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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 Mežica, za njo župan Dušan Krebel
Redakcija: Karla Oder, Srečko Štajnbaher
Fotografije in besedila: Igor Glasenčnik, Tomo Jeseničnik, Franc Linasi, T
adej Pungartnik, Vinko Skitek, Andreja Šipek, Srečko Štajnbaher, Mojca Štuhec
Produkcija: ilab crossmedia

Projekt je financiran s strani Evropske unije, Dežele Koroške in Službe vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko.
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Spoštovani!
Knjiga, ki je pred vami, prikazuje del zgodovinsko zelo bogatega dogajanja v
kraju in občini Mežica. Kot župan z velikim veseljem prispevam nekaj uvodnih
misli. Knjiga je namenjena vsem, tako prebivalcem, obiskovalcem kot tudi stro
kovnjakom. Opisuje pomembna obeležja, kipe in stavbe, ki segajo v bližnjo pa
tudi starejšo zgodovino našega rudarskega mesta, saj začetki rudarjenja v Mežici
segajo že v pozni srednji vek.
V knjigi so poleg fotografij tudi opisi in zgodovina objekta, prav tako so zapisani
uporabni podatki: lega, čas nastanka, avtor, lastnik oziroma varuh. Tako lahko
vsak, ki vzame knjigo v roke, brez težav poišče zanimivosti.
Veseli me, da se zbirka izdanih knjig o našem kraju pridno polni. Naša naloga
je, da ohranjamo izročila naših prednikov in jih prenašamo v prihodnje rodove.
Narod, ki ne ceni svoje zgodovine, tudi nima jasne prihodnosti.
In ta knjiga je še en kamenček v mozaiku našega truda.
Dušan Krebel
Župan občine Mežica

3

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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Adamov križ

Kategorija:

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ s križanim, ki je precej velik kip. Križ ima lepo, valovito
pločevinasto streho. Pod križem je cvetlična greda zagrajena z lično ograjo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je nekoč stal bolj ob gozdu, kjer so potekale stare poti. Stara mama
od današnje Adamove babice je pripovedovala, da naj bi tja ob gozd hodila neka ženska v črnem vsak dan molit. Zato so na tam mestu postavili
križ.
Ko so se ceste spreminjale je križ brez pomena stal ob gozdu. Adamovi
so ga dali prestaviti in leta 2000 so ga obnovili v spomin na njihovega
umrlega očeta. Njemu v spomin so leta 2009 darovali pri križu mašo.
Pomen križa je dokaj jasen. Na razpotjih so pogosto postavljali križe že
zaradi lažje orientacije.
Vir: Franc Linasi in Igor Glasenčnik.

Geo-Koordinate:
46.54085880843801° geogr. širina, 14.836864471435547° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Lom 28
2393 Mežica
Adamov križ stoji na razpotju pred domačijo (Lom 28),
ko se cesta z vrha, pri križu dvigne na vrh Loma; hkrati
pa spušča proti zadnjim kmetijam ob sedanji državni
meji z Avstrijo.

Upodobljeni motivi / napisi:
razpelo s križanim

Umetnik/umetnica:

Obnavljali so ga domači Adamovi

Čas nastanka:

Vsaj 150 let, obnovljen leta 2000

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Adam
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Bargetova vila

Kategorija:

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Enonadstropna, zidana stavba. Ima ohranjene še vse prvotne arhitekturne elemente, čeprav je bila že večkrat prenovljena. Vila ima danes živo
rumeno fasado.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V vili so do druge svetovne vojne bivali generalni direktorji rudnika.
Danes imajo v njej prostor galerija Štibelc in druga društva.
Vir: Tadej Pungartnik, tipkopis, 2010.

Geo-Koordinate:
46.51997567805679° geogr. širina, 14.8525071144104° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Partizanska cesta 6
2392 Mežica
Vila stoji v centru naselja, na Partizanski cesti 6, Mežica.

Umetnik/umetnica:

Investitor: Bleiberger Bergwerks Union

Čas nastanka:
1922
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Centrala

Kategorija:

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Hiša je enonadstropna zidana stavba. Pokriva jo dvokapna streha z
opečnato ktirino.
Severni del stavbe, kjer je bila strojnica elektrarne, krasijo velika industrijska okna, ki dovajajo zadostne količine svetlobe.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvotno je bila v stavbi topilnica, kjer so postavili plamensko peč. Leta
1906 so topilnico opustili, v stavbi pa uredili strojnico hidroelektrarne in
stanovanja. Na začetku 90. let je bila v pritličju stanovanjskega dela nekaj
časa trgovina z živili. Danes je stavba zanemarjena in služi kot skladišče.
Vir: Tadej Pungartnik, Rudniške hiše, analiza stavbne dediščine Rudnika
Mežica, Mežica, 2006.
Geo-Koordinate:
46.511654930086586° geogr. širina, 14.86398696899414° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Polena 22
2392 Mežica
Hiša leži ob glavni cesti Mežica-Črna, v zaselku Polena,
Polena 22, Mežica.

Umetnik/umetnica:

Investitor: družba Brunner-Kompoš

Čas nastanka:
1814

Lastnik / Varuh:
Rudnik Mežica
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Cerkev sv. Jakoba

Kategorija:

Slika, kip, Fasadni ornament

Opis
Cerkev je enoladijsko zasnovana z razčlenjeno zahodno fasado in se na
vzhodu zaključi v ravno zaključenem pravokotnem prezbiteriju. Fasado
sv. Jakoba krasi zgoraj vrsta polkrožnih, pod njimi pa pokončno pravokotnih oken, vendar sta dve okni na pročelju danes zaprti z vitraži. Nad
zahodnim pročeljem se dviga zvonik s čebulasto streho, ob severno steno ladje pa je prislonjena dolga pravokotna zakristija.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Glede na dejstvo, da je bila prvotna Mežiška cerkev leta 1154 dodeljena samostanu v Dobrli vasi, je domnevno nastala že kakšno desetletje
pred tem. Prvotna stavba naj bi nastala v več fazah in prezidavah in naj bi
bila romanska cerkvica-kapela, na vzhodu zaključena s polkrožno apsido.
Cerkev naj bi bila večkrat prezidana, nazadnje 1840.
Vir: Mežica 1994, O podobi in preteklosti kraja ob njegovi 840-letnici, str.
41-43.; Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, Katalog, Ravne na Koroškem, 2002, str.79-82.

Geo-Koordinate:
46.52219875832904° geogr. širina, 14.851605892181396° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:
2392 Mežica
Cerkev stoji severno od starega trga.

Upodobljeni motivi / napisi:

Freska sv. Jakoba na fasadi cerkve.

Umetnik/umetnica:

1840 leta: mojster gradnje Pietrij Rudolf iz Velikovca

Čas nastanka:

tretja četrtina 12. stol., 1154, druga četrtina 19. stol.,
1840

Lastnik / Varuh:
Župnija Mežica

Evidenčna številka dediščine:
EŠD 3174
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Cerkev sv. Lenarta na Platu
Opis
Zunanjščina cerkve sv. Lenarta predstavlja stavbo s precej široko ladjo in
5/8 zaključenim prezbiterijem. Stavba je kapelnega tipa, saj na zunaj ni
viden prehod med ladjo in prezbiterijem. Ob severni strani prezbiterija in
dela ladje je prizidana zakristija, ki je preprostega kvadratnega tlorisa, z
majhnimi kvadratnimi okenci. Ob zahodni fasadi se dviga širok zahodni
zvonik. Spodnja kvadratna osnova zvonika prehaja v osmerokotni zgornji del, ki se zaključuje s skodlami pokrito streho. Celotna stavba je pokrita
s skodlasto streho, njeno zunanjščino pa na severni fasadi krasi freska sv.
Krištofa.
Ob vstopu v cerkev je na zahodu vznožje zvonika obokano z eno polo
mrežastega oboka. V notranjščini je ladja preprosto oblikovana pravokotna prostornina, z ravnim lesenim stropom. Ladja je izredno široka in s
svojo skoraj dvoransko prostornino že opozarja na prihajajoče obdobje
renesanse. Na zahodu se ob vstopu nad ladjo dviga lesen pevski kor, katerega dno in ograja sta obita z deskami. Poslikan je, kot je bilo v navadi
v pozni gotiki, z živopisanimi cikcakastimi trakovi. Pevski kor sloni na stebru, ki je zaznamovan z letnico 1728.

ma vzdignil in skočil z grofom na Macigojev vrh. Tako je
bil Štalekar rešen.
Grof Štalekar je držal besedo prvič v življenju in sezidal sv. Lenartu cerkev, okoli nje pa razpel zlato verigo.
Ta zlata veriga je imela čudodelno moč. Kdor je prvič
priromal v cerkev in ugriznil vanjo, tega niso nikoli več
boleli zobje. Žal, pa so pozneje to verigo shranili na sodniji v Pliberku. Samo to je dobro, da je čudodelna moč
zlate verige prešla tudi na železno, ki je še zdaj razpeta
okoli cerkve.
Grof Štalekar je umrl, še preden je mogel grad popraviti
in izkopati svoj zaklad.
Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške
doline, Katalog, 2002, str. 83-87, Vinko Möderndorfer,
Koroške ljudske pravljice in pripovedke, Celovec, 1994,
str. 7-9.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Cerkev je glede na arhitekturno zgradbo poznogotska, nastala verjetno
konec 15. ali celo v začetku 16. stoletja. Ob konzervatorskih delih v sedemdesetih letih 20. stoletja so v notranjosti na steni pevskega kora na
prvi plasti beleža odkrili daljši tekst z letnico 1515 in zraven velik nečitljiv
podpis z letnico 1535, ki dokazuje, da je cerkev v začetku 16. stoletja že
stala.
LEGENDA O NASTANKU CERKVE:
PIPOVEDKA: Turki v Mežici
Južno od Mežice je na pobočju Pece 754 m visok hrib Štalekar. Na vrhu
hriba se še vidijo ostanki staroveške stavbe.
Pred več sto leti je stal na Štalekarjevem vrhu grad grofa Štalekarja. Grof
je imel velik trop služinčadi in najetih vojakov. Bil je zelo mogočen, ker je
bil tedaj edini v Mežiški dolini. Bil je nepremagljiv, ker je imel njegov grad
izvrstno lego in edini dohod od Pliberka. Od tod so Turki tudi napadli
Štalekarjev grad.
Priteplo se jih je ko listja in trave. Kljub temu je bil prvi naskok odbit. Turki
pa so vedeli za grofovo bogastvo, saj je imel sam vso dolino pod seboj
in mu ni bilo treba deliti plena in desetine še z drugimi enakimi lakomniki, zato so še bolj hrepeneli po njem. Napadli so drugič. Boj je bil hud,
a Štalekarjevi hlapci in sužnji so junaško prelivali kri in umirali za grofa.
Medtem ko so se grofovi podložniki borili s Turki, je pohlepni in skopi
grof zakopaval svoj zaklad v grajski kleti. Da bi ga nikakor ne bilo mogoče
najti, ga je zakopal v rovu, ki je vodil iz grajske kleti pod zemljo v Pliberk.
Nato je rov zasul.
Ko je končal delo, ki je bilo baje edino v njegove življenju, je šel pogledat,
kako odbijajo njegovi vojaki Turke. Nudil se mu je strašen prizor: vsi njegovi ljudje so bili pobiti in Trki so že lezli čez zunanji grajski zid. Štalekar se
je ujel v past. Edino rešitev- podzemeljski rov v Pliberk, je prej sam zasul.
Samo še enega tovariša je imel, svojega konja. V smrtnem strahu je iskal izhod, toda od vseh strani so ga že obkolili Turki. Na Macigojevem
vrhu so se zlatili poslednji žarki zahajajočega sonca in grofu Štalekarju
je zasijal poslednji up. Če bi mogel njegov konj preskočiti dolino in priti na nasprotni vrh! Veren ni bil nikoli, ker je bil njegov posel ropanje in
izžemanje ubogega ljudstva, ker pa sila kola lomi, je vroče molil k sv.
Lenartu, da bi mu priskočil na pomoč. Venomer je ponavljal: »Saj ne bo
zastonj, saj ne bo zastonj… postavil ti bom na Platu, na Macigojevem,
cerkev…ne bo zastonj, postavil ti bom cerkev, cerkev…in okoli cerkve
bom razpel zlato verigo.« Ko je izgovoril zadnjo obljubo, se je konj blisko10

Kategorija:

Fasadni ornament

Geo-Koordinate:
46.5130735587962° geogr. širina, 14.898598194122314° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Plat nad Mežico
2392 Mežica
Cerkev sv. Lenarta stoji v gozdu, južno nad Kajžarjevo
domačijo, v naselju Plat nad Mežico.

