na Graško goro.
Skupina partizanov Pohorskega bataljona je v Podgorju 21. novembra 1942 zaplenila nekaj orožja, nemških uniform in streliva ter požgala
občinski urad.
18. februarja 1944 je Zidanškova brigada napadla utrjeno orožniško
postojanko, ki so jo Nemci imeli v osnovni šoli, in jo zažgala. To je bil
dan, ko se je Štirinajsta prebijala na Pohorje.
Prebivalci KS Podgorje praznujejo krajevni praznik v drugi polovici avgusta. To je spomin na leto 1944, ko so pri Ajtniku na območju
Šmiklavža organizirali skojevski tečaj: tedaj so ustanovili tudi partijsko
celico tečajnikov. Po vojni so Podgorčani zgradili zadružni dom. Za slovenski kulturni praznik leta 1968 so ga lepo obnovili in preimenovali v
dom kulture.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.471822° geogr. širina, 15.088452° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgorje
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Plošča je pritrjena na fasado doma kulture v Podgorju.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
V VELIKEM UPORU SLOVENSKEGA NARODA SO V
LETIH 1941-1945 V BORBI ZA SBOVODO ŽRTVOVALI
SVOJA ŽIVLJENJA BORCI:
ANDERLIČ SREČKO 1921-1944 / SOVINC IVAN 19281944
ANŽELAK SLAVKO 1926-1944 / SOVINC ALOJZ 19051945
ANŽEKAL VALENTIN 1913-1945 / SVEČKO JOŽEF
1920-1944
BARL JOŽEF 1923-1944 / ŠMON JOŽEF 1924-1944
CEVSAR IVAN 1927-1944 / ŠUMAH FRANC 1922-1945
ČAS MIRKO 1925-1945 / VERDNIK OSKAR 1921-1944
GREŠOVNIK IVAN 1919-1945 / ZBIČAJNIK JUSTIN
1925-1945
JELEN IVAN 1927-1944
ŽERTVE NACIZMA:
KNEZ IVAN 1925-1944 / ANDREJC NIKO 1909-1945
KNAP ANDRTEJ 1927-1945 / BERILNIK JOŽEF 19031945
KOROŠEC IVAN 1906-1945 / BERIČNIK JOŽEF 19291945
KOSTANJVEC FERDO 1914-1944/HUDOLIST FRANC
1903-1945
KRENKAR JOŽEF 1909-1945 / KANDUT FRANC 19261945
KRIŽEVNIK FRANC 1918-1944 / KNEZ GRANC 18881944
LEGNAR IVAN 1916-1945 / KOTNIK IVAN 1904-1944
MARZEL IVAN 1911-1945 / KOTNIK ELIZA 1898-1945
MIRKAC ADOLF 1919-1945 / LESNIK JOŽEF 1906-1942
OCVIRK ANTONIJA 1920-1944 / MRAKIČ ANTON
1881-1944
PAČNIK MARTIN 1914-1944 / MRAKIČ ANTON 19131945
PAČNIK KONDRAT 1924-1945 / MRAKIČ FRANC 1911192

1945
PEČOVNIK FRANC 1924-1944 / MAROŠEK SIMON 1928-1945
PODSTENŠEK RAJKO 1927-1945 / PAJENK KAREL 1912-1944
POGOREVC MIHAEL 1908-1944/POTOČNIK AVGUST1921-1944
POHOVNIKAR ANTON 1915-1944 / SEŠEL JOŽEF 1930-1945
RAHTEN IVAN 1922-1944 / SKOBIR MARIJA 1921-1944
ROGINA ANTON 1900-14945 / STOPAR MARTIN 1931-1944
ROTOVNIK JOŽEF 1917-1944 / ŠMID ELIZABETA 1863-1942
VERČKOVNIK IVAN 1901-1944
SLAVA JIM!

Čas

1968

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Podgorje
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Spominska plošča
na Jesenkovi hiši

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Marmornata pravokotna spominska plošča s posvetilnim besedilom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spominsko znamenje na Jesenkovi hiši spominja na spopad Zidanškove
brigade z nemško vojaško enoto.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.550175° geogr. širina, 15.110699° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pameče
2380 Slovenj Gradec
Plošča je pritrjena na fasadi Jesenkove hiše v
Pamečah.

Upodobljeni

motivi

Napis na plošči:
TU PRI JESENKU JE PADLO
4.4.1944
DEVET BORCEV
POHORSKE BRIGADE

/

napisi:

IZDANI SMO PADLI
VAM V OPOMIN
LJUDSTVU SVOJEMU
ZVESTI BODITE

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Pameče
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Spominska plošča
na OŠ Pameče

K at e g o r i j a :
Pomnik

Opis
Marmornata spominska plošča z imeni padlih borcev, talcev in internirancev KS Pameče-Troblje

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.528678° geogr. širina, 15.083215° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pameče 134
2380 Slovenj Gradec
Plošča je pritrjena na fasadi osnovne šole v Pamečah
134.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
V BORBI ZA SVOBODO
SO ŽRTVOVALI
SVOJA ŽIVLJENJA
1941-1945
BORCI-TALCI-INTERNIRANCI
BLODNIK BLAŽ / LUAK AVGUST
BLODNIK JOŽE / PEČNIK ANTON
BREG JOŽE / PARADIŽ ALOJZ
BREZNIK FRANC / ROBIN MIHAEL
DULER FRANC / REPAS MAKS
HREN IVAN / RAČNIK PETER
KOTNIK MARTIN / REČNIK FRANC
KAŠNIK IVAN / ŠAVC ANTON
KANDUT ŠTEFAN / ŠAVC IVAN
KOS IVAN / TRETJAK HENRIK
KREJAN KAREL / VERŠIČ RUDOLF
KREJAN BLAŽ / VODUŠEK AVGUST
LAZNIK MAKS / REPNIK JOŽE
SLAVA PADLIM BORCEM
NARODNOOSVOBODNILNE VOJNE
ZVEZA BORCEV PAMEČE 1963
BLODNIK BLAŽ / LUAK AVGUST
BLODNIK JOŽE / PEČNIK ANTON
BREG JOŽE / PARADIŽ ALOJZ
BREZNIK FRANC / ROBIN MIHAEL
DULER FRANC / REPAS MAKS
HREN IVAN / RAČNIK PETER
KOTNIK MARTIN / REČNIK FRANC
KAŠNIK IVAN / ŠAVC ANTON
KANDUT ŠTEFAN / ŠAVC IVAN
KOS IVAN / TRETJAK HENRIK
KREJAN KAREL / VERŠIČ RUDOLF
KREJAN BLAŽ / VODUŠEK AVGUST
LAZNIK MAKS / REPNIK JOŽE

