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samoupravo in regionalno politiko.
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PREDGOVOR
Biseri naše kulturne krajine je nedvomno projekt, ki nas opozarja na pomen kul
turnih in naravnih vrednot. Vesel sem aktivnosti na tem področju, saj s tem na
staja za občine udeleženke pomemben dokument v smislu promocije, obenem
pa opozorilo, kako pomembna je kulturna krajina za vsestranski razvoj občine.
Razumeti jo moramo kot rezultat naravne zgradbe, naravnih procesov pa tudi
kot rezultat človekovega delovanja. Je hkrati okolje proizvodnje (pridelave hrane
in rabe različnih naravnih virov) in rezultat proizvodnje oziroma rabe naravnih
virov (rabe tal). Kulturna krajina je tudi bivalno okolje, kar še dodatno upravičuje
prizadevanja za njeno varstvo oziroma za doseganje in ohranjanje želenih stanj
posameznih krajin. Le ohranjanje kulturne krajine, ki se odraža v smotrni in sona
ravni rabi prostora in skrbi za ohranjanje kulturnih spomenikov, etnografske in
tehnične dediščine, je porok, da bo ta krajina tudi jutri omogočala razvoj občine
in nudila prijetno bivalno okolje za tiste, ki v njej živijo ali jo obiščejo.
Verjamem, da s tem projektom dobivamo dokument, iz katerega se lahko črpa
jo pomembne vsebine, kako ta potencial promovirati v turistične namene in ga
vključevati v snovanje turističnih produktov, ki bodo pripomogli k razpoznavno
sti tega področja.
Vsako znamenje, spomenik, ostanek zgradbe je odraz dogajanja v tem prosto
ru in odraža način življenja, šege in navade ljudi, ki so tukaj živeli. Obenem je po
memben pomnik, ki nam pomaga razumeti dogajanje in način življenja v tem
prostoru. Prepričan sem, da smo s tem projektom dobili tudi številna gradiva, po
katerih bo z veseljem posegala tudi naša mladina pri pripravi raznih seminarskih
nalog. Ta številna gradiva pa nas bodo opomnila, na kaj vse smo lahko v Mislinji
ponosni.
Prizadevnim snovalcem tega projekta in vsem sodelujočim sem iskreno hvale
žen za njihov trud.
Župan občine Mislinja
Franc Šilak
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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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Bornikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapelica ima preprosto fasadno profilacijo in šilasti vhod. V
notranji osrednji niši je kip, ki upodablja Srce Jezusovo. Pokriva jo dvokapnica z betonskim zareznikom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zahvala za vrnitev iz vojne.

Geo-Koordinate:
46.411000377694734° geogr. širina, 15.20284652709961° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Kozjak 50
2382 Mislinja
Kapelica stoji v neposredni bližini hiše Kozjak 50, med
dvema cipresama.

Čas

1933

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Mihael in Antonija Plevnik

Evidenčna
25105

številka dediščine:
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Bricmanova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapelica zaprtega tipa iz leta 1884 ima preprosto fasadno profilacijo s stranskima nišama. Notranjo nišo krasi Marijin kip. Kapelico pokriva pločevinasta dvokapnica.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Nekoč je bila Bricmanovo premožna posest, kjer je bila tudi gostilna.
Kapelica je verjetno postavljena in poslikana istega leta kot hiša.
Kapelica je bila obnovljena leta 2011.

Geo-Koordinate:
46.421737275067635° geogr. širina, 15.21831750869751° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Srednji Dolič 6
2382 Mislinja
Kapelica stoji ob cesti, v bližini hiše Srednji Dolič 6.

Čas

1884

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Bricman, ga.Pogorelčnik

Evidenčna
25070

številka dediščine:
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Cerkev sv. Ahaca v Okarju

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Gre za gotsko cerkev s kvadratasto ladjo in velikim, malce ožjim, toda
višjim prezbiterijem z oporniki ter šeststranim strešnim stolpičem sredi
ladjine strehe. Na severni strani prezbiterija je prizidana pritlična zakristija iz leta 1705. Stavba je v celoti kamnita, vse strehe so skriljeve. Večina
oken in vrat je še originalnih.
Šilast slavolok vodi v prezbiterij. Tega pokriva zvezdast obok, ki se proti slavoloku razprede v mrežo. Nosijo ga bogate geometrične konzole,
žlebasta rebra in gladka okrogla sklepnika.
Oprava je razen glavnega oltarja iz srede 17. stoletja, zvon pa gotski iz
leta 1478. Cerkev je dobro ohranjen primerek kvalitetne poznogotske
arhitekture iz okoli leta 1470. leta 1705 so jo dopolnili s pritlično zakristijo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Cerkev sv. Ahaca v Okarjih, ki se prvič omenja leta 1476, ko so jo komaj
zgrajeno požgali Turki, je šentiljska podružnica.
Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje - kulturna pokrajina, zbornik, Slovenj
Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 204.

Geo-Koordinate:
46.44637374854379° geogr. širina, 15.182332992553711° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Cerkev stoji ob glavni cesti Slovenj Gradec – Mislinja,
v zaselku Okarje.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na južni ladjini steni je freska sv. Krištofa iz 16. stoletja, pod njo pa sledovi starejše. Ladjo pokriva kasetiran lesen strop iz okoli leta 1730, katerega slikarija je
bila leta 1922 obnovljena.
Stene krasi figuralna slikarija iz okoli leta 1580,
obočna polja in rebra pa dekorativna slikarija iz prve
polovice 17. stoletja

Čas

1476

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Župnija Šentilj pod Turjakom

Evidenčna
EŠD 3017

številka dediščine:
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Cerkev sv. Florijana v
Doliču

K at e g o r i j a :

Slika, kip, Fasadni ornament

Opis
Najstarejši del sedanje cerkve je ladja, ki je iz 17. stoletja. Bila je ravno
krita, na vhodu jo je zaključeval 3/8 sklenjeni prezbiterij. V prvi polovici 18. stoletja so ji prizidali simetrično postavljeni 3/8 sklenjeni kapeli.
Taka je cerkev ostala do 19. stoletja. Leta 1805 so ji prizidali zvonik, 1810
obokali ladjo, 1820 vzidali pevsko emporo, 1827 prezidali zakristijo z
oratorijem ter 1856 preobokali prezbiterij in 1889 levo kapelo. Ko so
vzidali pevsko emporo, so zgradili tudi oba pritlična zvonikova prizidka
ter uredili zunanji dostop do empore in v zvonik. Končno so leta 1914
podrli prezbiterij z zakristijo vred, podaljšali ladjo in prizidali nov 3/8
sklenjeni prezbiterij s pritlično zakristijo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Župna cerkev sv. Florijana v (Srednjem) Doliču, ki se prvič omenja okoli
leta 1490, je bila šentviška podružnica. Leta 1791 je postala sedež kuracije, leta 1873 pa župnije.
Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje - kulturna pokrajina, zbornik, Slovenj
Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 190-191.

Geo-Koordinate:
46.42253503674921° geogr. širina, 15.217480659484863° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Cerkev stoji v središču naselja Srednji Dolič.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na zunanji fasadi cerkve je upodobljen sv. Duh v
podobi goloba in pa stenska sončna ura.

Čas

n a s ta n k a :

17. stoletje

Lastnik / Varuh:
Župnija Dolič

Evidenčna
EŠD 2949

številka dediščine:
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Cerkev sv. Ilja v Šentilju
pod Turjakom

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Sedanja cerkev oblikuje štirilistno prostornino poznobaročnega koncepta, ki jo sestavljajo elipsoidno zaključeni kapeli ter oltarni in korni
prostor. Na jugovzhodnem koncu cerkve stoji zvonik, ki ne skriva zgodnjegotskega porekla, saj njegovo pritličje pokriva križno rebrasti obok,
opremljen z geometričnimi konzolami in okroglim sklepnikom z vgravirano rozeto. Prvotna cerkev iz zadnje petine 13. stoletja je bila po konceptu kornozvonična. Od nje se je ohranil samo zvonik, ki so ga povišali
za vrhnjo etažo v letih od 1815 do 1819, ko so zgradili sedanjo cerkev.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Župnijska cerkev sv. Ilije v Šentilju pod Turjakom, ki se prvič omenja
leta 1296, je imela že leta 1304 svojega duhovnika. Leta 1452 je bila
sedež vikariata in 1494 vikariatne župnije, popolnoma samostojna pa je
postala šele okoli leta 1685. Leta 1397 je bila v slabem stanju, leta 1476
pa so jo požgali Turki.
Na pokopališču je severovzhodno od cerkve stala kostnica, ki so jo v
drugi polovici 17. stoletja odstranili. Nadstropno župnišče je iz leta
1781, kaplanija pa iz leta 1804. V letu 2010 so se začela obnovitvena
dela na župnijski cerkvi, v okviru katerih bodo cerkev tudi povečali.
Ime farnega zavetnika sv.Ilija se v slovenskem prevodu glasi sv. Egidij
(opomba Vinko Skitek).
Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje- kulturna pokrajina, zbornik, Slovenj
Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 198.

Geo-Koordinate:
46.44992204456553° geogr. širina, 15.186281204223632° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Cerkev stoji na pobočju v vzhodnem delu naselja.
Šentilj pod Turjakom.

Čas

n a s ta n k a :

1292, 1747, 19. stol., 2010/11

Lastnik / Varuh:

Župnija Šentilj pod Turjakom

Evidenčna
EŠD 3015

številka dediščine:
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Cerkev sv. Lenarta

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament, Slika, kip

Opis
Cerkev je enotne gradnje in jo sestavljajo prizmatičen zvonik s stranskima lopama, ladja z enako visoko kapelo na severni strani ter enako
širok in visok ploščato, 3/8 sklenjeni prezbiterij z zakristijo na južni strani. Cerkvena zunanjščina je preprosta, kar velja tudi za notranjščino, ki
je banjasto obokana. Gotski zvon je iz bližnje cerkve sv. Urha v Dovžah.
Cerkve enovite gradnje je iz leta 1652, medtem ko je kapela prizidek iz
sredine 18. stoletja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Cerkev sv. Lenarta v Mislinji, ki se prvič omenja leta 1476, ko so jo
požgali Turki, je šentiljska podružnica. Ponovno je bila sezidana 1652,
pozneje so ji prizidali zvonik pred fasado in sredi 18. st. stransko kapelo.
Banjasto obokano notranjščino doplnjuje poznobaročna oprema: veliki
in stranska oltarja, dela Janeza Jurija Mersija iz ok. 1770 ter križev pot.
Gotski zvon je iz Dovž, svetnik na Št. Lenarškem zvonu je Ulricus.
Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje- kulturna pokrajina, zbornik, Slovenj
Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 204.

Geo-Koordinate:
46.4419380534712° geogr. širina, 15.19735336303711° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Cerkev stoji vrh klanca, ki spaja Pohorje s Karavankami ter s tem na razvodu med dravskim in savskim
porečjem. V vzhodnem delu zaselka Šentlenart, na
levem bregu reke Mislinje.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V cerkvi so trije baročni oltarji J. J. Mersija iz okoli
1770.

Čas

n a s ta n k a :

1476, 1652

Lastnik / Varuh:

Župnija Šentilj pod Turjakom

Evidenčna
EŠD 3016

številka dediščine:
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Cerkev sv. Mohorja
in Fortunata na Kozjaku

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Gre za cerkev s kornim zvonikom in je ohranjena v današnjem zvoniku
in prezbiteriju. Prostor pod zvonikom je prečno pravokotne oblike. Po
tlorisnem razmerju sodeč, je ohranjen večji del stare ladje, razen njenega zahodnega konca s fasado. Ladja je mnogo nižja, kot je danes,
ter pokrita z ravnim lesenim stropom. Bila je brez podzidka, enako kot
nerazčlenjen zvonik. V ladji in zvonici- prezbiteriju so bile stene ometane in večkrat beljene, še preden je bil prezbiterij v prvi četrtini 15.
stoletja poslikan s freskami furlanske smeri. Sočasje polkrožnega slavoloka, nekoliko zalomljenega banjastega oboka in suličasto zašiljenega
okna kaže na nastanek cerkve v zadnji tretjini 13. stoletja. Po župni kroniki so ladjo leta 1682 prenovili, vendar je cerkev svojo glavno prezidavo doživela leta 1870, ko so podrli zahodni del stare ladje ter prizidali
novo, večjo ladjo z zakristijo, staro ladjo pa porabili za prezbiterij, ki so
ga z zazidavo poznoromanskega slavoloka oddelili od zvonice.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Cerkev sv. Mohorja in Fortunata na Kozjaku je doliška podružnica, ki se
prvič omenja leta 1412.
Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje- kulturna pokrajina, zbornik, Slovenj
Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 200.

Geo-Koordinate:
46.40919145565855° geogr. širina, 15.208618640899658° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Cerkev stoji južno od ceste Mislinja - Vitanje, Kozjak.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Obok in stene pod zvonikom so poslikani s freskami,
delo goriških delavnic iz okoli 1420-30.

Čas

n a s ta n k a :

1412, 1870

Lastnik / Varuh:
Župnija Dolič

Evidenčna
EŠD 2950

številka dediščine:
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Cerkev sv. Ruperta

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Cerkev sestavljajo pravokotna ladja z nadzidanim zvonikom in malo
ožji, a enako visok prezbiterij z nadstropno zakristijo na južni strani.
Notranjščino pokrivajo kapasti oboki. Prvotna poznogotska cerkev je
imela ravno krito ladjo in obokan prezbiterij ter lesen strešni stolpič
z zvonom iz šentviške cerkve z letnico 1592. To cerkev so leta 1853
večinoma podrli ter zgradili sedanjo stavbo. Ob tej priliki so ladjo
podaljšali proti zahodu in postavili sedanji zvonik, deset let pozneje pa
jo obokali. Obok je enak onemu v cerkvi sv. Helene na Graški gori.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Cerkev sv. Ruperta v Završah, ki se prvič omenja leta 1496, je šentviška
podružnica.
Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje- kulturna pokrajina, zbornik, Slovenj
Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 205.

Geo-Koordinate:
46.42780056258785° geogr. širina, 15.148515701293945° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Cerkev stoji jugozahodno od regionalne ceste Slovenj Gradec - Mislinja. Završe.