Upodobljeni motivi / napisi:

Freska sv. Lenarta na fasadi cerkve.

Čas nastanka:

Konec 15. stoletja, 1994 so obnovili zunanjost

Evidenčna številka dediščine:
EŠD 3175
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Fontana z rudarjem in
njegovo ženo

Kategorija:

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Sredi glavnega trga v Mežici, ki je mesto z bogato rudarsko tradicijo, je
Stojan Batič postavil fontano s celopostavnima upodobitvama rudarja s
svetilko in njegove žene, ki v rokah nosi dete. Sama kompozicija ustvarja
napet odnos med figurama, drobnozrnato klesanje površine bronastih
kipov pa tega še potencira. Ob figurah so kosi rude iz marmornatih blokov.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V zgornjem delu Mežiške doline je znana večstoletna rudarska tradicija.
Po ohranjenih pisnih dokumentih segajo začetki pridobivanja svinčene
rude v leto 1665. Mežica je postala rudarsko središče po prvi svetovni
vojni.
Vir: Simona Javornik, Stojan Batič in njegova dela na Koroškem. Katalog,
Koroški muzej, Ravne na Koroškem, november 2000.

Geo-Koordinate:
46.52134241317791° geogr. širina, 14.852206707000732° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:
2393 Mežica
Fontana stoji sredi glavnega trga v Mežici pred
občinsko zgradbo.

Upodobljeni motivi / napisi:

Upodobljen je lik rudarja s svetilko in njegova žena, ki
v rokah nosi dete.

Umetnik/umetnica:

Stojan Batič, akademski kipar

Čas nastanka:
1982

Lastnik / Varuh:
Občina Mežica
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Forma viva,
Petar Hadži Boškov

Kategorija:

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Varjeno skulpturo v Mežici odlikuje organska rast razrahljane tektonike
stebra, ki se z ekspresivno linearno dinamiko monumentalno vzpenja v
nebo. Prefinjeno zalomljena vertikala izziva zakone statike, saj se lahkotno in v idealnem ravnotežju vrašča v svoje travnato izhodišče v podnožju.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Petar Hadži Boškov: Rojen leta 1928 v Skopju v Makedoniji. Študij na kiparskem oddelku Akademije za likovno umetnost v Ljubljani je končal
leta 1953. Strokovno se je izpopolnjeval v Franciji, Italiji, Nemčiji, Belgiji, Švici in Angliji, kjer je 1959/60 opravil specializacijo kot angleški
štipendist. V tem času je v Londonu tudi z uspehom razstavljal, saj so
njegova dela odkupili za zbirko Grabowski in Drian ter privatni zbirki
Anye Linden in B. Koerner. Leta 1961 je sodeloval na prvem simpoziju
Forme vive v Kostanjevici na Krki.
Literatura: Marko Košan, Forma viva Ravne na Koroškem 1964-1989. Katalog, Koroški muzej Ravne na Koroškem, 1999, str. 54,55.

Geo-Koordinate:
46.51747392722786° geogr. širina, 14.85325813293457° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:
2392 Mežica
Forma viva stoji v parku ob cesti proti pokopališču,
Mežica.

Upodobljeni motivi / napisi:
Abstraktna skulptura

Umetnik/umetnica:
Petar Hadži Boškov

Čas nastanka:
1975

Lastnik / Varuh:

Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.
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Gutovnikov križ

Kategorija:

Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Križ - križevna tabla je narejena iz lesa in pobarvana. Lesena »škatla« ima
obliko krste. V njej je postavljeno razpelo s Križanim. Pod njim je postavljena vaza z rožami. Streha je strma dvokapnica in narejena iz pločevine.
Notranjost je pobarvana s svetlo modro barvo, zunanjost s temno rdečo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zgodba o nastanku in postavitvi križa ni več znana.

Geo-Koordinate:
46.51702996887152° geogr. širina, 14.861283302307129° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Onkraj Meže 2
2392 Mežica
Gutovnikov križ stoji na lipi malo pred domačijo.
Onkraj Meže 2.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim.

Umetnik/umetnica:
Neznan

Čas nastanka:
1930

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Gutovnik
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Hamunov križ

Kategorija:

Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Križevna, lesena tabla s podobo križanega. Okoli razpela je venec umetnih rož.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Domačini Loma ga imenujejo Humanov križ. Verjetno zato, ker je na njihovem posestvu.
Tabla je na križišču cest v gozdu pritrjena na veliko lipo. Verjetno je tam
zaradi križišča poti.
Vir: Franc Linasi in Igor Glasenčnik, 2009.

Geo-Koordinate:
46.5402093916838° geogr. širina, 14.845061302185059° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Lom nad Mežico
2393 Mežica
Na Lomu, na lipi, na križpotju na vrhu Loma je križevna
tabla.

Upodobljeni motivi / napisi:
Podoba križanega

Umetnik/umetnica:
Neznan

Čas nastanka:
Ni znano

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Hamun
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Hribernikova kapela

Kategorija:

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela z notranjim oltarjem. Ima dve stenski niši, ki nista poslikani. Streha je dvokapna z leseno kritino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Domačini kapelico imenujejo tudi križ.
Vir: Franc Linasi in Igor Glasenčnik.

Geo-Koordinate:
46.529729092828866° geogr. širina, 14.843301773071289° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Podkraj 13
2393 Mežica
Kapelica stoji nad domačijo Hribernik, v Podkraju 13,
Mežica.

Upodobljeni motivi / napisi:

V notranjosti kapele je precej veliko razpelo.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas nastanka:
ni znan

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Hribernik
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Inženirska hiša

Kategorija:

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Stavba predstavlja dvonadstropno, zidano hišo, katere tloris je oblikovan
v obliki črke U.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvotno so v stavbi bila stanovanja rudniških inženirjev in uradnikov. Na
podstrehi pa sta bili tudi dve sobi za goste, kjer so prenočevali poslovni
partnerji rudnika.
Hiša še vedno služi svojemu namenu. Vendar po drugi svetovni vojni v
stanovanjih ni več živela rudniška elita.
Vir: Tadej Pungartnik, Rudniške hiše, analiza stavbne dediščine Rudnika
Mežica, Mežica, 2006.

Geo-Koordinate:
46.51242282531889° geogr. širina, 14.862935543060302° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Polena 8
2392 Mežica
Hiša leži ob glavni cesti Mežica-Črna, v zaselku Polena,
Polena 8, Mežica.

Umetnik/umetnica:

Investitor: družba The Central European Mines Limited,
Mežica

Čas nastanka:
1923

Lastnik / Varuh:
Rudnik Mežica
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Inženirska vila

Kategorija:

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Enonadstropna, dvoosna, zidana stavba ima tudi bivalno podstrešje.
Streha je dvokapna in razgibana.
Vila iz začetka 20. stoletja ima danes obnovljeno fasado, temno vijoličnerdeče barve.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kot že ime pove, so v vili bivali rudniški inženirji oziroma uradniki.
Danes je hiša spremenjena v enodružinska stanovanja.
Vir: Tadej Pungartnik, tipkopis, 2010.

Geo-Koordinate:
46.520721308437224° geogr. širina, 14.852635860443115° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Partizanska cesta 4
2392 Mežica
Vila stoji v centru Mežice, na Partizanski cesti 4, Mežica
.

Umetnik/umetnica:

Investitor: The Central European Mine Limitid, Mežica

Čas nastanka:
1922

Lastnik / Varuh:
Rudnik Mežica
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Kajžarjev križ

Kategorija:

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Velik lesen križ pritrjen na lipo. Razpelo ima leseno nebo in polkrožno
pločevinasto streho. Nad Križanim je napisna tabla v nemškem jeziku.
Pod kipom je polička z leseno ograjico, kamor postavljajo rože.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je že zelo star, saj so ga leta 1871 obnavljali. Zakaj križ stoji na tem
mestu in kdo ga je dal postaviti se ne ve več. Znano pa je, da je sedanji
križ 1981. leta obnovil nekdanji pastir pri Kajžerju Ivan Šumah.
Vir: župnik Linasi, po Igor Glasenčnik.

Geo-Koordinate:
46.5116253954379° geogr. širina, 14.88372802734375° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Plat nad Mežico 13
2392 Mežica
Križ stoji pod lipo pri kmetiji Kajžer na Platu 13, v bližini
cerkve sv. Lenarta.

Upodobljeni motivi / napisi:

Križani in napis na križu:
RENOVIRT von JOSEF SCHASHE (Žaže) und AGNES
STOPAR 1871.
In še oznaka I.Š. 1981.

Umetnik/umetnica:

1981 je Križanega izdelal Ivan Šumah

Čas nastanka:

obnovljen1871; obnovljen 1981

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Kajžer
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Kajžarjev križ II

Kategorija:

Mrtvaški križ, Znamenje / Križ

Opis
Leseno razpelo s križanim, ki je zelo velik. Skoraj spominja na pokopališki
križ. Ima valovito pločevinasto streho.
Najznamenitejši križ v župniji Mežica naj bi bil Kajžarjev križ. Danes ne
stoji na prvotnem mestu. Premaknili so ga na spodnjo stran ceste.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
O kraju, kjer je stal prej pripoveduje knjiga Koroške pripovedke Vinka
Möderndorferja, na str. 38:
»V Mežici je razsajala kuga. Da bi se črna smet ne razširila še po drugih krajih, je stala pri Rehtu vojaška straža, ki je morala paziti, da ni šel kdo iz vasi
ali pa prišel tujec iz Pliberka v vas. Pri Kajžarjevem križu, na desnem bregu
Meže, so skopali globoko jamo in zagrozili, da bodo vsakogar, ki bi prišel
do nje in hotel v vas, živega pokopali. Kajžar je imel prelepo hčer (17 let).
Ta lepotica je prišla prva do jame in hotela po opravkih v Mežico. Vojaki
so jo zgrabili in vrgli v jamo. Kljub milim prošnjam in pretresljivemu joku
so jo živo pokopali. Od tistega časa je kuga prenehala. Vojaki in ljudje so
bili prepričani, da se je kuga spremenila v lepo Kajžarjevo hčer in da je
zaradi tega ponehala moriti ljudi, kjer so jo zakopali…«

Geo-Koordinate:
46.52175582286708° geogr. širina, 14.855082035064697° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

V času pred drugo svetovno vojno so se ob tem križu zbirali ljudje k
prošnji procesiji za lepo vreme, za dež.

Onkraj Meže
2393 Mežica
Križ stoji ob domu upokojencev čez most, Onkraj
Meže.

