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Evropskega projekta »Biseri naše kulturne krajine«, izvedenega v sklopu
OP Slovenija – Avstrija 2007 – 2013.
Vodja projekta je bila ustanova Kärntner Bildungswerk iz Celovca. Projektni part
nerji pa so bili še Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik iz Celovca, Koroški
pokrajinski muzej – Enota Ravne na Koroškem in Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije OE Maribor.
Izdajatelj: Občina Muta, za njo župan Boris Kralj
Redakcija: Karla Oder, Srečko Štajnbaher
Fotografije in besedila: Angelca Mrak, Vinko Skitek, Andreja Šipek, Srečko
Štajnbaher, Mojca Štuhec, Kristl Valtl
Produkcija: ilab crossmedia

Projekt je financiran s strani Evropske unije, Dežele Koroške in Službe vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko.
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»Biseri« občine Muta
Občina Muta je v predstavitvi projekta Biseri naše kulturne krajine navedena
kot ena izmed pilotnih občin, na kar smo posebej ponosni. Biti del verige v tako
zanimivem projektu, ki je povezal ključne partnerje, s podporo Evropske unije,
Republike Slovenije in Dežele Koroške, je izrednega pomena ne samo za nas,
ampak tudi za prihodnje generacije.
Smo v času informacijske tehnologije, ki nas spremlja na vsakem koraku, zaradi
tega je spletna stran, ki je nastala v okviru projekta, še toliko bolj pomembna in
hkrati zanimiva. Digitalni atlas spomenikov dokazuje, da je obmejno območje
med Avstrijo in Slovenijo povezano v skupnih značilnostih in posebnostih. Tako
lahko govorimo o skupni kulturni dediščini.
Ne smemo pozabiti na ključne akterje, ki so pripomogli s svojim izjemnim de
lom, da je in bo bogastvo naše kulturne dediščine ostalo ohranjeno.
Posebna zahvala velja gospodu Kristlu Valtlu, ki je kot prostovoljec in izjemen
poznavalec zgodovine našega kraja pomagal ge. Andreji in g. Vinku pri eviden
tiranju. Na svojstven način je razkrival zgodbe in skrivnosti iz preteklosti, poveza
ne s kulturno dediščino, kar daje mučkim »biserom« še poseben pečat. Rezultat
dela je 88 zanimivih evidentiranih znamenj, kapelic, pomnikov, spomenikov …
na območju občine Muta. Upamo, da se bo evidenca še dopolnjevala, projekt
pa bo s tem živel.
Zahvala vsem sodelujočim v projektu, še posebej ge. dr. Karli Oder in kolektivu
Koroškega pokrajinskega muzeja.
Boris Kralj
Župan občine Muta
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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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Arlov križ

Kategorija:

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ iz borovega in macesnovega lesa, z razpelom in lesenim nebom. Ima dvokapno streho iz desk. Okoli križa je lesena ograja. Križ je
lepo vzdrževan.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Stari so ob zimskih večerih ali na »vahtah« še pripovedovali, kako so bila
na Arlovem vrhu, torej na kraju, kjer je danes ta lepi križ, razna prikazovanja, nenavadni dogodki in že takrat so se odločili, da bi tam zgradili
perniško cerkev. Vendar je kasneje prevladala odločitev za sedanjo lokacijo, ker je bila bolj v sredini takratnega poselitvenega območja. Na vrhu
pa so postavili križ in Arlovi predniki so zanj skrbeli. Ni znano, kdaj so ga
prenesli bliže k hiši na zgornjo stran poti, ki je vodila proti Ojstrici. Leta,
neurja in ljudje so naredili svoje in tako se je križ v sredini 70. let podrl.
Shranili so razpelo, vse drugo je propadlo. Mladi gospodarji so se odločili,
da križ obnovijo in postavijo na prvotni kraj, to je na Arlov vrh ali, kot
rečejo tudi, na Ravno.
Križ sta izdelala Ravnikova poba Rupert in Blaž. Izdelan je iz borovega in
macesnovega lesa, pokrit pa natanko tako, kot je bil stari križ in tako sta
mlada mojstra ohranila nekaj stare patine v novi izvedbi. Tudi v lokaciji
so bili preudarni. Križ so postavili ob mladi lipi, ki bo še daleč čez stoletje
varovala križ starega izročila, prenovljenega v letu 2003.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.63288121709837° geogr. širina, 15.104827880859375° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Pernice 27
2366 Muta
Križ stoji na Arlovem vrhu nad domačijo Arl na Pernicah 27.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim.

Umetnik/umetnica:

Rupert in Blaž Ravnik

Čas nastanka:

Prenovljen 2003

Lastnik / Varuh:
Palko Anton
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Bajdejeva kapela

Kategorija:

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je zidana, ima pravokotno tlorisno obliko in dvokapno streho
pokrito s strešno opeko. Na vrhu strehe je majhen železni križ. Apsida
je pokrita z lesenimi skodlami. Vhod v kapelo je polkrožno obokan. Prav
tako sta polkrožno obokani obe stranski zidni niši. Vhod v kapelo zapirajo
kovana železna vrata. Kapela je obogatena z različnimi štukaturami.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelo je dala zgraditi Bajderjeva družina v letu 1933. Vzrok postavitve
nam ostaja neznan. Spada v vrsto bogatejših kapel, zgrajenih v obliki
manjše družinske cerkvice. Kapela ima izjemno bogate poslikave, katerih
avtorstvo nekateri pripisujejo slikarjema Rojini ali Senekoviču.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.
Geo-Koordinate:
46.59619204775927° geogr. širina, 15.14641284942627° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:
2366 Muta
Kapela stoji na cesti proti podjetju Hypos Muta.

Upodobljeni motivi / napisi:

V trikotniku nad vhodom je naslikano božje oko, ki se z
lepimi štukaturami prevesi v vratni obok. V notranjosti
kapele so opazne bogate freske, ki so delo neznanega
avtorja. Na levi notranji steni je freska sv. Rozalije z
napisom: »Hl. Rosalija B.F.U«, na desni notranji steni je
freska Marije z napisom: »Herz Marija B.F.U«, v notranjem oltarnem oboku je napis »19 Gebaut F.M. Janisch
33«, kar nam sporoča, da je kapelo dala postaviti
družina Janiš v letu 1933. Na manjšem oltarju je ok.
1 m visok križ z lesenim razpelom, levo od križa je
angel s polomljenimi rokami. Pod oltarjem, kjer je po
navadi naslikana podoba božjega groba, je v tej kapeli
naslikana podoba sv. Aleša in nad njim napis: »Hl.
Alex B.F.U«. Na zunanji strani je v desni niši naslikana
podoba sv. Jožefa z detetom Jezusom, v levi niši pa je
naslikana podoba neznanega svetnika.

Umetnik/umetnica:

Slikarja Rojina ali Senekovič

Čas nastanka:
1933
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Bldonarjev križ

Kategorija:

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ ima leseno deltoidno nebo in dvokapno streho krito s
pločevino. Razpelo je manjše in kupljeno. Okoli križa je lesena ograja, v
kateri je cvetlična greda.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
O nastanku križa je znana naslednja zgodba:
Stari Bldoner, visok koščen mož, je z ženo vzgajal pridno krščansko
družino. Še ko je bil sin Franc v nemški vojski, hčerka Tilka pa na obveznem delu, je bila družina kljub vsemu na seznamu za izselitev. Otroci so
bili tako rekoč talci svojim družinam, eni na frontah, drugi na obveznem
delu. Baje se je že takrat stari Bldoner zaobljubil, če se bo vse srečno izteklo, da bo v spomin in zahvalo dal postaviti lep križ. Po vojni leta 1945 so
bili res vsi spet doma, oče, že bolehen, pa ni pozabil na zaobljubo. Tako so
pričeli postavljati križ. Blagoslovitve križa ni dočakal, saj ga je prej vzela
bolezen. Ne vedo, kateri mojster je izdelal korpus, domači mojstri pa so
naredili lep križ in ohišje, vse iz lesa, kakor je običajno v teh krajih. Prvotno je bila okrog križa ograja iz »škinder«, šele kasneje so postavili vogalne stebre in leseno ograjo iz »lat«. Zanimivo je tudi to, da ni bilo večjega
nasprotovanja postavitvi križa. Križ je blagoslovil župnik Ernest Klančnik
v času, ko se je nova oblast »bala križa bolj kot hudič«. Se je veliki partijski
funkcionar v Mariboru tudi pisal Ledinek, pa ga ni bilo junaka, ki bi upal
katero ziniti. Okrog postavitve križa ni nihče zganjal kakšnega pompa,
zadoščeno je bilo zaobljubi in dobili smo lep križ, vedno poln cvetja. Pod
križem je rastla dobra hruška, ki je ostala otrokom bolj v spominu kakor
pa križ. Ižakov Roman je tu mimo zvozil mnoge tovore lesa, vedno se je
ustavil, pokrižal za srečno vožnjo po tistih grdih strminah. Bil je prepričan,
da ga varuje.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.64232216429852° geogr. širina, 15.13988971710205° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Sv. Jernej nad Muto 21
2366 Muta
Križ stoji na robu dvorišča domačiji Bldoner, ob vrtu.
Sv. Jernej nad Muto 21.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim.

Čas nastanka:
Po letu 1945

Lastnik / Varuh:
Franc Ledinek
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Bržnikova kapela

Kategorija:

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Zidana kapela je štiristrane oblike in ima na sprednji strani zidno nišo pravokotne oblike, ki je polkrožno obokana. Zidno nišo zapirajo umetniško
kovana železna vrata. Kapela ima dvokapno streho pokrito s strešno
opeko. Spodnji del kapele so zidarji ob njeni obnovi leta 2000 razširili in
podprli z betonom in ga obložili z lomljenim kamnom. V zidni niši se vidi
razpelo s križem in pod njim večna luč. Na zunanji strani ima kapela dve
zidni niši, v katerih sta dve reliefni podobi.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Današnji Bržniki – Hriberniki so kmetijo kupili šele v začetku minulega
stoletja in tam na robu svojega posestva našli staro kapelo, ki je nekako spadala v oskrbo posestva, pa čeprav ni stala na njihovem zemljišču.
Poleg kmetovanja so se ukvarjali še z lesno trgovino in kapela je postala zaščitnik nad »linštatom« in posestvom. Za kapelo je skrbelo osem
domačih otrok, šest deklet in dva fanta. Po drugi svetovni vojni je bilo
tudi večje skladišče lesa in dolžinske »fure« so pogosto zadevale kapelo
in kljub mnogim popravilom je leto 1990 pričakala v klavrnem stanju. V
letu 2000 je doživela temeljito prenovo, kjer so povečali še streho, ki jo je
v preteklosti povečal že arhitekt Lodrant. Julija 2004 je domači likovnik
Pavličič izdelal še reliefne podobe v kvadratne zunanje niše. Spodnji del
kapele so zidarji razširili in podprli z betonom in ga obložili z lomljenim
kamnom. Okolica kapele je asfaltirana in na vsaki strani narejena cesta
tako, da preprečuje morebitne trke tovornjakov vanjo. Kapelo vedno krasijo lepe rože, kar je ogledalo ljudi in ponos tega predela.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.607440315977804° geogr. širina, 15.140254497528076° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:
2366 Muta
Kapela stoji na križišču stranske gortinske ceste in
občinske ceste.