Čas

n a s ta n k a :

1496, 1592, 1853

Lastnik / Varuh:

Župnija sv.Vid nad Valdekom

Evidenčna
EŠD 3479

številka dediščine:
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Cerkev sv. Urha v Dovžah

K at e g o r i j a :

Portal, vrata, Fasadni ornament

Opis
Cerkev sestavljajo pravokotna ladja s fasadnim zvonikom, ki je malce ožji in višji, ploščato 3/8 sklenjeni prezbiterij in zakristija ob njegovi južni strani. Ladja hrani še originalno romansko-gotsko ostenje.
Medtem ko je prezbiterij iz začetka 18. stoletja, sta zakristija in zahodni podaljšek ladje iz prve polovice 19. stoletja; zvonik, ki je zamenjal
strešnega, pa celo šele iz leta 1861. Od prvotnih oken v južni ladjini
steni je bilo zahodno okroglo, ostali dve pa pokončni, rahlo zašiljeno
sklenjeni in opremljeni s trilistno zaključenima svetlobnima okviroma.
Ti stilni znaki datirajo nastanek cerkve proti koncu 13. stoletja, torej v
bližino letnice 1318, ko se Dovže prvič omenjajo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Cerkev sv. Urha v Dovžah, ki se prvič omenja leta 1336 (zagotovo pa šele
leta 1587), je šentiljska podružnica. V letu 1954 je dr. Marijan Zadnikar
pri cerkvi sv. Urha v Dovžah na južni zunanji strani opazil tri zazidana
okna, ki jih je dal odpreti. Ta okna dokazujejo, da je srednji del cerkvene
ladje ostanek poznoromanske cerkve iz časa okrog leta 1300. Naselju
Dovže starejši pravijo tudi pri Sv. Urhu. V neposredni bližini cerkvice je
nekoč tekla rimska cesta, ki je šla prek Vitanja na Lošperk v Mislinjo in
skozi Slovenjgraško kotlino. Na dovžanskem polju je bil leta 1932 najden fragment rimskega kamna z napisom.
Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje- kulturna pokrajina, zbornik, Slovenj
Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 200. http://www.
sentiljpodturjakom-mislinja.si/www/index.php?option=com_content
&view=article&id=51&Itemid=62, 11.7.2012

Geo-Koordinate:
46.46124547655423° geogr. širina, 15.164930820465088° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Cerkev stoji v Zgornjih Dovžah.

Čas

n a s ta n k a :

1336, začetek 18. stoletja, 1861

Lastnik / Varuh:

Župnija Šentilj pod Turjakom

Evidenčna
EŠD 3018

številka dediščine:

14

Cerkev sv. Vida
nad Valdekom

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Cerkev sestavljajo zvonik, ladja s 3/8 sklenjenima kapelama ter ožji in
nižji 3/8 sklenjeni prezbiterij s pritlično zakristijo na južni strani. Njena
zunanjščina je preprosta, kar velja tudi za notranjščino, ki jo v ladji pokriva kapasti, v prezbiteriju pa banjasti obok. Cerkev je v zasnovi z zvonikom vred gotska, morda še iz 14. stoletja. Njena ladja je bila prvotno
nižja in ravno stropana. Na začetku 18. stoletja sta ji bili prizidani precej
višji kapeli. Leta 1857 so ladjo močno dvignili in obokali, preobokali pa
tudi prezbiterij in levo kapelo ter leta 1889 povišali zvonik za zgornjo
etažo.
Župnišče je bilo na novo zgrajeno po požaru leta 1765.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Župna cerkev sv. Vida v Završah (nad Valdekom), ki se prvič omenja
leta 1320, je imela že leta 1399 svojega duhovna, bila pred letom 1592
sedež vikariata, 1756 vikariatne župnije in 1770 samostojne župnije.
Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje - kulturna pokrajina, zbornik, Slovenj
Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 186-187.

Geo-Koordinate:
46.422549828264444° geogr. širina, 15.158257484436035° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Cerkev s pokopališčem stoji južno od lokalne ceste
Gornji Dolič - Mislinjska Dobrava.

Čas

n a s ta n k a :

1320, 15. stol., 18. stol., 19. stol.

Lastnik / Varuh:

Župnija sv. Vid nad Valdekom

Evidenčna
EŠD 3478

številka dediščine:
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Faroška kapelica

K at e g o r i j a :

Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapelica zaprtega tipa ima večjo nišo z razpelom. Notranjost kapelice krasijo preproste novejše poslikave. Kapelico pokriva betonska
dvokapnica.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vzrok za nastanek ni znan, verjetno gre procesijsko postajo na poti od
sv. Ruperta do sv. Vida.

Geo-Koordinate:
46.42372031741614° geogr. širina, 15.15512466430664° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2382 Mislinja
Kapelica stoji ob cesti, med cerkvama sv. Vida in sv.
Ruperta.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Evidenčna
16817

številka dediščine:

16

Navršnikova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica z začetka 20. stoletja je grajena v neogotskem stilu, ima široko
odprt vhod in z okni predrte stene. Je bogato slikarsko okrašena z rastlinsko ornamentiko in figuraliko. Fasade s trikotnimi čeli, pokriva jo bakrena streha.

Geo-Koordinate:
46.42333574497251° geogr. širina, 15.198040008544922° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2382 Mislinja
Kapelica stoji ob cesti Gornji Dolič - Srednji Dolič, v
osrednjem delu naselja.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kapela je bogato slikarsko okrašena z rastlinsko ornamentiko in figuraliko. V trikotnem zatrepu nad vhodom je naslikana podoba Božjega očesa, nad obema
neogotskima niša je naslikana okrogla podoba srca
Jezusovega in nad njim v desnem trikotnem stranskem zatrepu podoba angela. Na levi zunanji strani je
nad obema neogotskima nišama naslikana okrogla
podoba srca Marijinega in nad njo v levem stranskem trikotnem zatrepu podoba angela. Na oboku je
z levega na desno stran na dveh trakovih naslikan
napis: Božji časti obnovljeno 2003. Pod oltarno mizo
je naslikana podoba Božjega groba. V osrednji niši v
notranjosti je postavljen kip srca Jezusovega.

Umetnik/umetnica:
Navršnik Rafael

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stol., obnovljena 2003

Evidenčna
25101

številka dediščine:

17

Gašperjeva kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapelica zaprtega tipa ima dokaj ohranjeno fasadno profilacijo
ter poslikave v zunanjih nišah in notranjosti. Pokriva jo skrilnata dvokapnica. Zgrajena je bila po prvi svetovni vojni.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju domačih so kapelo postavili verjetno v zahvalo za
srečno vrnitev iz 1. svetovne vojne. Poslikave v kapeli odražajo tudi imena nekdanjih lastnikov Leopolda in Antonije.
Vir: Smonkar Silvo, 11.3.2011.

Geo-Koordinate:
46.4231789569896° geogr. širina, 15.181732177734375° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Gornji Dolič 70
2382 Mislinja
Kapelica stoji ob cesti, v bližini hiše Gornji Dolič 70.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na desni zunanji niši je naslikana podoba sv. Florjana,
na levi pa podoba sv. Jurija, ki pa je že čisto zbledela
in sprana. V notranjosti je v levi niši naslikana podoba
sv. Leopolda v desni niši pa je naslikana podoba sv.
Antona Padovanskega. V osrednji niši je narejena
vdolbina v živo skalo in ponazorjena votlina z lurško
Marijo. V zatrepu nad vhodom je naslikana podoba
sv. Trojice, ki pa je že tudi precej uničena.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stol., obnovljena 1981

Lastnik / Varuh:
Smonkar Silvo

Evidenčna
25077

številka dediščine:
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Grad Valdek

K at e g o r i j a :

Slika, kip, Fasadni ornament

Opis
Jedro gradu oblikuje romanska stolpasta stavba pravokotnega tlorisa z
merami ok. 10 x 16 m, debelina zidu znaša 160-170 cm. Zunanja stena
na južni strani je nekoliko usločena, na severni zalomljena, tako da je
topi kot obrnjen proti grajskemu jarku. Stolp je fragmentarno ohranjen do višine dveh nadstropij, njegovo pritličje pa je zasuto. V zasutini
znotraj stolpa je viden prečni greben, ki kaže, da je bila stavba nekdaj
predeljena z zidom. Avtentičnih arhitekturnih elementov ni. Pritličje je
bilo ravno stropano - ležišča tramov so ohranjena v vzhodni steni. Zidava je značilno romanska - ogelni kamni določajo višino plasti neenakomernih konglomeranih klesancev, vendar pa je zidni plašč na mnogih
mestih oluščen. Oluščena vzhodna notranja stena kaže plastenje polnilne zidave po načinu opus spicatum. Vhod v stolp je bil na severni
strani v prvem nadstropju, kjer je zdaj prebita odprtina. Tu se k stolpu
prislanja mlajši cvinger, ki je širok komaj 4 m in je znotraj zasut skoraj
do višine vhoda v stolp. Na zunanji strani, proti jarku, sega zid v globino
ok. 10-12 m, jarek pa je še kakih 10-12 m globlji. Potek tega zidu, ki je
že hudo deriten, kaže, da je bil dostop v notranjost stolpa možen le po
poti okoli njega.
Osrednjo zasnovo opasuje v širokem loku obodno zidovje, ki poteka v
zalomih in se na nekaterih mestih že povsem izgubi v zemljišču. Sledov
stolpov, ki naj bi nekoč povečevali njegovo obrambno moč, ni mogoče
ugotoviti.
Prvotni grad je obsegal samo visoko, že s svojim položajem dobro zavarovano hišo, katere značilna zidava kaže na nastanek v 12. stoletju
in se tako lepo sklada z domnevnimi prvimi omembami. V gotski dobi
so k hiši prislonili cvinger in jo tako dodatno zavarovali na najbolj eksponiranih straneh. Pozneje, a verjetno še pred nastopom renesanse, so
celotno zasnovo opasali z dvojnim obzidnim obročem. Kdaj so grad
opustili in prepustili uničenju, ni mogoče ugotoviti.

Geo-Koordinate:
46.421588371426935° geogr. širina, 15.171518325805664° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Razvaline gradu stojijo na skalnem pomolu, severozahodno od hiše Gornji Dolič 70.

Čas

1239

n a s ta n k a :

Evidenčna
EŠD 7963

številka dediščine:

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na valdeške viteze naletimo sorazmerno zgodaj. 1141 je salzburški
nadškof Konrad naznanil, da je Adelrammus de Waldeke ustanovil
korarski samostan pri cerkvi sv. Marjete pri Bistrici in mu podelil več
posesti. Isti Adelramus se omenja tudi 1149., takrat je s svojo soprogo
Ričinco, od katere se je bil zaradi njenega pregrešnega življenja ločil,
a se je potem z njo spet sprijaznil, podelil sekovski cerkvi vsa posestva. Zgodovinarji se razhajajo v mnenju, od kje naj bi rod tu omenjenih
Valdeških izviral.
Prva zanesljiva omemba valdeških gospodov z našega gradu izvira iz
1239, ko se kot priča v neki listini omenja dominus Vlricus de Waldekke,
ki je bil takrat vazal oglejskega patriarha in je imel od njega v zajmu
tudi grad. 1265 se omenja vitez Wernhard Valdeški, pozneje pa je utrdba prešla v roke Auffensteinov in nato deželnega kneza. Deželni knez
jo je nato zastavljal ali oddajal v oskrbo. Kot grajski oskrbnik se omenja
Hans Žusemski, po njegovi smrt 1484 pa njegov nečak Bernard Liechtenberger. …1722 baroni pl. Kulmer, ki so malo gospoščino združili z
Rotenturnom.
Vir: Ivan Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji, Ljubljana, 1993, str.
120-122.
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Grobnica borcev XIV. in
XVII. divizije

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Granitna grobnica 13 borcev XIV. divizije in 24 borcev XVII. divizije s
kamnito spominsko ploščo z napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Krajevna skupnost Dolič obsega obronke Pohorja s Tolstim vrhom, povirje Pake in severna pobočja apnenčastega Paškega Kozjaka.
V novejši zgodovini so tamkajšnje posamezne domačije in njihovi ljudje ostali v spominu mnogim borcem legendarne 14. divizije, ki so jo sestavljale Tomšičeva, Šercerjeva in Bračičeva brigada. 14. divizija je začela
legendarno pot 6. januarja 1944. leta v Suhorju v Beli Krajini. Po dolgem
in nevarnem pohodu čez Hrvaško je po mesecu dni prešla Sotlo in 6.
februarja 1944 pri Sedlarjevem stopila na štajerska tla. Nemci so divizijo
ves čas zasledovali in jo skušali uničiti. Pohod je v hudi zimi postajal vse
težji. Tako je bilo tudi na Paškem Kozjaku. Strmine in vrh Paškega Kozjaka je divizija dosegla 17. februarja 1944.
Srditi boji so terjali številne žrtve.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.411606° geogr. širina, 15.189799° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Paški Kozjak
2382 Mislinja
Spomenik stoji nad Ramšakovo domačijo na Paškem
Kozjaku.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spomeniku:
TU JE POKOPANIH 13 BORCEV14 DIVIZIJE IN
24 BORCEV17 DIVIZIJE NOV JUGOSLAVIJE
PRVI SO PADLI V STRAŠNI ZIMI 1944 LETA
DRUGI V MAJU 1945. LETA
V ZADNJIH BORBAH ZA NAŠO SVOBODO
SLAVA JUNAKOM KI SO POKAZALI
KAKO SE JE TREBA BORITI ZA DOMOVINO

Umetnik/umetnica:

Zasnova: ing. arh. Branko in Ivan Kocmut

Čas

n a s ta n k a :

2.6.1957, obnovljena junij 2011

Lastnik / Varuh:

Občina Mislinja, Občinski odbor ZZB za vrednote
NOB Mislinja

Evidenčna
EŠD 4177

številka dediščine:
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Grobnica padlih borcev

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Grobnica s spomenikom (plošča na kamnitem podstavku) in napisom.
Spomenik 5 padlim partizanom 1. Pohorskega bataljona, 23 borcem
XIV. divizije in padlim partizanom domačinom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Patrulja Pohorskega bataljona se je po 8. januarju 1943 zadrževala
na mislinjskem območju. 16. januarja je krenila iz Zgornjega Doliča v
Završah, kjer je na župnijskem seniku prenočila. Toda bila je izdana. Ko
so Nemci začeli streljati, se je skupina naglo odločila: prebiti se v gozd,
v bližini hleva. Karel Dolinšek-Čiko, Franc Hudomalj-Milorad, Karel Rotovnik-Gojko in Jožefa Tekauc-Pepca so se drug za drugim pognali iz
hleva, vendar so smrtno zadeti omahnili na ozki čistini. Peti je skočil
iz hleva Sandi- Maks Kink; sovražnikove krogle so ga zadele v roko in
nogo. Nemci so ga ujeli. Kmalu sta iz hleva prišla še dva strela: Fortunat
Verboten in Anton Žmavc-Janko sta si vzela življenje, da ne bi prišla v
sovražnikove roke. Hlev so zažgali.
Župnika Maksa Ledineka so Nemci odpeljali v koncentracijsko taborišče.
Štiri padle partizane so razstavili v Slovenj Gradcu na kraju, kjer je danes
grobnica herojev. Tu so tudi pokopani. Zoglenele kosti partizanov Verbotena in Janka so domačini pokopali na vaškem pokopališču.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.422234° geogr. širina, 15.159015° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Završe
2382 Mislinja
Spomenik stoji na severovzhodnem delu
pokopališča, pri cerkvi sv. Vida, Završe.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na nagrobniku:
PETIM PARTIZANOM I. POHORSKEGA BATALJONA,
PADLIM 17.1.1943 LETA, 23 BORCEM XIV DIVIZIJE
NOV, PADLIM OD 1944 – 1945 IN PADLIM PARTIZANOM DOMAČINOM:
LEPENER ALEKS 26. VI. 1944
TAMŠE FRANC 15. VIII. 1944
KOTNIK LUDVIK 6. XII. 1944
ŠVAB LEOPOLD 17. X. 1944
KOLETNIK ŠTEFAN 28. III. 1945
SLAVA NJIHOVEMU SPOMINU!

