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Spomeniki in kulturna dediščina
v občini Črna na Koroškem
Dokumentarni zbornik
Evropskega projekta »Biseri naše kulturne krajine«, izvedenega v sklopu
OP Slovenija – Avstrija 2007 – 2013.
Vodja projekta je bila ustanova Kärntner Bildungswerk iz Celovca. Projektni part
nerji pa so bili še Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik iz Celovca, Koroški
pokrajinski muzej – Enota Ravne na Koroškem in Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije OE Maribor.
Izdajatelj: Občina Črna na Koroškem, za njo županja Romana Lesjak
Redakcija: Karla Oder, Srečko Štajnbaher
Fotografije in besedila: Igor Glasenčnik, Tomo Jeseničnik, Alojz Pristavnik,
Tadej Pungartnik, Vinko Skitek, Andreja Šipek, Srečko Štajnbaher, Tone Štrigl,
Mojca Štuhec
Produkcija: ilab crossmedia

Projekt je financiran s strani Evropske unije, Dežele Koroške in Službe vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko.
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PREDGOVOR
Črna na Koroškem je zaradi svojih naravnih lepot, saj je z vseh strani obdana s
čudovitimi hribi, dolinami, potoki, gozdovi in gorami, biser, ki ga vedno znova
občudujemo. To edinstvenost dopolnjuje bogata sakralna dediščina, mogočne
cerkve, kapele, križi in znamenja. Niz v ogrlici biserov so izvir reke Meže, bistri po
tok Bistra, slapovi in majhni potočki. Črnjani smo še posebej ponosni na mater
vseh slovenskih lip – Najevsko lipo. Kljub svoji častitljivi starosti je še vedno vsa
lepa v spomladanskem brstenju in zelenju.
Mogočna gora Peca, ki bdi nad našim krajem in ga skrbno čuva, skriva bogastvo
rudnin, lesa in vode. Že v srednjem veku so tukaj iskali svinčevo rudo, ki so jo
izkoriščali vse od 17. stoletja dalje. Skoraj sočasno so tu kovala prva fužinarska
kladiva. Železo in svinec sta vplivala na razvoj našega kraja in okoliških naselij.
Zapuščina teh dveh kovin je bogata kulturna dediščina, ki ohranja spomin na
težko življenje tukajšnjih ljudi.
Pod goro Peco spi kralj Matjaž, njegovi »Gradovi« predstavljajo veliko in nadvse
pomembno zgodbo – tako za Črno na Koroškem kot tudi širše, predvsem pa
ohranjajo ljudsko izročilo, ki vzbuja upanje, da pa se bo nekoč le prebudil v
pravičnejši svet.
ČRNA NA KOROŠKEM – slikovita tudi v kulturni zgodovini, pestra in raznolika
v ohranjanju številnih znamenj iz preteklosti in vedno v zavedanju, kako po
membno je ohranjanje kulturne dediščine.
Romana Lesjak
županja občine Črna na Koroškem
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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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Bisternikova kašča

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Bisternikova kašča je enonadstropna stavba z iz kamna zidanim kletnim
delom. Nadstropni del je lesen in ga obdaja s čelne in stranske strani
lep izrezan »gank«. Kašča ima leseno dvokapno čopasto streho, pokrito
s »šitlni«.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kašča je domnevno iz 19. stoletja in je služila hrambi žita, moke, prekajenega mesa in drugih pridelkov.
Viri: Liljana Suhodolčan, Kašče v Mežiški dolini, Koroški muzej, Ravne na
Koroškem, 1996.

Geo-Koordinate:
46.485895606298364° geogr. širina, 14.835598468780518° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podpeca 12
2393 Črna na Koroškem
Kašča stoji na kmetiji BISTERNIK, Podpeca 12

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Leseni del stavbe je tesarski izdelek. Vrhkletna stavba
im lesen gank z dekorativno ograjo.

Lastnik / Varuh:

Kmetija BISTERNIK, Podpeca 12 Lastnik: Vid Boštjan
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Bisternikovo znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
V gozdu nad domačijo Bisternik v Podpeci stoji zidano štiristrano znamenje z štirimi polkrožnimi zidnimi nišami. Tri niše so prazne, v eni pa je
postavljen lesen križ z Jezusom. Znamenje ima štirikapno streho, pokrito s pločevino in z križem na vrhu.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Znamenje stoji ob stari poti, ki vodi od domačije Bisternik do cerkve
sv. Helene na Pikovem. Verjetno se je uporabljalo tudi v procesijske namene ob večjih cerkvenih praznikih.
Prvotna zgodba o namenu postavitve znamenja, pa ni več poznana.

Geo-Koordinate:
46.486900250638946° geogr. širina, 14.836757183074951° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podpeca 12
2393 Črna na Koroškem
Znamenje stoji v gozdu nad domačijo Bisternik,
Podpeca 12.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V eni niši je razeplo s Križanim, ostale tri niše so
prazne.

Umetnik/umetnica:
Vid Boštjan

Čas

n a s ta n k a :

Obnovljena 2007

Lastnik / Varuh:
Vid Boštjan
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Božičev slap

K at e g o r i j a :

Naravni spomenik, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
V zgornjem delu je slap enopramenski, v spodnjem pa se razprši na
drobne laske. Slapišče je lahko dostopno in izlet do sem je primeren za
vsakogar. Slapišče je vodnato pomladi ter jeseni, poleti pa od potoka
ostane le vlažna stena.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Dostop: Najlažje je s ceste Črna – Javorje. Po 2 km poti proti Javorju se
na desno odcepi makadamska cesta, po kateri se moramo peljati še 2
km navkreber. Dva ovinka pod Božičevo kmetijo je na levi strani viden
potoček s številnimi šumi, slap pa je viden s ceste. Do njega je še 350
m peš poti.
Vir: http://www.koroska.si/index1.php?site=turinfo
&nid=1058&kat=512&lang=1&fir=63,
http://www.obcinacrna.eu/index1.php?izbor=6; http://www.burger.si/
Slapovi/Koroska/RezmanovInBozicevSlap/BozicevSlap.htm

Geo-Koordinate:
46.460921278724484° geogr. širina, 14.851799011230469° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Kmetija Božič, Ludranski Vrh
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Burjakova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Burjakova kapela ima štirikotno obliko, pokrita je z lesenimi skodlami,
na strehi pa ima majhen zvonik, v katerem je tudi majhen zvon. Kapela
je v notranjosti poslikana s podobo Brezjanske Marije. Kapela je lepo
vzdrževana in tudi okrašena z cvetjem. Na sprednji steni kapele je na
lesnem delu pritrjen križ z Jezusom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V preteklosti je v bližini tega kraja že stala prvotna Burjakova kapela,
ki pa je stala na drugi strani ceste. Zakaj so jo postavili pa ni znano.
Nekdanji gospodarji Burjakove domačije so bili v času druge svetovne
vojne od Nemcev deportirani v koncentracijsko taborišče Dachau. Ob
srečni vrnitvi iz taborišča so se zaobljubili Mariji in da ji bodo postavili
novo kapelo. Kmalu po vojni leta 1946, ko so delali novo cesto so staro
kapelo prestaviti in postavili novo na sedanjem mestu. Novo kapelo so
tudi že nekajkrat prenavljali.
Ustni vir: Kočnik Janez, 28.3.2011

Geo-Koordinate:
46.473528096639996° geogr. širina, 14.781825542449951° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Topla
2393 Črna na Koroškem
Kapela stoji ob odcepu z ceste skozi Toplo h kmetiji
Burjak.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

1938 2000 1965
Kapela je v notranjosti poslikana s podobo Brezjanske Marije.

Čas

n a s ta n k a :

1938, 1946, 1965, 2000

Lastnik / Varuh:
Domačija p.d. Burjak

9

Cerkev sv. Ane v Koprivni

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Cerkev sv. Ane v Koprivni je preprosta enoladijsko zasnovana prostornina, v katero vodi polkrožen portal na severni steni ladje. Vsa okna
v ladji so pravokotne oblike. Ladja sv. Ane je pravokotne oblike in je
v notranjosti pokrita s plitvim banjastim obokom iz 17. stoletja. Cerkev se zaključi na vzhodu v kratkem gotskem tristrano zaključenem
koru. Med zaključenimi stranicami prezbiterija je stena predrta s tremi šilastoločnimi gotskimi stranicami, od tega imata stranski dve v
krogovičje vrisana dva plitva trilista.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
SVETNICA SV. ANA:
Cerkev je posvečena svetnici, Marijini materi Ani, ki skupaj z Jaohimom
goduje 26. julija. V hebrejščini Ana pomeni milost, ljubezen, molitev.
Sveto pismo pozna dve svetnici Ani, prvo v novi zavezi kot Marijino mater in drugo v stari zavezi kot mater Samuela. Cerkev posvečenih sv.
Ani je na Slovenskem veliko, preko 70, v njeno čast pa je tudi več božjih
poti. Svetnica je priprošnjica za srečno poroko, srečen porod ter srečen,
z otroki poln zakon, na Slovenskem pa je bila sv. Ana tudi priprošnjica
za srečno zadnjo uro. Praznik njenega godu se menda pojavi šele konec
12. stoletja, v zahodnem svetu pa se njeno čaščenje pojavi šele po 16.
stoletju, ko je leta 1584 Gregor XIII. zapovedal njen god za vso Cerkev.
Predvsem kapucini, karmeličani in benediktinci so spodbujali njeno
čaščenje, svoje je pripomogla tudi likovna umetnost z deli, ki so prikazovali motiv sv. Ane Samotretje ali marijanske motive Marijinega rojstva.
Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, katalog,
Ravne na Koroškem, 2002 , str. 92-94.

Geo-Koordinate:
46.48248263180268° geogr. širina, 14.723074436187744° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koprivna
2393 Črna na Koroškem
V povirju Meže, tik ob meji z Avstrijo, na strmem
pobočju Jelenovega vrha stoji na višini 1221 metrov
podružnična cerkev, posvečena sv. Ani.

Čas

n a s ta n k a :

15. stoletje, 17. stoletje

Lastnik / Varuh:
Župnija Koprivna

Evidenčna
EŠD 3066

številka dediščine:
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Cerkev sv. Helene
v Podpeci

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Sv. Helena predstavlja tip osamljene, preprosto enoladijsko zasnovane
gotske cerkvice, na vzhodu zaključene s 5/8 kratkim korom. Prezbiteriju
cerkve je na severni strani prizidan nečlenjen zvonik s piramidasto streho, na južni strani pa se na cerkev naslanja poligonalna stranska kapela.
Kapela in prezbiterij sta obdana z visokim talnim zidcem. Fasada cerkve ima šivane robove. Na severni fasadi je dobro ohranjena freska sv.
Krištofa. Celotna cerkev je pokrita s skodlami, nad kapelo pa se danes
dviguje lesen nadstrešni stolpič.
Okna na severni in južni strani cerkve ter na prezbiteriju so pravokotna,
le na vzhodni stranici prezbiterija je stena predrta s prvotnim gotskim
oknom, ki se pri vrhu zaključi v gotskem trilistu.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
O cerkvi ni ohranjenih veliko podatkov razen tega, da je bila postavljena
leta 1477, vendar je bila popolnoma prezidana in barokizirana verjetno
v 18. stoletju. Najstarejši, torej gotski del stavbe, danes predstavljata
kapela in prezbiterij z ohranjenim gotsko zašiljenim oknom s trilistom.
Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, Katalog,
Ravne na Koroškem, oktober 2002, str. 98-100.

Geo-Koordinate:
46.488850389627686° geogr. širina, 14.836864471435547° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podpeca
2393 Črna na Koroškem
V zaledju Črne v smeri Pece, na precej samotnem
kraju imenovanem Pikovo, stoji, na višini okoli 1000
m n.m.v., podružnična cerkev sv. Helene.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Freska sv. Krištofa na fasadi cerkve

Čas

n a s ta n k a :

tretja četrtina 15. stoletja., 1544, druga polovica 17.
stoletja., druga polovica 18. stoletja.

Lastnik / Varuh:

Župnija Črna na Koroškem

Evidenčna
EŠD 2935

številka dediščine:
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Cerkev sv. Jošta v Javorju

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Današnja cerkev, posvečena sv. Joštu, iz 17. stoletja je malo širša od
prvotnih, na kar kažejo tudi lepo razstavljene arheološke najdbe v
ladji cerkve. Cerkev je enoladijska, pravilno orientirana od zahoda
proti vzhodu, kjer se celota lepo zlije v tristrano zaključen prezbiterij.
Nečlenjeni zvonik s šivanimi robovi je na severni strani prislonjen ob
ladjo, v njegovem pritličju je urejena zakristija. Celotna cerkev je pokrita
s skodlasto streho, enako tudi strma streha zvonika.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
O cerkvi ni ohranjenih nobenih arhivskih dokumentov. Ob obnovi cerkve so našli temelje dveh prednic. Ugotovljene so bile tri razvojne gradbene faze. Od prvotnega objekta so se ohranili masivni temelji severne,
zahodne in južne stranice. Druga cerkev je bila verjetno romanskega
izvora, saj so pod nasutjem današnjega prezbiterija odkrili temelj romanske polkrožne apside, poleg tega pa tudi temelje prvotne oltarne
menze na južni strani oltarja. Ob izkopavanju so odkrili izredno močno
plast ožganine na temelju južne stene, kar kaže, da je cerkev pogorela.
LEGENDA O NASTANKU CERKVE:
O nastanku cerkve legenda pripoveduje, da so na Drvodelovem v Javorju pri Črni neko jutro našli podobo sv. Jošta, kar je pomenilo, da mu
morajo tam sezidati cerkev. Drvodel ni dovolil, češ, da bi mu romarji
pohodili ves travnik. Sv. Jošt je to slišal in mu strašno zameril. Kmet
Podkržnik pa je rekel, da bi dal njivo, če je potrebno. Drugo jutro je že
stala podoba na Podkržnikovi njivi. Podkržnik je bil ponosen, da si je
svetnik izbral njegovo zemljo. Cerkev so sezidali na prostoru, kjer so
našli podobo, le-to pa so postavili na veliki oltar. Tako je naneslo, da
je bil glavni oltar obrnjen proti Drvodelovi hiši. Sv. Jošt ni in ni mogel
pozabiti žalitve neolikanega Drvodela. Bil je celo tako užaljen, da so
vsako jutro našli njegovo podobo na stranskem oltarju, tako da je kazal
Drvodelu hrbet.
Tri dni zapored so jo postavljali nazaj na glavni oltar, ponoči pa se je
spet preselila na stranskega. Za ta čudež so izvedeli daleč naokrog, tako
da so romarji vanjo na veliko romali. Danes pa brezverni svet noče več
verjeti v ta čudež in zato je cerkev sv. Jošta samo še javorska podružnica.
Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, Katalog,
Ravne na Koroškem, 2002, str. 104-106.

Geo-Koordinate:
46.45539385239604° geogr. širina, 14.909777641296387° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Javorje
2393 Črna na Koroškem
Vzhodno od Črne, po lokalni cesti, nad domačijo
Podkržnik. Nižje stoječa od farne sv. Magdalene, na
približno 1000 m n.m.v., stoji podružnica cerkev,
posvečena sv. Joštu.

Čas

n a s ta n k a :

17. stoletje

Lastnik / Varuh:
Župnija Javorje

Evidenčna
EŠD 3031

številka dediščine:
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Cerkev sv. Marije
Magdalene v Javorju

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Današnja podoba sv. Magdalene je kot pravokotno zasnovana arhitektura, ki se lepo zliva s krajino, v katero je postavljena. Na vzhodnem delu
se enoladijska cerkev zaključuje v tristrano zaključenem prezbiteriju, ob
severno steno ladje pa je postavljen širok nečlenjen baročni zvonik, ki
je pokrit s pločevinasto streho čebulaste oblike. Vhoda v cerkev sta dva.
Tisti na zahodni strani je danes zazidan z lesenim prizidkom, iz katerega
se pride na pevski kor, zato se za vstop v cerkev uporablja južni stranski
portal, ki je preproste pravokotne oblike. Na zahodu kamnit pevski kor
sloni na dveh trebušastih stebrih s kapiteli.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Župnijska cerkev sv. Magdalene se prvič omenja v 14. stoletju, vendar
o njeni stavbni zgodovini ni ohranjenih dosti arhivskih dokumentov,
prav tako sama stavba v današnji podobi ne kaže nobenih gotskih
ostalin. Prvotno je bila cerkev podružnica pliberške prafare in pozneje
podružnica župnije v črni. Iz slednje se je izločila leta 1789 kot kuracija,
ki je bila 1792. leta povzdignjena v župnijo.
Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, Katalog,
Ravne na Koroškem, 2002, str. 101-103.

Geo-Koordinate:
46.45749294112694° geogr. širina, 14.929647445678711° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Javorje
2393 Črna na Koroškem
Vzhodno od Črne, na najvišji točki slemena, stoji
javorska župnijska cerkev, posvečena sv. Magdaleni.
Z n.m.v. 1156 m je najvišje ležeča župnija v Sloveniji.
Ob cerkvi je pokopališče, ki ga obdaja obzidje.

Čas

n a s ta n k a :

14. stoletje in 18. stoletje

Lastnik / Varuh:
Župnija Javorje

Evidenčna
EŠD 3030

številka dediščine:
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Cerkev sv. Ožbolta

K at e g o r i j a :

Portal, vrata, Fasadni ornament

Opis
Enoladijska neoromanska stavba s členjeno zunanjščino je bila postavljena leta 1868, po tem, ko je stara cerkev pogorela. V njej je bročna
oprema.
Cerkev sv. Ožbolta predstavlja enotno neoromansko arhitekturo.
Stavba je enoladijska zasnova, katere prostor se lepo zaokroži v oltarnem prostoru s polkrožno apsido. Na severni in južni strani ima ladjo
razširjeno z dvema kapelama, ki imata na oltarni strani prizidano vsaka
po eno zakristijo.
Na severni strani je ob ladjo prislonjen visok členjen zvonik, ki ga tik pod
streho krasijo neoromanske bifore. Glavni vhod v cerkev je na vzhodu
in predstavlja preprost pravokoten portal, nad katerim je zahodna fasada predrta s tremi polkrožnimi okni. Po dve polkrožni okni členita južno
in severno fasado visoko v steni, zunanjo steno kapel in apside. Okni na
apsidi sta zaprti z umetelnimi vitraži, na katerih sta upodobitvi sv. Srca
Jezusovega in Marijinega.
Notranjščina lepo dopolnjuje mogočno zunanjo podobo črnjanske farne cerkve. Nad vhodom v cerkev se na vzhodu dviga kamnit pevski kor.
Notranja cerkvena oprema je bogata, večinoma je nastala v letih po
nastanku cerkve, verjetno pa najstarejšo opremo predstavljata levi
stranski Marijin oltar in poligonalna prižnica iz časa nastanka cerkve.

Geo-Koordinate:
46.47026311738957° geogr. širina, 14.849739074707031° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Cerkev stoji v središču Črne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Glavni oltar je lep historični oltar iz druge polovice
19. stoletja, posvečen sv. Ožboltu. Patron cerkve je,
poudarjeno s kraljevim žezlom v roki, prikazan kot
vladar, v drugi roki pa drži kroglo, na kateri stoji vran.
V niši na levi in desni strani oltarja sta postavljena sv.
Boštjan in sv. Florijan, loka na straneh oltarja pa krasita figuri sv. Petra in sv. Pavla. V atiki nad osrednjo nišo
sta slikovito prikazana prizora Marijinega vnebovzetja in Marijinega kronanja.
Desni stranski Križev oltar nam predstavlja trpečega
Kristusa na križu, ob vznožju pa stojita dve celopostavni svetniški figuri Matere Božje in sv. Janeza
Evangelista.
Najstarejši je levi stranski Marijin oltar, vendar
zanesljivega datuma, kdaj je nastal, ni. Verjetno ga
lahko datiramo v čas okoli nastanka cerkve. Kot
osrednja podoba oltarja je prikazana Brezmadežna,
ob straneh pa celopostavni svetnici nosita orodje
svojega trpljenja, na levi je postavljena sv. Barbara s
stolpom in na desni sv. Katarina s kolesom. Podobo
oltarja lepo zaokrožajo angelci in angelske glavice, ki
obdajajo Mater Božjo.
Cerkveno notranjščino kot celovito vizualno celoto
lepo zaokrožajo poslikave stropa iz druge polovice
19. stoletja s svetniško motiviko.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 14. stoletja, 1309, tretja četrtina 19.
stoletja., 1868

Lastnik / Varuh:

Župnija Črna na Koroškem

Evidenčna
EŠD 2934

številka dediščine:
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Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Črna je kraj v zgornjem delu Mežiške doline, ki z alpskimi dolinami v
svoji okolici, z Bistro, Javorjem, Koprivno, Podpeco in Toplo slovi po izjemnih naravnih lepotah. Najstarejši del naselja se je razvil ob župnijski
cerkvi sv. Ožbolta. Kraj se prvič omenja kot posest rodbine Spanheimov
leta 1309.
Prvotna cerkev naj bi nastala že v 12. stoletju. Zgradila jo je grofovska
družina Spanheim in jo posvetila sv. Ožboltu, lovskemu patronu, ker
je v okolici imela svoja lovišča. Stavba se ni ohranila, saj je pogorela v
požaru leta 1863. Med leti 1863 in 1868 je bila v sedanji neoromanski
podobi postavljena nova cerkev sv. Ožbolta.
Cerkev je župnijska in ima kot podružnico cerkev sv. Helene v Podpeci.
Župnik župnije Črna soupravlja še župniji v Koprivni in Javorju. Prvotno je bila cerkev podružnica prafare sv. Mihaela v Pliberku. Duhovnika
župnije pa viri navajajo že leta 1362. Vikarijat je bil leta 1787 povzdignjen v samostojno župnijo Črna.
SVETNIK SV. OŽBOLT:
Češčenje sv. Ožbolta, Ožbalta ali Oswalda prihaja z nemškega Severa.
Rojen naj bi bil okoli leta 605 kot sin angleškega kralja Etelfrida v državi
Northumberland ob škotski meji. Po očetovi smrti je moral bežati na
Škotsko, kjer se je pokristjanil in je nato spet zavzel očetov prestol.
Razširjal je krščansko vero in bil ustanovitelj benediktinskega samostana na otoku Holy, ki se je kmalu razvil v središče misijonske dejavnosti v Angliji. Padel je v boju s poganskimi Mercijevci leta 642. Češčenje
sv. Ožbolta so razširili znameniti škotski menihi, ki so kot misijonarji prihajali v Nemčijo, Francijo in Italijo. Častili so ga kot mogočnega
priprošnjika v morskih nevarnostih, v neki meri je prevzel vlogo starega
indoevropskega božanstva, ki so mu priporočali letino, živino in vreme.
Ob njegovem godu 5. avgusta je v hribovitih krajih na Koroškem žetev
že v teku, v planinah pod Peco mora biti, pravijo, rž v novinah do sv.
Ožbolta požeta. Pregovor v Mežiški dolini pravi: če o sv. Ožboltu dežuje,
še dolgo ni lepega vremena. Svetnika so večinoma upodabljali s krono
kot vladarja, z mučeniško palmo v rokah, ob nogah ali na nogah pa mu
čepi krokar s prstanom ali pismom v kljunu. Zaradi črnega krokarja, ki je
upodobljen na roki osrednje svetniške podobe sv. Ožbolta na glavnem
oltarju cerkve, se je okoli nastanka cerkve spletla pripoved.
wLEGENDA O NASTANKU CERKVE:
Ta pravi, da so pred davnimi in davnimi časi hoteli javorski kmetje v
mali Črni, pol ure hoda proti vzhodu, postaviti cerkev, ki bi jo posvetili
sv. Ožboltu. Graditelji so temelje že položili in vse je bilo pripravljeno
za začetek gradnje. V tistih dneh pa so opazili črnega vrana, ki je vsak
večer nosil trščice v neznano smer. To se jim je zdelo čudno, zato so
poslali tesarja, da pogleda, kam vran trščice nosi. Ta je šel in videl, da
vran nanaša trske na hribček in jih polaga v podobi majhne cerkve. Ko
se je tesar vrnil, je odkritje sporočil graditeljem. Ti so sklenili, da bodo
postavili na vranovem gričku cerkev, posvečeno sv. Ožboltu. In še danes
tam stoji.
Literatura: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline,
Katalog ob razstavi, oktober 2002, str. 95-97. In Register nepremične
dediščine.
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Cerkev sv. Uršule
na Uršlji gori

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Široko zasnovan ladijski del se na vzhodu steka v ožji in nižji 5/8
zaključeni tradicionalni prezbiterij, na zunanjščini obdan s šestimi gotskimi stopnjevanimi zunanjimi oporniki. Oltarnemu prostoru sta s severne in južne strani dodani po ena nižja kapela kot podaljšek stranskih
ladij.
Vhod v cerkev je na zahodu, kjer ima cerkev pod zvonikom vhodno
lopo. Severna in južna stena sta predrti z gotsko zašiljenimi okni, med
oporniki na vzhodni steni prezbiterija pa so stene predrte s sedaj pravokotnimi okni, katerih šilasto zaključena ostenja so nekje v preteklosti
zazidali. Cerkev se danes ponaša z dvema zvonikoma: zahodnim iz leta
1614, ki ga je sezidal mojster Joannes Dominus Abundio. Ob kasnejših
posegih, ko so zahodni zvonik zaradi izpostavljene lege znižali, so
istočasno postavili tudi južni zvonik, v katerem so še danes trije zvonovi
z letnicami 1701, 1705 ter najmlajši in najstarejši z letnico 1584.

Geo-Koordinate:
46.484270407052115° geogr. širina, 14.965052604675293° geogr. dolžina

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda

Geografska

Podružnična cerkev posvečena sv. Uršuli je s svojo lego na 1699 metrov
visoki Uršlji gori najvišje stoječa cerkev v Sloveniji. Romarska cerkev stoji na nekdanji deželni meji med Koroško in Štajersko.
V bogatem koroškem ustnem in pisnem izročilu obstaja več pripovedk
povezanih z nastankom romarske cerkve. Ena izmed njih pripoveduje,
da je bilo tam, kjer je danes na Uršlji gori cerkev, nekoč jezero, kjer je
prebival vodni mož. Mimo je prišla sv. Uršula in ga poprosila, če bi se
preselil, da bi tam živela s svojimi devicami. Povodni mož se je na njeno
željo preselil, izpraznil pa je tudi jezero, ki ga je odnesel s seboj na Pohorje. Tam je sedaj Črno jezero.

Čas

Dragoceno arhivsko dokumentacijo o sami cerkvi ter o začetku in poteku gradnje danes hranita nadškofijski arhiv v Ljubljani in župnijski
arhiv v Starem trgu pri Slovenj Gradcu. V njej je zapisano, da so cerkev
sv. Uršule začeli graditi kmalu po letu 1570. Številne donacije ter trud
prebivalstva dokazujejo, da je bila cerkev sezidana v znamenje zvestobe kmečkega prebivalstva katoliški veri v času obnove katoliške cerkve.
Pobudniki in donatorji za gradnjo cerkve so bili domačini, zlasti Anton
in Florijan Plešivčnik, Vincent Prevolnik, Baltazar Naravnik, Rudpret
Šišernik ter Benedikt in Lampret Močilnik.

d o lo č i t e v l e g e :

Jazbina
2393 Črna na Koroškem
Cerkev stoji na vrhu Uršlje gore, jugozahodno od
Raven na Koroškem.
n a s ta n k a :

druga polovica 16. stol., prva četrtina 17. stol., 16011602, 1614

Lastnik / Varuh:

Župnija Stari trg v Slovenj Gradcu

Evidenčna
EŠD 3393

številka dediščine:

Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, Katalog,
,Ravne na Koroškem, 2002, str. 15-19.; Vinko Möderndorfer, Koroške
ljudske pravljice in pripovedke, Celovec, 1994, str. 25-26.; Zavod za
Varstvo kulturne dediščine, OE Maribor, Svetlana Kurelac Stjepanović.
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Domačija Burjak, Topla

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Domačijo sestavljajo pritlična zidana hiša, večje zidano gospodarsko
poslopje, dvojni kozolec toplar, kapelica, kašča, dotrajani stavbi mlina
in žage ter pomožni objekti. Stavbe so iz 19. stoletja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Domačijo Burjak v Topli zaokrožajo poleg stanovanjske hiše, še gospodarsko poslopje, kašča, in nekoliko nižje ob potoku ležeča mlin in
kapela. Na stanovanjski hiši je naslikana podoba Sv. Florijana, ki je
zaščitnik pred ognjem in vodnimi ujmami. Ljudje so ga pogosto slikali
na fasade stanovanjskih objektov, saj so verjeli, da jih ščiti pred naravnimi nesrečami. Lepo podobo imajo tudi balkonske line na stanobvanjski
hiši, ki spominjajo na zvezde in kelihe. Gospodarsko poslopje krasijo
tako kot ostale objekte dvokapne čopaste strehe in svetlobne line v
zatrepih.
Kašča je bila kot objekt na kmetiji vidno povezana z hišo. Vedno je postavljena tako, da je vhod viden že iz hišnega praga. Vedno je bila toliko
oddaljena od drugih stavb, da je bila varnejša pred ognjem in hkrati
tako blizu hiše, da je bil mogoč nadzor nad njo. Kaščo so po ustnih
pričevanjih gradili štirje tesarji, ki so prevzeli vsa dela. Debla so tesali,
oblikovali lesene zveze, vgradili shrambene predale za žito „košte“ in
kaščo tudi pokrili z leseno streho –„šitlni“, oziroma skodlami. Pri izdelavi
kašče so uporabljali preprosto orodje, za vezavo lesenih tramov, pa so
uporabljali lesen čepe -„tumplne“. Pri izdelavi je bil uporabljen kvaliteten borov, macesnov ali smrekov les počasne rasti.
Mlin je štiristtrane oblike z pravokotnim tlorisom. Ima dvokapno streho
pokrito s skodlami. Na zunanji strani mlina so k potoku napeljane rakve,
ki pripeljejo vodo vse do mlinskega kolesa, ki je na strani hiše. Mlin stoji
ob potoku in blizu ceste, ki pelje skozi Toplo. Ob mlinu je tudi odcep
ceste, ki pelje k domačiji Burjak. Mlin se je uporabljal za mletje žit in
pridelave moke iz njih, za lastne potrebe po moki in za bližnje sosede.
Nedaleč od Mlina pa stoji tudi Burjakova kapela z majhnim zvonikom.
Vir: Register nepremične dediščine. Liljana Suhodolčan, Kašče v Mežiški
dolini, Koroški muzej, Ravne na Koroškem, 1996, str. 7-20, 45.

Geo-Koordinate:
46.476174221565145° geogr. širina, 14.77910041809082° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Topla 3
2393 Črna na Koroškem
Topla 3. Skupina stavb stoji v pobočju zahodno od
ceste, ki vodi skozi naselje, mlin, čebelnjak in kapelica
pa ob potoku ob cesti.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na steni Burjakove stanovanjske hiše je naslikana
podoba sv. Florijana kako gasi domačijo. Nad njim
so napisane letnice 1820, 1914 in 1933.Na balkonu
na Burjakovi hiši se nahajajo izrezljane line v obliki
zvezd in kelihov. Na hlevu domačije Burjak v Topli
so izrezljane svetlobne line. Nekatere so izrezljane v
obliki dveh polkrogov, druge pa v obliki dveh črk B, ki
sta hrbtno obrnjeni ena proti drugi.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
družina p.d. Burjak

Evidenčna
EŠD 7710

številka dediščine:
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Domačija Fajmot, Topla

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Na domačiji Fajmot stoji ob stanovanjski hiši, datirani v leto 1790 in
poznobaročno poslikavo, nadstropna kašča, ki ima zidano pritličje,
v katerem je preužitkarsko stanovanje, nadstropje pa je leseno in je
služilo kot shrambna kašča. Poleg kašče stojijo še gospodarska poslopja, kot sta ovčji hlev in hlev za govedo. Stavbe so prekrite z dvokapnimi
čopastimi strehami in so prekrite s šitlni.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na kmetiji je zanimiva kašča, ki stoji od leta 1914 in jo je postavil tesar Simon Tevc iz Črne na Koroškem. Spodnji, zidani del kašče ima stanovanjski del, eno sobo. V zadnjem delu pritličnega zidanega dela je
nekoč bila kovačnica, del pa je bil namenjen kleti. Zgornji leseni del je
služil kot kašča za shranjevanje žita in suhomesnih izdelkov.
Viri: Liljana Suhodolčan, Kašče v Mežiški dolini, Koroški muzej, Ravne na
Koroškem, 1996, str. 7-20., Jože Hudales, Mlinska cesta Šoštanj, Črna na
Koroškem, Železna Kapla, 2002 in Mihael Fajmut, 11.11.2009.