Upodobljeni motivi / napisi:

V levi zidni niši je podoba sv. Krištofa, v desni pa podoba sv. Frančiška.

Umetnik/umetnica:

Domači likovnik Pavličič

Čas nastanka:

Leta 2000 obnovljena

Lastnik / Varuh:
Stanko Hribernik
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Cerkev Marija ob Bistrici

Kategorija:

Slika, kip, Fasadni ornament

Opis
Masivna enonadstropna zidana stavba, delno podkletena in obokana.
Ima več notranjih prostorov in strmo dvokapno streho z opečnato kritino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Masivna zidana stavba, samo delno podkletena, je bila sezidana leta
1912. Tu je bila prvotno tista znana gostilna pri Mentlu. Tu so se ustavljali furmani, ko je šlo v zaton Gešmanovo, sploh pa, ko so leta 1920 že
črtali novo državno mejo. Ni bilo več gostov in furmanov iz Sobot, Mlak
in Jerneja.
Po drugi svetovni vojni, že leta 1945, so jo delno nacionalizirali za potrebe
osnovne šole v Bistriškem Jarku. Za potrebe naroda so jo odvzeli Štefanu
Hutmajerju, pustili so mu le štiblc in hlevček. Z dograditvijo nove šole
(sedanji Glasbeni dom) je stavba bolj ali manj samevala. Leta 1970 so jo
pretežno za veroučni pouk odkupili občani in župnija Muta. Sčasoma so
se tu pričele - v veroučni učilnici izvajati tudi maše. Ta prostor so poglobili
in nastala je lepa, za kraj povsem primerna cerkvica, ki so jo blagoslovili
v letu 1987. Čez leto je dobila še prvi zvonček in v začetku 21. stoletja
še zunanjo sliko Marije Romarice. Vsa notranja oprema je delo domačih
mojstrov in je postala ena izmed lepših, preprostih bogoslužnih prostorov v pokrajini.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.64186547724271° geogr. širina, 15.129826068878174° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:
2366 Muta
Cerkev stoji v Bistriškem Jarku ob ekološki kapeli.

Upodobljeni motivi / napisi:
Freska Marija Romarica

Čas nastanka:

Stavba 1912, cerkev blagoslovljena 1987

Lastnik / Varuh:
Župnija Muta
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Davharjeva ali Stoparjeva
kapela

Kategorija:

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je zidana in jo pokriva dvokapna streha. Pokrita je s »šitlni«. Vhod v
kapelo pa zapirajo železna vrata. Na levi in desni zunanji strani ima kapela
niši, ki nista poslikani. Tudi niši v notranjosti nista poslikani. V notranjosti kapele je oltarna miza, na kateri so manjši prostostoječi križ, sveče in
železen kipec angela. V ospredju je slika Matere Božje z detetom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je svoj čas stala tik nad hlevom ob stezi mimo Davharjeve žage in
mlina. Vsekakor pa Davharjevo ni bilo posestvo srečnih ljudi. Ljudje so tu
kot najemniki težko živeli in nekateri tragično končali življenje. Žaga in
mlin sta delovala še v začetku petdesetih let minulega stoletja. V pričetku
šestdesetih let je bilo vse zravnano z zemljo. Ostala je le kapelica. Na prostoru nekdanje Davharjeve žage danes stoji Stoparjevo.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.63517678001158° geogr. širina, 15.131499767303467° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:
Sv. Jernej nad Muto 1
2366 Muta
Sveti Jernej nad Muto 1

Upodobljeni motivi / napisi:

Na malem notranjem oltarju je slika Marije z detetom
in majhno razpelo, ki je očitno novejše.

Čas nastanka:
Konec 19. stol.

Lastnik / Varuh:
Družina Preglav
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Dobnikovo znamenje

Kategorija:

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Zidana kapelica je štirikotne oblike z notranjo nišo in dvema zunanjima,
ki nista poslikani. Notranjo nišo zapira okno z majhnimi šipami. Dvokapna streha je krita s »šitlni«.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju ljudi je kapela posvečena srečnemu obstoju kmetije
Dobnik. Tudi datum postavitve kapele ni točno znan. Zidana bi naj bila
v tistih časih, ko se je nehalo tlačanstvo in se je na to kmetijo naselil rod
Dobnikovih prednikov, organistov in skrbnikov cerkve. Kapela je zidana
z živim apnom in avtohtonim kamenjem in je lep spomenik tudi za arhitekturo tistega časa. Notranjost kapele krasijo kipci preproste izdelave in
svojevrstne lepote mojstrstva domačih rezbarjev davnega časa. Kapela
je bila včasih zadnja postaja procesije in se je pri njej ustavila procesija in
potem zavila v cerkev. Nedaleč stran od kapele bi naj tudi streljali strelci
z možnarji.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini,
Koroški tednik, let III, št. 9, 4. marec 1999, str.7.; Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta,
2010.

Geo-Koordinate:
46.62694000159973° geogr. širina, 15.152184963226318° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Sv. Primož nad Muto 69, 70
2366 Muta
Kapelica stoji na domačiji Dobnik na gričku nad hišo,
kjer je lep razgled na vse strani v dolino. Sv.Primož nad
Muto 69, 70

Upodobljeni motivi / napisi:

V notranjosti kapele je na osrednji steni starejše
razpelo. Poleg razpela sta na vsaki strani dva angela v
sedečem položaju z razprtimi krili. Na steni sta še dve
glavi angelov s krili. Kipci angelov so iz lesa in precej
stari in zelo lepo izrezljani. So lep primerek ljudskega
rezbarstva.

Umetnik/umetnica:

Postavil jo je Marko Lauko, nekdanji gospodar

Čas nastanka:

Prehod iz 19. stoletja.

Lastnik / Varuh:
Darko Lauko
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Ekološka kapela
sv. Frančiška Asiškega

Kategorija:

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica je zidana, spominja na odprto cerkev. Zidan je zvonik in pokrit
s strmo dvokapno streho iz opeke. Pred njim stoji nižje še ena dvokapna
streha iz šitlnov. Tu je na zidu pritrjen križ in ob straneh mozaični freski.
Nižja streha, podprta s stebri, tvori odprt ter pokrit prostor. Prva streha je
nad kapelo, druga streha pa je narejena nad zvoncem.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ekološka kapelica je bila zgrajena leta 1997, posvečena je Sv. Frančišku
Asiškemu, varuje in opozarja tamkaj živeče ljudi na jez Golica/Koralpe,
zgrajen na drugi strani državne meje v Avstriji, v občini Soboth.
Kapela služi kot simbol in opozarja na nevarnost, ki preti dolini Bistriškega
jarka - poplavni val vode zajete za jezom, ki bi poplavil dolino, če bi jez
popustil. To je okoli 22 milijonov kubičnih metrov vode v umetno zajezenem jezeru.
Temeljni kamen je položil mariborski škof Kramberger, v temelju je tudi
kamen z gore, kjer je bil križan Jezus, prinesel ga je domači duhovnik Anton Šeruga. Gradilo jo je GP Radlje, veliko so delali tudi domačini, tudi
končni blagoslov je opravil škof Kramberger.
Železni križ je zvaril slovenjgraški zdravnik Alojz Pogorelc, freski v tehniki
mozaika pa prof. Karel Pečko, tako rekoč domačin, saj je svojčas stanoval
v Bistriškem Jarku. Na levi strani je freska - mozaik sv. Klare, na desni je
sv. Anton. Zvon, 200 kg težak, so dvignili leta 1997 in to leto štejemo za
rojstno leto kapelice.
Vir: http://www.muta.si/podrocje.aspx?id=317; Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta,
2010.

Geo-Koordinate:
46.641835522373135° geogr. širina, 15.130480527877808° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Pernice 11
2366 Muta
Kapela stoji v Bistriškem Jarku, Pernice 11.

Upodobljeni motivi / napisi:

V kapeli je železen križ. Okni v kapeli sta mozaično
izdelani in predstavljata sv. Klaro in sv. Antona.

Umetnik/umetnica:

Gradnja- GP Radlje; Križ- Alojz Pogorelc (zdravnik iz
Slovenj Gradca); Freske v mozaik tehniki- prof. Karel
Pečko

Čas nastanka:
1997

Lastnik / Varuh:
Župnija Muta
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Erhatova kapela

Kategorija:

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je štirikotne oblike in je narejena iz lesa, njeni temelji pa so betonirani. Pokriva jo dvokapna streha pokrita z strešno opeko.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je bila postavljena v spomin na nesrečo, ki je leta 1997 udarila
Erhatovo družino, saj jim je v tem letu bolezen vzela mlajšega sina. Zato
se kapelica imenuje tudi »hiša žalosti«. Kapela je vedno lepo vzdrževana.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.59679557917885° geogr. širina, 15.13092041015625° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Gortina 6
2366 Muta
Kapela stoji na Erhatovi domačiji na Gortini 6.

Upodobljeni motivi / napisi:

V notranjosti kapele je postavljen manjši spominski
oltarček s slikami, otroškimi igračami in izdelki.

Čas nastanka:
1997

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Erhat
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Fasadna poslikava
sv. Florijana na domačiji
Primož

Kategorija:

Slika, kip, Fasadni ornament

Opis
Fasadna poslikava ima pokončno pravokotno obliko. Označuje jo naslikan rjav rob. Znotraj tega je naslikana podoba sv. Florijana.

Geo-Koordinate:
46.65420891226125° geogr. širina, 15.145254135131836° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Sv. Jernej nad Muto 35
2366 Muta
Fasadna poslikava se nahaja na zunanji fasadi
Primoževe domačije na Sv. Jerneju nad Muto 35.

Upodobljeni motivi / napisi:

Naslikana podoba sv.Florijana in napis: Sv.Florijan varuj
nas noč in dan.