Čas

n a s ta n k a :

13.10.1957

Lastnik / Varuh:

Občina Mislinja, Občinski odbor ZZB za vrednote
NOB Mislinja

Evidenčna
EŠD 4187

številka dediščine:
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Grobnica partizanov in
žrtev nacizma

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spomenik iz visokega granitnega stebra predstavlja grobnico 30 partizanov in žrtev nacizma, padlih v letih 1943 - 1945 v okolici Mislinje.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na pokopališču v Šentilju je grobišče 30-tih partizanov in žrtev fašizma.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.450294° geogr. širina, 15.183700° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šentilj pod Turjakom
2382 Mislinja
Spomenik stoji na pokopališču, Šentilj pod Turjakom.

Upodobljeni

motivi

/

Napis na spomeniku:
GROB 30 PARTIZANOV
IN ŽRTEV FAŠIZMA
PADLIH V OKOLICI MISLINJA
1943-1945

napisi:

PADLI STE ČASTNO
OBČUDUJEMO VAS
IN SLAVIMO
ZMAGALI STE
PA NAJ JOČEMO?
Z VAMI NA ČELU
SE DALJE BORIMO!

Umetnik/umetnica:

Zasnova spomenika: ing. arh. Branko Kocmut

Čas

n a s ta n k a :

21.8.1960

Lastnik / Varuh:

Občina Mislinja, Občinski odbor ZZB za vrednote
NOB Mislinja

Evidenčna
EŠD 4183

številka dediščine:
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Hudovernikova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela ima pravokotno tlorisno obliko in je pokrita s kamnito
streho. Kapela ima samo osrednjo nišo na sprednji strani, katera je pravokotne oblike. Vhod v kapelo zapirajo kovana železna vrata.

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

Geo-Koordinate:
46.420298° geogr. širina, 15.214730° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Gornji Dolič 30
2382 Mislinja
Kapela stoji ob glavni cesti pri hiši Gornji Dolič 30.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V osrednji niši je postavljen kip kronane Marije z
kronanim Jezusom.

Čas

n a s ta n k a :

ni znan

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Hudovernik

23

Jama Huda luknja

K at e g o r i j a :

Naravni spomenik, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Huda Luknja je ena najstarejših turistično urejenih jam v Sloveniji, saj je
bila za obiskovalce odprta že leta 1895. Turiste, romarje in raziskovalce
privablja še danes, saj skriva v svoji notranjosti in okolici vrsto izrednih
posebnosti. Dolžina do sedaj raziskane jame je preko 2300 m, nekateri pokazatelji pa dajo slutiti še na bistveno večje dimenzije jamskega
sistema. Vsi rovi Hude luknje so zasnovani ob prelomih v vzhodno zahodni in jugovzhodno - severozahodni smeri. Med kraškimi pojavi je
najbolj zanimivo ponikanje potoka Ponikve v ponore pod Koprivnikarjevo kmetijo v nadmorski višini okoli 580 m. Potok izgine v skalne ponore in steče podzemno proti vzhodu v sotesko Pake. Ta podzemeljski
tok Ponikve vidimo v skalnatem vodnem rovu Hude luknje, kjer lahko
sledimo vodnemu toku navzgor približno 360 m do pritočnega sifona.
Če bi mogli, bi skozi potopljeni rov lahko prišli prav do že omenjenih
ponorov površinske Ponikve. Na to, da teče po jami zares podzemeljska
Ponikva, nas opozarjajo ilovica, pesek in prod, ki jih prinaša s površja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Južno od Gornjega Doliča preide široka dolina Pake v kilometer dolgo, slikovito sotesko Hude luknje. Soteska deli srednje visok apnenčast
hrbet v vzhodni del, katerega najvišji vrh je Pečovnik, in zahodni del,
kjer ima najvišji med tremi vrhovi Tisnika 786 m nadmorske višine.
Območje Tisnika je kraški svet v malem. Skalno pobočje nad sotesko je
razčlenjeno s številnimi kraškimi zajedami, iz redkega gozda štrlijo grebeni, ostenja in posamezne skale korozijsko razjedenega apnenca, pod
nekaterimi skalnimi stenami so vhodi v krajše vodoravne in poševne
jame. S širokim vhodom prav na dnu in na koncu soteske se odpira
kraška jama Huda luknja. Zakraselo je vse strmo zahodno pobočje Tisnika, o zakraseli notranjosti apnenčastega Tisnika pa priča predvsem
potok Ponikve, ki pod Šentvidom ponikne v skalne ponore in se pojavi
kot kraški izvir iz jame Huda luknja ter se izliva v Pako. Skupno poznamo
v krasu Tisnika več kot 20 dostopnih kraških votlin.

Geo-Koordinate:
46.41525712455392° geogr. širina, 15.17437219619751° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Završe, soteska Huda Luknja

Lastnik / Varuh:

Koroško šaleški jamarski klub "SPELEOS-SIGA" Velenje, Občina Mislinja

Evidenčna
EŠD 7956

številka dediščine:

V jami Huda luknja se na levi strani nad Prpičevim previsom, v višini
okoli 25 m, odpre čudovit Medvedji rov, ki pa je obiskovalcem težje
dostopen. Rov je dolg okoli 800 m in izredno prostoren; v njem so med
izredno lepimi kapniškimi oblikami naplavljeni kupi kosti jamskega
medveda.
Na dnu soteske Hude luknje so ugodni temperaturni in vlažnostni pogoji za uspevanje alpskih rastlin. V skalnih razpokah lahko med drugim
najdemo tudi dvocvetno vijolico (Viola biflora), marjetičastolistno nebino (Aster bellidiastrum), skorjasti kamnokreč (Saxifraga crustata), skale
pa obrašča planinski srobot (Clematis alpina).
Na višjih nedostopnih skalnih policah uspeva lepi jeglič (Primula auricula), medtem ko so skalna pobočja prekrita s pisano vilovino (Sesleria varia).
Kot botanično osebnost velja omeniti trilistno valdštajnijo (Waldsteinia
ternata subsp. Trifolira), ki uspeva na manjši površini na dnu soteske
Hude luknje. V Rdečem seznamu ogroženih praprotnic in semenk SR
Slovenije je uvrščena v kategorijo redkih vrst.
Vir: http://www.speleos-siga.org/huda%20luknja/HUDA% 20 LUKNJA%20narava.htm,dne 13.7.2012,
http://www.velenje.si/3536, 13.7.2012
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Jaževa kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapelica iz 19. stoletja ima preprosto poudarjeno fasadno profilacijo s poslikavo v zatrepu. Pokriva jo opečna dvokapnica.

Geo-Koordinate:
46.46118832325018° geogr. širina, 15.159544944763184° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2382 Mislinja
Kapelica stoji ob cesti, v severnem delu vasi, zahodno
od cerkve sv. Urha v Zgornjih Dovžah.

Čas

n a s ta n k a :

druga četrtina 19. stol., 1848

Evidenčna
15100

številka dediščine:

25

Kapelica pri cerkvi
sv. Ahaca

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelico zaprtega tipa iz 19. stoletja s preprosto fasadno profilacijo in
stranskima nišama pokriva skrilasta dvokapnica. V timpanonu so vidne
starejše poslikave.

Geo-Koordinate:
46.44663297909972° geogr. širina, 15.182075500488281° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2382 Mislinja
Kapelica stoji za cerkvijo sv. Ahaca, je prislonjena
on zidano igrajo okoli cerkve.V neposredni bližini je
glavna cesta proti SG-Mislinja. .

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Triller Štefanija

Evidenčna
25064

številka dediščine:

26

Jožefova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelico kvadratnega tlorisa iz druge polovice 19. stoletja, členi šilasti
neogotski portal s trikotnim zaključkom, stranske fasade pa slepe, poslikane neogotske niše.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je bila po vsej verjetno postavljena zaradi procesij, ki so potekale in še potekajo okoli cerkve.

Geo-Koordinate:
46.4227426106385° geogr. širina, 15.217598676681519° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2382 Mislinja
Pri župnijski cerkvi sv. Florijana. Srednji Dolič.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kapela je bogato poslikana. Na levi zunanji niši je
naslikana podoba sv. Huberta (botri lovci), na desni
sv. Florijana (botri gasilci) in na hrbtni strani kapele
podoba blaženega Antona Martina Slomška, kako uči
Blažeta in Nežico. V trikotnem zatrepu nad vhodom je
naslikana podoba kronanja Jezusove matere Marije,
ki jo krona sv. Trojica, na hrbtni strani pa je v zatrepu
naslikano Božje oko. Na oltarni mizi je naslikana podoba treh kreposti vera (križ), upanje (sidro) in ljubezen (srce). V osrednji niši je postavljen kip sv. Jožefa
z majhnim Jezusom. V levi notranji niši je naslikana
podoba sv. Antona Puščavnika (botri kmetje), v desni
pa podoba sv. Neže (boter družina Pogorevc).

Umetnik/umetnica:
Slikar Tomaž Langus

Čas

n a s ta n k a :

druga polovica 19. stol.

Lastnik / Varuh:

Župnija sv. Florijana v Doliču

Evidenčna
8010

številka dediščine:
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Kapelica pri domačiji Hof

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Neogotsko oblikovana kapelica zaprtega tipa stoji na južnem robu posesti Hof.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Gospod Kotnik je povedal, da je bila kapelica postavljena v spomin na
gospodarja, ki ga je povozila konjska vprega, ki je vleka les.
Kapelica je bila pred približno 25 leti obnovljena in poslikana.

Geo-Koordinate:
46.42144834244499° geogr. širina, 15.197932720184326° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Gornji Dolič 48
2382 Mislinja
Gornji Dolič 48. Domačija leži v osrednjem delu naselja Gornji Dolič, južno od ceste Gornji Dolič-Srednji
Dolič.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapelici je kip Marije, na notranjih in zunanjih
stenah so naslikani svetniki: sv. Florjan, Jožef, Ciril in
Metod.

Čas

1892

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Kotnik Ivana in Jožef,Naveršnik Ivan

Evidenčna
151

številka dediščine:

28

Kozolec pri domačiji Hof

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Lesen toplar na pet oken iz 1934, ki stoji v ambientu gručaste domačije
jo sestavljajo še nadstropna hiša, kapelica, lipa, lesena prešna uta s
klasičnima prešama ter novejše gospodarsko poslopje.

Geo-Koordinate:
46.42160414930197° geogr. širina, 15.198469161987305° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Gornji Dolič 48
2382 Mislinja
Gornji Dolič 48. Domačija leži v osrednjem delu naselja Gornji Dolič, južno od ceste Gornji Dolič-Srednji
Dolič.

Čas

1934

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Kotnik Ivana in Jožef,Naveršnik Ivan

Evidenčna
151

številka dediščine:

29

Krištanova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Preprosta zidana kapelica z visoko nišo, v kateri je manjše leseno razpelo in je pokrita z dvokapnico.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Lastnik, gospod Pantner, ne ve natančno zakaj je bila kapela postavljena, pravi le da v zaobljubo.

Geo-Koordinate:
46.42608587133298° geogr. širina, 15.177569389343262° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2382 Mislinja
Kapelica stoji ob cesti, vzhodno od Breznikovega
Vrha, zahodno od gradu Valdek.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stol.

Lastnik / Varuh:

Pantner Peter, Završe 96

Evidenčna
25108

številka dediščine:

30

Križ na Črnem vrhu na
Pohorju

K at e g o r i j a :

Poljski križ, Znamenje / Križ

Opis
Jeklena konstrukcija križa je sestavljena iz treh pokončnih profilov, ki
jih malo pod vrhom obkroža jeklen trikotnik. Tako tvori podobo križa
na vsaki strani. Križ je postavljen na kvadrasti betonski podstavek, ki je
oblečen s pohoskim granitom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na Črnem vrhu (1543), najvišji točki Pohorja, stoji križ, ki je bil postavljen leta 1991 ob zavzetem sodelovanju župljanov Župnije Šentilj pod
Turjakom, Planinskega društva Mislinja in Krajevne skupnosti Mislinja.
Kovinska skulptura na Črnem vrhu je delo domačina, umetnika in sedaj
že upokojenega kirurga dr. Lojzeta Pogorevca. Križ je bil postavljen v
letu osamosvojitve Slovenije, torej leta 1991, zato ta križ ne obeležuje
samo najvišjo naravno točko na Pohorju, pač pa tudi simbolizira našo
državnost in samostojno Slovenijo. Ker je kovinsko skulpturo v 18 letih, odkar imamo svojo državo, že močno načel zob časa, so se planinci
odločili, da pristopijo k njeni obnovi. Najprej je bilo potrebno odstraniti vso že načeto barvo, zato so se odločili, da kovinski križ najprej demontirajo iz ležišča v temelju, in ga odpeljejo v dolino na obnovitev.
Pri tem je veliko pomagal Mrak Jernej, zaposlen v enoti Gorenja Indop.
Peskanje in prebarvanje so tako opravili brezplačno kar v Gorenju, pri
demontaži in ponovni postavitvi pa so poleg aktivistov (vodil jih je Joc
Završnik) s svojo mehanizacijo sodelovali še Matjaž Zajc in prevoznika
Vocovnik in Saitl.

Geo-Koordinate:
46.5025279598971° geogr. širina, 15.200614929199218° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Križ stoji na Črnem vrhu (1543) na najvišji točki
Pohorja

Umetnik/umetnica:
Lojze Pogorevc

Čas

1991

n a s ta n k a :

Vir:
http://www.sentiljpodturjakom-mislinja.si/www/index.
php?option=com_ content&view=article&id=52&Itemid=63, in http://
www.pdmislinja.si/index.php?option=com_ content&task=view&id=2
95&Itemid=11311.7.2012
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Križ na mrliški vežici

K at e g o r i j a :

Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Opis
Velik lesen križ z lesenim korpusom je pritrjen nad vhod mrliške vežice
v Doliču.

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

Geo-Koordinate:
46.423315° geogr. širina, 15.217695° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dolič
2382 Mislinja
Križ se nahaja nad vhodom v mrliško vežico v Doliču.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

/

napisi:

Lastnik / Varuh:

Župnija sv. Florijana v Doliču.

32

Križevska kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kamnita čokata kapelica zaprtega tipa iz 19. stoletja ima v notranjosti
ohranjen kamnit tlak. Nišo krasijo svete podobe in razpelo. Nečlenjena
zunanjščina, dvokapna streha.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Gospa Križovnik ne ve natančno zakaj je bila postavljena kapelica, morda zahvala za zdravje.