Geo-Koordinate:
46.48385671221885° geogr. širina, 14.766075611114502° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Topla 9, 10
2393 Črna na Koroškem
Kmetija leži v dolini Tople

Umetnik/umetnica:
Simon Tevc

Čas

n a s ta n k a :

kašča je nastala leta 1914

Lastnik / Varuh:

Kmetija Fajmut, Topla 9,10. Mihael Fajmut
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Domačija Florin, Topla

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Domačijo sestavljajo zidana, nadstropna hiša v osnovi iz 17. stol.,
preužitkarska hiša, gospodarsko poslopje in značilna kašča. Stavbe pokrivajo čopaste skodlaste strehe, ki imajo na robovih slemen pritrjene
majhne lesene figure, imenovane "pobi ali dedi", ki naj bi varovale poslopje.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Stanovanjska hiša je pravokotne tlorisne oblike in jo pokriva štirikapna
čopasta streha prekrita s šitlni. Na fasadi ima naslikani dve fasadni psolikavi, na vogalih hiše pa okrasne šive. Ena je znak Jezusovega kronograma, ki je naslikan na fasado stanovanjske hiše kor simbol zaščite
pred vseh hudim in tudi kot simbol sreče ter ljubezni, ki naj se kaže v
krogu domačih. Druga poslikava pa sta letnica 1730, ki je povezana z
nastankom hiše in letnica 2007 z njeno obnovo. Posebnost teh domačij
so tudi čopaste strehe. Na čopasti strehi so na gospodarskem poslopju domačije Florin v Topli ohranjeni strešni jezdeci oziroma po koroško
»pobi«. To so iz lesa izrezljane figure, ki od daleč spominjajo na človeka.
Florinova kašča ima kvadratno obliko in je podkletena nadstropna
kašča, z dvokapno s »šitlni« (skodlami) pokrito streho. Kašča nima »ganka«, v nadstropni del pa vodijo stopnice, ki se začnejo pred vhodom v
pritlični del kašče.
Kašča je bila kot objekt na kmetiji vidno povezana z hišo. Vedno je postavljena tako, da je vhod viden že iz hišnega praga. Vedno je bila toliko
oddaljena od drugih stavb, da je bila varnejša pred ognjem in hkrati
tako blizu hiše, da je bil mogoč nadzor nad njo. Kaščo so po ustnih
pričevanjih gradili štirje tesarji, ki so prevzeli vsa dela. Debla so tesali,
oblikovali lesene zveze, vgradili shrambene predale za žito „košte“ in
kaščo tudi pokrili z leseno streho –„šitlni“, oziroma skodlami. Pri izdelavi
kašče so uporabljali preprosto orodje, za vezavo lesenih tramov, pa so
uporabljali lesen čepe- „tumplne“. Pri izdelavi je bil uporabljen kvaliteten borov, macesnov ali smrekov les počasne rasti.
Kletni prostor je imel vedno eno ali več manjših odprtin za zračenje. Tla
v kleti so bila zbita iz zemlje. Kletni prostor so uporabljali predvsem za
shranjevanje „mošta“, oziroma sadjevca. Posledično stoji zaradi tega pri
marsikateri kašči tudi lesena stiskalnica „preša“, kateri so potem za njeno zaščito podaljšali nadstrešek. Prostor v pritličnem delu so uporabljali
za shranjevanje namletega žita. Zaradi te namembnosti so bili v tem
prostoru tudi posebni predalniki, ki so se imenovali „košti“. Pomemben
člen vsake kašče je tudi lesen „gank“, ki spominja danes na hodnik ob
zunanji steni hiše. Na kaščah so se ganki nahajali na sprednji čelni strani. Uporabljali so jih za sušenje pridelkov, predvsem zelišč in fižola. Za
zračenje in držanje primerne klime so bile v kašči tudi narejene zračne
line, ki so bile različnih oblik. Nadstropna kašča je imela povezano
pritličje in nadstropje z zunanjimi stopnicami, ki so vodile na zunanji
strani iz spodnjega na zgornji „gank“. Kašče imajo tudi eno značilnost, ki
se ji reče medetažna stopnica, ki je razširjeno zgornje nadstropje na eni
ali pa na večih straneh. Ta medetažna stopnica bi naj oteževala dostop
glodalcem v zgornji kaščni prostor. Je pa ponavadi tudi na zunanji strani bogato okrašena z raznimi vzorci. Posledično je zaradi medetažne
stopnice nadstropna etaža kašče ponavadi širša od pritlične. Tudi v
nadstropnem prostoru so lahko bili predali za žito, predvsem, pa je bil
ta prostor namenjen shranjevanju suhih mesnih izdelkov.
Poleg kašče in stanovanjske hiše stojijo v strnjenem naselju domačije
Florin, še gospodarsko poslopje in preužitkarska hiša, ki je bila namenjena stanovanju za ostarele gospodarje
Vir: Register nepremične dediščine, ga.Florin, dec.2009. Liljana
Suhodolčan, Kašče v Mežiški dolini, Koroški muzej, Ravne na Koroškem,
1996, str. 7-20.

Geo-Koordinate:
46.47697118634385° geogr. širina, 14.777534008026123° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Topla 4, 5
2393 Črna na Koroškem
Topla 4, 5. Stavbe ležijo na pobočju vzhodno od
ceste.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na fasadi stanovanjske hiše pri Florinu v Topli je na
zunanji steni naslikana podoba latinskega križa z
zaobljenimi stranicami. Znotraj je naslikana podoba
IHS, črka H pa se navzgor nadaljuje v križ in navzdol
v srce. Naslikani sta tudi letnici 1730 in 2007 in obrobljeni v obliki pravokotnika z izbočenima kratkima
stranicama.

Čas

n a s ta n k a :

17. stoletje, 19. stoletje

Lastnik / Varuh:
družina p.d. Florin

Evidenčna
EŠD 7711

številka dediščine:
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Domačija Končnik, Topla

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Domačijo iz 18. stol. sestavljajo večja zidana, nadstropna, podkletena
hiša, preužitkarska hiša, gospodarsko poslopje in kašča. Stavbe pokrivajo skodlaste strehe. Vzhodno pod domačijo stoji kapela.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Podobno kot druge doline v Karavankah je bila tudi Topla poseljena
že konec 16. stoletja. Pet ohranjenih starih kmetij že stoletja oživlja
značilno podobo koroške zemlje: Burjakova, Florinova, Kordeževa,
Fajmutova in na nadmorski višini 1120 m še Končnikova domačija.
Hiše na strmih pobočjih se skupaj z gospodarskimi poslopji stiskajo
v gručo, ki je pod čopastimi, s skodlami kritimi strehami od daleč videti kot majhen zaselek. Skrbno in lepo oblikovana glavna poslopja z
živobarvnimi poslikavami in zanimivimi rezbarskimi detajli še danes
pričajo o domiselnosti, oblikovalskem čutu in zavesti domačinov, ki so
kljub trdemu kmečkemu življenju čudovito etnološko dediščino skrbno
ohranjali iz roda v rod.
Domačija Končnik je najvišjeležeča kmetija v dolini Tople in jo poleg
zidane stanovanjske hiše zaključujejo še gospodarska poslopja, kašča,
preužitkarska hiša in kapela. Od domačije vodi cesta naprej čez Preval
proti Koprivni, najprej skozi drevored sadnega drevja, mimo velikega
jesena in ovčjega hleva.
Vir: Register nepremične dediščine. in http://crna.atspace.com/, 2011.

Geo-Koordinate:
46.48404878521125° geogr. širina, 14.760904312133789° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Topla 11, 12
2393 Črna na Koroškem
Topla 11, 12. Objekti domačije stojijo v pobočju ob
cesti, ki pelje skozi naselje.

Čas

n a s ta n k a :

18. in 19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Končnik

Evidenčna
EŠD 7712

številka dediščine:
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Domačija Mihev, Podpeca

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Domačijo sestavlja več stavb: nadstropna zidana hiša, v osnovi iz prve
polovice 17. stol., preužitkarska hiša, velik lesen skedenj in dve kašči.
Vse stavbe so krite s skodlami, le hiša je krita z eternitom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Mihevovo domačijo zaokrožajo stanovanjska hiša, gospodarkso poslopje, preužitkarska hiša in kašča. Stavbe so prekrite z dvokapno, oziroma štirikapno čopasto streho iz šitlnov. Na stanovanjski hiši je naslikana
tudi poslikava, ki prikazuje letnico postavitve.
Mihevova kašča je bila kot objekt na kmetiji vidno povezana z hišo. Vedno je postavljena tako, da je vhod viden že iz hišnega praga. Vedno je
bila toliko oddaljena od drugih stavb, da je bila varnejša pred ognjem in
hkrati tako blizu hiše, da je bil mogoč nadzor nad njo. Mihevova kašča
je dvonadstropna stavba, ki ima iz kamna zidano klet in iz lesenih, med
seboj vezanih tramov narejeni zgornji nadstropji. Pri lesenih vezavah
prevladuje vez »na lastovičji rep«. Kašča ima leseno dvokapno, čopasto
streho, pokrito z lesenimi skodlami. Na kašči je tudi par majhnih lesenih
oken.
Na Mihevovi preužitkarski hiši so ob strani v prvem nadstropju lepo
izdelana vrata »na oslovski hrbet«. Polkrožnim vratom je bil dodan
štirikoten podboj z lepo izrezljano prečno stranico. Vmesna praznina
je zapolnjena z lesenimi deskami, ki so polkrožno izrezane v obliki vrat.
Preužitkarsko hišo so uporabljali, kot domovanje ostarelih gospodarjev.
Vir: Register nepremične dediščine.

Geo-Koordinate:
46.48755128964644° geogr. širina, 14.815664291381836° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podpeca 57
2393 Črna na Koroškem
Podpeca 57. Stoji s skupino stavb ob makadamski
cesti zahodno od rudnika Helene.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na veliki stanovanjski hiši pri Mihevu v Podpeci je na
zunanji fasadi ohranjena stenska poslikava. Na njej
je letnica 1655, nad letnico je narisana črka M in ob
letnici je naslikano znamenje IHS, pri čemer sledita iz
črke H navzgor križ in navzdol srce Jezusovo.

Čas

n a s ta n k a :

Prva polovica 17. stoletja, 18. stoletje, 19. stoletje

Evidenčna
EŠD 7703

številka dediščine:
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Fetihova vila

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Enonadstropno podkleteno stavbo s poudarjenim vhodnim delom
in pomolom glavnega pročelja pokriva opečna dvokapnica s polnimi
čopi. Zgrajena je bila v drugi četrtini 20. stoletja.
Vir: Register nepremične dediščine.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vilo je zgradil Rudnik svinca in cinka v Mežici za inženirja Viktorja Fetticha. Po drugi svetovni vojni so vilo preuredili in v njej uredili več
manjših stanovanj za rudarske družine.
Vir: Tadej Pungartnik, Rudniške hiše, Analiza stavbne dediščine Rudnika
Mežica, Mežica 2006, str. 43.
Geo-Koordinate:
46.48505346365911° geogr. širina, 14.875810146331787° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Žerjav 28
2393 Črna na Koroškem
Žerjav 28. Vila stoji v središču naselja.

Čas

n a s ta n k a :

Druga četrtina 20. stoletja, 1924

Lastnik / Varuh:

Občina črna na Koroškem

Evidenčna
EŠD 24679

številka dediščine:
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Forma viva, France Rotar

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Polnoplastična ulita krogla, ki danes stoji v Črni, je bila najbolj ambiciozna rešitev v nizu Rotarjevega raziskovanja sferičnih geometrijskih
teles z razprtim, počenim jedrom. Večino skulptur je dotlej realiziral v
bronu, manj v kamnu, le-to na ravenski Formi vivi pa je izdelal v jeklu
in izkoristil surovo teksturo materiala, ki z leti z rjavenjem le pridobiva
v slikovitosti izraza. Za izjemni opus modernističnega kiparskega snovanja v šestdesetih in s krono v delu na Ravnah je Rotar leta 1971 prejel
državno nagrado Prešernovega sklada.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
FRANCE ROTAR, rojen 25. marca 1933 v Ljubljani. Leta 1959 diplomiral
na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Študijsko potoval v Italijo, Francijo, Veliko Britanijo. Leta 1962 se je s štipendijo Prešernovega
sklada izpopolnjeval v umetniški livarni v Veroni. Sodeloval je z Grupo
69 in BE-54. Razstavlja doma in v tujini (mdr.1967 Pariz – Bienale mladih,
1967 Montreal – Expo, 1968 Philadelphia, 1969 Aleksandrija – Mediteranski bienale). Prejel številne nagrade (mdr. III.Nagrado za kiparstvo
na mednarodni razstavi v Slovenj Gradcu 1966, nagrado Prešernovega
sklada 1971, leta 1980 Župančičevo in 1988 Jakopičevo nagrado). Od
leta 1992 je izredni od 1998 pa redni profesor za kiparsko tehnologijo
na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani.
Vir: Košan Marko, Forma viva Ravne na Koroškem 1964-1989, katalog,
Koroški muzej Ravne na Koroškem, 1999, str. 50,51.

Geo-Koordinate:
46.469527878911784° geogr. širina, 14.85250174999237° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Forma viva stoji pred hotelom Krnes, v centru Črne
na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

Abstraktna struktura

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
France Rotar

Čas

1970

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Črna na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej

23

Godčev križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ ob cesti na Naravske Ledine. Kip križanega je kupljen.
Križ je bil pred kratkim obnovljen.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po ustnem pripovedovanju so ta križ postavili za varovanje oseb. Nekoč
so ljudje hodili pogosto na živinske sejme, kjer so prodajali svojo živino.
Domov so se vračali pozno in z lepim izkupičkom od prodaje. Na samotnih gorskih poteh so jih večkrat pričakale tolpe roparjev. Ljudi so
napadli in okradli, večkrat tudi močno poškodovali.
Križ naj bi varoval pred hudobnimi ljudmi in pomagal za srečno vrnitev
domov.
Ustni vir: Mojca Sovinc, 2009.
Geo-Koordinate:
46.4888218274754° geogr. širina, 14.941706657409668° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Uršlja Gora
2393 Črna na Koroškem
Jazbina, Uršlja gora II Stoji ob robu ceste, ki vodi od
Ošvena na Naravske ledine.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim.

/

napisi:

Lastnik / Varuh:

Za križ skrbi Mojca Sovinc.
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Gostilna Drofelnik

K at e g o r i j a :

Tabla (reklamna, imenska), Fasadni ornament

Opis
Stavba je dvonadstropna in ima dvokapno streho pokrito z strešno
opeko.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V Črni je bila znana gostilničarska obrt vsaj že konec 17. stoletja. Leta
1844 je bilo tu sedem gostilničarjev, pred prvo svetovno vojno jih je
bilo devet.
Lastnik Drofelnikove gostilne je bil proti sredini 19. stoletja Valentin
Velbl z ženo Suzano. Sem so največkrat zahajali rudarji iz Helene ter
trgovski in drugi v Črni zaposleni pomočniki.
Vir: Marija Makarovič, Ivan Modrej, Črna in Črnjani. Črna na Koroškem,
1986, str. 108-109, 114.
Geo-Koordinate:
46.470217796430866° geogr. širina, 14.848794937133789° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Center 37
2393 Črna na Koroškem
Center 37, Črna na Koroškem, za župnijsko cerkvijo
sv.Ožbolta.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Okna so obrobljena z okrasno obrobo, na vogalih pa
ima hiša upodobljene šivane robove.
Napis: Gostilna Drofelnik
Vera Pumpas
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Gostilna Geršak

K at e g o r i j a :

Portal, vrata, Fasadni ornament

Opis
Šestosna enonadstropna stavba v strnjenem zazidalnem nizu ima pravokoten portal z letnico 1844 in klasicistično-bidermajersko ornamentiko, ki členi tretjo os. Hiša ima geometrično profilirano fasado iz konca
19.stoletja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V letu 1828 je bil njen lastnik Jožef Pičnik, za njim leta 1844 Franc Sadic,
leta 1874 Marija Hobel in ob koncu 19. stoletja Jožef Geršak. Med obema vojnama je prišla v last peka in gostilničarja Ivana Geršaka. Domače
ime za to hišo se glasi Andre. Prvotno so jo imenovali Gostilna pri Andreju, potem Klajdernik in nazadnje Geršak.
Notranja oprema gostilniških prostorov je bila odvisna od gmotnega
stanja lastnika gostilne. Oprema običajih gostilniških prostorov je bila
preprosta, namenjena vsakodnevnim in večinoma domačim gostom,
obrtnikom, rudarjem in okoliškim kmetom. Ob stenah in okoli podolgovate macesnove mize so stale dolge klopi, kot sicer pri kmečkih
hišah. Med obema svetovnima vojnama so klopi pred mizami nadomestili stoli z naslonom. za tako imenovane boljše goste je bila v gostilnah tudi posebna soba. V njej so bile kvadratne mize s po štirimi stoli.
V kotu pod stropom je bilo razpelo, navadno obdano z vencem papirnatih rož. Med obema vojnama je bila na vidnem mestu še vladarjeva
slika in marsikje na eni izmed štirih sten tudi slika s šaljivim prizorom iz
lovskega življenja. Tlorisna zasnova gostilniških hiš je bila približno povsod enaka. Razlikovale so se le po tem, da so imele večje gostilne večje
prostore in več prostorov, redke pa tudi plesno dvorano.
Vir: Marija Makarovič, Ivan Modrej, Črna in Črnjani, 1986, Črna na
Koroškem, str. 42,55,57.; Jože Gradišnik: Okrogle in robate storije izpod
Pece, Črna na Koroškem, 2010, str. 138.

Geo-Koordinate:
46.470460780311505° geogr. širina, 14.849371612071991° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Center 26
2393 Črna na Koroškem
Hiša stoji v središču Črne ob cesti, ki se v krožišču
odcepi proti Koprivni.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Portal je štirikotne oblike in v zgornjih kotih lepo
vijugasto zaobljen. V teh dveh vijugah je vklesana
letnica postavitve hiše 18 44. Na stranskih dveh
stebrih so upodobljeni razni motivi, med drugim tudi
cvetovi rož. Na zgornjem prečnem stebru je vklesan
napis GO.

Čas

1844

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Podjetje Alpina, podjetje Elektron, Brunec Janez,
Germadnik Marjana

Evidenčna
EŠD 7650

številka dediščine:

26

Graščina Mušenik

K at e g o r i j a :

Portal, vrata, Fasadni ornament

Opis
Enonadstropna prosto stoječa stavba je bila nekoč last grofov ThurnValssasina. Ohranjene so osnovne značilnosti baročne arhitekture iz 18.
stoletja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pisanju Jožeta Gradišnika je bila v tej stavbi tudi trgovina z živili in
krmo za konje. V času obratovanja fužin v Črni, pa je v njej imel svoje domovanje nadzornik Jabornegg, ki je vodil in nadzoroval vse
železarniške obrate v Črni. V njej imel svoje domovanje tudi upravnik
Carl Scheuchenstuehl, 1792. rojen v Črni, umrl 1867 v Salzburgu; oče
Franz Scheuchenstuhl je ob njegovem rojstvu vodil železarno v Črni,
mati Clara Rauscher. Karel je vodil železarno med leti 1812 in 1823, potem ga je pot vodila drugam in tudi na ministrstvo na Dunaj. Postal je
vidna osebnost na področju rudarstva in metalurgije. V Črni je stanoval
v gradu oz. hiši namestnika in imel svoj laboratorij.
Vir: Jože Gradišnik: Okrogle in robate storije izpod Pece, Črna na
Koroškem, 2010, str.62.; Carl Freicher v. Scheuchenstuehl. Nekrolog. Osterreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwessen. 1867, Št 44, str.
353-355.

Geo-Koordinate:
46.47892168127007° geogr. širina, 14.852700233459473° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Mušenik 7
2393 Črna na Koroškem
Zahodno ob glavni cesti iz Mežice proti Črni na
Koroškem stoji graščina Mušenik. Mušenik 7.

Čas

n a s ta n k a :

18. stoletje

Lastnik / Varuh:

Občina Črna na Koroškem

Evidenčna
EŠD 7642

številka dediščine:
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Grobišče padlih
partizanov na
pokopališču v Črni

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Zadnji del pokopališča v Črni na Koroškem je privzdignjen v obliki kamnitih teras. To je grobišče padlih partizanov, odkrito leta 1946.
Na najvišji terasi je v grobo obdelano kamnito skalo pritrjen kamnit
državni grb, pod njim je spominska plošča z imeni padlih.Vir: Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini, Ravne na Koroškem 1990, str.53.;
Kotnik, Stanko: Granit in bron za skromen spomin, Koroški fužinar, 20.
avgust 1961, št. 7-12, str.7.

Geo-Koordinate:
46.46791228984781° geogr. širina, 14.84976053237915° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Spomenik stoji na Pokopališču v Črni na Koroškem

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V granitno skalo je vgrajena plošča z 32 imeni, nad
njo kamnit državni grb.
Posvetilo na plošči:
PADLI V BORBI ZA SVOBODO DOMOVINE
IN ZA PRAVICO DELAVNEGA LJUDSTVA

Umetnik/umetnica:

Zasnova: Ivan Hercog Posvetilni napis: Ivan Hercog

Čas

1946

n a s ta n k a :

Evidenčna
EŠD 7715

številka dediščine:

28

Hiša Center 102, Črna

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Prostostoječa enonadstropna stavba s štiriosno obcestno fasado ima
nad portalom vzidan kamen z grškim napisom in letnico 1576. V njej je
bila nekoč mrtvašnica. V tej hiši je bila tudi Rešerjeva gostilna in čeprav
je hiša ogromna je imela gostilna samo tri prostore. Videz starosti te
hiše povečujejo mogočni oboki v skoraj vseh spodnjih prostorih in skoraj poldrugi meter debele stene in majhna okna po stilu iz 18.stoletja..
Enonadstropna štiriosna zidana stavba s strmo čopasto streho je krita z
eternitom. Ima portal, ki je omenjen že zgoraj in ta portal je zaključen s
potlačenim segmentnim lokom s sklepnikom. Nad portalom je kamnita
plošča z grškim napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pisanju Jožeta Gradišnika je ta stavba gradič, ki so ga pred veliko
stoletji postavili marenberški grofje, ki so prebivali v njem, kadar so
prihajali na lov v okoliške takrat še neprehodne gozdove. V preteklosti, bi naj bil eno nadstropje nižji, kot pa je danes. Lastniki te hiše pa
so v preteklosti imeli družinsko ime Černic. Še prej pa je bil leta 1764
lastnik te hiše Florija Rišer, za njim leta 1828 Valentin Milner in za njim
1844 Ivan Ambroš. Zatem je hiša prešla v last Gregorja Černic, za njim
pa je bila lastnica hiše Viljemina Černic. Hiša ima domače ime in sicer se
imenuje Rešer. Obstaja tudi več domnev o nekdanjem namenu kamna
z napisom. Po eni izmed njih je bil na pokopališki kostnici ob cerkvi,
po domnevi zdaj že pokojnih domačinov pa je bila nekdaj v Rešerjevi
gostilni mrtvašnica, nekakšna mrliška veža, kar so utemeljevali z bližino
nekdanjega pokopališča ob cerkvi.
Notranja oprema gostilniških prostorov je bila odvisna od gmotnega
stanja lastnika gostilne. Oprema običajih gostilniških prostorov je bila
preprosta, namenjena vsakodnevnim in večinoma domačim gostom,
obrtnikom, rudarjem in okoliškim kmetom. Ob stenah in okoli podolgovate macesnove mize so stale dolge klopi, kot sicer pri kmečkih
hišah. Med obema svetovnima vojnama so klopi pred mizami nadomestili stoli z naslonom. za tako imenovane boljše goste je bila v gostilnah tudi posebna soba. V njej so bile kvadratne mize s po štirimi stoli.
V kotu pod stropom je bilo razpelo, navadno obdano z vencem papirnatih rož. Med obema vojnama je bila na vidnem mestu še vladarjeva
slika in marsikje na eni izmed štirih sten tudi slika s šaljivim prizorom iz
lovskega življenja. Tlorisna zasnova gostilniških hiš je bila približno povsod enaka. Razlikovale so se le po tem, da so imele večje gostilne večje
prostore in več prostorov, redke pa tudi plesno dvorano.
V gostilni pri Rešerju so imeli v obokani veži še posebno mizo za furmane. občasno so pri tej mizi jedli tudi dninarji, ki so jih najemali za razna
poljska dela. Ob njej jebil obešen stenski ščitnik iz grobega domačega
platna. na njem je bilo z velikimi črkami izvezeno »Se vsedemo za mizo,
pokličemo še Lizo, da žlice nam raztalala bo, ker župa je že blizu«.
Vir: Marija Makarovič, Ivan Modrej, Črna in Črnjani, 1986, Črna na
Koroškem, str. 43, 5557.; Jože Gradišnik: Okrogle in robate storije izpod
Pece, Črna na Koroškem, 2010, str. 62.

Geo-Koordinate:
46.470130110159566° geogr. širina, 14.850136041641235° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Center 102
2393 Črna na Koroškem
Center 102. Hiša stoji v jedru naselja, pri cerkvi.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kamnita plošča ima grški napis, ki se glasi: »HTHESE
MOI SHEMERON SOI« (Danes meni, jutri tebi.).
Kamen je bil po vsej verjetnosti prinesen z nekdanjega bližnjega pokopališča, ki je bilo okoli cerkve, kjer
so pokopavali mrtve do leta 1875.

Čas

1576

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Družina Naglič

Evidenčna
EŠD 7651

številka dediščine:
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Hiša Center 22, Črna

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Enonadstropna vogalna stavba je s konca 18. stoletja. Veža v notranjosti
je banjasto obokana, v nekaterih prostorih je štukaturna dekoracija.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Lastnik te hiše je bil leta 1828 Ivan Lipolt, kasneje 1844 Simon Kovač,
za njim 1874 Franc Kovač in ob koncu 19. stoletja Primož Štuler. Hiša
nosi domače ime Lukec. V preteklosti je bila v tej hiši Gostilna pri Lukcu,
katere lastnik je bil Primož Stuller, ki je znal tri jezike, slovensko, nemško
in italijansko. Italijanski oglarji, ki jih je bilo poleti v okoliških gozdovih
veliko, so radi zahajali v to gostilno, saj so se lahko pogovarjali v materinem jeziku. Ta hiša se je imenovala tudi Gostilna na skali ali Gasthaus
zum Felsen. Zatem jo je imel v najemu tudi neki Otitsch, kasneje pa neki
Hrobat. Po koncu druge svetovne vojne je bila v njen ljudska kuhinja,
kasneje pa tudi pošta in postaja milice. Danes je v hiši Etnološka zbirka
Črna.
Vir: Jože Gradišnik: Okrogle in robate storije izpod Pece, Črna na
Koroškem, 2010, str. 95. Marija Makarovič, Ivan Modrej, Črna in Črnjani,
1986, Črna na Koroškem, str. 42.

Geo-Koordinate:
46.47057248108381° geogr. širina, 14.84978199005127° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Center 22
2393 Črna na Koroškem
Hiša stoji v središču Črne ob krožišču.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na stavbi je nad vhodom napis v loku, ki se glasi
ETNOLOŠKA ZBIRKA ČRNA.

Čas

n a s ta n k a :

Zadnja četrtina 18. stoletja

Lastnik / Varuh:

Občina Črna na Koroškem, družini Bratina in Slabe

Evidenčna
EŠD 7648

številka dediščine:
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Balos

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Iz časa obratovanja fužin v 18. stoletju se je ohranila tipična fužinarska
hiša.Hiša ima pravokotno tlorisno obliko in jo pokriva dvokapna čopasta
streha. Streha je prekrita s strešno opeko. Hiša ima poleg pritličnega še
nadstropni del in mansardo. Do vhoda v stavbo vodijo betonirane stopnice.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V zgornji Mežiški dolini vse do leta 1900 skorajda nič ni vplivalo na
rast in razvoj urbanih naselij. Kmetije oz. posestva, na katerih so rudarji prebivali, je rudnik sčasoma odkupil in iz njih so nastajali raztreseni
rudarski zaselki: Jazbina, Žerjav, v Podpeci – Heleni Šmelc, Pecnikovo,
Stoparjevo, Najberževo, Torčevo, Igerčevo, Pikovo ter Breg, Marholče z
Marholčevimi bajtami in Polena pri Mežici.
Blizu Črne, v zaselku Mušenik - Balos, pride do večje pridobitve rudarskih stanovanj šele po ukinitvi fužin, ko okoli leta 1900 prevzame rudnik
dve veliki fužinarski stanovanjski hiši (danes Mušenik št. 2 in 4).
V črni je rudnik z izjemo Mušenika imel sprva le malo stanovanj, ko tu
postavijo, v pozneje osnovanem zaselku Rudarjevo, prve štiri stanovanjske hiše, četvorčke. V naslednjih letih pa je tu nastala močna rudarska
stanovanjska soseska.
Literatura: Mežica 1994, O podobi in preteklosti kraja ob njegovi
840-letnici, str. 88.
Register nepremične dediščine.

Geo-Koordinate:
46.47935018972717° geogr. širina, 14.853708744049072° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Mušenik 2
2393 Črna na Koroškem
Mušenik 2. Ob levem bregu Meže, v severnem delu
Mušenika.

Čas

n a s ta n k a :

18. stoletje

Lastnik / Varuh:

Občina Črna na Koroškem

Evidenčna
EŠD 7741

številka dediščine:
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Hiša Mušenik 4

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Enonadstropna, prostostoječa hiša zgrajena v 18. stoletju nima posebne fasadne ornamentike. Prostore v pritličju pokrivajo grebenasti oboki.Hišo pokriva štirikapna streha prekrita s strešno opeko.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V zgornji Mežiški dolini vse do leta 1900 skorajda nič ni vplivalo na
rast in razvoj urbanih naselij. Kmetije oz. posestva, na katerih so rudarji prebivali, je rudnik sčasoma odkupil in iz njih so nastajali raztreseni
rudarski zaselki: Jazbina, Žerjav, v Podpeci – Heleni Šmelc, Pecnikovo,
Stoparjevo, Najberževo, Torčevo, Igerčevo, Pikovo ter Breg, Marholče z
Marholčevimi bajtami in Polena pri Mežici.
Blizu Črne, v zaselku Mušenik - Balos, pride do večje pridobitve rudarskih stanovanj šele po ukinitvi fužin, ko okoli leta 1900 prevzame rudnik
dve veliki fužinarski stanovanjski hiši (danes Mušenik št. 2 in 4).
V črni je rudnik z izjemo Mušenika imel sprva le malo stanovanj, ko tu
postavijo, v pozneje osnovanem zaselku Rudarjevo, prve štiri stanovanjske hiše, četvorčke. V naslednjih letih pa je tu nastala močna rudarska
stanovanjska soseska.
Literatura: Mežica 1994, O podobi in preteklosti kraja ob njegovi
840-letnici, str. 88.
Register nepremične dediščine.

Geo-Koordinate:
46.47909899552367° geogr. širina, 14.853301048278809° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Mušenik 4
2393 Črna na Koroškem
Mušenik 4. Hiša stoji vzhodno ob cesti Mežica - Črna.