195

Čas

1963

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Pameče
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Spominska plošča
na Partizanskem domu

K at e g o r i j a :
Pomnik

Opis
Kamnita plošča s posvetilnim napisom in izklesanimi podobami ljudi.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Komandant Franc Rozman-Stane je z vso pozornostjo spremljal borbeno delovanje Pohorskega bataljona. Bil je večkrat na obhodu po Mislinjski dolini in se zadržal pri nekaterih znanih partizanskih domačijah tudi
na mislinjski strani Pohorja.
Na terenu se je srečeval z aktivisti OF in borci Pohorskega bataljona.
Na Partizanskem domu je vzidana tudi spominska plošča.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.
Geo-Koordinate:
46.513968° geogr. širina, 15.182248° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Gradišče 168
2380 Slovenj Gradec
Plošča je vzidana na Partizanskem domu, Gradišče
168

Upodobljeni

motivi

/

Napis na plošči:
V SVOBODI NAŠIH GOR,
PARTIZANSKIH LET SPOMIN
22.VII. 1955
POHORSKIM JUNAKOM

napisi:

Umetnik/umetnica:

Posvetilno besedilo: dr. Franc Sušnik

Čas

1953

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec
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Spominska plošča
na Ulbnikovi hiši

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Marmornata pravokotna spominska plošča s posvetilnim besedilom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na Ulbnikovi hiši je spominsko znamenje Stanki Orožim - Janji. Znamenje je odkril pameški mladinski aktiv Janja.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.550872° geogr. širina, 15.084515° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pameče 232
2380 Slovenj Gradec
Plošča je pritrjena na fasadi Ulbnikove hiše v
Pamečah 232.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
V GOZDU NAD ULBNIKOVO DOMAČIJO
JE MED NEMŠKIM NAPADOM
V BUNKERJU GOSPODARSKE KOMISIJE
16.2.1645 ZGORELA RANJENA SEKRETARKA
OKROŽNEGA KOMITEJA SKOJ DRAVOGRAD
STANKA OROŽIM- JANJA
MLADINSKI AKTIV »JANJA« PAMEČE 1976

Čas

1976

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Pameče
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Spominska plošča NOB
na OŠ Sele

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Marmornata pravokotna plošča s posvetilnim besedilom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na Selah pod Uršljo goro je dolga leta živel, župnikoval in literarno ustvarjal Franc Ksaver Meško. V memoarskem sestavku Križev pot (prva
postaja: Šmartno pri Slovenj Gradcu) pripoveduje o prihodu nemške
vojske v Slovenj Gradec in razmerah ter razpoloženju ljudi do novega
režima.
Tudi Meško je več dni pričakoval, da bodo prišli ponj. V soboto, 26. aprila 1941, je proti enajstim zaslišal v veži težke korake.
Tudi med prvo svetovno vojno so Meška z Zilje odpeljali prav tako v
soboto, morda z namenom, da bi prišli ljudje drugi dan zastonj v cerkev
in bi se hitro razvedelo: »Župnika so zaprli!«
Na šolskem poslopju na Selah je spominsko znamenje, na katerem je
petnajst imen padlih partizanov in treh žrtev fašističnega nasilja.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.517041° geogr. širina, 15.041193° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sele 1
2380 Slovenj Gradec
Plošča je pritrjena na fasadi osnovne šole na Selah,
Sele 1.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
V SPOMIN PADLIM PARTIZANOM DOMAČINOM
1943-1945
KAUČIČ JOŽE
LAH JOŽE
SLEMENIK ALOJZ
LAHOVNIK MAKS
SLEMENIK URBAN HOVNIK URBAN
KAMNIK JOŽE
ČAS FRANC
PRATNEKAR IVAN ZABEL MIHA
PRATNEKAR URBAN KOTALO FLORJAN
REPAS ALOJZ
SEDAR JOŽE
ŠURC VINKO
ŽRTVE FAŠISTIČNEGA NASILJA
KOČNIK MARTA
HOVNIK IVAN
MERČAK IVAN
SELSKO LJUDSTVO 1960

Čas

1960

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Sele
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Spominska plošča ob
100-letnici OŠ Sele Vrhe

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Spominska plošča je pravokotne oblike in je narejena iz pohorskega tonalita. Na njej je posvetilni zapis.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spominska plošča je bila postavljena ob 100- letnici delovanja osnovne
šole na Selah.

Geo-Koordinate:
46.517086° geogr. širina, 15.041219° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sele 1
2380 Slovenj Gradec
Plošča je pritrjena ob vhodu v OŠ Sele Vrhe, Sele 1.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
OSNOVNA ŠOLA SELE – VRHE
IZGRAJENA 1898
RAZŠIRJENA 1953
IN OBNOVLJENA OB 100 – LETNICI
USTANOVITVE

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
19.9.1998

Čas

n a s ta n k a :

19.9.1998

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec
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Spominska plošča
osamosvojitve
pri Plačniku

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Dve kovinski tabli s posvetilnim zapisom. Ena je v obliki grba, druga je
pravokotna.