Geo-Koordinate:
46.45531895385333° geogr. širina, 15.224411487579346° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Gozdarska cesta 165, Mislinja
2383 Mislinja
Kapelica stoji ob cesti, v bližine hiše Gozdarska cesta
165, nasproti Robnikove kovačije, v severovzhodnem
delu naselja.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Križovnik Marija

Evidenčna
25073

številka dediščine:

33

Krofova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Mogočno kapelico z začetka 20. stoletja krasi fasada v neogotskem stilu, členjena s šilastimi odprtinami in pilastri. Ponaša se z bogatimi poslikavami zunanjih stranskih in notranjih niš. V štirih zatrepih bakrene
strehe so poslikave.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Menda je bila kapelica postavljena po prvi svetovni vojni ko so se soške
fronte vrnili štirje od šestih sinov.

Geo-Koordinate:
46.455200692762936° geogr. širina, 15.157334804534912° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dovže 6
2382 Mislinja
Kapelica stoji ob cesti, v središču vasi Spodnje Dovže.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stoletja

Lastnik / Varuh:
Hribernik Vladimir

Evidenčna
25099

številka dediščine:
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Krušičeva kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelico zaprtega tipa iz 19. stoletja s preprosto fasadno profilacijo in
stranskima nišama pokriva skrilasta dvokapnica. V timpanonu so vidne
starejše poslikave.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Stara Krušičeva domačija stoji nekaj ovinkov v hrib naprej od kapelice.
Natančna postavitev kapelice ni znana, možne je, da jo je dal postaviti
gospod Vinko Krušič, nekdanji župan v Šentilju, ko si je postavil na prelomu 19. v 20. stoletje domačijo .

Geo-Koordinate:
46.45143197150869° geogr. širina, 15.18259048461914° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2382 Mislinja
Kapelica stoji ob cesti Mislinja-Dovže, malo naprej ob
pokopališča in na drugi strani ceste.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:

Vidivič Blaznik Jelka, Blaznik Jošt

Evidenčna
25063

številka dediščine:

35

Kunova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapelica ima bogato fasadno profilacijo s poudarjenima vhodnima stebroma. Notranjo nišo zapirajo zanimiva dvokrilna vrata, členjena
na več polj z barvnimi stekli.

Geo-Koordinate:
46.42039121068651° geogr. širina, 15.154352188110352° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Završe 65
2382 Mislinja
Kapelica stoji ob domačiji Kun (Završe 65), jugozahodno od cerkve sv. Vida.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:

Večko Jožica, Trg svobode 2, Slovenj Gradec

Evidenčna
25110

številka dediščine:

36

Legenska kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica ima preprosto fasadno profilacijo, odprt polkrožen vhod s
poudarjenim timpanonom in vhodnima stebroma. V notranjosti je razpelo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na domačiji ne poznajo vzroka za postavitev kapelice. Morda je iz istega časa kot stara hiša na Legenskem posestvu.
Verjetno je pomenljiva lega kapelice. Ob kapelici so se ustavljale procesije na Lepo nedeljo, ko so romali od sv. Vida proti sv. Rupertu.

Geo-Koordinate:
46.42892656967247° geogr. širina, 15.143623352050781° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2382 Mislinja
Kapelica stoji ob cesti, med dvema lipama, vzhodno
od Višnerskega Vrha, v osrednjem delu naselja.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Kamenik Metka

Evidenčna
25109

številka dediščine:

37

Lepkov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ ima leseno dvokapno streho, ki je prekrita z valovitko. S hrbtne strani so na križ pritrjene deske v obliki deltoida. Okoli križa je majhna lesena ograja. Križ je trenutno brez korpusa.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Še ne dolgo nazaj je bil na križ pritrjen tudi lesen korpus, ki pa so ga
nepridipravi ukradli.
Vir: Mirko Horvat, župnik v Doliču, 11.3.2011.

Geo-Koordinate:
46.412079° geogr. širina, 15.247503° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Srednji Dolič 40
2382 Mislinja
Lepkov križ stoji ob glavni cesti Mislinja – Vitanje v
kraju Srednji Dolič pri odcepu h kmetiji Lepek, Srednji
Dolič 40.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

/

napisi:

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Lepek

38

Marijina kapela
pod cerkvijo
sv. Florijana v Doliču

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela ima pravokotno tlorisno obliko in jo pokriva dvokapna
streha prekrita s skrilavcem. Kapela ima dve zunanji plitki stenski niši, ki
sta pravokotno oblikovani. Pravokotno oblikovan vhod v kapelo, ki ima
zgornjo stranico polkrožno obokano in polkrožno obokana notranjost
sta zaprta z majhnimi kovanimi železnimi vrati.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je bila verjetno postavljena zaradi procesij, ki so jih in jih še opravljajo okoli cerkve sv. Florijana v Doliču.
Geo-Koordinate:
46.422164° geogr. širina, 15.217105° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Gornji Dolič 27
2382 Mislinja
Kapela stoji pod cerkvijo sv. Florijana v Gornjem
Doliču pred župniščem. Gornji Dolič 27.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kapela je bogato poslikana. V trikotnem zatrepu
nad vhodom je naslikano Božje oko. Nad vhodom je
napis: MARIJA POMAGAJ RODOVOM ZEMLJE.
Na stropu v notranjosti je naslikana podoba sv. Duha
v obliki goloba. Na levi notranji steni je naslikana
podoba sv. Jožefa kako uči mladega Jezusa tesarske
obrti (boter družina Eržen), na desni steni pa je naslikana podoba sv. Janeza Evangelista (boter družina
Sedovnik). Na oltarni mizi v sredi pa je postavljen kip
Marije z detetom Jezusom. Na desni zunanji steni je
naslikana podoba sv. Barbare (botri rudarji), na hrbtni
strani kapele je naslikana podoba sv. Alojzija (boter
družina Grm), na levi pa podoba sv. Krištofa (botri
šoferji). V zatrepu na hrbtni strani kapele so naslikane
angelske glave.

Umetnik/umetnica:
Slikar Tomaž Langus

Čas

n a s ta n k a :

Obnovljena 2006

Lastnik / Varuh:

Župnija sv. Florijana v Doliču

39

Mežnarjeva kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapelica s konca 19. stoletja ima preprosto fasadno profilacijo in
s pilastri poudarjen vhod, ki ga krasijo nizka kovana vrata.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica zaprtega tipa je bila obnovljena in poslikana pred tremi leti.

Geo-Koordinate:
46.40910663007983° geogr. širina, 15.207910537719727° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2382 Mislinja
Kapelica stoji južno od cerkve sv. Mohorja na Kozjaku.
Kapelica stoji v bližini hiše Kozjak 52.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh:

Grobelnik Ivica in Anton

Evidenčna
25107

številka dediščine:

40

Muševa kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Nedavno obnovljeno kapelico, sezidano v neobaročnem stilu, krasijo
novejše poslikave zunanjih in stranskih niš. Pokriva jo opečna dvokapnica.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zakaj je bila kapelica postavljena ne ve nihče.
Kapelica je posvečena kar trem Marijam. Marija iz Brezij, Karmelska Mater božja in Lurška Marija.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini,
Koroški tednik, let III, št. 33/34, 26. avgust 1999, str.7.

Geo-Koordinate:
46.46136470990042° geogr. širina, 15.165424346923828° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dovže 42
2382 Mislinja
Kapelica stoji ob cesti, sredi vasi Zgornje Dovže.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Naslikane podobe na kapelici: Marija iz Brezij na
srednji steni, ob straneh pa Karmelska Mati božja in
Lurška Marija.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Andrej Merzdovnik

Evidenčna
25098

številka dediščine:

41

Nagrobna plošča za
Atelovda in njegovo ženo

K at e g o r i j a :

Nagrobna plošča, Kultni in pravni spomenik

Opis
Spodnji del pravokotne nagrobne plošče iz belega pohorskega marmorja je poševno odbit. Napisno polje obdaja profiliran okvir, ki je ohranjen z leve, desne in zgornje strani. Med besedami so trikotna ločilna
znamenja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kmet F. Uršej je okoli leta 1940 našel nagrobno ploščo. Po pričevanju
domačinov so pri oranju večkrat naleteli na ostanke zidu (ruševine, kamen, opeka). Plošča je vzidana v južno steno cerkve sv. Urha (Ulrika) v
Zgornjih Dovžah.
Ime Ateloudos, ki ima tipičen keltski element Ate-, je znano samo iz
tega napisa. Za imenom sledi navedba let: C-sto. Na napisih se pojavljajo zaokrožena števila, ki navajajo leta življenja, razmeroma pogosto
pa se najde tudi število sto in več. To dejstvo nemalo preseneča, saj je v
povprečju bila življenjska doba veliko krajša kot danes. Število sto bi po
eni strani lahko pričalo o nekom, ki je dočakal res lepo starost, po drugi
strani pa so črko C nekateri razlagali kot c(irciter)- približno. Ko številu
sto ne sledi nobeno število, o tej rešitvi ne moremo govoriti. Boniatus/-a je letsko ime, ki se pojavlja samo v Noriku in Panoniji, še posebej pogosto na območju Celeje in Viruna. Tutor je pogosto ime, najbolj
razširjeno v Noriku.
Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo, katalog, Slovenj Gradec, 2006,
str. 15.

Geo-Koordinate:
46.461104° geogr. širina, 15.163439° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornje Dovže
2382 Mislinja
Plošča je vzidana v steno cerkev sv. Urha v Zg.
Dovžah.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Ateloudo
Sabini fil(io)
Ann(orum) C et
Boniatae Tu(toris)
5 f(iliae) ux(ori) an(n(orum)---)
Atin(---)
(---)

Prevod:
Atelovdu, Sabinovemu sinu, staremu sto let in ženi
Boniati, hčeri Tutorja, stari …let, postavil Atin…

Čas

n a s ta n k a :

Druga polovica 1. stoletja

Lastnik / Varuh:
Občina Mislinja

42

Nagrobna plošča za
Frontino

K at e g o r i j a :

Nagrobna plošča, Kultni in pravni spomenik

Opis
Leva polovica plošče iz belega pohorskega marmorja je ohranjena v
treh fragmentih. Napisno polje obdaja preprost profiliran okvir, ki je
ohranjen zgoraj, spodaj in na levi strani.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ploščo je našel kmet B.Prostounik leta 1851 na prostoru med cerkvijo
sv. Vida in ruševinami gradu Valdek. Od leta 1998 je shranjena v lapidariju KPM v Slovenj Gradcu (inv.št. 2392).
Najverjetnejša dopolnitev prve vrstice je Frontina, kar je pogosto latinsko ime. Counertus je keltsko ime, ki se pojavlja v Noriku in v galskih
provincah. Na napisih se pojavljajo tudi sorodna imena: Covinertus,
Cobnertus, Comnertus.
Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo, katalog, Slovenj Gradec, 2006,
str. 16.

Geo-Koordinate:
46.422279° geogr. širina, 15.158716° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šentvid pri Završah
2382 Mislinja
Najdena je bila na lokaciji med cerkvijo sv. Vida in
ruševinami gradu Valdek, Šentvid pri Završah.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Fron(---)
Fili(ae--)
Coune(rtus---f(ilius))
Coni(ugi) v(ivus)f(ecit) (et--)
5 nae f(iliae)f(?)an(norum) I(---)

Prevod:
Ženi Frontini, (?) hčerki, je za življenja postavil Kounert, sin (?)…in…

Čas

n a s ta n k a :

Druga polovica 1. ali prva polovica 2. stoletja

Lastnik / Varuh:

Občina Mislinja, Koroški pokrajinski muzej, enota
Slovenj Gradec

43

Nagrobna plošča za
Kotulija in njegovo družino

K at e g o r i j a :

Nagrobna plošča, Kultni in pravni spomenik

Opis
Desni zgornji vogal pokončne nagrobne plošče iz belega marmorja je
odlomljen, vendar napisno polje ni poškodovano. Napisno polje obdaja z vseh strani profiliran okvir, na obrobju katerega so ohranjeni plitvi
sledovi klesarskega orodja. Klinasto vrezane črke so ostre, pravilne, besede pa ločene s trikotnimi ločilnimi znamenji.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ploščo so našli leta 1851 v Šentvidu nad Valdekom, kjer je v cerkvi služila
kot oltarna miza. To funkcijo na istem mestu opravlja še danes.
Asedia, Bonia in Cotulia so najverjetneje keltska imena. Asedia je
izpričana samo v tem primeru. Ime Bonia in sorodne različice se pojavljajo le v Noriku in Panoniji. Holder obravnava ime Cotulia kot moško
ime na –a. Maxim-us/-a in Restut-us/-a sta zelo pogosti latinski imeni.
Ime Ruscus je izpričano le v Noriku. I. Kajanto dopušča možnost, da gre
za latinizirano obliko keltskega Rudscus.
Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo, katalog, Slovenj Gradec, 2006,
str. 19.

Geo-Koordinate:
46.422234° geogr. širina, 15.158651° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šentvid pri Završah
2382 Mislinja
Plošča je v cerkvi sv. Vida kot oltarna miza, Šentvid pri
Završah, Mislinja.

Upodobljeni

motivi

Cotulia
Rusci f(ilius) v(ivus)
Fe(cit)si(bi) et
Asediae
5 Maximi f(iliae)
co(niugi) et Restutae f(iliae) an(norum) XX
et Boniae Successi f(iliae).

/

napisi:

Prevod:
Kotulija, Ruskov sin, je za življenja postavil (nagrobnik) sebi in soprogi Asediji, maksimovi hčerki, in hčeri
Restuti, stari 20 let ter Boniji, Sukcesovi hčeri.

Čas

n a s ta n k a :

Druga polovica 1. ali 2. stoletja

Lastnik / Varuh:
Občina Mislinja

44

Nagrobna plošča za
Sekundina

K at e g o r i j a :

Nagrobna plošča, Kultni in pravni spomenik

Opis
Nagrobna plošča iz belega marmorja. Besede v prvih petih vrsticah so
dosledno ločene s trikotnimi ločilnimi znamenji.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ploščo so odkrili leta 1851. Trenutno je vzidana v glavni oltar cerkve sv.
Vida v Šentvidu nad Valekom.
Osebno ime Avit-us/-a spada med najbolj razširjena imena. Ime Cupitus/-a sodi k skupini imen, ki so tvorjena iz latinskega participa perfekta
(glagola cupio- želim, hočem); razprostira se predvsem po območjih
poseljenih s keltskim prebivalstvom, najpogosteje v Noriku. Razlog
velikega števila izpričanih primerov prav na tem območju je morda v
izgovorjavi, ki je bila sorodna keltskim imenom na Cou- ali Cob-. Imena Nemeto, Nertomaria in Pallo so keltska. Nemeto se v Noriku pojavi
dvakrat, pogosto je rabljen kot prvi člen sestavljenih keltskih elementov: nerto in mar; gre za edini primer ženske oblike imena, v moški se
ime pojavi še enkrat v provincah Gallia Belgica in Pannonia. Ime Pallo
je izpričano le v tem primeru. Ime Secundin-us/-a je izpeljano iz Sucundus.
Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo, katalog, Slovenj Gradec, 2006,
str. 21-22.