Lastnik / Varuh:
Ferdo Črešnik
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Figuralno znamenje
sv. Janeza Nepomuka

Kategorija:

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Kip sv. Janeza Nepomuka na piramidasti strehi kvadratnega baročnega
znamenja, z visokimi polkrožno sklenjenimi nišami. Niše niso poslikane,
v eni niši pa je pritrjena spominska plošča o izgradnji znamenja

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Znamenje je dal postaviti Anton Ternovšek.
V preteklosti je bilo znamenje še precej odmaknjeno od lesenega mostu
(muške orgle), ki je premoščal Bistrico. Most pa se je kasneje temu spomeniku približal. Z ene strani so meter stran od znamenja postavili Adrog in tako znamenje nekako zakrili. Na severovzhodni strani znamenja
sta dve plošči, ki nam sporočata čas in namen postavitve. Znamenje je
postavil s pomočjo soseske Anton Ternovšek leta 1748. Znamenje je bilo
obnovljeno ob prazniku občine Muta 1996. Sicer pa je ta pristop, ko je
kip postavljen tako rekoč na streho kapele in mu ta služi kot podstavek,
prava redkost v naši pokrajini.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010

Geo-Koordinate:
46.61251058549129° geogr. širina, 15.166239738464355° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Mariborska cesta 2
2366 Muta
V središču Mute, v križišču več cest, tik pred vstopom
na mostiček čez Bistrico.

Upodobljeni motivi / napisi:

Napis na plošči:
IHS
O KRISTUS, OBVARUJ NAS,
PROSIMO TE, PRED
OPUSTOŠENJEM, LAKOTO,
VOJSKO, KUGO, POVODNJO
IN VSEM, KAR BI
NAS LAHKO PRIZADELO.
------------------------KIP SVETEMU JANEZU
NEPOMIKU JE POSTAVIL
AVTOR ANTON TERNOVŠEK.
---------------------------------POSTAVLJEN S POMOČJO SOSESKE
1748
------------------------------------OBNOVLJEN OB
PRAZNIKU OBČINE MUTA
1996

Čas nastanka:
1748

Lastnik / Varuh:
Župnija Muta

Evidenčna številka dediščine:
8157
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Glasbeni dom

Kategorija:

Tabla (reklamna, imenska), Fasadni ornament

Opis
Obnovljena, pritlična zidana stavba. Stavba ima štirikapno streho prekrito s strešno opeko. Na severni strani stavbe se vidi zazidan arkadni hodnik. Nekdanji arkadni stebri so danes zaradi zazidanosti polstebri.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Današnji glasbeni dom je bil nekoč pomemben in velik mlin. V podaljšku
je bila še žaga. Višje na potoku so naredili jez, ki je bil potreben za delovanje mlina in žage.
Stavba mlina je imela nekoč odprto arkadno vhodno stran, katero pa so
ob prenovi zazidali in arkade skrili.
Že leta 1884 je Anton Weixler, tedanji nadučitelj na Muti, zbral glasbe
željne fante in jih začel učiti igranja na instrumente, kupljene na Češkem.
Pri nakupu instrumentov je v veliki meri pomagal tedanji župan in lastnik
tovarne Otto Erber. Godbeniki so se resno oprijeli dela in čez zimo so se
naučili igrati tri koračnice. Na velikonočni procesiji leta 1895 je 15 članska
godba prvič javno zaigrala. Godba je z resnim delom nenehno napredovala, godbeniki so bili ponosni na njen razvoj, še bolj pa so na godbo bili
ponosni krajani Mute, saj jih je spremljala na vseh vidnejših prireditvah.
Število članov godbe se je ob izbruhu 1. svetovne vojne prepolovilo, a že
leta 1919 je kapelnik Edo Wankmüller godbo pomladil in razširil repertoar. Lastniki tedanje tovarne so v polni meri podpirali delovanje godbe,
to pa je botrovalo k dvigu kvalitete in nakupu novih instrumentov. Leta
1927 je godba štela 20 članov, do leta 1930 pa se je močno pomladila.
To leto se je predstavila v novih uniformah in z novim, razširjenim repertoarjem, ki je poleg koračnic in zabavnih skladb zajemal tudi operetna in
operna dela. V tem letu so si godbeniki uredili tudi svojo glasbeno sobo.
Tovarniška godba tudi po izbruhu 2. svetovne vojne ni prenehala z delovanjem. Po ukazu je morala spremeniti repertoar. Igrala je na političnih
in vojaških prireditvah. Po končani 2. svetovni vojni, leta 1945, sta Franc
Skralovnik in Dominik Volovšek ponovno zbrala glasbenike. Z veliko zagnanostjo so se lotili dela in prvič nastopili na novembrskih državnih volitvah in ob prazniku republike. Leta 1951 je strokovno vodenje godbe prevzel Jože Miheu. Kar 40 novincev se je spoprijelo z instrumenti in notami.
Leta 1952 so krajane Mute prebudili s prvomajsko budnico. Že naslednje
leto je godba uspešno gostovala v Sv. Andražu v Avstriji.
Članstvo v godbi se je povečalo, glasbena soba v stavbi Industrijske kovinarske šole pa je postala premajhna, zato so se godbeniki odločili, da
bodo s pomočjo Tovarne poljedelskega orodja in livarne Muta in s prostovoljnim delom adaptirali stari mlin. Po dveh letih trdega dela so leta 1966
odprli nov glasbeni dom. Leta 1977 se je Godba na pihala Tovarne Muta
preimenovala v PIHALNI ORKESTER MUTA. Pod okriljem podjetja Gorenje
je orkester ob dodatni finančni podpori zelo napredoval. Udeleževal se
je tekmovanj, hodil na gostovanja v tujino, dobil nove uniforme in instrumente. Danes v orkestru muzicira 60 članov. Mnogi med njimi imajo
akademsko izobrazbo, veliko se jih izobražuje v srednjih glasbenih šolah,
večina pa igra z znanjem nižje glasbene šole.

Geo-Koordinate:
46.611795695916456° geogr. širina, 15.166797637939453° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:
2366 Muta
Stavba stoji ob potoku na Spodnji Muti.

Upodobljeni motivi / napisi:

Na stavbi je kovan napis (glasbeni dom) in grb občine
Muta.

Čas nastanka:
1966

Lastnik / Varuh:
Občina Muta

Vir: ustni vir Ludvik Jerčič, 2010. In http://www.pomuta.si/o%20nas.html.
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Gostilna Gustlhamer

Kategorija:

Portal, vrata, Fasadni ornament

Opis
Mogočna zidana enonadstropna hiša z zelo strmo dvokapno streho prekrito s strešno opeko. Glavna vhodna vrata so lesena dvokrilna in lepo
izreljana. Vsako vratno krilo ima izrezljane tri pravokotnike.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Gostilna nasproti kovačije Gustlhamer je delovala v tistem času kot
kovačija. Bila je poznana gostilna s prenočitvenimi prostori. Ob propadu
kovačije je počasi propadla tudi gostilna. Gostlina je v tej hiši delovala do
leta 1960, kasneje pa so jo opustili. Na njenem dvorišču sta postavljeni
dve leseni stavbi, ki sta služili za priložnosti potujočega kina in gledaliških
skupin. Zadnje dogajanje v teh stavbah je bilo še 1990. leta.
Ustni vir: Ludvik Jerčič, 2010, Jože Medved, 13.3.2012
Geo-Koordinate:
46.61965896223809° geogr. širina, 15.136327743530273° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Sv. Primož nad Muto 38
2366 Muta
Stavba stoji v Bistriškem jarku nasproti kovačije Gustlhamer v Bistriškem Jarku. Sv. Primož nad Muto 38.

Čas nastanka:

Konec 19. stoletja

Lastnik / Varuh:
Medved Jože
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Grobišče borcev Lackovega odreda

Kategorija:

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Partizansko grobišče s kamnitim obeliskom, posvečenim padlim borcem
Lackovega odreda 1945. Ob obelisku sta postavljeni dve marmornati
spominski plošči z napisom. Do spomenika vodijo lesene stopnice. Prostor okoli spomenika in grobišča pa obkroža lesena ograja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po izgubah, ki jih je utrpel na Kozjem vrhu, se je 2. bataljon Lackovega odreda namestil na Škorjančevi kmetiji na Mlakah, kamor je prišel 7. marca
1945 nekaj po polnoči. Škorjančeva domačija je bila ena najvišje ležečih
(nekaj nad 1000 m) na tamkajšnjem območju in je imela več poslopij.
Ob enih popoldne je okrog 80-90 vermanov in esesovcev, ki so prišli iz
Mute, napadlo 2. bataljon. V polurnem srditem spopadu je padlo enajst
partizanov in dva borca (Španca) iz avstrijske skupine Avantgarda, ostali
partizani so se pravočasno umaknili v bližnji gozd. Med padlimi je bil tudi
komandant 2. bataljona Jože Bregar - Ciril.
Kruta usoda je zadela tudi Škorjančeve. Nemci so pobili in zažgali štiri
člane Škorjančeve družine. Življenje so izgubili gospodar, njegova žena
in dve mladoletni hčerki. Razen manjše hiše so zgorela vsa poslopja
Škorjančeve domačije. Padle partizane in Škorjančeve so z vozom odpeljali na pokopališče na Pernice, kjer jih je pokopal župnik iz Sobot.
Vir: Marjan Žnidarič, Spominska obeležja Lackovega odreda, Maribor,
2007, str. 69.; Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na
območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.640030342124014° geogr. širina, 15.104382634162902° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Pernice
2366 Muta
Grobišče leži med nekdanjo šolo, cerkvijo in
pokopališčem na Pernicah.

Upodobljeni motivi / napisi:

Napis na spominski plošči nagrobnika:
BORCEM LACKOVEGA ODREDA TER
DRUGIM JUNAKOM NOV
IN VSEM ŽRTVAM FAŠISTIČNEGA NASILJA,
KI SO DALI SVOJA ŽIVLJENJA
NA TEM OBMOČJU
Napis na drugi plošči:
TU LEŽE BORCI LACKOVEGA ODREDA,
KI SO PADLI KOT JUNAKI 7.3.1945 NA MLAKAH,
V BORBI Z NEMŠKIM OKUPATORJEM,
KI JE ROPAL, POŽIGAL IN UBIJAL ZAVEDNO
SLOVENSKO LJUDSTVO.
BREGAR JOŽE KOMANDANT BATALJONA
LACKOVEGA ODREDA IZ B. CERKEV.
SOVINŠEK ALOJZ POM. KOMISARJA
BATALJONA LACKOVEGA ODREDA IZ
SV. MIKLAVŽA V ZADREČKI DOLINI.
ŠUŠEK MARKO IZ DIČNE. TOČAJ GREGOR IZ MOZIRJA.
HABIANIČ PETER IZ MAJSKEGA HRIBA. FOLMAJER ANTON IZ OŽBOLTA - VURMAT. AMERIC BRIZVUELA IZ MADRIDA. FACUNDA LOPEZ IZ MADRIDA. ŠKOTLEK ALOJZ
IZ VITANJA. SARNIKUS JURIJ IZ LITVE. OSTROMIN IVAN
IZ UKRAJINE. ANTON DOBOVIČNIK IZ DOBERNE.
PADLI BORCI IZ PERNIC. ARL JERNEJ roj. 1918. GERHOLD VALETIN roj. 1928. PORČNIK ROK roj. 1926.
BOŽIČ IVAN roj. 1927.
UBITI IN ZAKLANI 7.3.1945 PRI ŠKORJANCU
MARIČNIK JOŽEF roj. 1.3.1897. MARIČNIK TEREZIJA roj.
1.10.1907. MARIČNIK MATILDA roj. 3.6.1930. MARIČNIK
MARIJA roj. 3.8.1939.
SLAVA NJIM!