Geo-Koordinate:
46.466678° geogr. širina, 15.146750° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brda 16
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Plošči sta pritrjeni na gospodarskem poslopju na
domačiji Plačnik, Brda 16.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na prvi tabli:
MENLJIV JE ČAS
LE TVOJA DELA SO TVOJ SPOMIN

V ZAHVALO IN SPOMIN NA DEJANJA
V VOJNI ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO
POSTAVILA ZVEZA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO
Napis na drugi tabli:
V TEJ HIŠI JE BILO
V LETIH 1990 IN 1991
TAJNO SKLADIŠČE OROŽJA
TERITORIALNE OBRAMBE

Čas

1991

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Plačnik
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Spominska plošča
pri Zagršniku

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Pravokotna spominska plošča s posvetilnim besedilom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V zgornji pomladi 1945 je bil na območju pod Uršljo goro sedež oblastnega komiteja (OBKOM) in pokrajinskega odbora OF (PO OF) za
Štajersko. Tu so načrtovali akcije za zadnji udarec proti okupatorju in
ukrepe za prve dni v svobodi. 8. aprila 1945 je bil nad Lesnikom na
Selah zbor aktivistov okrožja Dravograd, udeležilo se ga je okrog 150
predstavnikov iz okrajev Prevalje, Dravograd, Slovenj Gradec in Šoštanj.
V pripravah so padli štirje partizani.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.499874° geogr. širina, 15.005077° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sele
2380 Slovenj Gradec
Spominska plošča je pri Zagršniku na Selah.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
TOD SO IZKRVAVELI
8.4.1945 PARTIZANI
MAGER FRANC 1.3.1923
ODER FERDINAND 30.5.1912
SADOVNIK FRANC 22.6.1922
SMOLAK JOŽE 14.3.1927
V SPOMIN IN SLAVO
VGRADIČA ZB NOV
SELE- VRHE

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Sele
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Spominska plošča
Valentin France- Zdravko

K at e g o r i j a :
Pomnik

Opis
Pravokotna spominska plošča iz brona s posvetilnim napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Valentin France- Zdravko (1985-1942), doma iz Letuša v Savinjski dolini,
je bil elektrikar in je dobil službo v Mislinjski dolini. Leta 1937 je postal
član KP, pozneje partijski sekretar v Slovenj Gradcu. Že kmalu po okupaciji je vzpostavil zveze s partijskima okrožjema v Celju in Mariboru.
Ob koncu avgusta 1941. leta je CK KPS poslal v Mislinjsko dolino Franca
Farčnika-Dušico z namenom, da pomaga širiti in utemeljevati delo Osvobodilne fronte. Sestal se je s Francem in njegovimi sodelavci.
France se je preselil z družino v Šoštanj. Zaradi aktivnosti in povezanosti s partizani so ga Nemci sredi oktobra aretirali in zaprli; v celjskem
zaporu so ga ubili maja 1942. Francetova žena Marija je umrla v Auschwitzu jeseni 1942.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.512467° geogr. širina, 15.080792° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Francetova cesta 11
2380 Slovenj Gradec
Plošča je pritrjena na pročelju hiše Francetova cesta
11, Slovenj Gradec.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
V TEJ HIŠI JE ŽIVEL VALENTIN FRANCE-ZDRAVKO,
SEKRETAR CELICE KPS
UBIT V ZAPORU 1942
KS SLOVENJ GRADEC 1980

Čas

1980

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Slovenj Gradec
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Spominska plošča
zaprtim rodoljubom

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Pravokotna marmornata spominska plošča s posvetilni napisom je
posvečena zaprtim partizanom v tej zgradbi.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na številnih propagandnih mitingih je voditelj hajmatbunda Franc
Steindl poudarjal, da je prva nemška naloga izgnati iz Spodnje Štajerske
vso inteligenco in vse, ki so se tod naselili po 1. januarju 1914. V tedanjem okraju Slovenj Gradec je bilo registriranih 1536, v Mislinjski dolini
pa 636 ljudi za izselitev.
Prve aretirane so zaprli v čakalnico na železniški postaji v Slovenj Gradcu, 18. aprila je postalo zbirno taborišče župnišče v Šmartnu pri Slovenj
Gradcu. Ob koncu aprila je bilo tu zaprtih 62 ljudi, med njimi župnik,
ljubitelj in zbiratelj starin Jakob Soklič, pisatelj Franc Ksaver Meško in
drugi. Iz Šaleške doline je bilo 37 taboriščnikov, med njimi tudi Karel
Destovnik-Kajuh.
Seznam zapornikov iz slovenjgraškega okraja hrani Koroški pokrajinski
muzej, enota Slovenj Gradec.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.493876° geogr. širina, 15.106948° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmarto 59
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Šmartno pri Slovenj Gradcu 59. Plošča je pritrjena na
južni fasadi nekdanjega župnišča.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
V TEJ STAVBI SO NEMŠKI OKUPATORJI
OD APRILA DO JULIJA 1941
ZAPIRALI IN MUČILI
REVOLUCIONARJE IN RODOLJUBE
IZ MISLINJSKE IN ŠALEŠKE DOLINE
OBČANI MISLINJSKE DOLINE 1976

Čas

1976

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB Šmartno

Evidenčna
EŠD 8072

številka dediščine:

204

Spominska plošča: Avgust
Kranjc-Marjan

K at e g o r i j a :
Pomnik

Opis
Pravokotna marmornata plošča s posvetilnim napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Avgust Kranjc - Marjan se je rodil 1914. na Brdah. Osnovno šolo je
končal v Šmartnu, enoletno kmetijsko šolo pa v Šentjurju.
Okupator je prisilno mobiliziral Avgusta in brata Franca. Ko je bil Avgust
na dopustu, se ni vrnil v nemško vojsko. Pridružil se je narodnoosvobodilnemu boju. Sestri sta morali skozi zloglasno taborišče Ravensbrück.
Marjan je bil tesarski delavec, nekaj časa sekretar mislinjsko-vitanjskega
odbora OF in referent za prehrano pri okrajnem odboru OF Slovenj Gradec. Iz ohranjenih zapisnikov lahko razberemo, da je Marjan 1. februarja
1945 pisno sporočil vsem »gospodarskim poročevalcem krajevnih odborov OF«, da je treba zbirati hrano, obutev in oblačila za našo vojsko in
zbrano hraniti v suhih bunkerjih, ki jih je treba graditi še naprej. To delo
je potrebno, ker »številčna moč naše vojske raste, zato naraščajo tudi
potrebe po hrani«.
Nemci so ga presenetili, ga ujeli in 3. marca 1945 ustrelili v Mariboru.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.468668° geogr. širina, 15.152537° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brda 18
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Plošča je pritrjena na fasado hiše na domačiji Krivec,
Brda 18.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
PARTIZANSKA DOMAČIJA PRI KRIVCU
DOM AVGUSTA KRANJCA-MARJANA
AKTIVISTA IN SEKRETARJA
MISLINJSKO-VITANJSKEGA OKRAJA OF
USTRELJEN KOT TALEC 3.3.1945
OBČANI MISLINJSKE DOLINE 1975

Čas

1975

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB Šmartno pri Slovenj
Gradcu
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Spominska plošča:
Krešo Karaman

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Marmornata spominska plošča pravokotne oblike z odrezanimi robovi
s posvetilnim napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu je urejena lekarna. Med vojno jo je
vodil magister Krešo Karaman. Prepotrebna zdravila in obveze sta magister Karaman in Branka Šisernik pošiljala po zvezah in tajnih kanalih
v gozdove pod Veliko in Malo Kopo, kjer so se v Paučkovih bolnišnicah
zdravili ranjeni partizani. Gestapovska tajna služba je odkrila prepovedano delovanje. Magistra Kreša Karamama so aretirali marca 1945 in ga
poslali v zloglasno taborišče Dachau, kjer je umrl nekaj dni pred osvoboditvijo.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.509104° geogr. širina, 15.078533° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Glavni trg
2380 Slovenj Gradec
Plošča je pritrjena na pročelju lekarne v centru Slovenj Gradca.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
MR. PH. KREŠO KARAMAN
HUMANIST IN PATRIOT
ZASTRUPLJEN 1945 V DACHAUU
KOLEKTIV LEKARNE 1975

Čas

1975

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Slovenj Gradec
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Spominska plošča
Štefan Goršek-Čaki

K at e g o r i j a :
Pomnik

Opis
Pravokotna marmornata plošča s posvetilnim napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Štefan Goršek-Čaki je bil rojen leta 1919 v Turiški vasi. Po osnovni šoli
je opravil trgovski nadaljevalni tečaj, pozneje tudi pomočniški izpit. Z
borci Pohorskega bataljona se je srečal novembra 1942 v Golavabuki.
Nemci so ga prisilno mobilizirali poleti 1943. Na krajši dopust je prišel
z vojaško opremo. Ob povratku je v Šentjedrti izstopil iz vlaka, kjer je
dobil zvezo s partizansko skupino. Uspešno je deloval na območju Mislinjske doline. Zaradi organizacijskih sposobnosti je postal gospodarski
referent šaleško-mislinjskega, pozneje pa dravograjskega okrožnega
odbora OF. Politični komisar in pisatelj Matevž Hace je zapisal, da je bil
Čaki kot terenski delavec hraber, premišljen in simpatičen fant.
Čaki je nesrečno padel 2. februarja 1945 nad Otiškim vrhom. Po Štefanu
Goršku-Čakiju se imenuje strelska družina v Šmartnu in moški pevski
zbor v Šentjanžu.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.473348° geogr. širina, 15.129696° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Turiška vas 13
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Plošča je pritrjena na fasado Mikelnove hiše v Turiški
vasi 13.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
V TEJ HIŠI SE JE RODIL
ŠTEFAN - GORŠEK - ČAKI
ČLAN ŠALEŠKO-MISLINJSKEGA IN
DRAVOGRAJSKEGA OKROŽ. ODBORA OF
PADEL 2.2.1945 NAD OTIŠKIM VRHOM
STRELSKA DRUŽINA ČAKI ŠMARTNO IN
OBČANI MISLINJSKE DOLINE 1973

Čas

1973

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, strelska družina Čaki
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Spominske plošče
na gasilskem domu
Stari trg

K at e g o r i j a :
Pomnik

Opis
Tri pravokotne marmorne plošče s posvetilnim besedilom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Stari trg je znan po bogati ljubiteljski kulturni tradiciji. Tu je globoko
zakoreninjena slovenska narodna zavest. Nemški okupator je uničil arhiv kulturnega društva, tajnika pa za nekaj časa priprl. Knjige in igralske
obleke je zažgal na dvorišču stare tovarne usnja, tudi tamburaške instrumente je uničil. Nemška policija je razdejala kulise in se naselila v
dvorani.
Že od poletja 1941 je v Starem trgu delovala dobro organizirana skupina OF. Zbirala je oblačila, obutev, denar, orožje in širila ideje OF slovenskega naroda. Čeprav je bilo prepovedano, so nekateri skrivoma
poslušali radijska poročila in se tako seznanjali z dogodki doma in po
svetu. Zaradi neprevidnosti je prišlo do aretacij, zasliševanj, obsodb in
deportacij v zloglasna taborišča. V Auschwitzu je umrl Franc Konečnik
že leta 1942, v Mauthausnu pa Maks Golob 1944. leta. Sedem družin
so izgnali na Hrvaško in v Srbijo. Za domovino in svobodo je Stari trg
z okolico žrtvoval 32 življenj: 22 borcev, 9 žrtev fašističnega nasilja in
enega talca. Spominske plošče so vzidane na glavni fasadi gasilskega
doma.
Krajevna skupnost Stari trg je razglasila 22. julija za krajevni praznik, to
pa je hkrati tudi dan vstaje slovenskega naroda.
Krajevna skupnost Stari trg je pobratena s KS Kumrovec.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.505835° geogr. širina, 15.069602° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stari trg 51
2380 Slovenj Gradec
Plošče so pritrjene na fasadi gasilskega doma v Starem trgu 51, Slovenj Gradec