Vir: Franc Linasi in Igor Glasenčnik; Vinko Möderndorfer, Koroške pripovedke. Ljubljana 1957, str. 38.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas nastanka:

Pred drugo svetovno vojno

Lastnik / Varuh:
Družina Kajžar
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Kapela na Mrvovem

Kategorija:

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidan objekt z notranjo nišo. V njej je križ. Kapelica je brez zunanjih poslikav. Ima dvokapno streho, krito z opečnato kritino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica je bila postavljena verjetno zaradi kakšne zaobljube ali pa je prej
na njenem mestu stal križ, ki so ga nadomestili z zidanim objektom v katerega so postavili križ.
Zanimivo je dejstvo, da so številne kapele zgradili na mestih, kjer so bili
nekoč leseni križi.
Vir: župnik Linasi, po Igorju Glasenčnik.; gospa Hudina.

Geo-Koordinate:
46.521858190509704° geogr. širina, 14.847046136856079° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Mrvovo 11 in 12
2392 Mežica
Kapela stoji na vrtu hiš Mrvovo 11 in 12, Mežica.

Upodobljeni motivi / napisi:

V kapeli je križ z Jezusom; na oboku so narisane zvezdice; na zunanjem delu je napis: IHS 1836.

Umetnik/umetnica:

Zgradili sta jo družini Maklin in Konečnik

Čas nastanka:

1836, obnovljena 10.6.1976

Lastnik / Varuh:

Danes so skrbniki družini Dobovičnik in Hudina
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Kogelnikov križ

Kategorija:

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z razpelom, ima pločevinasto streho.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju Vodovnikove babice Marije, je bil na tem mestu že
prej križ. Motivi postavitve pa so se izgubili. Križ se je z leti podrl.
Obnovljen križ je narejen na željo tete gospe Marjane, ki je pri svojih 96
letih (umrla je 2005) izrazila željo, da bi križ obnovili. Njena družina ga ni
nikoli obnovila, ona pa je imela občutek, da ne more umreti, če te zaobljube ne bo izpolnila. Tako je leta 1992/93 Roman Kamenik dal narediti
nov križ, kipec mu je naredil rezbar 1996 leta.
Blagoslovitev je bila v zelo slabem vremenu. Prišlo pa je precej sosednjih
kmetov z Loma. Križ je blagoslovil domači župnik Franc Linasi, navzoč pa
je bil tudi upokojeni župnik iz Mežice Jože Lodrant.
Vir: Franc Linasi in Igor Glasenčnik.

Geo-Koordinate:
46.54432616887324° geogr. širina, 14.845662117004395° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Lom 27
2393 Mežica
Na Kogelnikovem posestvu, nasproti mogočne lipe,
stoji križ, Lom 27, Mežica.

Upodobljeni motivi / napisi:
razpelo s križanim

Umetnik/umetnica:

Križanega je izdelal Rudi Novak, domači rezbar iz
Brega nad Mežico.

Čas nastanka:
15. julij 1996

Lastnik / Varuh:

Marjana in Roman Kamenik

22

Krivčev mlin

Kategorija:

Mlin, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Manjši lesen mlin je zelo dobro ohranjen. Ima eno vodno kolo in en mlinski kamen. Ohranjen je še ves notranji inventar.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pri mlinu so sprva mleli le za domače potrebe. Na potoku v Podkraju je
bilo sprva 8 mlinov. Kasneje so številne opustili in tako je krivčev mlin
mlel tudi za deset okoliških sosedov. Mleli so še pred 25 leti, ko je gospodar še hodil v službo. Ko se je upokojil, so tudi potrebo po mletju čisto
opustili. Tako je mlin danes skladišče nepotrebnih stvari.
Iz bližnje šole in vrtca hodijo mlin gledati otroci v okviru učnega programa, kjer jim pokažejo delovanje mlina nekoč.
Ustni vir: Leopold Krivec, 2010.
Geo-Koordinate:
46.51973205403148° geogr. širina, 14.830212593078613° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Podkraj pri Mežici 29
2392 Mežica
Mlin stoji pod domačijo Krivec, Podkraj pri Mežici 29.

Čas nastanka:

Konec 19. stoletja

Lastnik / Varuh:
Leopold Krivec
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Križ na Melanškovi hiši

Kategorija:

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z razpelom in leseno streho je pritrjen na steno lesene stare
Melanškove hiše.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Stara Melanškova hiša je v zelo slabem stanju. Stoji tik ob cesti. Samo čez
cesto stoji nova hiša z isto hišno številko.
Zakaj je na njeni steni pritrjen križ ni znano. Mogoče zato, ker domačija
nima svoje kapele ali prosto stoječega križa.

Geo-Koordinate:
46.5319709643852° geogr. širina, 14.828410148620605° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Podkraj 11
2392 Mežica
Stara Melanškova hiša stoji tik ob cesti v Podkraju 11
nad Mežico.

Upodobljeni motivi / napisi:

Razpelo s križanim, okoli njega venec iz umetnih
cvetlic.

Čas nastanka:
Ni znano

Lastnik / Varuh:

Družina Melanšek
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Križ ob cesti na Breg

Kategorija:

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Križ ima leseno nebo in leseno ostrešje. Pokriva ga dvokapna streha krita
z bakrom. Kip Jezusa je narejen iz železa. Podstavek je polkrožno zabetoniran.
Pod križem so sveče in posoda s cvetjem.

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

Geo-Koordinate:
46.50876242728205° geogr. širina, 14.861454963684082° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Breg 2 in 3
2392 Mežica
Križ stoji ob glavni cesti, ki pelje poteka od hiše Breg 1
do Breg 2 in 3, Mežica.

Upodobljeni motivi / napisi:
Križani
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Križ za cerkvijo sv. Jakoba

Kategorija:

Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen pokopališki križ z razpelom ima leseno valovito streho.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je stal na starem pokopališču, ki so ga opustili in uredili novega.
Pokopališke križe so postavljali na pokopališčih, da so opominjali ljudi na
nov začetek življenja po smrti. Križi predstavljajo upanje v novo življenje.

Geo-Koordinate:
46.522169229410565° geogr. širina, 14.851820468902588° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:
2393 Mežica
Križ stoji za cerkvijo sv. Jakoba v Mežici.

Upodobljeni motivi / napisi:

Razpelo s križanim in napis INRI.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas nastanka:
ni znano

Lastnik / Varuh:
Župnija Mežica
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Kržev križ

Kategorija:

Poljski križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z razpelom in pločevinasto valovito streho. Okoli križanega je
venec umetnih cvetlic. Nad križanim je napisano posvetilo in zavarovano
s steklom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Jože Vačun je z ženo Marijo med vojno naredil zaobljubo, da bo postavil
križ, če preživi vojno.
Leta 1954 pa se je oče Martin Vačun ponesrečil pri sekanju drv v gozdu
pod Krževem. Zaradi poškodbe ni mogel dospeti do domačija in je na
travniku izkrvavel. Na tem mestu je Jože Vačun- Martinov sin s sorodniki
postavil križ z napisom.
Vir: Franc Linasi in Igor Glasenčnik.
Geo-Koordinate:
46.54432616887324° geogr. širina, 14.835963249206543° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Lom 30
2393 Mežica
Križ stoji pod domačijo Krž, Lom 30, Mežica; na posestvu Adamovih.

Upodobljeni motivi / napisi:

Napis na križu:
O LJUBI MOŽ IN OČE NAŠ,
PRERANO ŠLI STE VI OD NAS
IN POSLOVILI NISMO SE
ŽE VAM JE STEKLA BOLEČA KRI.
IN SMRTNA ROKA VAS OBJELA
NAJDRAŽJE NAM DRUŽINI VZELA.
OJ MIR ZDAJ VEČNI DAN JE VAM
PRI BOGU V NEBESIH TAM.
KJER ZNAMENJE KRIŽA TU STOJI
TA PRIČA NAM IN GOVORI.
TA ŽALOSTEN ZA NAS JE KRAJ
OD KODER ŠLI STE V SVETI RAJ.
OH LJUBI ATI ZLATI NAŠ
NIKDAR NE POZABIM VAS.
ČEPRAV NA ZEMLJI UMRLI STE
V SREDI NAŠIH SRC ŽIVITE ŠE.
MARTIN VAČUN
Umrl 29.10.1954
žalujoča družina Vačun

Umetnik/umetnica:

Osojnik Pepi iz Helene

Čas nastanka:
1954

Lastnik / Varuh:
Družina Vačun
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Kunčevo znamenje

Kategorija:

Kužni steber, Znamenje / Križ

Opis
Kapelica je nepravilne trapezaste oblike, v podstavku je ožja, s štirikapno
streho, krito s »šitlni«. Osrednji del kapele, ki je širši od podstavka zaznamujejo štiri niše različnih velikosti. Gre za kužno znamenje.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po izročilu je znamenje bilo postavljeno v spomin kuge, ki je leta 1419
divjala v Mežiški dolini. Kuga je bila v srednjem veku najstrašnejša bolezen, ki je zadela veliko ljudi. Poznamo kar nekaj pričevanj v zgodovini, ki
pravijo, da je precej ljudi pobralo v mežici in njeni okolici. Najverjetneje
so žrtve kuge po takratnem običaju pokopali izven naseljenih predelov.
Pogosto so nad skupnim grobiščem kasneje zidali kapele in znamenja.
Vir: Zadnikar Marijan, Slovenska znamenja, Ljubljana 1991, str.252-253.;
župnik Linasi, po Igor Glasenčnik., Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški,
Mislinjski in Dravski dolini, Koroški tednik, let III, št. 45/46, 18. november
1999, str.7.

Geo-Koordinate:
46.525327748443374° geogr. širina, 14.862442016601562° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Onkraj Meže 5
2393 Mežica
Znamenje stoji pod domačijo Kunc, Onkraj Meže 5,
Mežica.

Upodobljeni motivi / napisi:

V nišah so naslikani svetniki: sv. Jurij, sv. Anton, sv.
Jožef in sv. Križ z Janezom in Marijo.
Napis nad eno izmed niš:
MEMENTO PESTIS MCDXIX (prevod: Spominjaj se kuge
1419).

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas nastanka:

1619, 1784 , obnovljena v 90-tih 20. stoletja

Lastnik / Varuh:

Domačija p.d. Kunc, Jože Pratnekar

Evidenčna številka dediščine:
EŠD 7668
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Kužno znamenje

Kategorija:

Znamenje / Križ

Opis
Betonski križ na dolomitni skali zahodno od ceste Žerjav-Mežica.
Postavljen je bil v spomin na kugo iz leta 1716.

Geo-Koordinate:
46.49085856576207° geogr. širina, 14.873299598693847° geogr. dolžina

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas nastanka:

prva četrtina 18. stoletja

Lastnik / Varuh:
Ladinik Marko

Evidenčna številka dediščine:
7733
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Lesena skulptura kot
nagrobnik

Kategorija:

Nagrobna plošča, Kultni in pravni spomenik

Opis
Lesena skulptura kot nagrobnik.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zanimivi nagrobniki so tudi del kulturne dediščine.

Geo-Koordinate:
46.51446163294696° geogr. širina, 14.852571487426758° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:
2392 Mežica
Na novem zgornjem mežiškem pokopališču je na
grobu postavljen ta lesen spomenik.