Geo-Koordinate:
46.422234° geogr. širina, 15.158651° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šentvid pri Završah
2382 Mislinja
Plošča je vzidana v glavni oltar cerkve sv. Vida,
Šentvid pri Završah.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Secundinus
Pallonis f(ilius) et
Cupita
Nemetonis f(ilia) et
5 Secundina f(ilia)an(norum)XXV
et Nertomariae Avitae nept(i)
an(norum)XXX.

Prevod:
Sekundin, Palonov sin, in Kupita, Nemetonova hči, in
hči Sekundina stara 25 let ter za nečakinjo Nertomarijo Avito staro 30 let.

Čas

n a s ta n k a :

Druga polovica 1. stoletja ali prva polovica 2. stoletja

Lastnik / Varuh:
Občina Mislinja

45

Nagrobnik Francu
Rednaku

K at e g o r i j a :

Nagrobna plošča, Kultni in pravni spomenik

Opis
Na grobu sta dve kamniti plošči s presekanim vrhom in posvetilnim besedilom. Nad besedilom je rdeča peterokraka zvezda.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na pokopališču v Doliču je pokopan Franc Rednak. Krajevna organizacija ZB NOV Dolič je spomenik slovesno odkrila 28. septembra 1980.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.423315° geogr. širina, 15.217864° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dolič
2382 Mislinja
Nagrobnik je na pokopališču v Doliču.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na nagrobniku:
FRANC REDNAK, BOREC NOV
»NE ZABITE- MOJA KRI JE OŠKROPILA ZARJO SVOBODE«
KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB NOV DOLIČ

Umetnik/umetnica:

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

Čas

n a s ta n k a :

20. september 1980

Lastnik / Varuh:

Občina Mislinja, Občinski odbor ZZB za vrednote
NOB Mislinja

46

Nogarjev mlin

K at e g o r i j a :

Mlin, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Lesen mlin kvadratnega tlorisa prekriva skodlasta dvokapna streha.
Ohranjen je mlinski mehanizem, vodno kolo in žlebovi. Mlin z začetka
20. stoletja še deluje.

Geo-Koordinate:
46.47336652712196° geogr. širina, 15.187311172485352° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Razborca 12
2382 Mislinja
Mlin stoji na samem, odmaknjen od matične kmetije
Razborca 12, ob potoku Dovžanka.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stoletja

Lastnik / Varuh:
Tretjak Marija in Jožef

Evidenčna
8044

številka dediščine:

47

Ošlakova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kamnita kapelica zaprtega tipa s konca 19. stoletja ima gladko
nečlenjeno fasado. V notranjosti je niša z razpelom in kip Marije z detetom. Pokriva jo opečna dvokapnica.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vzrok nastanka kapelice ni znan Ošlakovim. Kapelica bila obnovljena
leta 1995, takrat so kupili tudi Marijin kip, prej je bil križ.

Geo-Koordinate:
46.42630772918912° geogr. širina, 15.249881744384766° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Paka-Del 84
2382 Mislinja
Kapelica stoji ob cesti, v severozahodnem delu naselja, v bližini hiše Paka 84.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh:
Ošlak Anita

Evidenčna
25071

številka dediščine:

48

Partizanska tehnika SOVA

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Iz kamna oblikovan visok spomenik s posvetilnim napisom. V njegovi
bližini stoji informacijska tabla.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po prihodu 14. divizije na Štajersko februarja 1944 je oddelek štaba divizije, vodil ga je pesnik France Kosmač, pozneje filmski režiser in scenarist, ustanovil tudi ciklostilno razmnoževalno tehniko »SOVA«. Delovala
je v gostem smrekovem gozdu pod Skrivnim hribom v Mislinjskem Jarku blizu potoka 180 m nižje od te lokacije. Po gozdni vlaki navzdol si
lahko ogledate sledove nekdanje tehnike. Cestne povezave v tem delu
Pohorja so bile zgrajene v desetletjih po osvoboditvi.
Tehniko »SOVA« je vodil Aleš Tičar - Mak.
Ciklostilni papir, matrice in tiskarske barve so sem pošiljale tudi brigade. Tiske so razpečevali preko kurirskih postaj po vsej Sloveniji.
Tudi tehnika »SOVA« je opravila izjemno pomembno kulturno in
vojaško poslanstvo v viharjih 2. svetovne vojne. Tiskali so številne pesmi, ki so bodrile slovenske uporne ljudi in jih obveščali o zmagah partizanske vojske.
Njihovo uspešno delo so vsestransko podpirali pogumni in preprosti
ljudje iz sedanje občine Mislinja in širše okolice. Bili so neverjetno iznajdljivi, včasih tudi predrzni v akcijah. Preveval jih je duh medsebojnega
zaupanja in vera v zmago.
S tem spominskim obeležjem ohranjamo vrednote narodnoosvobodilnega boja.
Vir: informacijski pano pri spomeniku (Potočnikova domoznanska zbirka, 2010).

Geo-Koordinate:
46.46080401519466° geogr. širina, 15.311808586120605° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Komisija
2382 Mislinja
Spomenik stoji ob gozdni poti visoko v Zgornji Komisiji nad Mislinjskim jarkom.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spomeniku:
PARTIZANSKA TEHNIKA »SOVA«
OD AVGUSTA 1944
DO MAJA 1945
KRAJANI OBČINE MISLINJA
2010

Čas

2010

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Mislinja, Občinski odbor ZZB za vrednote
NOB Mislinja

49

Pezmanova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapelica s konca 19. stoletja ima v notranjosti zastekljeno nišo s
kipom Marije z detetom, ki ju varujeta dva angela. Ima preprosto fasadno profilacijo z manjšo nišo na zadnji strani.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kljub pravkar obnovljeni kapelici pri Grušovnikih niso uspeli ugotoviti
vzroka za postavitev te monumentalne kapelice, edino to da se govori
o precejšni starosti, celo 500 let ??.

Geo-Koordinate:
46.40824653135586° geogr. širina, 15.191903114318848° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2382 Mislinja
Kapelica stoji ob Pezmanovi lipi, v severozahodnem
delu naselja.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh:

Grušovnik Marijan, Kozjak 12a

Evidenčna
25104

številka dediščine:

50

Podlesnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapelica ima bogato fasadno profilacijo s stranskimi nišami. V
notranjščini je zastekljena osrednja niša s kipom Marije Snežne in dvema poslikanima stranskima nišama.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica stoji na posesti Podlesnik, na kraju kjer se danes zemljišče deli
na dva lastnika - brata, ki živita na naslovih Kozjak 13 in Kozjak 18.
Trenutno pretirana zaraščenost kapelice.

Geo-Koordinate:
46.4042353527577° geogr. širina, 15.192761421203613° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2382 Mislinja
Kapelica stoji pod hišo Kozjak 18 in blizu hiše Kozjak
13.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh:

Vodenik Anica, Kozjak 18

Evidenčna
25103

številka dediščine:

51

Pokopališki križ v Šentilju

K at e g o r i j a :

Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z lesenim korpusom ima valovito dvokapno streho iz lesa, ki
jo pokriva pločevina. S hrbtne strani so na križ pritrjene deske v obliki
deltoida. Hrbtni del je pobarvan z modro barvo in ima na vogalih pritrjene izrezljane rdeče rože.

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

Geo-Koordinate:
46.450042288295755° geogr. širina, 15.18362045288086° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šentilj pod Turjakom
2382 Mislinja
Križ stoji na pokopališču v Šentilju pod Turjakom

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

/

napisi:

Lastnik / Varuh:

Župnija Šentilj pod Turjakom

52

Pokopališko znamenje
v Doliču

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Zidano stebrno znamenje ima pravokotno tlorisno obliko in je postavljeno na kamnit podstavek kvadraste oblike. Znamenje pokriva
štirikapna streha prekrita s skrilavcem, ki se na vrhu končuje s kovinskim križem.

Geo-Koordinate:
46.423404° geogr. širina, 15.218034° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dolič
2382 Mislinja
Znamenje stoji sredi pokopališča v Doliču

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na znamenju so pritrjeni kovinski križi z kristusovimi
s trnjem kronanimi glavami in sicer na vsaki strani
eden. Pod njimi so v obliki kroga na vsaki strani
vzidani barvni mozaiki. V kamnit podstavek pa sta
vzidani dve nagrobni plošči.

Lastnik / Varuh:

Župnija sv. Florijana v Doliču

53

Pristovnikovo znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Slopno znamenje pokriva piramidalna streha iz šintlov.
Spodnji del je širši, kot kamniti podstavek, iz katerega se dviga enako
širok trup in ga členijo niše brez poslikav.

Geo-Koordinate:
46.426573957424615° geogr. širina, 15.168728828430176° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2382 Mislinja
Znamenje stoji severno nad domačijo Pristovnik, pri
hiši Završe 91a.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 18. stol.

Lastnik / Varuh:
Večko Jožica in Ivan

Evidenčna
8024

številka dediščine:

54

Procesijski križ

K at e g o r i j a :

Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ in korpus pokriva valovita dvokapna lesena streha prekrita
s pločevino. Na križ so z hrbtne strani pritrjene deske v obliki deltoida.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je bil po vsej verjetnosti postavljen zaradi procesij, ki se odvijajo
okoli cerkve sv. Florijana v Doliču.

Geo-Koordinate:
46.422209° geogr. širina, 15.217521° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dolič
2382 Mislinja
Križ stoji pod cerkvijo sv. Florijana v Gornjem Doliču.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

/

napisi:

Lastnik / Varuh:

Župnija sv. Florijana v Doliču

55

Pušnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica odprtega tipa, sezidana v neobaročnem stilu, ima opečno
dvokapnico, ki jo podpirata prostostoječa nosilna stebra.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Leta 1892 je kapelo zgradil gospod Krenkar, po domače Pehar, s prošnjo
Bogu, da bi obvaroval dovžansko polje pred ujmami.
Leta 1912 je posest s kapelo kupil Franc Pušnik.

Geo-Koordinate:
46.45803888804991° geogr. širina, 15.160467624664307° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2382 Mislinja
Kapelica stoji ob cesti Dovže - Spodnje Dovže, v
južnem delu vasi.

Čas

1892

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Velunšek Metoda, Dovže 52

Evidenčna
25097

številka dediščine:

56

Pušnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidano kapelico zaprtega tipa krasijo štiri stranske niše (dve na vsaki
strani). Notranjost je poslikana. Vhod v kapelico zapirajo kovana vrata.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zgodba, ki jo je povedal gospod Tamše;
Sprva je stal na tem mestu lesen križ, kasneje so ga po 2. svetovni vojni
spremenili v kapelico v zahvalo, ker je del družine Pušnik srečno prišel
oziroma se preselil v Kanado.
Vendar kapelica je po podatkih Registra nepremične kulturne dediščine
in terenskem ogledu (sept. 2011) starejša, gotovo pa ne šele po 2. svetovni vojni.

Geo-Koordinate:
46.41582026054806° geogr. širina, 15.131607055664062° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Završe 72
2382 Mislinja
Kapelica stoji v bližini ceste, v osrednjem delu naselja.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje?, bolj verjetno prva četrtina 20. stoletja

Lastnik / Varuh:
Tamše Alojz in Marija

Evidenčna
25111

številka dediščine:

57

Ramšakova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapelica s kamnitimi temelji, zgrajena v neogotskem stilu konec
19. stoletja. V notranjosti je niša z velikim lesenim kipom Marije z detetom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica stoji na pašniku, v neposredni bližini domačije p.d. Ramšak.

Geo-Koordinate:
46.43117309144585° geogr. širina, 15.226181745529175° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Tolsti Vrh 47
2382 Mislinja
Kapelica stoji ob cesti, v južnem delu naselja, severno
od Srednjega Doliča.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh:
Kričej Dominik

Evidenčna
25060

številka dediščine:

58

Razbornikov križ

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ in korpus pokriva lesena dvokapna streha prekrita s
pločevino. Na križ so z hrbtne strani pritrjene deske v oliki deltoida.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Njegovi predniki so to kmetijo kupili okoli leta 1920 in že takrat je križ
stal. Pred njihovim prihodom je bilo na tej domačiji šiviljstvo, njegovi
starši pa so se ukvarjali s čevljarstvom. Po pripovedovanju bi naj na tem
mestu, kjer danes stoji križ, nekoč stala prvotna cerkev v Doliču. Ob izgradnji ceste so v zemlji res naleteli tudi na temelje, za katere pa niso
vedeli za kakšno zgradbo gre. Tudi ostaja odprto vprašanje ali so z tega
mesta, ali pa z mesta kjer stoji Sagmajstrova kapela, streljali Turki na
grad Irštajn, čigar skrite ruševine se še vidijo v gozdu. V bližini pa naj bi
potekala nekdaj tudi trasa rimske ceste.
Ustni vir: Razbornik Tone, 11.3.2011.

Geo-Koordinate:
46.420975° geogr. širina, 15.218167° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Srednji Dolič 5
2382 Mislinja
Križ stoji na vrtu pred hišo Razbornikovih, Srednji
Dolič 5.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

Pred 1920 letom

Lastnik / Varuh:

Razbornik Tone in njegov brat

59

Ringova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapelica zaprtega tipa je bila postavljena na začetku 20. stoletja.
Ima dokaj ohranjeno fasadno profilacijo s trikotnim čelom in dve stranski niši. V notranjosti je zastekljena niša z upodobitvijo Pieta. Pokriva jo
betonska streha.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je precej uničena, saj jo močno načenja vremenski vplivi in
neposredni vpliv cesti, ki je poteka trdo mimo kapele. Še dodatne
poškodbe pa je pred nedavnem na kapeli povzročil voznik tovornjaka,
ki se je zaletel v kapelo in ji odnesel del trikotnega zatrepa.
Vir: Franc Ring, 11.3.2011.

Geo-Koordinate:
46.423024140710346° geogr. širina, 15.194714069366455° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Gornji Dolič 48
2382 Mislinja
Kapelica sotji ob cesti Srednji Dolič - Gornji Dolič, v
središču naselja.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V trikotnem zatrepu nad vhodom je naslikano Božje
oko, v desni zunanji niši je naslikana podoba sv.
Florijana in v levi zunanji niši podoba sv. Frančiška
Asiškega. V notranjosti je na levi strani upodobljen sv.
Peter, na desni strani sv. Pavel, v sredinski zastekljeni
niši pa je skulptura Pieta (Marija, ki drži v naročju mrtvega Jezusa). Na stropu kapele v notranjosti so naslikani simboli treh božjih kreposti: vere (križ), upanja
(sidro) in ljubezni (srce). Na oltarni mizi je naslikan
napis obnove: OBNOVLJENA V SVETEM LETU 1983.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stol.

