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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 Dravograd, za njo županja Marijana Cigala 
Redakcija: Karla Oder, Srečko Štajnbaher 
Fotografije in besedila: Marjetka Gerhold, Jernej Grudnik, Matic Grudnik, Tomo 
Jeseničnik, Gorazd Kotnik, Jure Ladra, Melita Laznik, Karla Oder, Anja Pečoler, 
Jasmina Pečoler, Matej Sekolovnik, Vinko Skitek, Andreja Šipek, Branko Škratek, 
Srečko Štajnbaher, Mojca Štuhec, Jure Viderman, Rebeka Večko  
Produkcija: ilab crossmedia

Projekt je financiran s strani Evropske unije, Dežele Koroške in Službe vlade Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko.

Spomeniki in kulturna dediščina 
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Spoštovani!

V trenutkih, ko večinoma razmišljamo in sprejemamo ukrepe v smeri  reševanja 
aktualnih recesijskih problemov, ki naj bi pomagali izboljšati naše življenje, je 
zelo hvale vredno, da ob tem ne pozabljamo na našo kulturno dediščino in nje-
ne spomenike. V tem smislu se želim zahvaliti Koroškemu pokrajinskemu mu-
zeju, da s projektom »Biseri naše kulturne krajine«, ki ga vodi dr. Karla Oder, ne 
zanemarjamo druge, kulturno-zgodovinske plati življenja, prav tako pomemb-
ne sestavine našega življenja.

Veseli me, da bo v publikaciji imela svoje mesto tudi občina Dravograd, saj je 
naš kraj kot geografsko središče treh dolin nastal že v 12. stoletju in je najbrž kar 
hvaležno torišče pri iskanju biserov kulturne krajine. Domnevam, da ste stro-
kovnjaki teh biserov odkrili kar veliko in bo zato obsežno delo projekta naletelo 
na dober sprejem ne le v Dravogradu, ampak tudi drugod, na primer v sosednji 
Avstriji, s katero smo kulturno in zgodovinsko tesno povezani. 

Kot je razbrati, publikacijo ocenjujete kot prvi korak pregleda kulturne dediščine, 
sicer še nepopolnega popisa, vendar zavedajoč se pomembnosti tega dela, vas 
bomo v okviru naših finančnih možnosti tudi v prihodnje podpirali.
 
Marijana Cigala
Županija občine Dravograd
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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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Bedlnova kapela
opis
Zidana kapela z dvokapno streho in z oltarno nišo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kdaj je bila kapela postavljena  ni znano. Stoji  na poti nekdanje ro-
marske poti do cerkve sv. Petra na Kronski gori. Pravijo, da je pri kapeli 
strašilo.

Vir: Danica Proje (2010)

 

Kategorija:
Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.56339736472716° geogr. širina, 15.045492053031921° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Otiški vrh
2370 Dravograd
Kapela stoji nad nekdanjo cesto iz Šentjanža proti 
Kronski gori.

Upodobljeni motivi / napisi:
V notranjosti kapele stoji kipec Matere božje.

čas nastanKa:
19. stoletje

lastniK / varUh:
Družina p.d. Bedl
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Blažejevo znamenje
opis
Zidano znamenje ima nenavadno obliko. Po širini je ozko, po dolžini 
dolgo in pokrito s široko štirikapno streho iz skodel. Streha ima zelo 
široke napušče in na vrhu kroglo s križem.  
Znamenje ima eno samo plitvo nišo z Marijinim kipcem. Ob straneh so 
poslikave svetnikov

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Znamenje naj bi postavili v spomin na dogodek, ki ga je doživel mož, ki 
je rad popival. Neke noči, ko se je vračal domov, se je izgubil. Zjutraj se 
je zbudil na mestu, kjer danes stoji kapelica.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str. 45.

 

Kategorija:
Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
NaN° geogr. širina, 14.992794° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Vič
2370 Dravograd
Znamenje stoji ob cesti, ki vodi iz Viča proti Feldhofu.

Upodobljeni motivi / napisi:
Znamenje ima dve večji niši, spredaj in zadaj. V spred-
nji je veliko leseno razpelo s Kristusom, v zadnji niši je 
poslikava sv. Alojzija, ki moli pred Marijo. Na strans-
kih stenah sta poslikavi: Mati matija in sv. Frančišek 
Asiški. Nad zadnjo nišo je napis: Sv. Aljozij- prosi za 
nas.

čas nastanKa:
1800, obnovljena 2000

lastniK / varUh:
Družina p.d. Blažej

evidenčna številKa dediščine:
7413
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Bučev križ
opis
Lesen križ z razpelom ima dvokapno strmo leseno streho in je od zadaj 
zaprt z leseno desko.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju so ga postavili, ker je na polju slaba orientacija in se 
je neke noči izgubil mož, namenjen v Labot. Nekateri vaščani so mnen-
ja, da predstavlja tudi simbol dobre letine.
Do tega križa so včasih ljudje hodili ob procesijah, spremljala pa so jih 
dekleta s cvetjem. S tem križem je povezana zanimiva anekdota, ki jo je 
leta 1989 pripovedoval Igorju Glasenčniku, takrat 75 letni domačin. Ko 
je bil še otrok, je ob križu rasla velika češnja. Vaški pobalini so jo večkrat 
naskrivaj rabutali, saj niso hoteli vprašati lastnikov za dovoljenje. Neke-
ga dne pa je prišel h križu molit star vaščan Knez. Knez je molil tri ure 
pred križem in vaški pobalini so cele tri ure nehote presedeli na češnji, 
ne da bi se pri tem bistveno premikali, da jih stari Knez ni slišal. Če bi 
jih pa slišal, bi zagotovo povedal to njihovim staršem in sledila bi huda 
kazen. Posledično potem še dolgo niso upali na tisto češnjo, saj so se 
bali podobne kazni. 
Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju, Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str. 59., Arhiv Župnije Črneče.

 

Kategorija:
Poljski križ, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.623787° geogr. širina, 14.949700° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Libeliče
2370 Dravograd
Križ stoji sredi Libeliškega polja, pod župniščem.

Upodobljeni motivi / napisi:
Kipec križanega na razpelu.

čas nastanKa:
19. stoletje

lastniK / varUh:
Družina p.d. Buč
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Bučeva kapela
opis
Zidana kapelica ima polkrožno zaključen vhod. Zanimiva je dvostopen-
jska streha, ki je dvokapna in krita z opeko. V notranjosti ima oltarni 
nastavek.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica je bila postavljena v spomin na redna neurja, pri katerih je 
Škudljev potok poplavljal cesto od Ridla (Plahutnika) do gasilskega 
doma. V preteklosti so jo uporabljali pri procesijah z Najsvetejšim ob 
lepih nedeljah ali na dan Rešnjega Telesa.
2001. leta so kapelico postavili na novo, ker se je vanjo zaletel avtobus 
in jo uničil.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str. 57; Arhiv Župnije Črneče.

 

Kategorija:
Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.620142° geogr. širina, 14.947522° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Libeliče 18
2370 Dravograd
Kapelica stoji v središču vasi na posestvu kmetije Buč, 
Libeliče 16, ob gasilskem domu, Dravograd.

Upodobljeni motivi / napisi:
Zunanja motiva kapele sta sv. Florijan in sv. Anton. 
Nad vhodom je narisan golob, ki predstavlja simbol 
miru. 
V notranjosti je naslikano Kristusovo križanje, levo 
Janez Krstnik krsti Jezusa, desno sv. Ana in Marija.

UmetniK/Umetnica:
Obnovil in poslikal Franc Večko

čas nastanKa:
Neznano; obnovljena 1985, 2001 so jo  postavili na 
novo

lastniK / varUh:
Franc Knez - Plešivčnik
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Črešnarjevo znamenje
opis
Zidano znamenje z eno notranjo nišo, ki jo zapira železna rešetka. Zna-
menje pokriva dvokapna streha z opečnato kritino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zgodba o nastanku znamenja ni poznana.

 

Kategorija:
Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.609533045067174° geogr. širina, 15.062942504882812° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Duh
2370 Dravograd
Znamenje stoji cca. 30 m zahodno od Črešnarjeve 
domačije na sredini travnika in 50 m nad cesto, Sv. 
Duh.

Upodobljeni motivi / napisi:
V notranji niši je kip sv. Jožef, razpelo in nabožna slika 
Marije Kraljice.

čas nastanKa:
Začetek 20. stoletja

lastniK / varUh:
Stanko Pečolar
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Črna kuhinja v župnišču
opis
V župnišču, zgrajenem konec 17. stoletja,  se je v delnem kletnem pros-
toru ohranila črna kuhinja, sedaj  obnovljena ter  muzejsko prezenti-
rana. Odlikujejo jo izvirni elementi: obkan strop,podprt s kamnitimi 
stebri, kamnit tlak, rekonstruirano ognjišče ter originalna dimnična od-
prtina v stropu.

 

Kategorija:
Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Geo-Koordinate:
46.621512227520064° geogr. širina, 14.946100115776062° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Libeliče 34
2373 Libeliče
Župnišče se nahajaob robu  SZ dela vasi, blizu nek-
danjega  mejnega prehoda

čas nastanKa:
konec 17. stol.

lastniK / varUh:
Rimokatoliška cerkev

evidenčna številKa dediščine:
7399
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Dravograjska barikada
opis
Monomentalni kip z ulito jekleno ploščo, stoji na kamnu visok približno 
2,5 m in opozarja na pogumno dejanje pripadnikov teritorialne obram-
be, policije in prebivalcev Dravograda, ki so se s postavitvijo barikade 
uspešno ubranili v vojni za Slovenijo leta 1991.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Četrtek, 27. junija 1991 se je iz vojašnice v Mariboru odpravila močna 
oklepno motorizirana kolona proti Koroški. Štela je samohodni top, de-
vet tovornjakov, sedem oklepnih vozil in štiri terenska vozila. Ta dan je 
potrdil slabe slutnje, ki niso obetale mirne uveljavitve slovenske samos-
tojnosti.
Načrt JLA je za območje Koroške predvideval zasedbo mejnih preho-
dov s pomočjo sil, ki bi prišle iz Maribora ter vojašnic v Dravogradu in 
mejnih stražnic.
Pozno zvečer je kolona obšla tudi zadnjo prepreko in se v zgodnjih 
jutranjih urah 28. junija leta 1991 ustavila pred barikado v Dravogradu.
Lega te barikade je bila premišljeno izbrana v najožjem delu dveh 
brežin, hkrati pa neugodna, zaradi lege neposredno nasproti vojašnice 
Bukovje.
Ostri spopadi, ki so se v naslednjih urah in dnevih razvili v okolici ba-
rikade in kasarne Bukovje so trajali z nekaj prekinitvami oz. premirji 
praktično do odhoda kolone dne, 4. julija leta 1991 ob 13. uri. 
Monomentalni kip ne simbolizira le enotnosti in manifestacijo uporne-
ga značaja domačinov, ampak tudi solidarnost in izjemno učinkovitost 
ter povezanost celotne Koroške regije, skupaj s širšim zaledjem. Padle 
žrtve, nastala škoda in prav simbolno prestreljene knjige Ivana Cankarja 
pričajo o tem, da se je le spletu srečnih naključij in preudarnosti vo-
dilnih udeležencev treba zahvaliti, da ni prišlo do žrtev med civilnim 
prebivalstvom in drugih hudih posledic.

Vir: Ludvik Pušnik, Po poteh spomina. Spomeniki in znamenja 20. sto-
letja na območju Občine Dravograd, Dravograd, 2008, str. 44-45.

 

Kategorija:
Vojni spomenik, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.597141° geogr. širina, 15.040003° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
2370 Dravograd
Skulptura stoji ob vstopu v Dravograd iz smeri  
Maribor.

UmetniK/Umetnica:
Zlatko Jevšenak, kipar

čas nastanKa:
1996

lastniK / varUh:
ZB za vrednote NOB  Dravograd
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Freska Device Marije na 
župnišču Libeliče
opis
Na zunanji steni župnišča v Libeličah je naslikana freska Device Marije. 
Freska je elipsaste oblike, obrobljena z reliefno poudarjenim robom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Podatkov o nastanku te freske ni niti v župnijski kroniki, niti ne vedo 
okoliški ljudje kdaj bi nastala. Danes je freska lepo obnovljena.
Vir: Arhiv Župnije Črneče; Vinko Horvat.

 

Kategorija:
Slika, kip, Fasadni ornament

Geo-Koordinate:
46.621689° geogr. širina, 14.945967° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Libeliče
2370 Dravograd
Freska se nahaja na zunanji steni župnišča v Libeličah.

Upodobljeni motivi / napisi:
Naslikana je freska Device Marije, ki stoji na planetu 
Zemlja in z nogo stoji na kači.

čas nastanKa:
Ni znano

lastniK / varUh:
Župnija Libeliče
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Gestapovski zapori
opis
Ohranjene zaporniške celice in granitni obelisk z grobnico padlih med 
NOB ter spominska plošča iz leta 1958.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Od jeseni leta 1942 in vse do konca nemške kapitulacije je bil v pros-
torih sedanje občinske zgradbe v Dravogradu gestapovski center, kjer 
so izvajali nacistično nasilje. V kletnih prostorih so bili prvotno štirje 
jetniški prostori, leta 1944 pa so dogradili še petega. Na železnih vratih 
so ohranjeni napisi: 1. Zelle, 2. Zelle, 3. Zelle, 4. in 5. Zelle.  Slednja je bila 
najstrašnejša, zato so jo imenovali »celica smrti«. V njej je bilo temno 
(brez oken), ob nalivih dežja je vdirala v prostor voda in bil je mraz.
V 1., 2. in 3. celici so ohranjeni nekateri podpisi, želje in druge izpovedi, 
ki so jih jetniki pisali po stenah z nohti ali šiljastimi predmeti. Med zapisi 
najdemo tudi cirilico, kar je dokaz, da so bili jetniki tudi ujetniki iz Rusije 
in to tisti, ki so pomagali graditi hidroelektrarno na Dravi.
Najhuje se je razbesnelo gestapovsko gnezdo v Dravogradu leta 1943. 
Njegovi kremplji so objeli vso Mislinjsko, Laboško, Mežiško dolino in 
Podjuno.
Ob osrednjem spomeniku NOB in na spominski plošči nad gestapovsko 
grobnico je navedeno, da tu počivajo ostanki 17 koroških borcev iz leta 
1919 in 1920 ter 42 borcev, talcev in mučenikov NOB v letih 1941 do 
1945. Njihovi posmrtni ostanki so prenesli s pokopališča Dravograd in z 
bojišč v Podklancu, z morišč v črneškem gozdu, v Dularjevem lesu ter iz 
vrta gestapovske mučilnice Dravograd.

Vir: Ludvik Pušnik, Po poteh spomina. Spomeniki in znamenja 20. sto-
letja na območju Občine Dravograd, Dravograd, 2008, str. 41-43.; Kul-
turni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraj. Raziskovalna naloga 
zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela Berglez-
Sušek, Dravograd, 1993, str. 41-42.

 

Kategorija:
Vojni spomenik, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.589283° geogr. širina, 15.022797° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Trg 4. julija 7
2380 Dravograd
Zaporniške celice so v pritličju občinske zgradbe Trg 
4. julija 7, Dravograd.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na spominski plošči:
GESTAPOVSKA MUČILNICA
1941-1945
TU KRAJ JE STRAŠNIH MUK
NAJ POMLJE VNUK
KAJ JE SVOBODE CENA

čas nastanKa:
1958

lastniK / varUh:
Občina Dravograd
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Glinikova kapela
opis
Preprosta postbaročna kapelica zaprtega tipa s polkrožno zaključeno 
nišo in trikotnim čelom. 
Vhod v kapelo je polkrožen. V njej je oltarni nastavek. Streha je dvokap-
na in pokrita s strešno opeko. Zunanjost kapele ni poslikana. Ko so jo 
pred leti obnavljali, so jo samo prebelili.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po legendi naj bi v času kuge pokopališče segalo vse do te kapelice, ki 
je takrat seveda še ni bilo. Da bi ljudje nekako ustavili kugo in širjenje 
pokopališča zaradi kuge, so ob neki priliki na tistem prostoru, kot žrtev 
bogu, pokopali živo deklico, ki naj bi bila Bučeva dekla. Nič hudega 
sluteče dekle so poslali k možu, ki je kopal jamo, ta pa jo je potisnil van-
jo in jo živo zakopal. Na tistem mestu naj bi zato postavili to kapelico.
Kapelica je bila nekoč del križevega pota, procesij, ki so še danes za 
vsako veliko noč. Ob priključitvi Libelič h Kraljevini Srbov, Hrvatov in 
Slovencev leta 1923, sta tudi Glinikova hiša in tudi njihova kapela prišli 
Kraljevino SHS. Zato ta kapela še danes stoji blizu mejnega prehoda z 
Republiko Avstrijo.
Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju, Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danije-
la Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str. 57. Arhiv Župnije Črneče. Arhiv 
Župnije Črneče.

 

Kategorija:
Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.62305239130533° geogr. širina, 14.94426280260086° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Libeliče 36
2372 Libeliče
Kapelica stoji ob mejnem prehodu z Avstrijo, pred 
hišo Libeliče 36, Dravograd.

Upodobljeni motivi / napisi:
V preteklosti je bila v njej slika angela varuha, v 
trikotnem zatrepu pa Božje oko. Slednje je tudi sedaj 
obnovljeno v notranjosti pa je naslikana freska sv. 
Martina.

čas nastanKa:
zadnja četrtina 19. stol.

lastniK / varUh:
Danica in Jože Glinik

evidenčna številKa dediščine:
12382
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Gnamuševa kapelica
opis
Kapelica zaprtega tipa s polkrožno zaključeno nišo in polstebroma ob 
straneh ter s polihromirano plastiko Jožefa z Jezuščkom v notranjosti.

 

Kategorija:
Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.570655726631834° geogr. širina, 15.072544813156128° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Otiški Vrh 100
2370 Dravograd
Kapelica stoji na rahli vzpetini vzhodno ob domačiji 
Gnamuš, Otiški Vrh 100.

Upodobljeni motivi / napisi:
V notranjosti je plastika Jožefa z Jezusom

čas nastanKa:
Konec 19. stoletja

lastniK / varUh:
Družina p.d. Gnamuš

evidenčna številKa dediščine:
15491
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Janeževa oziroma Ruslo-
va kapela
opis
Kapelica je pravokotne oblike, pokrita je z dvokapno streho iz strešne 
opeke. Vhod v notranjost je pravokoten. Nad vhodom ima reliefno upo-
dobljen romb. Freske, ki krasijo notranjost, so že obledele.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Mnenje, zakaj so postavili kapelico, je deljeno. Eni menijo, da je bila 
postavljena po epidemiji kuge, drugi pa, da so jo postavili v spomin 
na tragičen dogodek ob miklavževanju. Takrat sta se stepli dve skupini 
»parkeljnov« in pri tem so enega ubili. 
Leta 1985 je bila kapelica od zunaj prenovljena, prebeljena in pokrita z 
novo strešno opeko.
2007 je Janez Lapuh kapelico poslikal.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju, Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str. 61. Arhiv Župnije Črneče.

 

Kategorija:
Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.621148457043965° geogr. širina, 14.953250885009766° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Gorče 15
2372 Libeliče
Kapelica stoji na občinski zemlji, zahodno ob cesti, 
Gorče 15, Libeliče.

Upodobljeni motivi / napisi:
Nad oltarnim nastavkom je upodobljena Mati božja, 
na levi strani sv. Martin na konju, na desni strani sv. 
Anton Padovanski.

UmetniK/Umetnica:
Janez Lapuh, slikar

čas nastanKa:
Prva četrtina 20. stoletja; 1985 obnovljena, 2007 
slikarije

lastniK / varUh:
Tončka Verneker

evidenčna številKa dediščine:
9519
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Gosnikovo znamenje
opis
Bazo baročnega slopnega znamenja členijo štiri pravokotne niše, nas-
tavek pa niše s segmentnim zaključkom.Znamenje je zidano iz kamna 
in pokrito s skodlami.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po ustnem izročilu današnjega lastnika naj bi kapelo postavili zato, ker 
je tam ubilo nekega furmana, morda pa tudi v spomin na turške čase.
V bližini starega znamenja so postavili novo, zidano znamenje v podob-
nem stilu. Znamenje ima velike pravokotne niše, vendar niso poslikane.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskoval-
na naloga, OŠ Neznanih talcev Dravograd, Dravograd, 1993, str. 76.; 
Jeseničnik Katica, Moje Trbonje in Trbonjčani 2007, str. 56.

 

Kategorija:
Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.566790753210086° geogr. širina, 15.09847640991211° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Danijel 52
2370 Dravograd
Znamenje stoji ob cesti, nekaj metrov zahodno od 
kmetije Gosnik, Sv. Danijel 52.

čas nastanKa:
18. stoletje, na novo postavljeno pred kratkim

evidenčna številKa dediščine:
7411
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Hrastnikov križ
opis
Lesen križ z bronastim kipcem Jezusa. Dvokapno streho ima pokrito s 
pločevino in z zadnje strani je zakrit z leseno desko.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ so na novo postavili in prestavili, ker se je star križ leta 1980 podrl. 
Križ je bil vrisan tudi v vojaško karto, kot pomembna vojaška točka.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993;  Arhiv Župnije Črneče.

 

Kategorija:
Križ ob poti, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.614125° geogr. širina, 14.933036° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Libeliška gora 41
2370 Dravograd
Hrastikov križ stoji ob križišču cest, Libeliška gora 41, 
Dravograd.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim.

čas nastanKa:
Po pripovedovanju domačinov stoji že vsaj 100 let. 
Obnovljen je bil leta 1980.

lastniK / varUh:
Jože Pongrac
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Jamnikova kapela
opis
Zidana, baročna kapelica zaprtega tipa ima s polstebroma  zaključen 
vhod in profilacijo podstrešnega venca. Ob straneh sta dve plitki niši.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica je bila postavljena v spomin med 2. svetovno vojno padlemu 
sinu Vincencu Koratu.

Vir: Ivanka Naglič

 

Kategorija:
Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.56118457718149° geogr. širina, 15.089507102966309° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sveti Danijel 50
2371 Trbonje
Kapelica stoji južno ob domačiji Jamnik, Sveti Danijel 
50.

Upodobljeni motivi / napisi:
Poslikana je z raznimi svetimi podobami. V njej je tudi 
5 kipcev. V spodnjem delu notranjosti kapelice je tudi 
spominska plošča, na kateri so zapisane te besede: 
V SPOMIN PADLIM, KI SO DALI ŽIVLJENJE ZA SVO-
BODO 8. 2. 1945 V PTUJU, DVAJSET PO ŠTEVILU MED 
NJIMI KORAT VINCENC ROJ. 5.7.1926 NA TEM POSEST-
VU, KATEREMU JE BILA POSTAVJENA TA KAPELICA V 
SPOMIN LETA 1947, BLAGOSLOVLJENA ISTEGA LETA. 
ŽALUJOČA OČE IN MATI.

čas nastanKa:
1947

lastniK / varUh:
Ivanka Naglič, Pameče pri Slovenj Gradcu

evidenčna številKa dediščine:
7489
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Javornikov križ
opis
Lesen križ z razpelom ima leseno dvokapno streho iz »šitlnov«.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kdaj so postavili prvotni križ, ni znano. Starejši ljudje vedo povedati, da 
je stal že v prejšnjem stoletju, nekateri pa omenjajo celo 17. stoletje.
Domnevajo, da so križ postavili zaradi križišča, saj tu peljejo ceste na tri 
strani, proti Trotovemu križu, proti Libeličam ter proti razpotju in naprej 
na Tolsti Vrh pri Ravnah. Sedanji križ je obnovljen.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str.19.; Arhiv Župnije Črneče.

 

Kategorija:
Križ ob poti, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.596185° geogr. širina, 14.949502° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Črneška gora 20
2370 Dravograd
Križ stoji na križišču poleg kmetije Javornik, Črneška 
gora 20, Dravograd.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim

čas nastanKa:
20. stoletje

lastniK / varUh:
Družina Prilasnik
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Jeglijenkova tabla
opis
Majhna lesena tabla v obliki kapelice na lipi z Jezusom na križu.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Tablo naj bi postavili v spomin na furmana, ki je vozil les in se je med 
vožnjo smrtno ponesrečil.

 

Kategorija:
Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.559610° geogr. širina, 15.025627° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Selovec 14
2370 Dravograd
Križevna tabla je pritrjena na lipi domačije Jeglijenk, 
Selovec 14, Dravograd.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim.