Upodobljeni

motivi

Napis na prvi plošči:
ŽRTVE
KONEČNIK FRANC
BRITOVŠKE ANTONIJA
GOLOB MAKS
HUDOLIST MAKS
KNEZ JOŽE
MARKUŽ MARIJA
RUPREHT IVAN
VOGLER JOŽE
VERČON FRANJO
TALEC
VERČON ZLATKO

/

napisi:

Napis na drugi plošči:
BORCI
PLEŠNIK ANTON / MIRKAC MARTIN
AREH STANKO / MIRKAC ADOLF
APAČNIK FRANC / MEH FRANC
APŠNER FRANC / POCAJI FRANC
GAMS SLAVKO / PUST IVAN
GAMS ALFONZ / PENŠEK VINKO
GREBENC RAJKO / REPAS MAKS
HERMAN MIHA / REPAS ALOJZ
KAŠNIK IGNAC / REPAS FRANC
KRANČAN STANKOŽ / ŠPES JURIJ
KOTNIK JOŽE / VOGLER MIHA
Napis na tretji plošči:
STARI TRG Z OKOLICO SE OB 20-LETNICI VSTAJE
SPOMINJA PADLIH DOMAČINOV V NOB
KDOR UMRE ZA DOMOVINO JE ŽIVEL DOVOLJ
1961

Čas

1961

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Slovenj Gradec
208

Star pokopališki križ
v Pamečah

K at e g o r i j a :

Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Opis
Križ s korpusom je lesen in ima valovito dvokapno streho iz lesa pokrito
s pločevino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pokopališki križi so simbol upanja v posmrtno življenje.

Geo-Koordinate:
46.534826° geogr. širina, 15.078140° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pameče
2380 Slovenj Gradec
Križ je pritrjen na cerkvi sv. Jakoba v Pamečah.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

/

napisi:

Lastnik / Varuh:
Župnija Pameče

209

Stebrno znamenje
pri cerkvi sv. Roka
na Selah

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Znamenje ima v spodnjem delu obliko kvadra, iz katerega se dviga steber pravokotne oblike, ki je na vrhu oblikovan v petkotno tablo. Tabla
ima dvokapno streho iz pločevine.

Geo-Koordinate:
46.500563° geogr. širina, 15.027369° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sele
2380 Slovenj Gradec
Znamenje stoji pred cerkvijo sv. Roka na Selah.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V njej pa je v polkrožno oblikovani niši, v izbočenem
reliefu upodobljena kristusova s trnjem kronana
glava.

Lastnik / Varuh:
Župnija Sele

210

Šteflova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelico zaprtega tipa iz prve polovice 19. stoletja členi segmentno
zaključen vhod.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica je bila v 20. stoletju prestavljena na drugo stran ceste, potem
ko je Knez odkupil zemljo.

Geo-Koordinate:
46.51295640763828° geogr. širina, 15.046248435974121° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Grajska vas 276
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji ob cesti pri domačiji Štefl, Stari trg 276.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Apačnik Marjan

Evidenčna
15066

številka dediščine:

211

Štelcerjev križ

K at e g o r i j a :

Poljski križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ pokriva lesena dvokapna streha prekrita s pločevino. Z hrbtne strani so na križ pritrjene deske v obliki deltoida. Na križ je pritrjen
majhen korpus.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vzrok, zakaj je bil postavljen ta križ, ni poznan. Ker je star križ že močno
razpadal, so Koroščevi postavili novega. Prvotno je križ stal bliže gozda,
leta 1972 pa so ga prestavili na sedanje mesto.
Vir: Janja Hanjže, Kapelice in znamenja v župniji Podgorje pri Slovenj
Gradcu, Slovenj Gradec, 2010, str. 18.

Geo-Koordinate:
46.470611° geogr. širina, 15.105209° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sredme
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Križ stoji v Sredmah ob robu Dobrave, blizu domačije
Korošec.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

1972

/

napisi:

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Družina Korošec

212

Stenska niša pri Kosu

K at e g o r i j a :

Slika, kip, Fasadni ornament

Opis
Niša ima pravokotno obliko in jo pokriva dvokapna lesena streha. Niša
je polkrožno vbočena v steno in oblečena s kamnom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Znamenje so postavili v priprošnjo za varstvo domačije.
Ustni vir: ga. p.d. Kos.

Geo-Koordinate:
46.478175° geogr. širina, 15.086887° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgorje 13 b
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Stenska niša se nahaja na steni gospodarskega poslopja na domačiji Kos v Podgorju 13b.

Upodobljeni

motivi

/

V niši je kipec Lurške Marije.

napisi:

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Kos

213

Koroščeva kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelico zaprtega tipa s konca 18. stoletja členi segmentno zaključen
vhod. V notranjosti je kip srca Jezusovega.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Čas in namen kapelice ni znan.

Geo-Koordinate:
46.46878425574312° geogr. širina, 15.080194473266602° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgorje 48a
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji ob cesti, severno od domačije Podgorje
48a.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 18. stol.

Lastnik / Varuh:
Korošeč Magdalena

Evidenčna
12341

številka dediščine:

214

Tišlerjeva kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa ima polkrožno zaključen vhod in poudarjen trikotni zaključek. V notranjosti je kip Marije z detetom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Tišlerjeva kapelica je bila postavljena 1904 v čast Mariji, kot zahvala za
ozdravitev dedka, ki je bil hudo bolan an očeh. Kapelica bila obnovljena
2006.

Geo-Koordinate:
46.46143861474529° geogr. širina, 15.064337253570557° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgorje 106
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica zaprtega tipa ima polkrožno zaključen vhod
in poudarjen trikotni zaključek. V notranjosti je kip
Marije z detetom.