19

Umetnik/umetnica:

Kumar iz Josipdola izklesal kamne za spomenik

Čas nastanka:
1955

Lastnik / Varuh:

Občina Muta in ZB Muta

Evidenčna številka dediščine:
EŠD 8220
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Hartlnova kapelica

Kategorija:

Hišna kapela, Znamenje / Križ

Opis
Zidana kapela z manjšo polkrožno zidno nišo, ki jo zapirajo kovana
železna vrata, je pokrita z opečno dvokapno streho. Na vsaki strani ima
kapela eno zunanjo nišo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju Jožefine Kefer, ki je podedovala zemljo in stanuje v
bližnji hiši, je kapelica stala že v njenem otroštvu. Ob gradnji hiše sta z
možem v bližini kapele izkopala precej velike kosti. Grobar je sicer dejal,
da so to kosti poginulega konja, ker so tako velike. Vsekakor je nastanek
kapele vezan na nek nepoznan dogodek v preteklosti, ki se je zgodil v
bližini. Druga zgodba, ki jo je pravil zadnji gospodar Hartlovega posestva, Kodl, je na kraju kjer stoji kapela za vedno zaspal eden od njihovih
prednikov. In njemu v spomin bi naj postavili to kapelo. Zato so odkupili
ta del zemlje in jo vknjižili celo v zemljiško knjigo in potem na tem kosu
zemlje postavili spominsko kapelo. V začetku leta 1950 je bila na kapeli
še dobro vidna poslikava sv. Duha, napis pod njo pa se ni dal več prebrati.
Vse to je danes prekril belež in deloma novi ometi.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini,
Koroški tednik, let II, št. 26, 9. julij 1998, str.7.; Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta,
2010

Geo-Koordinate:
46.60876652301933° geogr. širina, 15.144481658935546° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Gortinska cesta 100
2366 Muta
Kapelica stoji v bližini hiše Gortinska cesta 100, severno od ceste, ki vodi iz Mute proti Gortini.

Upodobljeni motivi / napisi:

V notranjosti je razpelo s Kristusom

Umetnik/umetnica:

Vrata je skoval umetnosti kovač Ludvik Jerčič

Čas nastanka:

Prva četrtina 20. stoletja

Lastnik / Varuh:
Karel Aldrijan

Evidenčna številka dediščine:
25555
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Hermanova kapelica

Kategorija:

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica pravokotnega tlorisa s triosminskim zaključkom. Lesena kritina.
Šilaste odprtine. Pretežno kamnita gradnja.
Kapelica je grajena iz domačega kamna, ometana. Na strehi pa kraljuje manjši stolpič, ki skupaj z levim in desnim oknom spominja na
pomanjšano cerkvico s pridihom gotike. Posebej so zanimive štukature
in notranja izvedba oltarja, ki je potisnjen v apsido. Poslikave so komaj
zaznavne, je pa lepo opremljena s kipci.
Nekoč je imela betonsko streho (1906), danes pa so streho zamenjali z
macesnovimi šitlni.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Hermanova kapelica je zgrajena kot manjša cerkvica. Baje so manjšo,
skromnejšo kapelico postavili sočasno, ko so zgradili prvotno poslopje še
skupaj za ljudi in živino v času poseljevanja Mlak in Pernic.
Današnja kapelica naj bi bila postavljena tudi kot zahvalni objekt, ko so
dogradili Hermanovo, stare hrame, kočo- kaščo na dvorišču, ki je bila prvotno stanovanje za ljudi, torej že ločeno od skednja in hleva in že dograjeno za tiste čase res mogočno Hermanovo. Pa še kovačija je bogatila
domačijo. Hkrati je bila namenjena zahvali za moškega potomca po štirih
ali celo petih dekletih.
Še najbolj verjetna je pripoved, da so to kapelico dogradili kot zaobljubo
za srečen razvoj in rast edinega moškega potomca. Ob otrokovem krstu
so v veselje priredili veliko družinsko slavje in v tej prekipevajoči množici
je dojenček padel na kamnita tla in komaj preživel. Babica je pripovedovala, da je zakrvavel iz obeh ušes. Otrok je res preživel, bil pa je gluhonem, nikakor pa omejen, nasprotno, prav šegav in na trenutke prijetno
nagajiv je znal bit. Pa vedno prijazen do živali in ljudi, nič mu ni manjkalo drugega kot govor in sluh. To je ugotovil tudi nemški antropolog, ko
smo stali na pegledu kakor goveda tam pred komisijo na Gortini. Ostal
je doma, se kdo vpraša, kam so izginili mnogi siromaki? Rekli so v neke
daljne čudovite domove ta takšne ljudi gredo, pa nihče ni nikoli zvedel
kje so ti domovi.

Geo-Koordinate:
46.649789678381275° geogr. širina, 15.09298324584961° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Mlake 8
2366 Muta
Kapelica stoji ob domačiji Herman (Mlake 8), južno od
obmejnega mejnega prehoda Pernice.

Čas nastanka:

Posvečena 21. oktobra 1906; obnovljena 2001/2004

Lastnik / Varuh:
Peter Pečnik

Evidenčna številka dediščine:
25554

Skrbno prenovljeno kapelico so ponovno blagoslovili blagoslovili 21.
maja 2005. blagoslov je opravil duhovnik Jože Berginc z Mute.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010
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Hitlova Tajčmanova kapela

Kategorija:

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je z zadnje strani polkrožno zaobljena v obliki majhnega prezbiterija, v katerem je na notranji strani oltar. Kapelo krasita na levi in desni
zunanji strani dve niši, ki sta poslikani. Vhod v kapelo zapirajo železna
vrata iz vitega železa. Podstrešni in spodnji del kapele sta za okoli 10 cm
širša. Kapela je pokrita s strešno opeko, edino zadnji polkrožni del je pokrit z pločevino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
O namenu postavitve ni zanesljivih virov. Baje je prvotni križ stal nižje
ob cesti, ki je vodila tik ob Bistrici, torej nekako tam, kjer se je začel jez za
kovačije Gustlhammer pri Hubnerju. Menda se je cesta umaknila »fludri«
pa je nastal klanec.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.62387483382663° geogr. širina, 15.135855674743652° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Sv. Primož nad Muto 44
2366 Muta
Kapelica stoji v bližini hiše Sv. Primož nad Muto 44,
vzhodno od potoka Mučka Bistrica.

Upodobljeni motivi / napisi:

Napis na oboku kapele: »19 Familie Deutschman 33«.
V levi zunanji niši je naslikana podoba sv. Frančiška
Asiškega, v desni niši pa je naslikana podoba sv. Klare.
V notranjosti sta sliki Marije in Jezusa. Za oltarjem je
lesen križ in ob njem kip angela, visokega ca. 60cm, v
ospredju pa še leseni kip Marije, visok okrog 20-30 cm.
Na stropu visi podoba sv. Duha. V zatrepu je naslikano
božje oko. V notranji levi niši je naslikano srce Marijino,
na desni pa srce Jezusovo.

Umetnik/umetnica:

Senekovič, morda Rojina.

Čas nastanka:
1933

Lastnik / Varuh:
Vodušek Tonček
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Hribernikova kapela

Kategorija:

Spominska kapela, Zidano znamenje

Opis
Manjša zidana kapelica ima dve polkrožni zunanji niši in notranji prostor.
Streha je dvokapna in pokrita s »šitlni«. Notranjost je zaščitena s steklenim oknom. Vhod v kapelo je polkrožno obokan. Okoli kapelice je postavljena lična lesena ograja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Nekdanji gospodar Maksimiljan pripoveduje o vzroku nastanka kapelice:
»Ko sem bil udeleženec druge svetovne vojne kot nemški vojak, sem se
zaobljubil, da če pridem zdrav in živ domov, bom kapelico postavil v ta
namen. Prej je na tem mestu stal križ. Ne vem pa, zakaj je bil postavljen. Kot nemški vojak sem služil v Albaniji, pa tudi na Kosovu. V začetku
sem bil nekaj časa v Franciji, potem pa smo morali do albanske meje. Tja
smo se peljali z Dunaja najprej s kolesi, pa z avti, na koncu pa smo morali celo pešačiti, saj nam je skoraj vse odpovedalo. Ni mi bilo lahko, zato
sem si želel, da se živ vrnem domov. Pri sebi pa sem sklenil zaobljubo,
da zgradim kapelico ob srečni vrnitvi. Domov sem prišel junija leta 1945.
Ko sem bil srečno doma samo dva dni, že so prišli pome partizani. Moral
sem še z njimi, pa še enkrat vojake služiti. Žal obljube dolgo nisem mogel
uresničiti. Spet ni bilo denarja, pa nekakšna dovoljenja so hoteli imeti itd.
Končno mi je leta 1980 uspelo. Zaobljubo sem izpolnil.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini,
Koroški tednik, let II, št. 46, 26. november 1998, str.7.; Kristl Valtl, Kapelice,
cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis,
Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.62020524608455° geogr. širina, 15.143258571624756° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Sv. Primož nad Muto 48
2366 Muta
Kapela stoji petdeset metrov jugozahodno od
domačije Hribernik na Sv. Primožu nad Muto 48.

Upodobljeni motivi / napisi:

V zunanjih nišah sta naslikana sv. Florijan in sv. Anton
Padovanski. V notranjosti je majhen oltar, nad njim je
križ in dve nabožni podobi: Srce Jezusovo in Srce Marijino. V trikotu nad vhodom je naslikano božje oko.

Umetnik/umetnica:

Slikarije je naredil Jakob Rejak iz Pernic, zidarska dela
pa je opravil Ernest Zakeršnik z Mute.