Čas

n a s ta n k a :

18. stoletje

Lastnik / Varuh:

Občina črna na Koroškem

Evidenčna
EŠD 7654

številka dediščine:
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Hiša v Mušeniku

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Hiša je pritlična in zidana, ima štirikotna okna, vendar so nakazana
zašiljena okna, kot v neogotskem stilu. Na staneh na vrhu fasade ima
dve okrogli lini, ki pa sta zazidani. Pred vhodom v hišo je zidana veža,
ki stoji na dveh pol stebrih in dveh stebrih, ki so med seboj povezani s
šilastimi oboki.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pisanju Jožeta Gradišnika so to stavbo postavili za fužinarske uradnike, kateri so bili protestantske veroizpovedi in so nameravali v njej
narediti protestantsko cerkev. Cerkve baje niso dokončali, ker so prej
zaprli fužine v Črni. V stavbi pa so danes stanovanja.
Vir: Jože Gradišnik: Okrogle in robate storije izpod Pece, Črna na
Koroškem, 2010, str. 62.
Geo-Koordinate:
46.478882031766915° geogr. širina, 14.853070378303528° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Mušenik 8
2393 Črna na Koroškem
Hiš stoji ob glavni cesti na začetku Črne v Mušeniku.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Zašiljena okna in vhod z nadsterškom. Stavba je
upodobljena na litografiji Mušenika iz okoli leta 1870
in predstavlja veduto železarskega središča Mežiške
doline konec 18. stoletja.

Lastnik / Varuh:

Tab Črna na Koroškem
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Ramšakova vila

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Ta hiša je tip predmestne vile s preloma stoletja, z mansardo in strmo
opečno streho in s stolpičem na zahodni strani.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Domače ime te hiše je Rešetar. V letu 1764 je bil njen lastnik Matija
Rešetar. Za tem je bil leta 1828 njen lastnik Matevž Škrube in leta 1844
Matevž Škrubej. Leta 1874 je bila lastnica hiše Marija Repnik, ob koncu 19.stoletja pa Jakob Kolšek. Med obema vojnama pa Jože Drvodel.
Stavba je bila nekdaj last gostilničarja Krautbergerja, ki jo je moral zaradi zadolženosti prodati rudniku že po prvi svetovni vojni. V njej je živel s
svojo družino zdravnik v Črni Avgust Ramšak. Po njem je stavba dobila
tudi ime »Ramšakova vila«.
Vir: Marija Makarovič, Ivan Modrej, Črna in Črnjani, 1986, Črna na
Koroškem, str. 43, 55.; Tadej Pungartnik, Rudniške hiše, Analiza stavbne
dediščine Rudnika Mežica, Mežica 2006, str. 37.

Geo-Koordinate:
46.47103159724315° geogr. širina, 14.850854873657227° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Center 13
2393 Črna na Koroškem
Črna, center 13, hiša stoji ob glavni cesti skozi kraj
Črna.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kot posebnost te stavbe lahko izpostavimo dvokrilna vrata, ki so nameščena na nekdanjem vhodu v
hišo in so lepo izrezljana. V vsakem vratnem krilu je
nameščeno svetlobno steklo. V zgornjem delu vsakega vratnega krila je izrezljan polkrog, znotraj katerega
je izrezljana stoječa vaza.

Čas

1911

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Stopar Franc
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Hišno vodno korito
pri Burjaku

K at e g o r i j a :

Hišni vodnjak, Vrelec / Vodnjak

Opis
Vodno korito in enostavno narejen tatrman sta cela lesena in stojita
pred burjakovo hišo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vodno korito s tatrmanov pred vhodom v hišo je služil za potrebe vode
v gospodinjstvu.

Geo-Koordinate:
46.47620279035807° geogr. širina, 14.779229164123535° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Topla 3
2393 Črna na Koroškem
Vodno korito stoji na domačiji Burjak v ,Topla 3.

Upodobljeni

motivi

Prešprost lesen tatrman.

/

napisi:

Lastnik / Varuh:

Ciril Golob, p.d. Burjak
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Izvir Suhe

K at e g o r i j a :

Vrelec / Vodnjak

Opis
Izvir Suhe je zaznamovan z leseno ograjo in napisno tablo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju je malo pod izvirom „smrt plenice prava“. Komur
jih je prala, ta je v kratkem umrl. Na tem kraju je še danes ostal nekak
čuden in tesnoben občutek.
Vir: Mojca Sovinc, Jožef Pušman ml.2009.

Geo-Koordinate:
46.494287756376984° geogr. širina, 14.943552017211914° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Izvir je v neposredni bližini križišča cest Naravske
ledine – Obretanovo.

Upodobljeni

motivi

Napis na tabli: IZVIR SUHE

/

napisi:

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem
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Jeklnova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Jeklnova kapela je kapela zaprtega tipa s precej veliko štirikapno streho, na vrhu katere je lesen križ.. Streha je prekrita z iternitom. Vhod v
kapelo zapirajo lesena vrata. Na stranskih stenah sta dve manjši okni.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Domačija Jekl leži na nadmorski viši 1331m n. m.v. Po pripovedovanju
Simona Polanška, p.d. Lipolda, bi se naj na Jeklnovi domačiji gospodarilo od leta 1524 naprej. Posebej težavno obdobje pa je za družino nastopilo, ko so bili vsi člani družine leta 1947 izseljeni v Kočevje. Domači
niso vedeli, zakaj so jih izselili, saj so vso dobo druge svetovne vojne
podpirali partizane. Ob izselitvi pa so prišli delavci UDBE, ki so družino,
ki je imela 1 uro časa, da se pripravi na odhod, odpeljali, precej hišnih
dragocenosti pa si prilastili. V Kočevju je družina ostala potem do leta
1954, ko so se lahko vrnili na opustošeno posestvo. V času izgnanstva
družine v Kočevju je kapela propadala, saj so jo uničevali vojaki Jugoslovanske ljudske armade, ki so na bližnji vojaški stražnici služili vojaški
rok. Marsikateremu je služila za stranišče, na zidove pa so pisali številke
in neokusna sporočila. Stene v notranjosti so bile nekdaj poslikane s podobo sonca, lune in goloba (sv.Duh) in še z nekaterimi drugimi podobami. Vse te podobe so bile povsem uničene in prekrite s številkami. Kip
Marije so vojaki razbili. Domačini so po vrnitvi namesto kipa postavili
razpelo. Prvič so potem kapelo obnovili leta 1976, drugič pa leta 1995.
K Jeklnovi domačiji sta na svoj poletni dopust rada prihajala tudi mariborski škof dr. Maksimiljan Držečnik in njegov tajnik Peter Grobelnik.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja, kapele in križi v Mežiški, Mislinjski in
Dravski dolini, Koroški tednik, leto 3, št.6, 11.februarja 1999, str. 7.; ustni
vir: Alojz Pristavnik, marec 2011.

Geo-Koordinate:
46.48729914839269° geogr. širina, 14.722731113433838° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koprivna 26
2393 Črna na Koroškem
Kapela stoji blizu domačije Jekl, v Koprivni 26, na
koncu njenega sadovnjaka.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V preteklosti je bil v kapeli kip Marije-Lurške Matere
božje, sedaj pa je v njej že nekaj časa nameščena slika
Device Marije.

Čas

n a s ta n k a :

Prelom iz 19. v 20 stoletje, obnovljena 1976, 1995.

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Jekl
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Jelenov križ na Uršlji gori

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z razpelom pokriva dvokapna streha prekrita s pločevino. S
hrbtne strani so na križ pritrjene deske v obliki deltoida. Na križ je pritrjena lesena spominska plošča.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na spominski plošči, ki je lesena z izrezljanimi motivi, delo Stanka Lodranta, je upodobljen lik sv. Uršule, kako pod svojim plaščem zbira ljudi. Poleg nje pa stoji cerkev sv. Uršule na Uršlji gori. Pod tem motivom
je izrezljan napis: "St. Ursula ora pro nobis", kar v prevodu pomeni »Sv.
Uršula prosi za nas.« Pod tem napisom pa je upodobljena legenda o
povodnem možu, ki s parom volov prevaža vodo v sodih z jezera na
vrhu Uršlje gore na Pohorje. Pod tem pa je izrezljan napis: S. STANISLAVS SCVI PSIT A.D. MCMIXXXIX.(Številka z rimskimi števili ni točna,
verjetno gre za letnico 1939, torej je I za drugim M preveč; opopmba
Vinko Skitek)
Vir: Hubert Kovačič

Geo-Koordinate:
46.484907° geogr. širina, 14.961636° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Uršlja gora
2393 Črna na Koroškem
Križ stoji tik pod vrhom Uršlje gore ob planinski poti
in na posestvu nekdanje kmetije Jelen.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Motivi na tabli: sv. Uršula, cerkev sv. Uršule, povodni
mož se seli.

Umetnik/umetnica:
Stanko Lodrant

Čas

1939

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Župnija Stari trg ( Slovenj Gradec)
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Jelenova kašča, Koprivna

K at e g o r i j a :

Kašča, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Jelenova kašča ima čopasto dvokapno streho pokrito z lesenimi skodlami. Je samostoječa stavba. Kašča je pravokotne oblike in je podkletena
in nadstropna. Nadstropni mansardni del ima obliko trapeza. Na zgornjem delu ima lesen gank.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pri kmetiji Jelen pa je zanimiva kašča, ki je po pričevanju domačih, stara
čez 500 let, čeprav letnice ni nikjer nobene, je njen lastnik prepričan o
njeni starosti. Nad vhodnimi vrati v kaščo je zanimiva zvezda, ki je bila
(po pripovedovanju) prej na zvoniku sv. Ane, ki pa so jo ob obnovi zvonika odstranili in jo je lastnik kmetije dal na svojo kaščo.
Med cerkvijo in kmetijo stoji mogočna lipa, ki je stara vsaj 400 let, njen
obseg pa meri 450cm.
Viri:gospod Potočnik, p.d. Jelen

Geo-Koordinate:
46.48249839204651° geogr. širina, 14.722838401794434° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koprivna 30
2393 Črna na Koroškem
Jelenova kašča stoji na domačiji Jelen v Koprivni blizu
cerkve sv. Ane v Koprivni. Koprivna 30.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na Jelenovi kašči je na zunanji strani lepo vidna
zunanja vez lesenih tramov na »lastovičji rep« in ena
vez na pol na »jabolko«.

Lastnik / Varuh:

Domačija Jelen, gospod Potočnik, p.d. Jelen
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Jez za PE1 Mušenik

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Betonski jez z železnimi in jeklenimi deli.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Jez za hidroelektrarno, ki je pod zemljo, so dogradili leta 1943. Vodo
so speljali po rovu iz Črne do Mušenika, nato po starih rudniških rovih
do Mežice, kjer je druga elektrarna. Obe elektrarni hranita sistem PE1
– PE2.
Po izgradnji podzemne hidroelektrarne je preskrbo z električno energijo naselja Črna prevzel rudnik. Pred tem je od leta 1911 elektriko dobavljal Ivan Hobel, ki je na Meži zgradil hidroelektrarno s turbino in dinamom, leta 1930 pa je dodal še dieslov motor. Napravo so opustili leta
1943, ker je rudnik zgradil jezovno napravo za podzemeljsko elektrarno
PE-1. Preskrbo Črne z elektriko je takrat prevzel rudnik.
Vir: Karla Oder, Občina Ravne na Koroškem. Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja. Ljubljana, 1992, str. 204-205.

Geo-Koordinate:
46.47137051310212° geogr. širina, 14.850726127624512° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Jez leži v centru Črne ob glavni cesti in je postavljen
na reki Meži.
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Kapela pri domu na Peci

K at e g o r i j a :

Kapela na vrhu gore, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela ima štiristrano tlorisno obliko, grajena je iz kamna in ima dvokapno streho, ki je pokrita s strešno opeko. Iz strehe se dviguje majhen
zvonik z zvonom, ki ga pokriva štirikapna streha iz pločevine s križem
na vrhu. V trikotu nad vhodom je upodobljen križ. Polkrožno obokan
vhod v kapelo zapirajo kovana železna vrata.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica sv. Cirila in Metoda na Peci leži na
1665 metri nadmorske višine. Izviren prispevek o njeni zgodovini, graditvi in obnovah sta po kroniki župnije Mežica napisala župnika Franc
Linasi in Jože Lodrant. Zapisala sta: "Ni je mogla uničiti ne vojna vihra v
drugi svetovni vojni niti čas, v katerem smo živeli po njej."
Za postavitev kapelice na skalnem robu Male Pece imata največ zaslug kaplan Anton Boštele, vodja gradbenega odbora, in Aljažev klub iz
Maribora, ki je graditev sofinanciral. Anton Boštele je bil velik ljubitelj
gora, vdan Bogu in slovenstvu. Farani in planinci so v kriznem obdobju
uporabljali kapelico tudi za planinsko zavetišče. Blagoslovitev in odprtje kapelice sta bila v prvi polovici leta 1936. Že 16. Avgusta istega leta
je kapelo blagoslovil Franc Cukala, stolni dekan iz Maribora ter v njej
obhajal prvo sv. mašo.
V kapeli so se pri sv. maši večkrat letno zbirali planinci in ljudje dobre
volje. Januarja 1938 je bila v kapeli tudi poroka Franja in Roze Iglar iz
Mežice. V letu 1939 je kapelo obiskalo 13 skupin, ki so s svojimi duhovniki obhajali sv. mašo.
Leta 1981 je dočakala ponovni blagoslov, ki ga je opravil škof Vekoslav
Grmič; ta je nato vsako leto obiskoval kapelo za god sv. Cirila in Metoda.
Na ta dan prirejajo mežiški planinci srečanja in druženje na Peci. 3. julija
1999 je škof V. Grmič blagoslovil novi zvon, posvečen Antonu Martinu
Slomšku.

Geo-Koordinate:
46.49136084442077° geogr. širina, 14.795408248901367° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podpeca 79
2393 Črna na Koroškem
Kapela stoji na ravnini pod Domom na Peci, Podpeca
79, Črna na Koroškem

Čas

n a s ta n k a :

Zgrajena 1936, obnovljena 1981 in 1999

Lastnik / Varuh:

Župnija Mežica, PD Mežica

Leksikon: Anton Boštele
Vir:
http://www.planinskivestnik.com/files/File/
PV_2008_04.pdf,
24.2.2011, Josip Šašel: Kapelica sv. Cirila in Metoda na Peci,1665 m, V:
Planinski vestnik, letnik 113, št.4., 2008, str.93. http://www.pdmezica.si/
zgodovina_3.htm, dne 6.3.2012
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Kapela pri hiši Mušenik 2

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je zidana in ima dvokapno streho, ki je pokrita z leseno streho.
Njena notranjost je polkrožno obokana in v njej je postavljen lesen križ
z Jezusom. Kapela ima na zunanji strani naslikane štiri stebre, ki so vinsko rdeče barve s temno modrima črtama v vsakem stebru.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica je postavljena v spomin na deklico, ki je padla s te skale in se
utopila.

Geo-Koordinate:
46.4789955622793° geogr. širina, 14.853837490081787° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Mušenik 2
2393 Črna na Koroškem
Kapela stoji desno od stanovanjskega bloka Mušenik
2 ob reki Meži.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapeli je veliko železno razpelo in latinski napis:
JEZUS NAZARET- REXUS DEUS
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Kapela pri osnovni šoli
Črna na Koroškem

K at e g o r i j a :

Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela ima pravokotno tlorisno obliko in jo pokriva dvokapna
streha, prekrita s šitlni. Na levi in desni zunanji strani ima poslikano
polkrožno oblikovano stensko nišo. Tudi notranjost kapele je polkrožno
obokana.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvotno je kapela stala na drugem mestu, nedaleč stran od sedanje lokacije. Zakaj je bila prvotna kapela postavljena ni znano. Kapelo so v
preteklosti podrli in širše območje Lampreč namenili za izgradnjo stanovanjskih hiš. Kasneje, to je pred dobrimi 10 leti, so krajani Lampreč na
pobudo župnika v Črni, to kapelo postavili na novo in zanjo tudi lepo
skrbijo.
Vir: Pečovnik Matjaž

Geo-Koordinate:
46.46723884675559° geogr. širina, 14.856927394866943° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Lampreče
2393 Črna na Koroškem
Kapela stoji ob glavni cesti Črna – Šentvid ob javorskem potoku.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V desni zunanji niši je naslikana podoba sv. Stanislava Kostke, v levi pa sv. Marije Goretti. V notranjosti
kapele visi križ s razpelom.

Lastnik / Varuh:

Prebivalci naselja Lampreče v Črni na Koroškem
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Kapela sv. Jurija pri
pokopališču v Koprivni

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela ima štiristrano obliko, na straneh ima dve polkrožni okni, na zadnji strani pa ima stensko nišo, ki pa ni poslikana. Vhod v kapelo je zagrajen z oknom. Na strani so nakazani štirje stebri, tako da je v vsakem
zunanjem kotu po eden.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Verjetno je postavljena v namen procesijske postaje ob večjih cerkvenih praznikih. Stoji ob vhodu na pokopališče in je lahko njena naloga
tudi varovanje duš.

Geo-Koordinate:
46.45438764081414° geogr. širina, 14.74637746810913° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koprivna
2393 Črna na Koroškem
Kapela stoji na levi strani, ob vstopu na pokopališče v
Koprivni pri cerkvi sv. Jakoba.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V notranjosti kapele je kip sv. Jurija na konju, kako je
premagal zmaja.

Lastnik / Varuh:
Župnija Koprivna
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Kapela sv. Martina pri
pokopališču v Koprivni

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela ima štiristrano obliko, na straneh ima dve polkrožni okni, na zadnji strani pa ima stensko nišo, ki pa ni poslikana. Vhod v kapelo je zagrajen z oknom. Na strani so nakazani štirje stebri, tako, da je v vsakem
zunanjem kotu po eden.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Verjetno je postavljena v namen procesijske postaje ob večjih cerkvenih praznikih. Stoji ob vhodu na pokopališče in je lahko njena naloga
tudi varovanje duš.

Geo-Koordinate:
46.454417206552236° geogr. širina, 14.74663496017456° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koprivna
2393 Črna na Koroškem
Kapela stoji na desni strani, ob vstopu na pokopališče
v Koprivni pri cerkvi sv. Jakoba.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V notranjosti kapele je kip sv. Martina, kako reže svoj
plašč na pol.

Lastnik / Varuh:
Župnija Koprivna
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Kapelica pri cerkvi

K at e g o r i j a :

Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica odprtega tipa, krita z dvokapno skodlasto streho in členjena s
prednjima stebroma, ki izhajata iz visokega zidca. V liniji za njima sta ob
steni polstebra. Kapelo členi potlačen polkrožna portalna odprtina, nad
njo se dviga trikotno čelo z odrezanim vrhom. Strop kapele je potlačen
obok,na katerem je poslikava. Sklepamo, da je bila poslikana celotna
notranjščina.

Geo-Koordinate:
46.45419447761199° geogr. širina, 14.746055603027343° geogr. dolžina

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na stropu je freska dveh angelov, Božjega očesa in
srca Jezusovega. Pod oltarno mizo pa je slabo ohranjena freska božjega groba.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

zadnja tretjina 19. stoletja

Lastnik / Varuh:
župnišče Koprivna

Evidenčna
25250

številka dediščine:
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Kapelica pri cerkvi
sv. Helene

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa (s treh stenami zaprta in z eno odprto stranico), z
dvokapno skodalsto streho. Zunanjščina z gladkimi stenami, edini poudarek je profilacija polkrožnega zaključka odprtine ter podstrešnega
zidca. Na zadnji strani je majhno segmento okno. Vhod v kapelo
preprečujejo enokrilna železna vrata, ki imajo v zgornjem delu vgrajeno rudarsko svetilko - karbidovko.V notanjščini je v plitko nišo postavljen kip Marije z detetom.

Geo-Koordinate:
46.48845051835643° geogr. širina, 14.836606979370117° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Župnišče Črna na Koroškem, Center 21, Črna na
Koroškem
2393 Črna na koroškem
Južno od cerkvice, ob planinski postojanki Pikovo.

Upodobljeni

motivi

kip Marije z detetom

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

druga polovica 19. stoletja

Lastnik / Varuh:

župnišče Črna na Koroškem

Evidenčna
22235

številka dediščine:
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Kapelica v Mušeniku

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
V Mušeniku je s ceste proti Črni dobro vidna kapelica pri hiši Mirka Habermana. Po obliki je posnetek gotske kapele. V kapelici je kip Srca Marijinega. Streha je dvokapna in krita s pločevino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelo so zgradili v letih 1942-1943 in je služila kot skrivališče. Kapela je
imela je sprednja in zadnja vrata, ki so zapirala vhod v podzemno jamo,
v katero so se zatekali domačini pred nevarnostjo.
Vir: Vogel, Milan: Znamenja med Peco in Pohorjem, Borec, julij 1996, št.
547-548.

Geo-Koordinate:
46.47787256011284° geogr. širina, 14.854481220245361° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Mušenik 14
2393 Črna na Koroškem
Kapela se nahaja v Mušeniku na desnem bregu reke
Meže.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapelici je kip Srca Marijinega.

Čas

n a s ta n k a :

1942-1943
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Kavnikov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z lesenim korpusom je pokrit z leseno streho iz šitlnov. Z hrbtne strani so na križ pritrjene lesene deske v obliki zaobljenega deltoida. Pod korpusom je pritrjena okvirjena in kamnita spominska plošča s
posvetilnim napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je postavljen v spomin na nesrečo Kompan Alojza, p.d. Kavnika iz
Javorja.

Geo-Koordinate:
46.453335° geogr. širina, 14.957010° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Javorje 40
2393 Črna na Koroškem
Križ stoji nad domačijo Kavnik, Javorje 40, v Javorju
na križišču cest, Javorje - Šentvid.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na spominski plošči je napisan spominski napis: »Ob
tragičnem dogodku je vzel slovo Kompan Alojz dne
30.11.1964. Daleč na okrog dobro poznan kmet iz
Javorja. Rojen 15.4.1921."

Čas

1965

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Družina p. d. Kavnik
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Kip sv. Florijana
na Burjakovi kašči

K at e g o r i j a :

Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Na zunanji strani Burjakove kašče je na lesenem podstavku na steni
postavljen kipec sv. Florijana z angelom, ki gasi cerkev.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Sv. Florijan je zaščitnik pred ognjem in vodnimi ujmami. Ljudje so ga
pogosto postavljali na fasade stanovansjkih objektov, saj so verjeli, da
jih ščiti pred naravnimi ujmami.

Geo-Koordinate:
46.47624712119066° geogr. širina, 14.778971672058105° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Topla
2393 Črna na Koroškem
Kipec se nahaja na zunanji steni Burjakove kašče v
Topli.

Upodobljeni

motivi

sv. Florijan in angel

/

napisi:

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Burjak
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Kladnikova hiša

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Pritličje je večinoma iz neobdelanega in lomljenega kamna, v zahodnem delu so ohranjeni zidovi hiše, vrisane že v mapo franciscejskega
katastra leta 1827. Nadstropje je zidano z opeko. Nekdaj je bil v vseh
prostorih navaden lesen pod, le v kleti je bil zemljen. Stene so bile fino
ometane, stavbno pohištvo pa prepleskano z oljnato barvo. Za njo je
imel lastnik še majhno gospodarsko poslopje s hlevom za eno kravo in
skednjem.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Domače ime te hiše je Mežnar. Njen latnik leta 1764 je bil Klemen Mesner, za njim je bil njen lastnik leta 1828 Jožef Matvoz, za njim 1844 Anton Vajs in za njim leta 1874 Ivan Šancl. Ob koncu 19. stoletja je bila hiša
v lasti Marka Slaniča, ki je bil njen lastnik tudi v obdobju med obema
vojnama. To je bila nekdaj krojačeva hiša in je bila zgrajena leta 1910 z
državno pomočjo po požaru v naselju. Leta 1934 so v stavbo napeljali
vodovod. V tej stavbi so živeli lastnikova družina in dva najemnika. Lastnikova družina je štela ženo, hčerko, rejenca, dva krojaška pomočnika in
občasno krojaškega vajenca. Najemnika sta bila rudar z ženo in sinom
ter davkar (»dacar«) z ženo.
Vir: Marija Makarovič, Ivan Modrej, Črna in Črnjani, 1986, Črna na
Koroškem, str. 42,52.

Geo-Koordinate:
46.47054932814339° geogr. širina, 14.848945140838623° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Center 30
2393 Črna na Koroškem
Slaničeva hiša stoji v središču naselja (Center 30) Črna
na Koroškem.

Čas

1910

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Jurij Kladnik
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Kohlenbrandtova hiša

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Stavba ima dvokapno streho in je prekrita z opečno kritino. Okrog oken
je gladka in plitva profilacija in podstrešni zidec je močno profiliran.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pri tej hiši se je po domače reklo pri Brinovcu, njen lastnik pa je bil leta
1764 Anton Brinovic. Za njim je bil lastnik hiše leta 1828 Ignac Brinovc,
leta 1844 Florijan Čretnik, leta 1874 Jakob Čretnik. Leta 1890 je bil lastnik te tedaj še lesene hiše z zidano kuhinjo kolarski mojster Vincenc
Hofbauer. Znani nekdanji zobozdravnik v Mariboru Franjo Stamol je pri
tej hiši preživel otroška leta. Hofbauer je to hišo prodal in se preselil v
Egipt, kjer je živelo nekaj njegovih sorodnikov. Med obema vojnama pa
je bil njen lastnik Ivan Kohlenbrand. Njen lastnik pa je bil nekaj časa tudi
mesar Rezar. Leta 1910 je bila po požaru v Črni hiša na novo pozidana,
kar je bilo delo zidarsega mojstra Simona Lepitschniga. V tej hiši so bili
naslednji prostori: veža, kuhinja, spalnica, mala soba, oziroma štiblc,
pisarna, mesnica, prostor za izdelovanje salam in klobas, stranišče. Klavnica in dimnica za prekajevanje mesa sta bili skupaj v posebni stavbi na
dvorišču. Hiša je imela zgoraj še podstrešno stanovanje za najemnike.
Vir: Marija Makarovič, Ivan Modrej, Črna in Črnjani, 1986, Črna na
Koroškem, str. 42, 51, 59, 60; Jože Gradišnik: Okrogle in robate storije
izpod Pece, Črna na Koroškem, 2010, str. 134.

Geo-Koordinate:
46.47031287186433° geogr. širina, 14.848912954330444° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Center 29
2393 Črna na Koroškem
Hiša stoji v centru Črne na Koroškem

Umetnik/umetnica:

zidarski mojster Simon Lepitschnig.

Čas

n a s ta n k a :

19.stoletje, 1910

Lastnik / Varuh:
Danijela Herzog
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Končnikova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica je bila zgrajena leta 1873, takrat kot hiša. Kapela je štirikotne
oblike, zidana in pokrita s štirikapno poskodlano streho. Kapela je
posvečena Jezusu, v notranjosti je križ s Križanim. Ima tri zunanje niše,
v katerih so naslikani svetniki sv.Ožbolt, sv.Alojzij in Sv.Janez.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ljudje se zaradi velike oddaljenosti od cerkev niso mogli tako pogosto
udeleževati maš, tudi zaradi vremenskih razmer, in so imeli maše kar pri
hišnih kapelah.
Pri Končniku je bilo včasih po 16 dekel in hlapcev ter vsi domači, zato so
imeli svete maše kar pri kapelici.
Informator: Janez Končnik , roj. 1934, 11.11.2009
Geo-Koordinate:
46.48407833484218° geogr. širina, 14.761719703674316° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Topla
2393 Črna na Koroškem
Kapela stoji na kmetiji Končnik v Topli.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kapela je posvečena Jezusu, v notranjosti je križ s
Križanim in pod njim Marija in apostol Janez. Na vsaki
strani v notranjosti je naslikana Devica Marija, na
drugi strani pa sv. Jožef. Kapela ima tri zunanje niše,
v katerih so naslikani svetniki sv. Ožbolt, sv. Alojzij in
sv. Janez.

Čas

1873

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Domačija p.d. Končnik
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Končnikova tabla
na Ludranskem vrhu

K at e g o r i j a :

Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Znamenje ima petkotno obliko in je narejeno iz lesa. Pokriva ga dvokapna lesena streha. Ima glavno nišo v kateri je shranjena nabožna slika.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kdaj je znamenje nastalo domači ne vedo. Po pričevanju starejših bi naj
na tem mestu v preteklosti strašilo. In da bi to prenehalo, so postavili to
znamenje.
Vir: Petrič Angela
Geo-Koordinate:
46.44022282121914° geogr. širina, 14.853386878967285° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ludranski vrh 24
2393 Črna na Koroškem
Znamenje stoji na drevesu ob domačiji Končnik na
Ludranskem vrhu 24, Črna na Koroškem

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na nabožni sliki na naslikana devica Marija.

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Končnik
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Križ na razpotju
Bistra-Ludranski vrh

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Na petkotni leseni podlagi je pritrjena lesena pravokotna niša, ki je zastekljena. V njej je lesen križ z korpusom. Znamenje pokriva dvokapna
pločevinasta streha. Znamenje je pritrjeno na lesen steber in ga obdaja
lesena ograja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
"Križ stoji že od nekdaj. Tudi ko sem se jaz rodila je ta križ že stal, to je
pred 80 leti. Zakaj je postavljen domačini ne vedo. Vedno je lepo urejen
in vzdrževan.
Vir: Marija Meznerič in Lužnik Marjan
Geo-Koordinate:
46.44451080060292° geogr. širina, 14.82877492904663° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Bistra 2
2393 Črna na Koroškem
Križ stoji ob razcepu cest Bistra-Ludranski vrh, blizu
hiše Bistra 2.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Razpelo s križanim, obdano z vencem iz umetnih rož.

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Napotnik
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Križ na razpotju ceste
Koprivna-Helena

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ je pritrjen na široko desko ima pa tudi valovito dvokapno
streho. Nad križem je pritrjen venec papirnatih rož. Nad temi rožami pa
je na modri podlagi napis: OČE ODPUSTI JIM SAJ NE VEDO KAJ DELAJO.
Križ stoji čisto ob skali.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V primeru, da bi skozi dolino potovale zle sile (hudič), so domačini ob
razpotjih postavljali križe, da bi mu preprečili vstop v njihovo dolino.
Vir: Kočnik Janez, 28.3.2011

Geo-Koordinate:
46.470521741628566° geogr. širina, 14.821042120456696° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Križ stoji na razpotju glavne ceste v Koprivno in
stranske ceste v zaselek Helena.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Razeplo s Križanim. Nad njim pa napis:
OČE ODPUSTI JIM SAJ NE VEDO KAJ DELAJO.
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Križ na razpotju
Koprivna-Topla

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z dvokapno streho in leseno tablo na zadnji strani, je postavljen ob skali na razcepu cest Koprivna-Topla.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Znamenje je na tem mestu označeno že na jožefinskem vojaške zemljevidu, ki je nastajal med letoma 1763 in 1787. Na njem je označeno z
rdečim križem. V primeru, da bi skozi dolino potovale zle sile (hudič),
so domačini ob razpotjih postavljali križe, da bi mu preprečili vstop v
njihovo dolino.
Vir:Vincenc Rajšp, Marija Grabnar, Slovenija na vojaškem zemljevidu
1763 – 1787, karte in opisi, 5.zvezek, Ljubljana, 1999, Kočnik Janez,
28.3.2011

Geo-Koordinate:
46.46651662272161° geogr. širina, 14.80418175458908° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Križ stoji ob skalni steni na razpotju cest KoprivnaTopla.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na križu je Jezus in pod njim sta na leseni deski upodobljena sv.Jakob apostol in sv.Janez Krstnik.
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Križ na Smrtnjakovi ravni

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Ob cesti s Pikovega proti Mežici je na ovinku na Smrtnikovi ravni postavljen majhen križ z nagrobnikom. Iz kamna zazidan podstavek, v
katerega je vzidana spominska plošča in nad podstavkom je majhen
železen križ z Jezusom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V gozdu ob cesti proti domačiji Šumah je manjša ravan, na tem mestu
je umrlo že nekaj ljudi, zato ji domačini pravijo Smrtnjakova ravna, tam
naj bi strašilo. V gozdu na ovinku te ravni je postavljen nagrobnik 8 letnemu otroku, ki mu je na tem mestu odpovedalo srce.
Vir: Janez Praper, 17.11.2009
Geo-Koordinate:
46.48995839199618° geogr. širina, 14.844460487365723° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podpeca
2393 Črna na Koroškem
V gozdu ob cesti proti domačiji Šumah v Podpeci.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči: NA TEM MESTU JE UNEMOGLO BITI
SRCE MALEGA ZORANA V 8 LETU.