Upodobljeni motivi / napisi:
Abstraktna skulptura

Čas nastanka:
1978
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Libnikova kapela

Kategorija:

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidan, dokaj širok objekt. Pokriva jo dvokapna streha, danes prekrita z
opeko. Kapela ima zunanje niše in notranji prostor, v katerem je oltarna
menza.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zakaj je bila kapelica postavljena ni več znano, saj so sedanji lastniki posestvo kupili po drugi svetovni vojni. Tudi čas postavitve ni znan.
Zadnjič je bila obnovljena leta 1966 ob rojstvu hčerke Olge Vršič. O čemer
priča tudi napis v kapelici. Ob obnovi je kapelico blagoslovi župnik Jože
Lodrant.
V poletju 1992 je bila kapela po želji Štefana in Helene Vršič ponovno obnovljena. Veliko dela je vanjo vložil tudi Frenk Kumprej, ki se je nameraval
poročiti z Libnikovo hčerko. Koroški akademski slikar je poslikal obnovljeno kapelico: Marija, sv. Franšička Asiškega in sv. Antona Padovanskega.
Kapelico je blagoslovil domači župnik Franc Linasi. Kljub hladnemu oktobrskemu vremenu je bilo veliko ljudi, ki so se zbrali tudi ob 50 letnici
Helene Vršič. V januarju 1993 pa se je Frenk Kumprej smrtno ponesrečil z
avtomobilom v Dobji vasi.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini,
Koroški tednik, let III, št. 49/50, 16. december 1999, str.7.

Geo-Koordinate:
46.53205953510894° geogr. širina, 14.865875244140625° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Onkraj Meže
2392 Mežica
Kapela stoji pod Libnikovo domačijo, ob nekdanji
pešpoti v Mežico, Onkraj Meže.

Upodobljeni motivi / napisi:

V kapeli je slika Marije Brezmadežne, na vsaki strani sta
naslikana angela, na zunanjih stenah pa sta upodobljena sv. Frančišek in sv. Anton Padovanski.
Nad vhodom je napis AVE MARIJA.
V kapelici je napis o blagoslovitvi obnovljene kapele:
P.L.ČE. LODRANT JOŽE
31.7.1966
MEŽICA

Umetnik/umetnica:

Postavil jo je Anton Liebnik, Poslikave 1966 Avgust
Štrekelj iz Prevalj, Poslikave 1992 slikar Frenk Kumprej
z Leš.

Čas nastanka:

okoli 1850; obnovljena 1966 in 1992

Lastnik / Varuh:
Družina Vršič
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Marholčeva kapela

Kategorija:

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana velika kapela ima notranji prostor z oltarjem. V njej so leseni kipci
in razpelo. Kapela ima dvoje manjših oken za dovajanje svetlobe. Velika
vhodna vrata zapirajo železna vratca. Kapelo pokriva dvokapna streha s
čopom. Na vrhu je postavljen stolp z zvoncem. Krita je s skodlami. Pred
vhodom sta položeni dve kamniti stopnici. Prva je prenesena iz mežiške
cerkve, ko so le to obnavljali.
Okoli kapelice so postavljena cvetlična korita in je vedno lepo oskrbovana.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvotno je na tem kraju bila križevna tabla s podobo sv. Barbare, pritrjena na bližnjo lipo. Kasneje so namesto nje postavili križ. 1983 je Albert
Pratnekar (Pikalov Berti) razpadajoče znamenje postavil na samostojno
mesto. 1985 so namesto znamenja postavili križ ob križišču poti. Križ je
bil lesen z leseno streho.
1997 so na njegovem mestu Mežiški farani postavili mogočno kapelo
in jo posvetili Mariji Pomagaj. Prvotni križ je ohranjen v kapeli nad kipci
svetnikov.
Sedaj imajo pri kapeli na leto tri svete maše. Za kapelo pa skrbi soseda z
domačije Marholče.
Zgodba, zakaj je bila postavljena križevna tabla, kasneje križ in danes
kapela,ni znana.
Vir: župnik Linasi, po Igor Glasenčnik; ustni vir Štefka Pratnekar.

Geo-Koordinate:
46.50175992487051° geogr. širina, 14.842057228088379° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Breg
2392 Mežica
Kapela stoji ob pešpoti iz Brega (Perga) na Šumahov
vrh, ob domačiji Marholče.

Upodobljeni motivi / napisi:

V kapeli so leseni kipci: sv. Anton Slomšek, sv. Marija
pomagaj z Brezij in sv. Barbara.
Nad kipci je veliko razpelo.

Umetnik/umetnica:

Novak Rudi, rezbar kipcev; Kunčev Jurij, kupil zvonec

Čas nastanka:

1997 (prej križ, ki je bil na to mesto postavljen 1983)

Lastnik / Varuh:

Oskrbuje jo Štefka Pratnekar
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Muhičev križ

Kategorija:

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z zelo velikim križanim. Ima pločevinasto streho. Križ je podoben Likevičevemu v Dobji vasi.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ob lepih nedeljah se je procesija z »najsvetejšim« pri tem križu vedno
ustavila. Na tem mestu so brali »drugi evangelij«.
Lega križa se je umikala zaradi urejanja ceste, ki poteka tik mimo križa.
Glede procesij z najsvetejšim pa še tole:
Prvi evangelij se je bral ob kapeli pri »Lipi«, ki je danes ni več. Drugi evangelij se je bral pri Muhičevem križu, tretji pri Vončinatovi kapeli, ki so jo
tudi že podrli, Četrti evangelij pa pri Stoparjevi kapeli, ki pa še stoji.
Vir: župnik Linasi, po Igorju Glasenčnik.
Geo-Koordinate:
46.52035218576546° geogr. širina, 14.850962162017822° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Ulica kralja Matjaža 8
2392 Mežica
Muhičev križ stoji v vrtu hiše Muhičevih, tik ob cesti,
skoraj v središču Mežice.

Upodobljeni motivi / napisi:
Lesen kip križanega Jezusa

Umetnik/umetnica:
Stane Muhič

Čas nastanka:
Okoli 1930

Lastnik / Varuh:
Družina Muhič
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Najevnikova kapela

Kategorija:

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica je zidan objekt z notranjim prostorom. Stene so poslikane,
streha je dvokapna in krita s šitlni. Notranji prostor zapirajo lesena vratca.
Nad vhodom je pritrjen zvonec. Tam je tudi zračna lina v obliki enakokrakega križa.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelico so postavili v spomin na dogodke, ki so bili prisotni ob razsajanju kuge v teh krajih. Po legendi naj bi tukaj žrtvovali mlado dekle, da bi
se kuga ustavila.
Mimo te kapelice so v preteklosti šle procesije za dobro letino in lepo
vreme do sv. Lenarta.
Leta 1985 so obnovili streho kapelice s šitlni.
Leta 1989 pa je bila kapelica obnovljena.
Vir: župnik Linasi, po Igor Glasenčnik.

Geo-Koordinate:
46.52520963947606° geogr. širina, 14.877548217773437° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Plat 17
2392 Mežica
Kapelica stoji ob poti malo pod domačijo Najevnik na
Platu nad Mežico 17.

Upodobljeni motivi / napisi:

V kapeli je križ, ob njem sta na steno naslikana apostol
Janez in Marija. V notranjosti je na zahodni steni upodobljen sv. Alojzij, na levi strani pa sv. Pavel. Na stropu
je podoba Boga Očeta in sv. Duh (golob), te poslikave
so starejše.
Zunanjost ni poslikana.
Nad vhodom je napis:
HVALJEN JEZUS

Čas nastanka:

okoli 1800; obnovljena 1950; obnovljena 1989; 2010
nova streha

Lastnik / Varuh:

Družina Najevnik- Kersnik
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Nekdanja gostilna Stopar

Kategorija:

Fasadni ornament

Opis
Stavba predstavlja enonadstropno zidano hišo. Ima razgibano fasado.
Pokriva jo večkapna streha z novejšo kritino.
Danes je depandansa hotela Peca, ki je opuščena.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ena prvih gostiln je bila pri Stoparju kot stari potovski in furmanski
postojanki ob cesti proti Pliberku. Poslovala je do leta 1945, ko je bila z
zemljiščem vred odvzeta in nacionalizirana. Nato je poslovala še nekaj let
v okviru krajevnih podjetij, nakar so jo ukinili in v hiši uredili stanovanja.
Sedaj je hiša pridružena hotelu Peca kot prenočitvena depandansa. Leta
1993 pa so zgradbo dobili vrnjeno sorodniki prejšnjih lastnikov.
Vir: Mežica 1994, O podobi in preteklosti kraja ob njegovi 840-letnici, str.
126, 138.
Geo-Koordinate:
46.522832641923244° geogr. širina, 14.84950304031372° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Celovška cesta 12
2392 Mežica
Stavba stoji za cerkvijo v Mežici, Celovška cesta 12,
Mežica.

Čas nastanka:
18. stoletje
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Nekdanja mrliška veža

Kategorija:

Kultni in pravni spomenik

Opis
Ob vhodu na staro pokopališče v Mežici stoji stavba nekdanje mrliške
veže. To je pritlična hiša pravokotne oblike z neogotskim vhodnim portalom, ki se nadaljuje v majhen zvonik, na vrhu katerega je kamniti križ in
prostor za zvon, ki pa ga ni več. Na notranji strani je na steni nad vhodom
upodobljen kamniti križ iz katerega izhajajo štirje žarki. Na sprednji strani
je nad vhodom v obliki križa izdelana zračna lina. Nad vhodom je naslikana tudi letnica postavitve mrtvašnice, to je leto 1911.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Z razvojem rudnika svinca in cinka v Mežici je raslo tudi število prebivalcev. Zato so leta 1911 razširili pokopališče. V ta čas sodi, glede na zapisano letnico, tudi izgradnja vežice.
Vir: Karla Oder, Občina Ravne na Koroškem. Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja - 20. stoletje, Znanstveni inštitut Filozofske
fakultete v Ljubljani, 1992, str. 26.

Geo-Koordinate:
46.51710379812043° geogr. širina, 14.85276460647583° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Lenartova ulica
2392 Mežica
Stavba stoji ob vhodu na spodnje, staro pokopališče v
Mežici.

Upodobljeni motivi / napisi:

Letnica 1911 nad neogotskim vhodnim portalom in
kamniti križ na zadnji strani.

Čas nastanka:
1911

Lastnik / Varuh:
Župnija Mežica
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Odlomek nagrobne plošče

Kategorija:

Rimski kamen, Kultni in pravni spomenik

Opis
Zgornji del nagrobne plošče je iz belega pohorskega marmorja. Z vseh
strani je odlomljen. Na vrhu ohranjenega napisnega polja je moznica.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Odlomek je vzidan v prag pri glavnih vratih na zahodni strani gotske
cerkve sv. Lenarta na Platu, južno od Prevalj.
Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo, katalog, Slovenj Gradec, 2006,
str. 79.

Geo-Koordinate:
46.511077° geogr. širina, 14.898183° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Plat nad Mežico
2392 Mežica
Plošča je vzidana v cerkveni prag cerkve sv. Lenarta na
Platu.

Upodobljeni motivi / napisi:

Ohranjena je le ena napisna vrstica. Delno se vidi črka
V.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas nastanka:

Rimsko obdobje

Lastnik / Varuh:

Koroški pokrajinski muzej, enota Slovenj Gradec.
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Pokopališki križ v Mežici

Kategorija:

Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z Jezusom ima dvokapno streho in iz njegovega vznožja sta
narejeni dve leseni oljčni veji. Križ stoji na betonskem podstavku. Pri
njegovem vznožju je še en manjši litoželezni križ in napisna plošča na
podstavku

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na pokopališčih so postavljeni večji križi, kot središče pokopališča.
Postavljeni so v opomin na Jezusovo trpljenje in kot simbol minljivosti
življenja in upanje na novo večno življenje.