Čas nastanka:
1980

Lastnik / Varuh:

Maksimiljan in Marija Crešnik, Gretka z možem
Francem Štaherjem in Marija Štaher
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Incnov križ

Kategorija:

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z razpelom in nebom, ki je umetelno valovito izrezljan. Okoli Križanega je venec umetnih rož. Streha križa je polkrožna in krita s
pločevino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Incnov križ je dala gospodinja (Incnova Viktorija) 1994. leta temeljito prenoviti in ga zopet postaviti na približno isti kraj, kjer je bil že njega dni.
Danes stoji le nekoliko nižje, svojčas je stal tik nad staro potjo, ki je vodila
od šole proti Incnu.
O njegovem prvotnem namenu in posvetilu ni podatkov. Zanimivo pa je,
da ga duhovnik kljub prošnji lastnikov no hotel ponovno posvetiti.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.
Geo-Koordinate:
46.635648257122064° geogr. širina, 15.106115341186523° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Pernice 21
2366 Muta
Križ stoji ob robu ceste na domačiji Incnovih, Pernice
21.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s križanim

Čas nastanka:

Od nekdaj; obnovljen 1994

Lastnik / Varuh:
Sekolonik Ivan
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Ižakova plošča

Kategorija:

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Plošča je pravokotne oblike in je narejena iz pohorskega tonalita. V njo je
vklesan spominski napis.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V eni od ozkih ulic v Mariboru stopajo v zrak tri kamnite stisnjene pesti.
Spomin in opomin na neko junaško dejanje mladeničev, ki so že davnega leta 1941 zažgali dva okupatorjeva avtomobila kot znak upora. Pa so
fantje kdaj sploh vedeli, se zavedli, da so Nemci zaradi tega ustrelili kar
deset popolnoma nedolžnih ljudi. Tudi kmet Ižak je bil med njimi. Deset
za dva avtomobila. Huda je cena junaštva. Junaki se nikoli ne sprašujejo,
kaj ostaja za njimi, tudi silne reke baje ne jočejo za ljudmi, ki so jih utopile.
In ko slavimo junake, si ne grenimo slovesnosti in ponosa s solzami žena
in otrok, če so sploh preživeli. Visoke, previsoke so cene junaštva, po ceni
nobenega življenja jih ne bi smeli počenjati – nikoli več!
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.647433849874844° geogr. širina, 15.150532722473145° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Sv.Jernej nad Muto 34
2366 Muta
Spominska plošča je pritrjena na domačiji p.d. Ižak,
Sv.Jernej nad Muto 34.

Upodobljeni motivi / napisi:

Posvetilni zapis:
»NA TEJ DOMAČIJI STA ŽIVELA IN ŽRTVOVALA
ŽIVLJENJE ZA SVOBODO: GOSPODAR MIHAEL
ŠTRAMEC, KOT TALEC USTRELJEN 24. JUNIJA 1942
V CELJU. SIN ANTON ŠTRAMEC UMRL V NEMŠKEM
TABORIŠČU SPOMLADI LETA 1945.
4. JULIJ 1984
ZB NOV - MUTA

Čas nastanka:
4. julij 1984

Lastnik / Varuh:

ZZB NOV Muta in Anica in Viktor Valtl
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Jakopinov križ

Kategorija:

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z razpelom in nebom. Stoji ob robu gozda. Streha križa je
polkrožna in krita s pločevino. Okoli križa je lesena ograja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Še vedno stoji, kdo ve koliko let, stari križ med dvema mogočnima lipama,
ograjen, poleti včasih ves v rožah, tik nad Jakopinovo staro hišo. Danes
nedvomno najstarejša še skoraj povsem krajevno originalna - bogatejše
grajena hiša na Pernicah. Na zgornji strani ima prizidan štiblc in to je
posebnost, v njem sta si navadno oče in mati, ko sta predala »avžngo«,
izgovorila preužitek - »aucih«.
Križ je imel prvotno, v začetku štiridesetih let 20. stoletja, še čisto navadno dvokapno desko, danes pa so ga preuredili v solidno pokrit križ naših
navad in je lep okras domačije. Križ je v današnjo podobo spravil sin Robert, tisti, ki je rezljal razne podobice, najraje sv. Duha, ki jih boste srečali
marsikje.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.646918283894735° geogr. širina, 15.11742353439331° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Pernice 12
2366 Muta
Križ stoji ob robu gozda na domačiji Jakopin, Pernice
12.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s križanim

Umetnik/umetnica:

Razpelo izrezljal Jakopinov Robert.

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Jakopin
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Kapela Mir in dobro

Kategorija:

Kapela / Križev pot

Opis
Iz kamna zidana nižja in nekoliko širša stavba je postavljena v neposredni bližini ekološke kapele. Ima velik notranji prostor, kjer so postavljene
jaslice. Objekt ima dve vitražni okni. Streha je dvokapna in krita z opeko.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Čim je v Bistriškem Jarku zrasla ekološka kapelica, so vanjo ob božiču
vedno nekako bolj stisnili jaslice. Prav ta utesnjenost je pognala med
ključarji in ljudmi zamisel, da bi ob manjšem gospodarskem poslopju
dogradili poseben objekt, ki bi ga namenili izključno stalni postavitvi jaslic. Domačini so poprijeli za delo, priskrbeli material in v decembru 2005
so prvič postavili božične jaslice. Za kraju primerno arhitekturo je skrbel
arhitekt Andrej Lodrant, ki je izdelavo v glavnem prepustil tukajšnjim
domačim mojstrom, ki skoraj nikoli ne zgrešijo domačega stila in starih
načinov gradnje. Za vitraže izjemnih lepot je poskrbel, jih izdelal naš
domačin, akademski slikar Darko Lesjak. K delu sta priganjala, svetovala, spodbujala dekan Anton Šeruga in župnik Jože Berginc. Vse nekako v
domači režiji »Mir in dobro«.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.64183601342933° geogr. širina, 15.13016939163208° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Pernice 11
2366 Muta
Kapela stoji v Bistriškem Jarku ob ekološki kapeli.
Pernice 11.

Upodobljeni motivi / napisi:

V notranjem prostoru je razpelo moderne izdelave in
slika Jezusa s trnjevo krono. V notranjosti postavijo
tudi jaslice. Vitražna okna.
Nad vhodom je velik napis: MIR IN DOBRO

Umetnik/umetnica:

Arhitekt- Andrej Lodrant; Vitraji- Darko Lesjak

Čas nastanka:
2005
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Hanoverjeva kapela

Kategorija:

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Večja kapelica pravokotnega tlorisa s polkrožno apsido in streho, krito s
skodlami. Fasade členijo polkrožen vhod in polkrožni poslikani niši. Kvalitetna poslikava notranjščine, kip Marije, ki stoji na kači.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je ena najbolj bogato grajenih v začetku preteklega stoletja.
Dokončali so jo leta 1880. Vzrok postavitve kapele ni znan. Včasih se je
imenovala Hanavarjeva kapela, po nekdanjih lastnikih posestva na katerem stoji kapela. V letu 2004 so skrbno obnovili streho zadnjega dela
kapele. Domačini za kapelo zelo lepo skrbijo.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010
Geo-Koordinate:
46.60640841698066° geogr. širina, 15.126779079437256° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Gortina 74
2366 Muta
Kapelica stoji v bližini hiše Gortina 68, severno ob cesti
Muta - Gortina.

Upodobljeni motivi / napisi:

Kvalitetna poslikava notranjščine, kip Marije, ki stoji na
kači. Nad kipom Marije je v loku napis:
»O Maria ohne Makel empfangen bitt für uns! 1880«.
Prevod naj bi se glasil :
»O Marija brez madeža spočeta prosi za nas!«

Umetnik/umetnica:
mojster F.Rojina

Čas nastanka:

1880, 2004 obnovljena

Lastnik / Varuh:
Peruš Stanislava

Evidenčna številka dediščine:
25739
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Klančnikov spomenik

Kategorija:

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
spomenik je oblikovan iz velikih kamnov nadevanih na kup v obliki piramide. Na vrhu pa je postavljen lepo oblikovan kovan železni križ. Na
kamne je pritrjena spominska plošča iz pohorskega tonalita z napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na tem mestu je umrl župnik Ernest Klančnik, ki je hotel ljudi peljati do
doma na Sv. Primožu, pa je končal življenjsko pot ob tej smreki. Njemu v
spomin so šahisti na Muti včasih igrali »Klančnikov memorial«.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.61411819271612° geogr. širina, 15.15988826751709° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Sv.Primož nad Muto
2366 Muta
Znamenje stoji ob cesti na Sv. Primož nad Muto.

Upodobljeni motivi / napisi:

Napis:
V SPOMIN NA TRAGIČNI DOGODEK
ŽUPNIK KLANČNIK ERNERST 1969.

Čas nastanka:
1969

Lastnik / Varuh:
Župnija Muta
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Kovačija Gustlhamer

Kategorija:

Kovačija, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Zidana nadstropna stavba z zelo strmo dvokapno streho. Na fasadi sta
podobi leva in znak kovaštva.
Stavba je danes v zelo slabem stanju. Je pa še edini ohranjen objekt nekdanjega močnega kovaštva v Bistriškem jarku.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V Bistriškem jarku (Podlipje), kakšne 3 km od Mute, so leta 1896 zgradili
kovačijo »Gustlhammer« z dvema repačema. Izdelovali so v glavnem motike. Po 17 letih obratovanja so proizvodnjo opustili zaradi oddaljenosti
od železniške postaje Vuzenica. Tačas so transport opravljali s konjsko
vprego.
Vir: Cilka Možič, 400 let železarstva na Muti, zbornik, Radlje skozi čas, Radlje ob Dravi, 1984, str. 123-135.
Geo-Koordinate:
46.61528161466007° geogr. širina, 15.137958526611328° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Bistriški jarek
2366 Muta
Stavba stoji v soteski Bistriškega jarka približno 3 km iz
naselja Muta.

Upodobljeni motivi / napisi:

Na fasadi stavbe sta dve levji glavi in na sredini med
njima dve prekrižani kladivi.