58

Križ na Uršlji gori

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Spomunsko znamenje v obliki visokega križa je bilo postavljeno na
vrhu Uršlje gore ob triangulacijski piramidi na visokem kamnitem podstavku, v štirioglati obliki.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ na Uršlji gori so postavili koroški borci, ki so se v letih 1918-1920 borili za severno mejo. Znamenje je ostalo na gori vse do leta 1963, ko so
ga zaradi graditve RTV-oddajnika prestavili v bližino planinskega doma.
Pozneje so ga na pobudo Zavoda za spomeniško varstvo prenesli na
današnje mesto, ki ga že od nekdaj imenujejo Koroški vrh. Obiskovalci
Uršlje gore se radi zbirajo na tem kraju, od koder je prelep razgled.
Razlog, da so postavili na Uršlji gori pomnik na dni, ko so se koroški
borci borili za Koroško in severno mejo, je izredna priljubljenost Uršlje
gore, številni obiskovalci in vidnost postavljenega križa daleč naokoli.
Vir: Po poteh Koroške kulturne dediščine, občine Prevalje in mestne
občine Pliberk. Monografija, Prevalje, Pliberk 2006, str.76.

Geo-Koordinate:
46.485482° geogr. širina, 14.961545° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Uršlja gora, Koroški vrh
2391 Črna na Koroškem
Uršlja gora na Koroškem vrhu, blizu planinske koče

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Železni križ stoji na kamnitem podstavku. Pomnik na
boje za severno mejo po koncu 1. svetovne vojne.
Na vsaki strani podstavka so bile vstavljene marmorne plošče z zanimivimi napisi o koroški zemlji. Žal so
te plošče leta 1941 ljudje uničili.

Umetnik/umetnica:

koroški borci za severno mejo, ni umetniško delo

Čas

n a s ta n k a :

po letu 1920

Lastnik / Varuh:

Planinsko društvo Prevalje
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Križ ob cerkvi sv. Ane
v Koprivni

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ ima valovito, leseno dvokapno streho. Na križu visi razpelo v
skoraj naravni velikosti.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ob križu so na „žegnanje“ pri cerkvi sv. Ane v Koprivni brali evangelij.
Vir: Potočnik, p.d. Jelen, 16.11.2009

Geo-Koordinate:
46.4826156088436° geogr. širina, 14.723353385925293° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koprivna
2393 Črna na Koroškem
Križ stoji za cerkvijo sv. Ane v Koprivni

Upodobljeni

motivi

/

Nad Križanim je napis INRI.

napisi:
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Križ ob cesti Črna-Žerjav

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z lesenim korpusom ima leseno dvokapno streho, ki je pokrita s šitlni. Z hrbtne strani so na križ pritrjene deske v obliki deltoida.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Namen postavitve križa ni znan.

Geo-Koordinate:
46.4825259725186° geogr. širina, 14.863364696502685° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Žerjav 1
2393 Črna na Koroškem
Križ stoji ob glavni cesti Žerjav – Črna, ob hiši Žerjav
1.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s križanim

/

napisi:
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Križeva tabla na Ježevem

K at e g o r i j a :

Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Leseno znamenje ima pravokotno obliko in ga pokriva dvokapna lesena streha. Znamenje ima dvokrilna lesena zastekljena vrata, ki zapirajo
notranjost.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Znamenje je postavljeno za obhajanje „Hubertusa – lovske maše“. To je
sveta maša pri kateri se lovci priporočijo svojemu zavetniku sv. Hubertu
za dober in srečen lov. Ob tej slovesnosti v znamenje postavijo kip sv.
Huberta. Na lovski koči Ježevo so takšno mašo obhajali po dolgih letih
zopet lansko leto 2010.
Ustni vir: Potočnik Jože, 6.4.2011.

Geo-Koordinate:
46.437232° geogr. širina, 14.755493° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Bistra
2393 Črna na Koroškem
Znamenje visi na drevesu zraven Lovske koče Ježevo
v Bistri.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V notranjosti znamenja je pritrjeno razpelo s križem
in vencem umetnih rož.

Lastnik / Varuh:
LD Ježevo.
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Križeva tabla nad
Potočnikom v Koprivni

K at e g o r i j a :

Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Nad kmetijo Potočnik se v gozdu na smreki nahaja križeva tabla. Ta tabla je petkotne oblike.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ta tabla je bila postavljena v spomin na fanta, ki je šel svoje domače
klicat k zajtrku in ga je na poti ubila smreka, ki so jo tedaj ravno podirali.
Slikarijo na križevi tabli je obnovil Matevž Čanf pred 20-25-timi leti.
Vir. Jožefa Fortin, 8.12.2009

Geo-Koordinate:
46.46464697368074° geogr. širina, 14.714469909667969° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koprivna 37
2393 Črna na Koroškem
Križeva tabla se nahaja ob gozdni cesti nad
Potočnikovo kmetijo v Koprivni 37.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na njej je naslikan na hribu Križani Jezus, ob njem
njegova mati Marija in apostol Janez. Ob vznožju hriba je naslikan človek in na njem smreka. Polg njega je
naslikan še en človek, ki kleče moli. V zgornjih dveh
kotih sta ločeno naslikana dela letnice 17 97.

Čas

1797

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Fortin Jožefa
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Kumrov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Križ je včasih visel na javorju, pri njem so brali drugi evangelij ob
»žegnanju« pri cerkvi sv.Ane v Koprivni. Ta križ je sedaj prestavljen za
nekaj metrov višje na cesto (prej je stal ob stari cesti) in naredili so mu
dvokapno valovito streho in stojalo. Pokrit je z lesenimi skodlami.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je za lastnike priporočilo za srečno delo na njivah. Sedanja lastnica
Ana, se še spominja, ko se je primožila na kmetijo, da je pri križu jokala nad svojim življenjem. Takrat se ji je zdelo, kot da jo nekdo gleda.
Pogledala je križanega in mu dejala: »Tako kot sem jaz privezana na ta
grunt, si ti na ta križ.« Sedaj se je navadila in nikoli ne začne dela na
polju preden se ne pokriža pri križu. Križ je obnovil pokojni mož Jože
Kumer, pred 10 leti.
Ustni vir: Ana Kumer, 16.11.2009

Geo-Koordinate:
46.48568975039767° geogr. širina, 14.725069999694824° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koprivna 27, 28
2393 Črna na Koroškem
Križ stoji na domačiji Kumer, Koprivna 27, 28.

Upodobljeni

motivi

razpelo s Križanim

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Jože Kumer.

Čas

n a s ta n k a :

Obnovljen pred 10 leti.

Lastnik / Varuh:
Ana Kumer
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Kumrova domačija,
Koprivna

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Samotno domačijo v gruči sestavljajo nadstropna zidana hiša,
preužitkarska hiša, kašča, gospodarsko poslopje, žaga, drvarnica, kolarnica in kovačija. Vse stavbe so prekrite z dvokapno streho in opečnato
kritino, razen kašče, ki jo pokriva streha iz šitlnov.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kašča je stara tako kot domačija, toliko kot rod, okoli 500 let.Je dvonadstropna stavba, pravokotne oblike z dvokapno čopasto in s skodlami (»šitlni«) pokrito streho. V prvem in drugem nadstropju ima lesen
gank, ki ima lepo izrezano ograjo. Na Kumrovi kašči so vhodna vrata
polkrožne oblike, brez podbojev in so enokrilna. Tudi prag za vstopanje v kaščo je nekoliko dvignjen. Pri teh vratih gre za »vrata na oslovski
hrbet«, saj je odprtina za vrata vrezana v živo steno, tako da stranici
nimata podbojev.
Pri Kumru je stoji nasproti hleva stara kovačnica, ki danes ne deluje več.
Od nje se je ohranilo samo kamnito ognjišče in meh za dovod zraka.
Vir: Register nepremične dediščine.Liljana Suhodolčan, Kašče v Mežiški
dolini, Koroški muzej, Ravne na Koroškem, 1996, str. 7-20.,Ana Kumer,
16.11.2009.

Geo-Koordinate:
46.48693078364179° geogr. širina, 14.72567081451416° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koprivna 27, 28
2393 Črna na Koroškem
Koprivna 27,28, Črna na Koroškem. Domačija v gruči
stoji ob cesti, severno pod cerkvijo sv. Ane.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na gospodarskem poslopju so narejene lepe okrasne
in prezračevalne line. Nekatere line so izrezane v obliki vijugaste vaze s križem na vrhu. Dvoje polkrožnih
oken na hlevu kmetije Kumer v Koprivni je zapolnjenih z majhnimi deskami v lep, delno cikcakast vzorec,
ki mu je dodan vzorec sončnih žarkov.
Na Kumrovi kašči so različni tipi vezi. Najpogostejša
je vez tramov na »lastovičji rep«, manj pogosta je
vez »na jabolko«, samo nekaj primerov pa je vezi na
»dvojni lastovičji rep«.
Kovačnica ima lepa lesena dvokrilna vrata in imajo
na sprednji strani narejen vzorec ponavljajočih se
puščic. Zanimiv pa je tudi podboj teh vrat, saj ima
na zgornji prečni strani mrežast lesen vzorec. Prečna
stranica pa je dvakrat zaobljena. Na podboju vrat je
izrezljana letnica 1862.
Na strani preužitkarske hiše, malo pod čopom, se na
vsaki strani okna nahaja stenska poslikava v obliki
okvirja, ki ima na vrhu naslikano cvetje z rožo. V
notranjosti vsakega okvirja je naslikan en svetnik. Po
pripovedovanju domačinov bi naj bila v enem okvirju
naslikana sv. Ana v drugi pa sv. Jakob.

Čas

n a s ta n k a :

18. in 19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Domačija p.d. Kumer

Evidenčna
EŠD 7691

številka dediščine:
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Kumrova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je zidana, štiristrane oblike in je v notranjosti polkrožno obokana. Ima dvokapno čopasto streho in je pokrita s skodlami.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela naj bi na kmetiji že stala nekoč malo višje, a je bila že leta 1900
zelo stara in uničena. Takrat so jo podrli. Novo kapelo so postavili v spomin na očeta in moža Jožeta Kumra, ki je pred nekaj leti umrl. Na novo
so jo postavili leta 2003.
Poslikave je naredil akademski slikar Tone Rojc iz Ljubljane, ki je bil prijatelj gospodarja Jožeta. Ostali dve slikariji sta plačala sinova. Posvetili
so jo sv. Družini, sv. Hubertu (ker so sinovi lovci) in sv. Marku (ker je
najmlajšemu sinu, gospodarju na kmetiji, ime Marko). Kapelica je postavljena v spomin na Jožeta, ki je domačiji dal nov zagon in jo zopet
postavil na noge.
Ustni vir: Ana Kumer, 16.11.2009.

Geo-Koordinate:
46.48701844287094° geogr. širina, 14.725563526153564° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koprivna 27, 28
2393 Črna na Koroškem
Kapela stoji na kmetiji Kumer, Koprivna 27, 28, Črna
na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na kapeli je naslikana sv. Družina, sv. Hubert in sv.
Marko.

Umetnik/umetnica:

Akademski slikar Tone Rojc

Čas

2003

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Ana Kumer
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Kumrova kašča, Koprivna

K at e g o r i j a :

Kašča, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Kumrova kašča je dvonadstropna stavba, pravokotne oblike z dvokapno čopasto in s skodlami (»šitlni«) pokrito streho. V prvem in drugem
nadstropju ima lesen gank, ki ima lepo izrezano ograjo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kašča je stara tako kot domačija, toliko kot rod, okoli 500 let.
Kašča je bila kot objekt na kmetiji vidno povezana z hišo. Vedno je postavljena tako, da je vhod viden že iz hišnega praga. Vedno je bila toliko
oddaljena od drugih stavb, da je bila varnejša pred ognjem in hkrati
tako blizu hiše, da je bil mogoč nadzor nad njo.
Viri: Ana Kumer, 16.11.2009.Liljana Suhodolčan, Kašče v Mežiški dolini,
Koroški muzej, Ravne na Koroškem, 1996, str. 15.
Geo-Koordinate:
46.48682638036353° geogr. širina, 14.725327491760254° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koprivna 27, 28
2393 Črna na Koroškem
Kašča stoji na kmetiji KUMER, Koprivna 27, 28

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na Kumrovi kašči so vhodna vrata polkrožne oblike,
brez podbojev in so enokrilna. Tudi prag za vstopanje v kaščo je nekoliko dvignjen. Pri teh vratih gre
za »vrata na oslovski hrbet«, saj je odprtina za vrata
vrezana v živo steno, tako da stranici nimata podbojev. Na kašči so različni tipi vezi. Najpogostejša je vez
tramov na »lastovičji rep«, manj pogosta je vez »na
jabolko«, samo nekaj primerov pa je vezi na »dvojni
lastovičji rep«.

Lastnik / Varuh:

Kmetija KUMER, Koprivna 27, 28, Ana Kumer
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Ledrovška kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je zidana, ima pravokotno tlorisno obliko in jo pokriva lesena
dvokapna čopasta streha prekrita s šitlni. Na zunanjih stenah kapele so
narejene tri stenske polkrožno oblikovane niše, ki so poslikane.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vir: Alojz Pristavnik, marec 2011.

Geo-Koordinate:
46.49199705738124° geogr. širina, 14.732472896575928° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koprivna 25
2393 Črna na Koroškem
Kapela stoji ob cesti okoli 100 metrov pred domačijo
Ledrovec v Koprivni 25.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Zunanje niše kapele so poslikane.

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Ledrovc
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Lesjakova kašča, Koprivna

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Kašča ima zidan kletni del, v katerem so včasih shranjevali »mošt«, kasneje pa so kletni del preuredili v sobo. V zgornjem lesenem delu so
bile »košte« (shramba) za žito in tudi danes se še kašča uporablja za
shrambo. Kašča ima dvokapno čopasto streho, pokrito s »šitlni« in je
dvonadstropna.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na kmetiji Lesjak stoji kašča, ki je po predvidevanjih lastnikov iz leta
1832, saj je bila takrat postavljena tudi stanovanjska hiša, ki je imela na
zunanji fasadi naslikano to letnico. Kasneje pa so leta 1890 h kašči dozidali še lesen bivalni del (preužitkarsko hišo), v katerem so živeli ljudje. V
tem novejšem delu so si tudi uredili kuhinjo.
Kašča je bila kot objekt na kmetiji vidno povezana z hišo. Vedno je postavljena tako, da je vhod viden že iz hišnega praga. Vedno je bila toliko
oddaljena od drugih stavb, da je bila varnejša pred ognjem in hkrati
tako blizu hiše, da je bil mogoč nadzor nad njo. Pri izdelavi je bil uporabljen kvaliteten borov, macesnov ali smrekov les počasne rasti.
Kletni prostor je imel vedno eno ali več manjših odprtin za zračenje. Tla
v kleti so bila zbita iz zemlje. Kletni prostor so uporabljali predvsem za
shranjevanje „mošta“, oziroma sadjevca.
Viri: Liljana Suhodolčan, Kašče v Mežiški dolini, Koroški muzej, Ravne na
Koroškem, 1996, str. 7-20.In Robert Napečnik, 8.12.2009.

Geo-Koordinate:
46.45905882834768° geogr. širina, 14.72968339920044° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koprivna 36
2393 Črna na Koroškem
Kašča se nahaja na domačiji Lesjak v Koprivni 36,
Črna na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na Lesjakovi kašči so vezi lesenih tramov narejene na
»dvojni lastovičji rep«, vmes pa se na prehodu v drugi
nadstropni del pojavi tudi vez »na štirikratni lastovičji
rep«.

Čas

1832

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Robert Napečnik
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Lipoldova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je štiristrane oblike, ima dvokapno streho in je pokrita s šitlni.
Celotna kapela je poslikana. Vhod v kapelo je polkrožno obokan in na
vhodu so lesena dvokrilna vratca.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
O nastanku kapele je Simon Polanšek, stari gospodar Lipoldove kmetije
povedal, da je bila zgrajena leta 1882, ko je Jožef Polanšek posestvo
predal svojemu sinu Janezu in je v spomin sezidal to kapelo. Kapelo je
takrat poslikal Jože Petrnel iz Luč. Domačini so za kapelo vedno lepo
skrbeli in vanjo namestili tudi petrolejko, da je bilo v njej tudi ponoči
svetlo. Ob lepih nedeljah pri sv.Jakobu ali pa pri sv.Ani so okrog kapele
postavljali mlaje, pa tudi slavoloke ob prihodu škofa na birmovanje. Ob
procesijah so nosili k cerkvi sv.Jakoba razpelo, ki je v kapeli. Kapelo so
obnavljali sproti, tako da ni doživela večjih obnov. V letu 1990 so streho kapele pokrili na novo in sicer so namesto eternita pokrili kapelo s
šitlni, ki jih je cepil gopsodar Simon sam. Pokrival pa je streho Stanko
Kos iz Bistre. Zidarska dela in barvanje pa je izvajal Jožef Štefan iz Avstrije. Okrog kapele je narejena drenaža, saj je vlaga prodirala v stene in
uničevala omet in naslikane podobe. V času druge svetovne vojne je
v nekega bežečega partizana streljal nemški vojak, ki pa ga ni zadel.
Krogla se je zarila v omet kapele, kjer je bila vidna do zadnje obnove
1996 leta.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja-kapele in križi v Mežiški, Mislinjski in
Dravski dolini, Koroški tednik, leto II, št.40., 15.oktobra 1998, str.7.

Geo-Koordinate:
46.45871885037122° geogr. širina, 14.741442203521729° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koprivna
2393 Črna na Koroškem
Kapela stoji ob križišču cest, od katerih ena vodi k sv.
Jakobu, druga pa k sv. Ani, blizu domačije Lipold v
Koprivni.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Pred to zadnjo obnovo sta bila poleg razpela s
Kristusom upodobljena sv. Janez in Marija. Sedaj je
v notranjosti naslikan vstali Jezus Kristus stoječ na
oblaku z razprtimi rokami. Na stropu pa so narisane
Kristusove rane. Pod sliko Kristusa v notranjosti je
naslikan Božji grob. Na desni strani v notranjosti je
naslikan sv. Jožef z Jezusom, na levi sv. Janez Nepomuk, na zunanji strani pa so naslikani sv. Nikolaj in še
en drug svetnik na eni strani in na drugi strani križ,
sv.Janez in Marija.

Umetnik/umetnica:

Prvič je kapelo poslikal Jože Petrnel iz Luč, leta 1996
pa jo je poslikal Jožef Štefan iz Avstrije.

Čas

n a s ta n k a :

1882 zgrajena, 1990 pokrita z novo streho in 1996
obnovljeno vse ostalo na kapeli.

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Lipold
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Lipoldovo vodno korito

K at e g o r i j a :

Hišni vodnjak, Vrelec / Vodnjak

Opis
Na dvorišču kmetije Lipold v Koprivni stoji leseno vodno korito z lesenim enostavno narejenim tatrmanom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Do izgradnje vodovoda je korito služilo napajanju živine.
V bližini kmetije Lipold proti zgornji Koprivni je župnik Ivan Hojnik leta
1936 zgradil elektrarno s turbino 4,5 kW moči. Elektriko so uporabili za
razsvetljavo Lipold, Mežnar, župnišče in cerkev sv. Jakoba. Mežnar jo je
uporabljal tudi za pogon mlatilnice in rezanje drv.
Vir: Karla Oder, Občina Ravne na Koroškem. Ravne na Koroškem 1992,
str. 148.
Geo-Koordinate:
46.45849810989574° geogr. širina, 14.74189281463623° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koprivna
2393 Črna na Koroškem
Domačija Lipold v Koprivni.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Lesen tatrman iz katerega teče voda.

Lastnik / Varuh:
Domačija p.d. Lipold
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Litopunkturni steber Črna
na Koroškem

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
V parku, nasproti občinske stavbe stoji litopunkturni kamen, ki je del
sferične osi, elementa uravnoteženja tukajšnje pokrajine. V kamen iz
josipdolskega kamnoloma je vklesan kozmogram.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V kamen iz josipdolskega kamnoloma je vklesan kozmogram, delo akademskega kiparja in zdravilca zemlje Marka Pogačnika iz Šempasa, ki
z litopunkturo dela od leta 1985, med drugim v Türnichu, Cappenbergu, Kopru, Lipici, nadalje na obeh straneh meje med Republiko Irsko
in Severno Irsko, na Koroškem med Republiko Slovenijo in Republiko
Avstrijo ter drugod.
Vir: Marko Pogačnik, Grenzüberschreitendes Lithopunkturprojekt /
Čezmejni litopunkturni projekt. Galerie / Galeri Falke, Koroški muzej
Ravne, 1999.

Geo-Koordinate:
46.47057543679081° geogr. širina, 14.85000193119049° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Center 101
2393 Črna na Koroškem
V parku nasproti občinske stavbe

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kozmogram za Črno je prvi v ciklu treh kozmogramov, ki predstavljajo žensko počelo (jin) v
tukajšnji pokrajini oziroma v človeku. Pri tem Črna
uteleša sile tako imenovane "črne boginje" oziroma
sile preobrazbe. Preobrazba pomeni razkroj vsega
tistega, kar je v toku življenja postalo odvečno in
preživelo. Tako se življenjske sile, očiščene vsega
nepotrebnega, pripravljajo na nov življenjski vzpon.
Črna simbolizira vedno znova možni ponovni
začetek.
Kamniti steber je nameščen na glavnem trgu v Črni.

Umetnik/umetnica:

Marko Pogačnik, Šempas pri Novi Gorici

Čas

1999

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Koroški pokrajinski muzej, Ravne na Koroškem
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Matjaževa votlina na Peci

K at e g o r i j a :

Kultni in pravni spomenik, Skulptura

Opis
V opuščenem rudniškem rovu sedi figura kralja Matjaža, katero je izdelal kipar M. Keršič, leta 1958.
Vir: Register nepremične dediščine.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Deloma umetno izdolben rov z votlino, v kateri je kip kralja Matjaža, je v
bližini planinskega doma na Mali Peci, ki stoji na višini 1665 m. Gora Peca
(2126 m) sodi v severno verigo Vzhodnih Karavank in je najobsežnejša
apnenčasta gora v Mežiški dolini. Ima obliko visoke planote, iz katere
mole najvišji vrhovi; najvišja med njimi je Kordeževa glava (2126 m).
Gora deli Podjuno od Mežiške doline; tod poteka meja z Avstrijo.
Vir: Votlina kralja Matjaža: http://www.koroska.si/index1.php?site=turi
nfo&nid=708&kat=514&lang=&fir=6.
Geo-Koordinate:
46.48901289805416° geogr. širina, 14.793477058410645° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Matjaževa jama se nahaja okoli 5 min hoje od planinske koče Dom na Peci.

Upodobljeni

motivi

/

Kralj Matjaž sedeč za mizo.

napisi:

Umetnik/umetnica:
kipar M. Keršič, 1958

Čas

1958

n a s ta n k a :
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Mežnarija

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Hiša je enonadstropna, navadne štiristrane oblike z večjim nadstreškom.
Na levi strani pri vhodnih vratih je nameščena kamnita tabla, na kateri
piše mežnarija. Hiša ima v nadstrešku okroglo lino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Mežnarija v Črni je bila bivališče številne mežnarjeve družine Piko. Oče
je bil organist in krojač, da se je družina lahko preživela.
Vir: Rozalija Proje, Črna na Koroškem, 24.2.2012

Geo-Koordinate:
46.469892666801876° geogr. širina, 14.849331378936768° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Center 35
2393 Črna na Koroškem
Center 35, Črna na Koroškem. Hiša mežnarije stoji za
cerkvijo sv.Ožbolta v Črni.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na obnovljenem pročelju hiše so okenske in vratna
odprtina obrobljene s trakom oker barve. Enak trak
teče čez celotno dolžino stavbe v višini nadtsropja.
Pod streho nadstreška je z oker barvo obrobljena
okrogla lina.

Lastnik / Varuh:

župnija Črna na Koroškem
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Mežnarjeva kapelica

K at e g o r i j a :

Kapela / Križev pot

Opis
Preprosta zaprta kapelica, krita s "šintli" Le polkrožna segmentna odrtina je členjena z drobnim zidcem. Poslikane je notranjost kapele.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Leta 1995 je notranjost kapele poslikal akademski slikar Lojze Čemažar.

Geo-Koordinate:
46.455539707216644° geogr. širina, 14.91943359375° geogr. dolžina

Umetnik/umetnica:

poslikava Lojze Čemažar

Čas

n a s ta n k a :

prva polovica 20. stoletja

Lastnik / Varuh:
Stopar Franz

Evidenčna
22233

številka dediščine:
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Močivnikovo znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Slopno znamenje, ki ga členijo štiri plitke pravokotne niše. Ima piramidasto s "šintli" krito streho. Gre za v osnovi baročno predelano znamenje.

Geo-Koordinate:
46.48633784909844° geogr. širina, 14.937372207641601° geogr. dolžina

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

18. stoletje

Lastnik / Varuh:
Pisar Jakob Močivnik

Evidenčna
25479

številka dediščine:
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Nagornikova kapelica

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Preprosta kapelica iz začetka 20. stol. je členjena le s segmentno
zaključenim vhodom in oknoma ter nišico v atiki. Kapela je štiristrane
oblike s polkrožnim obokom in vhodom. Kapela ima dvokapno streho,
pokrito s »šitlni« in pločevino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica je zelo stara in v slabem stanju. Na njej je napis »Hvaljen bodi
Jezus Kristus«. Nekoč je bila poslikana, danes so slikarije zbledele, nekaj
jih je popravljala mati Micka. Kapelica je bila postavljena zaradi procesij
proti cerkvi sv. Helene.
Vir: Franc Anželak in Register nepremične dediščine.
Geo-Koordinate:
46.49151054223096° geogr. širina, 14.830341339111328° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podpeca 34
2393 Črna na Koroškem
Kapela stoji ob cesti, ki pelje v Podpeci mimo
domačije NAGERNIK, Podpeca 34

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na kapelici je napis »HVALJEN BODI JEZUS KRISTUS« ter naslikane podobe sv.Helene, sv.Boštjana,
sv.Janeza in Device Marije. V kapeli je križ z razpelom.

Čas

n a s ta n k a :

Prva četrtina 20. stoletja

Lastnik / Varuh:

Domačija Nagernik, Franc Anželak

Evidenčna
EŠD 22236

številka dediščine:
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Kapelica pri domačiji
Nagornik

K at e g o r i j a :

Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica odprtega tipa, krita z dvokapno streho s "šintli". Vhodna odprtina je členjena s segmentnim zaključkom nad njim je plitka polkrožno
zaključena niša. Cik-cak okrasni pas tik pod streho poteka čez vse starnice kapele. Vidni so sledovi posklikav.

Geo-Koordinate:
46.49924896541367° geogr. širina, 14.828152656555175° geogr. dolžina

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Zaradi slabe ohranjenosti težko določljiva vsebina
poslikave.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stoletja

Lastnik / Varuh:
Anželek Franc

Evidenčna
22236

številka dediščine:
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Najevska lipa

K at e g o r i j a :

Naravni spomenik, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Najevska lipa je mati vseh slovenskih lip. Stara naj bi bila kar 770 let,
njen obseg v prsni višini pa je 12,5 metra. Lipa je v sredini votla, na severni strani pa je gosto obraščena z mahovi in lišaji. Z južne strani je
vhod v njeno notranjost.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Izročilo trdi, da se je pri Najevnikovi kmetiji zarastlo skupaj dvanajst lip,
zato je ta lipa tako velika in mogočna. Avgusta 1991 je bilo pri Najevski lipi prvo srečanje slovenskih državnikov, ki je postalo tradicionalna
prireditev v juliju. Od Najevske lipe se lahko ozremo proti Peci, kjer za
kamnito mizo spi kralj Matjaž. Po legendi naj bi imel pod lipo privezanega svojega konja. Pod lipo pa naj bi se ustavili tudi Turki, ki naj bi
jedli z zlatimi žlicami in jih v naglici zakopali med korenine, ko so morali
zbežati pred Matjaževo vojsko. Menda so že mnogi iskali ta zaklad, a ga
do danes še nikomur ni uspelo najti.
Dostop: V Črni na Koroškem se zapeljemo v smeri proti Bistri in že na
Pristavi zavijemo na prvi levi odcep. Po treh kilometrih pridemo do dveh
odcepov. Desni vodi v Bistro, mi pa se moramo držati levega odcepa, ki
nas bo pripeljal do Pudgarskega. Tu spet zavijemo na levo in smo že čez
nekaj minut po lepi gozdni cesti v neposredni bližini Najevske lepotice.
Vir: Marta Repanšek, Večna ura, Folklorne pripovedi iz Črne in okolice,
Črna na Koroškem, 2004, str. 277 in 278. In Vir: http://www.koroska.si/
index1.php?site=turinfo&nid=625&kat=512〈=1&fir=63, 15.10.2009;
Najevska lipa: http://www.dedi.si/dediscina/263-najevska-lipa

Geo-Koordinate:
46.44729139946414° geogr. širina, 14.8555326461792° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ludranski Vrh
2393 Črna na Koroškem
Lipa stoji na kmetiji Najevnik, Ludranski Vrh

Čas

n a s ta n k a :

Pred 770 leti

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Najevnik
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Nekdanja mrliška veža

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Leta 1924 so kot vhod na pokopališče postavili novo mrliško vežo, ki
je zidana iz betona. V lok nad vhodom so pritrdili napis v slovenskem
jeziku.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Najstarejši pisni dokaz o pokopališču v Črni je napis vklesan v kamnito ploščo na Rešerjevi gostilni. Ta napis je napisan v grščini, je iz leta
1576 in se v prevodu glasi „Danes meni jutri tebi“. V črni so pokojne
dolga stoletja pokopavali najprej okoli župnijske cerkve sv. Ožbolta,
o čemer nam pričajo ohranjene nagrobne plošče na fasadi cerkve in
na preostalem nekdanjem pokopališkem zidu. Ker pa na tem mestu
niso mogli širiti pokopališča, so 12. septembra 1875 blagoslovili novo
pokopališče, ki je tem kraju kot danes. Seveda je bilo pokopališče v tistem času manjše, zaradi česar so morali že 29. julija 1895 blagosloviti
prvo razširitev pokopališča. Zaradi ponovne potrebe po širitvi so 9. avgusta 1924 blagoslovili še razširjeno pokopališče in izvedli nekaj gradbenih del. Zgradili so pokopališko kapelo in vanjo prestavili Kristusa, ki
je bil prej na lesenem križu ob južnem delu pokopališča. Ta križ je bil
postavljen leta 1809 na pokopališče ob cerkvi, leta 1875 so ga prenesli
na novo pokopališče in leta 1924 v novo zgrajeno pokopališko kapelo. V kapeli so spominske plošče padlim v prvi svetovni vojni in padlim
prisilno mobiliziranim Slovencem v nemško vojsko med drugo svetovno vojno. Leta 1924 so kot vhod na pokopališče postavili iz betona narejeno mrtvašnico. V lok nad vhodom pa zapisali z kovinskimi črkami:
NAJ NEHA SE TUKAJ SOVRAŠTVO PREPIR, KJER NAŠEL JE ČLOVEK SVOJ
ZAŽELJENI MIR!. napis je ostal nedotaknjen tudi vsa leta druge svetovne vojne. na pokopališču je pokopan tudi znan slovenski zgodovinar
dr. Anton Kaspret. Na pokopališču pa so še spomenik padlim borcem
za severno mejo iz Ljubljanskega pešpolka in spomeniki padlim partizanom v drugi svetovni vojni.

Geo-Koordinate:
46.46902170390798° geogr. širina, 14.848365783691406° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Vhodna zgradba na pokopališče v Črni na Koroškem

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

NAJ NEHA SE TUKAJ SOVRAŠTVO PREPIR, KJER NAŠEL
JE ČLOVEK SVOJ ZAŽELJENI MIR!

Čas

1924

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Župnija Črna na Koroškem, Občina Črna na Koroškem

Vir: Marta Repanšek: Večna ura, Folklorne pripovedi iz Črne in okolice,
Črna na Koroškem, 2004, str. 280.
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Nekdanji pokopališki križ

K at e g o r i j a :

Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Opis
Visok lesen križ na katerem je velik korpus Križanega. Pokriva ga valovita dvokapna streha iz pločevine.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pokopališki križi so na pokopališčih postavljeni kot simboli upanja v
boljše posmrtno življenje.