UmetniK/Umetnica:
neznan

čas nastanKa:
ni znano

lastniK / varUh:
Hedvika Grilc
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Jelenkova kašča
opis
Zidana kašča s sekundarno streho, krito z opeko; prvotno je bila streha 
strma, krita s skodli. Klet je obokana, v kašči pa so obok med preno-
vo odstranili. Stavbo odlikuje izjemno bogata fasadna profilacija v 
baročnem stilu. Vhodna vrata v kaščo niso originalna.

 

Kategorija:
Kašča, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Geo-Koordinate:
46.60427035798554° geogr. širina, 14.985662698745727° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Vič 19
2370 Dravograd
Kašča se nahaja v okviru domačije Jelenko, tik ob 
državni meji.

čas nastanKa:
L. 1818

lastniK / varUh:
Srečko Gerkšič

evidenčna številKa dediščine:
7448
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Jezernikov križ
opis
Križ je lesen, na njem je razpelo in z zadnje strani ima pritrjeno leseno 
desko v obliki deltoida. Pokriva ga dvokapna strma pločevinasta streha.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Lastnik kmetije je povedal, da je križ že stal na tem mestu, ko so se oni 
leta 1903 preselili na Jezernikovo domačijo.
Po nekaterih podatkih naj bi v preteklosti na poti od tega križa do sose-
da Mališnika strašilo, ponoči naj bi »žlice talali«.
Po drugi strani pa je zelo zanimivo zakaj so postavili na Libeliški gori 
toliko križev. Igor Glasenčnik, ki je popisoval znamenja na Koroškem je 
pri tem križu zapisal lepo misel: »Božji blagoslov, ki so ga z postavitvijo 
križa ljudje klicali k hiši je bilo največ, kar so lahko ti preprosti ljudje 
prejeli in pričakovali.«

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993; Arhiv Župnije Črneče.

 

Kategorija:
Križ ob poti, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.610339° geogr. širina, 14.935925° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Libeliška gora 25
2370 Dravograd
Križ stoji nedaleč stran od Jezernikovega hleva, na 
levi strani ceste, ki pelje k hiši, Libeliška gora 25, 
Dravograd.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo z lesenim kipcem Jezusa.

čas nastanKa:
Pred letom1903;  pred leti so ga obnovili in prestavili 
zaradi ceste.

lastniK / varUh:
Angela Maurel
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Judeževa kapela
opis
Zidana kapela z notranjim prostorom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelo so postavili za priprošnjo za zdravje živine, ki je pogosto pogin-
jala. Sprva je stal nekaj metrov više ob lipi lesen križ. Kasneje so na njeg-
ovem mestu postavili kapelo.

 

Kategorija:
Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.540995° geogr. širina, 15.028721° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Selovec 39
2370 Dravograd
Kapela stoji pri domačiji Judež, Selovec 39, Dravo-
grad.

Upodobljeni motivi / napisi:
V notranjosti je leseno razpelo s Kristusom in dve 
nabožni sliki. Na obokanem stropu je slika Zadnja 
večerja.

čas nastanKa:
V 90-tih letih 20. Stoletja

lastniK / varUh:
Matevž Rus
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Jugova kapela
opis
Zidana kapelica zaprtega tipa  ima polkrožno zaključen vhod in dva 
polstebra ob straneh. Notranjost kapelice je bogato poslikana.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Jugovi starši so jo postavili dobronamerno svojim otrokom (imeli so jih 
kar 13), da ne bi umirali (zraven kapele stoji sedaj prenovljena hiša, ki se 
je nekoč imenovala »Jugova bajta«.) V kapeli se je nekdaj nahajal tudi 
lesen kip Sv. Petra s pozlato, ki pa je bil dvakrat ukraden - zato ga sedaj 
doma hrani družina Kalič.

V Otiškem Vrhu ob cesti Dravograd-Šentjanž se v preteklosti omenja 
Jugova kovačija, ki je bila sicer v okviru kmetije, vendar so jo lastniki 
dajali v najem profesionalnim kovačem. 

Vir: Dravograd na stičišču poti,  Aleksandra Gradišnik et al., Občina Dra-
vograd, 2005.

 

Kategorija:
Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.57233710079616° geogr. širina, 15.033084154129028° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Otiški Vrh 48
2373 Dravogradu
Kapelica stoji vzhodno ob glavni cesti Dravograd - 
Slovenj Gradec

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na polkrožno zaključenem vhodu med dvema 
polstebroma ob straneh. :«ŽE DOLGO SEM ISKAL TISTI 
MILOSTLJIVI KRAJ, KJER SV. PETER STANUJE:«
V kapeli je bogato poslikan strop: Sveta Trojica, 
zunanji poslikavi sta že močno zbledeli. Na eni je sv. 
Peter, na drugi pa Marija Kraljica.

čas nastanKa:
Zadnja četrtina 19. stoletja

lastniK / varUh:
Majda Kalič

evidenčna številKa dediščine:
7485
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Junčkova kapela
opis
Zidan objekt z notranjim prostorom, ki ga zapirajo lesena vrata modre 
barve. Streha je dvokapna in krita s skodlami. 
Kapela ima zvon.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela pri Junčku je bila ob blagoslovitvi posvečena Mariji leta 1892. 
Leta 2005 je bila obnovljena 
Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju, raziskovalna 
naloga, OŠ Neznanih talcev Dravograd, Dravograd, 1993, str. 78.; Matej 
Sekolovnik, 2007.

 

Kategorija:
Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.644818652072196° geogr. širina, 15.060045719146729° geogr. dolžina

Upodobljeni motivi / napisi:
Kapela ima v notranjosti oltar s kipom Marije. Na 
straneh sta dve freski: Sv. Jurija in Sv. Lovrenca. Strop 
je poslikan s fresko Sv. Trojice. Nad vhodom v kapelo 
je pozlačeno Božje oko.

čas nastanKa:
1892, obnovljena 2005.

lastniK / varUh:
Sekolovnik Anton

evidenčna številKa dediščine:
9570
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Kapela pri cerkvi  
sv. Urbana na Kozjem 
vrhu
opis
Zidana kapela ima pravokotno tlorisno obliko in jo prekriva štirikapna 
streha prekrita s šitlni. Vhod in notranjost kapele sta rahlo polkrožno 
obokana. Kapelo zapirajo kovana železna vrata.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Skrivnostna in vabeča vas pričaka tam zgoraj na najvišji točki Pernic. 
Pretresljiva je njena zgodovina. Od tistega prvega junčka, ki je preživel 
v gori hudo zimo. Saj človek ne ve, kaj je že legenda in kaj resnica. Pa do 
tega, kako so jo tukajšnji ljudje Kimprežani, Perničani in sosedje z druge 
strani z mukami gradili. Kasneje dogradili kapelico sv. Trojice, postavili 
Urbanov križ. Pravijo, da je bil ta najprej postavljen. »Scimprali« so še 
mežnarijo, bila je le enoprostorna manjša kašča. Zapisali so, da jim je 
bila sreča mila, pod rokami pridnih je vse šlo v klas. Tako tudi v našem 
času, v začetku devetdesetih let. Ohranjen je zapis, da so leta 1886 imeli 
veliko slavje, cerkev je dobila prvi večji zvon. (Je torej nekaj manjšega že 
imela?) Kupili so ga kmetje z Ojstrice. Pri Bogatcu so šli v pepel vsi zapisi 
tega dogajanje, ko so požgali domačijo in ljudi. Istega leta so blagos-
lovili dva stranska oltarja, bratov Cirila in Metoda in desno - kraljice sv. 
Rožnega venca. Sedem novih kipcev je izrezljal Stuffleser od Urha, ol-
tarje pa zelo lepo izdelal povsem samouki mizar Hutmajer Tjovž, hlapec 
v farofu. Leta 1912 pa so kar s tremi pari volov pripeljali 600 kg težak 
zvon. K Urbanu so v zadnjih letih 1900 (1883 žegnali nove na Pernicah) 
pripeljali tudi stare orgle s Pernic. Bile so baje že zelo stare, toda tako 
lepega glasu ne bo več nikoli čuti pri sv. Simonu in Judi, je zapisal nek 
Lekš svoji ljubi mami, služkinji v Sobotah.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju 
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

 

Kategorija:
Kapela na vrhu gore, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.649959070181495° geogr. širina, 15.072909593582153° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Kozji vrh nad Dravogradom
2370 Dravograd
Kapela stoji pri cerkvi sv. Urbana na Kozjem vrhu

lastniK / varUh:
Župnija Pernice
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Kapelica puhštajn
opis
Kapela, ki stoji v bližini gradu Bukovje je bila postavljena kot grobnica 
plemiške družine Kometter. Do nje vodijo kamnite stopnice, ograjena 
je z železno ograjo. Tloris je razgiban z več kapelami, nišami. Strop je 
obokan. V smeri sever-jug je kapela ločena s kovano železno mrežo. 
Zunanjščina je gladka členijo le tipična baročno bela profilacija, v obliki 
pilastrov in vencev okoli odprtin in pod streho.Streha je čebulasta in 
pokrita s pločevino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V prvem delu je bila grobnica družine Kometer. V njeni notranjosti so 
vidni ostanki pločevinaste krste. Graščake so pokopali v slavnostnih 
oblekah in nakitu, zato so grobnico izropali.
V steno so vzidane spominske plošče:
•     Johan Bapt, Reichsfreiherr von Kometer zu Trubein, rojen 3.3. 1803, 

umrl 31.3.1880
•    Emilie Reichsfreiherr von Kometer, 2.4.1823, umrla 6.9.1908
•      Hanns Kometer, Reichsfreiherr von Kometer zu Trubein, rojen 

28.8.1850, umrl 25.10.1925.
V drugem delu so ohranjeni ostanki oltarja, ki naj bi bil po pripovedo-
vanju pokrit z belimi marmornatimi ploščami in okrašen z lesenimi kip-
ci, pobarvanimi z zlato barvo. Nad oltarjem so vidni ostanki lesenega 
križa. Tu je še vidna polomljena spominska plošča Georgu von Kometru, 
vendar se podatkov na njej ne da več razbrati. Na tleh so ostanki modro 
belih ploščic. Nad vhodom je majhen lesen kor, poslikan s cvetličnim 
motivom.

 

Kategorija:
Grobna kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.59302094008587° geogr. širina, 15.040283203125° geogr. dolžina

Upodobljeni motivi / napisi:
Nad vhodnimi vrati je napisana letnica 1759.

UmetniK/Umetnica:
nekdo iz kroga baročnega stavbenika Fuchsa iz 
Maribora

čas nastanKa:
Po sredini 18. stoletja, leta 2002 obnovljena.

lastniK / varUh:
Ljuba Slovenec, Sultanska 23 Klanjec, 49290

evidenčna številKa dediščine:
7400
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Kapela pri orlovi bajti
opis
Preprosta kapelica zaprtega tipa z letnico 1872 je okrašena s poljudnim 
vegetabilnim štukom. Ob straneh sta niši z reliefoma.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Gospa Škrabec je povedala, da o nastanku kapelice kroži legenda: na 
mestu kjer stoji, kapela je deklica nekoč "videla" ognej,ko se je približala 
je videla, da se tako lesketajo cekini.

 

Kategorija:
Grobna kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.54025268639076° geogr. širina, 15.042879581451416° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Selovec 53b
2373 Dravogradu
Kapelica stoji ob cesti, ki vodi iz Bukovske vasi proti 
Vrham, blizu Križanovega mlina ob Selčnici.

Upodobljeni motivi / napisi:
V notranjosti kapele so reliefne podobe Marije z 
detetom in sv. Antona ter posodica za blagoslovljeno 
vodo in oltarček.
Na zunanji steni so poslikave: sv. Roka, sv. Florijana, 
zadaj pa križ s prtom. Na pročelju so rastlinski reliefi, 
nad vhodom pa kelih s hostijo.

UmetniK/Umetnica:
signirani iniciali A. E. , nerazrešeni

čas nastanKa:
1872, obnovljena 1995

lastniK / varUh:
Branko Škrabec

evidenčna številKa dediščine:
7487



31

 

Kapelica v Bukovski vasi
opis
Zaprta kapelica s strmo skodlasto streho ima polkrožno zaključen vhod 
ter banjasto obokan prostor. Ljudske slikarije so novejše.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pred približno desetimi leti je bila prenovljena, letos (2009) pa so odzu-
naj položili še tlakovce. Poslikave je naredil Rutnik leta 1998.
Vir: ga. Breznik

 

Kategorija:
Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.549195252087586° geogr. širina, 15.049638748168945° geogr. dolžina

Upodobljeni motivi / napisi:
V kapeli so oljne slikarije: Brezjanska Marija, sv. Rok in 
sv. Jožef . Na zatrepu nad vhodom je naslikano Božje 
oko.

UmetniK/Umetnica:
Poslikave je naredil Rutnik leta 1998.

čas nastanKa:
Zadnja četrtina 17. stoletja, obnovljena 1998

lastniK / varUh:
Cevtko Breznik

evidenčna številKa dediščine:
7401
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Kip angela
opis
Visok kip angela, ki s prstom kaže na cerkev sv. Križa, stoji na stebru, z 
letnico 1871, ki pomeni čas nastanka znamenja. Podstavek angela je 
trapezaste oblike in pravtako izklsan iz kamna.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
1. maja 1851 je Anton Martin Slomšek blagoslovil novo cerkev sv:Križa 
v bližini in ob dvajsetletnici blagoslovitve leta 1871, so farani Črneč in 
Dobrave postavili ob cesti precej visok kip angela, ki stoji na dva metra 
visokem podstavku, prav toliko meri tudi kip sam. Angel kaže s prstom 
na cerkev sv. Križa. Kip so postavili z namenom zbiranja vernikov in kot 
postaja pri cerkvenih procesijah.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str.24;  Arhiv Župnije Črneče.

'PR' ANGELCU'
Na Dobrovi pri Dravogradu stoji pod vasjo ob poljski cesti znamenje 
angela. 
1. Ljudsko izročilo govori, da so znamenje postavili v spomin na 
nesrečno preminulo pastirico.
V jeseni so domači pastirci pasli živino na travnikih pod vasjo. Priljublje-
na pastirska zabava je bilo kurjenje ognja. Pastirji so zakurili ogenj in 
se ob njem igrali. Skakali so čez ogenj in podobno. V ogenj je nesrečno 
padla ena od pastiric. Otroci ji niso znali pomagati, zato so odhiteli po 
pomoč. Pomoč odraslih je prišla prepozno. Dekletce je zgorelo.
Ljudje iz roda v rod pripovedujejo, da so v spomin na nesrečni dogodek 
postavili znamenje angela. Nihče pa ne ve več, kdaj se je to zgodilo. 
Znamenje so poimenovali Pr' angelcu.

Povedala: Ivanka Golob, Dobrova pri Dravogradu

Na podstavku, na katerem stoji kip angela, je napis: »Pridite, molimo«  
in letnica »1871«. Znamenje so obnovili leta 2002.
2. Znamenje angela je postavljeno ob robu ceste na nekdanji romarski 
poti h cerkvi Svetega križa nad Dobrovo. Upodobljen angel, ki z iztegn-
jeno in dvignjeno desnico kaže s kazalcem proti romarski cerkvi, je na-
dangel Rafael, ki je zavetnik popotnikov. K cerkvi so nekoč peš prihajali 
romarji od blizu in daleč.
Tako so za praznik male gospojnice (8. 9. ) romali romarji iz avstrijskega 
Eibiswalda (Ivnika) preko Dobrove h cerkvi sv. Križa.. Pr' angelcu so ro-
marje z okrašenim kipom Marije pričakala dobrovska dekleta in ga tam 
predala dekletom iz  Ivnika. Te so Marijin kip nesle še dober del poti v 
cerkev svetega Križa..

Povedal: Franček Kraner, župnik v Črnečah, cerkev sv. Križa je podružnica 
cerkev in spada v Črneško faro (Črneče pri Dravogradu)
Podatke zbrala in zapisala: Brigita Rajšter, Koroški pokrajinski muzej
Slovenj Gradec: 11. 3. 2008

 

Kategorija:
Stebrno znamenje (Marijino znamenje, znamenje 
sv. Trojice), Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.58028057528895° geogr. širina, 15.014169216156006° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Dobrava 5
2370 Dravograd
Kip stoji ob stranski cesti  na domačiji Lipan,  
Dobrava 10

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na stebru: 
PRIDITE, MOLIMO.
1871
Nekoč so bile črke pozlačene, ob obnovitvi pa so jih 
pobarvali črno.

čas nastanKa:
1871, obnovili 1971 in še enkrat 2003

lastniK / varUh:
Marija Pečolar, Dobrava 10

evidenčna številKa dediščine:
7406
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Klančnikova kapela
opis
Zidana kapela ima notranji prostor. Vhod v notranjost zapirajo lesena 
vrata. Streha je dvokapnica, krita s strešno opeko.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica je po pripovedovanju domačih iz časa, ko je nastala cerkev sv. 
Križa - torej iz leta 1850. Prvotno poslikavo, ki je v notranjosti še dobro 
ohranjena, je menda naslikal mojster, ki je  poslikal notranjost cerkve 
svetega Križa. To je bil mojster Fantoni. Ta je nadaljeval Vipotnikovo 
delo, ki je poslikal cerkveni prezbiterij. Fantoni je dokončal delo pri sve-
tem Križu leta 1892. V tem času naj bi tudi dokončal freske v Klančnikovi 
kapelici. Zunanjost kapele je kasneje poslikal tudi Avgust Štrekelj s Pre-
valj.
V času komunizma so ob kapeli potekali velikonočni blagoslovi jedi.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str. 26.; arhiv Župnije Črneče; Marko 
Kogelnik, p. d. Klančnik.

 

Kategorija:
Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.574825° geogr. širina, 15.019333° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Podklanec 5
2370 Dravograd
Kapela stoji v  Podklancu, pod hribom sv. Križa, na 
Klančnikovem posestvu, Podklanc 5, Dravograd.

Upodobljeni motivi / napisi:
V notranjosti kapele so upodobljeni: križ, Jezus, Mari-
ja in Janez pod križem, srce Marijino in srce Jezusovo. 
Na stropu sta prikazana Bog Oče in Bog Sveti Duh ter 
dva angelčka.  
Na oltarčku stoji lesen kipec Matere božje. Na zunanji 
strani je naslikana podoba bližnje cerkve sv. Križa z 
župniščem, naslikana je tudi pot k cerkvi in na zadnji 
strani je naslikana pokrajina s križem in oračem na 
polju. V trikotu nad vhodom je naslikana podoba 
Jezusa dobrega pastirja.

UmetniK/Umetnica:
Fantoni, slikar, ki je poslikal tudi notranjost cerkve sv. 
Križa in Avgust Štrekelj

čas nastanKa:
1850

lastniK / varUh:
Družina p.d. Klančnik
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Komežev križ
opis
Križ je lesen in ima na zadnji strani pritrjeno leseno desko v obliki 
deltoida. Na križu visi Jezus, križ pa ima dvokapno valovito streho iz 
pločevine.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Njegov lastnik ne ve, kolikšno starost ima križ, po njegovih predvide-
vanjih pa bi naj bil star več kot 100 let. Postavili naj bi ga v priprošnjo za 
dobro letino, ker je bila v tistih časih pogosta lakota.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna 
naloga, OŠ Neznanih talcev Dravograd, Dravograd, 1993, str. 65; Arhiv 
Župnije Črneče.

 

Kategorija:
Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.613653° geogr. širina, 14.942214° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Libeliška gora 33
2370 Dravograd
Komežev križ stoji okoli 10 m od Komeževe hiše, 
Libeliška gora 33, Dravograd.

Upodobljeni motivi / napisi:
Kipec Jezusa iz mavca.

čas nastanKa:
Pred 100 leti, obnovljen  1974 in 2001

lastniK / varUh:
Anton Korošan
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Koratov križ
opis
Kapelica s polkrožno zaključeno nišo, nad katero je manjša niša. Streha 
je dvokapna in pokrita s strešno opeko. Zidana iz kamna, ometana in 
poslikana.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica je verjetno nastala v 19. stoletju zaradi cerkvenih procesij, ka-
terih postaja je bil tudi bližnji Mikužev križ.
Nastala je v 19. stoletju, verjetno sočasno z bližnjim križem. Pot od so-
sednjega Mikuževega križa do nje ni več v celoti ohranjena.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju, raziskovalna 
naloga, OŠ Neznanih talcev Dravograd, Dravograd, 1993, str. 69., Katica 
Jeseničnik,  Moje Trbonje in Trbonjčani 2007, str. 52

 

Kategorija:
Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.59825621529661° geogr. širina, 15.108497142791748° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Trbonje
2371 Trbonje
Kapelica stoji na samem, ob poljsko - gozdni meji 
južno od Mikuževega križa v Trbonjah. Pot od 
sosednjega Mikuževega križa do nje ni več v celoti 
ohranjena.

Upodobljeni motivi / napisi:
Poslikava predstavlja srce Jezusovo. Znotraj na vrhu 
je naslikan sv. Duh v podobi goloba. Na stenah je 
naslikan na eni strani sv.Janez  na drugi strani pa sv. 
Alojzij. Na zunanji strani sta naslikana sv. Frančišek 
Asiški, ki je bil krstni zavetnik nekdanjega Koratovega 
gospodarja, ter sv. Florjan, zaščitnik pred požari. Na 
vrhu kapele v majhnem oboku pa je naslikana podo-
ba sv. Marka, zaščitnika živine.

čas nastanKa:
19. stoletje ,obnovili so jo leta 1971

lastniK / varUh:
Javno dobro občine Dravograd

evidenčna številKa dediščine:
11726
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Korešnikova kapela
opis
Veliko kapelico odprtega tipa členita ob vhodu dva polstrebra. V notran-
josti je oltarni nastavek z izdolbenim božjim grobom in polkrožni pos-
likani niši. Kapela je zidana iz opeke in pokrita z dvokapno streho. Ob 
straneh ima upodobljene zidne šive. V notranjosti je kapela obokana.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju domačinov se je sem priselil okoli leta 1700 Lapuš. 
Bil je zelo veren in je zato dal postaviti križ. Na njegovem mestu pa so 
v začetku 20.stoletja postavili kapelo. Sedanji lastnik meni, da je kapela 
po vsej verjetnosti služila kot nekakšno kužno znamenje za procesije in 
kot znamenje poteka nekdanje ceste. Obnovljeno kapelo je 24.6.2006 
blagoslovil župnik Franček Kraner, ki je ob tem daroval pri kapeli tudi 
sveto mašo za vse pokojne pri Korešniku in v dober namen.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju, Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993. Arhiv Župnije Črneče.

 

Kategorija:
Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.60900335982076° geogr. širina, 14.95614767074585° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Libeliška Gora 10
2372 Libeliče
Stoji pod lipo, severno pri domačiji Korešnik, Libeliška 
Gora 10, Dravograd.

Upodobljeni motivi / napisi:
Poslikave na kapelici so obnovljene.
Na glavni steni je križ-razpelo, zraven njega pa sta 
naslikani podobi Janeza in Marije. Na oboku kapele 
so bile naslikane podobe evangelistov, ki pa so že 
tudi uničene. Na sredi obokanega stropa je naslikana 
podoba Boga Očeta. Sedaj je na trikotu nad vhodom 
naslikana podoba Boga Očeta in na zadnji strani na 
trikotu podoba Brezjanske Marije z Jezusom. Na zad-
nji strani pod podobo Marije je naslikan sv. Florijan in 
ob strani je podoba sv. Martina. Kapela ima pod oltar-
nim nastavkom izdolben tudi božji grob.V notranjosti 
kapele je bil tudi napis S.JÄGAR 1903.

čas nastanKa:
1903, leta 2006 je bila obnovljena

lastniK / varUh:
Janko Snežič

evidenčna številKa dediščine:
7407
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Kosov križ
opis
Lesen križ z razpelom ima leseno nebo in streho polkrožno oblikovano 
iz lesa. Streha je pokrita s pločevino in ob straneh umetelno zaključena. 
Okoli Križanega je venec in šopki umetnih rož.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvotno je bila v samem ogrodju manjša kapelica, ki je tudi fotografira-
na in visi na skednju. Lastnik se je pri obnovi odločil, da bo vanj postavil 
podobo križanega.