Geo-Koordinate:
46.51618830834419° geogr. širina, 14.850640296936035° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:
2392 Mežica
Križ stoji na novem pokopališču v Mežici.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim

Lastnik / Varuh:
Župnija Mežica
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Portal vhodnih vrat na
Keupovi hiši

Kategorija:

Fasadni ornament

Opis
Portal nad vrati je betonski in lepo oblikovan. K vratom vodita dve betonski stopnici. Vrata so mogočna, lesena in s stekleno zgornjo polovico ter
železno zaščitno mrežo.
Stavba je danes v slabem stanju. Fasada je na več mestih poškodovana.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Mogočna zidana enonadstropna stavba je v obliki črke L. v pritličnih
prostorih so dolgo časa bile različne trgovine in poslovni prostori. Glavna
vhodna vrata v hišo, kjer je stanovanjski del imajo mogočen vratni portal.
Za hišo je veliko dvorišče, ki ga na eni strani omejuje stavba v obliki črke L.
V Jožefinskem katastru je pri Keupu vpisan Keupp Thomas, v Franciscejskem pa Stoppar Thomas, vulgo Keup. Leta 1880 je lastnica Theresis
Stoppar, poročena Kraut, leta 1909 pa njena sestra Helena poročena Dorschel v Gradcu. Njeni dediči so hišo in posestvo prodali leta 1924 Stavbni
zadrugi Katoliški dom, ki jo je upravljala že nekaj let prej. Poleg zemljišč in
gozda v Senčni vasi je hiši pripadalo tudi t.i. Keupovo, t.j. danes pozidana
ravnica med Podjunsko ulico in Celovško cesto.
Sprva sta bili pri Keupu dve hiši, ki so ju okoli leta 1890 povezali v eno veliko nadstropno zgradbo po načrtih inženerja Dorschla. V pritličnem delu
prednje zgradbe s kamnitim portalom še obstaja staro zidovje z velbi.
Pri Keupu je obstajala gostilna že v drugi polovici 19. stoletja. Od okoli 1898 so jo imeli v najemu Guttenbergerjevi, po prvi svetovni vojni do
leta 1945 pa razni drugi najemniki. Keupova zgradba je kot nekdanja last
»Stavbne zadruge« bila po letu 1945 nacionalizirana in predana v upravljanje Kmečki zadrugi Mežica, pozneje pa je postala imovina KZ Prevalje.
Gostilna je bila tedaj opuščena in urejena v stanovanja.

Geo-Koordinate:
46.52261117722763° geogr. širina, 14.849910736083984° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Celovška cesta 8
2392 Mežica
Stavba stoji v bližini cerkve sv. Jakoba v Mežici.

Upodobljeni motivi / napisi:
Portal nad vhodnimi vrati.

Čas nastanka:
18. stoletje

Vir: Mežica 1994, O podobi in preteklosti kraja ob njegovi 840-letnici, str.
125-126, 139, 140, 150.
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Predovnikova kapela

Kategorija:

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela ima notranji prostor in dve zunanji niši. Kapela je poslikana, vendar so poslikave že zbledele. V notranjosti so razpelo, poslikave in
oltarna menza, pod katero je božji grob.
Streha je strma dvokapnica in krita s »šitlni«. Vhod v notranjost zapirajo
lesena vratca.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na mestu, kjer danes stoji kapela je bil prej lesen križ, zato ji domačini
še vedno pravijo Predovnikov križ. Ker je šla tod mimo vedno procesija do sv. Lenarta v prošnji za dobro letino in lepo vreme ali dež, je Lipš
Osojnik, praded današnjih Predovnikovih, dal postaviti kapelico v letih
1780-1800. Točna letnica ni znana. V tej hiši je bila nekoč gostilna, pa je
bila 1941 opuščena.
Kapelica je bila zadnjič obnovljena 1957, prebelil jo je zidarski obrtnik
Alojz Čuješ, podobe pa je obnovil nek Pavel, ki je bil poročen z Čuježevo
hčerko.
V kapelici je razpelo, ki ga je obnovil Ivan Šumah.
Vir: župnik Linasi, po Igor Glasenčnik.

Geo-Koordinate:
46.516793714600965° geogr. širina, 14.868922233581543° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Plat 14
2392 Mežica
Kapela stoji ob cesti pri domačiji Predovnik, Plat nad
Mežico 14.

Upodobljeni motivi / napisi:

V kapeli je križ. Na stenah so poslikave: na steni ob
križu je sv. Janez apostol in Marija. Na stropu je podoba Boga očeta. Nad vhodom v zatrepu je Božje oko,
pod njim pa letnica 1957.

Umetnik/umetnica:

Dal postaviti Lipš Osojnik

Čas nastanka:

1780-1800; obnovljena 1957.

Lastnik / Varuh:

Družina Predovnik
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Pričnikov križ

Kategorija:

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z razpelom. Ima pločevinasto, valovito streho. Kipec Križanega
je manjši. Okoli križa je postavljena lesena ograja. Pod njim je prostor za
vazo z rožami.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ na križišču je pogosto postavljen zaradi lažje orientacije.
6.6.1993 je domači župnik Franc Linasi blagoslovil obnovljeni križ. Ob lepi
udeležbi vernikov je bila ob tej priliki pri križu sv. maša za pokojnega
Adolfa Bivšek - Pričnikovega gospodarja.
Vir: župnik Linasi, po Igorju Glasenčnik.

Geo-Koordinate:
46.53034714218502° geogr. širina, 14.85325813293457° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Podkraj pri Mežici 15
2392 Mežica
Križ stoji nad domačijo Pričnik v robu gozda, Podkraj
pri Mežici 15.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s križanim

Čas nastanka:

19. stoletje ; obnovili 1988

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Pričnik
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Pričnikov vodnjak

Kategorija:

Hišni vodnjak, Vrelec / Vodnjak

Opis
Vodnjak na dvorišču je globok 5 m. Nekoč so ga uporabljali za potrebe
gospodinjstva in kmetijstva. Vodnjak je pokrit s hišico, ki ima eno kapno
strmo streho krito s »šitlni«. Ob strani so narejena vratca, od koder so zajemali voda.
Danes ob njem stoji vodno krito in na novo narejen tatrman v obliki
moške figure.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Hišni vodnjak imajo domačini namen obnoviti, saj voda uhaja iz njega.
Tako ga bodo poglobili in utrdili, ter ga ponovno usposobili za delovanje.
Ustni vir: Pričnikov sin, 2010.
Geo-Koordinate:
46.53034714218502° geogr. širina, 14.853172302246093° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Podkraj pri Mežici 15
2392 Mežica
Vodnjak stoji na dvorišču domačije Pričnik, Podkraj pri
Mežici 15.

Čas nastanka:

1850; obnovljen 2010

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Pričnik
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Puhar

Kategorija:

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Dolgo, zidano, pritlično stavbo so zgradili na omejenem prostoru med
cesto in reko Mežo. Stavba ima triosno glavno fasado, ki jo krasi mehanska ura, ki pa ne deluje več.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Stavba je bila zgrajena kot separacija rude.
Vir: Tadej Pungartnik, Rudniške hiše, analiza stavbne dediščine Rudnika
Mežica, Mežica, 2006.

Geo-Koordinate:
46.511300513243114° geogr. širina, 14.863343238830566° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Polena 24
2392 Mežica
Hiša stoji ob nekdanji separaciji rude na Poleni 24,
Mežica.

Upodobljeni motivi / napisi:

Ostanki mehanske ure na fasadi

Umetnik/umetnica:

Investitor: družba Prettner-Kompoš

Čas nastanka:
1834

Lastnik / Varuh:
Rudnik Mežica
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Purflturn

Kategorija:

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Stavba predstavlja nadstropno, zidano hišo. Posebej zanimiva je njena
oblika, saj je hiša zelo ozka. Njen stranski profil res spominja na turn
(stolp), kot so stavbo poimenovali domačini.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V stavbi se je dolga leta nahajalo skladišče razstreliva. Skladišče so v obdobju med obema svetovnima vojnama preuredili v rudniško stanovanje. Tudi danes stavba služi kot stanovanjska stavba.
Vir: Tadej Pungartnik, Rudniške hiše, Analiza stavbne dediščine Rudnika
Mežica, pripravniška naloga, Mežica, 2006.

Geo-Koordinate:
46.50902628350304° geogr. širina, 14.862098693847656° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Breg 1
2392 Mežica
Hiša stoji na desnem bregu Jančarjevega potoka, Breg
1, Mežica.

Umetnik/umetnica:

Investitor: družba Brunner-Kompoš

Čas nastanka:
1810

Lastnik / Varuh:
Rudnik Mežica

Evidenčna številka dediščine:
EŠD 7739
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Rehtovo znamenje

Kategorija:

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Zidano znamenje z nišami. Zgornji del je širši od spodnjega. Pokrita je s
štirikapno streho in krita s »šitlni«. Predstavlja tipično koroško znamenje.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelo so obnavljali v 70-tih letih. Pred prenovo je od starega znamenja
ostal le spodnji zid. Vse ostalo so na novo dogradili.
Kdaj in zakaj je prvotna kapela nastala, ni znano.
Obnovo kapele je vodil in financiral sedanji gospodar domačije Zg. Reht
Tone Javž. Streho na kapeli je naredil Karel Peršak p.d. Pušnik.
Leta 2009 so ponovno začeli z obnovo kapelice. Sedaj ima na novo narejeno streho iz skodel. Zidni del je samo ometan, zaenkrat še ni poslikana.
Vir: župnik Linasi, po Igor Glasenčnik.
Geo-Koordinate:
46.5268040888681° geogr. širina, 14.82581377029419° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Podkraj pri Mežici
2392 Mežica
Znamenje stoji na čudoviti jasi nad domačijo Zgornji
Reht, v Podkraju nad Mežico.

Upodobljeni motivi / napisi:
ni poslikana

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas nastanka:

obnovljena1970; obnovljena 2010

Lastnik / Varuh:

Tone Javž, p.d. Zg. reht
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Ribičeva hiša

Kategorija:

Fasadni ornament

Opis
Zidana enonadstropna stavba ima vhod z ulice, ki vodi do cerkve. Je stisnjena in bolj v dolžino postavljena stavba. Pritlični prostori so namenjeni
trgovini, v kleti je bife, v nadstropju pa stanovanje.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Malo Ribičevo kajžo je še pred požarom leta 1908 odkupil trgovec Ludvik
Guttenberger. Kajžo je podrl, na njenem mestu pa zgradil enonadstropno zidano stavbo s trgovino v pritličju- t.j. današnja hiša na Celovški c.5
(Gallob).
Obe leseni kajži pri Kofietu in pri Ribiču sta bili nizki. Njuni strehi sta menda segali le dober seženj nad cesto. Pozimi so se ju lahko ljudje, ki so hodili po spolzki cesti v cerkev oprijemali, če jim je drselo.
Vir: Štefan Lednik, Mežica 1994, O podobi in preteklosti kraja ob njegovi
840-letnici, str. 126.

Geo-Koordinate:
46.52240447603054° geogr. širina, 14.850339889526367° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Celovška cesta 5
2392 Mežica
Stavba stoji na ozki ulici, ki vodi do cerkve, Celovška
cesta 5, Mežica.

Upodobljeni motivi / napisi:

Zanimivo fasadno okrasje ob okenskih okvirih.

Čas nastanka:
18. stoletje

46

Robačev križ

Kategorija:

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z razpelom je pokrit z valovito pločevinasto streho. Okoli križa
je lesena ograja s cvetlično gredo. Tik ob križu stoji korito za vodo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedi naj bi na tem mestu bila steleraja, koroški šega priprave stelje za živino. Dekleta so v svoji nagajivosti zbadala samskega fanta, ki je
kasneje na tem mestu umrl. Verjetno si je sam vzel življenje.
Pred leti so neznani objestneži podobo Boga vrgli v grmovje. Robačevi so
takrat razpelo prenesli v hišo, kjer ga imajo še danes. Na mestu, kjer je bilo
prej razpelo, pa so postavili sedanji križ.
Vir: Franc Linasi in Igorju Glasenčnik, 2009.
Geo-Koordinate:
46.53513186566331° geogr. širina, 14.858579635620117° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Lom nad Mežico 12
2393 Mežica
Križ stoji na križpotju nekdanjih cest pod Robačevo
domačijo na Lomu.