Lastnik / Varuh:
Franc Ring, p.d. Tišler

Evidenčna
25076

številka dediščine:

60

Rozmanova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Mogočno kapelico odprtega tipa iz 19. stoletja krasi v zatrepu poslikava
Božjega očesa. Pokriva jo dvokapnica z betonskim zareznikom. Vhod v
kapelo in njena notranjost sta polkrožno obokana. Na vsaki strani ima
kapela odprto polkrožno nišo, ki jo zapolnjuje kovana železna ograja.
Vhod v kapelo zapirajo majhna kovana železna vrata.

Geo-Koordinate:
46.44976040497899° geogr. širina, 15.18535852432251° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šentilj oid Turjakom 50
2382 Mislinja
Kapelica stoji ob cesti, v vzhodnem delu naselja, v
bližini cerkve sv. Ahaca.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V trikotnem zatrepu je naslikana podoba Božjega
očesa. Nad oltarno mizo na osrednji steni v notranjosti kapele visi slika device Marije.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Mirč Zajec

Evidenčna
25062

številka dediščine:

61

Kužno znamnje

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Poznobaročna kapelica pravokotnega tlorisa ima polkrožno vhodno
odprtino, stranske fasade členijo slepe poznobaročne niše. Kapelo pokriva štirikapna zaobljena streha prekrita s skrilavcem. Na vrhu strehe
je nameščena kovinska ost v obliki puščice. Vhod v notranjost kapele
zapirajo lesena vrata.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V kapeli je bil nekoč shranjen kip device Marije, ki pa so ga kasneje prestavili v zidno nišo na zvoniku cerkve sv. Florijana v Doliču.
Vir: Mirko Horvat, župnik v Doliču, 11.3.2011.

Geo-Koordinate:
46.418809419287875° geogr. širina, 15.224733352661133° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2382 Mislinja
Kapelica stoji ob glavni cesti skozi naselje, med
hišama Srednji Dolič 23 in 24.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapeli sta obešeni dve nabožni sliki. V preteklosti
je morala biti kapela poslikana, saj so še vidni sledovi
poslikave v notranjosti kapele.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 18. stol.

Evidenčna
8011

številka dediščine:

62

Sedovnikovo znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Kamnito, baročno slopno znamenje v nastavku členijo na vseh štirih
straneh manjše podkvaste niše.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V višini ca 900m stoji pri kmetu Sedovniku slopasto znamenje,
zidano na nekoliko prečnem pravokotniku iz lomljenega kamenja, Nad
pravokotnim vencem
je nekoliko ožji nastavek. Na treh vidnih straneh so niše pravokotno
vrezane tako, da
imajo širši lok in je na obeh straneh polica, na katero je t il naslon j n
opaž ob obokanju
loka s pokončnimi ploščatimi kamni. Iz časa zadnje obnove v 19. stoletju poteka nad
nišami ornamentalni pas, z v omet plastično vtisnjenim rastlinskim
omamentom. Vrh sten
je brez podstrešnega venca in sloni na njem leseno ostrešje s piramidasto skodlasto streho.
Po ljudski tradiciji so znamenje postavili Turki in je pod njim zakopan
zaklad z vrečami cekinov, zlatimi monštrancami itd.
Zadnikar: zap. XLVII. 25.8.60

Geo-Koordinate:
46.457285006854946° geogr. širina, 15.21679401397705° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Veliak Mislinja 21
2382 Mislinja
Znamenje stoji severno od domačije Sedovnik, Velika
Mislinja 21 (prej Mislinja 298).

Čas

n a s ta n k a :

18. stoletje

Lastnik / Varuh:
Sedovnik Stanislav

Evidenčna
8005

številka dediščine:

63

Škrlinovo znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Majhno zidano vrtno znamenje ima pravokotno tlorisno obliko in ga
pokriva dvokapna lesena streha. Vhod v znamenje zapirajo lesena
polkrožno zaključena zastekljena vrata.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Idejo za postavitev znamenja je dobil v Vitanju, kjer je videl podobno
znamenje. V znamenju so postavljeni majhni kipci Lurške Marije, sv.
Jožefa in sv. Florijana, ki so jih kupili na romanju na Brezje.
Ustni vir: Davor Mušić, 11.3.2011.

Geo-Koordinate:
46.412965° geogr. širina, 15.237386° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Srednji Dolič 30 a
2382 Mislinja
Znamenje stoji ob hiši v Srednjem Doliču 30a.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V znamenju so postavljeni majhni kipci Lurške Marije,
sv. Jožefa in sv. Florijana, ki so jih kupili na romanju
na Brezje.

Čas

n a s ta n k a :

2005, blagoslovili 2010

Lastnik / Varuh:
Davor Mušić

64

Slapernikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica stoji v neposredni bližini hiše Srednji Dolič 30, s katero sta skupaj zavarovani kot dediščina in registrirani z EŠD 18340. Pritlična zidana
hiša ima letnico na portalu 1808, predvidoma je kapelica iz istega časa.
Kapelica je manjša, skoraj kvadratnega tlorisa, poudarjena je v višino, je
zidana in ima strmo piramidasto streho, v zastekljeni niši je kip Marije.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je verjetno stala že pred prvo svetovno vojno. V njej je bila nekoč
samo nabožna podoba, ob obnovi leta 2002 pa so kupili kipec Lurške
Marije in ga postavili v osrednjo stensko nišo.
Vir: Marija Brodnik, 11.3.2011

Geo-Koordinate:
46.41259620356952° geogr. širina, 15.237436294555664° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Srednji Dolič 30
2382 Mislinja
Srednji Dolič 30. Kapelica stoji ob cesti Gornji Dolič Vitanje, blizu izliva Grabnarjevega grabna v Pako.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V osrednji niši je shranjen kip Lurške Marije.

Čas

n a s ta n k a :

začetek 19. stoletja

Lastnik / Varuh:

Brodnik Marija in družina p.d. Slapernik

Evidenčna
18340

številka dediščine:
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Smonška kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidano kapelico krasijo preproste poslikave v notranjosti. V timpanonu
je manjša niša z upodobitvijo Kristusove glave. Pokriva jo opečna dvokapnica.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
G. Logar je lastnik Smonkarjeve domačije danes, na domačiji so prej
živeli Avberški. Gospod Kovač je povedal, da so kapelico postavili, ko
se je njegovemu pradedu, tri generacije nazaj, po treh sinovih rodila
hči Urška.

Geo-Koordinate:
46.4263826676237° geogr. širina, 15.153107643127441° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2382 Mislinja
Kapelica stoji ob cesti, jugozahodno od Smonškega
Vrha, nad kmetijo Logar.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:

Logar Robet, Završe 50

Evidenčna
25112

številka dediščine:

66

Spomenik in grobišče
padlih partizanov

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Visok granitni obelisk predstavlja spomenik in grobišče 12. nepoznanih partizanov XIV. divizije in XI. brigade Miloša Zidanška ter 10 padlih
borcev in vojnih žrtev domačinov.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prebivalci Dovž in Razborce so zavzeto sodelovali z narodnoosvobodilnim gibanjem. V začetku decembra 1942 se je komandant 2. grupe odredov Franc Rozman- Stane med potjo na Pohorje ustavil tudi v Dovžah.
Tukaj in v okolici Dovž so se večkrat spopadli s sovražnikovimi enotami.
Dovžani in Razborčani so po vojni prekopali 12 neznanih partizanov 11.
SNOUB Miloša Zidanška in 14. divizije. Na obelisku so tudi imena padlih
partizanov in žrtev fašističnega nasilja iz Razborce in Dovž. Spomenik je
na Jerloški seči v Razborci, od koder je lep razgled po Mislinjski dolini.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.482581° geogr. širina, 15.186089° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Razborca
2382 Mislinja
Spomenik stoji na Jerloški seči, Razborca.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spomeniku:
DVANAJSTIM NEPOZNANIM PARTIZANOM XIV.
PROLETARSKE DIVIZIJE IN XI. UDARNE BRIGADE
MILOŠA ZIDANŠKA, PADLIM BORCEM IN ŽRTVAM
FAŠISTIČNEGA NASILJA DOMAČINOM.
IVANU KACU
IVANU MRZDOVNIKUŽIVANU KREJANU
SILVESTRU ČEKONU
IVANU GAŠPARJU
IVANU ČASU
SIMONU KOLARJU
ANTONU PRIDIGARJU
MARIJI ROZMAN
ANTONU BOROVNIKU
POSTAVILI PREBIVALCI RAZBORCE IN DOVŽ

Umetnik/umetnica:

Zasnova: ing. arh. Branko in Ivan Kocmut

Čas

n a s ta n k a :

4.7.1968

Lastnik / Varuh:

Občina Mislinja, Občinski odbor ZZB za vrednote
NOB Mislinja

Evidenčna
EŠD 4180

številka dediščine:

67

Spomenik nadvojvodi
Janezu v Hudi luknji

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Pomnik

Opis
Kamnito spominsko znamenje piramidaste oblike s ploščo in reliefom
nadvojvode Janeza. Postavljeno leta 1829.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Nadvojvoda Janez je leta 1829 dal zgraditi cesto skozi sotesko, danes
imenovano Huda luknja. Tu se je srečal z velikim vhodom v kraško podzemlje.
Nadvojvoda Janez, brat avstrijskega cesarja, se je zelo zavzemal za
dobrobit Štajercev. Izobraževalna, kulturna in gospodarska scena
Štajerske še danes nosi pečat njegovega ustvarjanja.
Johann Baptist Joseph Fabian Sebastian, sin Leopolda, velikega vojvode Toskane (pozneje cesar Leopold II.) in Marije Ludovike Burbonske
(hčerke takratnega španskega kralja), je bil rojen 20. januarja 1782 v Firencah kot trinajsti izmed šestnajstih otrok. Leta 1790, po smrti Jožefa
II. je bil Janezov oče Leopold imenovan za cesarja in družina se je iz
Firenc preselila na Dunaj. Že čez nekaj let, točneje 1796 se zanj prične
vojaško izobraževanje. V svojem prostem času pa se je mladi mož rad
posvečal naravi, tehniki, kmetijstvu in lovu. Kot strasten alpinist je šel
leta 1800 kot feldmaršal v Napoleonove vojne, vendar je bil poražen v
bitki pri Hohenlindnu. Potem ko je morala Avstrija po izgubljeni bitki
leta 1805 Tirolsko prepustiti Bavarski, je nadvojvoda Janez v tirolskem
boju za svobodo leta 1809 podpiral svojega prijatelja Andreasa Hoferja. Boj je v začetku potekal dokaj uspešno, vendar na koncu le ni pripeljal do osvoboditve Tirolske izpod bavarske oblasti, po čemer so vsi
hrepeneli. Cesar mu po tem prepove bivanje na Tirolskem, nadvojvoda
pa vso svojo pozornost usmeri na Štajersko. Leta 1811 z daritvijo svoje obsežne zbirke položi nadvojvoda Janez temeljni kamen za deželni
muzej Joanneum. Po njegovi zaslugi so leta 1817 ustanovili Štajerski
deželni arhiv in leta 1826 odprli rudarsko in železarsko šolo v Vordernbergu, poznejšo Montanistično univerzo v Leobnu. Poleg tega je spodbudil ustanovitev Štajerske hranilnice in Annine otroške bolnišnice v
Gradcu. V letu 1819 se na jezeru Toplitzsee nadvojvoda sreča prvič z
Anno Plochl, dekletom meščanskega stanu. Njegov brat, cesar Franc II.,
sprva odkloni privolitev k njuni poroki. Ko par dobi leta 1829 dovoljenje za poroko, se lahko poroči. Kasneje leta 1848 je bil nadvojvoda
Janez kot namestnik cesarja imenovan za predsedujočega ustanovnega cesarskega parlamenta, vendar že 10.12.1849 odstopi kot vladarjev
namestnik s svojega položaja. Naslednje leto 1850 postane nadvojvoda
župan štajerske občine Stainz. V Stainzu, kjer je bil od leta 1850 do svoje
smrti leta 1859 prvi svobodno voljeni župan, je nadvojvoda, ki je bil
zelo povezan z narodom in ki je tudi rad nosil tukajšnjo narodno nošo –
štajersko obleko, leta 1841 kupil gosposko posestvo. Nadvojvoda Janez
je umrl 11. maja 1859 v svoji palači v Gradcu. Slovenjgraška Kmetijska
družba je nadvojvodi Janezu, ki je bil pobudnik za graditev ceste skozi
sotesko Hude Luknje, postavila leta 1830 v votlini nasproti izlivu Ponikve v Pako spomenik iz črnega marmorja, zanimivo umetniško delo.

Geo-Koordinate:
46.41490207959769° geogr. širina, 15.174736976623535° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spomenik stoji v soteski Huda luknja ob cesti Velenje
- Mislinja

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na spomeniku je spominski napis.

Čas

1829

n a s ta n k a :

Evidenčna
EŠD 8062

številka dediščine:

Vir: Rajko Bračič, Koroško-šaleški jamarski klub "Speleos - Siga" Velenje.
Občina Mislinja, Zbornik. Občina Mislinja, 2010, str. 389; http://www.
steiermark.at/cms/beitrag/10042575/1947/
http://www.safaric-safaric.si/mirne_slike/xHuda_luknja_zgodovina.
html
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Spomenik NOB

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Skulpturo sestavlja osem betonskih plošč (lamel), ki se v osmerokotniku dvigajo iz granitno kockane plošče. Vsaka betonska plošča simbolizira partizansko enoto, ki se je bojevala v Mislinjski dolini.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Šest lamel spominja na partizanske enote, ki so se bojevale v Mislinjski dolini: Pohorski bataljon, 11. SNOUB Miloša Zidanška, 14. divizijo s
1. SNOUB Toneta Tomšiča, 2. SNOUB Ljube Šercerja, 13. SNOUB Mirka
Bračiča, 17. divizijo 3. JA, sedma plošča je posvečena kurirjem in vezistom, osma pa talcem in žrtvam fašističnega nasilja. Na ploščah je pritrjeno šestnajst mozaikov, ki predstavljajo pohorske gozdove (planinsko
rastlinje, cvetje in sadeže, smrekove in borove iglice itd.)- prostor partizanskega bojevanja in zavetja.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.442477° geogr. širina, 15.193786° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2382 Mislinja
Spomenik stoji v centru Mislinje, pred trgovino Merx
(današnji Mercator).

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
PADLIM BORCEM, TALCEM IN ŽRTVAM
NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA
IN LJUDSKE REVOLUCIJE 1941-1945.
VAŠA ŽRTEV V GROZI VOJNIH DNI,
NAŠA SVOBODA - NAŠ DOLG.
OBČANI MISLINJSKE DOLINE 1978.