 

Kategorija:
Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.62241488843103° geogr. širina, 15.057610273361206° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Duh
2370 Dravograd
Križ stoji tik ob hiši in sicer cca. 10 m od severovzhod-
nega vogala Kosove hiše, Sv. Duh.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim

čas nastanKa:
Ni znan, obnovljen 1995

lastniK / varUh:
Jože Božič
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Kosova kašča
opis
Lesena cimprana kašča ima zidano klet z ravnim lesenim stropom 
ter sekundarno ostrešje z opečno kritino. Pod podaljšanim strešnim  
napuščem je naknadni lesen prizidek s klasično prešo. Pomembna je 
izvirno ohranjena in prostorna notranjščina kašče, z originalnim stavb-
nim pohištvom in leseno obokanim podstrešjem.

 

Kategorija:

Geo-Koordinate:
46.622142249578964° geogr. širina, 15.057535171508789° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sveti  Duh 4
2370 Dravograd
Kašča stoji v okviru Kosove domačije , ki se nahaja 
severovzhodno od cerkve Svetega Duha na Ojstrici, 
na Kosovem vrhu.

čas nastanKa:
Začetek 19. stol.

lastniK / varUh:
Marija Mori, Jože Božič

evidenčna številKa dediščine:
17583
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Kotnikov križ
opis
Lesen križ z razpelom ima valovito dvokapno streho, pokrito s pločevino. 
Kipec Jezusa je lesen in močnejših barv. Pod kipcem je lesena polička z 
ograjico za rože.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Razpelo je delo ljudskega rezbarja. To je tudi dokaz, kako je naš človek 
iskal tolažbo ter ustvarjalnega duha v izdelovanju preprostih lesenih 
križev. 
Križ naj bi postavili v spomin na hlapca, ki je plezal po lestvi na kopo ter 
padel z nje in se ubil.
Današnji lastniki so križ našli na parceli, ko so jo kupili. Med tem časom 
so ga obnovili in prestavili zaradi spremembe poljske poti.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju, Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str.23., Arhiv Župnije Črneče; Veronika 
Kotnik.

 

Kategorija:
Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.57809674589092° geogr. širina, 15.021700859069824° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Dobrava pri Dravogradu 9
2370 Dravograd
Križ stoji pri kmetiji Kotnik, Dobrova 9, Dobrava pri 
Dravogradu.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim.

UmetniK/Umetnica:
Ljudski rezbar.

čas nastanKa:
Ni znano

lastniK / varUh:
Veronika Kotnik
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Kovačeva kapela
opis
Kapela je zidana s kamnom in pokrita s strešno opeko. 
Spada med poznobaročne kapelice zaprtega tipa. Na fasadi sta dva 
polstebra, masiven  podstrešni venec in polkrožno zaključen vhod. Na 
vsaki strani sta plitki niši.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Postavila sta jo Gregor in Jožefa Rudolf leta 1927 v zahvalo za uspešno 
zgrajeno hišo in kovačnico.
Včasih so ob kapelici opravljali svete maše, spomladanski žegen in 
šmarnice, ki jih je vodila Žneričeva Mica. 

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju, raziskovalna 
naloga, OŠ Neznanih talcev Dravograd, Dravograd, 1993, str. 75., Katica 
Jeseničnik, Moje Trbonje in Trbonjčani 2007, str. 56.

 

Kategorija:
Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
NaN° geogr. širina, 15.098012° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sveti Danijel 63
2371 Trbonje
Kapelica stoji ob cesti, ki vodi po Trbonjskem jarku, v 
bližini Kovačeve domačije, Sveti Danijel 63.

Upodobljeni motivi / napisi:
V notranjosti kapele je niša v kateri so kipci Jezusa, 
Marije in Jožefa. Na desni strani je naslikan Sv. Gregor. 
Na vrhu so naslikani trije angeli. Na zunanji levi strani 
je naslikano Jezusovo vstajenje, na desni pa sv. Angel 
varuh

UmetniK/Umetnica:
Anton Štrekelj

čas nastanKa:
1927, obnovljena je bila leta 1971 in 2007.

lastniK / varUh:
Franc in Ivanka Rudolf

evidenčna številKa dediščine:
7490
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Kovčnikov križ
opis
Lesen križ z lesenim restavriranim prvotnim kipcem Kristusa ima leseno 
dvokapno streho, pokrito z iternitom. Na zadnji strani so v obliki delto-
ida pritrjene deske.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zakaj so postavili križ obstajata dve razlagi:
Prva: zaradi pojava vrtinčastega vetra v bližini mesta, kjer stoji danes 
križ.
Druga: v zahvalo za srečno vrnitev iz vojske nečaka tedanjega lastnika 
domačije. 
Sedanji Kovčnikov križ je bil obnovljen in blagoslovljen leta 1937. Bla-
goslovil ga je tedanji libeliški duhovnik Anton Vogrinc.
Ob določenih cerkvenih praznikih ljudje h križu prinašajo cvetje, po-
kadijo s kadilom, molijo in prosijo za dobro letino.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str.18., Arhiv Župnije Črneče.

 

Kategorija:
Križ ob poti, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.598585° geogr. širina, 14.972877° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Črneška gora 13
2370 Dravograd
Križ stoji ob nekdanji glavni cesti do kovčnikovega 
mlina, Črneška gora 13, Dravograd.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim in napis: INRI

čas nastanKa:
1917, na novo postavljen leta 1937

lastniK / varUh:
Boris Muš
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Kramerjeva kovačija
opis
V kletnem prostoru stanovanjske hiše se je ohranil  interier kovačije,ki  
je delovala še v drugi polovici 20. stoletja. Kramerjeva kovačija  izvira s 
konca 19. stoletja, ko  si je prednik sedanjega lastnika uredil  kovaško de-
lavnico  v kleti nekdanje kašče. Kovačija hrani bogato zbirko kovaškega 
orodja in naprav.

 

Kategorija:
Kovačija, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Geo-Koordinate:
46.62070534645677° geogr. širina, 14.955493211746215° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Gorče 14
2372 Libeliče
Stavba se nahaja v centru vasi, tik ob cesti Gorče - 
Libeliče.

čas nastanKa:
Konec 19. stol.

lastniK / varUh:
Miroslav Kramer

evidenčna številKa dediščine:
4924
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Križ na Kronski gori
opis
Velik lesen križ s korpusom Križanega je pritrjen na pročelje cerve sv. 
Petra na Kronski gori, tako da je obrnjen proti pokopališču. Križ pokriva 
polkrožna oz. bolj v obliki črke V oblikovana kovinska streha.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kdaj je bil križ postavljen na to mesto ni povsemn razjasnjeno. Vseka-
kor je njegova zgodovina povezana z zgodovino cerkve in z izgradn-
jo pokopališča. Iz cerkvene kronike je razbrati, da so leta 1891 podrli 
staro in dotrajano obzidje in zgradili nov pokopališki zid, z delom so 
pomagali farani, stroške je pokrila cerkev. Leto dni pozneje so leseno 
mrtvašnico nadomestili z zidano. Najnujnejši les so dobili v cerkvenem 
gozdu, ostale stroške je pokrila občina. Na istem mestu so v devetdes-
etih letih 20. stoletja zgradili novo mrliško vežico, ki stoji na drugi strani 
pokopališča, nasproti križa.
Z vrha Kronske gore nas vse do stikališča treh dolin - Mislinjske, Mežiške 
in Dravske - pozdravlja impozantna romarska cerkev iz srede 18. stolet-
ja. Sem so prišli že nešteti romarji, ki so si želeli pred spokornimi svetniki 
očistiti vest in so molili za srečno zadnjo uro, za zaščito pred boleznijo 
in za imetje; prosili so za žetveni blagoslov in obvarovanje polja pred 
nevihtami.
Nastanek cerkve sv. Petra je povezan z legendo, ki pravi, da se je kme-
tu Korovniku v sanjah prikazal sv. Peter ter mu pokazal, kje mora biti 
zgrajena cerkev. Ker se je Korovnik bal, da mu ljudje ne bodo verjeli, 
mu je sv. Peter v tolažbo napovedal poseben dogodek. O naročilu je 
kmet obvestil nadžupnika Šrekingerja (Schroekingerja). Ta mu ni verjel 
in v njegov kozolec je treščila strela. Po tem dogodku se je nadžupnik 
odločil za gradnjo cerkve.
Načrt cerkve in verjetno tudi župnišča so pripisovali mariborskemu ar-
hitektu Johanesu Fuksu (Johannesu Fuchsu), v novejši literaturi pa bolj 
pogosto zasledimo kot možnega graditelja Jožefa Hoferja.
Posebne zasluge za graditev ima nadžupnik Jožef Šrekinger iz Šmartna 
pri Slovenj Gradcu. Letnice nad vhodnimi vrati, 1725–1750, pričajo o 
tem, da je gradnja cerkve trajala četrt stoletja. V farski kroniki je na-
vedeno, da so zgradbeno listino 11. decembra 1739 podpisali prijor-
ka radeljskega samostana Marija Alojzija, podprijorka Marija Ludovika 
in Josef Inri Schrekinger iz Neuenburga, cesarsko kraljevi nadžupnik v 
Šmartnu pri Slovenj Gradcu. Cerkev je bila posvečena leta 1750.
Notranjščina cerkve je enostavna, izrazito svetla in oblikovana v skladu 
s fasado. Ob vstopu nas prijetno preseneti prostorno obokana dvor-
ana s prezbiterijem, ki razpolaga z bogastvom svetlobe in ima poleg 
glavnega še štiri stranske oltarje, prislonjene na bok cerkvene ladje. 
Izbor svetnikov, katerim so posvečeni oltarji, je prilagojen spokorniški 
bratovščini, ustanovljeni leta 1744. Notranjost tako dopolnjujejo lahki 
in zračni oltarji, ki jih je s slikami opremil slovenjgraški mojster Janez 
Andrej Strauss med leti 1744 in 1758. Kot bistvena, z arhitekturo po-
vezana struktura, pa učinkujeta dva trakasto in mrežasto oblikovana 
stranska oltarna nastavka. Barok je na Kronski gori zaživel kot rafiniran 
povzetek sočasnih pogledov na arhitekturo in kot sinteza razmišljanj 
takratnega človeka o povezavi med arhitekturo in naravnim okoljem.
Po navedbah umetnostne zgodovinarke Štefke Cobelj je načrt za uredi-
tev glavnega oltarja izdelal Šrekinger. Leta 1758 je umrl in oltar je ostal 
nedokončan vse do konca 18. stoletja, ko ga je izdelal neznan rezbar. 
Glavni kip velikega oltarja je sv. Peter spokornik, levo in desno ob njem 
stojijo kipi apostolov: Simona, Andreja, Matije in Tomaža. Na oltarju so 
shranjene relikvije sv. Petra in sv. Valentina.
Med štirimi stranskimi oltarji je najstarejši prvi južni oltar s sliko sv. 
Valentina, škofa in duhovnika. Nadalje so oltarji posvečeni sv. Križu, 
sv. Magdaleni in sv. Dizmu. Izbor svetnikov je prilagojen spokorniški 

bratovščini. Pri opremljanju notranjosti cerkve so so-
delovali različni mojstri tistega časa, pasarji, zlatarji, 
zvonarji, orglarji itd. Med zlatarji je omenjen maribor-
ski zlatar Jožef Anton Zeckl (Cekl), ki je zelo verjetno v 
Maribor prišel z Dunaja. Zanj je znano, da je izdelal več 
predmetov za zagrebško katedralo, za cerkvi sv. Kata-
rine in sv. Marka v Zagrebu. Oltarni svečniki v cerkvi sv. 
Petra so delo slovenjgraške pasarske delavnice.
V cerkvi je delovala spokorniška bratovščina sv. Petra 
in kot kaže je cerkev rabila v kultne namene še pred 
dograditvijo. Za to je obstajal začasni oltar spokor-
nega sv. Petra z milostno podobo manjših dimenzij, 
posvečeno sv. Petru, ki ga obdajajo priprošnjiki v sili. 
Velike slike sv. Petra nikoli ni bilo, zato je na velikem 
oltarju dobila najvidnejše mesto prvotna slika.
Ob sliki Spokorni sv. Peter s Priprošnjiki v sili, naslikana 
okrog leta 1744, so še slike: Sveti Valentin škof in sveti 
Valentin duhovnik (nastala okrog leta 1747), Križanje 
(1758), Sveta Magdalena (1758) in Sveti Dizma (1758).
Pod zaščito sv. Petra je tukaj delovala bratovščina sv. 
Petra spokornika. 18. decembra 1761 je papež Kle-
ment XIII opatijo sv. Petra na Kronski gori od višje 
župnije sv. Martina pri Slovenj Gradcu prestavil na 
prošnjo celjskega župnika in arhidijakona Martina 
Jožefa Sumpichlerja v Celje k mestni župni cerkvi sv. 
Danijela. Matična knjiga te bratovščine je bila poslana 
v kn. škofijski muzej v Maribor.
1.aprila 1891 je bila kuracija sv. Peter na Kronski gori 
povzdignjena v župnijo. 
Med pomembnimi prazniki je prav gotovo lepa nedel-
ja, žegnanje, na nedeljo blizu 29. junija, ko je god sv. 
Petra. Takrat se oglasijo cerkveni zvonovi in orgle. Prvi 
zvonovi so zvonili že v drugi polovici 18. stoletja. Po 
požaru leta 1873 so dobili nove. Januarja leta 1917 je 
vojaška uprava za vojaške namene odvzela dva zvo-
nova. Veliki je tehtal 1600 kg. Vlit je bil v Dunajskem 
Novem Mestu leta 1874, prav tako mali zvon, ki  je teh-
tal 530 kg. Leta 1924 so blagoslovili dva nova bronasta 
zvonova. Vse tri bronaste zvonove so leta 1943 pobrali 
Nemci. Po vojni so zvonili z manjšimi in od leta 1999, 
ko so kupili dva nova, tista, ki sta najprej veličastno 
naznanila prihod svetega očeta v Maribor, nato pa za-
pela slavo velikemu škofu, svetniku, Antonu Martinu 
Slomšku, pojejo od večjega do manjšega v D, F, A in 
H tonu.

O romarski cerkvi sv. Peter na Kronski gori je napisal 
pesem pohorski pevec in pesnik Jurij Vodovnik (1791-
1858):
"Svet Peter tam blizu Koroškega je,
Ta cerkev najlepša čez druge je vse,
Dva turna tam kažeta, da je svetnik
Svet Peter apostel res On bil velik.
Od graške in šmarške (sv. Martina) doline.«

Vir: Župnijska kronika; Dom in svet. Ljubljana 1895; 
Štefka Cobelj, Baročni slikarji Straussi. Maribor 1967; 
Sergej Vrišer, Baročno kiparstvo na Slovenskem 
Štajerskem. Maribor 1963; Ivan Sedej, Sto najlepših 
cerkva na Slovenskem. Ljubljana 1996; Marjetica Si-
moniti, O zlatarski in pasarski obrti v Slovenj Gradcu. 
Slovenj Gradec in Mislinjska dolina. Slovenj Gradec 
1995, str. 315-335; Karla Oder, Cerkev svetega Petra na 
Kronski gori. Zvonovi na Kronski gori. Otiški vrh 1999; 
Danica in Karel Proje (2010).
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Kategorija:
Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.56665798205485° geogr. širina, 15.046913623809814° geogr. dolžina

Upodobljeni motivi / napisi:
Korpus Križanega, nad njim napis INRI.

lastniK / varUh:
Župnija sv. Peter na Kronski gori
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Križ pri cerkvi sv. Urbana
opis
Lesen križ z razpelom ima umetelno izrezljano leseno nebo in valovito 
oblikovano streho. Kritina je iz pločevine.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ pri cerkvi sv. Urbana je temeljito prenovljen, stoji kakšnih sto met-
rov vzhodno od cerkve. Tu so se nekdaj ustavljale procesije. Izdelan je 
iz lesa s povsem našo ustaljeno obliko. To ne velja za žarke ali štirikrako 
zvezdo, ki gre iz sredine križa. To in podobne izvedbe srečamo bolj proti 
zahodu in severu. Leseni obok križa prekriva pocinkana pločevina, oz-
adje pa macesnove oziroma borove deske, podnožje križa je zabetoni-
rano. Korpus je na posebnem križu, preproste izdelave, ki tudi kaže na 
neznanega domačega mojstra. Tu bi naj bil tisti čisto ta pravi začetek 
cerkve sv. Urbana v Alpah. 
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju 
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

 

Kategorija:
Poljski križ, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.649730759369895° geogr. širina, 15.07398247718811° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Kozji vrh nad Dravogradom
2370 Dravograd
Križ stoji kakšnih 100 m vzhodno od cerkve sv. Urba-
na na Kozjem vrhu

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s križanim
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Križ pri polžu
opis
Lesen križ ima leseno nebo. Pokriva ga rahlo valovita dvokapna lese-
na streha. Okoli križa je lesena ograja, v kateri je cvetlična greda. Na 
okrašenem križu je kipec Križanega.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zgodba o nastanku križa ni poznana.
Vir: Marko Kališnik, 2007.

 

Kategorija:
Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.61619543361486° geogr. širina, 15.061853528022766° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Duh
2370 Dravograd
Križ stoji na robu dvorišča domačije Polž, Sveti Duh.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim.

čas nastanKa:
Križ je bil na novo postavljen leta 2004.

lastniK / varUh:
Družina p. d. Polž
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Spodnje Žibrštanov križ
opis
Lesen križ z razpelom. Streha je strma dvokapnica in krita s »šitlni«.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ so večkrat prestavljali in tako stoji sedaj že na tretjem mestu, na 
hribu nad kmetijo, kamor so ga prestavili okoli leta 1970. Tudi tod mimo 
so hodili romarji k cerkvi sv.  Križa.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju, Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danije-
la Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str.23., Arhiv Župnije Črneče; Franc 
Vravnik

 

Kategorija:
Križ ob poti, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.5795441203441° geogr. širina, 15.00882625579834° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Dobrava 19
2370 Dravograd
Križ stoji pri kmetiji Spodnji Žiberštan, Dobrava 19, 
Dravograd.

Upodobljeni motivi / napisi:
Velik lesen kip Kristusa na križu.

čas nastanKa:
1931

lastniK / varUh:
Franc Vravnik p.d.  Žiberštan
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Križanova kapela
opis
Vhod zidane kapele krasita dva polovična stebra, notranjost pa osem 
navideznih, ki zaključujejo niše. Tudi steni na zunanji strani imata dve 
niši s polkrožnim okencem. Notranjost zapirajo železna vrata.
Streha je dvokapna in pokrita s strešno opeko.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju so kapelo zgradili okoli leta 1902, ko so končali z 
gradnjo hiše. Ostalo jim je nekaj materiala, zato so se odločili, da pos-
tavijo kapelico.
Okoli leta 1975 so kapelico obnovili, a so jo kmalu poškodovali in ji od-
trgali vrata. Znova so jo prenovili leta 1986, takrat so prebelili tudi fres-
ke, ki so jo prej krasile.
Včasih so se zbirali ob njej farani Črneč, ko so se udeleževali slovesnosti 
ob lepi nedelji v cerkvi sv. Martina v Libeličah. Tja so navadno šli v pro-
cesiji. 
Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju, Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str. 61. Arhiv Župnije Črneče

 

Kategorija:
Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.61534081683534° geogr. širina, 14.964231848716736° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Spodnje Gorče 4
2372 Libeliče
Kapelica stoji ob cesti nasproti domačije Križan na 
Spodnjih Gorčah 4 in je obrnjena proti vzhodu

Upodobljeni motivi / napisi:
V notranjosti so slabo razpoznavne freske.

čas nastanKa:
1902, obnovili 1975 in 1986

lastniK / varUh:
Marija Smrečnik

evidenčna številKa dediščine:
9523
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Jeznikova kapela
opis
Zidane kapele z opečnato dvokapno streho in z nišo. Ena izmed kapel, 
Jeznikova, ima ohranjeno poslikavo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapele križevega pota so bile domnevno zgrajene v 18. stoletju, ko so 
dogradili tudi cerkev sv. Petra. V križev pot je bilo vključenih več ka-
pel na poti proti Šentjanžu (Beldlnova kapela) in na poti proti naselju 
Otiški Vrh, kjer v gozdu stoji še ena Jeznikva kapela. Na Kronski gori so 
v neposredni bližini cerkve štiri kapele, poimenovane po kmetijah, ki so 
skrbele zanje - Jeznikova, Peharave bajte, Breznikova in Brezovnikova 
kapela.
Za potrebe obreda v času procesij za veliko noč, na lepo nedeljo itd. 
pred vsako kapelo na vsako stran zasadijo dve mladi brezi. Kapelo okra-
sijo s svežimi rožami v vazah in z venci, pletenimi iz svežih rož in zelenja. 
V nišo položijo bel vezen prt
Vir: Danica in Karel Proje, 2009.

 

Kategorija:
Križev pot, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.56655078140727° geogr. širina, 15.044708847999573° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Otiški vrh 88
2373 Šentjanž pri Dravogradu
Stojijo ob cesti od kmetije Jeznik do cerkve sv. Petra 
na Kronski gori in okoli cerkve

Upodobljeni motivi / napisi:
V Jeznikovi kapeli sta upodobljena Jezus na križu in 
sv. Florjan.

čas nastanKa:
18. stoletje

lastniK / varUh:
Kmetija Jeznik in župnija sv. Peter na Kronski gori
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Križeva tabla na  
Urkovi lipi
opis
Križeva tabla je v obliki kapelice, ima petkotno obliko ter zastekljena 
vrata, v notranjosti je razpelo. Tabla je pokrita z leseno dvokapno stre-
ho.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju domačina, naj bi tablo postavila ljubosumna žena, 
ki je moža vedno sumila nezvestobe. Da bi preprečila morebitno nez-
vestobo, je v ta namen na kramarskem sejmu kupila svetinjo in jo pribi-
la na lipo. Pozneje so svetinjo zamenjali z lesenim znamenjem.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str. 25.; Arhiv Župnije Črneče.

 

Kategorija:
Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.573667° geogr. širina, 15.000664° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Dobrava
2370 Dravograd
Tabla je na lipi pred domačijo Urk, Tolsti vrh pri Rav-
nah 98, Dobrava pri Dravogradu.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo in napis: 15.2.2002 Š. F.
Na zatrepu je oblikovana zvezda repatica.

UmetniK/Umetnica:
Š. F.

čas nastanKa:
1990

lastniK / varUh:
Družina p.d. Urk
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Kružnikova kapela
opis
Zidana kapela.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
O vzroku postavitve kapele je več razlag:
Prva; zaradi priprošnje za srečno vrnitev iz prve svetovne vojne 
lastničinega dedka oz. za zdravje hčerke, ki je pred leti zbolela;
Obstaja pa tudi legenda , da je sv. Neža iskala tu zavetje, ampak so jo 
zavrnili. Ko pa je družini začela poginjati živina, so v ta namen postavili 
kapelico.

 

Kategorija:
Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.56538139540883° geogr. širina, 15.0227952003479° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Selovec
2370 Dravograd
Kapela stoji na domačiji Kružnik, Selovec.

Upodobljeni motivi / napisi:
Kapela ima na zunanji strani napis: 
V ZAHVALO ZA ZDRAVJE
 1995 
Zunanje poslikave so: sv. Jurij, sv. Frančišek, sv. Alojzij.
Notranje poslikave so: sv. Terezija, sv. Vincenc, Kristus 
na križu in kipec Jožefa z detetom.
V kapeli je obešen manjši zvon.

čas nastanKa:
Po prvi svetovni vojni, obnovljena 1995

lastniK / varUh:
Ga. Krivec
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Kumeževa kašča
opis
Na domačiji Kumež stoji lesena cimprana kašča z zidanim kletnim de-
lom, ki je bila na ta prostor prenešena leta 1906 z Visočnikove kmeti-
je v sedanji  Avstriji. Kašča ima originalno ohranjen leseni del, klet in 
ostrešje pa sta sekundarna.Kritina so skodle.  Stopnice na leseno obo-
kano podstrešje potekajo z zunanje strani, preko ganka v čelnem zatre-
pu. Stavba ni datirana.

 

Kategorija:
Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Geo-Koordinate:
46.61450043461841° geogr. širina, 14.941041469573974° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Libeliška Gora 33
2372 Libeliče
Kašča stoji na kmetiji Kumež, južno od Libelič, ob 
cesti Libeliče - Strojna.

čas nastanKa:
19. stol., začetek 20. stol.

lastniK / varUh:
Stanislav Koroš

evidenčna številKa dediščine:
17562
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Lahovčeva kapelica
opis
Poznobaročna kapelica s kvalitetno poslikavo s konca 19. stoletja. 
Členijo jo niše in profiliran trikotniški zaključek.

 

Kategorija:
Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.60912030377397° geogr. širina, 15.101609230041504° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Vič
2370 Dravograd
Kapelica stoji v središču vasi.