Geo-Koordinate:
46.470254250245375° geogr. širina, 14.849792718887329° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Križ stoji blizu glavnega vhoda v cerkev Sv. Ožbolta
v Črni.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Razpelo s Križanim. Nad njih je napisna plošča: INRI:
ISUS NAZARETARUM REX IUDORUM.

Lastnik / Varuh:

Župnija Črna na Koroškem
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Nov križ na Prevalu

K at e g o r i j a :

Poljski križ, Znamenje / Križ

Opis
Križ je lesen z majhnim korpusom in ga pokriva lesena dvokapna streha
narejena iz šitlnov. Na križu je pritrjena pravokotna lesena tabla z napisom letnice postavitve.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Nov križ so postavili z enakim namenom, kot starega(Glej: Star križ na
Prevalu) in sicer, da bi se živina dobro in srečno pasla.
Vir: Alojz Pristavnik, marec 2011 in Kočnik Janez, p.d. Končnik 28.3.2011

Geo-Koordinate:
46.489565915531536° geogr. širina, 14.741989374160766° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Križ stoji na Prevalu nad dolinama Topla in Koprivna na križišču cest, ki prideta iz teh dveh dolin. Križ
že stoji na toplanski strani meje omenjenih vaških
skupnosti.

Umetnik/umetnica:
Kočnik Janez

Čas

1995

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Končnik
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Osojnikova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela ima pravokotno tlorisno obliko in jo pokriva štirikapna
streha iz pločevine s kovinskim križem na vrhu. Kapela ima na vsaki strani trikotni zatrep, ki daje strehi poseben videz. Vhod v kapelo in njena
notranjost sta polkrožno obokana. Kapela je na zunanji strani obložena
s kamnom. Notranjost in zunanjost kapele sta poslikani.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na mestu sedanje kapele so leta 1903 postavili križ v spomin na gospodarja Osojnikove domačije, ki se je med prevozom lesa na tem mestu
smrtno ponesrečil. Pred nekaj leti so lesen križ nadomestili z zidano
kapelo.
Ustni vir: gospod Pavše, 2011.
Geo-Koordinate:
46.444240° geogr. širina, 14.807731° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Bistra 13
2393 Črna na Koroškem
Kapela stoji ob cesti skozi Bistro pri odcepu h kmetiji
Osojnik, Bistra 13, Črna na Koroškem

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kapela ima več poslikav. Na zunanjščini je v zatrepu nad vhodom naslikano Božje jagnje, ki sedi na
knjigi s sedmimi pečati, v zatrepu na desni strani so
naslikane angelske glave, v zatrepu na hrbtni strani
je naslikan križ, v zatrepu na levi strani pa sv. Duh v
podobi goloba. V notranjosti je na levi strani naslikana podoba sv. Ane s hčerko Marijo, na desni strani pa
podoba sv. Jožefa z majhnim Jezusom.
V sredi je na steni pritrjena poslikana lesena tabla na
kateri je spominski zapis:
»Tukaj se je ponesrečil Franc Knez po domače Osojnik
16.II.1903, umrl čez štiri dni, 33 let star. Priporoča se
vsi sorodbini, znancem, prijatlom v gorko molitev,
svojim sovražnikom vse iz srca odpusti in tudi njih
za odpuščanje prosi. Vse mimo gredoče prosi, da bi
se spominjali njegove duše v molitvi. Z Bogom! Na
svidenje! Naj križ nam sveti govori, da vidmo se nad
zvezdami.«

Umetnik/umetnica:
Slikarka iz Mute

Čas

2004

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Družina Pavše
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Osojnikovo znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Zidano znamenje z nišo na sprednji strani pokriva štirikapna šopasta
streha prekrita s pločevino, ki se na vrhu končuje v kovinsko jabolko.
Pravokotno oblikovana stenska niša s polkrožno obokano zgornjo stranico je zaprta z oknom. Znamenje je tudi poslikano. Okoli znamenja je
lepa lesena ograja.

Geo-Koordinate:
46.441355° geogr. širina, 14.809251° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Bistra 13
2393 Črna na Koroškem
Kapela stoji na domačiji Osojnik v Bistri 13, Črna na
Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Znamenje ima rumeno pobarvano zunanjščino. V
notranjosti niše je na desni strani naslikana podoba
sv. Antona Padovanskega, na levi strani pa podoba
sv. Valentina. Osrednji prostor zaseda skulptura sv.
Ožbolta.

Umetnik/umetnica:
Lojze Čemažar, 4.5.1997

Čas

n a s ta n k a :

1931, obnovljeno 1997

Lastnik / Varuh:
Družina p. d. Osojnik
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Pepelnikova hiša

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Hiša stoji zraven cerkve. Je pritlična, petosna, preprosta stavba. Hiša
ima zatrep proti jugu in je pokrita z eternitom. Poleg hiše je nekdaj stala
kovačija, ki je danes ni več.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Domače ime te hiše je Florjanc. Njen prvi znan lastnik pa je iz konca
19.stoletja Franc Florjanc, ki je imel v lasti to stavbo tudi med obema
vojnama. Po poklicu bi naj bil kovač. V hiši so bili naslednji prostori:
veža, kuhinja, spalnica in štiblc. Hiša je imela tudi podstrešno stanovanje za najemnike, stanovanje pa so imeli urejeno tudi nad kovačnico.
Hišo so poznali tudi kot pepelnikovo. Danes je v tej stavbi poslovalnica
Nove Ljubljanske banke in Zavarovalnice Maribor.
Vir: Marija Makarovič, Ivan Modrej, Črna in Črnjani, 1986, Črna na
Koroškem, str. 42, 51, 60; Rozalija Proje.

Geo-Koordinate:
46.47043110013227° geogr. širina, 14.849309921264648° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Center 23
2393 Črna na Koroškem
Hiša stoji v središču naselja (Center 23) Črna na
Koroškem.

Čas

1910

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Nova ljubljanska banka
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Plaznikova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela odprtega tipa ima pravokotno tlorisno obliko in jo pokriva štirikapna streha prekrita s pločevino. Notranjost kapele je polkrožno
obokana, enako tudi obe notranji stranski stenski niši.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ob stari poti do domačije Plaznik v Bistri je že v preteklosti stala kapela,
ki pa jo je izpodrinila bližnja lipa. Imela je obliko skromnega znamenja,
v katerem je visel križ, slikarije na njem pa so bile uničene. Adamič Ljudmila, gospodarica na domačiji, jo je sama podrla in se zaobljubila, da bo
postavila novo. Novo kapelo so postavili leta 2002
Ustni vir: Ljudmila Adamič, 25.3.2011.

Geo-Koordinate:
46.444559° geogr. širina, 14.799218° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Bistra 14
2393 Črna na Koroškem
Kapela stoji nad novo cesto na domačiji Plaznik v
Bistri 14, Črna na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na kapeli so upodobljeni naslednji motivi:
v notranji levi stenski niši je naslikana podoba sv.
Antona Puščavnika, v desni pa sv. Florijana. Mesto v
osrednji niši zavzema kip Device Marije, pod njim pa
je na oltarni mizi naslikana podoba Božjega groba.
Na stropu kapele je naslikana podoba sv.
Duha v podobi goloba.

Umetnik/umetnica:
J. Štefan

Čas

2002

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Janez Adamič
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Podbrški križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ s korpusom pokriva dvokapna streha narejena iz šitlnov. S
hrbtne strani so na križ pritrjene deske v obliki deltoida. Okoli korpusa
je nameščen venec iz umetnih rož.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V bližini največje lipe na Slovenskem, Najevske lipe na Ludranskem
Vrhu nad Črno na Koroškem, so še zdaj vidne ruševine Podbrške
domačije. 21. januarja 1944 so Nemci domačijo požgali, oba gospodarja ustrelili, v plamenih pa sta zgorela tudi ranjena partizana. Krajevna
organizacija ZB Črna je v bližini pogorišča postavila spominski kamen
z napisom: »V žaru Podbrške domačije zgorela ranjena partizana in
gospodarja on in ona ustreljena 21. januarja 1944.« Okoliški kmetje
so v spomin na gospodarja postavili križ. Na zadnjem delu je pritrjena
tabla z napisom:«Podbrškima gospodarjema v spomin – križ obnovili
Ludračani 1986.«
Križ je izdelal Pavel Osojnik, p.d. Vesevk, julija 1988 pa ga je blagoslovil
črnski župnik Tone Vrisk.
Prvotni križ je stal nad domačijo, nato pa so ga postavili bližje ceste,
popotnikom bolj pred oči.
Vir: Vogel, Milan, Znamenja med Peco in Pohorjem, Borec, julij 1996, št.
547-548; Peter Žunko, Šlandrova brigada, Enciklopedija Slovenije, zv.
13, Mladinska knjiga, Ljubljana 1999.

Geo-Koordinate:
46.449057° geogr. širina, 14.852960° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ludranski vrh
2393 Črna na Koroškem
Križ stoji na območju nekdanje domačije Podbršnik
na Ludranskem vrhu.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Ein Kruzifix mit dem Gekreuzigten.

Umetnik/umetnica:
Pavel Osojnik

Čas

n a s ta n k a :

Obnovljen 1986

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Podbržnik

87

Podoba sv. Florijana
pri Šumahu

K at e g o r i j a :

Slika, kip, Fasadni ornament

Opis
Nad vhodnimi vrati stanovanjske hiše, ki je visoka zidana stavba, italijanskega stila, je bil naslikan sv. Florijan. Ob obnovi fasade so sliko prekrili. Gospodinja si želi nazaj naslikano podobo sv. Florijana. Začasno so
postavili lesen kip, ki ga je naredil Rudi Praper. Stoji že 10 - 15 let.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Podoba sv. Florijana je med ljudstvom zelo razširjena. Sv. Florijan je
zavetnik pred ognjem in vodnimi ujmami. Ljudje ga pogosto slikajo
ali upodabljajo v kipcih, saj verjamejo, da jih varuje pred naravnimi
nesrečami.
Vir: Janez Praper,2009.
Geo-Koordinate:
46.49054931736378° geogr. širina, 14.854180812835693° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podpeca 10
2393 Črna na Koroškem
Domačija Šumah, Podpeca 10.

Upodobljeni

motivi

Kipec sv. Florijana

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Rudi Praper

Čas

1994

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Janez Praper
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Pokopališka kapela v Črni

K at e g o r i j a :

Grobna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Pokopališka kapela v Črni na Koroškem je štiristrane oblike strmo
stožčasto streho trikotnim strešnim zatrepom na vsaki strani kapele.
Kapela je v notranjosti križno obokana. V njej je oltarna miza z razpelom. Znotraj kapele so vzidane tudi plošče na katerih so imena vseh
padlih Črnjanov v prvi svetovni vojni.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V Črni so novo pokopališče blagoslovili 12. 9.1875. V tistem času je bilo
pokopališče precej manjše, zato so ga večkrat širili. V letih po prvi svetovni vojni so od bližnje kmetije odkupili njivo in razširjeno pokopališče
je bilo blagoslovljeno 9. 8. 1924. Pred tem so izvedli nekaj večjih gradbenih del. Zgrajena je bila kapelica. Vanjo so prenesli Kristusa, ki je bil
prej na lesenem križu ob južnem delu pokopališča. Ta križ je bil postavljen leta 1809 na pokopališče ob cerkvi, leta 1875 so ga prenesli na
današnje pokopališče in leta 1924 so ga dali v kapelo. V notranjosti kapele so na straneh vzidane plošče, na katerih so imena Črnjanov, ki so
padli v prvi svetovni vojni.
Vir: Marta Repanšek, Večna ura, Folklorne pripovedi iz Črne in okolice,
Črna na Koroškem, 2004, str. 280.

Geo-Koordinate:
46.46885371684365° geogr. širina, 14.846997857093811° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Na pokopališču v Črni na Koroškem

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

1924

/

napisi:

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Župnija Črna na Koroškem
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Pokopališka kapela v
Javorju

K at e g o r i j a :

Grobna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela s pravokotno tlorisno obliko spada med kapele zaprtega
tipa in je pokrita z dvokapno streho prekrito s šitlni. Njena notranjost je
polkrožno obokana.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V kapeli sta pokopana dva nekdanja župnika na župniji Javorje: Jože
Sternad in Jakob Piuk. Kapela služi tudi kot procesijska postaja ob
večjih cerkvenih praznikih, kjer ob njej berejo evangelij.

Geo-Koordinate:
46.457379° geogr. širina, 14.929643° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Javorje
2393 Črna na Koroškem
Kapela stoji na pokopališču v Javorju

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapeli visi kovinski korpus s križem

Lastnik / Varuh:
Župnija Javorje
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Pokopališka kapela
v Koprivni

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Pokopališka kapela stoji na pokopališču ob cerkvi sv. Jakoba v Koprivni.
Ima štiristrano obliko, pokrita je z dvokapno čopasto streho, pokrito s
skodlami. Vhod v kapelo označuje šilasti obok.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela služi kot procesijska postaja, kjer se v njej ob večjih cerkvenih
praznikih bere evangelij.

Geo-Koordinate:
46.45453546934408° geogr. širina, 14.747064113616943° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koprivna
2393 Črna na Koroškem
Kapela stoji ob robu pokopališča v Koprivni ob cerkvi
sv. Jakoba.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V notranjosti kapele je lesen križ z razpelom.

Lastnik / Varuh:
Župnija Koprivna
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Pokopališki zid ob cerkvi
sv. Ožbolta

K at e g o r i j a :

Kultni in pravni spomenik

Opis
Ohranjeni del pokopališkega zida je zidan iz kamenja in je na vrhu ravno zaključen. Ta zid je ena od prič nekdanjega pokopališča v Črni, ki je
bilo okoli cerkve.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Najstarejši pisni dokaz o pokopališču v Črni je napis vklesan v kamnito
ploščo na Rešerjevi gostilni. Ta napis je napisan v grščini, je iz leta 1576
in se v prevodu glasi „Danes meni jutri tebi“. V Črni so pokojne dolga
stoletja pokopavali najprej okoli župnijske cerkve sv. Ožbolta, o čemer
nam pričajo ohranjene nagrobne plošče na fasadi cerkve in na preostalem nekdanjem pokopališkem zidu. Ker pa na tem mestu niso mogli
širiti pokopališča, so 12. septembra 1875 blagoslovili novo pokopališče,
ki je na istem kraju kot danes.
Vir: Marta Repanšek: Večna ura, Folklorne pripovedi iz Črne in okolice,
Črna na Koroškem, 2004, str. 280.

Geo-Koordinate:
46.47025030929821° geogr. širina, 14.84950840473175° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Pokopališki zid stoji ob severni strani cerkve
sv.Ožbolta v Črni na Koroškem

Čas

n a s ta n k a :

16.stoletje.

Lastnik / Varuh:

Župnija Črna na Koroškem
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Pongračičeva kašča

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Pongračičeva kašča je enonadstropna stavba. Ima iz kamna zidan kletni
del, zgornji nadstropni del pa je iz lesa in leseni tramovi so vezani na
vez »lastovičji rep«. Pokrita je z dvokapno, čopasto streho, na kateri so
za kritino uporabljeni »šitlni«. Kašča ima na sprednji in zadnji stranski
strani lesen »gank« ter vhod na strani.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kašča na Pongračičevi domačiji je verjetno toliko stara kot sama
domačija, saj prvi zapis o domačiji sega v leto 1762. Kašča ima zidan
kletni del, v katerem je bila nekdaj klet, danes pa služi kot prostor za
predelavo mesa. Zgornji nadstropni del kašče je lesen in so včasih v
njem shranjevali žito, danes pa služi, kot shramba za suhomesnate izdelke.
Kašča je bila kot objekt na kmetiji vidno povezana s hišo. Kaščo so po
ustnih pričevanjih gradili štirje tesarji, ki so prevzeli vsa dela. Debla
so tesali, oblikovali lesene zveze, vgradili shrambene predale za žito
„košte“ in kaščo tudi pokrili z leseno streho –„šitlni“. Pri izdelavi kašče
so uporabljali preprosto orodje, za vezavo lesenih tramov, pa so uporabljali lesene čepe, moznike ali „tumplne“. Pri izdelavi je bil uporabljen
kvaliteten borov, macesnov ali smrekov les počasne rasti.
Viri: Liljana Suhodolčan, Kašče v Mežiški dolini, Koroški muzej, Ravne na
Koroškem, 1996, str. 7-20; Marija Piko, 8.12.2009

Geo-Koordinate:
46.46767582211265° geogr. širina, 14.83579158782959° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pristava 34
2393 Črna na Koroškem
Kašča stoji za stanovanjsko hišo kmetije Pongračič na
Pristavi

Čas

n a s ta n k a :

18.stoletje, okoli leta 1762

Lastnik / Varuh:

Marija Piko, domačija Pongračič
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Porijevo znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Zidano znamenje stoji ob robu domačije ob gozdu. Postavil jo je na
novo pred kratkim. Znamenje ima štiri stenske niše, vsako na eni strani
in v vsaki je podoba svetnika narisana na steklu.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Znamenje je dala postaviti žena, ki je premagala težko bolezen (raka
na dojkah).

Geo-Koordinate:
46.48763894787566° geogr. širina, 14.83229398727417° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podpeca
2393 Črna na Koroškem
Znamenje stoji ob robu domačije Pori ob gozdu.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Sv. Fračišek Asiški, Marija Devica, Jezus Kristus, sv.
Mala Terezija.

Umetnik/umetnica:
Beno Kumprej

Lastnik / Varuh:
Pori Vlado
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Potočnikov križ

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Na domačiji Potočnik v Koprivni stoji na križišču dveh cest lesen križ z
razpelom, z dvokapno streho.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je bil obnovljen pred 30 leti. Križ so vojaki pred več kot 30 leti podrli, vendar so ga domači na novo postavili.
Ustni vir: Fortin Jožefa, 2009.

Geo-Koordinate:
46.4615430667399° geogr. širina, 14.715971946716309° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koprivna 37
2393 Črna na Koroškem
Domačija Potočnik v Koprivni 37

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Lik križanega Jezusa nad katerim je nepis INRI.

Lastnik / Varuh:
Fortin Jožefa
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Potočnikova kašča

K at e g o r i j a :

Kašča, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Kašča je dvoetažna lesena stavba iz 19. stoletja, krita s čopasto skodlasto streho. Oklepa jo lesen gank z izrezljano ograjo. Na slemenu je
kovinski petelin.
V letu 2001 so kaščo obnovili in ji nadeli nov spodnji in zgornji »gank«
z lepo izrezljano ograjo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na kmetiji Potočnik v Koprivni ni bilo posebej grajene preužitkarske
hiše, zato so za te potrebe preuredili spodnji del kašče v sobo za bivanje brez kuhinje. Kašča nima zidanega kletnega dela, kakor je to v navadi
pri ostalih kaščah, temveč jo obnovili in ji nadeli nov spodnji in zgornji
»gank« z lepo izrezljano ograjo.
Viri: Register nepremične dediščine in Jožefa Fortin.

Geo-Koordinate:
46.46188204170778° geogr. širina, 14.715650081634521° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koprivna 37
2393 Črna na Koroškem
Kašča stoji na dvorišču kmetije Potočnik, Koprivna
37, Črna na Koroškem

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na kašči je upodobljen napis: PRIMA SHIESERNIK
Potočnikova kašča ima tudi več vrst vezav lesenih tramov. Na kašči se nahajajo tako vezave »na lastovičji
rep«, »na jabolko«, »na dvojni lastovičji rep« in posebna vezava »štirikratni lastovičji rep«.

Čas

n a s ta n k a :

1859. obnovljena leta 2001

Lastnik / Varuh:
Fortin Jožefa

Evidenčna
EŠD 7692

številka dediščine:
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Prčnikova kapela

K at e g o r i j a :

Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela ima pravokotno tlorisno obliko in jo uvrščamo med kapele odprtega tipa. Pokriva jo dvokapna streha prekrita s pločevino.
Kapela je v notranjosti polkrožno obokana.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V preteklosti je kapela stala na drugi strani ceste na Rezmanovem posestvu. Zakaj je bila stara kapela postavljena, domači ne vedo. Bil pa je
v njej pritrjen lesen križ s korpusom in bila je tudi poslikana. Domači
so se odločili, da bodo kapelo prenovili in jo prestavili na drugo stran
ceste, kjer je že njihovo posestvo. Tako je kapela sedaj sredi prenovitvenih del, ki so ji nadela zelo lepo osnovo, katera sedaj čaka še na končne
poslikave.
Ustni vir: ga. Rozalija Kugovnič p.d. Prčnik, 6.4.2011.
Geo-Koordinate:
46.461944° geogr. širina, 14.870164° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnje Javorje 23
2393 Črna na Koroškem
Kapela stoji ob odcepu k domačiji Prčnik v Spodnjem
Javorju 23, Črna na Koroškem.

Čas

n a s ta n k a :

Prenova in prestavitev 2010.

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Prčnik
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Pri Rajterju

K at e g o r i j a :

Most, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Z letnico 1836, vrezano na portalu sta označena lokal in stanovanjska
hiša bivšega gostilničarja Reiterja. To je enonadstropna, zidana, ometana stavba s strmo streho, prekrita z opečno kritino. Njena fasada je
členjena s klasicistično-bidermajerskimi stilnimi elementi. Portal z letnico je kamnit in pravokotne oblike.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Stavba stoji na začetku Črne in priča o premožnosti lastnikov
gostilničarjev.
Še pred letom 1828 se je pri Rajterju reklo po domače Klemen.
Gostilna je stala na poti iz Črne proti Mušeniku in po izročilu najstarejših
so se tu ustavljali fužinarji iz Balosa in Mušenika. Potem ko je zamrla
železarska industrija, so tjakaj zahajali žagarji grofa Thurna, dalje delavci in topilničarji iz Žerjava in žagarji iz Mušenika. Tu je še leta 1906
ob lepih nedeljah in sejmih igral na citre koroški ljudski pevec Franc
Leder-Lesičjak.
Pred drugo svetovno vojno so jo kupili od gostilničarja Krautpergerja, ki
jo je moral prodati zaradi zadolženosti. Danes je stavba v lasti rudnika,
ki ima v njej stanovanja za samske delavce.
Vir: Marija Makarovič, Ivan Modrej, Črna in Črnjani, 1986, Črna na
Koroškem, str. 55-56, 113.

Geo-Koordinate:
46.4710537647702° geogr. širina, 14.85074758529663° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Center 12
2393 Črna na Koroškem
Črna, center 12, hiša stoji ob glavni cesti skozi kraj
Črna.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Vhodni portal je štiristrane oblike, narejen iz lomljenega kamna in okrašen z ornamenti. V zgornjih kotih
ima vijugaste kanite dodatke, ki iz kota delajo zaobljeno obliko, na stranskih dveh stebrih pa sta vrhu
upodobljena dva zgornja zaključka obeh stebrov.
Na prečnem stebru so upodobljeni cveti rož in tudi
letnica izdelave oziroma postavitve hiše 1836.

Lastnik / Varuh:

PGD Črna na Koroškem, družini Nuhić in Savić
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Procesijska kapela
v Javorju

K at e g o r i j a :

Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela zaprtega tipa im pravokotno tlorisno obliko in jo pokriva
dvokapna streha iz dveh kamnitih plošč. Kapela ima v notranjosti eno
stensko nišo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela se uporablja za namene prošnjih procesij ob večjih cerkvenih
praznikih.

Geo-Koordinate:
46.457460° geogr. širina, 14.929942° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Javorje
2393 Črna na Koroškem
Kapela stoji v pokopališkem zidu na pokopališču v
Javorju.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapeli je pritrjen križ s Korpusom.

Lastnik / Varuh:
Župnija Javorje
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Procesijski križ na
Kumrovi hiši

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ in na njem izrezljan Jezus, visi v stenski niši preužitkarske hiše
pri Kumru v Koprivni.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ v hišni niši na zidu hiše je procesijski križ, pri njemu so brali prvi
evangelij ob "žegnanju" pri cerkvi sv. Ane v Koprivni.
Ustni vir: Ana Kumer, 16.11.2009

Geo-Koordinate:
46.48693275348324° geogr. širina, 14.725627899169922° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koprivna 27, 28
2393 Črna na Koroškem
Križ je na preužitkarski hiši domačije Kumer, Koprivna
27, 28.

Upodobljeni

motivi

razpelo s Križanim

/

napisi:

Lastnik / Varuh:
Ana Kumer
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Procesijski križ pod
cerkvijo sv. Jakoba
v Koprivni

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Pod cerkvijo sv.Jakoba v Koprivni stoji lesen procesijski križ. Križ ima
leseno s skodlami pokrito dvokapno streho in na zadnji strani pritrjeno
desko. Na križu je razpelo z Jezusom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Procesijski križ se uporablja ob cerkvenih procesijah na večje cerkvene
praznike. Takrat ob križu berejo evangelij.
STORIJA: Lipa in pokopališče pri sv. Jakobu v Koprivni
Med nebotičnimi gorami Olševo, Peco in Ratiho (Raduho) stoji na robu
strmega hriba cerkev svetega Jakoba. Dasiravno je na hribu vse kamnito in je prst komaj ped debela, je vendar na pokopališču globoka prst
tako rahla in čista, kakor bi bila presejana.
V starih časih, ko so naši dedje cerkve zidali, je živel v tem kraju skesan
in spokoren razbojnik. Za pokoro mu je bilo naloženo, da mora ob treh
hlebih kruha vso prst, ki je je bilo treba za pokopališče, vkup znositi in
presejati. Urno in brez tožbe se loti dela.
Poslednjič vendar dovrši delo. Pa stradanje, težko delo in žalost ga tako
oslabe, da čisto omaga. Ko vidi, da se mu bliža zadnja ura, ureže tri lipove šibe, pokliče bližnje ljudi k sebi in jim reče z umirajočim glasom:
»Preljubi sosedje! Dostikrat sem vas žalil, dosti krivic sem vam storil. Odpustite mi, skesanemu, umirajočemu grešniku! Ko umrjem, vsadite na
moj grob te ti šibe!
Vir: France Kotnik, Storije I., Celovec, 1957, str. 80-81.

Geo-Koordinate:
46.45437285793908° geogr. širina, 14.747686386108398° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koprivna
2393 Črna na Koroškem
Križ stoji na travniku za cerkvijo sv.Jakoba v Koprivni.

Upodobljeni

motivi

razpelo s Križanim

/

napisi:

Lastnik / Varuh:
Župnija Koprivna
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Rezmanov slap

K at e g o r i j a :

Naravni spomenik, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Rezmanov slap je najlepši na Koroškem. Ni ravno med visokimi slapovi
- visok je le 9 m, vendar je doživetje padajoče vode izredno intenzivno.
Čeprav se slap skriva le 200 m od ceste, je zaradi brezpotja ter spolzkega terena žal težje dostopen.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Enkratno bi bilo, če bi se skozi grapo uredila stezica - tako bi lahko slap
postal prava znamenitost v okolici Črne na Koroškem. Črna na Koroškem
- Božičeva kmetija. Vendar je slap orientacijsko najlažje dosegljiv od ceste Črna-Javorje. Po 2 km proti Javorju je na desno odcep makadamske
ceste. Še 2 km navkreber po lepo urejeni makadamski cesti. Dva ovinka
pod Božičevo kmetijo je na levo viden potok s številnimi šumi. Slap s
ceste ni viden. Od tu je še 200 m hoje po brezpotju ob potoku navzgor.
Po cesti navzgor proti Božičevi kmetiji je 350 m do Božičevega slapišča,
ki je vidno s ceste.
Vir: http://www.obcinacrna.eu/index1.php?izbor=6; http://www.burger.si/Slapovi/Koroska/RezmanovInBozicevSlap/RezmanovSlap.htm

Geo-Koordinate:
46.45855625145814° geogr. širina, 14.855854511260986° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Ludranski Vrh
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Rudarski zaselek Šmelc

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Ohranjen rudarski zaselek z značilnimi rudarskimi objekti (1880-1890).
Obe večstanovanjski stavbi sta štiristrane oblike in imata dvokapno
streho, pokrito z opečnato kritino. Za obe stavbi so značilna večja okna
na sprednji strani.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V zgornji Mežiški dolini vse do leta 1900 skorajda nič ni vplivalo na
rast in razvoj urbanih naselij. Kmetije oz. posestva, na katerih so rudarji prebivali, je rudnik sčasoma odkupil in iz njih so nastajali raztreseni
rudarski zaselki: Jazbina, Žerjav, v Podpeci – Heleni Šmelc, Pecnikovo,
Stoparjevo, Najbrževo, Torčevo, Igerčevo, Pikovo ter Breg, Marholče z
Marholčevimi bajtami in Polena pri Mežici.
Rudarski zaselek Šmelc je nastajal, ko je rudnik v letu 1880 za svoje
topilničarje, ki so delali v bližnji topilnici, zgradil prvi večstanovanjski
objekt. Zaselek se je nato leta 1893 povečal še za eno večstanovanjsko
hišo, ki je bila namenjena rudniškim paznikom. Še danes so v teh dveh
stavbah stanovanja.
Z načrtno stanovanjsko gradnjo se je moral rudnik spoprijeti šele po
letu 1900.
Druga velika koncentracija delavcev je tedaj nastala v Podpeci okrog
vhoda v rov Helena in na bližnjih posestvih.
Osrednji obrat v Podpeci se vzpostavi po letu 1876, ko so začeli z gradnjo rova Helena. Tu postavijo kasneje delavnice, žičnice, tire za odvoz
jalovine, leta 1901 pa zgradijo moderno zbiralnico. Ob rudniku postavijo nekaj večjih stanovanjskih zgradb za samske delavce in družine. Tudi
iz leta 1926 ukinjene izbiralnice uredijo pozneje stanovanja. Podpeca
postane v začetku 19. stoletja močno rudarsko naselje, prebivalstvo se
pomnoži in doseže najvišjo število okoli leta 1930. Število prebivalcev
začne po letu 1945 upadati. Leta 1991, ko so po programu zapiranja
rudnika obrati v Heleni že nekaj let opuščeni, je ljudi tod že manj kakor
v predrudarskih časih.
Vir: Jaka Pernat, 10.11.2009; Tadej Pungartnik, Rudniške hiše, Analiza
stavbne dediščine Rudnika Mežica, Mežica 2006, str. 29.; Mežica 1994,
O podobi in preteklosti kraja ob njegovi 840-letnici, str. 88-90.

Geo-Koordinate:
46.46896258827537° geogr. širina, 14.813690185546875° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podpeca
2393 Črna na Koroškem
Zaselek leži ob cesti Črna - Koprivna. Podpeca 67 in
68, Črna na Koroškem.

Čas

n a s ta n k a :

1880-1890

Lastnik / Varuh:

Občina Črna na Koroškem

Evidenčna
EŠD 7737

številka dediščine:
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Rudniški rovi v Heleni

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
V radiusu 20 metrov se nahajajo 4 vhodi v rudnik, vendar je eden od
njih zasut, ostali pa so zaprti, tako da vhod v rudnik ni možen.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V obdobju med obema vojnama je rudnik svinca in cnka obsegal
rudišče trikotne oblike s površino 10 km2 z revirji Stari Fridrih, Peca,
Graben, Naveršnik, Srednja cona, Triurno rudišče, Fridrih, Moreing, Jug,
Unionska prelomnica, Igerčevo, Staro Igerčevo in Helena.
Delo so v jami so organizirali v okviru zgornjega in spodnjega dela. K
spodnjemu delu so v 30. letih prištevali vsa obzorja od Glančnikovega
rova navzdol in dve obzorji navzgor, zgornji, starejši del je predstavljala
Helena in vsi zgornji horizonti. Tu ni bilo nameščenih dvigal in "pump"
(iz nem. die Pumpe), temveč so vso "moč" rudnika namestili v spodnjem delu.
Vir: Gorazd Pečovnik, Svinčeni rudnik v Mežiški dolini. (Tema za zaključni
izpit). Gimnazija Ravne na Koroškem 1960, str. 10; Karla Oder, Rudarji rudnika Mežica in njihovo delo v obdobju 1918 do 1947. Prispevki
za novejšo zgodovino = Contributions to the contemporary history =
Contributions á l'histoire contemporaine = Beiträge zur Zeitgeschichte
ISSN: 0353-0329.- Letn. 46, št. 1 (2006), str. 125-144.