Upodobljeni motivi / napisi:
Jezus na križu

Umetnik/umetnica:

Verjetno ga je izdelal Vehovec iz Mežice.

Čas nastanka:

Pred drugo svetovno vojno

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Robač

47

Rudarska menza

Kategorija:

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Stavba predstavlja veliko nadstropno, zidano hišo. Glavna fasada je petosna, nad glavnih vhodom pa je vzidan relief z rudarskim simbolom in
napisom: G.K.L.P. 1834 (vklesane so inicialke Gregorja Kompoša in Leopolda Prettnerja).

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvotno so bili v pritličju stavbe poslovni prostori omenjene rudarske
družbe, v nadstropju pa stanovanje lastnikov. Hišo so preuredili leta
1903, ko so v pritličju uredili rudniško restavracijo, stanovanje nekdanjih
lastnikov pa so namenili rudarskim družinam.
Vir: Tadej Pungartnik, Rudniške hiše, analiza stavbne dediščine Rudnika
Mežica, Mežica, 2006.
Geo-Koordinate:
46.51183213764163° geogr. širina, 14.861444234848022° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Polena 11
2392 Mežica
Hiša stoji malo niže od glavne ceste Mežica-Črna na
Poleni 11, Mežica.

Upodobljeni motivi / napisi:

Nad vhodom v hišo je okrogel rudarski znak, prekrižani
kladivi in pod njima črke G.K L.P. Vmes med znakom in
črkami pa je letnica 1834. Črke predstavljajo inicialke
lastnikov Gregorja Kompoša in Leopolda Prettnerja.

Umetnik/umetnica:

Investitor: družba Prettner-Kompoš

Čas nastanka:
1834

Lastnik / Varuh:
Rudnik Mežica

48

Rudarska uprava

Kategorija:

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Stavba predstavlja podolgovato, nadstropno, zidano hišo. V stavbi se
nahaja tudi centralni arhiv Rudnika Mežica. V letu 2006 je uprava dobila
novo modernejše pročelje, ki je sestavljeno iz nekakšnih plastičnih oblog.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvotno se je v stavbi nahajala glavna uprava rudnika s svojimi službami.
V stavbi so še vedno poslovni prostori podjetij, ki so nastala v okviru holdinga Rudnika Mežica.
Vir: Tadej Pungartnik, Rudniške hiše, analiza stavbne dediščine Rudnika
Mežica, Mežica, 2006.

Geo-Koordinate:
46.51189859032581° geogr. širina, 14.860661029815673° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Polena 6
2392 Mežica
Stavba stoji v zaselku Polena 6, Mežica.

Umetnik/umetnica:

Investitor: Rudnik svinca in topilnica Mežica

Čas nastanka:
1953

Lastnik / Varuh:
Rudnik Mežica

49

Rudarska vila

Kategorija:

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Stavba predstavlja zidano, nadstropno hišo, posebej opazna pa je strma
streha. Vilo že od vsega začetka obdaja precej velik vrt.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vilo so zgradili za podravnatelja rudnika. Po drugi svetovni vojni so v njej
bivali generalni direktorji rudnika. Konec 70. let 20. stoletja so vilo preuredili in v njej naredili poslovne prostore rudnika.
Danes je v hiši sedež delniške družbe Energija RM, ki je naslednica nekdanjega holdinga Rudnika Mežica.
Vir: Tadej Pungartnik, Rudniške hiše, analiza stavbne dediščine Rudnika
Mežica, Mežica, 2006.

Geo-Koordinate:
46.51195396750058° geogr. širina, 14.860467910766601° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Polena 5
2392 Mežica
Hiša leži ob glavni cesti Mežica-Črna, v zaselku Polena,
Polena 5, Mežica.

Umetnik/umetnica:

Investitor: družba The Central European Mine Limited

Čas nastanka:
1926

Lastnik / Varuh:
Rudnik Mežica

50

Rudarske delavnice

Kategorija:

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Stavba ima razgibano - členjeno fasado z velikimi industrijskimi okni, ki
prepuščajo dovolj svetlobe za nemoteno delo. Načrt za stavbo je izdelalo
stavbno podjetje Ubald Nassimbeni iz Maribora. Danes je objekt zavarovan kot kulturna dediščina.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V stavbi se je prvotno nahajala kovačnica, elektro-mehanična delavnica, pisarna, sanitarije, shramba za olje, mizarska delavnica in prostorno
skladišče. Sredi 80. let 20. stoletja je del objekta pogorel. Preostali prostori pa še vedno služijo kot delavnice in skladišča turističnega rudnika in
muzeja.
Vir: Tadej Pungartnik, Rudniške hiše, analiza stavbne dediščine Rudnika
Mežica, Mežica, 2006.
Geo-Koordinate:
46.51277723484368° geogr. širina, 14.858837127685546° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Glančnik 8
2392 Mežica
Stavba stoji v zaselku Glančnik 8,Mežica.

Umetnik/umetnica:

Investitor: družba The Central European Mine Limited

Čas nastanka:
1926

Lastnik / Varuh:
Rudnik Mežica

51

Rudarski Hauz

Kategorija:

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Danes stavba predstavlja dvonadstropno, zidano hišo. Glavna fasada je
petosna, srednja os, kjer je bil nekdaj glavni vhod, pa je poudarjena z
izstopajočim zidcem.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvotno se je v stavbi nahajala uprava rudnika, na podstrehi pa so bila
urejena stanovanja za uslužbence.
Leta 1953 so upravne prostore preselili v novozgrajeno stavbo. Hiši so
dozidali nadstropje in vse prostore namenili za stanovanja.
Vir: Tadej Pungartnik, Rudniške hiše, analiza stavbne dediščine Rudnika
Mežica, Mežica, 2006.

Geo-Koordinate:
46.512157016658584° geogr. širina, 14.863064289093017° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Polena 10
2392 Mežica
Hiša leži ob glavni cesti Mežica-Črna, v zaselku Polena,
Polena 10, Mežica.

Umetnik/umetnica:

Investitor: družba BBU

Čas nastanka:
1903

Lastnik / Varuh:
Rudnik Mežica

52

Rudarski nebotičnik

Kategorija:

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Stavba predstavlja štirinadstropno, zidano in v breg prislonjeno hišo. Dohod do drugega nadstropja je preko mostovža, ki je postavljen med hišo
in nasipom, kjer poteka cesta. Zaradi izredno ozke in precej visoke zasnove se je hiše prijelo ime Nebotičnik.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvotno so bila v stavbi stanovanja za rudniške družine. Hiša še danes
služi svojemu namenu.
Vir: Tadej Pungartnik, Rudniške hiše, analiza stavbne dediščine Rudnika
Mežica, Mežica, 2006.

Geo-Koordinate:
46.51131528065773° geogr. širina, 14.863096475601196° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Polena
2392 Mežica
Hiša leži ob glavni cesti Mežica-Črna, v zaselku Polena,
Mežica.

Umetnik/umetnica:

Investitor: družba BBU

Čas nastanka:
1885

Lastnik / Varuh:
Rudnik Mežica

53

Rudarski znak na
Anželakovi hiši - Perkhauz

Kategorija:

Hišno znamenje, Fasadni ornament

Opis
Rudarski znak nad vhodnimi vrati predstavlja dve prekrižani kladivi.
Stavba predstavlja visokopritlično, zidano hišo. Prekriva jo strma dvokapna streha z opečnato kritino. Na strehi je narejen »kukerli« za osvetlitev
podstrešnih prostorov.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Hiša je bila namenjena bivanju samskih rudarjev in rudark. V pritličju so
bile sobe za ženske, na podstrešju pa za moške.
Na mestu, kjer stoji omenjena hiša je najverjetneje prej stala topilnica
družbe Brunner-Kompoš. Po vojni so hišo preuredili in jo namenili bivanju rudarskih družin. Hiša je v lasti družine Anželak in je še vedno naseljena.
Vir: Tadej Pungartnik, Rudniške hiše, analiza stavbne dediščine Rudnika
Mežica, Mežica, 2006.

Geo-Koordinate:
46.50929210747479° geogr. širina, 14.85999584197998° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Breg 2
2392 Mežica
Hiša leži v rudarskem zaselku Breg, Breg 2, Mežica.

Upodobljeni motivi / napisi:

Rudarski znak nad vhodnimi vrati.

Umetnik/umetnica:

Investitor: družba Brunner-Kompoš

Čas nastanka:
1814

Lastnik / Varuh:
Družina Anželak

54

Sončna ura na Kompoševi
hiši

Kategorija:

Fasadni ornament

Opis
Stavba predstavlja zidano, nadstropno hišo, ki ima na fasadi poudarjene
okrasne robove. Glavno fasado hiše krasi tudi sončna ura, ki pa je bila
dodana v letih pred drugo svetovno vojno.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V stavbi so bili prvotno poslovni prostori in stanovanje družine Kompoš.
Po letu 1834 so v hiši uredili rudarska stanovanja, ki še vedno služijo svojemu namenu.
Leta 1827 so Kompoš in grof Thurn sklenili poslovni dogovor, s katerim so se Thurni odrekli iskanju svinca in cinka ter to dejavnost prepustili Kompošu, sami pa so se usmerili v železarsko industrijo in
premogovništvo.
Vir: Tadej Pungartnik, Rudniške hiše, analiza stavbne dediščine Rudnika
Mežica, Mežica, 2006; Karla Oder,Rudarji rudnika Mežica in njihovo delo
v obdobju 1918 do 1947. Prispevki za novejšo zgodovino, letn. 46, št. 1
(2006), str. 125-144.

Geo-Koordinate:
46.50936594723625° geogr. širina, 14.859867095947265° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Breg 3
2392 Mežica
Hiša leži v rudarskem zaselku Breg, Breg 3, Mežica.

Upodobljeni motivi / napisi:

Na fasadi okrasni robovi in sončna ura.

Umetnik/umetnica:

Investitor: družba Brunner-Kompoš

Čas nastanka:
1810

Lastnik / Varuh:
Rudnik Mežica

55

Spomenik ob
Šahmanovem bunkerju

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Spomenik je oblikovan iz betona, njegovo podnožje pa je zidano iz
kamna. Na njem je pritrjena spominska plošča z napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po izdaji je nemška policija ponoči 7. februarja 1945 obkolila Šahmanov
bunker v Mučevem na Platu. V bunkerju je bilo takrat enajst partizanov. Nemci so čakali do jutra, ker partizani niso imeli straže. Ob napadu je nastala popolna zmeda, zato so borci napol oblečeni in bosi
skakali v meter visok sneg. V boju sta padla sekretar OK KPS za Mežico
Franc Šahman - Žagar in Julka Božič, kmečko dekle, rejenka pri kmetu Kranjcu na Platu. Nemci so ujeli Jožeta Ladinika, Miro Bastič, Jožeta
Triplata - Slavka, Jožeta Štefiča, Marijo Rastočnik in Antona Moličnika.
Ivanu Šternu, Gustiju Ladiniku in Dušanu Korošcu je uspelo pobegniti.
Po končanem napadu so Nemci bunker zažgali in ujete borce odpeljali najprej v SS kasarno v Celovec, nato pa v različna koncentracijska
taborišča.
Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str.67.