Čas

1904

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Štraus Matilda in Anton.

Evidenčna
12342

številka dediščine:

215

Urbačeva kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa s konca 19. stoletja ima gladko fasado, ki jo členi
polkrožen vhod z nišama na stranskih fasadah. V notranjščini je Marijin
kip.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Urbačeva kapela stoji na manjšem hribčku nad domačijo in je bila obnovljena v letu 2010.

Geo-Koordinate:
46.433954863963834° geogr. širina, 15.101265907287598° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Graška Gora 4
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji severovzhodno od domačije Urbač,
Graška Gora 4.

Lastnik / Varuh:
Rotovnik Branko

Evidenčna
12325

številka dediščine:

216

Uršičeva kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Neogotski vhod z dekorativno profilacijo členi kapelico z začetka 20.
stoletja. V osrednji niši je lesen kip Marije z detetom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Čaščenje sv. Florjana je razširjeno po Avstriji, Bavarskem, tudi po naših
krajih. Sv. Florjan je patron proti požarom in poplavam in zaveznik gasilcev. V Dravski banovini so se gasilci imenovali tudi »vitezi svetega sv.
Florjana«. Glej sliko 6.

Geo-Koordinate:
46.50436135346334° geogr. širina, 15.06002426147461° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stari trg 120
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji vzhodno od domačije Vavpot, Stari trg
120.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stol.

Lastnik / Varuh:
Uršič Ignanc

Evidenčna
15067

številka dediščine:

217

Uršin odtis kolena

K at e g o r i j a :

Kultni in pravni spomenik

Opis
Kamen v katerem sta dve vdolbini, kot bi nekdo na tem mestu pokleknil.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Črna baba in povodni mož, legenda
Na Plešivcu stoji cerkev, posvečena sv. Uršuli. Cerkev obiskuje posebno v poletnem času veliko turistov in še več romarjev. Poleg cerkve
je gostilna. Ko dospeš na vrh in uživaš razgled po lepi Koroški tja do
Vrbskega jezera, bi se rad pokrepčal in ugasil žejo z mrzlo planinsko
vodo – a vode ni nikjer, kvečjemu se dobi malo kapnice. Prav tam, kjer
stoji danes cerkev, je bilo nekoč jezero, v katerem je prebival Povodni
mož. Sv. Uršule tedaj še ni bilo. Sv. Uršula je namreč prišla iz Hrvatske in
se naselila najprej na Poharci blizu Slovenj Gradca. Uršuli pa na Poharci
ni ugajalo, ker so pastirji preveč pokali z biči. Sklenila je, preseliti se na
drugo goro.
Na sedlu pri Sv. Danijelu je bila lepa ravnica, porasla z visoko travo. V
tem lepem kraju so nekega dne našli podobo sv. Uršule, kar je pomenilo, da ji naj na tem mestu sezidajo cerkev. Posestnica tega travnika pa je
bila skopa žena in se je bala, da bi romarji pohodili vso lepo travo, zato
ni pustila zidati cerkve. Zjutraj, ko je vstala, je bila tam, kjer bi morala
stati cerkev, globoka struga.
Užaljena sv. Uršula je odšla in prišla na Plešivško planino, kjer je pokleknila na kamen in si ogledovala pokrajino. Na skali, kjer je klečala, se še
danes vidijo odtiski kolen in romarji prav pridno krhajo skalnate drobce, da jih nesejo domov za spomin in zdravilo. Na Jelenovem pašniku pa
se je sv. Uršuli udrla noga v skalo. Vdolbina v kamnu je ostala, vanjo še
danes vtikajo romarji noge in so prepričani, da jih potem nikoli več ne
bodo bolele. Marsikomu se je tudi že pripetilo, da je lahko spravil nogo
v vdolbino, iz nje pa zelo težko.
Vir : www.koropedija.si.

Geo-Koordinate:
46.480088004442166° geogr. širina, 14.980738162994384° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornji Razbor
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kamen je nad Vernerco proti Plešivcu v gozdu. Nad
njih je postavljen križ.

Upodobljeni

motivi

Odtisi kolen v kamnu

/

napisi:

218

Vahterjeva kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Poslikane niše in segmentno zaključen vhod členijo kapelico iz druge
polovice 19. stoletja. V notranjosti je leseno razpelo s Križanim.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je del domačije Vahtar v Starem trgu pri Slovenj Gradcu.

Geo-Koordinate:
46.51162933333191° geogr. širina, 15.056419372558594° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stari trg 289
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji ob cesti jugozahodno od kmetije Vahtar, Stari trg 289.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:

Markota Gordana in Razgoršek Mirko

Evidenčna
15068

številka dediščine:
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Visočnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa je iz leta 1924. Členi jo polkrožen vhod ter stranske poslikane niše. Notranjščina je poslikana.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Gospodar Lovrenc Verčkovnik jo je dal postaviti v čast Mariji, ker se je
srečno vrnil s soške fronte.

Geo-Koordinate:
46.462192438432695° geogr. širina, 15.095043182373047° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji ob cesti Slovenj Gradec - Podgorje,
severovzhodno od domačije Visočnik, Podgorje 122.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Verz na kapelici: Naj se glasi na vse strani: "Čaščena si
Marija ti!"

Umetnik/umetnica:

Stanko Ograjenšek v kapelici in Irina Mouravieva
-Pušnik na zunanjščini

Čas

1924

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Skrivalnik Matej

Evidenčna
12343

številka dediščine:
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Vodovnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa z dvokapno streho, postavljena pred 1825, pozneje predelana. Vanjo vodi ozka neogotska vhodna odprtina ter poudarjen trikotni zaključek s poslikavo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Oče, lovec je postavil kapelico v spomin na sina, na mestu kjer se je
zgodila nesreča. Namreč med lovom je v megli ustrelil sina, misleč je
da je zajec.