Umetnik/umetnica:

Zasnova: ing. arh. Jožko Fras, Izvedba: akademski
slikar Ivan Seljak-Čopič, Besedilo: prof. Ferdo FischerMojka

Čas

n a s ta n k a :

11.6.1978

Lastnik / Varuh:

Občina Mislinja, Občinski odbor ZZB za vrednote
NOB Mislinja
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Spomenik padlim borcem
I. Pohorskega bataljona

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Kamnit obelisk, posvečen padlim partizanom Pohorskega bataljona
17.1.1943, ki so prenočili na nekdanjem župnijskem hlevu.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Patrulja Pohorskega bataljona se je po 8. januarju 1943 zadrževala
na mislinjskem območju. 16. januarja je krenila iz Zgornjega Doliča v
Završah, kjer je na župnijskem seniku prenočila. Toda bila je izdana. Ko
so Nemci začeli streljati, se je skupina naglo odločila: prebiti se v gozd,
ki je blizu gozda.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985
Geo-Koordinate:
46.422424° geogr. širina, 15.158118° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Završe
2382 Mislinja
Ob robu gozda. Na križišču severno od ceste. Završe.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spomeniku:
PETIM PARTIZANOM I. POHORSKEGA BATALJONA,
PADLIM 17.1.1943 LETA
23 BORCEM XIV DIVIZIJE NOV.
PADLIM OD 1944-1945 LETA
IN PADLIM PARTIZANOM DOMAČINOM:
LEPENER ALEKS 26.6.1944
TAMŠE FRANC 15.8.1944
KOTNIK LUDVIK 6.12.1944
ŠVAB LEOPOLD 17.10.1944
KOLETNIK ŠTEFAN 28.3.1945
SLAVA NJIHOVEMU SPOMINU!

Umetnik/umetnica:

Zasnova: ing. arh. Branko in Ivan Kocmut

Čas

n a s ta n k a :

4.7.1968

Lastnik / Varuh:

Občina Mislinja,Občinski odbor ZZB za vrednote NOB
Mislinja

Evidenčna
EŠD 8075

številka dediščine:
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Spomenik preboja
XIV. divizije

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Kamnit obelisk s posvetilnim napisom je posvečen partizanskemu preboju pri Srednjem Doliču.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Poveljstvo 14. divizije se je odločilo, da se bodo brigade 18. februarja
1944 prebile na Pohorje pri srednjem Doliču. V hudem spopadu so se
čez cesto prebili 2. in 3. bataljon Šercerjeve, 3. bataljon Tomšičeve in 1.
bataljon Bračičeve brigade. »Po prestanih vojnih grozotah in trpljenju
so se pognali naprej proti Pohorju, misleč, da jim bo glavnina divizije
sledila. Nenadoma so se znašli ločeni od matice, ki je ostala v nevarnem
kotlu…«
Rešitev za glavnino divizije je bila, da se vrne na Paški Kozjak. V izredno
težkih zimskih razmerah, ob številnih ranjencih, ki so jih prenašali, in
neprestanih bojih se je glavnini Štirinajste posrečilo prebiti se v dolino
Pake, prečkati železnico, reko Pako in cesto Velenje-Slovenj Gradec ter
nadaljevati pohod proti Graški gori.
Granitni kamen pri Slaperniku v Spodnjem Doliču nas spominja na te
slavne zgodovinske dogodke. Spomenik so odkrili 1. maja 1955; krajani
KS Dolič pa so si izbrali 18. februar za krajevni praznik.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.412658° geogr. širina, 15.242211° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Srednji Dolič
2382 Mislinja
Spomenik stoji ob cesti med Srednjim in Spodnjim
Doličem, pri domačiji Slapernik, Srednji Dolič.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spomeniku:
TUKAJ SO SE PREBILI
DNE 18.2.1944
S PAŠKEGA KOZJAKA NA POHORJE
ŠTIRJE BATALJONI SLAVNE
XIV. DIVIZIJE
Obč. O.Z.B. Mislinje, 1.5.1955

Čas

n a s ta n k a :

1.5.1955

Lastnik / Varuh:

Občina Mislinja, Občinski odbor ZZB za vrednote
NOB Mislinja

Evidenčna
EŠD 8071

številka dediščine:
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Spomenik TV- 31 S

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Kamnit spomenik s trikotnim zaključkom.
Danes na tem mestu ni več spomenika ampak je postavljen informativni pano, na katerem je zgodovina in delovanje kurirske postaje 1/8
in TV-31 S.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vsak boj, vsako narodnoosvobodilno gibanje je uspešno, če ima dobro
organizirane zveze. NOB je bil uspešen tudi zaradi učinkovitih in dobro
organiziranih partizanskih zvez.
Na Slovenskem je bilo med NOB v posebnih enotah za zveze najmanj
4000 borcev. K temu je treba dodati še vsaj 1800 kurirjev, ki so delovali
na terenskih relejnih kurirskih postajah. Da bi prikrili pravi namen teh
postaj, so jih imenovali terenski vodi (TV). Vsaka postaja je imela posebno številko. Tako je bila kratica TV-S oznaka za Štajersko, za Koroško
K itd.
V drugi polovici leta 1944 je bilo na Slovenskem 5 relejnih sektorjev z 19
linijami in vsaj 140 kurirskimi postajami. Na štajerskem sektorju je bilo
5 linij in 38 postaj.
Stalne kurirske postaje naj bi bile praviloma druga od druge oddaljene
8-10 ur hoda. Kurirske postaje so bile navadno v gozdovih in skrbno
prikrite, da jih sovražnik ne bi mogel odkriti.
Kurirji niso odnašali pošte neposredno do sosednje postaje, marveč
so se srečevali in izmenjavali pošto na javkah. Niso bili le »pismonoše«,
bili so tudi spremljevalci funkcionarjev, ki so lahko potovali po kurirskih
zvezah, in dobri obveščevalci. Da bi zbrali podatke o sovražniku, so nenehno sodelovali z ljudmi na terenu. Podatke so posredovali partizanskim enotam, ustanovam in političnim delavcem na svojem območju.
Kurirji so delovali med prebivalstvom tudi politično, zlasti tam, kjer se
partizanske enote niso mogle zadrževati. Na terenu so delili tiskana radijska poročila in drugo propagandno gradivo in pojasnjevali cilje narodnoosvobodilnega boja. Po Mislinjski dolini in Pohorju je vodila proti
Mariboru relejna zveza. V Golavabuki je delovala postaja TV-31S od jeseni 1943. leta. Med drugimi je bil komandant te postaje Jože AndrejcAlah. Zaradi konspiracije so postajo TV-31S šestkrat selili. V začetku je
imela tri, nazadnje pa dvanajst kurirjev. TV-31S je vzdrževala zvezo s
postajo TV-32S v Savinjski dolini.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.470091° geogr. širina, 15.170224° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2382 Mislinja
Spomenik stoji v gozdu nad Mislinjo.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
TV- KURIRSKA POSTAJA S- 31
1943-1945

Čas

1984

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Mislinja, Občinski odbor ZZB za vrednote
NOB Mislinja
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Spominska kapelica

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapelica preproste oblike s široko šilasto odprtino, v kateri je
zidana oltarna menza, na steni za njo sta spominski plošči. Postavljena
je bila v spomin padlim med prvo svetovno vojno.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spominska kapela je posvečena padlim borcem prve in druge svetovne
vojne.
Pri napisih je prišlo do napake, saj je napis na kapeli posvečen padlim v
1. svetovni vojni, spominski plošči z imeni pa sta posvečeni padlim v 2.
svetovni vojni. Da bi odpravili zmedo so se člani Zveze borcev za vrednote NOV Mislinja odločili, da bodo v letu 2011-2012 v kapelo namestili
tudi spominsko ploščo z imeni padlim v prvi svetovni vojni.
Tako bo kapela posvečena vsem borcem padlim v prvi in drugi svetovni
vojni.
Ustni vir: Marjan Križaj, 10.6.2011.

Geo-Koordinate:
46.448917703102225° geogr. širina, 15.186817646026611° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2382 Mislinja
Kapelica stoji ob cesti Šentilj pod Turjakom - Mislinja,
južno od cerkve sv. Ahaca.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na kapeli:
1914 V SPOMIN PADLIM VOJAKOM 1918
Napis na prvi spominski plošči:
SPOMIN DOMAČIM PADLIM ORCEM O.F. 1941 – 45
PARTIZANI
IRŠIČ RADO 1911 – 1941
ČEBULAR ZDRAVKO 1921 – 1943
PREVOLNIK ERNEST 1923 – 1943
MERZDOVNIK LEOPOLD 1941 – 1944
LEPENEC ALEKSIJ 1913 – 1944
TAMŠE FRANC 1924 – 1944
VIVOD ALOJZIJ 1925 – 1944
GAŠPAR IVAN 1912 – 1944
KAC IVAN 1909 – 1944
MERZDOVNIK IVAN 1915 – 1944
PRIDGAR ANTON 1914 – 1944
ŠKOF MIROSLAV 1922 – 1945
ROZMAN FRANC 1913 – 1945
GROS FRANC 1915 – 1945
ŠERTL FORTUNAT 1927 – 1945
KREBL RUDOLF 1912 – 1945
RAMŠAK FRANC 1912 – 1945
ODER MAKSENCIJ 1903 – 1945
KOTNIK ANTON 1927 – 1945
MENCINGER FRANC 1909 – 1945
POGORELC JOŽEF 1927 – 1945
KOLAR SIMON 1913 – 1945
MENCINGER PAVEL 1911 – 1945
PLEŠEJ FERDINAND 1909 – 1945
ŠEGOVC JOŽEF 1922 – 1945
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Napis na prvi spominski plošči:
SPOMIN DOMAČIM ŽRTVAM FAŠ. TERORJA 19411945
TALCI
IRŠIČ STANKO 1909 – 1942
ČAS ALBERT 1908 – 1942
ZAVRL FRANC 1921 – 1942
STRGAR LUKA 1891 – 1942
BOROVNIK ANTON 1899 – 1943
PLAZL BERNARD 1916 – 1944
KOROŠEC FRANC 1908 – 1944
TASOTO KAREL 1898 – 1944
KREJAN IVAN 1926 – 1944
GROS FRANC 1918 – 1945
KOLETNIK ŠTEFAN 1922 – 1945
POTOČNIK IGNAC 1906 – 1945
ČAS IVAN 1910 – 1945
SEITL ANTON ? – 1945
V INTERNACIJI
IRŠIČ NEŽA 1885 – 1942
ZAVRL FRANC 1883 – 1942
BOŽIČ JOŽEF ? – 1942
MARZEL KAREL 1914 – 1942
MARZEL ANICA 1910 – 1943
ROZMAN MARIJA 1916 – 1944
ZAJAMŠEK ANTON 1899 – 1944
ČIKON SILVESTER 1922 – 1945
RIDGAR JURIJ 1901 - 1945

Umetnik/umetnica:
David Plešnik, 1976

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stoletja, 1918, prva svetovna vojna

Lastnik / Varuh:

Zveza borcev za vrednote NOB Mislinja

Evidenčna
25061

številka dediščine:

74

Spominska plošča
Albertu Času

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Pravokotna marmornata plošča s posvetilnim besedilom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Albert Čas. Rojen leta 1907 v Stražah pri Mislinji. Bil je napreden kmet.
Takoj po prihodu Nemcev je začel sodelovati z osvobodilnim gibanjem.
Pohorska četa je imela pri njem stalo postojanko. Nemci so ga aretirali januarja 1942 na domu. Iz zapora v Mariboru je svojcem poslal dve
pismi. Prvo je napisal sam, drugo pa Blaž Röck-Biba. Oba so ustrelili 6.
marca 1942 kot talca.
Pismi hrani KPM Slovenj Gradec.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.447711° geogr. širina, 15.154496° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Mislinja
2382 Mislinja
Plošča je pritrjena na Levovnikovi hiši v Mislinji.

Upodobljeni

motivi

Napis na plošči:
LEVOVNIKOVA DOMAČIJA
PARTIZANSKA JAVKA
ALBERT ČAS
USTRELJEN KOT TALEC
V MARIBORU 6.3.1942

/

napisi:

OBČANI MISLINJSKE DOLINE
1975

Čas

1975

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Mislinja, Občinski odbor ZZB za vrednote
NOB Mislinja
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Spominska plošča
Rada Iršiča

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Pravokotna marmornata plošča s posvetilnim napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Marmornata plošča v spomin narodnemu heroju inž. Radu Iršiču je na
domači hiši- nasproti avtobusni (nekdaj železniški) postaji v Mislinji.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.442891° geogr. širina, 15.193488° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šentlenart 26
2382 Mislinja
Plošča je vzidana v fasado hiše Šentlenart 26, Mislinja
65

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
V TEJ HIŠI SE JE RODIL
SEKRETAR POKRAJINSKEGA KOMITEJA
ZA ŠTAJERSKO
NARODNI HEROJ ING. RADO IRŠIČ
PADEL 12.12.1941 V MARIBORU

Umetnik/umetnica:

Zasnova: ing. arh. Sušnik

Čas

1954

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Mislinja, Občinski odbor ZZB za vrednote
NOB Mislinja

Evidenčna
EŠD 8065

številka dediščine:
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Spominska plošča
Zdravko Čebular-Rado

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Pravokotna marmornata plošča s posvetilnim napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zdravko Čebula- Rado. Čebularjeva hiša je bila že leta 1941 pomembna
javka KPS, Pohorske čete in 1. štajerskega bataljona. Pri Čebularjevih
so se oglašali znani organizatorji NOB na Štajerskem: Dušan KvederTomaž, Tone Žnidarič, Miloš Zidanšek in drugi. V tej hiši so januarja 1942
ustanovili začasni pokrajinski komite KPS za severno Slovenijo.
Gestapo je odgovoril na akcije mislinjskih komunistov in skojevcev z
vso krutostjo. Pred valom aretacij se je trojka aktivistov OF- Zdravko
Čebular, Ernest Prevolnik in Adi Kolar- umaknila v Ljubljansko pokrajino.
Spomladi 1942 so v Mariboru padli prvi mislinjski talci: Albert Čas,
Stanko Iršič, Franc Zavrl, Jože Pirtovšek in Ivan Barišić. Dana Čebular
je bila zaprta v Starem piskru in prestala zloglasni Ravensbrück. Tudi
Čebularjevo mater in njenega moža so izselili. Zdravko Čebular-Rado
se je vrnil s Kranjčevim bataljonom iz 2. grupe odredov čez Koroško
na Štajersko. Bil je politični komisar 3. čete Pohorskega bataljona. Med
mnogimi akcijami, ki jih je izvedel Pohorski bataljon, je bil zelo odmeven napad na tovarno lepenke v Mislinji.
Politični komisar Rado je bil veder človek, znal je s harmoniko ustvariti
dobro razpoloženje tudi po težkih pohodih in napetih akcijah. Padel je
8. januarja 1943 na Osankarici s soborci, ko mu še ni bilo 22 let.
Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec,
Slovenj Gradec, 1985.