čas nastanKa:
zadnja četrtina 19. stol.

lastniK / varUh:
Družina p.d. Lahovc

evidenčna številKa dediščine:
1955
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Laukova kapela
opis
Kapelica je zidana s polkrožno zaključenim vhodom. Prekriva jo dvo-
kapna streha, krita z opeko

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica je bila zgrajena leta 1898 za časa župnikovanja g. Leopolda 
Lipovca. Po pripovedovanju domačinov naj bi vse štiri vaške kapelice 
nastale zaradi cerkvenih procesij. Istega leta  je dal gospodar Lavko ka-
pelico poslikati.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju, raziskovalna 
naloga, OŠ Neznanih talcev Dravograd, Dravograd, 1993, str. 71., Katica 
Jeseničnik, Moje Trbonje in Trbonjčani 2007, str. 53.

 

Kategorija:
Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.60030506955683° geogr. širina, 15.10469913482666° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Trbonje
2371 Trbonje
Kapelica stoji v Zgornji vasi v Trbonjah ob Lankovi 
(Lužnikovi) kmetiji.

Upodobljeni motivi / napisi:
V notranjosti kapele je naslikana Devica Marija, na 
straneh pa sta naslikana zavetnika takratnih gospo-
darjev sv. Peter in sv. Zofija. Na zunanjih stenah pa sta 
naslikana sv. Jožef in sv. Jurij.

čas nastanKa:
zadnja četrtina 19. stol., 1898

lastniK / varUh:
Družina p.d. Lauko

evidenčna številKa dediščine:
11732
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Lesena kapelica ob cerkvi 
sv. Križa
opis
Kapelica je v celoti lesena stavba, krita s »šitlni«. Vhod zapirajo lesena 
vrata. Na zatrepu je okrogla zračna lina. Na vrhu strehe je postavljen 
križ.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica je starejša kot sama cerkev sv. Križa. Po pripovedovanju naj bi 
se na njenem mestu ljudem prikazoval križ. S tem namenom so tukaj 
postavili križ, ob katerem so se ljudje zbirali k molitvi. Želja, da bi pos-
tavili cerkev na mestu križa, jim ni bila takoj izpolnjena. Zato so si ljudje 
postavili leseno kapelo in v njo postavili križ, h kateremu so še naprej 
hodili molit.
Danes pred vsako mašo cerkovnik odklene kapelico, da lahko verniki v 
njej molijo ter prižgejo sveče pred Marijinim kipom. 
Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str.24.; ustni vir: župnik Franc Kraner.

 

Kategorija:
Kapela na vrhu gore, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.574368° geogr. širina, 15.010853° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Dobrava  15
2370 Dravograd
Kapelica stoji ob cerkvici sv. Križa, Dobrava  15, Dra-
vograd.

Upodobljeni motivi / napisi:
V notranjosti kapele je Marijin kip z detetom Jezu-
som, v kotu pa stoji kip svetega Jožefa z detetom 
Jezusom. Na lesenih stenah so obešene nabožne 
slike, ki so jih kupili verniki v znamenje zahvale ali 
priprošnje.

čas nastanKa:
18. stoletje

lastniK / varUh:
Župnija Črneče
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Lonhtarjev mlin
opis
Manjši lesen kmečki mlin na vodni  pogon. Ohranjene so vodne 
napeljave,vodno kolo in originalen mlinski mehanizem na kamne, ki je 
še v uporabi.  Postavili so ga verjetno  konec 19. ali  v začetku 20. sto-
letja.
Znotraj mlinske stavbe se na lesenih opažnih stenah nahajajo različni 
stari zapisi s svinčnikom (letnice, mere,...).

 

Kategorija:
Mlin, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Geo-Koordinate:
46.64180556748694° geogr. širina, 15.050926208496093° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Velka 1
2370 Dravograd
Mlin stoji na območju domačije Lonhtar,  na 
Košenjaku, ob zgornjem toku potoka Velka, severovz-
hodno od domačijskih stavb.

čas nastanKa:
Konec 19.  ali začetek 20. stoletja

lastniK / varUh:
Janko Kuster

evidenčna številKa dediščine:
16788
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Lubasova kapelica
opis
Nizka, zidana kapelica. Streha je dvokapna in krita z opečnato kritino. 
Vhod v notranjost zapirajo lesena vratca

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po  pripovedovanju g. Uršnika naj bi mimo kapelice vodila  romarska 
pot. Ljudje so hodili mimo od cerkve sv. Ožbalta pa do cerkve sv.Ane 
(pot je povezovala obe cerkvi).

Vir: g. Uršnik.

 

Kategorija:
Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.56212881581924° geogr. širina, 15.076385736465454° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Otiškem Vrhu 117
2373 Dravograd
Kapelica stoji jugovzhodno ob domačiji Lubas na 
Otiškem Vrhu 117.

Upodobljeni motivi / napisi:
V notranjosti kapele so kipci: Marija, Jožef, razpelo s 
križanim in Angel varuh

čas nastanKa:
1928

lastniK / varUh:
Ivan in Katarina Uršnik

evidenčna številKa dediščine:
7484
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Lunhterjev  križ
opis
Križ z lesenim nebom in polkrožno streho krito s pločevino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ so postavili predniki v spomin Kristusovemu trpljenju. Po pričevanju 
lastnikov Lunhterjevega križa ni več. Na domačiji Lunhter stoji križ, ki so 
ga vedno imenovali Potočnikov križ. 
Prvotni namen postavitve križa je bil za romarsko pot do cerkve sv. Ur-
bana, kjer so se verniki ob stičišču takratnih poti ob križu srečevali in se 
družili.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna 
naloga, OŠ Neznanih talcev Dravograd, Dravograd, 1993, str. 78.

 

Kategorija:
Križ ob poti, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.632936225366194° geogr. širina, 15.062942504882812° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Velka
2370 Dravograd
Križ stoji na Luhterjevi domačiji v naselju Velka.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim.

čas nastanKa:
Pred 1920

lastniK / varUh:
Družina Potočnik
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Mačičevo znamenje
opis
Zidano znamenje trikotne oblike. Spodnji del je ožji od zgornjega. Zna-
menje ima tri niše, ki so na novo poslikane. 
Pokrito je s trikapno streho iz pločevine.
Objekt je primer baročne arhitekture.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Med ljudmi se je ohranila pripoved, da je bila kapelica postavljena v 
spomin na dogodek, ko so domači možje hoteli počastiti god dravo-
grajskega prošta s streljanjem  iz možnarjev. Te so postavili na rob Do-
brave, jih napolnili z eksplozivom in sprožili. Strašno pokanje je streslo 
Dravograd in širšo okolico.
Vendar se je zgodila nesreča. Eden izmed možnarjev ni hotel počiti, zato 
je najbolj hraber strelec šel pogledat, kaj je narobe. Ko se je približal 
možnarju, je ta eksplodiral in možak je izgubil življenje. V spomin so mu 
sorodniki postavili znamenje, ki mu rečemo Mačičev križ.
Znamenje so pred nekaj leti prestavili za približno 40 m zaradi nevar-
nosti zdrsa; prvotno je bilo postavljeno nad gramoznico.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju, Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str.22., Igor Glasenčnik, Znamenja v 
Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini, Koroški tednik, let III, št. 25/26., 1. 
julij 1999, str. 7 In Arhiv Župnije Črneče

 

Kategorija:
Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.582728798145695° geogr. širina, 15.017409324645996° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Dobrovo pri Dravogradu
2370 Dravograd
Stoji severno od strnjenega naselja Dobrova pri Dra-
vogradu, tik nad opuščeno gramozno jamo.

Upodobljeni motivi / napisi:
Prva niša: podoba Jezusa na križu in napis 
                    MAČIČEV KRIŽ 1884-2000.
Druga niša: podoba Brezijanske Marije z detetom in 
napis
         NAZNANILO: TUKAJ SO 18. SVEČANA 1884 
TEHANTU NA ČAST STRELJALI, STREL JE ZADEL
Tretja niša: podoba Boga Očeta in sina ter napis:
       GOSPODARJA MAČIČ IN UBIL NJEGOVEGA BRATA 
ANDREJA

čas nastanKa:
1884; obnovljena in prestavljena 2000

lastniK / varUh:
Kadiž

evidenčna številKa dediščine:
7405
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Mališnikova kašča
opis
Pri Mališniku se nahaja lesena kašča izjemne vrednosti, saj je datirana 
z letnico 1723 nad vhodom v osrednji prostor kašče. Iz kamna grajen 
kletni del je gradbeno dotrajan, prav tako je povsem propadlo ostrešje 
z leseno kritino. Osrednji del stavbe je lesen, iz tesanih brun,  iz hori-
zontalno sestavljenih tesanih brun je tudi  gank pred vhodom. Vrata v 
kaščo so originalna.

 

Kategorija:
Kašča, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Geo-Koordinate:
46.60497797591543° geogr. širina, 14.9364173412323° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Libeliška Gora 22
2372 Libeliče
Kašča stoji na domačiji Mališnik, ki se nahaja blizu 
občinske meje, vzhodno od ceste Libeliče - Strojna.

čas nastanKa:
Leto 1723

lastniK / varUh:
Jože Viderman

evidenčna številKa dediščine:
7426
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Marijina tabla
opis
Slika Brezjanske Matere Božje je pritrjena na kažipot do domačije Enci. 
Kažipot ima leseno dvokapno streho, krito s »šitlni«.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Nekoč je bila tabla pritrjena na drevo, ki je stalo v tem križišču. Kasneje 
so drevo podrli, Marijino sliko pa prestavili na novo urejeni kažipot.
Razlage, zakaj je bila tabla ravno na tem drevesu, preprosto ni.
 
Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju, Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str. 25.; Arhiv Župnije Črneče.

 

Kategorija:
Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.578037748828905° geogr. širina, 15.01208782196045° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Dobrava 4
2370 Dravograd
Kažipot stoji na križišču cest, v bližini kipa angela pri 
domačiji Enci, Dobrava 4.

Upodobljeni motivi / napisi:
Slika Brezjanske Matere Božje.

čas nastanKa:
1871

lastniK / varUh:
Družina Lipan
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Mejni kamen na Kozjem 
vrhu
opis
Iz kvadratnega podstavka se dviga okoli 2 metra visok stebrič, ki je 
označeval mejo med Štajersko in Koroško.  Na njem so vidni ostanki 
namerno odstranjenega napisa.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na tem območju naj bi v času turških vpadov potekal spopad koroških 
čet in Turkov. Koroške čete so dosegle, da so se morali Turki umakniti, 
saj je bil ta predel strateško zelo neugoden za nasprotnika. Bil je namreč 
zelo ozek ter na eni strani obdan z visokim pobočjem Kozjega vrha, na 
drugi strani pa z neprehodno in deročo reko Dravo. Ti „vojščaki“ pa naj 
bi uporabljali tudi precej nekonvencionalno orožje, saj naj bi Turke ob-
metavali s čebeljimi panji, jih polivali z vročim voskom in obmetavali z 
gorečo smolo. 
Vir: g. Peter Vravnik.

 

Kategorija:
Kultni in pravni spomenik

Geo-Koordinate:
46.63022896931415° geogr. širina, 15.086374282836914° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Kozji Vrh
Stoji na avtobusni postaji ob magistralni cesti Radlje 
- Dravograd, v zaselku Murnhof, nasproti istoimenske 
gostilne.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napisi so vidno izbrisani, vidi se le del napisa rimske 
številke (VII M)

evidenčna številKa dediščine:
EŠD 7458
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Mežnarija
opis
Skromna, vrhlevna in vrhkletna kmečka hiša dimničnega porekla, z 
zidanim kletnim delom in  leseno cimprano nadgradnjo. Prekrita je  s 
strmo skodlasto streho širokih napuščev.  Čez zadnjo fasado poteka 
lesen gank s stopnicami.  Stavba, nekdanja mežnarija,  ni datirana, v 
osnovi je verjetno iz druge polovice 18. ali z začetka 19. stoletja.  Pod 
strokovnim vodstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
Območna enota Maribor,  je bila  v letih 1995 do 2000 obnovljena.

 

Kategorija:
(Skedenjsko) okno / lina, Fasadni ornament

Geo-Koordinate:
46.61732294704081° geogr. širina, 15.04804015159607° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sveti Duh 9
2370 Dravograd
Stavba  stoji  ob cerkvi sv. Duha na Ostrem vrhu.

čas nastanKa:
Druga polovica 18. ali začetek 19. stoletja

lastniK / varUh:
Rimokatoliška cerkev

evidenčna številKa dediščine:
7441
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Mežnarjeva kapela
opis
Zidana kapelica ima polkrožno zaključeno vhodno nišo. Na zunanji ste-
ni sta nakazana dva stebra. Vhod v kapelo zapirajo železna vratca. Po-
kriva jo dvokapna streha, krita z opeko. Streha se zaključuje na samem 
vrhu v križ.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pred začetkom prve svetovne vojne in med vojno je v hlevu pri Mežnarju 
vse prepogosto poginjala živina. Edini vir preživljanja je odnašala bole-
zen. Zato se je gospodar Miha Doler zaobljubil, da bo postavil kapelo 
Bogu v čast, če bo bolezen prenehala. Res je bolezen pojenjala, a žal je 
moral v vojno vihro. Zato je naročil, naj tisti, ki bo prevzel kmetijo, če se 
on ne vrne, postavi kapelo v zahvalo in izpolnjeno obljubo. Res je leta 
1916 padel nekje v Galiciji, zato je njegovo posestvo prevzel brat Jože, 
ki se je poročil z njegovo ženo Marijo. Oba sta obljubo izpolnila 1927.
leta. Kapela je tako postala tudi spomin na gospodarja Mihaela, ki ni 
dočakal konca vojne.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna 
naloga, OŠ Neznanih talcev Dravograd, Dravograd, 1993, str. 77.; Igor 
Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini. Koroški 
tednik, let III, št. 1, 7. januar 1999, str.7.; Jeseničnik Katica, Moje Trbonje 
in Trbonjčani. 2007, str. 58.

 

Kategorija:
Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.5902° geogr. širina, 15.0722° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sveti Danijel 22
2370 Dravograd
Kapelica stoji med kmetijo Mežnar, Sv. Danijel 22 in 
cerkvijo sv. Danijela.

Upodobljeni motivi / napisi:
Kapela je poslikana od zunaj in znotraj s svetimi po-
dobami. Poslikave so danes v zelo slabem stanju.
Na osrednji steni so naslikani Marija, Jožef in Jezus, 
na desni strani je sv. Miha, patron Mežnajevega 
gospodarja, na levi sv. Frančišek Asiški. Na stropu je 
naslikan sv. Duh v podobi goloba. Zunaj sta naslikana 
sv. Ljudmila na eni in Angel Varuh na drugi strani.

UmetniK/Umetnica:
neznan

čas nastanKa:
1927, 1994 obnovljena

lastniK / varUh:
Družina p.d. Mežnar
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Mikužev križ
opis
Zidana kapelica ima plitvno glavno nišo. Oblikovana je v majhen oltar, 
nad katerim je poslikava. Nad polkrožno zaključenim vhodom je še ena 
manjša pravokotna niša. Streha je dvokapna in krita z opeko

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica je bila sezidana za namen procesij, ki so se vrstile tu mimo do 
bližnje cerkve. Na začetku te poti stoji Zurhova kapelica z istim name-
nom.

Vir: Jeseničnik Katica, Moje Trbonje in Trbonjčani 2007, str. 52.

 

Kategorija:
Križev pot, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.600371413986004° geogr. širina, 15.109720230102539° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Trbonje
2370 Dravograd
Kapelica stoji na samem ob kolovozu, ki vodi iz vasi 
Trbonje proti vzhodu

Upodobljeni motivi / napisi:
Kapelico krasi freska Marije, ki moli ob božjem grobu. 
V oboku, ob Mariji, so naslikane zvezdice, ki pomeni-
jo nebo.

čas nastanKa:
19. stoletje

lastniK / varUh:
Družina p.d. Mikuž

evidenčna številKa dediščine:
1413
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Modrejeva kašča
opis
Kašča ima kamnito obokano klet in cimprano nadgradnjo. Čopasto 
streho prekriva eternit (prvotna kritina so bile skodle).  Pod zaprtim 
napuščem strehe  stojita klasična preša in mlin. Nad vhodom v zidano 
klet je letnica 1868. Kaščo odlikujejo izvirni stavbni elementi.

 

Kategorija:

Geo-Koordinate:
46.54116678672853° geogr. širina, 15.031120777130127° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Selovec 34
2373 Selovec pri Dravogradu
Kašča stoji v okviru domačije Modrej, ki leži nad doli-
no potoka Selčnica.

čas nastanKa:
L. 1868

lastniK / varUh:
Milan Vrbač

evidenčna številKa dediščine:
7436
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Modrejevo znamenje
opis
Pravokotno znamenje členi niša z lesenim križem, nad katero je še 
manjša polkrožno zaključena niša. Ima tipično koroško strešino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Postavili so jo v spomin na soseda, furmana, ki se je ponesrečil pri vožnji 
hlodov. 
Zaradi dotrajanosti so kapelo ponovno postavili in jo za nekaj metrov 
prestavili leta 2001.
Zgrajena je bila na mestu, kjer se je smrtno ponesrečil Mudafov sin. 

Vir: g. Vrbač

 

Kategorija:
Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.54133701037736° geogr. širina, 15.030702352523804° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Selovec 34
2373 Šentjanž pri Dravogradu
Znamenje stoji SZ od domačije Modrej, Selovec 34, 
Dravograd.

Upodobljeni motivi / napisi:
Notranje poslikave: Jezus moli na Oljski gori, Marija z 
detetom, Jezusov krst.
Zunanje poslikave: sv. Duh, sv. Florijan, Marija z 
detetom.
Napis na kapelici:
»MODREJEVA KAPELICA« JE BILA BLAGOSLOVLJENA 
08. SEPT. 2001

čas nastanKa:
prelom 18. stol. in 19. stol

lastniK / varUh:
Družina Vrbač

evidenčna številKa dediščine:
7409
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Morijev križ
opis
Okoli 3 metre visok križ z lesenim kipcem Jezusa, pločevinasto tablo in 
streho. Okoli njega je obešen venec umetnih cvetic.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Številni ljudje, ki so prihajali, kot romarji k sv. Križu so ob poti postali 
ob križih, kapelicah, itd. Eden od teh je tudi ta lesen križ v gozdu pod 
cerkvijo. 
Križ naj bi postavili na tem mestu, kjer naj bi strašilo- »žlice talalo«.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju, Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str.23.; Arhiv Župnije Črneče.

 

Kategorija:
Križ ob poti, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.57512837657772° geogr. širina, 15.012393593788147° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Podklanec 5
2370 Dravograd
Križ stoji pod cerkvijo sv. Križa, na cerkveni zemlji, 
malo izven ograde za divjad sredi lesa na domačiji 
Klančnik, Podklanc 5, Dravograd.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim.

čas nastanKa:
1860

lastniK / varUh:
Župnija Črneče
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Motiv sv. Florjana na 
Gnamoševem gospodar-
skem poslopju
opis
V centru vasi se nahaja mogočno, zidano gospodarsko poslopje, ki ni 
več v svoji osnovni funkciji. Na glavni - cestni fasadi je v nadstropju med 
dvema okenskima osema v maltastem,  polkrožno zaključenem profili-
ranem okvirju naslikan sv. Florjan, zaščitnik pred ognjem. Objekt je iz 
19. stoletja, poslikava pa je mlajša, verjetno z začetka 20. stoletja.

 

Kategorija:
Slika, kip, Fasadni ornament

Geo-Koordinate:
46.56157506120173° geogr. širina, 15.037407875061035° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Šentjanž pri Dravogradu 101
2373 Šentjanž pri Dravogradu
Šentjanž pri Dravogradu, v središču vasi, nasproti 
cerkve sv. Janeza Krstnika

Upodobljeni motivi / napisi:
Sv. Florjan

čas nastanKa:
20. stoletje

lastniK / varUh:
Berta Gnamoš
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Mudafov križ
opis
Visok križ z manjšim razpelom. Streha je dvokapna in aluminijasta.

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

 

Kategorija:
Križ ob poti, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.56610525715324° geogr. širina, 15.01807451248169° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Selovec 19
2370 Dravograd
Križ stoji v gozdu posestva Mudaf, Selovec 19, Dravo-
grad.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim.

čas nastanKa:
1863, obnovljen 2004

lastniK / varUh:
Pečoler
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nacesnikov križ
opis
Križ je lesen in ima obliko enakostraničnega trikotnika. Na njem je zas-
tekljena omarica, v kateri sta razpelo in polica, kjer je prostor za cvetje. 
Križ je pokrit s skodlasto streho.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Blizu tega mesta je nekoč že stal križ, mimo katerega je takrat vodila 
glavna pot, vendar se niti lastnikovi starši ne spominjajo njegove sta-
rosti. Kmetijo so kupili v začetku 20. stoletja. Ohranilo se je samo ozadje 
prvotnega križa (nebo), ki ga lastnik hrani.
Novi križ je lastnik postavil 1980.leta. Parcelna namembnost domačije 
se je spremenila, zato sedaj križ ne stoji ob poti, ampak na koncu 
domačijskih objektov. Postavili so ga zato, ker so se hlapci na Nacesni-
kovi kmetiji stepli za neko zelo lepo deklo. V navalu jeze je eden izmed 
hlapcev drugega ubil in v spomin na ta dogodek so postavili križ, kot v 
opomin na medsebojno surovo obračunavanje.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993; Arhiv Župnije Črneče.

 

Kategorija:
Križ ob poti, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.605927° geogr. širina, 14.930552° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Libeliška gora 24
2370 Dravograd
Križ stoji blizu Nacesnikove hiše, Libeliška gora 24, 
Dravograd.

Upodobljeni motivi / napisi:
Leseno razpelo in manjše razpelo v zastekljeni oma-
rici.

čas nastanKa:
Nov križ 1980

lastniK / varUh:
Franc Jamer
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nagrobna plošča za  
publija Elija Junija
opis
Nagrobna plošča iz belega marmorja je ohranjena v celoti. Napisno pol-
je je v profiliranem okvirju. Pravilne črke imajo poudarjene zaključke. 
Med besedami so trikotna ločilna znamenja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Plošča je bila vzidana v vzhodno steno cerkve sv. Janeza blizu Dravo-
grada. Pri zadnji obnovi cerkve leta 2002/2003 so jo sicer izvlekli, a jo še 
vedno hranijo v cerkvi.

Publij (Publius- prvo ime) in Elij (Aelius – družinsko ime) sta italski ime-
ni, ki sta splošno razširjeni v obdobju cesarja Hadrijana. Osebe, ki jim 
je cesar podelil državljanstvo, so dobile tudi prvo ime (praenomen) in 
družinsko ime(nomen gentile) tega cesarja. Osebno ime Iunius je prav 
tako latinsko, v Noriku je kot družinsko ime precej priljubljeno. Nigellio 
je latinsko osebno ime, ki je pogosto pri sužnjih in osvobojencih, ker ima 
rahlo pejorativni prizvok. Izpeljan je iz Nigellus, kar je pomanjševalnica 
imena Niger. V Noriku je izpričan še primer imena z enim l: Nigelio. Ne-
meta je redko keltsko ime; koren Nemet- se pojavlja tudi kot prvi del 
sestavljenih keltskih imen. Ime Vibius se pojavlja kot družinsko in kot 
osebno ime. Razširjeno je predvsem po zahodnem delu imperija; tudi v 
Noriku in Panoniji je razmeroma pogosto.  

Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo, Katalog, Slovenj Gradec, 2006, 
str. 60.

 

Kategorija:
Rimski kamen, Kultni in pravni spomenik

Geo-Koordinate:
46o35° geogr. širina, 15o00° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Ploščo hranijo v cerkvi sv. Janža pri Dravogradu.

Upodobljeni motivi / napisi:
P(ublius)Ae(ius)lunius
V(ivus)f(ecit)sibi et Nem-
Et(a)e Nigellionis
F(iliae)con(iugi)et Vibio f(ilio)
5 an(norum) XVII.

Prevod:
Publij Elij Junij je za življenja postavil (nagrobnik) 
sebi, ženi Nemeti, Nigelionovi hčeri, in sinu Vibiju 
staremu sedemnajst let.

UmetniK/Umetnica:
neznan

čas nastanKa:
Prva polovica 2. stoletja

lastniK / varUh:
Koroški pokrajinski muzej, enota Slovenj Gradec



73

 

ofoška kapelica
opis
Preprosta zidana kapelica ima osrednjo nišo in dve plitvi stranski niši. 
Pokriva jo streha dvokapnica z opečnato kritino.