Geo-Koordinate:
46.47960236782444° geogr. širina, 14.823732376098633° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Rudniški rovi se nahajajo v gozdu pred zaselkom
Helena
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Separacija Žerjav

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Stopničast rudniški objekt ima opečno jekleno konstrukcijo in je postavljen v hrib zaradi posebnega tehnološkega načina predelave rude.
Zgrajen je bil leta 1912 in je edini ohranjen tovrstni objekt v Sloveniji.
Njegova namembnost je ostala nespremenjena. To je ločevanje čistih
koncentratov svinca in cinka od jalovine, danes pridobivanje in predelava kamenih agregatov in proizvodnja industrijsko pripravljenih suhih
maltnih mešanic.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvi pisni viri o izkoriščanju svinčene rude na slovenskem Koroškem segajo v leto 1665, kot govori listina, ki Siegmuntu Ottenfelškemu dovoljuje kopanje svinčenega sijajnika v Črni. Menjavali so se številni lastniki,
dokler ni avstrijsko podjetje Bleiberger Berkwerks-Union v 19. stoletju
pokupilo vseh manjših rudnikov in začelo načrtno rudariti. Rudarstvo
se je razvijalo in vse več je bilo strojnega izkopavanja. Ruda je postala
revnejša in tudi bolj zraščena. Slabša ruda, koncentracija izvoza rude iz
jame in združitev celotnega obrata v neposredni bližini topilnice- vse to
so bili razlogi za gradnjo velike separacije v žerjavu. Začeli so graditi leta
1912, dve leti kasneje je začela obratovati.
Načrte je izdelalo podjetje Humboldt iz Kölna. Zgradili so jo v štirih
stopnjah, na strmem skalnem pobočju, na desnem bregu reke Meže.
Visoka je bila 55,7 m. Tako gradnjo so izbrali zato, da bi za transport
izkopanega materiala izrabili silo težnosti. Zraven osrednjega objekta
so zgradili tudi žičnico za dovoz rude v separacijo, odvoz koncentratov
v topilnico in odvoz jalovine iz izbiralnice in jame na odlagališče.
V prvem, najvišjem delu stavbe so bili silosi za rudo, transformatorji in
stikalne naprave, v drugem grobo ločevanje, prebiranje in drobljenje
rude, v tretjem so bili ločilni stroji, odcejevalni bazeni koncentratov in
čistilni konusi, v zadnjem, spodnjem delu pa naprave za separacijo mulja, silosi za koncentrate ter proga žičnice za transport koncentratov v
topilnico in ustje zbiralnega kanala za jalovino, od koder so jo nakladali
v vozičke žičnice in odvažali na odlagališče.
Šele leta 1930 je mežiški rudnik dobil laboratorij, prej so vzorce za analizo pošiljali v Celovec. Za takratne čase je bil izkoristek svinca zelo visok,
medtem, ko so skoraj 70% cinka odpeljali na odlagališče. Po letu 1930,
ko se je razvila nova separacijska tehnika- flotacija, se je izkoristek svinca zvišal celo na 96%.
Z rekonstrukcijo stare separacije in uvedbo domačih strojev za flotacijo so se stroški izredno znižali. Izbruh vojne je preprečil uvedbo separiranja v težkih kovinah, ki se je začela šele leta 1952. po vojni so v
zgradbo vgradili nove stroje in naprave iz opuščene separacije rudnika
Mačkatica in flotacijske stroje iz Bora.
Z vse manjšo vsebnostjo svinca in cinka se je pokazala potreba po
izboljšavah na strojih, tako da so z nekaterimi spremembami rudo separirali vse do leta 1994, ko je rudnik prenehal s proizvodnjo.
Vir: Mežica 1994, O podobi in preteklosti kraja ob njegovi 840-letnici,
str. 91-92; Dean Damjanović, Separacija, Zgodnja industrijska arhitektura na Slovenskem, DEKD, 2002, str. 197-200.

Geo-Koordinate:
46.48356121398331° geogr. širina, 14.870402812957764° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Žerjav
2393 Črna na Koroškem
Ob glavni cesti Črna - Mežica, na desnem bregu reke
Meže.

Umetnik/umetnica:
Podjetje Humbold-Köln

Čas

n a s ta n k a :

1912-1914

Lastnik / Varuh:

Občina Črna na Koroškem

Evidenčna
EŠD 9320

številka dediščine:
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Škrubejeva hiša

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Stavba je enonadstropna, ima dvokapno streho pokrito s strešno opeko in okrašene robove okenske robove. Na hiši obnavljajo fasado.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Škrubejeva hiša je bila v sedemdesetih letih 20. stol. preteklosti prodajalna pekovskih izdelkov.
Sicer pa sta v tej hiši delovala urarja - Škrubejev oče in po njegovi smrti
sin Jaka. Nekaj časa v koncu 80. let je imela Jakova žena tudi papirnico.
Zdaj objekt služi stanovanjskemu namenu.
Vir: Rozalija Proje, Črna na Koroškem, 24.2.2012

Geo-Koordinate:
46.46948723729924° geogr. širina, 14.8517507314682° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Center 114
2393 Črna na Koroškem
Hiša leži v centru Črne ob glavni cesti, ki pelje proti
Javorju.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Ob stranskih vogalih so upodobljeni »šivani robovi«.

Lastnik / Varuh:
Vida Jurač
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Skulptura dveh rudarjev

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Jekleni skulpturi sta narejeni v približni naravni velikosti. Ena skulptura
prikazuje rudarja, kako naklada rudo v vagon- hunt, druga skulptura pa
prikazuje rudarja, kako vrta vrtine v skalo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na skali nad vhodom v rudarski muzej v Črni na Koroškem, stoji skulptura dveh rudarjev, ki so jo odkrili na rudarski praznik leta 1982 in je
delo takrat še mladega, danes pa že priznanega umetnika, akademskega kiparja Mirsada Begića. Skulptura je del rudarske zbirke, ki so jo
zasnovali leta 1978, njen snovatelj in skrbnik pa je Alojz Repanšek.
Vir: Marta Repanšek, Večna ura, Folklorne pripovedi iz Črne in okolice,
Črna na Koroškem, 2004, str.286.
Geo-Koordinate:
46.47043947460981° geogr. širina, 14.85053300857544° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
V središču Črne na Koroškem nad vhodom v Rudarski
muzej.

Umetnik/umetnica:

Akademski kipar Mirsad Begić

Čas

1982

n a s ta n k a :
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Skulptura rudarja

K at e g o r i j a :

Nagrobna plošča, Kultni in pravni spomenik

Opis
Na družinskem grobu je poleg spominske plošče tudi skulptura rudarja,
ki drži v desni roki rudarsko svetilko, v levi roki pa čez ramo drži motiko.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
O rudarstvu na Peci in njenem pogorju v obdobju srednjega veka skoraj ni pisnih virov. Po svincu so leta 1226 poimenovali Pliberk oz. Bleiburg. Najstarejši pisni podatki so v računski knjigi Ernesta Železnega iz
leta 1424, v kateri je omenjen račun za štirinajst škafov svinčeve rude.
Rudarji v srednjem veku niso uživali kakšnih posebnih pravic in zaščite.
Prvi rudniški red za Avstrijo, ki ga je leta 1517 izdal cesar Maksimiljan, je
dal osnovo za oblikovanje posebnega stanu rudarjev.
Tudi v Črni na Koroškem se je zaradi pridobivanja svinca in cinka izoblikovala poklicna skupina rudarjev. Tik pred drugo svetovno vojno je v
rudniku delalo 1138 rudarjev, po drugi svetovni vojni pa se je njihovo
število še povečalo.
Vir: Stanko Uran, Franc Mežnar, 300 let Mežiški rudniki.300 let Mežiški
rudniki. Mežica 1965, str. 32; Karla Oder, Rudarji Rudnika Mežica : [s poudarkom na obdobju 1918-1947] : magistrsko delo. Prevalje 1995.

Geo-Koordinate:
46.468428820495376° geogr. širina, 14.8492830991745° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Skulptura je del spomenika družine, ki ima svoj grob
na pokopališču v Črni.

Upodobljeni

motivi

Skulptura rudarja

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

Druga polovica 20. stoletja
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Skulptura Sekač

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Lesena skulptura Sekača. Glava, pokrita s klobukom, je nekoliko nagnjena, vse poteze njegovega telesa so potegnjene navzdol, posebej roke.
Obraz je otrpel, trpeč. Dolenčev Sekač izraža vso težo dela v gozdovih v
časih, ko so drevje podirali še z ročnimi žagami in ga obdelovali s sekirami, ko so se spravila lesa lotevali s cepini, ko so po drčah grmeli hlodi
in so po gozdnih kolovozih furmani s konji vozili les v dolino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Les je za marsikoga žlahtni material za umetniške stvaritve. Med umetniki rezbarij ima posebno mesto Janko Dolenc. Kljub temu, da je bil tudi
slikar, je najraje jemal les pod svoja dleta, ga oblikoval, mu vdahnil svojo
misel, občutek, sporočilo.
Vir: Marta Repanšek: Večna ura, Folklorne pripovedi iz Črne in okolice,
Črna na Koroškem, 2004, str.284.

Geo-Koordinate:
46.471518295525165° geogr. širina, 14.85126256942749° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Pred upravno stavbo Gozdnega gospodarstva v Črni
blizu glavne ceste stoji skulptura Sekač.

Upodobljeni

motivi

Sekač

/

napisi:

Umetnik/umetnica:

Janko Dolenc, kipa in slikar

Čas

n a s ta n k a :

Odkrit 1980 leta

Lastnik / Varuh:

Občina Črna na Koroškem
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Slivnikova bajta

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Hiša je napol lesena in tesana, drugi del hiše je zidan iz kamenja. Hiša je
pritlična. Ima dvokapno streho, brez čopov, pokrito s skodlami (»šitlni«).
Hiša ima tudi nadstrešek kjer je eno okno.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Tej hiši se je v preteklosti reklo tudi „na Trati“ ali pa „Rupnik“. Stari Rupnik
je bil zastopnik »male loterije«. Glavni Lotocolecturi sta bili v Gradcu
in v Trstu, kjer so izmenoma vsaka dva tedna žrebali pet številk. Ljudje
po vsej Avstriji, ki so stavili na loteriji, so vsakokrat čakali na izžrebane
številke. Za izbiro stavnih številk so se posluževali sanjskih bukev. V tej
knjigi je vsaka prigoda v sanjah imela svoj pomen in številko. Iz sanj in
iz sanjskih bukev ugotovljene številke je bilo treba napisati na listek in
jih s stavljenim denarjem oddati Rupniku. Ta je številke in denar vsak
teden pošiljal v Gradec in v Trst. Zadel je lahko »Ampo« - dve številki,
»terno« - tri številke ali »dvojno ampo« - štiri številke, najsrečnejši pa je
bil tisti, ki je zadel »ampoterno« - pet številk. Takim srečnežem je Rupnik
kar na dom prinesel dobitek, ki pa je malokdaj presegal vsoto enega
goldinarja. Vsekakor pa je bil vsakršen dobitek takrat pomemben, ker
denarja ni bilo lahko prislužiti.
Vir: Jože Gradišnik: Okrogle in robate storije izpod Pece, Črna na
Koroškem, 2010, str. 120.

Geo-Koordinate:
46.4690974457466° geogr. širina, 14.85275387763977° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Center
2393 Črna na Koroškem
Hiša leži na levi strani Javorskega potoka nasproti
hotela Krnes v Črni.
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Smrečnikova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela ima pravokotno tlorisno obliko in jo uvrščamo med kapele zaprtega tipa. Pokriva jo štirikapna streha prekrita s šitlni. V notranjosti ima kapela dve polkrožno obokani stenski niši, na vsaki strani eno,
ter polkrožno obokan strop in vhod. Tudi obe zunanji stenski niši sta
polkrožno obokani.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Leta 1942 so partizani požgali hišo in ubili Valentina Pika ter neko
žensko, ki je prišla k hiši po mleko. Verjetno se je to zgodilo po pomoti
ali zaradi izdaje.
V spomin na ta dogodek so po vojni postavili križevo tablo. Prvo križevo
tablo so postavili na brezo v bližini hiše kmalu po vojni kot spomin na
žalostni dogodek. Sedaj pa na njenem mestu stoji kapela.
Še ena križeva tabla je bila v gozdu ob cesti postavljena pred drugo
svetovno vojno, ker je menda na tem mestu strašilo. V njej je podoba
Matere Božje, Srce Marijino.
Vir: Vogel, Milan: Znamenja med Peco in Pohorjem, Borec, julij 1996, št.
547-548.

Geo-Koordinate:
46.444141° geogr. širina, 14.857177° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ludranski vrh 25 a
2393 Črna na Koroškem
Kapela stoji pri Smrečniku na Ludranskem Vrhu pod
Smrekovcem, Ludranski vrh 25a, Črna na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kapela je bogato poslikana. Na desni zunanji niši
je naslikana podoba sv. Huberta, na levi zunanji pa
podoba sv. Jurija. V notranjosti je na levi strani naslikana podoba sv. Frančiške, na desni pa sv. Valentina.
V osrednji stenski niši je naslikana podoba kronane
device Marije z Jezusom. Nad vhodom v kapelo je
naslikana letnica njene postavitve 1995.

Umetnik/umetnica:
Kosmač C.

Čas

1995

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Smrečnik
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Spomenik Antona
Okrogarja-Nestla

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Pomnik

Opis
Bronast doprsni kip prikazuje podobo narodnega heroja Antona Okrogarja- Nestla. Kip stoji na skalni gmoti, na kateri je pritrjena bronasta
napisna plošča.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V Črni je v spomin na narodnega heroja Antona Okrogarja- Nestla akademski kipar Stojan Batič leta 1984 postavil doprsni kip realistično upodobljenega borca za samostojnost in svobodo slovenskega naroda, od
aprila 1944 namestnika Vzhodnokoroškega in od avgusta 1944 komandanta Zahodnokoroškega odreda.
Vir: Simona Javornik, Stojan Batič in njegova dela na Koroškem, katalog
ob razstavi,Ravne na Koroškem, november 2000.

Geo-Koordinate:
46.47063159496793° geogr. širina, 14.849932193756104° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Spomenik stoji v majhnem parku ob krožišču v centru Črne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

Tone Okrogar-Nestl
Narodni Heroj

/

napisi:

Umetnik/umetnica:

Stojan Batič, akademski kipar

Čas

1984

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Črna na Koroškem, Zveza borcev za vrednote
NOV Črna na Koroškem
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Spomenik borcemrudarjem

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Na meter visokem podstavku je bronast kip čepečega borca z rudarsko
svetilko v desni in s puško v levi roki.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Koroškim prvoborcem - partizanom se je kmalu posrečilo navezati dobre stike tudi z rudarji mežiškega rudnika svinca. Kmečki ljudje pa so bili
trden most, ki je povezoval svobodne gozdove z rudarji. Veliko borcev
- rudarjev je v bojih vgradilo svoja dragocena življenja v temelje naše
svobode.
Vir: Osojnik Miroslav, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini, Ravne na Koroškem 1990, str.61.
Geo-Koordinate:
46.48527508140711° geogr. širina, 14.827208518981934° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podpeca
2393 Črna na Koroškem
Pred vhodom v jamo Rudnika svinca in topilnice
Mežica je v Podpeci (Heleni) postavljen spomenik, ki
je posvečen borcem- rudarjem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na podstavek je pritjena spominska plošča z liričnim
besedilom:
1941- 1945
ČUJ SPOMIN
IZ JAM IN Z JAS MOLČANJA
SI ZVEST

Umetnik/umetnica:

Zasnova: Marijan Keršič- Belač Posvetilni napis: dr.
Franc Sušnik

Čas

n a s ta n k a :

3.7.1966

Lastnik / Varuh:
ZB Črna na Koroškem

Evidenčna
EŠD 7720

številka dediščine:

113

Spomenik Henriku
Zagerniku

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Pomnik

Opis
Pred skupnim grobiščem na pokopališču v Črni na Koroškem stoji
manjši spomenik, ki je posvečen Henriku Zagerniku.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Komunistična partija je po aprilskem razsulu tudi v Mežiški dolini ostala
edina organizirana sila, ki je bila sposobna upreti se okupatorju. Iz partijskih in skojevskih celic na Prevaljah, Lešah, Holmcu in v Guštanju so
se poleti 1941 formulirale borbene skupine. Prevaljska skupina je bila
med najmočnejšimi, vendar so jo Nemci že 1.8.1941 izsledili in aretirali
večino članov, potem, ko je uspešno izvedla nekaj akcij in se pripravljala
za odhod v partizane. Izredno vojaško sodišče je obsodilo šest članov
prevaljske skupine na smrt z ustrelitvijo. Med njimi je bil 20.8.1941 ustreljen v Begunjah na Gorenjskem tudi Henrik Zagernik.
Vir: Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini, Ravne na Koroškem
1990, str.54.; Kotnik Stanko, Granit in bron za skromen spomin, Koroški
Fužinar 20. avgust 1961, št. 7-12, str.7.

Geo-Koordinate:
46.46906505534611° geogr. širina, 14.84877347946167° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Spomenik stoji na pokopališču v Črni na Koroškem

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na žari so preprosti verzi:
Mladost Tvoja pot trnjeva je bila
Življenje dal si za svobodo
Sam svobode vžival nisi
Truplo Tvoje je pepel
A Duh Tvoj na svetu bo živel.

Na spominski plošči je materino posvetilo:
HENRIK
		
Z A G E R N I K 		
22.XI. 1911
		
ustreljen kot talec

Čas

1950

20.VIII.1941
Slava borcem
za svobodo.
Žalujoča mati.

n a s ta n k a :
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Spomenik na Ježevem

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Na trikotnem kamnitem podstavku je v sredini postavljena okrogla
kovinska vaza na nogah. V vsakem vogalu podstavka pa je nameščena
kovinska plošča trikotne oblike.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pod Belo pečjo v Bistri, med Smrekovcem in Raduho, je bila 12. in 13.
maja 1943 organizirana prva konferenca koroških političnih in vojaških
voditeljev za vzhodno Koroško. Konferenco je vodil sekretar OK KPS
Pavle Žaucer – Matjaž, organizator koroškega partizanstva. Na konferenci se je zbrala večina partijskih in političnih delavcev na Koroškem.
Razen štirih članov OK so bili na konferenci prisotni aktivisti, ki so že
delali na terenu ali pa so bili po konferenci poslani na teren, in politični
funkcionarji iz bataljona. Dnevni red konference je obsegal osem točk.
Poleg političnega pregleda doma in v svetu so obširno razpravljali o
političnem stanju na terenu, o organizacijskih oblikah dela, o kadrovanju, razdelitvi dela in terena. Sprejeli so več pomembnih sklepov, ki so
pomenili organizacijsko utrditev OF na tem področju. S konference so
poslali pozdravne brzojavke IO OF, glavnemu štabu NOV POS, CK KPS,
Protifašističnemu svetu narodne osvoboditve Jugoslavije in tovarišu
Titu. Konferenca je bila pomemben delovni dogovor in je vnesla vsebinsko kvaliteto glede novih organizacijskih oblik političnega dela na
Koroškem, organizirala je odbore kot nosilce uporniške akcije; na njej je
bila podana zasnova načrtnemu kadrovanju za politično delo na terenu
in v vojski.
Vir: Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini, Ravne na Koroškem
1990, str. 55-56.

Geo-Koordinate:
46.436259° geogr. širina, 14.754769° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Bistra
2393 Črna na Koroškem
Spomenik stoji ob cesti nad Ježevim travnikom ob
cesti Bistra-Logarska dolina.

Upodobljeni

motivi

Napis na spomeniku:
V NAJČRNI 		
NOČI
		
DOMOVINE
ŽARNI 			
KLIC
		
SVOBODNIH 		
GOR
		
NA BELI PEČI
12. MAJA
1943

/

napisi:

PRVA
KONFERENCA
OKROŽNEGA
KOMITEJA
KPS
ZA
KOROŠKO

Umetnik/umetnica:

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

Čas

n a s ta n k a :

16.8.1970

Lastnik / Varuh:
ZB Črna na Koroškem

Evidenčna
EŠD 7717

številka dediščine:

115

Spomenik NOB
na Štengah pod Peco

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spomenik je zazidan iz kamenja v obliki stožca. Na sprednji strani ima
pritrjeni dve pravokotni kovinski plošči, na katerih je spominski zapis.

Geo-Koordinate:
46.50726984353462° geogr. širina, 14.824891090393066° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podkraj
2392 Mežica
Spomenik leži na razpotju cest v Podpeci, le okoli
1km pred nekdanjo vojaško stražnico v Podpeci.

Upodobljeni

motivi

Na območju pod Peco
so padli borci
VOS-OF in VDV
1944-45
STANKO ŽAK-ZVONE
IVAN KLANČNIK-STOJAN
FRANJO MODREJ
IVAN VAJDL
FRANC ŽAK-BRANKO
PARTIZAN JOCO
ALBERT PLAZNIK-SAŠO
FRANC ŠPEH
FRANJO TURK
Za mir in svobodo
Za srečo bodočih rodov.

/

napisi:
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Spomenik NOB
v gozdu pri Piku

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
V gozdu, okoli 500 metrov od razvalin domačije Pik je na kamen pri tleh
vzidana spominska plošča o boju med partizani in nemškim okupatorjem na tem kraju.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spominskih plošč z enakim napisom je bilo več narejenih, kot kaže so
jih takrat serijsko ulili in potem priložnostno nameščali. Ena plošča z
enakim napisom se nahaja tudi pri Ladiniku na Platu nad Mežico.
Vir: Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini, Ravne na Koroškem
1990, str.57.
Geo-Koordinate:
46.49520361505118° geogr. širina, 14.837079048156738° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podpeca 33
2393 Črna na Koroškem
Spomenik se nahaja okoli 500 metrov v gozdu od
razvalin domačije Pik, v Podpeci.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na tem mestu so bile borbe proti okupatorju 1941 –
45
Slava junakom padlim za osvoboditev slovenskega
naroda!

Čas

n a s ta n k a :

4.7. 1976

Lastnik / Varuh:

ZB Podpeca- Črna na Koroškem

117

Spomenik NOB v Javorju

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Na betonskem pravokotnem podstavku je zazidan kamnit poševni steber pravokotne oblike, ki ga z desne strani podpira manjši steber. Na
večjem stebru sta pritrjeni dve spominski plošči iz kovine.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V bližini Mežnarjeve domačije v Javorju stoji spomenik, ki so ga vaščani
postavili sedemindvajsetim padlim borcem z območja vaške skupnosti
Javorje. Zgornja plošča je bila nekoč vgrajena na steni župnišča v Javorju in je posvečena borbam XIV. divizije - brigade Mirka Bračiča.
Vir: Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini, Ravne na Koroškem
1990, str. 56, 57.

Geo-Koordinate:
46.457263° geogr. širina, 14.930658° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Javorje
2393 Črna na Koroškem
Spomenik stoji v bližini Mežnarjeve domačije v
Javorju.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na zgornji plošči:
NA TEM MESTU
SO BILE BORBE PROTI OKUPATORJU
1941 – 1945
SLAVA JUNAKOM PADLIM ZA OSVOBODITEV
SLOVENSKEGA NARODA!
Napis na spodnji plošči:
SEDEMINDVAJSET ŽIVLJENJ
JE DALO JAVORJE
DA SMO PREMAGALI NOČ
1941 – 1945
IN ZMAGALI V BOJU
SVOBODNI PONOSNO VZRAVNANI
PADLIM SMO DOLŽNI SPOMIN
VAŠKA SKUPNOST JAVORJE
AVGUST 85

Umetnik/umetnica:

Posvetilni zapis: Janez Mrdavšič

Čas

n a s ta n k a :

Avgust 1985

Lastnik / Varuh:

ZZB NOV Črna na Koroškem
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Spomenik NOB v Topli

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Na betonskem, šestkotnem stebru je pritrjenih šest bronastih plošč
z liričnim napisom. Nad ploščami so na steber pritrjene peterokrake
zvezde. Na levo in desno stran spomenika so postavljeni grobo obdelane skalne gmote.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Topla je tudi zgodovinski in kulturni spomenik, saj je uvrščena v I. kategorijo spomeniško zaščitenih ruralnih naselij v Sloveniji prav zaradi
izrednega pomena, ki ga ima za razvoj koroškega partizanstva. V spomin na pomembne dogodke in dogajanja v Topli so zahodno pod Peco,
med kmetijo pri Končniku in bivšo karavlo v Topli, odkrili spomenik,
posvečen Topli – zibelki koroškega partizanstva, ki naj priča o teh dogodkih in dogajanjih, pomembnih za Mežiško dolino in tudi za širši slovenski prostor in vsaj za ves vzhodni del zamejske Koroške.
V Topli, alpski dolini pod Peco, v enem najlepših predelov Mežiške doline, se je leta 1942 pričel prvi organiziran odpor koroških ljudi proti okupatorju. Tu je bila ustanovljena Prva koroška četa, ki je nastajala od srede novembra 1942, od prihoda partizanov iz Savinjskega bataljona na
Koroško. Prva koroška četa je opravila pomembno poslanstvo, saj je izpeljala več sabotažnih akcij in skrbela za uspešno mobilizacijo novincev.
V Topli je bila tudi tiskarna Prve koroške čete. Tudi Vzhodnokoroški odred je bil ustanovljen v Topli. Iz Tople je v znani napad na Mežico 3. aprila 1943 krenil Prvi koroški bataljon.
Vir: Osojnik Miroslav, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini, Ravne na Koroškem 1990, str. 62-63.

Geo-Koordinate:
46.48440337972328° geogr. širina, 14.757535457611084° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Topla
2393 Črna na Koroškem
Spomenik je postavljen nad Končnikovo domačijo v
Topli, oziroma nasproti nekdanje vojaške stražnice na
sredi travnika na druge hribu.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

S šestih napisnih plošč spomenika nas opozarja
lirično besedilo:
V DOLINAH
TLEČ UPOR
SE TOD MOGOČNO
JE RAZPLAMENEL
TOD HOSTE PARTIZANOM
RAZPROSTRLE SO OBJEM
DOMOVI JIM ODPRLI
VRATA NA STEŽAJ
LJUDJE SO S SRCEM JIM
PRISLUHNILI
OD VSEPOVSOD
OD TOD
NA VSE STRANI
JIH JE VODILA POT
IZ BOJA V BOJ
V SOLČAVO ČETA
V MEŽICO BATALJON
ODRED ČEZ DRAVO
V ZADNJE BITKE
ZA PROSTOST
V OČEH
PLAMENI JEČE
TABORIŠČA – SMRT
PRED NJIMI
ZARJE SVIT – SVOBODA
OBSOJENI NA SMRT
SO SE IZREKLI
ZA PROSTOST
UTIRALI SI
NOVO POT V NOV SVET
119

IN MATERINŠČINA
PREGNANA
IZ VASI IN MEST
MED NJIMI NAŠLA JE
ZAVETJE – DOM
IN PESMI – NJE RAZCVET
UDARNIH MISLI MOČ
OD NJIH SKRIVAJ
SO SPET UTRLE POT
SI DO LJUDI
UPRLO SE JE
LJUDSTVO
- KRALJ MATJAŽ –
ORGANIZIRANO V OF
IZ SVOJIH KORENIN
JE ČRPALO MOČ
ZA MAGOVITI BOJ
ZA SREČO – MIR
IN BRATSTVO
MED LJUDMI
ZDAJ SVOJE SREČE
SAMO JE KOVAČ
PONOSNO
NA PRETEKLOST ZRE
Z ZAUPANJEM
V PRIHODNOST
SAMO URAVNAVA
SVOJ KORAK
PRISEGA
IN OBET

Umetnik/umetnica:

Zasnova: Franc Mezner, Andrej Grošelj Posvetilni
zapis: Janez Mrdavšič

Čas

n a s ta n k a :

13.9.1981

Lastnik / Varuh:
ZB Črna na Koroškem

Evidenčna
EŠD 7721

številka dediščine:
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Spomenik padlim
Ljubljanskega pešpolka

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Na majhnem zidanem zidu je pritrjena bela marmornata plošča
štirikotne oblike katero ovija prt. Na plošči je izklesan tudi oval, na katerem so zapisana imena tukaj padlih. Poleg spomenika stoj jekleni steber, ki ima na vrhu ovalno posodo (verjetno za prižiganje ognja).

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spomenik je postavljen v spomin na padle junake Ljubljanskega
pešpolka, ki so padli v bitki v Črni leta 1919.

Geo-Koordinate:
46.469360632310604° geogr. širina, 14.848687648773193° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Spomenik stoji na desni strani pokopališču v Črni na
Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
V bitki v Črni dne 28. majnika 1919 padli junaki
Ljubljanskega pešpolka
HOSTNIK LEOPOLD, štabni narednik,
MIŠIČ IVAN, poddesetnik,
JERINA ALOJZ, pešec,
CENTA IVAN, pešec,
Slava za domovino padlim junakom!

Lastnik / Varuh:
ZB Črna na Koroškem
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Spomenik pri cerkvi
sv. Jakoba v Koprivni

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Dva marmornata nagrobna kamna pravokotne oblike imata na vrhu
posvetilnega napisa peterokrako rdečo zvezdo. Okoli plošč je zazidan
nizek kamnit zid..

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Koprivna, Topla, Bistra, Ludranski vrh, Javorje in Jazbina so bila prva
žarišča narodnoosvobodilne borbe v Mežiški dolini, od katerih se je širil
upor v dolino proti Črni na Koroškem, Mežici in Prevaljam in prek Kotelj
do Raven na Koroškem, pa tja do Dravograda in Slovenj Gradca.
Vir: Osojnik Miroslav, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini, Ravne na Koroškem 1990, str. 59-60.
Geo-Koordinate:
46.45438862632397° geogr. širina, 14.747214317321777° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koprivna
2393 Črna na Koroškem
Spomenik stoji na pokopališču ob cerkvi sv. Jakoba v
Koprivni

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V borbi za svobodo so dali svoja življenja
KNEZ KAREL-BOGDAN
Nam.komandanta odreda
13.11.1923, padel marca 1944
ŽELODEC VOLBI-VLADO
Podporočnik komandir čete
23.4.1922, padel avgusta 1944
In več neznanih borcev NOV.
Slava njihovemu spominu!
Na plošči ob spomeniku je napisano:
KRAMAR FRANC
15.8.1915, padel 16.5.1944.

Čas

n a s ta n k a :

22.7.1946, obnovljen 1983

Lastnik / Varuh:

ZZB NOV Črna na Koroškem
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Spomenik srbskemu
vojaku ob cerkvi
sv. Helene

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Za cerkvijo sv.Helene v Podpeci majhen ograjen prostor, kjer je grob
srbskega vojaka Jovana Vatkoviča. Na steni cerkve je vzidana tudi spominska plošča. Ime vojaka je napisano tudi v pisavi cirilici.

Geo-Koordinate:
46.48916063256601° geogr. širina, 14.836950302124023° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podpeca
2393 Črna na Koroškem
Za cerkvijo sv.Helene v Podpeci

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Tukaj počiva
JOBAH BATKOBЍЧ
JOVAN VATKOVIČ
Srbski junak
ki je padel za našo domovino
v bitki za Črno
dne 28.maja 1919
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Spomenik zmagovite
bitke Vzhodnokoroškega
odreda

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Nemške enote so leta 1944 nameravale prodreti na svobodno ozemlje
v gornji Savinjski dolini, hkrati pa so hotele izseliti zavedne slovenske
družine iz Koprivne in Bistre. To namero jim je preprečil Vzhodnokoroški
odred in že na Pristavi pri Črni na Koroškem napadel prve nemške
enote, ki so prodirale proti Koprivni. Razplamtela se je huda bitka, ki
je trajala od 19. do 24. avgusta 1944. Enote Vzhodnokoroškega odreda so se uspešno upirale nekajkratni sovražnikovi številčni premoči in
preprečile Nemcem vstop na svobodno ozemlje in izselitev slovenskih
družin, sovražnim enotam pa so prizadejale hude človeške in materialne izgube. V teh bojih so imeli Nemci okrog 60 mrtvih in 50 ranjenih,
partizani pa so imeli tri ranjence, pet partizanov pa so pogrešali.
V spomin na zmagovito bitko Vzhodnokoroškega odreda so 25. avgusta
1984 ob razcepu Črna-Bistra odkrili velik spomenik iz betona, ki simbolizira partizanski napad in zmagovito bitko. Vir: Spomeniki in znamenja
NOB v Mežiški dolini, Ravne na Koroškem 1990, str.54.