Geo-Koordinate:
46.526630866942554° geogr. širina, 15.025606155395508° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vrhe 50
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji jugovzhodno od domačije Vodovnik,
Vrhe 50.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 19. stol., prelom 19. stol. in 20. stol.

Lastnik / Varuh:
Grešovnik Pavla

Evidenčna
12363

številka dediščine:
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Vohnetova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa je bila zgrajena 1927 v neoromanskem slogu.
Fasado členijo slepa okna, ter polkrožno zaključen vhod s stebričema
v ostenju.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelico je dal leta 1927 postaviti ded, vendar se ne ve natačno zakaj.

Geo-Koordinate:
46.53926477162961° geogr. širina, 15.013976097106934° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vohnet 46
2380 Slovenj Gradcu
Kapelica stoji severozahodno od domačije Vohnet,
Vrhe 46.

Čas

1927

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Grilc Marija

Evidenčna
12364

številka dediščine:
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Vravarjeva kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa ima polkrožno zaključen vhod in poudarjen trikotni zaključek. V notranjosti je razpelo s Križanim.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelico so postavili na mestu, kjer je včasih stal leseni križ. Kapelico je
postavil Tišlarjev oče, okoli leta 1939.
Verjetno je bila postavljena zaradi zaobljube za srečno rešitev iz vojnih
grozot.
Vir: Kapelice in znamenja v Podgorju pri Slovenj Gradcu, učenci OŠ Podgorje, 2010.

Geo-Koordinate:
46.46003539094566° geogr. širina, 15.062127113342285° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgorje 108
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji ob cesti, vzhodno ob domačiji Vravar,
Podgorje 108.

Čas

n a s ta n k a :

prva polovica 20. stoletja, 1939

Lastnik / Varuh:
Klančnik Anton

Evidenčna
12344

številka dediščine:
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Vrhnjakova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa iz leta 1901. Fasade členi segmentno zaključen
vhod na glavni in na stranskih fasadah.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je nastala leta 1901 zaradi zaobljube Sušnik Marije. Pred leti je v
bližnje drevo udarila strela in kapela je bila zaradi tega precej uničena,
vendar so jo domači obnovili. Sedaj pa jo imajo zopet namen obnoviti.
Vir: Kramljak Jernej, 23.3.2011.

Geo-Koordinate:
46.45465471738412° geogr. širina, 15.095429420471191° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vodriž 17
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji severno od domačije Vrhnjak, Vodriž
17.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stol., 1901

Lastnik / Varuh:
Kramljak Jernej

Evidenčna
12364

številka dediščine:
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Vržišnikov kozolec

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Triokenski toplar z letnico nastanka na tramu 1897. Streha je krita s salonitom, prvotna kritina so bile skodle.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kozolec sedaj uporabljajo za shranjevanje kmetijskih strojev in lesa.

Geo-Koordinate:
46.515133014964° geogr. širina, 15.03353476524353° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sele 5
2380 Slovenj Gradec
Kozolec stoji v sklopu domačije Sele 5, severno od
cerkve sv. Miklavža.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stol., 1897

Lastnik / Varuh:

Hovnik Viktorin in Roza Marija

Evidenčna
13649

številka dediščine:
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Zakržnikovo znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Baročno slopno znamenje členijo v nastavku manjše niše.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po domače mu rečejo tudi križno znamenje in bi naj bilo še iz turških
časov. Vendar gre verjetno za kužno znamenje iz 18. stoletja.

Geo-Koordinate:
46.4860463040872° geogr. širina, 15.173492431640625° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Golavabuka 51
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Znamenje stoji jugozahodno od domačije Zakržnik,
Golavabuka 53.

Čas

n a s ta n k a :

Znamenje stoji jugozahodno od domačije Zakržnik,
Golavabuka 53.

Lastnik / Varuh:

Alojz in Ljudmila Tretjak

Evidenčna
12322

številka dediščine:
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Zavratova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Neoromansko oblikovano kapelico iz leta 1935 s poslikanimi nišami
na stranskih fasadah, dopolnjuje v notranjosti tridelni lesen oltarček
posvečen Mariji.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pred kapelico je bil na tem mestu gozd in kamen s vklesano Marijo.
Kapelico so prenovili pred štirimi leti.

Geo-Koordinate:
46.534451874110744° geogr. širina, 15.034468173980713° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vrhe 67
2380 Slovenj Gradec
Kapelica stoji severovzhodno od domačije Zavrat,
Vrhe 67.

Čas

n a s ta n k a :

druga četrtina 20. stol., 1935

Lastnik / Varuh:
Trost Vladimir

Evidenčna
15072

številka dediščine:
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Golobova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa je iz druge polovice 19. stoletja. Gladke fasade
členi segmentno zaključen vhod z nišama na stranskih fasadah.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Obnovljena leta 2002.
Postavljena je bila v zahvalo za ozdravitev po hudi prometni nesreči.
Poslikala mlada slikarka, dijakinja Nataša Tajnik.

Geo-Koordinate:
46.46865124489924° geogr. širina, 15.040283203125° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgorje 143
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji ob cesti severovzhodno od domačije
Ževret, Podgorje 143.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Poslikava Sveti Duh, v notranjščini Marijin kip. NA
zunanjščini poslikava sv. Miklavža.

Čas

n a s ta n k a :

druga polovica 19. stol.

Lastnik / Varuh:
Golob Viktorija

Evidenčna
15048

številka dediščine:
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Zidna niša na cerkvi
sv. Martina

K at e g o r i j a :

Slika, kip, Fasadni ornament

Opis
Zidna niša ima pravokotno obliko in v njej se nahaja poslikava.