Čas nastanka:
1898

Lastnik / Varuh:
Občina Muta
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Kozličev križ

Kategorija:

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z lesenim razpelom ima dvokapno valovito streho katera je
pokrita z iternitom. Z hrbtne strani so na križ pribite deske v obliki valovitega deltoida. Okoli križa je postavljena lepa lesena ograja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Nastanek tega čudovitega hišnega varuha Kozličeve domačije lahko uvrstimo v začetek minulega stoletja. So ob zimskih večerih pripovedovali,
kako je na tem kraju rado strašilo, so prestavljali mejnike, se kregali za
zemljo, vse je vzel čas. Na Kozličevi domačiji naj bi v davni preteklosti v
kajži živela ena ženska, ki je znala »coprati« pa zaradi tega nihče ni hotel
kupiti te kmetije. Šele pred prvo svetovno vojno so se iz Hudega Kota
priselili Lesjaki. Postavili so lep križ, ki je bil še lepši, pravo umetniško delo
in tu je zavladal duh spokojnosti. Ob križu so se ustavljali in pokrižali popotniki, ustavili so se furmani, mimo so šle procesije in tu mimo so gonili
živino na pašo na Bricnik. Boga za prvi križ je izdelal Lanc.
Križ so kar dvakrat razbili graničarji, ga smodili, enkrat ga je v jezi razbil
furman. Domači so ga vedno poiskali, Zojsnik ali kdo drug ga je zlepil in
tako je polomljeni Kristus še vedno tu.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.644133° geogr. širina, 15.165302° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Sv. Jernej nad Muto 42
2366 Muta
Na vrhu hriba nad Kozličevo domačijo. Sv. Jernej nad
Muto 42.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim

Umetnik/umetnica:
Lanc

Čas nastanka:

začetek 20. stoletja

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Kozlič
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Krajnčev križ

Kategorija:

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z razpelom in lesenim nebom, ki je valovito oblikovano. Streha
je polkrožna in pokrita s pločevino. Okoli križa je lesena ograja. Križ je
lepo vzdrževan.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Je starejšega nastanka, vedno lepo vzdrževan in zelo skrbne, natančne izdelave. Estetsko izdelan, je nekaj posebnega. Izdelal ga je podobar Perko,
delo kaže spretnega mojstra. O namenu postavitve mlajši ne vedo, je pač
stal že od kdo ve kdaj in ga kot nekakšen hišni zaščitni spomenik vzorno
vzdržujejo. Vedno kaže podobo, da sta prisotna ljubezen in skrb. Obkroža
ga zaščitna ograja in kot nemi stražar bdi nad hrami.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.
Geo-Koordinate:
46.616992310445305° geogr. širina, 15.115299224853516° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Gortina 163
2366 Muta
Križ stoji na posestvu Krajnčevih, Gortina 163.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim.

Umetnik/umetnica:
Perko

Čas nastanka:

Ni znano, že zelo star

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Krajnc
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Krieglova kapela

Kategorija:

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je štirikotne oblike s polkrožno apsido. Na zadnji strani ima
polkrožno oblikovano okno. Kapela ima petkapno streho pokrito s
pločevino in na vrhu nje kovinski križ. Do vhoda v kapelo vodijo tri stopnice. Vhod v kapelo zapirajo železna vrata.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je eden izmed najbolj zanimivih objektov spomina in zahvalnosti. O namenu postavitve kapele govori zgodba, ki pravi, da je pradedek
današnjih Krieglov bil poročen skoraj tri leta, pa zakonskemu paru Bog
še ni namenil otrok. Nekega večera sta šla proti domu in se usedla pod
drevo bližnje hiše, baje prav tam, kjer je danes kapela. In kot da bi njima
neka neznana moč zašepetala, da je ta trenutek pravi čas, da se ljubita in
zaželita otroka. Res, čez devet mesecev je prijokala na svet prva punčka
in za tem z leti še več otrok, eden za drugim. Že pri prvem otroku sta
se starša zaobljubila, da bosta Mariji v zahvalo postavila kapelo. Bilo je
nato ob četrtem, morda petem porodu, ko je prišlo do komplikacij. Babice in zdravnik so nad porodnico obupali. Takrat se je stari zaobljubil,
če mu žena in otrok preživita, se bo odpovedal sleherni telesni ljubezni
in dokončal lepo kapelo. Vse se je nato srečno izteklo in zgradili so lepo
kapelo. Kapelo je poslikal kasneje zelo ugledni slikar Jerina, ki je na Muti
deloval do leta 1938, blagoslovil pa mariborski škof. Kapela se stilno odmika od klasičnih kapel zgrajenih na začetku 20. stoletja in je po zunanjosti bolj podobna majhni cerkvici.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.60999098766346° geogr. širina, 15.134954452514648° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Gortina
2366 Muta
Kapela stoji na domačiji Kriegl na Gortini.

Upodobljeni motivi / napisi:

Na zunanji desni strani je naslikana podoba sv. Florijana in na levi sv. Krištofa, ki sta naslikani na novo, saj sta
stari poslikavi propadli. V trikotu nad vrati je naslikano
božje oko in pod njim napis: »Bog vse vidi Bog vse ve«.
V apsidi je majhen oltar z razpelom in nekaj nabožnih
slik. Poslikan je tudi strop kapele. V notranjosti je na
levi strani naslikan sv. Frančišek Asiški in na desni strani
sv. Anton Padovanski.

Umetnik/umetnica:

Poslikave v kapeli je naslikal mojster Jerina, strop pa je
poslikal slikar Rojina.

Čas nastanka:

Sezidana med letoma 1930 in 1937

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Kriegl, Javornik Greta
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Križ nad Gumpatom

Kategorija:

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Križ je narejen v obliki križeve table, ki ima pet kotno obliko in je obdana
s stranicami in dvokapno streho, ki ji dajejo videz lesene kapelice. V tej
kapelici je pritrjeno razpelo, pod razpelom pa je kipec Marije in angela.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na tem mestu si je človek v letu 1969 skrajšal življenjske tegobe tako, da
se je ustrelil. V tem znamenju je lepo razpelo, manjši Marijin kipec in še
manjši angel. Gre za spominsko znamenje, kakršna so v teh krajih postavljali že davno, kot spomin za tistega, ki so ga poznali in je bil zelo v redu
človek. Le kaj ali kdo mu je toliko naložil, da ni zmogel več nesti?
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.
Geo-Koordinate:
46.61996158059018° geogr. širina, 15.153461694717407° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Sv.Primož nad Muto 23
2366 Muta
Znamenje je postavljeno nad domačijo p.d. Gumpat,
Sv. Primož nad Muto 23.

Upodobljeni motivi / napisi:

Razpelo s Križanim in kipec Marije.

Čas nastanka:
1969

35

Križ ob cerkvi sv. Jerneja
nad Muto

Kategorija:

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Križ je lesen z dvema prečnima tramovoma in na njem visi veliko razpelo.
Lesen križ ima dvokapno valovito streho. Z zadnje strani so na križ pritrjene lesene deske.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ bi naj postavili v letu izgradnje cerkve in je veljal, kot križ za procesije
ali nekakšen obpotni križ. Tu so se ustavljale procesije ljudi, ki so prihajali
iz smeri Bistriškega jarka, Jerneja in Treh Kraljev. Bil je nekakšna zadnja
postaja pred cerkvijo. Križ ob cerkvi sv. Jerneja nad Muto je imel v preteklosti zelo zanimivo lego, ki je bila na križišču vseh vidnih cerkva. Kasneje
so ga postavili bližje k cerkvi in nima več te zanimive lege. Križ je lesene
izvedbe z lepo izrezljanim križanim in okoličani, kakor tudi ključarji zanj
lepo skrbijo.
PRIPOVEDKA:
Trugla pred križem
Zgodilo se je baje na Jerneju nad Muto. Blizu cerkve sv. Jerneja stoji neki
križ. Ljudi je bilo vedno groza, ko so hodili mimo križa. Tako se je tudi
zgodilo, da se je pri tem križu vedno podn križa vzdigoval.
Nekoč je bil Gregor Palko s svojimi voli pri kmetu Primožu na Jerneju. Pomagal mu je orat. S seboj je imel psa. Ko se je zvečer vračal domov z voli,
je pri križu nenadoma pes skočil gospodarju med noge, ker se je nečesa
strašno ustrašil. Voli so se ravno tako strgali iz vajeti in pobegnili v temno
noč. Gregor je imel kaj videti. Pred križem je preko ceste stala krsta in
glava je gledala ven. Kmet se je ustrašil in bežal, kolikor so ga nesle noge.
Ves zbit in prestrašen je priletel domov, da še dihati ni mogel normalno.
Njegove vole so naslednji dan našli vsakega drugod. Kakor sta se
razbežala, tako sta tudi ostala zunaj.
(Muta, 1995).

Geo-Koordinate:
46.653251548603755° geogr. širina, 15.142346620559692° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Sv. Jernej nad Muto
2366 Muta
Križ stoji ob cerkvi sv. Jerneja nad Muto

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim.

Čas nastanka:

Križ so prenovili v začetku avgusta 2010

Lastnik / Varuh:

Župnija Sv. Jernej nad Muto

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010; Glasenčnik Igor, Strah me je gratalo,
Kmečki glas, Ljubljana, 1998.
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Krkotova kapela

Kategorija:

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela ima štirikotno obliko. Pokriva jo dvokapna streha pokrita
s skodlami. Na slemenu strehe je pritrjen železen križ. Vhod v kapelo je
šilasto obokan in ga zapirajo lepo kovana železna vrata. Kapela ima na
zadnji strani narejeno tudi šilasto okno.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju ljudi je ta kapela spominska kapela. Nekoč ob praznovanju lepe nedelje se je na tem mestu zgodila tragedija pri streljanju z
možnarji. Pri tem streljanju se je smrtno ponesrečil Krkotov sin. V njegov
spomin, za mir v duši in v opomin strelcem so domači postavili na tem
kraju nesreče ta lep spomenik. Kot je bil v preteklosti običaj, je kapela
zidana s kamenjem in pokrita s šitlni. S posebnostjo, da je v podstrešnem
delu razširjena. V začetku leta 2000 so jo temeljito obnovili, vendar v zasnovi ohranili prvobitnost, dodali pa sodobnejše ostrešje, lepša zaščitna
kovana vrata in opravili nekaj notranjih zaščitnih del. Ohranili so tudi v
sredini v temelje vzidan počen možnar, ki je ubil kmečkega sina. Možnar
je baje razneslo že ob polnjenju in ne ob streljanju, zato je polnjenje
možnarjev še danes med strelci znano kot najbolj nevarno delo, ki zahteva trezno glavo, previdnost in izkušnje. Kapelo danes pokrivajo skodle
v trojnem prekrivanju, v šestih planah. Streha je narejena enako kot je
nadstrešnica pri vhodu v cerkev, tudi križ na kapeli je pomanjšana kopija
tistega na zvoniku. Svetloba vstopa v kapelo tudi z zadnje strani. Ko opazujete kapelo, takoj opazite bolj "koroški – Lodrantov stil, širše napušče
– arhitekti puščajo svoje odtise".
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.63055706928527° geogr. širina, 15.158268213272095° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:
2366 Muta
Kapela stoji blizu cerkve sv. Primoža in Felicijana na Sv.
Primožu nad Muto.

Upodobljeni motivi / napisi:

V kapelici je oltarna miza, na katero je postavljen cca.
50 cm visok kip Jezusa.

Čas nastanka:

Obnovljena leta 2000

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Krkot
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Kupola

Kategorija:
Pomnik

Opis
Umetniško kovaški izdelek v obliki kupole. Na vrhu se zaključuje s simbolom grba občine Muta. Kupola stoji na stebričastih podstavkih in ima
obliko polovične krogle.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po dogovoru z občino Muta je kovač Ludvik Jerčič oblikoval umetniško
kovaško delo v obliki kupole, ki krasi središče Zgornje Mute.
Vir: ustni vir Ludvik Jerčič, 2010.