 

Kategorija:
Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.60486102301906° geogr. širina, 15.08772611618042° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Vrata
2366 Dravograd
Kapelica stoji na samem ob poljski poti vzhodno 
od domačije Murnhof. Pot je vzporedna z glavno 
obdravsko cesto, ki povezuje Koroško z Mariborom in 
poteka južno od nje.

Upodobljeni motivi / napisi:
Prelom iz 19. v 20. stoletje

čas nastanKa:
Prelom iz 19. v 20. stoletje

lastniK / varUh:
Marjan Ramšak, Kozji Vrh nad Dravogradom

evidenčna številKa dediščine:
2289
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otovo znamenje
opis
Slopno baročno znamenje v nastavku členijo niše poslikane z mo-
tivi svetnikov.Ima na malenkost ožji podstavek kot bazo. Streha je 
štirikapinica, krita s »šitlni«.

 

Kategorija:
Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.6218735393091° geogr. širina, 15.088064074516296° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Vrata
2370 Dravograd
Znamenje stoji ob križišču poti zahodno od domačije 
Ot in vzhodno od domačije Zakrižnik v naselju Vrata.

Upodobljeni motivi / napisi:
Poslikave v nišah: Marija in Magdalena molita pod 
križem, Sv. Anton in sv. Nikolaj.
Četrta niša ni poslikana

čas nastanKa:
18. stoletje

lastniK / varUh:
Družina p.d. Ot

evidenčna številKa dediščine:
7414
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pečolerjeva kapela
opis
Lesena moderna kapela, visoka okoli 10 m. V njej so trije leseni kipi, 
pred njimi je kamnit oltar z marmornato ploščo, streha je dvokapna in 
sega skoraj do tal, krita je s »šitlni«. V kapeli je obešen tudi zvonec.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vzrok postavitve kapele ni znan.

 

Kategorija:
Kapela na vrhu gore, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.54044357622674° geogr. širina, 15.018997192382812° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Koroški Selovec
2370 Dravograd
Kapela stoji sredi gozda na Grubarjevem vrhu, na tro-
meji občin Ravne na Koroškem, Dravograd in Slovenj 
Gradec.

Upodobljeni motivi / napisi:
V kapeli so veliki leseni kipi: Marija, lovec in furman.

čas nastanKa:
2004

lastniK / varUh:
Pečoler
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pipova kapela
opis
Preprosta zidana kapelica. Ima dve zunanji niši in zobčasto oblikovan 
venec ob straneh. Vhod v notranjost zapira železna ograja. Pokriva jo 
streha dvokapnica z opečnato kritino.

 

Kategorija:
Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.606791696045725° geogr. širina, 15.09771466255188° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Vrata
2366 Dravograd
Kapelica stoji na samem, ob poljski poti, severno od 
ceste Maribor - Dravograd.

Upodobljeni motivi / napisi:
Na stenah so poslikave svetnikov, ki so v zelo slabem 
stanju.

čas nastanKa:
Prva četrtina 20. stoletja

lastniK / varUh:
Družina p.d. Pipan

evidenčna številKa dediščine:
2311
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pokopališki križ v 
Črnečah
opis
Velik lesen križ ima razpelo in ga pokriva dvokapna pločevinasta streha.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zgodb in pripovedk o nastanku tega križa ni, prav tako ni ničesar o 
njem zabeleženo v župnijski kroniki črneške župnije.

 

Kategorija:
Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.586253° geogr. širina, 15.000573° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Črneče
2370 Dravograd
Križ stoji na pokopališču v Črnečah.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim.

lastniK / varUh:
Župnija Črneče
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pokopališki križ v 
Libeličah
opis
Velik lesen križ z razpelom ima dvokapno valovito streho pokrito s 
pločevino. Z zadnje strani je zaprt z lesenimi deskami v obliki deltoida.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pokopališki križ v Libeličah je verjetno nastal skupaj s pokopališčem 
okoli cerkve. O njem tudi ni nobenih podatkov v župnijski kroniki. Prav 
tako ni znana letnica njegovega nastanka.

 

Kategorija:
Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.620924° geogr. širina, 14.946098° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Libeliče
2370 Dravograd
Križ stoji za cerkvijo sv. Martina v Libeličah na 
pokopališču.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim.

lastniK / varUh:
Župnija Libeliče
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posratova kapela
opis
Poznobaročna kapelica je ornamentirana s poljudnim štukom na 
zunajščini. V polkrožno zaključeni niši je do leta 1943 stala gotska plas-
tika sv. Danijela

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je bila verjetno postavljena na mestu lesenega križa, ki je služil 
za namen procesije do cerkve sv. Danijela nad Trbonjami.
Že v prejšnjem stoletju je služila vsem častilcem sv. Danijela za zbirališče 
romarjev. Pri tej kapeli so se namreč zbrali verniki, počakali duhovnika 
ter v skupni procesiji z molitvijo in pesmijo odšli še nekaj skupnih kora-
kov do cerkve. Tam so z ljudskimi pobožnostmi in s sveto mašo počastili 
njegov god.
Kapelo je dala obnoviti gospodinja Ana, Franc Pečnik pa jo je obnovil 
na svojevrsten način z lepimi reliefnimi dodatki na pročelju kapele. 

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju, raziskovalna 
naloga, OŠ Neznanih talcev Dravograd, Dravograd, 1993, str. 76., Igor 
Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini, Koroški 
tednik, let III, št. 5., 4. februar 1999, str.7., Katica Jeseničnik,, Moje Trbon-
je in Trbonjčani 2007, str. 57

 

Kategorija:
Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.590662640180646° geogr. širina, 15.07573127746582° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sveti Danijel
2371 Trbonje
Kapela stoji blizu Posratove domačije, nad cesto, ki 
pelje iz Trbonj proti cerkvi Sv. Danijela.

Upodobljeni motivi / napisi:
V polkrožno zaključeni niši je do leta 1943 stal gotski 
kip sv. Danijela, ki je shranjen v Pokrajinskem muzeju   
Maribor. Danes je v kapeli lesen kip sv. Danijela.

čas nastanKa:
Druga polovica 18. stoletja, obnovljena 1994

lastniK / varUh:
Družina p.d. Posrat

evidenčna številKa dediščine:
7491
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prajsova  kapela
opis
Kapela je zidan objekt. Vhod v kapelo je polkrožen in zaprt z leseno 
ograjo. Na prednji strani ima toskanska stebra in pilastra s profiliranima 
kapiteloma. Tik pod streho sta dve majhni polkrožni lini. Okrog kapele 
je talni zidec. Streha je dvokapna in pokrita z opeko. V notranjosti kape-
le je oltarni nastavek. Nad njim pa polkrožna niša.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ivan Štovdeker naj bi postavil kapelo predvsem zato, ker so njegovi 
otroci umrli zelo mladi. 
Med prvo svetovno vojno so streli z avstrijske strani uničili oziroma 
zadeli kipec Marije, zato so tja postavili novega, katerega so nekaj let 
nazaj uničili nepridipravi.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str. 58.; arhiv Župnije Črneče.

 

Kategorija:
Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.618839° geogr. širina, 14.950474° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Libeliče 23
2370 Dravograd
Kapela stoji na začetku Libelič 23, blizu hiše Libeliče 3 
in je obrnjena na jugovzhod proti Gorčam.

Upodobljeni motivi / napisi:
V preteklosti je bila poslikana s sv. Jakobom in sv. 
Ano, nad njima pa je bila cela Sveta družina. Na zu-
nanji strani je bilo Božje oko, za njim pa sonce.
Danes je v niši nad oltarnim nastavkom kip Marije - 
Lurške Matere Božje.

UmetniK/Umetnica:
neznan

čas nastanKa:
18.stoletje

lastniK / varUh:
Ivan Kert, družina Goršek
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prajsova kašča
opis
V krogu kmečke domačije stoji lesena cimprana kašča z originalnimi 
vrati v prostor kašče ter notranjimi stopnicami do podstrešja. Kašča ima 
zidano, obokano klet. Streha je čopasta dvokapnica, na novo prekrita s 
skodli v letu 2008.

 

Kategorija:
Kašča, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Geo-Koordinate:
46.61908417920323° geogr. širina, 14.946507811546325° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Libeliče 23
2372 Libeliče
Kašča stoji na dvorišču Prajsove domačije, ob zgorn-
jem, JZ  robu strnjene vasi.

lastniK / varUh:
Bernarda Gorenšek

evidenčna številKa dediščine:
7424
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praprekova kapelica
opis
Kapelica je zidana in ima notranji prostor z oltarjem. Vhod v notranjost 
zapirajo lesena vratca. Streha je dvokapna in pokrita z opeko.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelo je dal postaviti oče Marije Plazovnik. Čas in vzrok postavitve nis-
ta znana.
Ko so romarji hodili k sv. Križu, je marsikateri položil nekaj denarja pod 
Marijin kip.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str.22.

 

Kategorija:
Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.576410° geogr. širina, 15.009718° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Dobrava 16
2370 Dravograd
Kapela stoji v bližini cerkve sv. Križa, v gozdu, na 
posestvu Enci, Dobrava 4 (najbližja št. Dobrava 16), 
Dravograd.

Upodobljeni motivi / napisi:
V kapelici stoji Marijin kip. Na dveh straneh sta pritrje-
ni sliki svetnika, na stropu pa je freska.

čas nastanKa:
Nastala naj bi leta 1931 ob neki nesreči.

lastniK / varUh:
Družina Kovač- Plazovnik
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Rajnšekov križ
opis
Leseno razpelo z ozadjem ima valovito oblikovano streho iz pločevine. 
Kipec Jezusa je bronast.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zakaj je bil križ postavljen je znanih več vzrokov: 
križe so postavljali na križiščih poti; postavljen je bil zaradi neke nesreče; 
bogat lesni trgovec (nekdanji lastnik) ga je dal postaviti v zahvalo za 
uspešne posle. Križ imenujejo tudi Uranškov križ.

Vir: ga. Verneker, 22.6.2010.

 

Kategorija:
Poljski križ, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.617472° geogr. širina, 14.953074° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Libeliče 2 c in Libeliče 1 b
2370 Dravograd
Križ stoji na posestvu Rajnšek, Libeliče 33, v bližini 
hiše Libeliče 2c, Dravograd in hiše Libeliče 1.b.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo z bronastim kipcem Križanega.

čas nastanKa:
Že pred prvo svetovno vojno; obnovljen med drugo 
svetovno vojno in nazadnje 1993 leta.

lastniK / varUh:
Ivan Verneker
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Rebernikova kapela
opis
Preprosta neogotska kapelica s šilasto zaključenim vhodom je bila 
zgrajena leta 1916 v spomin na vojaka, padlega v prvi svetovni vojni.
Kapela je zidana z dvokapno streho, krito z opeko. Notranjost kapele 
zapirajo železna vrata

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V času prve svetovne vojne je moral Rebernikov sin v vojsko. Tam je 
padel kot mnogo drugih. Njemu v spomin je brat Vinko Čas postavil 
kapelo.
Deset metrov od mesta, kjer je stala stara kapelica, so leta 2006 postavili 
novo.

Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini, 
Koroški tednik, let III, št. 11., 18. marec 1999, str.7.

 

Kategorija:
Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.59773968932764° geogr. širina, 15.068424940109253° geogr. dolžina

Upodobljeni motivi / napisi:
V notranjosti kapele je kip Marije, delo ljudskega 
rezbarja. Nad kipom je razpelo in nekaj nabožnih slik.
Poslikave v notranjih nišah kapelice so: Marija z Jezu-
som in Jožef z Jezusom.

lastniK / varUh:
Lucija Čas

evidenčna številKa dediščine:
9443



85

 

Rečnikova kapela
opis
Preprosta kapelica, ki jo členi zgolj polkrožno zaključena niša in jo po-
kriva dvokapna streha krita z opeko.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju g. Žvikarta, zdajšnjega lastnika kapelice, naj bi ka-
pelico dal zgraditi nek konjar, ki je pred približno tristo leti tam mimo 
vozil les. Vsakokrat, ko je peljal tam mimo, je imel težave, predvsem za-
radi neugodnega terena pa tudi strašilo naj bi ga, zato si je obljubil, da 
ko bo varno prišel tam mimo, bo dal zgraditi kapelico. 

Vir: g. Žvikart 2009.

 

Kategorija:
Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.56480997053655° geogr. širina, 15.104554295539856° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sveti Danijel
2371 Trbonje
Kapelica stoji ob cesti južno od kmetije Rečnik 
(Žvikart), ob robu gozda.

Upodobljeni motivi / napisi:
Kapelica je bogato poslikana. V notranjosti je slikarija 
Matere Božje z detetom. Na zatrepu strehe je naslika-
no Božje oko.

čas nastanKa:
konec 19. stoletja, obnovljena 2003

lastniK / varUh:
MIran Žvikart, Sv. Danijel

evidenčna številKa dediščine:
11702
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Ridlova kašča
opis
Na dvorišču Ridlove kmetije stoji cimprana, vrhkletna kašča, z lesenim 
gankom v čelnem zatrepu in v etaži nad kletjo. Klet je kamnito obo-
kana; do leseno obokanega podstrešja vodijo zunanje stopnice. Pod 
izstopajočim nivojem podstrešja  na zunanji strani  poteka okoli stavbe 
v lesu izrezljana dekoracija.   Kašča ima originalno ohranjeno stavbno 
pohištvo.

 

Kategorija:
Kašča, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Geo-Koordinate:
46.60994946836312° geogr. širina, 14.94367003440857° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Libeliška Gora 28
2372 Libeliče
Kašča stoji v okviru  stavb na domačiji Ridl, ki se 
nahaja južno od  Libelič, nad  levim bregom Ridlove-
ga grabna.i

čas nastanKa:
19. stoletje

lastniK / varUh:
Lucija Močnik, Ivan Močnik

evidenčna številKa dediščine:
7428
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Ronetov križ
opis
Lesen križ z razpelom in precej velikim kipcem Jezusa. Nad Križanim sta 
dve nabožni podobi. Ob straneh Križanega sta dve polički, na katerih 
stojita vazi s cvetjem. Križ ima polkrožno pločevinasto streho.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ob križu so se  zbirali knapi z Leš in s Prevalj ter nato skupaj romali k Sv. 
Križu.
Ko so širili glavno magistralno cesto, so križ prestavili na današnji pros-
tor. Robinovi so ga podedovali, ko so kupili Robinovo posest. Pred njimi 
so bili lastniki posestva in križa neki Italijani.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str. 26.; Arhiv Župnije Črneče.

 

Kategorija:
Križ ob poti, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.573665° geogr. širina, 15.021238° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Podklanc 9
2370 Dravograd
Križ stoji ob cesti Ravne-Dravograd, v bližini kmetije 
Rone, Podklanc 9, Dravograd.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim in dve nabožni podobi.

čas nastanKa:
19. stoletje ; obnovljen 1978

lastniK / varUh:
Družina p.d. Robin
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Kostnica
opis
Kostnica ob cerkvi sv. Mihaela v Libeličah je zidana, dvoetažna 
srednjeveška stavba centralnega tlorisa z apsido, ki je bila preurejena 
v manjšo pokopališko cerkev. Spodnji del okrogle stavbe je vkopan v 
zemljo in služi shranjevanju kosti, zgornji služi bogoslužju. Stavba je 
krita s stožčasto skodlasto streho.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kostnica je bila zgrajena v prvi polovici 12. stoletja, v času ko so jih 
postavljali na pokopališčih ob župnijskih cerkvah s pogrebno pravico. 
Prvotno podobo je ohranila do danes in od leta 1997 je zaščitena kot 
kulturni spomenik z EŠD 322.

„Nekdaj so mimo kraja kjer danes leže Libeliče vodile romarske poti. 
Na hribčku nad vasjo je stala kapelica, o kateri nam ni znano, komu je 
bila posvečena. Ohranila pa se je čudna pripovedka, ki govori, da so v 
to kapelico hodile hudobne vile, ki so s svojimi čari zapeljevale romarje 
in jih nato brezsrčno oropale. Bog je kmalu kaznoval to početje in sveta 
strela je razklala kapelico na dvoje. Kasneje so na istem mestu sezidali 
kostnico, ki tu stoji še danes. /.../”
Vir: http://www.libelice.si/wp/?page_id=169 (OŠ LIbeliče - projektno 
delo, 20.1.2007); Dravograd na stičišču poti. Dravograd 2005, str. 19; 
Register nepremične kulturne dediščine. ZVKDS, Ministrstvo za kulturo 
RS.

 

Kategorija:
Kostnica, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.620559934618456° geogr. širina, 14.945440292358398° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Libeliče
2372 Libeliče
Na pokopališču ob cerkvi sv. Mihaela

čas nastanKa:
12. stoletje
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Kostnica sv. Martina
opis
Zidana, dvoetažna srednjeveška kostnica centralnega tlorisa z apsido, 
ki je preurejena v manjšo pokopališko cerkev. V spodnjem prostoru 
so zložene kosti, zgornji služi za bogoslužje. Stavba je krita s stožčasto 
skodlasto streho. v ostenju je dvoje zgodnjegotskih oken z zaključkom 
v obliki naakazenga trolista.Levo od potala je zunanja prižnica s pravta-
ko značilno poznogotsko profilacijo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kostnica in cerkev stojita na hribčku nad vasjo. Čeprav naj bi nekdanji 
župnik Vogrinec v arhivu v Dobrli vasi našel podatke, ki nastanek kost-
nice pomikajo v leto 950, pa med poznavalci prevladuje prepričanje, da 
so to okroglo stavbo zgradili pred 700 do 800 leti. Libeliče so leta 1154 
postale župnija, nekaj let kasneje pa pražupnija. Za današnje razmere je 
bila izredno velika, saj je na severuzahodu segalo do Suhe na Koroškem 
(Neuhaus) na jugu pa do Sv.Jedrti, oziroma današnje Bukovske vasi.
V romanski dobi so namreč, zlasti v alpskih deželah, stale kostnice na 
pokopališčih ob vseh župnijskih cerkvah, ki so imele pogrebno pravi-
co. Ker so bila nekdanja pokopališča manjša od današnjih, na njih pa 
so pokopavali prebivalce iz širših okolišev, je bilo treba grobove zara-
di pomanjkanja prostora kmalu prekopati. Kosti iz prekopanih grobov 
so shranili v kostnice oz. v njihovem pritličnem prostoru, v nadstropju 
pa je bila navadno sv. Mihaelu posvečena kapela. Tako je bilo tudi v 
Libeličah, kjer so kostnico uporabljali za pogrebe in obrede, hkrati pa 
je bil prostor za pokopavanje tako majhen, da so grobove prekopavali, 
najdene kosti so pri tem očistili, jih razvrstili po velikosti in jih zložili v 
klet kostnice. Libeliško kostnico so v kleti okoli leta 1700 zasuli. Od 17. 
stoletja naprej so škofijski vizitatorji župnikom naročali, naj tiste kost-
nice, ki so bile v slabem stanju, popravijo, nepotrebne, teh pa je bilo po 
njihovem mnenju največ (saj je tak način pokopavanja mrtvih sodil bolj 
med poganske obrede), pa podrejo. Tako so se v Sloveniji ohranili le še 
trije tovrstni mrliški hrami - poleg libeliške še kostnici v Mokronogu na 
Dolenjskem in v Jareninskem Dolu v Slovenskih Goricah, medtem ko jih 
je na avstrijskem Koroškem ostalo še okoli 13.
Libeliška cerkev je že zelo zgodaj dobila pogrebno pravico. Na 
tukajšnjem pokopališču so pokopavali posmrtne ostanke prebivalcev 
tudi iz bolj oddaljenih krajev, celo iz Mežiške doline in s severa vse do 
(danes avstrijske) Suhe. »Izvirna vsebina« v kostnici se je ohranila tudi 
zato, ker je bil vhod v spodnji prostor ali ostiarij zakrit. Našli so ga leta 
1991, in sicer na zunanji strani pod prižnico, ki so jo kostnici prizidali 
pozneje, z nje pa so na cvetno nedeljo blagoslavljali butare.
Ključ od kostnice hranijo v družini Franca Kneza oz. pri Buču v središču 
vasi.
Ko odpremo vrata v klet, se pokažejo kosti, v sredini še lepo zložene, ob 
zidu pa že nekoliko razmetane in spremenjene v prah.
Iz leta 1931 je ohranjen vir, ki pravi, da se uporablja kostnica kot shram-
ba za blagoslovljeno vodo, cerkveno orodje in včasih za mrtvašnico.

 

Kategorija:
Kostnica, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.62035164137777° geogr. širina, 14.946427345275879° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
2373 Libeliče
Kostnica stoji na vaškem pokopališču na zahodni 
strani vasi, južno ob cerkvi sv. Martina v Libeličah in 
pod robom strmega gozdnega roba.

UmetniK/Umetnica:
neznan

čas nastanKa:
prva polovica 12. stoletja

lastniK / varUh:
Župnija Libeliče

evidenčna številKa dediščine:
322
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šafarjev križ
opis
Križ je lesen s kipcem Jezusa. Ima leseno nebo in dvokapno streho krito 
s pločevino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ stoji na tem kraju že okoli 80 let, postavili pa so ga v spomin kmetu, 
ki se je ponesrečil.
Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju, raziskovalna 
naloga, OŠ Neznanih talcev Dravograd, Dravograd, 1993, str. 78.

 

Kategorija:
Križ ob poti, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.6085638350875° geogr. širina, 15.06001353263855° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Duh
2370 Dravograd
Križ stoji cca. 150 m vzhodno od Šafarjeve domačije 
ob stari cesti, ki je vodila proti Črešnarjevi domačiji, 
na zgornjem robu današnjega pašnika, Sv. Duh.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s križanim. Nad njim plošča z napisom: INRI.

čas nastanKa:
1906

lastniK / varUh:
Milan Izak
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Sevčnikova  kapela
opis
Kapela je zidana in zaprtega tipa.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelico so postavili v zahvalo za srečno vrnitev sina iz pruske vojske.
Pred leti so iz nje ukradli kip Janeza Krstnika.

 

Kategorija:
Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.535964° geogr. širina, 15.036045° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Selovec 37
2370 Dravograd
Kapela stoji ob pešpoti na posestvu domačije 
Sevčnik, Selovec 37, Dravograd.

Upodobljeni motivi / napisi:
V notranjosti kapele sta kipa Marije in Jezusa ter 
fotografija neznane osebe;  strop je na novo poslikan 
z zvezdnatim nebom.

UmetniK/Umetnica:
neznan

čas nastanKa:
ni znano

lastniK / varUh:
Joža Grilc
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Sitarjeva kapelica
opis
Kapelica z nišama ob straneh je kvadratnega tlorisa in masivnega vide-
za. Nad polkrožno zaključenim vhodom je trikotni zatrep.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po mnenju Sitarjevega gospodarja je bil ta križ – kapelica zgrajen leta 
1728, kajti pred leti se je pri njegovi obnovi še razbrala letnica gradnje. 
Kapelico so takrat pobelili, na levi in desni strani so bile freske, ki so 
danes zelo slabo vidne. V njej so bili trije dragoceni kipi, Marije Mag-
dalene, Marije in Jezusa na križu. Pred približno desetimi leti so ukradli 
kipa obeh Marij, pred šestimi leti pa še kip Jezusa s križa.
 
Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna 
naloga, OŠ Neznanih talcev Dravograd, Dravograd, 1993, str. 72.; Katica 
Jeseničnik, Moje Trbonje in Trbonjčani 2007, str. 55.

 

Kategorija:
Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.60098374465283° geogr. širina, 15.078949928283691° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Danijel 9
2371 Trbonje
Ob cesti iz Bukovja v Trbonje

Upodobljeni motivi / napisi:
V trikotniku je naslikano božje oko, ostale freske so 
zelo slabo vidne. 
V notranjosti kapelice je slika Device Marije.

čas nastanKa:
prva četrtina 20. stol.

lastniK / varUh:
Družina p.d. Sitar

evidenčna številKa dediščine:
11704
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škratekova kapela
opis
Kapela je enozidna z notranjim prostorom. Na stenah nima niš. V 
notranjosti je oltar na katerem je kip svetnika. Streha kapele je strma 
dvokapnica krita z opeko. Vhod v kapelo zapirajo železna vratca, na ka-
terih je oblikovano razpelo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica je po pripovedovanju domačinov stala že pred njihovim priho-
dom. Namen njene postavitve ni znan.
Vir: ustni vir Stanislav Škratek, 2010.