Geo-Koordinate:
46.52125284067899° geogr. širina, 14.8919677734375° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Plat nad Mežico
2392 Mežica
Spomenik stoji ob Šahmanovem bunkerju v gozdu
na Mučevem, na Platu.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
FRANC ŠAHMAN-ŽAGAR-1895
JULKA BOŽIČ 1922
BORCA ZA BRATSTVO SVOBODNIH LJUDI
Z NJUNO KRVJO POSVEČEN JE TA KRAJ
7-2-1945

Umetnik/umetnica:

Zasnova: Adolf Rauter, Posvetilni zapis: dr. Franc
Sušnik

Čas

n a s ta n k a :

4.7.1974

Lastnik / Varuh:

ZB za vrednote NOB Mežica, Občina Mežica
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Spomenik padlim na
starem pokopališču

Kategorija:

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spomenik je sestavljen iz spominske plošče z napisom in granitnega kvadra z zvezdo na vrhu.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na starem pokopališču v Mežici je skupno grobišče dvanajstih padlih partizanov. Nad njim je na južni strani obzidja vgrajena spominska plošča, ki
so jo odkrili ob proslavljanju desete obletnice napada na Mežico.
Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini, Ravne
na Koroškem 1990, str.65.; Kotnik Stanko, Granit in bron za skromen spomin. Koroški Fužinar, 1961, št. 7-12, str.6.
Geo-Koordinate:
46.51682521519969° geogr. širina, 14.852228164672852° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:
2393 Mežica
Spominsko znamenje je postavljeno na starem
pokopališču v Mežici.

Upodobljeni motivi / napisi:

Na plošči je napis:
TUKAJ SO POKOPANI PARTIZANI TAUČNIK LENARD,
VISOČNIK FRANC, KLANČNIK KAREL, VERČKOVNIK
MARTIN, HERMONKO FILIP, KOTNIK HINKO, ČAHMAN
FRANC, PLAZNIK ALBERT IN ŠTIRJE NEZNANI BORCI
VSI PADLI ZA SVOBODO V NORODNO-OSVOBODILNI
BORBI 1941-1945
MANJ STRAŠNA NOČ JE V ČRNE ZEMLJE KRILI
KO SO POD SVETLIM SONCEM SUŽNI DNOVI

Umetnik/umetnica:

Zasnova: Jaroslav Černigoj, Posvetilni zapis: Prešernovi
verzi

Čas nastanka:
9.5.1953

Lastnik / Varuh:

KO ZZB NOV Mežica

Evidenčna številka dediščine:
EŠD 7723

57

Spomenik žrtvam NOB v
spominskem parku pred
narodnim domom

Kategorija:

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spomenk sredi trga pred narodnim domom v Mežici. Visok marmorni steber, členjen s klasično-antičnimi elementi; venec, peterokraka zvezda,
na vrhu posoda v obliki antične žare

Geo-Koordinate:
46.5179011476168° geogr. širina, 14.854309558868408° geogr. dolžina

Upodobljeni motivi / napisi:

Na triogelnem kapitlu je napis:
SLAVA PADLIM
ZA SVOBODNI
SLOVENSKI KOROTAN.
Nad tem napisom so letnice 1918-1920, 1941-1945
in datum 3.4.1943, ki spominja na prvo partizansko
srečanje mežiškega prebivalstva s Prvim koroškim
bataljonom.

Umetnik/umetnica:

Jože Plečnik in njegov učenec Jaroslav Černigoj

Čas nastanka:
1952

Lastnik / Varuh:
Občina Mežica

Evidenčna številka dediščine:
7772

58

Spomenik-kapelica na
pokopališču

Kategorija:

Nagrobna plošča, Kultni in pravni spomenik

Opis
Nagrobnik v obliki kapelice. Ima obliko zidanega znamenja z nišami in
strmo zašiljeno streho iz pločevine, ki se zaključi na vrhu v križu.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zanimiv nagrobnik v obliki zidanega znamenja.

Geo-Koordinate:
46.514387800108274° geogr. širina, 14.852464199066162° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:
2392 Mežica
Spomenik stoji na novem zgornjem mežiškem
pokopališču.

Upodobljeni motivi / napisi:
JEZUS PRIHAJAMO

ŠKOFOVI
V niši je Jezusova »kronana glava«.

Lastnik / Varuh:
Družina Škof

59

Spominska plošča na
domačiji Enci

Kategorija:

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Spominska plošča z napisom je kovinska in pravokotne oblike.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
S spominsko ploščo so zaznamovali nesrečno smrt narodnega heroja
Franca Pasterka - Lenarta, ki je bil hudo ranjen 3. aprila 1943 ob napadu
na Mežico in je še isto noč proti jutru pri Encnu izkrvavel in umrl.
Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne
na Koroškem 1990, str.67.

Geo-Koordinate:
46.51794544446798° geogr. širina, 14.832572937011718° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Podkraj pri Mežici 38
2392 Mežica
Plošča je pritrjena na sprednji strani domačije Enci v
Podkraju nad Mežico 38.

Upodobljeni motivi / napisi:

Posvetilni zapis:
HUDO RANJEN JE 3. 4. 1943
TUKAJ UMRL KOMANDANT
1.KOROŠKEGA BATALJONA
NARODNI HEROJ
FRANCI PASTERK- LENART
POČASTI MU SPOMIN
KDOR MIMO GREŠ

Umetnik/umetnica:

Posvetilni zapis: Aleš Mrdavšič

Čas nastanka:

27. 4. 1950; nova plošča julij 1978

Lastnik / Varuh:

ZB za vrednote NOB Mežica, Občina Mežica

60

Spominska plošča na
Narodnem domu

Kategorija:

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Marmornata spominska plošča, ovalne oblike z napisom je pritrjena na
pročelje Narodnega doma v Medžici.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvi koroški bataljon je bil slabo oborožen, zato sta se Franc Rozman Stane, komandant IV. Operativne cone, in Franc Pasterk - Lenart, komandant Prvega koroškega bataljona, dogovorila, da bodo napadli Mežico
in se poskusili oskrbeti z orožjem in drugo opremo. Čez Peco so odrinili
proti Mežici in v noči s 3. na 4. april 1943 neopaženo prišli do močno osvetljenega glavnega trga. Pred napadom so se dogovorili, da bo napad
neposredno vodil Boris Čižmek - Bor, ker Lenart ni poznal kraja in ker je
bil na novo postavljen na tako pomembno funkcijo. Bor je postavil zasede v smeri Pliberka, Prevalj in Črne, od koder bi sovražnik utegnil dobiti
pomoč, en vod pa je blokiral orožarsko postajo v Mežici. Nato so partizani vdrli v kino dvorano, kjer so predvajali nemški propagandni film,
in mežiškim prebivalcem spregovoril o partizanski vojski ter zapeli nekaj slovenskih pesmi. Domačini so bili navdušeni in so se nekateri takoj
pridružili partizanom.
V spomin na ta dogodek so na pročelje narodnega doma v Mežici vzidali
spominsko ploščo.
Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini, Ravne
na Koroškem 1990, str.65.; Kotnik Stanko, Granit in bron za skromen spomin, Koroški fužinar, 1961, št. 7-12, str.6.

Geo-Koordinate:
46.51664802392539° geogr. širina, 14.855146408081055° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Trg 4. aprila 4
2392 Mežica
Spominska plošča je vzidana na pročelje narodnega
doma v Mežici.

Upodobljeni motivi / napisi:

Napis na plošči:
V TEJ ZGRADBI JE BILO V NOČI
OD 3. NA 4. APRIL 1943
PRVO PARTIZANSKO SREČANJE
MEŽIŠKEGA PREBIVALSTVA
S 1. KOROŠKIM BATALJONOM.

Umetnik/umetnica:

Posvetilni zapis: dr. Franc Sušnik

Čas nastanka:
27.4.1953

Lastnik / Varuh:

KO ZZB NOV Mežica
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Spominska plošča pri
Ladineku

Kategorija:

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Spominska plošča je bronasta,pravokotne oblike. Na njej je posvetilni napis. Nad napisom je peterokraka zvezda.

Geo-Koordinate:
46.521784367720734° geogr. širina, 14.882783889770507° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Plat 11
2392 Mežica
Spominska plošča je pritrjena na steno Ladinekove
hiše, Plat 11.

Upodobljeni motivi / napisi:

Napis na plošči:
NA TEM MESTU
SO BILE BORBE PROTI OKUPATORU
1941-1945
SLAVA JUNAKOM PADLIM ZA OSVOBODITEV
SLOVENSKEGA NARODA!

Čas nastanka:
8.10.1950

Lastnik / Varuh:

ZB za vrednote NOB MEŽICA, Občina Mežica
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Spominska plošča v avli
OŠ Mežica

Kategorija:

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Velika marmornata plošča, črne barve z napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V avli osnovne šole Franca Pasterka - Lenarta v Mežici je spominska
plošča, posvečena padlim učencem osnovne šole, dijakom meščanske
šole v Mežici in učitelju Ivu Levstiku.
Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini, Ravne
na Koroškem 1990, str.65.; Kotnik Stanko, Granit in bron za skromen spomin, Koroški Fužinar, 1961, št. 7-12, str.6.
Geo-Koordinate:
46.5183893953447° geogr. širina, 14.853408336639404° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Partizanska cesta 16
2393 Mežica
Plošča je obešena v avli osnovne šole v Mežici, Partizanska cesta 16.

Upodobljeni motivi / napisi:

Napis na plošči:
1941 1945
V SPOMIN DIJAKOM IN UČITELJEM TE ŠOLE
KI SO DALI SVOJA ŽIVLJENJA ZA NAŠO SVOBODO
MODREJ FRANC KOPRIVNIK ERNEST MOČIVNIK BOGDAN DRETNIK HERMAN KUMPREJ JAKOB HERMONKO
JOŽE DROFELNIK JOŽE KOS ANA LAMPRET VINKO
GERDEJ JOŽE PRAPER SILVESTER MARKOVIČ KRISTL
PRAPER CVETKA GRADIŠNIK FRANC HERMONKO FILIP
LADINIK ŠTEFAN MURI CILKA OSOJNIK LUKA ŠETINA
FRANC LEVSTIK IVO MOČILNIK FRANC VOGEL MATEVŽ
URBANČIČ SREČKO GERDEJ MIRKO KRALJ MIRKO
OSOJNIK JERICA HACE JOŽE TRDINA RUDOLF DRETNIK
OTO LIBNIK JURIJ VAJDL IVAN

Umetnik/umetnica:

Zasnova: Jaroslav Černigoj

Čas nastanka:
3. 4. 1953

Lastnik / Varuh:

KO ZZB NOV Mežica
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Spominsko znamenje na
karavli pri Rehtu

Kategorija:

Spomenik osebnosti, Pomnik

Opis
Plošča na karavli je marmornata, pravokotne oblike in z napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spominska plošča je posvečena narodnemu heroju Francu Pasterku Lenartu. Lastniki domačije Zg. Reht so jo odstranili s stene karavle in jo
s tem zavarovali pred vandali. Danes je shranjena v stavbi nekdanje karavle.
Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini, Ravne
na Koroškem 1990, str.67.
Geo-Koordinate:
46.52916615009146° geogr. širina, 14.8260498046875° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Podkraj pri Mežici
2392 Mežica
Plošča je na graničarski karavli pri mejnem prehodu
Reht, Mežica.

Upodobljeni motivi / napisi:

Posvetilni napis:
NARODNI HEROJ JUGOSLAVIJE
FRANC PASTERK- LENART
KOMANDANT
1.KOROŠKEGA BATALJONA
1943
ŽIVEL NA VEK
SPOMIN BO NANJ

Umetnik/umetnica:

Posvetilni zapis: dr. Franc Sušnik

Čas nastanka:
22.7.1974

Lastnik / Varuh:

KO ZB NOV Mežica
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Spominsko znamenje pri
Libniku

Kategorija:

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Pravokotna, železna spominska plošča je pritrjena na fasado Libnikove
hiše. Na njej je posvetilni zapis, nad zapisom je peterokraka zvezda, pod
njim pa vejica.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spominsko znamenje pri domačiji Libnik, Onkraj Meže je pretresljiv opomin na zverinsko početje bežečih ustašev v dneh, ko je skoraj povsod že
zasijala svoboda.
Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str.66.
Geo-Koordinate:
46.536133632259265° geogr. širina, 14.866561889648437° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Onkraj Meže
2392 Mežica
Spominska plošča je pritrjena na fasado Libnikove
stanovanjske hiše, Onkraj Meže.