Geo-Koordinate:
46.609634° geogr. širina, 15.162938° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Glavni trg
2366 Muta
Kupola stoji na križišču cest v trgu Zgornje Mute.

Upodobljeni motivi / napisi:

Nad kupolo je grb občine Muta.

Umetnik/umetnica:
Ludvik Jerčič

Čas nastanka:
2000

Lastnik / Varuh:
Občina Muta
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Kupolka

Kategorija:

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Kupolna peč je ovalne oblike in narejena iz jekla. Stoji na visokih nogah,
pod katerimi so vrata za izvlivanje taljene litine.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kupolna peč se je uporabljala v obratu livarne od leta 1923-1967. Peč so
zalagali z livarskim koksom. V njej so pridobivali taljeno sivo litino.
V spominski park so jo postavili leta 1970.
Vir: ustni vir Ludvik Jerčič, 2010.

Geo-Koordinate:
46.60901023889042° geogr. širina, 15.16313910484314° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:
2366 Muta
Kupolka stoji na Muti, v centru, desno od parkirišča
pred občinsko stavbo na zelenici za oglasnimi deskami.

Upodobljeni motivi / napisi:

Napis na objektu:
Fabrikat: A.F.Hager, Wien 1923, obratovala v livarni na
Muti 1923-1967, Muta 1970

Čas nastanka:
1923

Lastnik / Varuh:
Občina Muta
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Kuštrova kapela

Kategorija:

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela ima štirikotno obliko in je pokrita z dvokapno streho iz
pločevine. V trikotniku nad vhodom je vklesana letnica njene postavitve
1922. Vhod v kapelo zapirajo kovana železna vrata. V notranjosti kapele
je manjši lesen križ. Kapela ima na levi in desni strani pravokotno oblikovani zidni niši, ki pa nista poslikani. Na zadnji strani ima kapela odprtino
za zračenje.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelo je postavila babica od gospodarja Kuštrove domačije v zahvalo za
srečen porod 11 otroka. Kasneje so se pri kapeli ustavljale tudi žegnanjske
procesije, saj so pri njej postavili enega izmed štirih oltarjev.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010. In Skutnik Kristjan, 8.3.2012

Geo-Koordinate:
46.60494849201957° geogr. širina, 15.12692928314209° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Gortina
2366 Muta
Kapela stoji na sredini nekdanjega Kuštrovega polja na
Gortini.

Upodobljeni motivi / napisi:
letnica 1922

Čas nastanka:
1922

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Kušter, Skutnik Kristjan
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Lapovnikova kapela

Kategorija:

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela je štiristrane oblike. Na zunanji strani ima dve polkrožni
zidni niši. Njena notranjost je polkrožno obokana. Pokriva jo dvokapna
streha krita s šitlni.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju so kapelo postavili ob koncu gradnje glavne Lapovnikove hiše in blagoslovili tistega leta, ko je umrla cesarica Marija Terezija. Druga trditev pa pravi, da sta kapelo skupaj postavila brata Ižak in
Lapovnik še prej, predno sta se začela prepirati za vodo. Ob tej kapeli so
se ustavljale procesije, ki so romale k sv.Jerneju. V začetku sedemdesetih
let je bila ta kapelica in še mnoge druge v silno klavrnem stanju. Propadle
so v glavnem strehe in odpadal je omet. V tistem času se je za ohranitev
zavzel Gozdarski obrat v Radljah. Les se je lahko vzel iz gozdov, delo pa so
plačali Eratu in še nekaterim in tako obnovili in nam ohranili nekaj lepih
kapelic širšega območja. Delavci, ki so obnavljali kapelo, so "šihte" knjižili
v glavnem na vzdrževanje cest ali gozdov.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.64601185789381° geogr. širina, 15.146058797836304° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:
2366 Muta
Kapela stoji sredi polj na križpotju, od koder gre ena
cesta proti kmetu p.d. Ižaku, ena pa proti Lapovnikovi
hiši. Sv. Jernej nad Muto

Upodobljeni motivi / napisi:

V kapeli je križ z železnim razpelom.

Čas nastanka:

Okoli 1850, obnovljena 1970/80

Lastnik / Varuh:
Družina Valtl
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Lieplnovo znamenje

Kategorija:

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Zidano znamenje ima pravokotno tlorisno obliko. Pokrito je z dvokapno
streho in ima na sprednji strani večjo zidno nišo pravokotne oblike, ki je
polkrožno obokana.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Lieplnov križ je ime, ki so ga domači dali manjši zidani kapeli na njihovi
domačiji. Znamenje, ki meri le dober kvadratni meter stoji ob poti v Hermanovem lesu. Po pripovedovanju domačih je na tem kraju 1892. leta
umrl kmet Liepl (Enci Janez). Baje ga je zadel »božji žlak«, oziroma srčna
kap, kakor bi rekli danes. Domači so mu v spomin postavili lepo zidano
znamenje.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.
Geo-Koordinate:
46.650096° geogr. širina, 15.098090° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Pernice
2366 Muta
Znamenje stoji na domačiji Liepl na Pernicah.

Upodobljeni motivi / napisi:

V niši je še vedno stari križ z nekoliko polomljenim
železnim razpelom.

Čas nastanka:
1892

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Liepl
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Matejčkov križ

Kategorija:

Mrtvaški križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z železnim razpelom. Ima preprosto dvokapno streho. Križ je
belo pobarvan in je preprost nagrobni križ.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ob tistem delu travnika, kjer Bistrica najlepše šumi, stoji majhen, vendar
lepo vzdrževan in okrašen križ. Bel je, že to pove, da je spomin na nekega
otroka.
Toplo je bilo, tak junijski dan, ko pojo črički in razigranost kar razganja
otroke. Štriglovi otroci so se igrali na travniku. Igra jih je privabila preblizu
vode. Nihče ne ve, kako je malemu Mateju, imel je manj kot štiri leta, zdrsnilo v vodo. Bistrica, tako lepa in šumeča, je vzela še eno mlado življenje.
In v spomin na to je ta, kot pravijo, Matejčkov križ. Pisalo se je leto 1986.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.637416259701794° geogr. širina, 15.131242275238037° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:
2366 Muta
Križ stoji ob Bistrici na robu travnika Štriglovih, Pernice.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis: Špenger Matej

Čas nastanka:
1986

Lastnik / Varuh:
Špenger Julijana
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Nekdanja hidroelektrarna

Kategorija:

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Zidana enonadstropna stavba je imela v levem prizidku elektrarno. Danes je stavba zapuščena.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Leta 1911 je na Spodnji Muti začela obratovati elektrarna z močjo turbine
95 KS (70 kW), vendar zaradi pomanjkanja vode generator ni bil povsem
izkoriščen. Za pogon generatorja, ki je proizvajal istosmerni tok, so vgradili Francisovo turbino. Luči so zasvetile v delavskih domovih, Muta je
dobila tudi javno razsvetljavo. Seveda je bilo električne energije še vedno
premalo, da bi elektromotorji povsem odpravili pogone na vodno kolo.
Elektrarna je delovala vse do 1950 leta.
Stavba je še danes v ohranjenem stanju. Nazadnje je v njej delovala kino
dvorana. Danes je zapuščena.
Vir: ustni vir Ludvik Jerčič, 2010.

Geo-Koordinate:
46.61215682688112° geogr. širina, 15.164308547973632° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Spodnja Muta
2366 Muta
Stoji ob potoku Bistrica na Spodnji Muti.

Čas nastanka:
1912

Lastnik / Varuh:
Občina Muta
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Nežkin križ

Kategorija:

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Veliko leseno razpelo s križanim. Pod križem je polička za rože.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V spomin na preminulega zelo pridnega moža Štriglovega Zepa, ki je
umrl po operaciji želodca v slovenjgraški bolnici, in v spomin tudi drugemu možu Lubejevem Titusu je Nežka postavila tik nad hišo lesen križ z
razpelom. Z leti, še posebej ko se je odselila, je križ načel čas, novi lastnik
hiše - Lančev Hanzi je dobil lokacijo za novo hišo tik ob križu. Zaradi tega
je razpelo s križanim pritrdil na leseno stanovanjsko hišo in je, še posebej
poleti, vso v rožah.
Zanimiva pa je zgodovina samega razpela. Prvotno je bilo na križu na
Ribičevi ravni, ohišje se je že podiralo, križ pa je skoraj na sami državni
meji, torej na drugi strani Bistrice. Nežka se je nekako sporazumela z
Ribičevimi, se dogovorila s financerji na avstrijski strani in z graničarji na
naši, da so ji dovolili vzeti razpelo. Menda jih je uspela prepričati, da je
njeno in da je na drugi strani ostalo po vojni. Vzela je bel prt, da ne bi
po njej streljali, snela razpelo s propadajočega križa, ga zavila in prinesla
domov. Lipnikov Lekš je izdelal lep lesen križ in ohišje, ki je ta čas shranjeno v garaži nove hiše. To je bil tisti Lekš, ki je bil izjemen cimpermanski
mojster, muzikant, po potrebi pa je tudi mizaril. Lipnikovi so bili tudi sopodpisniki obljube, da bodo za križ lepo skrbeli, ko ga je muški župnik
Ernest Klančnik leta 1961 tudi blagoslovil. Velika posebnost takratnega
časa, še posebej ob meji.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.6564917879745° geogr. širina, 15.110063552856445° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Mlake 4
2366 Muta
Razpelo s križanim je pritrjeno na leseno stanovanjsko
hišo, Mlake 4.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim

Umetnik/umetnica:
Lipnikov Lekš

Čas nastanka:
1961

Lastnik / Varuh:
Preglav Ivan
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Nunčičeva kapela

Kategorija:

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela je štiristrane oblike in jo pokriva dvokapna streha pokrita s skodlami. Polkrožno obokan vhod v kapelo zapirajo železna vrata. V
notranjosti je manjša oltarna miza, pod njo božji grob in dve stranski niši
za kipce.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je bila postavljena v spomin na preminulega Jurija Preglava, ki je
umrl za kapjo v Prevolovem lesu. Na tistem kraju je na drevesu spominski
križec. Nekoč je mimo kapele vodila pot strmo po grebenu proti dolini. V
letu 2001 je gospodar Nunčičeve domačije pričel z obnovo kapele. Tako
je poskrbel za njeno osušitev in za odstranitev starega zrahljanega ometa. Obnova kapele je bila zaključena leta 2007, kakor nam sporoča letnica
na kapeli. Kapela je bila vedno lepo vzdrževana s strani domačih.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.63823345026966° geogr. širina, 15.13890266418457° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Sv. Jernej nad Muto 22
2366 Muta
Kapela stoji na domačiji Nunčič, Sv. Jernej nad Muto 22

Upodobljeni motivi / napisi:

V trikotu nad vhodom je naslikan kronogram IHS, ki je
obdan s trnjevo krono, pod njim pa so naslikane rože.
Nad vhodom je napis: »PGMF 1919 … 1972 PMFJ…
PMSA 2007«. Ob vogalih kapele so naslikani zidni
šivi. Na levi zunanji strani je naslikana podoba angela
varuha. Na desni pa podoba sv. Izidorja. V notranjosti
glavna slikarija predstavlja domačijo Nunčič, na oltarju
stoji križ in pod njim žene. Božji grob – figuro Jezusa
čuvata dva vojaka. Na stropu kapele je obešen v podobi goloba sv. Duh.