 

Kategorija:
Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.605287555853266° geogr. širina, 15.058350563049316° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Sv. Duh 18
2370 Dravograd
Kapela stoji cca. 10 m nad cesto, v bregu ob robu 
travnika in je tik nad hišo Sv. Boštjan 17.

Upodobljeni motivi / napisi:
V kapeli je kipec sv. Marka, nad vhodom je naslikano 
Božje oko.

UmetniK/Umetnica:
Alenka Nabernik iz Vuzenice

čas nastanKa:
Ni znan, obnovljena 2001

lastniK / varUh:
Stanislav Škratek
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škurlejev križ
opis
Lesen križ z razpelom ima leseno polkrožno streho. Stoji na betonskem 
podstavku in je dokaj visok.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je bil postavljen okoli leta 1930 iz dveh razlogov. Prvi razlog je bil, 
da bi križ prinašal zdravje pri domačih živalih. Namenjen pa je bil tudi 
procesijam. Na binkoštno nedeljo je prišla procesija iz Ojstrice in Dravo-
grada, pri tem križu pa sta se obe procesiji združili. Od cerkve sv. Duha 
so deklice prinesle kipec sv. Marije, možje pa so prinesli luči, bandero 
in križ. Pred križem so postavili majhno mizo, na katero so dekleta pos-
tavila kipec. Ko so se vsi ljudje zbrali, so skupaj odšli k cerkvi sv. Duha.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. raziskovalna 
naloga, OŠ Neznanih talcev Dravograd, Dravograd, 1993, str. 78.; Miha-
ela Žvikart, 2007.

 

Kategorija:
Križ ob poti, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.618597° geogr. širina, 15.042409° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Ojstrica
2370 Dravograd
Križ je postavljen na križišču nekdanjih furmanskih 
poti. Ena pot vodi k cerkvi Sv.Janeza Krstnika, druga 
vodi k cerkvi Sv. Duha in tretja k cerkvi Sv. Boštjana.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim.

UmetniK/Umetnica:
Andrej in Marija Verko

čas nastanKa:
1925-30

lastniK / varUh:
Andrej in Marija Verko
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Spomenik Francu 
Leskošku - Luki
opis
Doprsni kip iz brona, pobarvan s črno. Postavili so ga jugoslovanski 
graničarji.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spomenik je bil postavljen v čast Francu Leskošku - Luki, v zahvalo kot 
poveljniku Glavnega štaba partizanskih odredov Slovenije in hkrati kot 
članu Zvezne vlade ter predsedniku Zvezne ljudske skupščine in še 
članu Zveznega izvršnega sveta.
Svečanemu odkritju spomenika je poleg visokih vojaških predstav-
nikov prisostovalo tudi veliko število prebivalcev Koroške regije ter 
številni takrat pomembni funkcionarji družbeno-političnega življenja 
te pokrajine. Tako visoka udeležba pri svečanosti odkritja spomenika je 
nakazovala vsekakor tudi spoštovanje do človeka, ki je poleg vojaških 
zaslug bil tudi borec za pravice delavcev že pred drugo svetovno vojno, 
bil zaradi tega preganjan in večkrat tudi zaprt. Med drugim je vodil tudi 
Zvezo kovinarskih delavcev  Slovenije.
Franc Leskošek - Luka je bil tudi član AVNOJ-a in nosilec naslova »Na-
rodni heroj«, hkrati pa predsednik republiškega odbora Zveze združenj 
borcev NOV Slovenije.

Vir: Ludvik Pušnik, Po poteh spomina. Spomeniki in znamenja 20. sto-
letja na območju Občine Dravograd, Dravograd, 2008, str. 46.

 

Kategorija:
Spomenik osebnosti, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.602079° geogr. širina, 14.998916° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Vič
2370 Dravograd
Spomenik stoji ob karavli na zgornjem Viču, Dravo-
grad.

Upodobljeni motivi / napisi:
Franc Leskošek Luka (1897-1983)

čas nastanKa:
1984

lastniK / varUh:
KO ZB NOV Dravograd
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Spomenik graničarjem, 
braniteljem Dravograda
opis
Kamniti obelisk posvečen padlim starojugoslovanskim graničarjem 
1941.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Med pomembne zgodovinske dogodke sodi tudi srečanje pri »Hudo-
pisku«, kakor imenujejo spominsko srečanje za padlimi branitelji, ki so 
skupaj z orožniki in graničarji v dneh od 6. do 9. aprila 1941, branili Dra-
vograd pred napadi Nemcev.
Kot vemo, hrabro tridnevno bojevanje, smrt 23 padlih graničarjev, 
porušeni mostovi in drugi obrambni ukrepi niso mogli ustaviti napa-
danje nemških enot, ki mu je nato sledilo kruto okupatorstvo tudi v 
Dravogradu. 
Vir: Ludvik Pušnik, Po poteh spomina. Spomeniki in znamenja 20. sto-
letja na območju Občine Dravograd, Dravograd, 2008, str. 34-35.; Kul-
turni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraj. Raziskovalna naloga 
zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela Berglez-
Sušek, Dravograd, 1993, str. 40.

 

Kategorija:
Vojni spomenik, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.584173099474484° geogr. širina, 15.02406120300293° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
2370 Dravograd
Spomenik stoji nad železniško progo, v bližini izliva 
reke Meže v Dravo, pri Hudopisku.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na spomeniku:
NA TEM KRAJU SO BORCI BIVŠE JUGOSL. VOJSKE 
LETA 1941 V TRIDNEVNEM TEŽKEM BOJU ODBIJALI 
PREMOČNEGA ZAVOJEVALCA IN PRI OBRAMBI NAŠIH 
MEJA ŽRTVOVALI 23 ŽIVLJENJ.

UmetniK/Umetnica:
Besedilo pripravi dr. Franc Sušnik

čas nastanKa:
1958

lastniK / varUh:
ZB za vrednote NOV Dravograd

evidenčna številKa dediščine:
EŠD 7452



97

 

Spomenik Maistrovim 
borcem za severno mejo
opis
Kamniti obelisk, posvečen Maistrovim borcem, padlim novembra 1918.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spomenik padlim Maistrovim borcem za severno mejo pri Vidovi cerk-
vi v Dravogradu je posvečen spominu borcem, ki so se v letih 1918 
in 1919 bojevali za svoje ozemlje in odcepitev od dolgoletne Avstro-
Ogrske monarhije. Maloštevilne borce sta vodila general Rudolf Maister 
iz Kamnika in nadporočnik Franjo Malgaj iz Šentjurja pri Celju.
Vir: Ludvik Pušnik, Po poteh spomin. Spomeniki in znamenja 20. stoletja 
na območju Občine Dravograd, Dravograd, 2008, str. 40-41.; Kulturni 
spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga zgo-
dovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela Berglez-
Sušek, Dravograd, 1993, str. 39.

 

Kategorija:
Vojni spomenik, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.590123431330696° geogr. širina, 15.018498301506042° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
2370 Dravograd
Spomenik stoji ob cerkvi sv. Vida sredi mesta Dravo-
grad.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na spomeniku:
V SPOMIN TUKAJ PADLIM JUNAKOM V KOROŠKIH 
BOJIH LETA 1919
MALIČ URH poročnik
POGAČNIK JOŽEF, ED AVGUŠTIN, KOŠIR FRANC, 
KOROŠEC FRANC, KROPEC IVAN, KOŠENINA ANDREJ, 
LEPEJ ANTON, MLAKAR JAKOB, MAČEK FRANC, 
ROZMAN ALOJZIJ, TEMNIKAR MATIJA, SLAVNIČ 
MILAN, RAVNIK RUDOLF, MLINC ANTON, OBU ANTON 
VRHOVNIK ALBIN.

URMLI SMO ZA MEJE DOMAČIJE IN TERJAMO, DA VI,
KI STE OSTALI, Z DEJANJI BOSTE DOKAZE DALI,
DA TEŽKA ZEMLJA NAS ZASTONJ NE KRIJE!
SLAVA, JUNAKOM ČAST!

UmetniK/Umetnica:
Napis: general Rudolf Maister

čas nastanKa:
1932

lastniK / varUh:
ZB za vrednote NOV Dravograd

evidenčna številKa dediščine:
EŠD 7451
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Spomenik noB pri Junčku
opis
Granitni spomenik posvečen sedemindvajsetim borcem Lackovega od-
reda, padlim 1945.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Lackov odred je v letih 1944-45 operiral po kobanskem hribovju na 
levem bregu reke Drave. V začetku marca leta 1945 je prispel tudi do 
Junčka in Bogatca pod Košenjakom in tu plačal svoj največji krvni da-
vek.
Dne, 3. marca leta 1945 so okupatorji kar dvakrat napadli Junčkovo in 
Bogatčevo domačijo, kjer se je tega dne po uspeli akciji na avstrijski 
strani zadrževal drugi bataljon Lackovega odreda. 
Pri Bogatcu in Junčku so bili Lackovi borci hudo iznenadeni. Vnel se je 
strašen boj, ki je prisilil Lackovce k umiku po globoko zasneženi čistini. 
Od vsepovsod so bili izpostavljeni ognju sovražnikovega orožja.
Boj pri Bogatcu in Junčku je bil eden najbolj tragičnih bojev Lacko-
vega odreda z Nemci. V neenakem boju je padlo 16 partizanov, med 
njimi dve partizanki. Okupator je pobil tudi tukajšnje domačine, obe 
domačiji, Junčkovo in Bogatičevo, pa je izropal in požgal.

Vir: Ludvik Pušnik, Po poteh spomina. Spomeniki in znamenja 20. sto-
letja na območju Občine Dravograd, Dravograd, 2008, str. 21.; Marjan 
Žnidarič, Spominska obeležja Lackovega odreda. Maribor, 2007, str. 71.

 

Kategorija:
Pomnik

Geo-Koordinate:
46.644554° geogr. širina, 15.059321° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Kozji Vrh 3
2370 Dravograd
Spomenik leži v neposredni bližini Junčkove 
domačije,

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na spomeniku:
V LETU 1944 -1945
JE NA TEH HRIBIH V BORBI IZGUBILO ŽIVLJENJE
27 BORCEV LACKOVEGA ODREDA 16 OD NJIH 
NA TEM KRAJU 3. 3. 45 OKUPATOR JE POŽGAL 
MEŽNARIJO, KOCHOVO, PEČOVNIKOVO, JUNČKOVO 
IN  BOGATČEVO DOMAČIJO. V NJIH JE ZGORELO 11 
ŽRTEV. USTRELJENE SO BILE 4 ŽRTVE.

TI BOŠ ŠE OSTAL, 
JAZ BOM ŠE ŽIVEL,
KER NE MORE MISEL, 
SPREMENITI SE V PEPEL.

čas nastanKa:
1966

lastniK / varUh:
ZB za vrednote NOB Dravograd in Občina Dravograd

evidenčna številKa dediščine:
EŠD 7454
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Spomenik pri Medvedu
opis
Kamnito spominsko znamenje, posvečeno padlim partizanom leta 
1945.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Medvedova kmetija je partizane vselej gostoljubno sprejemala. Par-
tizani so se v tej hiši počutili varne in zaželjene. Toda okupatorkemu 
maščevanju se tudi Medvedova hiša ni izognila.
V noči s 1. na 2. februar leta 1945 je bila pri Medvedu zbrana skupina 
osmih partizanov, od katerih so bili vsi, razen Širnika in Janje, ubiti. 
Gestapo je celo hišo do zadnjega preiskal in oropal Medvedovo kmeti-
jo. Naropano blago in z njim tudi enega mrtvega napadalca je moral do 
Šentjanža zapeljati sosedov Dolančev Valter.
Vir: Ludvik Pušnik, Po poteh spomina. Spomeniki in znamenja 20. sto-
letja na območju Občine Dravograd, Dravograd, 2008, str. 26.

 

Kategorija:
Vojni spomenik, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.561744° geogr. širina, 15.065267° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Otiški vrh 115
2370 Dravograd
Spominsko znamenje stoji v neposredni bližini Med-
vedove domačije, Otiški Vrh 115.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na spomeniku:
NA TEM MESTU SO V NOČI OD 1. NA 2. FEBRUAR 1945 
PADLI V BORBI Z GESTAPOVCI NASLEDNJI TOVARIŠI 
BORCI ČAS PETER-MILOŠ IZ ŠENTJANŽA, GORŠEK 
ŠTEFAN-ČAKI IZ TURIŠKE VASI, MERHAR PAVEL IZ DO-
LENJSKE, PETER RAČNIK IZ PAMEČ. SLAVA NJIM!

TUKAJŠNJI PREBIVALCI IN ORGANIZACIJA ZA 
ŠENTJANŽ

OBNOVIL POKROVITELJ TOVARNA IVERNIH PLOŠČ V 
LETU 1970.

čas nastanKa:
1962, obnovljen 1970

lastniK / varUh:
ZB za vrednote NOB Dravograd in občina Dravograd

evidenčna številKa dediščine:
EŠD 7456
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Spomenik pri občini
opis
Spomenik predstavlja visok granitni obelisk.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spomenik je postavljen v spomin na vojaške dogodke ob koncu prve 
svetovne vojne in na žrtve druge svetovne vojne. Na tem prostoru in 
bližnjem vrtu počivajo posmrtni ostanki 17 koroških borcev, padlih v 
letih 1919 in 1920, ter 42 borcev, talcev, mučenikov v letih 1941-1945. 
Njihovi posmrtni ostanki so bili preneseni z bojišč na Časovem na Koz-
jem vrhu, na Libeliških Rutah, v Dulerjevem lesu, Sušnikovem klancu ter 
iz gestapovske mučilnice v Dravograd.
Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str. 41.

 

Kategorija:
Vojni spomenik, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.589337° geogr. širina, 15.022941° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Trg 4. julija 7
2380 Dravograd
Osrednji spomenik občine Dravograd stoji ob nek-
danji gestapovski mučilnici.

Upodobljeni motivi / napisi:
Na spominskem stebru so vklesana usodna leta:
1918-1920 in
1941-1945 ter zapis na trikotniku:
"… IN SI DOLŽNIK GROBOVOM…"
Leta 1991 so že obstoječemu spomeniku dodali 
ploščo iz marmorja z napisom, ki je povzet iz uradne 
listine, ta je položena tudi v grobnico.
NA TEM PROSTORU POČIVAJO POSMRTNI OSTANKI 
17 KOROŠKIH BORCEV, PADLIH V LETIH 1919 IN 1920 
TER 42 BORCEV, TALCEV IN MUČENIKOV NAROD-
NOOSVOBODILNE BORBE V LETIH 1941 DO 1945
SLAVA ŽRTVAM!

UmetniK/Umetnica:
Oblikovali so ga v podjetju Granitna Industrija Oplot-
nica, Besedilo: dr. Franc Sušnik.

čas nastanKa:
4.7.1958

lastniK / varUh:
ZB za vrednote NOB Dravograd, Občina Dravograd
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Spomenik ruskim vojnim 
ujetnikom
opis
Spominsko znamenje zgrajeno iz kamna, v obliki Triglava je posvečeno 
197 sovjetskim ujetnikom, umrlim v letih 1941 - 1942. Ob vhodu stoji 
informacijska tabla v angleškem, ruskem in slovenskem jeziku.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na mestu ob vhodu v Črneče stoji spomenik v spomin na ruske ujetni-
ke,  ki so jih nemški okupatorji že novembra leta 1941 pripeljali iz veli-
kega ujetniškega taborišča Stalag 18 A v Wolfsbergu. Privedeni so bili 
z namenom, da bi pomagali pri težkih in nevarnih delih, pri izgradnji 
vodne elektrarne v Dravogradu.
Na hitro so ob vhodu v Črneče postavili 5 barak z zamreženimi okni, ba-
rake so obdali z bodečo žično mrežo. Tudi drugače je bilo življenje rus-
kih ujetnikov neznosno. Od silnega trpljenja so bili na smrt izmučeni in 
zavoljo lakote izstradani do kosti, zato so umirali. Že januarja leta 1942 
so bili Nemci zaradi tega prisiljeni v Črnečah razglasiti karanteno, zaradi 
katere pa se stanje ni izboljšalo. 
Vir: Ludvik Pušnik, Po poteh spomina. Spomeniki in znamenja 20. sto-
letja na območju Občine Dravograd, Dravograd, 2008, str. 37-38.;  Kul-
turni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna na-
loga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str.14.

 

Kategorija:
Vojni spomenik, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.58199434285163° geogr. širina, 15.008955001831055° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Opuščeno rusko grobišče je ob vhodu v naselje 
Črneče.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na spomeniku:
NA TEM MESTU POČIVA 197 ZAVEZNIŠKIH VOJAKOV- 
SOVJETSKIH VOJNIH UJETNIKOV, KI SO IZSTRADANI  
IN IZMUČENI UMRLI PRI GRADNJI HIDRO-ELEKTRAR-
NE 1941-1942.

čas nastanKa:
1954

lastniK / varUh:
Občina Dravograd

evidenčna številKa dediščine:
EŠD 7450
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Spomenik talcem na Spo-
dnjem viču
opis
Na 2 m visoki granitni skali, je napis, posvečen talcem iz gestapovskih 
zaporov v Dravogradu, ki so bili ustreljeni v letih 1941-1945 v Dularje-
vem lesu nedaleč od tod, kjer so tudi pokopani.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Poleg pobitih talcev v črneškem Drobničevem lesu so talce streljali tudi 
v Dulerjevem gozdu na Spodnjem Viču. Po vojni so bili številni grobovi 
odkriti tik nad cesto, ki pelje proti viškemu državnemu mejnemu pre-
hodi. Spomenik viškim žrtvam je bil postavljen tesno ob cesti, v smeri 
proti mejnemu prehodu. Leta 2007 je občina Dravograd pričela graditi 
obvozno cesto s tega mesta skozi gozd proti zgornjemu Viču. Pri cest-
nem izkopu so bila najdena okostja postreljenih žrtev iz dravograjske 
gestapovske mučilnice. Organizacija Zveze borcev za vrednote NOB je 
v letu 2007 v počastitev padlim za svobodo na tem mestu prenesla spo-
menik viškim žrtvam s prejšnje lokacije ob glavni cesti na mesto, kjer so 
bili talci streljani. 
Vir: Ludvik Pušnik, Po poteh spomina. Spomeniki in znamenja 20. sto-
letja na območju Občine Dravograd, Dravograd, 2008, str. 33-34.; Kul-
turni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna na-
loga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str. 46.

 

Kategorija:
Vojni spomenik, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.602079° geogr. širina, 14.998916° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Spodnji Vič
2370 Dravograd
Spomenik stoji tik nad cesto, ki vodi od Dravograda 
proti državni meji, severozahodno od Dularjeve kme-
tije, jugozahodno od vasi.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na grobu:
OB GROBU SIVEM NEMO OBSTOJIM
IN TIHO Z JUNAKI BORBE ZREM V DAVNIH DNI SPO-
MIN!

čas nastanKa:
1969, 2007 prestavljen

lastniK / varUh:
Občina Dravograd, ZB za vrednote NOB Dravograd

evidenčna številKa dediščine:
EŠD 17590
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Spomenik talcem v 
Črneškem lesu
opis
Granitni spomenik v obliki groba, je posvečen talcem, ustreljenim leta 
1944.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Črneški gozd ob reki Dravi v neposredni bližini ceste, ki vodi iz Črneč v 
Libeliče, je eno najbolj krutih in množičnih grobišč dravograjske gesta-
povske mučilnice. Okupator je na tem področju na več mestih izvajal 
streljanje in zločinsko pobijanje žrtev iz mučilnice, ki so si tod same ko-
pale jame za svoj lastni grob. Na kraju, na katerem stoji spomenik sredi 
gozda, je pokopanih kar 16 nesrečnih žrtev.

Vir: Ludvik Pušnik, Po poteh spomina. Spomeniki in znamenja 20. sto-
letja na območju Občine Dravograd, Dravograd, 2008, str. 33.; Kulturni 
spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga zgo-
dovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela Berglez-
Sušek, Dravograd, 1993, str.16.

 

Kategorija:
Pomnik

Geo-Koordinate:
46.586182669083996° geogr. širina, 14.995393753051758° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Spomenik stoji v gozdu, severovzhodno od naselja 
Črneče, ob Dravi. Prvotno je stal na Sušnikovem 
klancu,

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na spomeniku:
TU POČIVAJO ŽRTVE NEMŠKE TAJNE POLICIJE - 1944. 
TU JE KONEC SMRTNE POTI NAŠE,   
SAMI JAME SMO SI SKOPALI,
LEGLI VANJE, SETEV SMO SVOBODE VAŠE.

čas nastanKa:
1954

lastniK / varUh:
Občina Dravograd in ZB za vrednote NOB Dravograd

evidenčna številKa dediščine:
EŠD 7449
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Spomenik za pravico in 
svobodo
opis
Iz večjega in manjšega kosa pohorskega granita je sestavljen spome-
nik, visok 2,5 m, na katerem je plošča z imeni 13 žrtev padlih med drugo 
svetovno vojno.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvi partizanski aktivisti in ilegalci so v vas začeli prihajati že v letu 1943. 
Prihajali so z vuzeniške in ribniške strani ter iz Mislinjske doline. To so 
bili: Ferdo Štibler-Jug, Ivo Marzel-Mio, Alojz Bobovnik-Albo, Franc Mar-
zel-Sever in drugi. Večji razmah NOB se je v Trbonjah pričel v letu 1944. 
Velik vpliv na ljudi je imel miting, ki ga je 25. februarja izvedla v trbonj-
ski osnovni šoli Pohorska brigada.
V gozdovih in pri hribovskih kmetijah je bilo izkopanih več zemljank, 
v katerih so našli zavetje ilegalci in aktivisti. Trbonje s svojo okolico 
so dale precej borcev za svobodo, med njimi jih je 13 žrtvovalo svoja 
življenja.
Spomenik je odkril narodni heroj in prvi komandant slovenskih čet 
Franc Leskovšek – Luka. Leta 1989 so večji spomenik za nekaj metrov 
prestavili nad cesto, nanj zapisali oboje besedil in manjši del spomenika 
odstranili.

Vir: Ludvik Pušnik, Po poteh spomina. Spomeniki in znamenja 20. stolet-
ja na območju Občine Dravograd, Dravograd, 2008, str. 30-31.; Kulturni 
spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. raziskovalna naloga, OŠ 
Neznanih talcev Dravograd, Dravograd, 1993, str. 73.

 

Kategorija:
Vojni spomenik, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.6039° geogr. širina, 15.1066° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Trbonje
2371 Trbonje
Spomenik stoji ob stavbi zdajšnje Pošte in trgovine, 
Trbonje.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na spomeniku:
NAŠI SINOVI SO TUKAJ HODILI, SE BORILI IN 
ŽIVLJENJE DALI ZA PRAVICO IN SVOBODO!
Gotovnik Anton 1925-1945
Jakob Franc 1909-1944
Kašnik Jože 1919-1945
Korat Anton 1924-1945
Kotnik Vinko 1926-1945
Mavrič Jože 1908-1944
Naglič Rudolf 1912-1945
Otič Jože 1921-1944
Šegovec Jože 1922-1945
Špalir Franc 1916-1944
Tavčman Karel 1914- 1945
Verovnik Miha 1920-1944
Uršnik Franc 1917-1944
13 žrtvam NOB v Trbonjah

UmetniK/Umetnica:
Avtor besedila je bil lekarnar Juvan.

čas nastanKa:
Obnova 1979 in 1989.

lastniK / varUh:
ZB za vrednote NOB Dravograd in občina Dravograd
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Spomenik bojev ii. sve-
tovne vojne
opis
Granitno spominsko znamenje, posvečeno III. armadi, ki je leta 1945 
razbila nemške enote.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zadnje obsežne vojaške akcije so povezane z umikom nemške armad-
ne skupine »E« z Balkana in v njeni sestavi tudi vse kolaborantske vojs-
ke: Nedičeve Srbije, Paveličeve Neodvisne države hrvatske - ustaši in 
domobranci, četniki Draže Mihajloviča in drugi pod poveljstvom ge-
neral polkovnika Aleksandra Löhra. Glavnini teh vojsk je po kapitulaciji 
Nemčije za umik v smeri Avstrije ostalo samo nekaj komunikacij - ena 
med njimi tudi preko Koroške.
Večjemu delu nemške vojske, ki ni bila razorožena že v celjski kotlini in 
okolici Šoštanja, sta ostali cesta Velenje-Dravograd in ozka cesta preko 
Zavodnja-Slemena-Črne-Poljane. Vojska NDH in četnikov se je umikala 
po cesti Dolič-Mislinja-Slovenj Gradec-Dravograd.
Dne, 9. maja leta 1945 je kapitulirala Nemčija, s tem pa so se spremenile 
tudi razmere.
Največji pritisk je bil v smeri proti Dravogradu. Tu so partizanske enote 
umikajoči vojski hotele preprečiti prehod na drugo stran Drave.
Razdivjale so se bitke ob sotočju rek Mislinje, Meže in Drave.