Upodobljeni motivi / napisi:

Napis na plošči:
14. MAJA 1945
ŽE V JUTRU MIRU
SO TUKAJ BEŽEČI USTAŠI OKRUTNO POBILI
PAVLA MOČILNIKA - 44 LET
MARJETO PRAPER - 13 LET
MARIJO KOROŠ - 82 LET
TEREZIJO REBEC - 10 LET
POMNIMO CENO SVOBODE!
KO ZB MEŽICA
OKTOBER 1982

Umetnik/umetnica:

Zapis: Janez Mrdavšič

Čas nastanka:
1982

Lastnik / Varuh:

ZB za vrednote NOB Mežica, Občina Mežica
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Stanovanjska hiša Fridrih

Kategorija:

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Stavba predstavlja zidano pritlično hišo. V njej so danes štiri stanovanja. Streha je dvokapna, dokaj strma, kar je značilno za ta gorati predel
Koroške. Kritina je valovita salonitna plošča.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na haldi Fridrih so s preureditvijo prostora na mestu nekdanjih industrijskih objektov uredili stanovanjsko hišo za šest rudarskih družin.
Hiša še vedno služi svojemu namenu.
Okolica hiše je urejena različno, odvisno od lastnika posameznega stanovanja in tako kaže neenotno zunanjo podobo.
Vir: Tadej Pungartnik, Rudniške hiše, analiza stavbne dediščine Rudnika
Mežica, Mežica, 2006.
Geo-Koordinate:
46.50559999150567° geogr. širina, 14.853987693786621° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Breg 7
2392 Mežica
Hiša leži v rudarskem zaselku Breg, Breg 7, Mežica.

Umetnik/umetnica:

Investitor: družba BBU

Čas nastanka:
1941

Lastnik / Varuh:
Rudnik Mežica
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Stara jamska uprava

Kategorija:

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Stavba predstavlja dvonadstropno, v breg prislonjeno hišo. Na severni strani hiše, kjer je bilo jamomerstvo, so značilna velika okna, ki so
dopuščala dovolj svetlobe za nemoteno delo jamomercev in njihovih
pomočnikov.
Danes je stavba zavarovana kot kulturni spomenik.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V stavbi so bili prvotno poslovni prostori jamske uprave, klicalna soba in
stanovanja za nadzornike.
Leta 1997 so v hiši uredili rudarski muzej, ki se trži pod blagovno znamko
Podzemlje Pece.
Vir: Tadej Pungartnik, Rudniške hiše, analiza stavbne dediščine Rudnika
Mežica, Mežica, 2006.
Geo-Koordinate:
46.51302827352541° geogr. širina, 14.858322143554687° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Glančnik 8
2392 Mežica
Stavba stoji v zaselku Glančnik 8,Mežica.

Umetnik/umetnica:

Investitor: družba The Central European Mine Limited

Čas nastanka:
1926

Lastnik / Varuh:
Rudnik Mežica
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Staro jamomerstvo

Kategorija:

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Stavba predstavlja nadstropno, zidano hišo. Glavna fasada je petosna,
srednja os, kjer je bil nekdaj glavni vhod, je poudarjena z izstopajočim
zidcem. V pritličju hiše so vgrajena velika okna, ki so dovajala dovolj svetlobe, ki so jo potrebovali jamomerci pri risanju jamskih kart.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvotno so bili v pritličju stavbe prostori jamomerske službe, v nadstropju pa stanovanja za rudniške nameščence. Leta 1959 so stavbo preuredili
in iz nekdanjih poslovnih prostorov naredili stanovanja.
Vir: Tadej Pungartnik, Rudniške hiše, analiza stavbne dediščine Rudnika
Mežica, Mežica, 2006.

Geo-Koordinate:
46.51212748228274° geogr. širina, 14.862656593322754° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Polena 9
2392 Mežica
Hiša leži ob glavni cesti Mežica-Črna, v zaselku Polena,
Polena 9, Mežica.

Umetnik/umetnica:

Investitor: družba BBU

Čas nastanka:
1901-1904

Lastnik / Varuh:
Rudnik Mežica
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Stoparjeva kapela

Kategorija:

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela z notranjo nišo. Streha je dvokapna in krita z opečnato kritino. Kapela je del kamnitega obzidja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelo so verjetno postavili zaradi procesij z Najsvetejšim, saj je bil pri tej
kapeli t.i. »četrti evangelij«. Procesije so se odvijale vse do druge svetovne
vojne, po njej pa so bile prepovedane in s tem ukinjene.
Vir: Franc Linasi in Igor Glasenčnik.

Geo-Koordinate:
46.522390695907745° geogr. širina, 14.850704669952393° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Celovška cesta 12
2393 Mežica
Stoji v samem središču Mežice, približno 50 m navzgor
od župnijske cerkve, na naslovu Celovška cesta 12,
Mežica.

Upodobljeni motivi / napisi:

V kapeli je naslikana podoba Marije, ki jo je darovala
gospa Čepin. Pod njo je freska z Marijino podobo.
Na zatrepu kapele je podoba Sv. Duha kot goloba, pod
njim pa podoba Boga.

Umetnik/umetnica:

Kapelo je v letih 1930-35 poslikal Albin Vončina iz
Idrije.

Čas nastanka:

Začetek 20. stoletja

Lastnik / Varuh:
Družina Stopar
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Studenčnikovo spominsko
znamenje

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Na granitni skali je pritrjena kovinska pravokotna plošča z napisom.
Nad napisom je peterokraka zvezda.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Nad Mežico povezuje gozdna cesta naselja med Mežico in Lešami.
Tik pod vrhom Volinjeka leži kmetija Studenčnik. Na travniku pri
Studenčniku je oktobra 1944 padel Martin Vrčkovnik iz Mežice v zasedo. Nemci so ga pokosili z mitraljezom.
Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str.66.
Geo-Koordinate:
46.525682073804546° geogr. širina, 14.874200820922851° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Onkraj Meže
2392 Mežica
Spominsko znamenje leži na travniku pri opuščeni
domačiji Studenčnik, Onkraj Meže.

Upodobljeni

motivi

Napis na plošči:
TU JE 4.10.1944 PADEL
MARTIN VRČKOVNIK
KOVAČ RUDAR KURIR
PREŽET Z MOČJO IDEJ
KI ZANJE SE JE ŽRTVOVAL

/

napisi:

10.10.1981 KO.ZB. MEŽICA

Umetnik/umetnica:

Posvetilni zapis: Janez Mrdavšič

Čas

n a s ta n k a :

11.7.1982

Lastnik / Varuh:

ZB za vrednote NOB Mežica, Občina Mežica

70

Šurnikov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z razpelom ima leseno dvokapno streho. Okoli križa je lična
lesena ograja. Razpelo je okrašeno z umetnim cvetjem.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je bil postavljen v prejšnjem stoletju zaradi nesreče na cesti. Po vojni je bil močno uničen, tudi drugi korpus je bil ukraden. Sedanji korpus
je prinesel in namestil Ferdinand Videmšek, takratni kaplan na Prevaljah.
Vir: Franc Linasi in Igor Glasenčnik.

Geo-Koordinate:
46.540001773491824° geogr. širina, 14.863643646240234° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Poljana
2392 Mežica
Križ stoji ob cesti iz Poljane proti Mežici pod
domačijo Šurnik.

Upodobljeni

motivi

Križani

/

napisi:

Umetnik/umetnica:

Sedanji križ je namestil Ferdinand Videmšek

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje; obnovljen 1958/59

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Šurnik
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Sv. Florijan na Najevnikovi
hiši

K at e g o r i j a :

Slika, kip, Fasadni ornament

Opis
Na fasadi hiše je naslikana podoba sv. Florijana, ki je zaščitnik pred
požari. Upodobljen je kot vojščak z vedrom vode v roki, ki jo zliva na
gorečo vas.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Podobo so dali naslikati, ko so prenovili fasado na hiši. Takrat jim je Pongrac Milan iz Dravograda naslikan sv. Florijana na steno pred vhodnimi
vrati.

Geo-Koordinate:
46.52402853567961° geogr. širina, 14.889092445373535° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Plat nad Mežico 17
2392 Mežica
Podoba je naslikana na fasadi Najevnikove hiše, Plat
nad Mežico 17.

Upodobljeni

motivi

Sv. Florijan

/

napisi:

Umetnik/umetnica:

Pongrac Milan, Dravograd

Čas

2002

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Najevnik
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Vodovnikova tabla

K at e g o r i j a :

Hišno znamenje, Fasadni ornament

Opis
Tabla je lesena, zastekljena in v notranjosti je kip Marije.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na željo babice, ki je umrla 2007, so na fasado hiše pritrdili križevno
tablo s kipcem Marije, katerega je gospa dobila v dar.
Verjetno je imela željo, da bi versko znamenje bogatilo njihovo
domačijo, saj drugače nimajo ne svoje kapele, ne prosto stoječega križa.

Geo-Koordinate:
46.539884680393804° geogr. širina, 14.839911460876465° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Lom 25
2393 Mežica
Na fasadi hiše, Lom 25, Mežica.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V notranjosti je industrijsko izdelan kip Marije in na
vrhu nad vratci sta vrezana križ in letnica izdelave
2002.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

2002

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Vodovnik
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Železatov križ

K at e g o r i j a :

Poljski križ, Znamenje / Križ

Opis
Leseno razpelo s križanim ima leseno streho.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zgodba o križu ni poznana. Hiša kmetije je spremenjena v vikend.
Vir: Andreja Šipek in Vinko Skitek, Terenski zapis, 2009.

Geo-Koordinate:
46.54422285968921° geogr. širina, 14.85898733139038° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Lom
2393 Mežica
Stoji na zapuščeni domačiji Železat.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s križanim.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Neznan

Čas

n a s ta n k a :

Ni znan
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Znamenje na Stržovem

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Stebrno znamenje s tremi segmentno zaključenimi nišami, v katerih so
kasneje vstavlejni lesorezi z nabožno vsebino. Na fasadi so opazni sledovi originalne poslikave. Krito je z dvojno dvokapno streho in s kritino
iz »šitlnov«.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zgodba zakaj stoji ta kapelica ravno na tem mestu ni znana.
Znamenja teh vrst so zelo redka. Lahko bi jih uvrstili med tipična
koroška znamenja. V tem predelu jih ni več veliko.
Vir: župnik Linasi, po Igorju Glasenčnik.

Geo-Koordinate:
46.525091530251956° geogr. širina, 14.840383529663086° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podkraj pri Mežici 3
2392 Mežica
Nad Mežico na Stržovem stoji znamenje sredi polja
in travnikov, jugozahodno od domačije Lekš, Podkraj
pri Mežici 3.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V nišah so rezbarije in zaščitene s steklom; sv. Florijan,
Marijino Srce in Bog Oče s sinom.
Na rezbarijah so inicialke G.J. 1995

Umetnik/umetnica:
G.J. /95

Čas

n a s ta n k a :

18. stoletje

Lastnik / Varuh:
Plešivčnik Rudolf

Evidenčna
7669

številka dediščine:
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Želodčeva kapelica

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Preprosto slopno znamenje členijo štiri, s segmentnim lokom zaključene
niše. v katere so naknandno vstavljene nabožne podobe.

Geo-Koordinate:
46.52653835055273° geogr. širina, 14.826650619506836° geogr. dolžina

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

domnevno iz 19. stoletja

Lastnik / Varuh:
Klavž Janez

Evidenčna
6760

številka dediščine:
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