Geo-Koordinate:
46.467601925734726° geogr. širina, 14.834740161895752° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Spomenik stoji na Pristavi ob odcepu ceste proti
Bistri.

Upodobljeni

motivi

/

Napisi na ploščah govorijo:
PARTIZANI S HRIBOV
SO SE VSULI
KAKOR PLAZ

napisi:

V ZBUJENIH DOLINAH KOROŠKE
SE JE TLEČA SLA PO SVOBODI
RAZPLAMTELA V UPOR IN BOJ
ZA ŽIVLJENJE V SVOBODI
ZA ŽIV USTVARJALEN MIR
BRANEČ SVOBODNO OZEMLJE
GORNJE SAVINJSKE DOLINE
JE VZHODNI KOROŠKI ODRED
KOROŠKE GRUPE ODREDOV
BOJEVAL ŠTEVILNE BITKE
V ENI TEH BITK UNIČIL
SOVRAŽNI OKLEPNIK IN
NEMCEM PREPREČIL NAMEN
OKRUTNEGA MAŠČEVANJA
IZSELITEV PLAZNIKOVIH
V STRMIH TEH GLOBAČAH
V SVOBODO ZAZRTE DEŽELE
JE OD 19 DO 20 8 1944
IZBOJEVAL NAJVEČJO ZMAGO
KOROŠKEGA PARTIZANSTVA

Umetnik/umetnica:

Zasnova: Drago Markovič Posvetilni zapis: Janez
Mrdavšič

Čas

n a s ta n k a :

25.8.1984

Evidenčna
EŠD 7716

številka dediščine:
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Spomenik žrtvam
fašizma, Spomenik NOB

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Kamnit spomenik v središču Črne, vključen v širši arhitekturni okvir vasi.
Posvečen 225 padlim borcem NOB. Postavljen leta 1952. Šest metrov
visoki pravokotno zasnovani steber je obložen z neobdelanimi okroglimi kamni. V spodnjem delu je vzidanih osem polkrožnih korit, na vrhu
pa je glava moža s trpečim izrazom, vzidan ima relief z otroškim obrazom in knežji kamen.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Sredi trga stoji v Črni na Koroškem spomenik, ki je posvečen 230 padlim
borcem NOB in vsem žrtvam nacizma v I. in II. svetovni vojni iz bivše
občine Črna na Koroškem. Spomenik, delo arhitekta Jožeta Plečnika, so
odkrili 31. avgusta 1952
Vir: Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini, Ravne na Koroškem
1990, str.53.; Kotnik, Stanko: Granit in bron za skromen spomin, Koroški
fužinar, 20. avgust 1961, št. 7-12, str.6.

Geo-Koordinate:
46.47036459676315° geogr. širina, 14.849996566772461° geogr. dolžina

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Motiv Knežjega kamna, portret moža
Nad koriti je v dvojnem vencu posvetilni napis:
TO ŽRTEV BORB IN ZMAG JE SPOMENIK
POSTOJ TOVARIŠ SPOMNI SE NA MRTVE
VSE KAR VELIKO JE VZKALI IZ ŽRTVE
IN TI KI ŽIV SI MRTVIM SI DOLŽNIK.
Med napisom sta letnici 1941 in 1945.

Umetnik/umetnica:

Zasnova Jože Plečnik, posvetilni napis: Janko Glazer

Čas

1952

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Javno dobro občine Črna na Koroškem

Evidenčna
7714

številka dediščine:
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Spominska plošča Cesta koroških partizanov, Pristava

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Kovinska spominska plošča je pravokotne oblike in je pritrjena na večji
kamen, ki leži na tleh.

Geo-Koordinate:
46.46761670501834° geogr. širina, 14.83478307723999° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Spominska plošča se nahaja pri razcepu cest v Koprivno in Bistro na Pristavi.

Upodobljeni

motivi

CESTA KOROŠKIH
PARTIZANOV
ČRNA NA KOROŠKEM
SOLČAVA

/

napisi:
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Spominska plošča
Ludviku Viterniku

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Pomnik

Opis
Pravokotno oblikovana plošča je narejena iz kamna. Na njej je posvetilni napis.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
VITERNIK LUDVIK
(roj. 7. 8. 1888 na Stražišču pri Prevaljah, umrl: 11. 10. 1973 na Ravnah
na Koroškem)
Po osnovni šoli v Guštanju, današnjih Ravnah je od leta 1901-1909 obiskoval gimnazijo v Celovcu.
Od leta 1909 do 1912 pa je stopil v bogoslovje tamkajšnje škofije. Junija
1912 je bil posvečen za duhovnika na Prevaljah. Kot kaplan in župnijski
upravitelj je služboval na avstrijskem Koroškem (Hodiše, Vetrinj, Jezersko, Št. Jakob v Rožu in Apače). Od 1. avgusta 1918 do upokojitve
je bil župnik v Javorju nad Črno. Med vojno, leta 1941, je bil nekaj časa
tudi interniran in je živel tri mesece v Mengšu.
Po upokojitvi leta 1947 se je naselil na samotni kmetiji pod Uršljo goro.
Od leta 1968 do smrti pa je živel pri bratovi družini na Ravnah. Bil je
skladatelj in glasbenik. Ljubezni do glasbe se je navzel v svoji družini.
Najprej se je v gimnaziji učil klavir, kasneje, kot bogoslovec pa harmonijo in kontrapunkt pri stolnem dirigentu Istlu. Napisal je več cerkvenih
skladb. Slovenska maša (v petih delih) je izšla v Cerkvenem glasbeniku
leta 1924, ostale pa so ostale v rokopisni obliki: Ave Marija, K Mariji, K
Jezusovemu srcu, Zveličar gre iz groba, Velikonočna. Pisal je tudi svetna besedila. V Slovenski pesmarici leta 1964 je bila objavljena Slovenska domovina, ostalo je v rokopisni obliki: Vojni izseljenec, Na Jadranu,
Uspavanka, Za rojstni dan, Radost na paši, Slovo pastirjev v jeseni, Iz
preteklih dni, Na vasi, Na svežem zraku, Glasovi iz daljine, Na jadranskih valovih, Na grobu, Na zadnjem potu, Zadnji pozdrav, Uspavanka, V
šolskem svetu, Pri studencu, Polka, Mazurka. Glasbeni kritiki ocenjujejo,
da je imel izreden glasbeni talent, vendar brez temeljitejše glasbene
izobrazbe.
Viri: Slovenski cerkveni skladatelji. Ljubljana, 1972 str. 184.; Koroški
fužinar, 1973 št. 4 str.; Slovenski biografski leksikon. 13. zv. Trubar-Vodaine, Ljubljana, 1982, str. 492.; Merkač, Helena, Ludvik Viternik. Strojnska
reka, 1999.; Suhodolčan Dolenc, Marija & Jukič, Margareta: Biografski
leksikon Občine Prevalje. Prevalje. 2005.

Geo-Koordinate:
46.457461406150315° geogr. širina, 14.93016242980957° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Javorje 28
2393 Črna na Koroškem
Spominska plošča je vzidana na zunanjščino
župnišča v Javorju, Javorje 28, Črna na Koroškem

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spominski plošči:
»O SLOVENSKA DOMOVINA,
NAJKRASNEJŠA VSEH DEŽEL;
L. VITERNIK
V SPOMIN IN ZAHVALO
LUDOVIKU VITERNIKU
PREVALJE, 1888 – RAVNE, 1973
ŽUPNIK V JAVORJU V LETIH 1918 – 1947
UČITELJU, SKLADATELJU IN PESNIKU.
OB PAPEŽEVEM OBISKU IN BEATIFIKACIJI
A.M. SLOMŠKA 19.9.1999

Čas

n a s ta n k a :

19 9. 1999

Lastnik / Varuh:
Župnija Javorje
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Spominska plošča
na stražnici, Podpeca

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Kovinska spominska plošča je pravokotne oblike in je pritrjena na zunanji strani nekdanje vojaške stražnice v Podpeci.

Geo-Koordinate:
46.50515790532768° geogr. širina, 14.816973209381104° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podpeca
2393 Črna na Koroškem
Spominska plošča je pritrjena na nekdanji vojaški
stražnici v Podpeci.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

HVALEŽNI POMNIMO
30.JUNIJA 1991
SO ENOTE TERITORIALNE
OBRAMBE V SODELOVANJU
S PREBIVALCI OSVOJILE
STRAŽNICO NA TERČOVEM
IN S TEM PREVZELE NADZOR
NAD MEJO
SAMOSTOJNE SLOVENIJE
NA KOROŠKEM
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Spominsko znamenje
na gasilskem domu

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Marmorna plošča pravokotne oblike je posvečena petim padlim partizanom, nekdanjim gasilcem.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vir: Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini, Ravne na Koroškem
1990, str.55.; Kotnik, Stanko: Granit in bron za skromen spomin, Koroški
fužinar 20. avgust 1961, št. 7-12, str.7.

Geo-Koordinate:
46.469149048645136° geogr. širina, 14.852158427238464° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Center 123
2393 Črna na Koroškem
Spominska plošča je pritrjena na fasadi gasilskega
doma v Črni na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
Peter Linasi (10.7.1912- april 1945) se je rodil v Črni
kot sin delavca na žagi v Mušeniku.
Jože Štirn (18.6.1912 - ?) se je rodil v Podpeci kot sin
rudarja.
Štefan Maks (9.10.1913 – 1944) se je rodil v Črni kot
sin delavca na mušeniški žagi.
Adolf Večko (13.6.1903- 16.11.1944) se je rodil v Kotljah kot sin bajtarjev.
Peter Vrtačnik (23.6.1921- 1945) se je rodil v Podpeci
kot sin rudarske družine.

Čas

1957

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
ZB Črna na Koroškem

129

Spominsko znamenje
na osnovni šoli Koprivna

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Na pročelju osnovne šole v Koprivni je vzidana spominska plošča,
posvečena vsem padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja s tega
področja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Novembra 1942 se je skupina partizanov iz Zasavske revirske čete pod
vodstvom Pavla Žaucerja- Matjaža oglasila pri skoraj vseh domačinih
v Koprivni z nalogo, da pripravi ta hriboviti del Mežiške doline za upor
proti okupatorju, sredi februarja 1943 pa so že odšli prvi fantje iz Koprivne v partizane. Na domačiji Jere Kumer, p.d. pri Šoparju, je bila februarja 1944 konferenca aktivistov OF Mežiške doline, ki je pomembno
prispevala k širjenju partizanstva na tem področju. Znan je tudi napad
borcev 2. bataljona Vzhodnokoroškega odreda na Nemce pri Šumelu.
Takrat je Šumelova domačija pogorela.
Vir: Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini, Ravne na Koroškem
1990, str.59.; Kotnik Stanko, Granit in bron za skromen spomin, Koroški
Fužinar 20. avgust 1961, št. 7-12, str.7.

Geo-Koordinate:
46.45802509161004° geogr. širina, 14.751763343811035° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koprivna
2393 Črna na Koroškem
Na pročelju osnovne šole v Koprivni je vzidan spomenik NOB.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

1941
POVSOD STE Z NAMI
ČETUDI NI VAS VEČ
SAJ SMRT V AS JE SVOBODI DAROVALA
1945
(sledijo imena 31 padlih partizanov in žrtev okupatorja)

Umetnik/umetnica:

Posvetilni zapis: dr. Franc Sušnik

Čas

n a s ta n k a :

4.7.1953

Lastnik / Varuh:
ZB Črna na Koroškem
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Spominsko znamenje
na Podbreškem

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spominska plošča pravokotne oblike je pritrjena na veliko skalo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Januarja 1944 je Šlandrova brigada napadla Črno na Koroškem, pri umiku pa je brigadna saniteta morala dva ranjenca pustiti pri kmetu Jožetu
Gutovniku, p.d. pri Podbržniku. Nemci so brigadi sledili, našli so oba
ranjena partizana, ju sežgali skupaj z domačijo in ustrelili gospodarja
in gospodinjo.
Vir: Osojnik Miroslav, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini, Ravne na Koroškem 1990, str.60; Peter Žunko, Šlandrova brigada, Enciklopedija Slovenije, zv. 13, Mladinska knjiga, Ljubljana 1999, str. 61-62.

Geo-Koordinate:
46.449057° geogr. širina, 14.852986° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ludranski vrh
2393 Črna na Koroškem
Spominska plošča je postavljena nad gozdno cesto v
bližini Najevske lipe na Ludranskem vrhu.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
V ŽARU PODBRŠKE STA DOMAČIJE
ZGORELA RANJENA PARTIZANA
IN GOSPODARJA ON IN ONA USTRELJENA
21. JANUARJA 1944

Umetnik/umetnica:

Zasnova: KO ZZB NOV Črna, Posvetilni zapis: Aleš
Mrdavšič

Čas

n a s ta n k a :

21.7.1975

Lastnik / Varuh:
ZB Črna na Koroškem
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Spominsko znamenje
na poštni stavbi v Črni

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Na stavbi je nameščena kamnita pravokotna spominska plošča.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Štajerski bataljon je poleti 1942 nameraval napasti Črno, zato so šli komandant Rudi Knez- Silas, Franja Mogu- Ema, Rudi Aram- Brico in Ferdo
Zajc- Servac v civilnih oblekah in brez orožja v Črno, da bi zbrali podatke.
Zaradi izdaje so Nemci obkolili gostilno, ki je bila v sedanji poštni stavbi, kjer sta se zadrževala Rudi Aram in Ferdo Zajc. Arama so Nemci ob
spopadu ustrelili, Servaca pa težko ranili v pljuča. Nemci so ga zdravili v
črnjanski bolnišnici, da bi od njega dobili čimveč podatkov. S pomočjo
sestre Dore Klobčič- Akvile mu je uspelo pobegniti iz bolnišnice, a so
ga Nemci spet ujeli in ga 10. marca 1943 ustrelili kot talca v Mariboru.
Leta 1952 so odkrili na desni strani trga na pročelju enonadstropne
poštne stavbe v Črni na Koroškem spominsko ploščo, ki opozarja na
tragični dogodek.
Vir: Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini, Ravne na Koroškem
1990, str.54. ; Kotnik, Stanko: Granit in bron za skromen spomin, Koroški
Fužinar 20. avgust 1961, št. 7-12, str.7.

Geo-Koordinate:
46.47055770260275° geogr. širina, 14.849610328674316° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Spominsko znamenje je nameščeno na stavbi
nekdanje pošte v Črni na Koroškem v centru zraven
krožišča.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
TUKAJ STA PADLA
11.8.1942
ARAM RUDI IZ ŠOŠTANJA IN
ZAJC FERDO IZ DOBRIČA KOT
BORCA 1. SAVINJSKEGA BATALJONA
KI JE IMEL GESLO
NEIZPROSNA BORBA – CILJ SVOBODA

Čas

1952

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
ZB Črna na Koroškem
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Spominsko znamenje
na Pristavi

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Kovinska spominska plošča je pravokotne oblike z napisom in je pritrjena na večji kamen, ki leži na tleh.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Poti iz Črne na Koroškem so povezovale kraje v Savinjski dolini že v davnih časih, posebno živahno pa je bilo tu med vojno. Partizanske enote,
obveščevalci in kurirji so te poti dobro poznali, saj so bili tukaj glavni prehodi s koroške strani v Solčavo in naprej po Savinjski dolini na
Gorenjsko, Dolenjsko in Belo krajino. V spomin na to povezavo in da
ne bi šlo v pozabo pričevanje o zgodovini koroškega partizanstva, so
pred spomenikom zmage na Pristavi pri Črni na Koroškem ob razcepu
cestišča Bistra-Koprivna postavili spominsko ploščo o poimenovanju
ceste po koroških partizanih.
Vir: Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini, Ravne na Koroškem
1990, str. 55.

Geo-Koordinate:
46.467467° geogr. širina, 14.834695° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pristava
2393 Črna na Koroškem
Spominska plošča se nahaja na Pristavi pri Črni na
Koroškem ob razcepu cestišča Bistra-Koprivna.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
CESTA KOROŠKIH PARTIZANOV
ČRNA NA KOROŠKEM
SOLČAVA

Čas

n a s ta n k a :

24. 8. 1986

Lastnik / Varuh:
ZB Črna na Koroškem
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Spominsko znamenje
na Štoparjevem

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Železna spominska plošča, pravokotne oblike in z posvetilnim napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ob cesti Štopar- Mihev v Podpeci je na zidu pod vrtom pritrjena spominska plošča, s katero je zaznamovana smrt domačina Štefana Svršine
iz Podpece, ki je 10. oktobra 1944 na tem mestu padel v nemško zasedo, njegovemu spremljevalcu pa se je posrečilo, da je ranjen ušel.
Prvotno spominsko ploščo so namestili leta 1953. Na njej je bil
presplošen posvetilni napis. Kasneje so leta 1973 postavili novo ploščo
z bolj podrobnim posvetilom.
Vir: Osojnik Miroslav, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini, Ravne na Koroškem 1990, str.61.; Kotnik Stanko, Granit in bron za skromen
spomin, Koroški Fužinar, 20. avgust 1961, št. 7-12, str.7.

Geo-Koordinate:
46.48901289805416° geogr. širina, 14.821672439575195° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podpeca
2393 Črna na Koroškem
Spominska plošča je nameščena na stanovanjskem
bloku na Štoparjevem v Podpeci.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Posvetilni napis:
NA TEM MESTU SO BILE BORBE PROTI OKUPATORJU
1941-45.
SLAVA JUNAKOM, PADLIM ZA OSVOBODITEV SLOVENSKEGA NARODA.
Današnji napis na spominski plošči:
ŠTEFAN SVERŠINA-MARKO
Padel v boju za svobodo
10.oktobra 1944.

Čas

n a s ta n k a :

1953, 22.6.1973

Lastnik / Varuh:

Zveza borcev za vrednote NOV Črna na Koroškem
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Spominsko znamenje
pred kulturnim domom
v Črni

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spominsko znamenje v parku v neposredni bližini kulturnega doma
v Črni na Koroškem je posvečeno 230 padlim žrtvam NOB iz Črne na
Koroškem in njene okolice. Spominsko znamenje je zasnovano kot
kmanita škarpa, na katero je pritrjenih šestnajst plošč. Na prvi plošči
je spominski napis, na drugih petnajstih ploščah so imena 230 padlih
borcev in žrtev fašističnega nasilja in Črne in njene okolice. Spominsko
znamenje so odkrili 9. avgusta 1980 obenem z otvoritvijo novega kulturnega doma v Črni na Koroškem. Vir: Spomeniki in znamenja NOB v
Mežiški dolini, Ravne na Koroškem 1990, str.53.
Geo-Koordinate:
46.46946408386899° geogr. širina, 14.853043556213379° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Spominsko znamenje stoji pred kulturnim domom v
Črni blizu glavne ceste proti Javorju.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na prvi plošči je spominski napis, na drugih petnajstih ploščah so imena 230 padlih borcev in žrtev
fašističnega nasilja in Črne in njene okolice.

Umetnik/umetnica:

Zasnova: Drago Markovič Posvetilni zapis: Janez
Mrdavšič

Čas

n a s ta n k a :

9.8.1980
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Spominsko znamenje
pri Končniku: padli kurir
Franc Kranjc,

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Na Končnikovi domačiji v Topli je spominska plošča padlemu kurirju – obveščevalcu, domačinu iz Tople Francu Kranjcu, ki so ga konec
marca 1945 ustrelili nemški policisti. Vir: Spomeniki in znamenja NOB v
Mežiški dolini, Ravne na Koroškem 1990, str. 63.

Geo-Koordinate:
46.48410788445708° geogr. širina, 14.76111888885498° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Topla
2393 Črna na Koroškem
Spominska lošča je vzidana na steni glavne stanovanjske hiše na domačiji Končnik v Topli.

Čas

n a s ta n k a :

20.8.1981
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Spominsko znamenje
pri Lesjaku

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Na Lesjakovi hiši je spominska tabla NOB, katera spominja na ustreljena
partizana Boltežarja Lesjaka, ki so ga pri sosedu Nemci aretirali in ustrelili, ter na Melhiorja Kreč, ki so ga Nemci ustrelili nižje spodaj pri mostu.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na Lesjakovi domačiji v Koprivni je spominska plošča dvema padlima
borcema zaščitne čete Vzhodnokoroškega odreda.
Boltežar Lesjak, domačin iz Črne na Koroškem, je bil 14. maja 1945 žrtev
iz Jugoslavije bežečih ustašev,
Melhior Kreč, borec iz Domžal, pa je padel 29. aprila 1945 zadet od
nemških krogel. Oba borca sta padla na pragu svobode.
Vir: Robert Napečnik, 8.12.2009 In Spomeniki in znamenja NOB v
Mežiški dolini, Ravne na Koroškem 1990, str.60.

Geo-Koordinate:
46.45888243422723° geogr. širina, 14.729619026184082° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koprivna 36
2393 Črna na Koroškem
Spominska plošča je vzidana na hišo na kmetiji Lesjak, Koprivna 36.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V boju sta padla
Življenje za svobodo sta dala
LESJAK BOLTEŽAR, roj.1923
Padel maja 1945
KREČ MELHIJOR, roj. 1924
Padel 29.4.1945
Slava njunemu spominu.

Čas

n a s ta n k a :

4.7.1982

Lastnik / Varuh:

Robert Napečnik, ZB za vrednote NOV Koprivna
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Star križ na Prevalu

K at e g o r i j a :

Poljski križ, Znamenje / Križ

Opis
Preprost lesen križ brez korpusa.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na tem mestu je križišče gozdnih cest in meja med vaškima skupnostma Koprivna in Topla. Križ so verjetno postavili zaradi kakšne nesreče,
ki se je zgodila na tem mestu. Križ je tudi brez korpusa, ki je tekom let
izginil.
Križ, je po pripovedovanju Kočnik Janeza, starega gospodarja
Končnikove domačije, dala postaviti njegova babica proti koncu 19.
stoletja med letoma 1885 – 1900. Na križ je bila pritrjena pravokotna
tabla, na kateri je bila narisana živina, ki so jo namestili z namenom, da
bi se živina dobro in srečno pasla.
Vir: Alojz Pristavnik, marec 2011 in Kočnik Janez, 28.3.2011
Geo-Koordinate:
46.48936647533183° geogr. širina, 14.741849899291992° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Križ stoji na jasi na prevalu med Koprivno in Toplo na
koprivški strani.

Čas

n a s ta n k a :

Konec 19. stoletja,

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Končnik
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Stavba občine

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Zidana nadstropna stavba ima pravokotno obliko, pokriva pa jo
štirikapna streha, prekrita z strešno opeko.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ta stavba je bila pred prvo svetovno vojno največja po površini, saj
je nastala iz dveh hiš, (danes center 100 in center 101). Bila je v lasti
premožnega trgovca in posestnika Punzengruberja. Po drugi svetovni
vojni je bila hiša zaradi dotrajanosti očitno podrta, na njenih temeljih
pa so postavili večjo stavbo, v kateri sta bila poleg trgovine še Urad
Krajevne skupnosti in postaja milice. Danes je v tej stavbi sedež občine
Črna na Koroškem in krajevna pisarna slovenske Policije. Na območju
drugega dela nekdanje Punzengruberjeve hiše pa stoji nova avtobusna
postaja v Črni, za njo pa je Rudarski muzej v Črni.
Vir: Marija Makarovič, Ivan Modrej, Črna in Črnjani, 1986, Črna na
Koroškem, str. 54.

Geo-Koordinate:
46.47048282491875° geogr. širina, 14.850339889526367° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Center 101
2393 Črna na Koroškem
Hiša stoji ob krožišču v središču Črne.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:

Občina Črna na Koroškem
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Stenska poslikava
pri Lesjaku

K at e g o r i j a :

Slika, kip, Fasadni ornament

Opis
Na hiši je stenska poslikava, na kateri je naslikana sv. Družina, ki jo je
naslikal Josef Stefan iz Avstrije leta 2005.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na stari Lesjakovi hiši je bilo šest različnih stenskih poslikav, ki pa so jih
ob obnovi hiše pred okoli tridesetimi leti odstranili in jih nekaj shranili
v prostorih Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika na Ravnah na
Koroškem.
Ustni vir: Robert Napečnik,2009.

Geo-Koordinate:
46.45905882834768° geogr. širina, 14.729468822479248° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koprivna 36
2393 Črna na Koroškem
Stenska poslikava se nahaja na hiši pri domačiji Lesjak v Koprivni 36, Črna na Koroškem

Upodobljeni

motivi

Sv.Družina

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
J.Stefan

Čas

2005

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Robert Napečnik
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Stenske poslikave
na Kordeževi hiši

K at e g o r i j a :

Slika, kip, Fasadni ornament

Opis
Na zunanji fasadi Kordeževe stanovanjske hiše je naslikanih več stenskih poslikav. Prva je naslikana podoba Kristusa na križu. Pod njim pa je
naslikana Burjakova kapela.Kot drugo je naslikano znamenje, ki prikazuje sv. Florijana, kako gasi hišo. Ob straneh sta letnici 1812 in 1689. Na
tretji poslikavi so naslikane letnice gradnje in obnove hiše.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Polovica hiše je iz leta 1689, drugi del pa iz 1794. leta. O starosti pričajo
poslikave na fasadi, ki jih je leta 1995 obnovil Milan Pečovnik. Podoba
sv. Florijana je naslikana v priprošnjo za zaščito domačije pred ognjem
in vodnimi ujmami. Ljudje ga pogosto slikajo na stanovanjske objekte
za varstvo hiš in celotne domačije. V hiši je tudi zanimiv originalni tram,
ki se je ohranil še od stare hiše ob požaru, na njem je letnica, ki ni dobro
razvidna
Ustni vir: g. Kordež, 11.11.2009

Geo-Koordinate:
46.48209847408092° geogr. širina, 14.771053791046143° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Topla 8
2393 Črna na Koroškem
Križ je naslikan na steni Kordeževe hiše v Topli.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Naslikana je podoba Kristusa na križu in pod njim v
kotu je naslikana Burjakova kapela. Druga poslikava
prikazuje sv. Florijana, kako gasi hišo. Ob straneh sta
letnici 1812 in 1689. Na tretji poslikavi so nalsikane
letnice 1856 – 1954
1794 1995

Umetnik/umetnica:

Poslikave je obnovil Milan Pečovnik.

Čas

n a s ta n k a :

Poslikava je bila obnovljena leta 1995.

Lastnik / Varuh:
Domačija p.d.Kordež
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Šumahov čebelnjak, Podpeca

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Šumahov čebelnjak je stavba pravokotne oblike, z leseno s »šitlni« pokrito dvokapno streho. Na čebelnjaku so zelo lepe panjske končnice.

Geo-Koordinate:
46.49074235157764° geogr. širina, 14.854545593261719° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podpeca 10
2393 Črna na Koroškem
Čebelnjak stoji na kmetiji ŠUMAH, Podpeca 10

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na panjskih končnicah so motivi različnih živali.
Upodobljeni so: orel, sinica, divji petelin, damjak,
jelen, gams, muflon, srnjak in lisica ter motiv jezera,
motiv vrtnic, motiv teloha ter motivi pastirja, žanjice
in babice v zimski pokrajini.

Lastnik / Varuh:

Kmetija ŠUMAH, Janez Praper
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Šumahov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
V gozdu nad domačijo in na križišču Črna, Mežica stoji mogočen lesen
Šumahov križ. Okoli križa je lesena ograja. Križ ima leseno, valovito,
dvokapno streho, pokrito z manjšimi deskami.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je star več kot sto let, po pripovedovanju, še za časa župnika T(C)
evca. Postavljen je bil zaradi razpotja.
Vir: Janez Praper, 2009.

Geo-Koordinate:
46.494228668190935° geogr. širina, 14.858193397521973° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podpeca 10
2393 Črna na Koroškem
V gozdu nad domačijo Šumah v Podpeci. Podpeca 10

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

Pred več kot 100 leti.

Lastnik / Varuh:

Praper Janez, p.d. Šumah
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Šumahova frnača

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Šumahova frnača je stavba kvadratne oblike z zidanim spodnjim in lesenim zgornjim delom. Ima leseno s »šitlni« pokrito dvokapno streho.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pod kaščo v bližini čebelnjaka je frnača, sušilnica lanu in sadja. Že dolgo
časa ni več v uporabi. Z opuščanjem pridelave lanu je frnača izgubljala
svoj pomen. Domači otroci so jo uporabljali kot igralnico. Tako so frnači
nehote dali novo namebnost, ki jo je obvarovala pred propadom.
Teritev je bilo na kmetiji v jesenskem času skupno delo, ki so ga opravljae predvsem žene in dekleta. Grobo trli so lahko lan tudi moški.
Ko je bil lan zrel, so ga domači populili in ga povezali v snope, ki so jih
nekaj dni sušili na njivi. Suhe so zvozili na skedenj in jih z grebeni oriflali
ter tako ločilo kobulčice od stebla. Oriflan lan so razgrnili na sonce po
travniku, kjer je ob lepem vremenu ostal štiri tedne, ob dežju pa so ga
pobrali že prej. Obležan lan so povezali v tečaje. 12 tečajev so s srebotno trto povezali v pušelj. Na dan teritve so lan najprej posušili v frnači. Z
ritino so ga obrnili proti dnu frnače in ga trdno stisnili na letvice.
Frnačo so kurili nekoliko nižje. Dim in toplota sta v stavbo prihajala
po 8-10 m dolgem zidanem dimovodu ali toplovodu. Kuril je vedno
moški, imenovan "suha baba". Na ostju je zakuril zelo zgodaj s suhimi
in grčavimi drvmi. Suhemu lanu so trlice najprej odrezale končenice, da
se pozneje pri tkanju niti ne bi trgale zaradi knoflc. Najprej so ga trle na
grobo s trlicami na dva grebena. V njej so ga obračale toliko časa, da so
se največji pezdirji ločili od prediva. Otrto predivo so stresale in ga po
pesteh zlagale skrižem. Takega so ponovno sušili. Med kupi pezdirjev je
bilo psino v glavnem iz končnic, ki so ga ločili in ga uporabljali kot polnilo pri oddejah namesto vate. Pezdir so uporabili pozimi za zapažanje
čebel.
Ko je bil grobo otrt lan suh, so ga na čisto trle s trlicami na tri grebene. Tokrat so ločile vse pezdirje od prediva. Na koncu so z malim gostim riflnom ločile najboljše predivo od ostalega, ki je ostalo na riflnu.
Najboljše predivo so zvile v totke, iz katerih so predli domač sukanec
in tančico za fini hodni prt za srajce in posteljnino. Ostalo predivo sta
dve ženski stresli s tresalko. Pet do šest pesti prediva sta zvili v kodelje,
pozneje pa so jih uporabili za navadno prejo.

Geo-Koordinate:
46.4905049981839° geogr. širina, 14.8545241355896° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podpeca 10
2393 Črna na Koroškem
Frnača stoji na kmetiji Šumah, Podpeca 10

Lastnik / Varuh:

Praper Janez, p.d. Šumah

Informator: Praper Janez; Karla Oder, Občina Ravne na Koroškem.
Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja. Ljubljana, 1992,
str. 286-288.
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Šumahovo vodno korito

K at e g o r i j a :

Hišni vodnjak, Vrelec / Vodnjak

Opis
Na dvorišču domačije Šumah je postavljeno zidano vodno korito z zanimivo izrezljanim lesenim tatrmanom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vodno korito so vse do napeljave vodovoda v hlev uporabljali za napajanje živine.
Ustni vir: Janez Praper, 17.11.2009

Geo-Koordinate:
46.49051977124787° geogr. širina, 14.854159355163574° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podpeca 10
2393 Črna na Koroškem
Stoji na dvorišču domačije Šumah, Podpeca 10.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Tatrman je izrezljan v podobi sedečega moža s klobukom na glavi in držeč nagnjeno steklenico v rokah, iz
katere teče voda.