Geo-Koordinate:
46.441430° geogr. širina, 15.196046° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šentlenart 44
2382 Mislinja
Plošča je pritrjena na Čebularjevi domačiji, Šentlenart
44, Mislinja

Upodobljeni

motivi

Napis na plošči:
ČEBULARJEVA DOMAČIJA
JAVKA KPS 1941

/

napisi:

ZDRAVKO ČEBULAR RADO
BOREC II. GRUPE ODREDOV
POLITKOMISAR 3. ČETE
POHORSKEGA BATALJONA
PADEL 8.1.1943 NA OSANKARICI
OBČANI MISLINJSKE DOLINE 1973

Čas

1973

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Mislinja,Občinski odbor ZZB za vrednote NOB
Mislinja

Evidenčna
EŠD 8066

številka dediščine:
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Šranoverjeva kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa z začetka 20. stoletja ima glavno nišo z razpelom, krita je z dvokapnico. Manjšo nišo v spodnjem delu zatrepa krasi
novejša poslikava. Postavljena je bila kot mejnik med sosedi.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Postavljena je bila kot mejnik med sosedi.

Geo-Koordinate:
46.45806845180569° geogr. širina, 15.170037746429443° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Mala Mislinja 10
2382 Mislinja
Kapelica stoji ob cesti, v jugozahodnem delu naselja,
ob hiši Dovže 27.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stoletja

Lastnik / Varuh:

Kurmanšek Peter, Založnik Zora

Evidenčna
25075

številka dediščine:
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Štancerjev križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z lesenim korpusom je postavljen na betonskem kvadratnem
podstavku. Križ pokriva lesena dvokapna streha prekrita s pločevino. S
hrbtne strani so na križ pritrjene deske v obliki deltoida.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ bi naj bil že zelo star in bi ga naj postavili, ker se je nekdo na tem
mestu smrtno ponesrečil.

Geo-Koordinate:
46.417736° geogr. širina, 15.227351° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Srednji Dolič 25
2382 Mislinja
Križ stoji ob glavni cesti Gornji Dolič – Vitanje, blizu
kmetije Štancer, Srednji Dolič 25.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

/

napisi:

Lastnik / Varuh:

Novinšek Ivan p.d. Štancer
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Šuklerjeva kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kamnito kapelico zaprtega tipa s konca 19. stoletja pokriva opečna
dvokapnica. V notranjščini je niša z razpelom. Zaprta je s preprosto leseno ograjo, fasada nečlenjena.

Geo-Koordinate:
46.39171658668614° geogr. širina, 15.199799537658691° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Kozjak 34
2382 Mislinja
Kapelica stoji ob cesti, nad domačijo Kozjak 34.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh:

Borovnik Marija in Štefan

Evidenčna
25102

številka dediščine:
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Suščeva kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela ima pravokotno obliko in jo na sprednji strani podpirata
dva polstebra. Ima dvokapno streho prekrito s strešno opeko. Polkrožno
obokan vhod v polkrožno obokano notranjost kapele zapirajo kovana
železna vrata. Na hrbtni strani kapele je okrogla zračna lina.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V staro kapelo se je pred nekaj leti nekdo zaletel in jo popolnoma zrušil,
zato so med letoma 2008/09 postavili popolnoma novo kapelo.

Geo-Koordinate:
46.420448° geogr. širina, 15.220520° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Srednji Dolič 22
2382 Mislinja
Kapela stoji ob cesti Srednji Dolič – Spodnji Dolič
blizu hiše Srednji Dolič 22.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V notranjosti kapele visi razpelo.

Čas

n a s ta n k a :

Postavljena na novo 2008/09

Lastnik / Varuh:
Družina Sušec
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Termotova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Pred nedavnim obnovljena kapelica zaprtega tipa iz leta 1933 ima poudarjene vogalne robove in timpanon. V notranjosti sta stranski niši in
zastekljena glavna niša.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
O nastanku kapelice krožita dve zgodbi.
Neuradno je kapelica nastala, ker se je sin vrnil iz vojne. Vendar pravi
vzrok je, nezakonski sin, ki ga oče ni hotel priznati in je šel od hiše, pred
tem je moral postavit kapelico.

Geo-Koordinate:
46.42542029234696° geogr. širina, 15.249302387237549° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Paka-Del 72
2382 Mislinja
Kapelica stoji nekoliko odmaknjena od glavne ceste
Paka - Tolsti Vrh, v severnem delu naselja.

Čas

n a s ta n k a :

druga četrtina 20. stol., 1933

Lastnik / Varuh:

Dežman Anton in Cvetka

Evidenčna
25072

številka dediščine:
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Tisnikarjev mlin

K at e g o r i j a :

Mlin, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Manjša stavba mlina je lesena, prekrita z deskasto dvokapnico. Ohranjen je mlinski mehanizem, vodno kolo in leseni žlebovi.

Geo-Koordinate:
46.476055020655345° geogr. širina, 15.195615291595459° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Mala Mislinja 28
2382 Mislinja
Mlin je oddaljen od matične domačije Mala Mislinja
28. Lociran je na samem, v dolini potoka Jamovica.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stoletja

Lastnik / Varuh:
Jeromel Zdravko

Evidenčna
8032

številka dediščine:
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Tržanovo znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Znamenje ima obliko votline, ki je zgrajena iz kamna. V votlino pa je
postavljen kip Lurške Marije

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ob praznovanju abrahama je dobil v dar kipec Lurške Marije. Ob romanju v Lurd, k Lurški Mariji je tudi sam dobil idejo, da bi si nekaj podobnega postavil doma. In tako je nastala lepa votlina, v kateri stoji
kipec Lurške Marije.
Ustni vir: Tržan Martin, 11.3.2011.

Geo-Koordinate:
46.423830° geogr. širina, 15.191767° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Gornji Dolič 64 a
2382 Mislinja
Znamenje stoji na vrtu hiše Gornji Dolič 64a.

Upodobljeni

motivi

Kipec Lurške Marije

Čas

2007

/

napisi:

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Tržan Martin
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Vavkanova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapelica zaprtega tipa iz 19. stoletja ima poudarjeno fasadno
profilacijo in dve neposlikani zunanji stranski niši.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Današnja gospodarja Oter nista vedela natančno zakaj je bila kapelica
postavljena. Lahkop bi bila postavljena isti čas kot domačija 1883. Glede na to, da kapelica stoji nižje, sredi pašnika je možen vzrok za postavitev prošnje za dobro letino ali za božje varovanje pred nevihtami ...

Geo-Koordinate:
46.45815714297662° geogr. širina, 15.204284191131592° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2382 Mislinja
Kapelica stoji ob cesti, v osrednjem delu naselja,
severno od Mislinje.

Čas

n a s ta n k a :

konec 19. stoletja, 1883?

Lastnik / Varuh:
Orter Milan

Evidenčna
25074

številka dediščine:
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Vibnarjev križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Preprost lesen križ s polihromiranim korpusom iz začetka 20. stoletja z
bogato draperijo, pokrit z dvokapno pločevinasto strešico.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po ljudskem izročilu je bil postavljen v čast ali spomin županu Doliča, ki
je padel pod Napoleonovo vojsko.

Geo-Koordinate:
46.412107006063664° geogr. širina, 15.247499942779541° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2382 Mislinja
Znamenje stoji ob cesti Srednji Dolič - Spodnji Dolič,
severozahodno od domačije Vibnar.

Čas

n a s ta n k a :

20. stoletje

Evidenčna
8019

številka dediščine:

86

Železniški most v Doliču

K at e g o r i j a :

Most, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Kamnit most s štirimi loki. Na vrhu ima na vsaki strani železno ograjo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Železniški viadukt so zgradili v času gradnje železniške proge Celje –
Wolfsberg, po kateri je stekel promet leta 1899. Viadukt je bil med drugo svetovno vojno poškodovan s strani partizanov, ki so ga deloma razstrelili in s tem onemogočili Nemcem uporabo železniške proge med
Velenjem in Dravogradom. Po vojni je bil viadukt obnovljen in spet predan v uporabo železniškemu prometu do leta 1968, ko so del železniške
proge med Velenjem in Dravogradom ukinili. Viadukt je od takrat dalje
sameval in so ga za svoje transportne poti uporabljali domačini, sedaj
pa vedno pogosteje kolesarji, ki se s tem deloma izognejo cesti.
Geo-Koordinate:
46.4250791183536° geogr. širina, 15.194263458251953° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Gornji Dolič
2382 Gornji Dolič
Na trasi opuščene železniške proge Mislinja - Gornji
Dolič.

Čas

1899

n a s ta n k a :

Evidenčna
EŠD 4544

številka dediščine:

87

Železniški most v Hudi
Luknji

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Kamnit železniški most z enim lokom. Na vrhu ima na vsaki strani
železno ograjo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Železniški viadukt so zgradili v času gradnje železniške proge Celje –
Wolfsberg, dograjene leta 1899. V uporabi za železniški promet je bil do
leta 1968, ko so del železniške proge med Velenjem in Dravogradoom
ukinili. Viadukt je od takrat dalje sameval in so ga za svoje transportne
poti uporabljali domačini, sedaj pa vedno pogosteje kolesarji, ki se s
tem deloma izognejo glavni cesti.
Geo-Koordinate:
46.41510918943639° geogr. širina, 15.17435073852539° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Predor stoji na trasi nekdanje železniške proge Dravograd – Velenje v Hudi Luknji

Čas

1899

n a s ta n k a :

88

Železniški predor Gornji
Dolič

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Železniški predor v Doliču je na obeh vhodih obzidan s klesanim kamenjem. Predor ima obliko podkve, kar mu zagotavlja veliko trdnost.
Stene v notranjosti predora so obdane s klesanim kamenjem in opeko.
Še posebej lepo oblikovani so sklepniki obeh vhodnih portalov v predor.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Predor je bil zgrajen v času gradnje železniške proge Celje – Wolfsberg,
okrog leta 1899. Za železniški promet se je uporabljal do leta 1968, ko
so ukinili železniško progo Dravograd – Velenje. Od takrat naprej predor sameva, v zadnjih letih pa ga vse pogosteje uporabljajo kolesarji, ki
potujejo bodisi proti Velenju, bodisi proti Dravogradu.

Geo-Koordinate:
46.42780056258785° geogr. širina, 15.195808410644531° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Predor stoji na trasi nekdanje železniške proge Dravograd – Velenje v Gornjem Doliču

Čas

1899

n a s ta n k a :

89

Železniški predor Huda
luknja

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Železniški predor v Mislinji je na obeh vhodih obzidan s klesanim kamenjem. Predor ima obliko podkve, kar mu zagotavlja veliko trdnost.
Stene v notranjosti predora so obdane s klesanim kamenjem in opeko.
Še posebej lepo oblikovani so sklepniki obeh vhodnih portalov v predor.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Predor je bil zgrajen v času gradnje železniške proge Celje – Wolfsberg,
okrog leta 1899. Za železniški promet se je uporabljal do leta 1968, ko
so ukinili železniško progo Dravograd – Velenje. Od takrat naprej predor sameva, v zadnjih letih pa ga vse pogosteje uporabljajo kolesarji, ki
potujejo bodisi proti Velenju, bodisi proti Dravogradu.

Geo-Koordinate:
46.41510918943639° geogr. širina, 15.1741361618042° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Predor leži ob jami Huda Luknja ob glavni cesti Mislinja - Velenje

Čas

1899

n a s ta n k a :

90

Železniški predor Mislinja

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Železniški predor v Mislinji je na obeh vhodih obzidan s klesanim kamenjem. Predor ima obliko podkve, kar mu zagotavlja veliko trdnost.
Stene v notranjosti predora so obdane s klesanim kamenjem in opeko.
Še posebej lepo oblikovani so sklepniki obeh vhodnih portalov v predor.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Predor je bil zgrajen v času gradnje železniške proge Celje – Wolfsberg,
ki so jo odprli leta 1899. Za železniški promet se je uporabljal do leta
1968, ko so ukinili železniško progo Dravograd – Velenje. Od takrat naprej predor sameva, v zadnjih letih pa ga vse pogosteje uporabljajo kolesarji, ki potujejo bodisi proti Velenju, bodisi proti Dravogradu.
Geo-Koordinate:
46.44034111483218° geogr. širina, 15.19632339477539° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2382 Mislinja
Predor se nahaja v središču Mislinje, pod glavno
cesto Mislinja – Velenje.

Čas

1899

n a s ta n k a :

91

Zidna niša na župnišču
v Šentilju

K at e g o r i j a :

Slika, kip, Fasadni ornament

Opis
Zidna niša ima pravokotno obliko in je narejena v preteklosti zazidanem oknu. V njej je na steno pritrjen križ sv. Frančiška Asiškega.

Geo-Koordinate:
46.449940° geogr. širina, 15.185963° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šentilj pod Turjakom 43
2382 Mislinja
Zidna niša se nahaja na zunanji steni župnišča v
Šentilju, Šentilj pod Turjakom 43.

Upodobljeni

motivi

Križ sv. Frančiška Asiškega

/

napisi:

Lastnik / Varuh:

Župnija Šentilj pod Turjakom

92

Znamenje pri cerkvi
sv. Ulrika

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Slopno znamenje iz 18. stoletja členijo v nastavku štiri niše z baročno
poslikavo, s podobami sv. Jurija, Mihaela, božjepotne Madone in Kristusa na križu.

Geo-Koordinate:
46.460936059821854° geogr. širina, 15.163707733154297° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2382 Mislinja
Znamenje stoji vzhodno od cerkve sv. Urha.

Čas

n a s ta n k a :

18. stoletje

Lastnik / Varuh:

Župnija Šentilj pod Turjakom

Evidenčna
7999

številka dediščine:

93

Znamenje sv. Florijana

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Zidano znamenje ima pravokotno tlorisno obliko, pokriva ga štirikapna
lesena streha s kamnitim križem na vrhu. Poleg polkrožno oblikovanega vhoda v znamenje ima le to na vsaki strani po eno podolgovato
polkrožno obokano okno.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Znamenje je dobil za rojstni dan. Imel pa je v sebi vedno željo postaviti
takšno znamenje.
Ustni vir: Sušec Janko, 11.3.2011.

Geo-Koordinate:
46.423875° geogr. širina, 15.191533° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Gornji Dolič 64
2382 Mislinja
Znamenje stoji na vrtu pred hišo v Gornjem Doliču
64.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V znamenju je shranjen kipec sv. Florijana

Čas

2010

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Sušec Janko
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Župnišče Dolič

K at e g o r i j a :

Portal, vrata, Fasadni ornament

Opis
Župnišče je stavba pravokotne tlorisne oblike in ga pokriva štirikapna
streha, prekrita z opečnato streho. Vhodni portal v župnišče je lepo
barvno okrašen. Nad vhodom pa je pritrjen okrasni ornament.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kompleks okrog župnišča sestavljajo cerkev sv. Florijana iz 17. stoletja, zidana stavba župnišča, zgrajenega 1791 in dozidanega 1877, ter
tipično kmečko gospodarsko poslopje. Pred cerkvijo je preprosta kapelica iz 19. stol. s stranskima nišama.

Geo-Koordinate:
46.421987747864314° geogr. širina, 15.216944217681884° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Župnišče leži v zaselku Šentflorjan, ki leži severno od
ceste Mislinja - Vitanje, ob izlivu Glažarice v Pako.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Letnice nad vhodom v župnišče: 1792 - 1873 - 2006

Čas

1791

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Župnija Dolič

Evidenčna
EŠD 23144

številka dediščine:
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