Vir: Ludvik Pušnik, Po poteh spomina. Spomeniki in znamenja 20. 
stoletja na območju Občine Dravograd, Dravograd, 2008, str. 39-40.; 
Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju, Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danije-
la Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str. 27; Risto Stojanovič, Koroška v 
vrtincu dogodkov ob koncu druge svetovne vojne v Evropi. Območno 
združenje borcev in udeležencev NOB, Ravne na Koroškem, 2005; Risto 
Stojanovič, Nepozabni maj 1945 na Koroškem. Medobčinski svet ZZB 
NOB, Območno združenje Dravograd in Območno združenje Radlje ob 
Dravi, 2006.

 

Kategorija:
Vojni spomenik, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.577876489850176° geogr. širina, 15.02556324005127° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Podklanc
2370 Dravograd
Spomenik stoji ob cestnem križišču Dravograd – Rav-
ne v Podklancu.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na spomeniku:
BRIGADE IV. OPERATIVNE CONE
ZDRUŽENE Z BORCI III. ARMADE
SO V NARODNOOSVOBODILNI VOJNI
OSVOBAJALI JUGOSLOVANSKO ZEMLJO
TER 15 MAJA 1945
NA TEM PREDELU DOKONČNO STRLE
UMIKAJOČE SE NEMŠKE FAŠISTIČNE TOLPE

čas nastanKa:
1955

lastniK / varUh:
Občina Dravograd in ZB za vrednote NOB Dravograd

evidenčna številKa dediščine:
EŠD 7457



106

 

Spominska plošča  
6. vojvodinske brigade
opis
Pravokotna, marmornata spominska plošča z napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V zaključnih bojih za osvoboditev domovine od 12. do 15. maja leta 
1945 so na območju Dravograda sodelovale tudi Vojvodinske briga-
de. Kosta Nadj- komandant III. Armade JA je iz smeri Maribora poslal v 
pomoč enotam, ki so tu že bile, še 6. vojvodinsko brigado 36. divizije ter 
7., 8. in 12. brigado 51. divizije.
V borbi za Dravograd, kjer je nemški okupator po vsej sili poskušal 
zadržati prosto pot svojim enotam v umiku, je padlo več borcev Voj-
vodinskih enot. Med padlimi so poznana imena šestih borcev 6. vojvo-
dinske brigade 36. divizije.
Vir: Ludvik Pušnik, Po poteh spomina. Spomeniki in znamenja 20. sto-
letja na območju Občine Dravograd, Dravograd, 2008, str. 36-37; Risto 
Stojanovič, Koroška v vrtincu dogodkov ob koncu druge svetovne voj-
ne v Evropi. Območno združenje borcev in udeležencev NOB, Ravne na 
Koroškem, 2005.

 

Kategorija:
Vojni spomenik, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.587194° geogr. širina, 15.026907° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
2380 Dravograd
Plošča je pritrjena na fasado stavbe na železniški 
postaji v Dravogradu.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na plošči:
V ZAKLJUČNIH BOJIH ZA OSVOBODITEV DOMOVINE
OD 12. - 15. V. 1945 SO V OKOLICI DRAVOGRADA 
PADLI
BORCI 6. VOJVODINSKE BRIGADE

JOSIP MAJEŽ VASA MILETIĆ SPASA PLAVŠIĆ
STEVA SAMOČETA PAL SITAR FERENC TOT
SLAVA JIM!

čas nastanKa:
17.5.1985

lastniK / varUh:
ZB za vrednote NOB Dravograd
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Spominska plošča črneš-
kim borcem za svobodo
opis
Iz temnega marmorja narejena pravokotna plošča z napisom je 
posvečena črneškim borcem za svobodo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V Črneškem gozdu ob reki Dravi je bilo pobitih mnogo na smrt obsoje-
nih žrtev iz dravograjske gestapovske mučilnice. Okupator je tu izvajal 
svoja največja zločinska početja. V šoli v Črnečah se je zasidrala nemška 
policija. Prebivalci Črneč pa kljub vsemu niso prenehali podpirati NOB. 
Že na začetku julija leta 1943 je tu pričel delovati odbor OF. Močno je 
bila razvita kurirska in sploh obveščevalna dejavnost, ki je povezovala 
nekatera področja Koroške.

Vir: Ludvik Pušnik, Po poteh spomina. Spomeniki in znamenja 20. sto-
letja na območju Občine Dravograd, Dravograd, 2008, str. 8.; Kulturni 
spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga zgo-
dovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela Berglez-
Sušek, Dravograd, 1993, str.16.

 

Kategorija:
Vojni spomenik, Pomnik

Geo-Koordinate:
50o04° geogr. širina, 16o02° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Črneče
2370 Dravograd
Plošča je pritrjena na fasadi Gasilskega doma Črneče.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na plošči:
ŽIVLJENJE SO DALI V BOJU
ZA PRAVDO LJUDSTVA SBODOBO NARODA
1942-1945
GRABNER BENEDIKT- DUŠAN S ČRNEŠKE GORE
PITINO MAKS IZ PODKLANCA
DELAMEJA MIRKO Z DOBRAVE
LUKANC ANTON IZ PODKLANCA
NOVAK FRANC S ČRNEŠKE GORE

NJIHOVE MRTVE OČI BEDIJO
VEDNO OPOMNJA ZVESTOBE DOMOVINI

čas nastanKa:
Po drugi svetovni vojni

lastniK / varUh:
KO ZB NOV Dravograd in občina Dravograd
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Spominska plošča Franju 
Golobu
opis
Pravokotna marmornata plošča z napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spominska plošča Franju Golobu, velikemu borcu proti nacizmu in aka-
demskemu slikarju v Podklancu pri Dravogradu.

Franjo Golob je bil vodja prve uporniške skupine v Dravogradu takoj 
po okupaciji naše domovine. V tem času je stanoval v Podklancu pri 
Klančniku. Za svojo revolucionarno delo je prejemal navodila Pokrajin-
skega komiteja za Štajersko. Golobova odporniška skupina v Dravogra-
du je bila povezana z odporniškimi skupinami v Mežiški in Mislinjski do-
lini. Člani teh skupin so zbirali orožje in drugi potrebni material, hkrati 
pa so izvrševali še druge manjše sabotažne akcije.
Vir: Pušnik Ludvik, Po poteh spomina, Spomeniki in znamenja 20. sto-
letja na območju Občine Dravograd, Dravograd, 2008, str. 8.  Kulturni 
spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju, Raziskovalna naloga zgo-
dovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela Berglez-
Sušek, Dravograd, 1993, str. 27.

 

Kategorija:
Spomenik osebnosti, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.574798° geogr. širina, 15.020142° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Podklanc
2380 Dravograd
Spominska plošča je pritrjena na fasado hiše pri kme-
tiji Klančnik v Podklancu pri Dravogradu.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na plošči:
V TEJ HIŠI JE OD MAJA 1941 
DO ARETACIJE 23.8.1941
ŽIVEL AKADEMSKI SLIKAR
FRANC GOLOB
VODJA PRVE UPORNIŠKE SKUPINE
PROTI NEMŠKEMU OKUPATORJU
V DRAVOGRADU

USTRELILI SO GA KOT TALCA
3.9.1941 PRI DOMŽALAH

čas nastanKa:
1984

lastniK / varUh:
KO ZB NOV Dravograd
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Spominska plošča Jožetu 
novaku - Jagru
opis
Plošča je iz kovine in je pritrjena na okrogla lesena stebra.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvoborec Jože Novak - Jager je v strojanskih hribih prižgal iskrico upora 
proti okupatorju že v prvi polovici 1943. leta. Pri tem plemenitem delu 
je bil 8. julija 1943 hudo ranjen na Libeliški Gori v neposredni bližini Na-
cestnikove domačije. Ujetega in ranjenega so Nemci odvlekli v Libeliče, 
kjer je že naslednjo noč umrl nasilne smrti. Osvobodilni boj partizana 
Jagra v strojanskih hribih je toliko bolj pomemben in cenjen tudi zato, 
ker je prišel na Koroško naravnost iz neposrednega območja Ljubljane. 
Druga še bolj pomembna odlika njegovega boja za našo svobodo pa je 
ta, da je bil borec iz leta 1941.
Območni odbor Zvez združenj borcev občine Dravograd je v njegov 
spomin in na pobudo Nacestnikovega Petra Jamerja, sedaj bivajočega 
v Kotljah, že pred 18 leti postavil Jagru v spomin spominsko ploščo bli-
zu Nacestnikove domačije.

Vir: Ludvik Pušnik, Po poteh spomina. Spomeniki in znamenja 20. sto-
letja na območju Občine Dravograd, Dravograd, 2008, str. 19-20.

 

Kategorija:
Vojni spomenik, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.606305° geogr. širina, 14.930604° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Libeliška gora 24
2370 Dravograd
Spomenik se nahaja ob dovozu na kmetijo Nacestnik. 
Libeliška gora 24, Dravograd.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na plošči:
JOŽE NOVAK - JAGER
JE 6. JULIJA 1943
TOD RANJEN KRVAVEL
IN V LIBELIČAH
UJET OMAHNIL V SMRT.

čas nastanKa:
1987, obnovljena 1990

lastniK / varUh:
Občina Dravograd, ZB za vrednote NOB Dravograd
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Spominska plošča na 
domu borcev v šentjanžu
opis
Spomenik je v bistvu celotna stavba Doma borcev. Je dvonadstropna, 
zidana stavba. Na levi strani fasade je postavljena pravokotna marmor-
nata spominska plošča s posvetilnim napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Šentjanž skupaj z Bukovsko vasjo, Selovcem in Otiškim Vrhom je brez 
dvoma tisto področje v občini Dravograd, kjer je bilo NOB najbolj raz-
vito. Velik spomenik v obliki Doma borcev v Šentjanžu spominja na 
velike domoljubne dogodke, ki so se dogajali v Šentjanžu in okolici že 
od leta 1942 dalje. Tega leta je krajan Franci Dular odšel v partizane k  
I. Pohorskemu bataljonu, a je žal padel že 27. novembra leta 1942 na 
Lepenarci nad Ribnico na Pohorju. Organizacija ZZB Šentjanž je meseca 
julija 1969 opravila prenos njegovih posmrtnih ostankov na domače 
pokopališče v Šentjanžu.
Pokojno Časovo, domačinko iz Šentjanža in nato trgovko v Šoštanju, 
so gestapovci že 1. septembra leta 1941 zaprli v celjski Stari pisker in jo 
izgnali iz Šoštanja. Leta 1942 so jo ponovno zaprli v Celju in leta 1945 v 
Celovcu celo obsodili na smrt. Le po srečnem naključju obsodba ni bila 
izvršena.
Spodnja Mislinjska dolina se je jela hitro navezovati na koroške hribe in 
Pohorje. Kar tri železniške postaje od Otiškega Vrha do Jederti so izkrca-
vale ljudi, ki so skozi ta predel iskali in našli pot v partizane. 
V sosednjih Pamečah so 11. julija leta 1944 med 12 talci ustrelili tudi 
zelo zavednega krajana Ivana Vrhnjaka iz Bukovske vasi, očeta sedmih 
otrok, od katerih sta bila dva sinova v partizanih. Istega dne so prisilno 
izselili z območja Šentjanža najbolj zavedne in ugledne družine in to 
Bartove, Vrhnjakove, Štanglove, Krpačeve in Jamnikove. Že med trans-
portom v neznano so nasilno ločili otroke od staršev, kar je za žrtve po-
menilo višek duševnih bolečin in odpovedi.
Člani ZZB Šentjanž so leta 1953 svečano sprejeli 11. julija za datum 
krajevnega praznika. Prebivalci Šentjanža so se istočasno odločili, da v 
spomin na 11. julij postavijo v kraju spomenik z imenom Dom borcev. 
Zamisel je pod vodstvom predsednika ZZB Šentjanž tovariša Fran-
ca Bart in tajnika ZZB Franca Marzel - Severja postala resničnost. Leta 
1956 so spomenik slovesno odprli. Dom borcev z lepo in veliko kultur-
no dvorano hkrati služi tudi za prirejanje kulturnih prireditev in drugih 
družbenih dejavnosti. 
Vir:Ludvik  Pušnik, Po poteh spomina. Spomeniki in znamenja 20. sto-
letja na območju Občine Dravograd, Dravograd, 2008, str. 23-25.

 

Kategorija:
Vojni spomenik, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.56184062806825° geogr. širina, 15.038909912109375° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
2373 Šentjanž pri Dravogradu
Dom borcev stoji v centru Šentjanža pri Dravogradu.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na plošči: 
NIKOMUR HLAPCI VEČ NIKOLI: RODOVOM POZNIM 
TO JE SPOROČILO NAPISANO S KRVJO.
BART JOŽE- TILEN, ČAS IVAN- IZIDOR, ČAS JOŽE- 
PEPČEK, LUŽNIK RAJKO, GOLOGRANC SIMON IZ 
ŠENTJANA, GRUBER JOŽE, JEHART JOŽE, MULEJ 
KAREL, VRHNJAK NIKO IZ BUKOVSKE VESI, FERAČIČ 
MARTIN, KRAUTBERGER IVAN, KUREJ FERDO, 
NAVRŠNIK IVAN Z OTIŠKEGA VRHA, GRILC JOŽE, 
GRUBER FRANC, JAMNIK IVAN, OVČAR IVAN Z ZE-
LOVCA, SLEMNIK ANTON Z VRH, PEPEVNIK RUDOLF, 
REPAS MAKS Z GMAJNE, VRHNJAK IVAN IZ BUKOVSKE 
VESI, AREH TEREZIJA, AREH JOŽE, AREH STANKO, 
FERAČIČ FRANC, HARTMAN SIMON, JAMNIK VINKO, 
KRIŽAN FRANC, PREGLAV FRANC, VRHOVNIK PETER Z 
OTIŠKEGA VRHA, RAČNIK FRANC Z GMAJNE, KOLAR 
MARTIN, PETRIČ FRANC Z ZELOVCA.
ZVEZA BORCEV NARODONOOSVOBODILNE BORBE
                                  1941- 1945
V ŠENTJANU                                               12. AVGUST 
1956

UmetniK/Umetnica:
ZZB Šentjanž

čas nastanKa:
12. 8. 1956

lastniK / varUh:
ZZB Šentjanž
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Spominska plošča pri 
Koširju
opis
Pravokotna kamnita plošča z napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V noči s 1. na 2. junij leta 1944 je pijana drhal iz zloglasnega dravograjs-
kega gestapovskega gnezda storila gnusen zločin na domačiji Jožeta 
Ariha, p.d. Koširja v Otiškem Vrhu v bližini gostilne Begant. Dravograjski 
policisti, orožniki in pripadniki wermachta so ponoči, ko so pri Koširju 
že spali prišli in zažgali hišo. V njej so zgoreli mati in dvojčka, mož in 
starejši sin sta se hudo ranjena in opečena  rešila, a je sin pozneje umrl.
Za pogreb ostankov tragično preminulih žrtev je poskrbela sestra 
nesrečne Terezije Jamnikova iz Žabengradca pri Bukovski vasi. Smela 
je naročiti popolnoma navadno krsto, kamor so položili ožgane kosti. 
Žalostnemu pogrebu ni smel prisostvovati nihče, niti najožji sorodniki. 
Tudi zvonenje ni bilo dovoljeno. Sosed Begant je s konjem odpeljal krs-
to na pokopališče na Sveti Peter. Pogrebu je prisostvoval grobar.
Vir: Ludvik  Pušnik, Po poteh spomina. Spomeniki in znamenja 20. sto-
letja na območju Občine Dravograd, Dravograd, 2008, str. 27-28.

 

Kategorija:
Vojni spomenik, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.576010° geogr. širina, 15.031076° geogr. dolžina

geografsKa določitev lege:
Otiški vrh
2380 Dravograd
Plošča je pritrjena na fasado hiše domačije Košir, 
Otiški vrh.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na plošči:
V PRVI JUNIJSKI NOČI 1944
SO GESTAPOVCI POŽGALI
KOŠIRJEVO DOMAČIJO.
ZGORELI SO MATI TEREZIJA
TER SINOVA JOŽE IN STANKO.
SLAVA JIM

4.7.1988         ZZN NOV DRAVOGRAD

čas nastanKa:
4.7.1988

lastniK / varUh:
Maks Proje
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Spominska plošča pri  
Kochu
opis
Marmornata, pravokotna plošča z napisom je pritrjena na steno hiše.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Dne, 7. novembra 1944 so gestapovci prišli do domačije imenovane 
»Mežnarija« v bližini cerkve Sv. Urbana pod Košenjakom, kjer so ta dan 
pričeli besneti, moriti in požigati. Tam so v ogenj vrgli živo Marijo Pe-
hovo.
Bes so nato nadaljevali še pri domačiji imenovani »Kochova kajža«, 
kjer so se spopadli z borci Lackovega odreda. Njihov vodič - izdajalec 
Pliberški je tolpo seznanil, da je Leopold Koch borec Lackovega odre-
da, zato so domačijo požgali. Najemnico Marijo Kobolt, njeno hčerko in 
13-letnega sina Petra so ubili, njihova trupla pa vrgli v ogenj.

Vir: Ludvik Pušnik, Po poteh spomina. Spomeniki in znamenja 20. sto-
letja na območju Občine Dravograd, Dravograd, 2008, str. 23.

 

K at e g o r i j a :
Vojni spomenik, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.633095° geogr. širina, 15.082869° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Košenjak
2370 Dravograd
Plošča je pritrjena na fasado hiše domačije Koch pod 
Košenjakom.

U p o d o b l j e n i  m o t i v i  /  n a p i s i :
Napis na plošči:
SEŽGALI DOM SO IN DRUŽINO,
KRES KRVAV JE GOREL,
KRIK OBTOŽBE GROZNE,
KJE SI ČLOVEK

č a s  n a s ta n K a :
Po drugi svetovno vojni

l a s t n i K  /  v a r U h :
ZB za vrednote NOB Dravograd in občina Dravograd
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Srebrnikov križ
opis
Križ je lesen z izrezljanimi obrobami, na njem pa je pritrjeno razpelo. 
Pokriva ga valovita streha iz pločevine.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ so postavili zaradi navade, ki je bila razširjena pred mnogimi leti, da 
je šel sprevod z mrličem od križa, kjer je čakal župnik, do pokopališča. 
Križ pri Srebniku je postavil praded sedanjih gospodarjev. Leta 1956 je 
bil križ uničen, kipec Jezusa pa ukraden, a so ga še isto leto našli in križ 
ponovno postavili. Leta 1990 pa so križ zaradi dotrajanosti obnovili.
  
Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna 
naloga, OŠ Neznanih talcev Dravograd, Dravograd, 1993, str. 78.; Matej 
in Andrej Pečoler, 2007.

 

K at e g o r i j a :
Križ ob poti, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.622556° geogr. širina, 15.042856° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Ojstrica
2370 Dravograd
Križ stoji ob cesti nad kmetijo Srebnik, v naselju 
Ojstrica.

U p o d o b l j e n i  m o t i v i  /  n a p i s i :
Razpelo s Križanim

č a s  n a s ta n K a :
Začetek 19. stol, obnovljen 1990

l a s t n i K  /  v a r U h :
Robi Plimon
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St. Germanski mejni kamni
opis
Mejni kamni v obliki kvadra.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ob avstrijski meji so ostali mejni kamni iz obdobja po prvi svetovni voj-
ni, ko je bila 10. septembra sklenjena pogodba med Antanto in repub-
liko Avstrijo, ko so določili mejo med Avstrijo in SHS.

 

K at e g o r i j a :
Kultni in pravni spomenik

Geo-Koordinate:
46o39° geogr. širina, 15o04° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Kozji Vrh
Kamni stojijo na območju Kozjega vrha ob meji z 
Avstrijo ( do sedaj sta videna dva kamna). Kamna 
ležita zahodno od cerkve sv. Urbana na Kozjem vrhu.

U p o d o b l j e n i  m o t i v i  /  n a p i s i :
Napis na kamnih:
 St. Germain 10. sept 1919.

U m e t n i K / U m e t n i c a :
neznan

č a s  n a s ta n K a :
1919

l a s t n i K  /  v a r U h :
Občina Dravograd
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Stoslov križ
opis
Lesen križ z razpelom ima leseno nebo. Streha je polkrožna in krita s 
pločevino. Zgornji del neba je poslikan. Ob razpelu sta polički za rože.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Leta 1911 so njihovi predniki kupili to kmetijo. Ker v nekaj letih gos-
podarjenja niso imeli sreče z živino, veliko je bilo pogina, so se odločili 
postaviti križ z namenom, da bi jih v prihodnje obvaroval pri izgubah 
domače živine.
Vir: ustni vir; gospa Brumnik, 2010.

 

K at e g o r i j a :
Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.619511582554416° geogr. širina, 15.0557541847229° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Sv. Duh
2370 Dravograd
Križ stoji tik ob hiši in sicer 5 m od vzhodnega vogala 
Stoslove hiše, Sv. Duh.

U p o d o b l j e n i  m o t i v i  /  n a p i s i :
Razpelo s Križanim.
Poslikano nebo: sonce in zvezde (dan in noč)

č a s  n a s ta n K a :
1920

l a s t n i K  /  v a r U h :
Tomaž Brumnik
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šulerjeva kašča
opis
V okviru Šulerjeve domačije stoji lesena cimprana kašča s kamnito obo-
kano kletjo. Pokriva jo skodlasta, čopasta streha širokih napuščev. Ohr-
anjeno je izvirno stavbno pohištvo. V naknadnem, lesenem prizidku se 
nahajata dve klasični preši za sadje, z letnico 1885.

 

K at e g o r i j a :
Kašča, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Geo-Koordinate:
46.53870192773084° geogr. širina, 15.022966861724853° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Selovec 45
2373 Šentjanž pri Dravogradu
Kašča stoji   v okviru Šulerjeve domačije, katera se 
nahaja jugovzhodno od cerkve sv. Neže.

č a s  n a s ta n K a :
19. stoletje

l a s t n i K  /  v a r U h :
Srečko Grilt

e v i d e n č n a  š t e v i l K a  d e d i š č i n e :
7438
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šulerjevo znamenje
opis
Slopasto znamenje členijo podstavek, baza in nastavek. Le-tega členijo 
štiri polkrožno zaključene niše, ki so bile nekoč poslikane. Streha je 
štirikapna in krita s pločevino, ki se na vrhu zaključi v križ.

 

K at e g o r i j a :
Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.53734596155032° geogr. širina, 15.02856731414795° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Selovec 45
2373 Šentjanž pri Dravogradu
Znamenje stoji zahodno od kmetije, Selovec 45

l a s t n i K  /  v a r U h :
Družina Grilc

e v i d e n č n a  š t e v i l K a  d e d i š č i n e :
7410
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Sušnikovo znamenje
opis
Edikulno znamenje, oblikovano kot kapelica z dvokapnico členita 
višje ležeča plitva pokončno pravokotna niša in profiliran trikotniški 
zaključek, sredi katerega je naslikano Božje oko.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po ljudskem izročilu naj bi kapelica nastala na začetku tega stoletja (ok. 
leta 1900), po strašni poplavi reke Drave, ki teče približno 300 m od ka-
pelice, in je hudo opustošila kraj. Voda je menda segala do mesta, kjer 
stoji to znamenje. 
Znamenje spominja na veliko povodenj. Naši predniki so jo postavili, da 
bi jih božja roka obvarovala takih nesreč. Pred obnovo je bilo v trikotu 
zatrepa strehe naslikano božje oko, katerega je naslikal ljudski umetnik, 
po pregovoru: »Bog vse vidi, Bog vse ve, greh se delati ne sme.« Prav 
tako je bilo znamenje poslikano na prednji strani, na levo in desno od 
zidne niše. Tam sta bila naslikana dva ozka pravokotnika, ki sta dajala 
videz naslikanega stebra na svaki strani.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str.17; Arhiv Župnije Črneče.