Geo-Koordinate:
46.494037° geogr. širina, 15.107144° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmartno pri Slovenj Gradcu
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Zidna niša se nahaja na zvoniku župnijske cerkve sv.
Martina v Šmartnem pri Slovenj Gradcu.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V zidni niši je naslikana podoba sv. Martina

Lastnik / Varuh:

Nadžupnija Šmartno pri Slovenj Gradcu
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Znamenje pri Klevžu

K at e g o r i j a :

Kužni steber, Znamenje / Križ

Opis
Slopno znamenje kvadratnega tlorisa iz 18. stoletja členijo štiri poslikane niše s slikarijami iz 19. stoletja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Obnovčjeno 1998.
Domačini imenujejo znamenej kužno znamenje.

Geo-Koordinate:
46.494316315658935° geogr. širina, 15.147871971130371° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Legen 151
2380 Slovenj Gradcu
Znamenje stoji vzhodno od domačije Klevž, Legen
151, in severno od glavne ceste Slovenj Gradec Kope.

Čas

n a s ta n k a :

18. stoletje

Lastnik / Varuh:
Rotovnik Jože

Evidenčna
8004

številka dediščine:
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Koplenovo znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Kamnito, trikotno znamenje s konca 18. stoletja. Posneti vogali so poudarjeni z deljenimi pilastri. Vidni so sledovi prvotne poslikave.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Obnovljena 2010.
Lastnik ni več gospod z domačije Koplen Vrhe 44. Je umrl in je zdaj nekdo drug, ki je tudi lani kapelico obnovil.

Geo-Koordinate:
46.529524387013005° geogr. širina, 15.018911361694336° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vrhe 44
2380 Slovenj Gradec
Znamenje stoji jugovzhodno od domačije Koplen,
Vrhe 44.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 18. stol.

Evidenčna
12365

številka dediščine:
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Znamenje pri Krivonogu

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Slopno, pravokotno, kamnito znamenje s konca 17. stoletja, členijo štiri
potlačene polkrožne niše.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Gospod Triplat na posestvu Krivonog od leta 1977, ne pozna zgodbe o
postavitvi znamenja.

Geo-Koordinate:
46.453663275216876° geogr. širina, 14.993548393249512° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornji Razbor 34
2381 Zgornji Razbor
Znamenje stoji pri domačiji Krivonog, Zgornji Razbor
34.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 17. stol.

Lastnik / Varuh:
Triplat Hinko

Evidenčna
8017

številka dediščine:
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Znamenje pri Prevalniku

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Slopno znamenje iz 17. stoletja, členjeno z nišami in pokrito s skodlasto
streho.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Go. Sovinc povedala, da bi naj znamenje nastalo, ko so gradili cerkev na
Uršlji gori, ker so delavci med gradnjo spali na domačiji Prevalnik.

Geo-Koordinate:
46.45332424908173° geogr. širina, 14.994063377380371° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zg. Razbor 21
2381 Zgornji Razbor
Znamenje stoji na robu Prevalnikove posesti, ob
cesti približno kilometer pred Zgornjim Razborjem s
cerkvijo Sv. Daniela.

Čas

n a s ta n k a :

17. stoletje

Lastnik / Varuh:

Sovinc Marta in Marjan

Evidenčna
8018

številka dediščine:
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Kužno znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Baročno, kamnito, slopno znamenje v nastavku členijo štiri plitve pravokotne niše, ki so bile včasih poslikane s podobami sv. Florijana, Marije
in sv. Martina.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Opis po Marjanu Zadnikarju:
Vzhodno od vasi stoji ob poti, ki pelje mimo pokopališča, Jopova kapela, veliko slopno znamnenje.
Ima nizek položen pristrešen zokel, nerazčlenjen kvadratičen trup, ki se
z žlebasto profiliranim zidcem razširi v nekoliko širši nastavek. Ta ima
poševno vrezane vdolbine s segmentnimi loki. Streha je usločena piramida, pokrita s skriljem. Znamenje je zidano iz velikih kamnov in je
debelo ometano. Pod zadnjim beležem je na zahodni stranici trupa z
rdečo barvo napisana letnica 1773, poleg pa je monogram IHS. Iz tega
časa je verjetno šesliak križanja v eni izmed niš, medtem ko so v drugih nišah slike iz 19. stoletja. Pos sliko križanje je še zglajen omet z ostanki rdeče barve, ki kaže na nastanek v 17. stoletju, s čimer se dobro
sklada zgodnje baročna oblika tega lepega in za svoj kulturni prostor
značilnega znamenja.
Vir: M. Zadnikar; zap.LI. 23.6.61

Geo-Koordinate:
46.490312947987164° geogr. širina, 15.11094331741333° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šmartno pri Slovenj Gradcu
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Znamenje stoji na križišču v Mali vasi.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 18. stol.

Lastnik / Varuh:

Župnija Šmartno pri Slovenj Gradcu

Evidenčna
8013

številka dediščine:
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Žniderjevo znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Baročno znamenje členijo v nastavku manjše poslikane niše.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Znamenje je postavljeno ob stari cesti Razborje-Slovenj Gradec. To je
danes cesta med cerkvijo sv.Duha do domačije Hovnik.

Geo-Koordinate:
46.46853301276516° geogr. širina, 15.042235851287842° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgorje 145
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Znamenje stoji ob cesti severovzhodno od domačije
Žnidar, Podgorje 145.

Čas

n a s ta n k a :

18. stoletje

Lastnik / Varuh:

Rošer Darja in Skobir Anton

Evidenčna
15049

številka dediščine:
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Žuželova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa je iz leta 1880. Ima profiliran lesen vhod s segmentnim zaključkom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Žuželova kapelica je preprosta kapelica zaprtega tipa in stoji na robu
zaselka Zgornji Razbor nad cerkvijo sv. Daniela.

Geo-Koordinate:
46.45092833865451° geogr. širina, 15.0083327293396° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornji Razbor 6
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Kapelica stoji vzhodno od domačije Žužek, Zgornji
Razbor 6.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stol., 1880

Lastnik / Varuh:
Lesnik Milan

Evidenčna
12370

številka dediščine:
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