Umetnik/umetnica:
Kladnik iz Črne

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Šumah, Praper Janez

145

Šumnikova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela pravokotnega tlorisa spada med kapele zaprtega tipa.
Pokriva jo dvokapna streha prekrita s šitlni. Vhod v kapelo in njena
notranjost sta polkrožno obokana.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kdaj in s kakšnim namenom je bila kapela postavljena ni znano. Je pa
stala prej ob njivi. V času, ko so gradili novo cesto je bila v napoto in so
jo domači prestavili na sedanje mesto ob križišče.
Ustni vir: ga. Milena Voler, 6.4.2011.

Geo-Koordinate:
46.456351° geogr. širina, 14.925374° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Javorje 25
2393 Črna na Koroškem
Kapela stoji v križišču nad domačijo Šumnik v Javorju
25, Črna na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapeli je zazidan velik lesen križ, ki se ga vidi tako
v notranjosti, kot tudi na hrbtni strani kapele. Zraven
križa v notranjosti visita dve nabožni sliki.

Čas

2009

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Šumnik
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Tatrman pri Kumru

K at e g o r i j a :

Hišni vodnjak, Vrelec / Vodnjak

Opis
Na dvorišču je čisto modern in nov tatrman v obliki Kralja Matjaža, saj se
tudi njihov planinski klub imenuje tako.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Podoba kralja Matjaža je v Mežiški dolini pogosto upodobljen motiv na
različnih predstavitvenih elementih.
Davna legenda pravi, da v veliki votlini pod goro Peco spi kralj Matjaž,
obkrožen z vitezi. Imel je prelepo izvoljenko Lenčico, katero je želel
dobiti tudi turški sultan. Čeprav je ni nikoli še videl, je pa o njej slišal
same lepe stvari. Sultan je s svojimi graščaki vdrl v graščino, ugrabil
Lenčico in odjezdil v gosto meglo. Ker kralj Matjaž ni nikjer našel svoje
izvoljenke, se je v hipu zavedel njene usode. Z vitezi se je posvetoval
o napadu in kmalu se je začel neusmiljeni boj s Turki. V dolini e bilo
veliko šotorov, v največjem pa je bila Lenčica. Legenda opisuje boj med
kraljem Matjažem in turškim sultanom, v katerem zmaga kralj Matjaž.
Po zmagi odjezdi z vitezi po strmem pobočju navzgor. Kralj Matjaž in
Lenčica se poročita. Ker pa je vsake sreče enkrat konec, se tudi tu konča.
Kralj z Dunaja zahteva krono, prestol in grad kralja Matjaža. Prične se
boj na Gosposvetskem polju, kjer je imel dunajski kralj veliko večjo vojsko. Kralj Matjaž odjezdi, sledi mu še peščica vitezov, ki so ostali živi. Pred
njimi se je odprla gora in zazijala je velika votlina. Notri je bilo polno
zlata. Ko je vstopil še zadnji vitez, se je votlina zaprla. Vitezi so posedli
po tleh in utrujeni zaspali, prav tako pa tudi kralj Matjaž, ki spi za mizo.
Njihov spanec bo trajal tako dolgo, da bo brada kralja Matjaža devetkrat ovita okoli mize. Ko pa bo nekega dne, naključen človek pozvonil
na zvon, se bo kralj Matjaž prebudil, zavladal ljudstvu in zopet bo vse
srečno, mirno, pravično in veselo.
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/O_kralju_Matja%C5%BEu in http://
www.zrss.si/slovenscina/gradiva/KraljMatjaz.pdf
http://www.gradovikraljamatjaza.com/index.php?m=1, ustni vir: Ana
Kumer, 16.11.2009.

Geo-Koordinate:
46.487019427790074° geogr. širina, 14.725971221923828° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koprivna 27, 28
2393 Črna na Koroškem
Vodno korito stoji na dvorišču domačije Kumer,
Koprivna 27, 28.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Tatrman je v podobi kralja Matjaža.

Umetnik/umetnica:

Novak iz Brega pri Mežici

Čas

2009

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Ana Kumer
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Tatrman pri stražnici
v Topli

K at e g o r i j a :

Vaški vodnjak, Vrelec / Vodnjak

Opis
Leseno vodno korito in enostavno oblikovan tatrman, ki ima izrezljane poteze človeškega obraza, krasijo prostor pred nekdanjo vojaško
stražnico v Topli.

Geo-Koordinate:
46.48394536137651° geogr. širina, 14.75687026977539° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Topla
2393 Črna na Koroškem
Tatrman leži tik ob nekdanji stražnici v Topli.
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Temharjeva tabla

K at e g o r i j a :

Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Leseno znamenje ima petkotno obliko in ga pokriva dvokapna lesena
streha. Ima eno osrednjo nišo, ki je zastekljena.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ni znano od kdaj in zakaj je tabla na tem mestu.

Geo-Koordinate:
46.458614392958474° geogr. širina, 14.937028884887695° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Javorje 38
2393 Črna na Koroškem
Znamenje visi na drevesu pri domačiji Temhar v
Javorju 38.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V znamenju je majhen kip device Marije. V trikotnem
zatrepu nad nišo pa je izrezljano Božje oko.

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Temhar
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Uršičeva vila

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Enonadstropna podkletena vila kvadratnega tlorisa z opečno mansardno streho, poudarjenim dvoosnim mansardnim oknom ter vhodnim
rizalitom.
Vir: Register nepremične dediščine.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V stavbi so bila prvotno urejena stanovanja za rudniške uradnike in
inženirje. Zato je tudi dolgo nosila ime »Inženirska vila«. Tudi danes so v
tej stavbi še vedno stanovanja.
Vir: Tadej Pungartnik, Rudniške hiše, Analiza stavbne dediščine Rudnika
Mežica, Mežica 2006, str. 44.

Geo-Koordinate:
46.48516156399767° geogr. širina, 14.874962568283081° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Žerjav 27
2393 Črna na Koroškem
Žerjav 27. Vila stoji v središču naselja.

Čas

n a s ta n k a :

Druga četrtina 20. stoletja, 1925

Lastnik / Varuh:

Občina Črna na Koroškem

Evidenčna
EŠD 24678

številka dediščine:
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Vaški vodnjak

K at e g o r i j a :

Vaški vodnjak, Vrelec / Vodnjak

Opis
Vodnjak je novejšega tipa in je štirikotna betonska stavba s polkrožnim
vhodnim portalom, pokrita z dvokapno streho. V notranjosti je vodno
korito s pitno vodo. Vodno korito je zidano in oblečeno z pohorskim
tonalitom.

Geo-Koordinate:
46.470410902791286° geogr. širina, 14.849610328674316° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Vodnjak stoji ob krožišču v centru Črne.

Upodobljeni

motivi

/

JE ČISTA VODA ZDRAVA
ZA DECO MAJHENO,
TAK´ MISLIM DA STAREJIM
TUD˙ ŠKODVALA NE BO.
Anton Martin Slomšek

napisi:
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Vodnjak pred hotelom
Krnes

K at e g o r i j a :

Vrelec / Vodnjak

Opis
Vodnjak je štiristrane oblike in je znotraj obložen z ploščicami.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Fontana pred Kulturnim domom je bila postavljena istočasno s Kulturnim domom in je v bistvu sestavni del spomenika padlim na območju
Črne med drugo svetovno vojno.
Vir: Rozalija Proje, Črna na Koroškem.

Geo-Koordinate:
46.46951864218433° geogr. širina, 14.852941632270813° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Vodnjak je postavljen pred hotelom Krnes v Črni.

Lastnik / Varuh:

Občina Črna na Koroškem
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Vodno korito na razcepu
cest Koprivna Topla

K at e g o r i j a :

Poljski vodnjak, Vrelec / Vodnjak

Opis
Vodno korito je celo leseno in novejše izdelave. Ob njem je tudi lesen
enostaven tatrman, ki ima kovinsko pipo, s katero so lahko natočiš
vodo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vodno korito so postavili na mestu, kjer je pred tem stala žaga, katero
so pred leti podrli. Na njenem mestu so postavili leseno brunarico in v
njej uredili Turistično informacijski center Topla. V njej je poleg informacijske pisarne urejena tudi koroška čebelarska zbirka. Skupna otvoritev
pa je potekala 8.decembra 2009. Zraven nje pa so postavili to vodno korito, ki služi številnim kolesarjem za kratek oddih, kjer si ob čisti koroški
vodi lahko naberejo novih moči.

Geo-Koordinate:
46.46642794516768° geogr. širina, 14.80431854724884° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Vodno korito stoji ob novo postavljeni brunarici na
razcepu cest Koprivna-Topla.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

preprost lesen tatrman s kovinsko pipo

Čas

2009

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

občina Črna na Koroškem
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Vodno korito pri Burjaku

K at e g o r i j a :

Hišni vodnjak, Vrelec / Vodnjak

Opis
Vodno korito in enostavno narejen tatrman sta cela lesena in stojita
pred Burjakovo hišo. Vodno korito je izdolbeno iz lesenega hloda.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kmetija Burjak v Topli leži najnižje v dolini in je prva od petih kmetij v
krajinskem parku Topla.
Vodno korito pri hlevu se uporablja za napajanje živine.
Voda, ki teče na vodno korito pred hišo,skozi tatrmana priteče po zaslugi bidra oz. ovna, ki stoji sredi travnikov pod kmetijo že od leta 1897.
Kaj je bider oz. oven in zakaj tam stoji? Bider je vodna črpalka, in sicer
napravljena tako, da voda poganja bidra pri čemer mora biti dosti vode,
kajti dve tretjine vode gre v izgubo eno tretjino pa požene naprej v hišo
in iz hiše potem naprej na korito. Tam sredi travnikov pa stoji, in še zmeraj nemoteno dela zato, ker nad kmetijo ni vode. Staro korito je bilo
dotrajano in je gospodar leta 2000 naredil novega iz macesna.
Vir: Ciril Golob, p . d. Burjak

Geo-Koordinate:
46.47620279035807° geogr. širina, 14.778907299041748° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Topla 3
2393 Črna na Koroškem
Vodno korito stoji pred stanovanjsko hišo na Burjakovi domačiji

Upodobljeni

motivi

Enostaven lesen tatrman.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Burjak Ciril

Čas

2000

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Burjak, Burjak Ciril
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Vodno korito pri cerkvi
sv. Jakoba v Koprivni

K at e g o r i j a :

Vaški vodnjak, Vrelec / Vodnjak

Opis
Pred cerkvijo sv. Jakoba stoji leseno vodno korito s tatrmanom, ki je
tudi lesen. Na enostavnem tatrmanu je dvokapna strešica, izrezljan križ
in letnica 2007. Na njem je tudi kovinska pipa za vodo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Leseno vodno korito pred cerkvijo se danes uporablja pri zalivanju rož
na pokopališču.

Geo-Koordinate:
46.45443198941527° geogr. širina, 14.746763706207275° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koprivna
2393 Črna na Koroškem
Pred cerkvijo sv. Jakoba v Koprivni

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na tatrmanu je leseno razpelo in letnica 2007

Čas

2007

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Župnija Koprivna
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Vodno korito pri Mihevu

K at e g o r i j a :

Hišni vodnjak, Vrelec / Vodnjak

Opis
Pri Mihevu v Podpeci je na dvorišču domačije leseno vodno korito z
lesenim izrezljanim tatrmanom v obliki konjske glave. Korito stoji na
treh betonskih podstavkih.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvotno je bilo leseno korito za vodo postavljeno na zemljo. Služilo je
zajetju vode, ki so jo uporabljali za potrebe gospodinjstva in za napajanje živine. Z napeljavo vodovoda so vodno korito ohranili.

Geo-Koordinate:
46.487402565851355° geogr. širina, 14.81557846069336° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podpeca 57
2393 Črna na Koroškem
Korito je pri domačiji Mihev, Podpeca 57

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Tatrman v obliki konjske glave.

Lastnik / Varuh:
družina p.d. Mihev
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Žačenova kašča

K at e g o r i j a :

Kašča, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Na domačiji Žačen stoji lesena dvonadstropna kašča kvadratne oblike.
Kašča ima klet zidano iz kamna, oba nadstropna dela pa sta narejena
iz tesanih lesenih tramov. Kašča ima leseno dvokapno čopasto streho,
pokrito s »šitlni«.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kašča je bila kot objekt na kmetiji vidno povezana z hišo. Vedno je
bila postavljena tako, da je bil vhod viden že iz hišnega praga in toliko oddaljena od drugih stavb, da je bila varnejša pred ognjem in hkrati tako blizu hiše, da je bil mogoč nadzor nad njo. Kaščo so po ustnih
pričevanjih gradili štirje tesarji, ki so prevzeli vsa dela. Debla so tesali,
oblikovali lesene zveze, vgradili shrambene predale za žito „košte“ in
kaščo tudi pokrili z leseno streho –„šitlni“, oziroma skodlami. Pri izdelavi
kašče so uporabljali preprosto orodje, za vezavo lesenih tramov, pa so
uporabljali lesene čepe -„tumplne“.
Tla v kleti večine kašč so bila zbita iz zemlje. Kletni prostor so uporabljali predvsem za shranjevanje „mošta“, oziroma sadjevca. Prostor v
pritličnem delu so uporabljali za shranjevanje namletega žita. Zaradi
te namembnosti so bili v tem prostoru tudi posebni predalniki, ki so se
imenovali „košti“.
Viri: Liljana Suhodolčan, Kašče v Mežiški dolini, Koroški muzej, Ravne na
Koroškem, 1996, str. 7-20.

Geo-Koordinate:
46.482852011669394° geogr. širina, 14.818024635314941° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podpeca 58
2393 Črna na Koroškem
Kašča stoji na domačiji ŽAČEN, Podpeca 58

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Ti so med seboj vezani na »lisičji rep« in na »jabolko«.
V zgornjem delu ima dver majhni, različno veliki
odprtini.

Lastnik / Varuh:

Domačija Žačen, Matej Mlinar
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Žačnova kapelica

K at e g o r i j a :

Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa, krita z dvokapno preprosto leseno streho. Fasada je preprosta bela, na njej so vidni sledovi stenske poslikave. Na
sprednji strani členi kapelo v baročni maniri oblikovan polkrožni vhoh
nad njim je majhna polkrožno zaključena plitka niša.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelico naj bi na tem mestu postavili v spomin na tri mrtve, ki so v
neurju tukaj vedrili pod smreko in jih je ubila strela. Nameravajo jo obnoviti.
Informator: Matej Mlinar, Vir: Register nepremične dediščine.

Geo-Koordinate:
46.481580349385126° geogr. širina, 14.817724227905273° geogr. dolžina

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Slaba ohranjenost objekta preprečuje prepoznavnost
motivov, ki so gotovo bili povezni v širši ikonogarfski
cikel.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Mlinar Matej

Evidenčna
7671

številka dediščine:
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Žal žena

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Iz hrastovega debla izoblikovana lesena skulptura Žal žene.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Jaroslav Tacol je v Črno povabil likovne umetnike, kiparje in slikarje
na likovno kolonijo »Teber 96«. Na njej je sodelovalo deset slovenskih
umetnikov in med njimi tudi akademska kiparka Dragica Čadež. Iz hrastovega debla, ki ga je za ta namen podaril Marijan Kodrun, je na prostoru njegove žage ves teden pridno oblikovala. Obdelan hrastov les je
po tednu dni kiparkinega truda odslikal lepo leseno skulpturo žal žene,
ki danes bogati zelenico pred kulturnim domom.
Korošci poznamo v ljudskem izročilu žal žene kot bajeslovna bitja, ki so
živela na Volinjeku. Svetovale so kmetu Hormonku, kdaj naj seje bob,
se dale videti pri Žačnu in drugod. Kmeta Kotnika so učile sejati. V tistih
letih mu je žito bogato obrodilo in žal žene so se tudi pomešale med
žanjice. Tisti, ki so hodili iz Javorja po cesti so večkrat slišali ubrano petje
iz Kotnikove votline na meji med Koroško in Štajersko.
Vir: Marta Repanšek: Večna ura, Folklorne pripovedi iz Črne in okolice,
Črna na Koroškem, 2004, str. 279.

Geo-Koordinate:
46.46953526829264° geogr. širina, 14.852812886238098° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Skulptura stoji pred hotelom Krnes v centru Črne na
Koroškem.

Umetnik/umetnica:

Akademska kiparka Dragica Čadež

Čas

1996

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Črna na Koroškem

159

Zgradba podzemske
elektrarne

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Majhna rudarska hidroelektrarna zgrajena 1943. Nad njo je strojnica.
Na površju je visokopritlična hiša. V pritličju so uredili pomožne prostore in dostop do podzemeljske elektrarne I. V nadstropju pa so uredili
stanovanja. Stavba predstavlja nadstropno v breg prislonjeno hišo. V
poslovni, oziroma industrijski del stavbe vodijo velika polkrožna vrata,
v zgornji, stanovanjski del hiše pa je dostop po strmem stopnišču, ki ga
zapirajo lepa kovana vrata z rudarskim simbolom na sredini.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
PEI, 1943:
V obdobju prodiranja rudarskih del v globino se je vse bolj povečeval
t.i. vodni lijak, s čigar območja se je, bodisi s površja ali pa iz z vrtinami
pretrganih podzemeljskih vodnih poti v rudniku, zbiralo vse več vode
na dnu centralne jame. V tem času, pa še nekaj let po drugi svetovni
vojni, je zato presahnilo več studencev, v globino pa je požrlo tudi del
pretokov drugih potokov. Ko so z rovi iz centralne jame povezovali pod
Mežo rudišča v žerjavskem revirju Graben, so domnevali, da presiha v
globino tudi del Meže na območju od Mušenika do Žerjava. Zato so
sprva razmišljali o tem, da bi tod betonirali v kanal kar celo strugo Meže.
Iz teh načrtov se je nato porodila ideja zajeziti Mežo v Črni in speljati
pretežni del njenega letnega pretoka po 1,2 km dolgem podzemeljskem tlačnem kanalu do nove elektrarne PEI v jami pod Balosom. Že leta
1939 som pričeli z gradnjo. Izkoristili so padec 64 m od nivoja Meže
na jezu v Črni do odtočnega rova elektrarne. Zanj so uporabili kar nekaj km Glančnikovega rova, ki so ga na pretežnem delu poglobili pod
železniškim tirom za odvajanje vode nazaj v strugo Meže nad jezom HE
Polena v Mežici.
Elektrarna je pričela obratovati leta 1943, najprej z večjim agregatom s
Francisovo spiralno turbino in z generatorjem. PEI je bila prva v tedanji
Jugoslaviji zgrajena podzemeljska hidroelektarna.
Vir: Tadej Pungartnik, Rudniške hiše, Analiza stavbne dediščine Rudnika
Mežica, Mežica 2006, str. 39. Mežica 1994, O podobi in preteklosti kraja
ob njegovi 840-letnici, str. 79-80. In Register nepremične dediščine.

Geo-Koordinate:
46.480192420652635° geogr. širina, 14.855403900146484° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Mušenik 1
2393 Črna na Koroškem
Stavba podzemne hidroelektrarne ima naslov
Mušenik 1 in stoji ob magistralni cesti Mežica - Črna.

Čas

1943

n a s ta n k a :

Evidenčna
EŠD 7740

številka dediščine:
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Znamenje na Pristavi

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
S skodlasto streho krito masivno znamenje pravokotnega tlorisa, ki je
na vse strani členjeno s po dvema polkrožno zaključenima nišama. V
slednjih se nahajajo podobe svetnikov.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju gospe Marije Piko je bila kapelica „pri Križu“, kot so
jo imenovali, v zelo slabem stanju. Zato se je njen dedek Jakob Lesjak
skupaj z bližnjimi sosedi in dobrimi farani Črne odločil, da znamenje
obnovi. Okoliški ljudje so se na klopci pred kapelo radi zbirali, tako da
je bila pred kapelico velika družabnost. Odločili so se za obnovo, začeli
zbirati denar in tako so bili leta 1949 tik pred začetkom obnovitvenih
del. Takrat pa je prišla odločba in z njo takratna policija, ki je zbran denar za obnovo kapelice zasegla, izdala potrdilo o zasegu denarja ter
prepovedala nadaljnje delo. Gospa Marija Piko še danes hrani ta dokument, s katerim so zaplenili zbrani denar. Posledično je kapela vedno
bolj propadala, dokler je niso dokončno podrli in namesto nje postavili električni A drog. Kapele potem dolga leta ni bilo, a spomin nanjo
je ostal in zato je bila želja mnogih, da se kapela postavi nazaj. Leta
1993 so kapelico postavili na novo, ko so črnjanski župnik Tone Vrisk in
župljani Črne dosegli prestavitev električnega A droga na drugo mesto.
Kapelo so potem poslikali po spominu, vendar niso točno vedeli, katere
poslikave so bile v njej. Zato je dal župnik Tone Vrisk niše na kapeli poslikati s podobami svetnikov, ki so najbolj povezani z ljudmi te okolice.
Vir: Marija Piko, 8.12.2009 in Igor Glasenčnik, Znamenja – kapele in križi
v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini, Koroški tednik, leto II, št.34, 3.september 1998, str.7.

Geo-Koordinate:
46.467098442424685° geogr. širina, 14.835963249206543° geogr. dolžina

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Upodobljenih osem svetnikov;
sv. Barbara: devica in mučenka, zavetnica rudarjev,
priprošnjica za srečno zadnjo uro ter zaščitnica proti
viharju in nevihti;
- sv. Hubert: škof v Belgiji, zavetnik lovcev;
- sv. Ambrož: cerkveni učitelj, zavetnik čebelarjev,
svečarjev in čebel;
- sv. Krištof: zavetnik voznikov in popotnikov;
- sv. Marija: božja Mati, najbolj znana oseba v
krščanstvu, mati božjega sina Jezusa Kristusa. Slovenski narod se je njej posvetil 15.8.1992;
- sv. Florijan: rimski vojak in mučenec, zavetnik in
varuh pred ognjem;
- sv. Rok:strežnik kužnim bolnikom, zavetnik in
priprošnjik gozdarjev in rokodelcev;
- sv. Anton: ustanovitelj meniškega življenja in zavetnik in priprošnjik za zdravje domačih živali, posebej
svinj

Umetnik/umetnica:
nezanan

Čas

n a s ta n k a :

20. stoletje, z verjetno starejšo osnovo.

Lastnik / Varuh:

Občina Črna na Koroškem

Evidenčna
22226

številka dediščine:
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Znamenje ob cesti proti
Štoparju

K at e g o r i j a :

Znamenje / Križ

Opis
Ob skalah blizu ceste skozi Heleno je postavljen železen križ z Jezusom
in majhno okroglo spominsko ploščo, na kateri so osnovni podatki o
takratnem župniku v Črni Mateju Krofu, ki je na tem mestu, končal svojo
življenjsko pot. Ob vznožju križa je majhna skulptura, ki predstavlja tri
krščanske kreposti, vero, upanje in ljubezen.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Leta 1950, natančneje 23.maja 1950, so se žačele tisti čas šmarnične
pobožnosti. Matej Krof, takratni župnik v Črni na Koroškem je odšel na
krst v Heleno. Ko se je vračal domov proti Črni, je šel po peš poti nad
skalami, spodaj pa je bila že takrat speljana stara cesta iz Helene proti
Črni, kjer je tudi še zdaj. Ob poti nad skalami, je ta isti večer, ko se je
vračal domov v Črno, umrl tragične smrti. Pogreba se je udeležilo veliko
število ljudi in pogrebni sprevod je šel iz Črne v Mežico, kjer je pokopan
na starem mežiškem pokopališču. Originalna nagrobna plošča se nahaja na cerkvi v Črni na Koroškem. Križ v spomin na ta tragičen dogodek
so postavili kmalu po njegovi smrti.
Vir: Franc Linasi, dekan, Mežica, 17.11.2009

Geo-Koordinate:
46.482025582294554° geogr. širina, 14.821672439575195° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podpeca
2393 Črna na Koroškem
Križ soji ob cesti, proti Štoparjevemu v Podpeci, čisto
ob skalah.

Upodobljeni

motivi

/

Napis:
Tukaj nasilno umorjen
MATEJ KROF
Župnik v Črni
Rojen 9.9.1916 Mežica
Posvečen 6.4.1941 Maribor
Umrl 23.5.1950 Podpeca
OČE ODPUSTI JIM

Čas

1950

napisi:

n a s ta n k a :
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Junčarjevo znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Štirikotno slopno znamenje s piramidalno streho in členjeno s štirimi
nišami v katerih so podobe svetnikov.

Geo-Koordinate:
46.49752076712516° geogr. širina, 14.829719066619873° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Župnišče Črna na Koroškem, Center 21
2993 Črna na Koroškem
Znamenje stoji severno ob cerkvi sv. Helene

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Upodobljeni svetniki: sv. Jurij-južna stran, sv. Janez
Krstnik - zahodna stran, sv. Mihael - severna stran in
sv. Frančišek Asiški - vzhodni strani

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

17. stoletje

Lastnik / Varuh:

Župnišče Črna na Koroškem

Evidenčna
7672

številka dediščine:
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Znamenje pri domačiji
Knez

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Slopno znamenje s poznogotskimi značilnostmi. Pokrito s skodlasto
streho. Očitna je razlika v širini trupa - zgornjega dela in podstavka, ki
se proti tlom rahlo oža. Na sprednjem delu je polkrožna niša v kateri je
mala figura križanja. Na celotnem znamenju so vidni sledovi poslikave.

Geo-Koordinate:
46.44462908490597° geogr. širina, 14.798884391784668° geogr. dolžina

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

poslikava na vseh stranicah, vendar težko določljiva
ikonografija.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

prelom iz 16. v 17. stoletje

Lastnik / Varuh:
Škrubej Frančiška

Evidenčna
7662

številka dediščine:
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Znamenje pri domačiji
Šumel

K at e g o r i j a :

Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Slopno znamenje krito s piramidalno skodlasto streho. Nastanek v baroku, značilnost: ena od štirih stranic je drugačna - je glavna. V tej plitki
pravokotnimi niši je križ.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Šumelovo znamenje nekateri imenujejo kapelica, nekateri pa celo
Šumelov križ. Po pripovedovanju Simona Polanška, p.d. Lipolda, bi naj
v preteklosti bila na kapeli naslikana letnica 1610. Ta letnica je povezana z nastankom kapele. V drugi polovici 15. in v prvi polovici 16.stoletja
so Turki večkrat vpadli na Koroško in jo upostošili. Iz naše zgodovine
in iz zgodovine naših sosednjih dežel pa vemo, da je ogrski kralj Matija Korvin za časa svojega vladanja večkrat podpisoval razna premirja s
Turki in s tem pripomogel k nekoliko bolj mirnemu življenju tukajšnjih
ljudi. Leta 1606 pa je bilo nato podpisano dokončno in zadnje premirje
s Turki v Zvitva-Toroku. Podoben odmev med ljudmi je imela tudi velika
zmaga krščanske vojske nad Turki v bitki pri Sisku leta 1593, po kateri so
povsod zidali kapele in postavljali križe v spomin na hude čase turških
vpadov. Eno takšnih znamenj je tudi Šumelovo znamenje.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja – kapele in križi v Mežiški, Mislinjski in
Dravski dolini, Koroški tednik, leto II, št.35, 10.september 1998, str.7. in
Register nepremične dediščine.

Geo-Koordinate:
46.48258507341873° geogr. širina, 14.726743698120117° geogr. dolžina

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

križ na glavni starnici, tisti ob cesti, podnjim letnica
1619

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

1610, obnovljena 1987

Lastnik / Varuh:
šumel ?
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Znamenje pri domačiji
Vesevk

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Slopno kamnito znamenje z letnico 1756 (verjetno čas nastanka). Krito
s preprosto piramidalno skodlasto streho. Poslikava v plitkih pravokotnih nišah je kasnejša, gre za svetniško ikonografijo. Zgornji del kapele s
pravokotnimi nišami je očitno ločen s kamnitim zidcem od spodnjega.

Geo-Koordinate:
46.44646245876139° geogr. širina, 14.854846000671386° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ludranski Vrh 20
2993 Črna na Koroškem
Severovzhodno od domačije Vesevk

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V dveh nišah upodobljeni sv. Helena in Sv. Marjeta

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

1756

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Obretan Doroteja

Evidenčna
7666

številka dediščine:
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Znamenje pri Najevski lipi

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Stebrno baročno kamnito znamenje s preproto skodalstop streho.
Zgornji del je členjen s štirimi nišami in je z zidcem ločen od spodnjega
dela. V nišah je vidna originalna poslikava.

Geo-Koordinate:
46.44604847650997° geogr. širina, 14.856176376342773° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ludranski Vrh 25
2993 Črna na Koroškem
Znamenje stoji pri domačiji Nejevnik

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Težko določljiva ikonografija, spominja na staro
krščansko motiviko iz 4. stoletja.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

18. stoletje

Lastnik / Varuh:
Polenik Zoran

Evidenčna
7667

številka dediščine:
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Znamenje pri Urškini nogi

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Leseno znamenje petkotne škatlaste oblike pokriva dvokapna lesena streha. V sredo znamenja je pritrjena petkotna lesena spominska
plošča, ki je zastekljena. V bližnji skali na tleh pa je vdolbina Urškine
noge.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Nastanek tega znamenja je povezan z legendo o prihodu sv. Uršule na
Uršljo goro. Štajerci so trdili, da je prišla na goro po njihovi strani, saj se
pri njih vidijo odtisi klečanja sv. Uršule na skali. Korošci pa so trdili, da
je prišla po njihovi strani, saj je bila na tem mestu skala tako mehka, da
se ji je noga ugreznila vanjo. V spomin na prihod Sv. Uršule na Uršljo
goro in priprošnjo k njej so postavili člani Planinskega društva Prevalje
to znamenje. Idejo za to je dal Hubert Kovačič, ki je nagovoril Stanka Lodranta, da izrezbari podobo sv. Uršule in njeno pot na goro. On je to storil in nastalo je nekaj rezbarij, ki prikazujejo celotno zgodbo sv.Uršule
na Uršlji gori. Hubert Kovačič pa je zanje naredil ogrodje in skupaj so jih
postavili, kot znamenja ob poti proti vrhu gore.
Vir: Hubert Kovačič, 13.3.2012

Geo-Koordinate:
46.48497860591971° geogr. širina, 14.959688186645507° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Znamenje stoji tik pod vrhom Uršlje gore ob planinski poti.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na spominski splošči je izrezljan motiv sv. Uršule,
kako pod svojim razgrnjenim plaščem zbira ljudi.
Pod tem motivom pa je izrezljan napis: »VANDROVEC, KI MIMO GREŠ TUKAJ LAHKO NEKAJ ZVEŠ:
MEHKI MORAJO BIT TOD LJUDJE, KI SE JIM NOGA V
KAMEN VDRE, JE REKLA SVETA URŠULA, KO JE SEM
PRIBEŽALA.

Umetnik/umetnica:

Podobo svete Uršule je zrezbaril Stanko Lodrant,
ogrodje za znamenje pa je naredil in postavil Hubert
Kovačič

Čas

2000

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
PD Prevalje
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Znamenje sv. Ožbolta

K at e g o r i j a :

Znamenje / Križ, Križ ob poti

Opis
Majhna kapela je vklesana v živo skalo, v njej pa so postavljeni kipi.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Znamenje je posvečeno svetemu letu 2000, ki se je začelo 24. decembra
2000 s slovesnim odpiranjem svetih vrat bazilike sv. Petra v Vatikanu, se
je uradno končalo 6. 1. 2001, ko je papež Janez Pavel II. ta vrata spet zaprl. Včeraj so trije kardinali zaprli sveta vrata drugih treh glavnih rimskih
cerkva: sv. Pavla pred obzidjem, sv. Janeza v Lateranu in Marije Snežne.
Vir:http://24ur.com/koncalo-se-je-sveto-leto-2000.html

Geo-Koordinate:
46.47355765198501° geogr. širina, 14.851090908050537° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2393 Črna na Koroškem
Ob cesti skozi Črno, je vklesana v skalo.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V svetem letu 2000. Sv. Ožbolt, sv. Marija in
sv.Slomšek. V kapeli je slika Device Marije z Jezusom,
poleg nje pa sta kipa dveh svetnikov.

Čas

2000

n a s ta n k a :
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