 

K at e g o r i j a :
Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.59585243552748° geogr. širina, 14.984021186828613° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Tribej
2370 Dravograd
Znamenje stoji sredi polja v zaselku Tribej, med 
domačijama Korošec in Sušnik.

U p o d o b l j e n i  m o t i v i  /  n a p i s i :
Freska Brezjanske Marije z Jezusom.

č a s  n a s ta n K a :
zadnja četrtina 19. stol., prenovljena v začetku 21. 
stoletja

l a s t n i K  /  v a r U h :
Freska Brezjanske Marije z Jezusom.

e v i d e n č n a  š t e v i l K a  d e d i š č i n e :
1587
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trije križi
opis
Kapela je zgrajena iz betonskih kvadrov, stene so od zunaj in od znotraj 
ometane ter pobeljene, le šest okrasnih stebrov (na vsaki strani po trije) 
je obloženih z granitom. Tlak je kamnit, stopnice pa betonske. Streha 
je dvokapna s šopom spredaj in zadaj, pokrita s smrekovimi skodla-
mi. Zvonika nima. Na vrhu sprednjega šopa je en meter visok križ iz 
nerjavečega jekla. Kapela ima dve okni v vzhodnem delu iz ornament-
nega stekla. Sam prostor kapele je s steklenimi vrati razdeljen na dva 
dela.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Najprej so mislili na tem mestu zgraditi cerkev, vendar so sosedje temu 
nasprotovali, zato so cerkev zgradili v Avstriji nad Labotom.   
Pri nas so postavili namesto cerkve tri križe in manjšo leseno kapelo. V 
njej so trije kipi in eden zmed njih je posvečen Sv. Krištofu, ki je zavetnik 
šoferjev. Vsako leto, prvo nedeljo v avgustu je tam sveta maša in poleg 
nje tudi blagoslov vseh šoferjev in avtomobilov. Kdaj so bili križi prvič 
postavljeni, se ne ve, prenovljeni pa so bili leta 1916, ko so postavili tudi 
kapelo s kipi. 
Pred približno dvajsetimi leti so bili ponovno obnovljeni in od takrat je 
tam vsako leto sveta maša. Največji križ je pritrjen na veliko, zelo staro 
lipo, druga dva pa stojita ob njej. Pod križem je kapela. Okrog lipe in 
znamenj pa je ograja. 
Ljudsko izročilo pravi, da naj bi nekoč na tem mestu sezidali cerkev Sve-
te Trojice, vendar je bila lastnica te kmetije proti. Ni ji bilo všeč, da bi na 
to mesto prihajalo veliko romarjev, saj bi na polju naredili preveč škode. 
Kljub temu je nekdo na tem mestu postavil tri križe, kjer so se ljudje 
dolga leta zbirali in se še zbirajo na Ožboltovo nedeljo v avgustu. 

Avgusta leta 1994 so nekaj metrov stran zgradili kapelo posvečeno 
Sveti Trojici. Zgradili so jo sami domačini s prostovoljnimi prispevki in 
delom.
Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju, raziskovalna 
naloga, OŠ Neznanih talcev Dravograd, Dravograd, 1993, str. 78; Anja 
Pečoler, 2007.

 

K at e g o r i j a :
Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.627142° geogr. širina, 15.018884° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Goriški vrh
2370 Dravograd
Goriški Vrh, ob domačiji na Poltnikovi ravni ob cesti.

č a s  n a s ta n K a :
1916, Obnovljena 1994

l a s t n i K  /  v a r U h :
Kmetija Poltnik
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trotov križ
opis
Večje trikotno znamenje z leseno trikapno streho je bilo postavljeno 
konec 18. stol. na meji treh župnij. Poleg Križanja in svetnikov so v nišah 
upodobljeni farni zavetniki: prevaljška Marija, libeliški sv. Martin in sv. 
Urh s Strojne.

 

K at e g o r i j a :
Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.59546170680156° geogr. širina, 14.93565559387207° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Libeliška Gora 20
2372 Libeliče
Znamenje stoji v gozdu na meji med ravensko in 
dravograjsko občino, zahodno od hiše Libeliška Gora 
20 (Trot).

č a s  n a s ta n K a :
zadnja četrtina 18. stol.

l a s t n i K  /  v a r U h :
Rožej Jože Trot

e v i d e n č n a  š t e v i l K a  d e d i š č i n e :
7415
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turnerjeva kapelica
opis
Kapelica je danes zidana, pokrita z aluminijasto streho. Vhod v kapelico 
ščiti železna ograja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Turnerjevi so kapelico postavili leta 1906, s priprošnjo za srečo. 
Po pripovedovanju naj bi se smrtno ponesrečil mož, ki je padel z voza 
in si poškodoval hrbtenico, drugi pa si je zlomil nogo kar na ravnem. 
Kapelica je bila nekoč lesena in zunaj poslikana, znotraj je stal zelo star 
kip. Tega so razbili, ko so gradili magistralno cesto. Takrat so jo morali 
kar dvakrat prestaviti, nazadnje pa se je pred leti ob velikem nalivu po-
drla.
Postavili so novo.

 

K at e g o r i j a :
Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.59811148041323° geogr. širina, 15.045497417449951° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Sv. Duh
2370 Dravograd
Kapelica stoji ob cesti Dravograd-Maribor, na Turner-
jevi domačiji.

U p o d o b l j e n i  m o t i v i  /  n a p i s i :
V notranjosti so: slika Marije in Jezusa, kip Marije in 
Jezus na križu.

č a s  n a s ta n K a :
1906, obnovljena 1975

l a s t n i K  /  v a r U h :
Zakonca Skornšek
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Urkova kapelica
opis
Preprosta zidana kapelica ima plitko nišo.
Pokriva jo dvokapna streha z opečnato kritino
Poljudno poslikana, v niši je novejše polikromirano leseno razpelo.

 

K at e g o r i j a :
Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.60077734182795° geogr. širina, 15.00159502029419° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Vič
2370 Dravograd
Kapelica stoji na jugovzhodnem robu vasi, na desni 
strani ceste iz Dravograda na Vič.

U p o d o b l j e n i  m o t i v i  /  n a p i s i :
Znamenje ima dve večji niši, spredaj in zadaj. V spred-
nji je veliko leseno razpelo s Kristusom, v zadnji niši je 
poslikava sv. Alojzija, ki moli pred Marijo. Na strans-
kih stenah sta poslikavi: Mati matija in sv. Frančišek 
Asiški. Nad zadnjo nišo je napis: Sv. Aljozij- prosi za 
nas.

č a s  n a s ta n K a :
19. stoletje

l a s t n i K  /  v a r U h :
Majda Petelin, Ljubljana

e v i d e n č n a  š t e v i l K a  d e d i š č i n e :
1916
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Uršnikovo znamenje
opis
Slopno znamenje členi ožja baza s širšim nastavkom. Med bazo in nas-
tavkom sta profilirana posneta robova. Nastavek členijo segmentno 
zaključene niše, ki so bile nekoč poslikane. Znamenje pokriva štirikapna 
streha, krita s pločevino, ki se zaključuje s križem.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po ustnem izročilu naj bi  bilo to znamenje postavljeno v spomin na 
turške čase, spopade. Znamenje, ki mu ljudje pravijo tudi križ, naj bi 
bilo kužno znamenje. Vidno je precej daleč in je opozarjalo prebivalce 
na »hudo božjo šibo«, kot so bolezen kuga imenovali.

Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini. 
Koroški tednik, let III, št. 21/22., 3. junij 1999, str.7.; Jeseničnik Katica, 
Moje Trbonje in Trbonjčani 2007, str. 57.

 

K at e g o r i j a :
Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.5946728685243° geogr. širina, 15.080301761627197° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Sv. Danijel 6
2370 Dravograd
Znamenje stoji ob gospodarskem poslopju na 
domačiji Sv. Danijel 6.

U p o d o b l j e n i  m o t i v i  /  n a p i s i :
Poslikave v nišah niso več vidne. V eni je bil upodob-
ljen sv. Jožef, v drugi sv. Marija, v tretji je bil v prete-
klosti križ, v četrti niši pa poslikava ni znana.

č a s  n a s ta n K a :
17. stoletje

l a s t n i K  /  v a r U h :
Rudolf Mori in Ema roj. Uršnik

e v i d e n č n a  š t e v i l K a  d e d i š č i n e :
7412
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vočovnikov križ
opis
Novejše leseno razpelo z ozadjem in streho. Kipec Kristusa je iz mavca.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vzrok postavitve ni znan.

 

K at e g o r i j a :
Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.607175° geogr. širina, 14.963356° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Libeliška gora 9
2370 Dravograd
Križ stoji na posestvu Vočovnik, Libeliška gora 9.

U p o d o b l j e n i  m o t i v i  /  n a p i s i :
Razpelo s kipcem Kristusa.

U m e t n i K / U m e t n i c a :
neznan

č a s  n a s ta n K a :
Čas nastanka neznan, obnovili in prestavili 1998. leta

l a s t n i K  /  v a r U h :
Slavica in Viljem Rožej
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štapih
opis
Zidan vodnjak okrogle oblike z lesenim nadstrreškom in zidano polico 
za vedra. Vodnjak je globok okoli 28 m.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vodnjak so zgradili v 18. stoletju, ko so zgradili cerkev sv. Petra in farof, 
župnišče, stavbo, ki je služila bivanju duhovnikov. Vodnjak je globok 
28 m, v njem pa voda nikoli ne presahne. Iz te globine so jo "vlačili" z 
vitlom oz.z vedrom privezanim na vrv, ki so jo navijali na os. Vodo so 
uporabljali za potrebe gospodinjstva v farofu in v bližnji mežnariji ter 
za za živino, v zadnjem stoletju pa tudi za zalivanje cvetja na grobovih 
bližnjega pokopališča. Vsakodnevno rabo vodnjaka so opustili po letu 
1972, po izgradnji vodovoda.

Vir: Danica in Karel Proje, 2009.

 

K at e g o r i j a :
Vrelec / Vodnjak, Hišni vodnjak

Geo-Koordinate:
46.56616377545436° geogr. širina, 15.046151876449585° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Otiški vrk 90
2373 Šentjanž pri Dravogradu
Stoji tik pod vrhom Kronske gore, kjer je cerkev sv. 
Petra

č a s  n a s ta n K a :
18. stoletje

l a s t n i K  /  v a r U h :
Župnija sv. Peter na Kronski gori
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volbartova kašča
opis
Na domačiji Volbart stoji avtentično ohranjena, nedatirana  cimpra-
na kašča z visoko čopasto streho, krito s skodli. Čelni zatrep in zidan 
vrhkletni del z dveh strani  zapira lesen gank, stopnice na leseno obo-
kano podstrešje so z zunanje, čelne  fasade. Kaščo odlikujejo izjemni, 
izvirni  stavbni elementi in detajli.

 

K at e g o r i j a :
Kašča, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Geo-Koordinate:
46.608375887418454° geogr. širina, 14.9403977394104° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Libeliška Gora 27
2372 Libeliče
Kašča stoji v okviru Volbartove domačije, ki se nahaja  
južno od Libelič , nad desnim bregom Ridlovega 
grabna.

č a s  n a s ta n K a :
Druga polovica 18. ali začetek 19. stol.

l a s t n i K  /  v a r U h :
Jože Močnik

e v i d e n č n a  š t e v i l K a  d e d i š č i n e :
7427
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volbatov križ
opis
Križ je lesen s kipcem Jezusa. Pokriva ga dvokapna streha iz pločevine. 
Z zadnje strani ga zakriva okrogla deska, pritrjena na križ.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V neposredni bližini Volbatovega križa je tekla nekdaj pešpot, danes 
pa je cesta speljana veliko višje. Čeprav so križ postavili že pred prvo 
svetovno vojno, so ga med drugo porušili. Domačini so ga takšnega 
shranili na podstrešje svoje hiše in nato ga je Miha Močnik kasneje pos-
tavil na prvotno mesto pod drevo. Križ se vidi s ceste samo, če te kdo 
nanj opozori.
Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna 
naloga, OŠ Neznanih talcev Dravograd, Dravograd, 1993, str. 66; Arhiv 
Župnije Črneče.

 

K at e g o r i j a :
Križ ob poti, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.608587° geogr. širina, 14.940549° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Libeliška gora 27
2370 Dravograd
Križ stoji na domačiji Volbart, Libeliška gora 27, 
Dravograd.

U p o d o b l j e n i  m o t i v i  /  n a p i s i :
Razpelo s Križanim.

č a s  n a s ta n K a :
Pred prvo svetovno vojno, obnovili 1999

l a s t n i K  /  v a r U h :
Jože Močnik
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vorbegov križ
opis
Lesen križ z razpelom je temno rjave barve, pokrit z dvokapno streho.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zgodba o namenu postavitve križa ni poznana. Stoji blizu nekdanje 
domačije Vorberg, kjer je včasih deloval mlin.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna 
naloga, OŠ Neznanih talcev Dravograd, Dravograd, 1993, str. 65. Arhiv 
Župnije Črneče.

 

K at e g o r i j a :
Križ ob poti, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
NaN° geogr. širina, NaN° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Libeliška gora 37
2370 Dravograd
Križ stoji okoli 50 metrov od kmetije Vorberg, 
Libeliška gora 37, Dravograd.

U p o d o b l j e n i  m o t i v i  /  n a p i s i :
Razpelo s Križanim.

č a s  n a s ta n K a :
Križ je bil postavljen pred okoli 100 leti, obnovili so 
ga leta 1990.

l a s t n i K  /  v a r U h :
Družina  Kolar
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Zabrčnikovo znamenje
opis
Slopno znamenje je postavljeno na visok steber. Glavni del členijo štiri 
niše. Znamenje pokriva štirikapna streha s salonitno kritino.
Kapela je nova  in stoji na mestu, kjer je stalo staro znamenje.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Domačini znamenje imenujejo kapela, nekateri pa križ.
Od znamenja se razprostira lep razgled po dolini Drave do Dravogra-
da, na Goriški vrh in Ojstrico. Prejšnje znamenje, oziroma kapela je bila 
štiristrane oblike. Leta 1989 je bila docela obrasla z grmom, ki ji je nu-
dil nekakšno naravno zavetje. Drugih podatkov o tej stari kapeli nismo 
zasledili.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str.18; Arhiv Župnije Črneče.

 

K at e g o r i j a :
Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.586603° geogr. širina, 14.980490° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Črneška gora 8
2370 Dravograd
Znamenje stoji na Črneški gori tik pod domačijo 
Zabrčnik, Črneška Gora 8.

U p o d o b l j e n i  m o t i v i  /  n a p i s i :
V eni niši je leseno razpelo s Križanim. Okoli križa je 
venec umetnih rož.

U m e t n i K / U m e t n i c a :
neznan

č a s  n a s ta n K a :
Začetek 21. stoletja

l a s t n i K  /  v a r U h :
Družina Travar
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Zakržnikova kapela
opis
Postbaročna kapelica zaprtega tipa s polkrožno zaključeno nišo. Pokri-
va jo dvokapna betonska streha.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelico naj bi zgradili na mestu, kjer so se nekoč pogreznili voli.
Vir: Štefanija Demšar, 2009

 

K at e g o r i j a :
Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.62201747385508° geogr. širina, 15.085837841033936° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Kozji Vrh 26
2370 Dravograd
Kapelica stoji zahodno ob domačiji Zakržnik na 
Kozjem Vrhu 26.

U p o d o b l j e n i  m o t i v i  /  n a p i s i :
V notranjosti je križ s Križanim in kip Marije

č a s  n a s ta n K a :
19. stoletje

l a s t n i K  /  v a r U h :
Štefanija Demšar

e v i d e n č n a  š t e v i l K a  d e d i š č i n e :
9648
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Žampova kapelica
opis
Kapela je zidana, z notranjim prostorom in dvokapno streho z opečnato 
kritino. Vhod v kapelo zapirajo manjša lesena vratca.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na mestu, kjer danes stoji kapela, je stal lesen križ. Pomena in starosti 
križa se nihče več ne spomni. Leta 1975 je tedanji gospodar Štefan dal 
postaviti kapelo. Takratni župnik Frederik Ornik jo je blagoslovil na ve-
liko noč.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna 
naloga, OŠ Neznanih talcev Dravograd, Dravograd, 1993, str. 75.; Igor 
Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini, Koroški 
tednik, let III, št. 41/42., 21. oktober 1999, str.7.; Katica Jeseničnik, Moje 
Trbonje in Trbonjčani 2007, str. 55.

 

K at e g o r i j a :
Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.5801° geogr. širina, 15.0985° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Sv. Danijel 100
2370 Dravograd
Kapela stoji nekoliko vstran od Žampove hiše, Sv. 
Danijel 100 nad Trbonjami.

U p o d o b l j e n i  m o t i v i  /  n a p i s i :
Na osrednji steni je pritrjen lesen križ s Kristusom, na 
levi notranji steni je upodobljen sv. Štefan, na desni 
sv. Alojzij. Na stropu je sv. Duh v podobi goloba. Na 
zunanjih stenah sta sv. Frančišek in sv. Simeon.

U m e t n i K / U m e t n i c a :
Avgust Štrekelj s Prevalj.

č a s  n a s ta n K a :
1975

l a s t n i K  /  v a r U h :
Štefan Paradiž
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Železniški prehod pri 
»Ronetu«
opis
Iz železnih traverz in tračnic postavljen spomenik. Med dvema 
tračnicama je pritrjena napisna tabla in peterokraka zvezda.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Občina Dravograd je s svojo geografsko lego izredno zanimiva za 
križanje prometnih poti, ki vodijo s severa proti jugu ter z vzhoda proti 
zahodu. Hkrati je na tem področju stičišče pohorskih in koroških hribov, 
na katerih so se pri nas pojavili prvi partizani. Njihove enote so prehaja-
le preko rek Mislinje in Meže in preko cest ter železniških prog.
Eden takih prehodov preko proge je pri »Ronetu« v Podklancu. Na 
tem mestu je tudi postavljeno spominsko obeležje. Postavili so ga 
Železničarji Slovenije in Istre, dne 28. novembra leta 1975, in sicer ob 
30. obletnici osvoboditve. Spominja pa na bojne, politične in druge na-
loge pri uresničevanju ciljev NOB in revolucije. Udeleženci NOB so tod 
prehajali preko proge, četudi jo je okupator strogo nadzoroval.  Še zlasti 
aktiven na tem področju je bil minerski vod štajerske VDV brigade. Op-
ravil je številne diverzantske akcije. Poleg številnih udeležencev NOB so 
progo na tem mestu prečkali tudi narodni heroji Dušan Kveder, Rado 
Iršič in Lidija Šentjurc.
Vir: Ludvik Pušnik, Po poteh spomina. Spomeniki in znamenja 20. sto-
letja na območju Občine Dravograd, Dravograd, 2008, str. 32.; Kulturni 
spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga zgo-
dovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela Berglez-
Sušek, Dravograd, 1993, str. 27.

 

K at e g o r i j a :
Vojni spomenik, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.56743591805295° geogr. širina, 15.011165142059326° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Podklanec
2380 Dravograd
Spomenik stoji Pri Ronetu, Podklanec.

U p o d o b l j e n i  m o t i v i  /  n a p i s i :
Napis na spomeniku:
1941
PARTIZANSKI PREHOD
1945

č a s  n a s ta n K a :
28.11.1975

l a s t n i K  /  v a r U h :
ZB za vrednote NOB Dravograd
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Žgajnerjeva kapelica
opis
Kapelica je zidana, trup in nastavek na njej pa sta enako visoka. Spodnji 
del je kockaste oblike in je ločen od zgornjega dela z ozkim pasom, ki 
služi kot nekakšen vmesni podstavek. Zgornji del kapelice ima štiri pra-
vokotne niše, v katerih so bile freske svetnikov. 
Streha je piramidaste oblike, pokrita s »šitlni«.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Znamenje so postavili verjetno zaradi potrebe procesij. Morda je nasle-
dila lesen križ v vasi.
Na lepo nedeljo se procesija vedno ustavi tudi pri tem znamenju.
Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju, Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str.13. Arhiv Župnije Črneče

 

K at e g o r i j a :
Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.586293026181565° geogr. širina, 15.000286102294921° geogr. dolžina

U p o d o b l j e n i  m o t i v i  /  n a p i s i :
Poslikave v nišah so: Srce Jezusovo, sv. Florijan in sv. 
Jožef tesar, v eni niši je podobica Marije

U m e t n i K / U m e t n i c a :
neznan

č a s  n a s ta n K a :
18. stoletje; obnovljena 1987

l a s t n i K  /  v a r U h :
Javno dobro občine Dravograd

e v i d e n č n a  š t e v i l K a  d e d i š č i n e :
7404
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Znamenje na Župnjiskem 
polju
opis
Kapelica je zidano, baročno znamenje, saj ima spodnji del ožji od zgorn-
jega. Na zgornjem delu so štiri niše, od katerih so bile poslikane le tri.
Streha je piramidaste oblike, krita s »šitlni«.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Do kapelice je včasih vodila cerkvena procesija. 
Ljudje pa tej lipi ne pravijo le »farovška lipa«, ampak je to drevo dobilo 
ime tudi po kmetu Ažiju- »Ažijeva lipa«. 
Naši predniki so postavili kapelico pod lipo in  tako povezali svoj narod-
ni simbol (lipo) s krščanstvom ter njegovimi znamenji.
Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju, Raziskovalna 
naloga zgodovinskega krožka OŠ Neznanih talcev Dravograd, Danijela 
Berglez-Sušek, Dravograd, 1993, str.13. Arhiv Župnije Črneče.

 

K at e g o r i j a :
Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.58930502294053° geogr. širina, 15.000715255737304° geogr. dolžina

U p o d o b l j e n i  m o t i v i  /  n a p i s i :
V nišah so upodobljeni: v prvi Mati Božja, v drugi sv. 
Andrej in v tretji apostol Jakob starejši. Četrta niša ni 
bila poslikana. Po prenovi niše niso poslikane.

U m e t n i K / U m e t n i c a :
neznan

č a s  n a s ta n K a :
18. stoletje, obnovljeno 1987

l a s t n i K  /  v a r U h :
Župnijski urad Črneče

e v i d e n č n a  š t e v i l K a  d e d i š č i n e :
7403
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Znamenje pri Moriju
opis
Slopasto znamenje, ki ima spremenjeno streho členijo štiri niše, ki niso 
poslikane.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V bližini kmetije Mori je kapela, ki so jo sezidali pred približno 200 do 
300 leti. Postavili so jo ob takratni glavni cesti z Ojstrice v Dravograd. 
Včasih so mimo kapele vodile procesije ob cerkvenih slavjih.

Vir: Anja Pečoler, 2007.

 

K at e g o r i j a :
Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.618723585698525° geogr. širina, 15.03677487373352° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Ojstrica
2370 Dravograd
Znamenje stoji južno od cerkev sv. Janeza Krstnika na 
Ojstrici, v bližini gostilne Mori.

č a s  n a s ta n K a :
Zadnja četrtina 18. stoletja

e v i d e n č n a  š t e v i l K a  d e d i š č i n e :
7408
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Zorkova kapela
opis
Zidana kapela z večjo notranjo nišo. Na zunanjih stenah sta dve manjši, 
plitki niši. Trikotna niša je v zatrepu kapele. Pokriva jo dvokapna streha, 
krita z opeko. Vhod v notranjost zapirajo železna vratca.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vzrok postavitve kapele ni znan.

 

K at e g o r i j a :
Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Geo-Koordinate:
46.6016° geogr. širina, 15.1054° geogr. dolžina

g e o g r a f s K a  d o l o č i t e v  l e g e :
Trbonje 14
2371 Trbonje
Stoji na križišču poti k pokopališču ob Zorkovi 
domačiji, Trbonje 14.

U p o d o b l j e n i  m o t i v i  /  n a p i s i :
V notranjosti kapele je božji grob. Glavna podoba 
v kapeli je Jezus na križu, ob njem pa molita Marija 
in Marija Magdalena. Na desni so naslikani angeli in 
žeblji, ki so prebodli Jezusove roke in noge. Na vrhu 
znotraj je naslikan sv. Duh v podobi goloba, spodaj 
pa je podoba božjega groba. Tudi zunanjost kapele 
je poslikana. Na eni strani je podoba sv. Alojzija z lilijo 
v roki, na drugi strani pa je podoba sv. Simeona, ki 
ima Jezusa v naročju. Na vrhu kapele je v majhnem 
oboku naslikan Jezus, okoli njega pa ovčke.

č a s  n a s ta n K a :
Obnovljena leta 1971, obnovljena ponovno v začetku 
21. stoletja

l a s t n i K  /  v a r U h :
Družina p.d. Zorko
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