Čas nastanka:

Zgrajena 1919, obnovljena 2007. leta

Lastnik / Varuh:
Mesner Stanko
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Obromova kapela

Kategorija:

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica je nedvomno ena najstarejših na tem območju. Je masivna, iz
kamna zidana in pokrita z dvokapno streho s čopom iz šitlnov. Na zahodni, severni in južni strani so niše, ki so poslikane.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Namen postavitve ni povsem znan.
Po eni pripovedi je bila tu v davnini mogočna kmetija, do cerkve na vrhu
pa precej daleč, pa so ljudje za namen občasnih maš in v dober namen
kmetije zgradili večjo kapelico. Prejšnji gospodarji so jo lepo vzdrževali,
le Roku je v letih 1940 do 2000 vse ušlo iz rok in kapelica je bila v dokaj
klavrnem stanju.
Pač ni poslovno sposoben človek pa še grdo so mu nagajali. Ni mu bilo
lepo niti lahko. Nov in star rod, drugi časi in kapelica je zopet zablestela v
svoji lepoti in Jaka se je življenjsko vpisal vanjo.
Po pripovedovanju je bil Obrom dober, pošten gospodar in ubožničar v
kraju. Že povsem na začetku 20. stoletja zavetje ubogemu; kos kruha in
topla beseda so bili tu doma za vsakogar.
Domačini so kapelico temeljito obnovili, ob tem pa izklesali stare freske in Obromov Jaka je narisal tri nove. Pod kapelico je urejen prostor za
počitek, miza in dva dolga sedeža. V notranjosti je nekaj kipcev in stenska
slikarija.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.6345884100909° geogr. širina, 15.115256309509277° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Pernice 7
2366 Muta
Kapelica stoji na domačiji Obrom, Pernice 7

Upodobljeni motivi / napisi:

Nove freske v kapelici po obnovi: Trpljenje Jezusovo in
freska Angela z napisom: Angel prijatelj otrok.
V notranjosti je kip Marije z Jezusom.
Notranji freski sta sv. Jakob in sv. Marjeta.

Čas nastanka:

1826, obnovljena 2000

Lastnik / Varuh:
Lauko Tone
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Odlomek pokrova
pepelnice

Kategorija:

Nagrobna plošča, Kultni in pravni spomenik

Opis
Ohranjen je odlomek pokrova pepelnice ali čela grobnice iz belega pohorskega marmorja z osrednjim trikotno oblikovanim poljem čela, ki se
na desno stran nadaljuje v gladki stranski plošči. Niša z reliefnim likom
orla je umeščena v zgornjem delu plitvega zatrepa. Kamen je bil prvotno
bolj zazidan (širina je dosegla zgolj 38 cm).

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Nagrobnik je vzidan v južno steno rotunde sv. Janeza, desno od vhoda. V
cerkev je bil vzidan v »povojnem obdobju«. Zavarovan je z nadstreškom.
Na Muti so leta 1850 ob povodnji odkrili večje število bronastih novcev
ptolemejskih vladarjev in rimskih cesarjev Trajana, M. Avrelija in Galijena.
Nad novci je ležal odlomek preklade, povodenj pa je razkrila še ostanke
rimske ceste.
Orel, Jupitrov zvest spremljevalec, je lahko upodobljen simbolno – kot
spoštovanje državne oblasti, motiv pa so pogosto uporabili tudi na nagrobnikih prezgodaj umrlih.
Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo, Katalog, Slovenj Gradec, 2006,
str. 81.

Geo-Koordinate:
46.611253994954495° geogr. širina, 15.168932676315307° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Spodnja Muta
2366 Muta
Nagrobnik je vzidan v južno steno rotunde v cerkvi sv.
Janeza na Muti.

Upodobljeni motivi / napisi:
Reliefni lik orla

Čas nastanka:

Rimsko obdobje

Lastnik / Varuh:
Občina Muta
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Orličeva kapela

Kategorija:

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Masivno zidovje iz kamna.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ne vedo, kdaj, ampak že precej davno so baje roparji tu ubili človeka, ki
je bil na sejmu in prodal živinče. Najprej je baje bil samo skromen križec.
Kasneje so ga obzidali in mu namenili betonsko streho. Ko smo v prvih
desetletjih 20. stoletja hodili tam mimo, je bilo v linici poleg križa še nekaj
sličic in manjši kipec. Danes je le še obraslo zidovje, je še spomin, nekoč
se je tu nekaj zgodilo. Ker masivno zidovje so objele smreke in komajda
ga še opazimo.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.
Geo-Koordinate:
46.61402975590541° geogr. širina, 15.108754634857178° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Zgornja Gortina
2366 Muta
Ostanki kapele stojijo v gozdu na posestvu Orličevih
na Zgornji Gortini

Lastnik / Varuh:
Šantl Franc
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Otova kapela

Kategorija:

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela je štirikotne oblike. Neposlikana in brez stranskih niš.
Notranjost je prazna in jo zapirajo lesena vrata s steklenim zgornjim delom. Streha je strma dvokapnica in krita z opeko.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pri tej domačiji se je pripetila nesreča z orožjem. V opomin in za srečo hiše
so postavili v letu 1920 to kapelo z napisom: »Bog vse vidi, Bog vse ve.«
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.643854247551296° geogr. širina, 15.11643648147583° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Pernice 13
2366 Muta
Kapela stoji na domačiji p.d. Ot na Pernicah 13.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis:
»Bog vse vidi, Bog vse ve.«

Čas nastanka:

1920, obnovljena 2005

Lastnik / Varuh:
Naglič Stanko
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Partizanski bunker Micka obeležje

Kategorija:

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Partizanska zemljanka – bunker. Pred potjo do bunkerja je postavljen
grobo izklesan kamen z napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V začetku leta 1944 so partizani- terenci že pripravljali vse potrebno za
prihod večje borbene skupine partizanov na levi breg Drave, na Kozjak in
Košenjak. Takrat so zapovedali Hermanu, da zgradi v najbolj skritem predelu gozda bunker. Ta naj bi v prvi vrsti služil za pribežališče ranjencem
in kot skrivališče materiala ali celo kot tehnika. Z velikimi napori so Hermanovi, stari je imel izkušnje iz soške fronte, zgradili dobro skrito solidno
zemljanko. Kljub intenzivnemu iskanju ni bila nikoli odkrita. Zaradi tajnosti- konspiraciji, še danes ne vemo, kdo vse se je tu zadrževal, zdravil ali
se skrival. Partizansko vodstvo je ta bunker dobesedno zamolčalo. Menda ni spadal povsem v stil junaškega partizanskega vojskovanja. Tu pa so
poznali kar nekaj borcev, ki so si v njem lizali rane in preživeli hajke.
Bolj iz protesta je Hermanov Rudi v začetku 70-tih let 20. stoletja sam izklesal skromen spomenik in ga postavil ob potok - stezo, ki je njega dni
vodila v to skrivališče. Kdo ve, kaj je bilo tako moteče, da ga nikoli niso,
niti z najmanjšo slovesnostjo odkrili. Spominsko ploščo Hermanovemu
bunkerju pa je že tudi krepko nagrizel čas.
Danes ta kamnita priča govori, da se je tu nekoč nekaj dogajalo.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.6450170305095° geogr. širina, 15.085258483886718° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Pernice
2366 Muta
Bunker je skrit v gozdu Hermanovih na Pernicah.

Upodobljeni motivi / napisi:
Napis na kamnu:
BUNKER MICKA
1944

Čas nastanka:

začetek 70-tih 20. stoletja
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Paverkulčev križ

Kategorija:

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ pokriva dvokapna streha. Na križu je razpelo pod katerim je
pritrjena lesena škatla za rože in sveče. Na hrbtni strani križa so pritrjene
deske v obliki deltoida.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
O času in namenu postavitve križa ni znanega nič. Mnogi so govorili, da
je bil na tem mestu med drugo svetovno vojno ustreljen človek, pa ni res.
Stari Sušek pomni, da je v začetku tridesetih let 20. stoletja hodil mimo
tega križa v šolo, kar pomeni, da je križ stal že vsaj leta 1930. Res je pa tudi
da je bil precej višje ustreljen človek, ki se je samo prestrašil obmejnega
stražarja in pričel bežati. Stražar ga je preprosto brez razloga ustrelil. Za
križ lepo skrbi družina Paverkulč.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.625282° geogr. širina, 15.162820° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Sv. Primož nad Muto
2366 Muta
Križ stoji na domačiji p.d. Paverkulč na Sv. Primožu nad
Muto.

Upodobljeni motivi / napisi:
Razpelo s Križanim.

Umetnik/umetnica:
Neznan

Čas nastanka:
Pred 1930

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Paverkulč
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Pehtotova kapela

Kategorija:

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela je pravokotnega tlorisa. Ima notranji prostor z oltarjem.
Kapela je poslikana. Streha je dvokapna in krita z opeko. Vhod v kapelo
zapirajo lesena vrata. Pred kapelo je kamnita ograja, do nje pa vodijo betonske stopnice.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pred izgradnjo današnje perniške ceste je bila tik nad furmansko potjo,
ki se je v lahnem klancu navzgor tik pod kapelico izvila iz smrekovega
gozda. Takrat še ni imela kamnite ograje niti treh stopnic. Drugače pa že
ves današnji sijaj. Lepa lesena vrata, barvna nadvratnica, znotraj pa pravi oltarček, z Marijinim kipom, z nekaj slikami in lesenim kipcem angela.
Strop in dve freski, levo in desno, kažejo na roko, ki po vsebini in stilu
spominja na muškega mojstra Rojina. Pod oltarčkom je božji grob, na zunanji strani levo in desno sta zanimivi freski, sv. Florijan je spretno lepo
obnovljen, notranje freske so v dokaj dobrem stanju, vendar bi bilo smotrno razmisliti o strokovni obnovi. Na dobro ohranjeni betonski strehi je
na prednji strani križ, zadaj pa pločevinast prapor z letnico 1902, torej z
letnico gradnje oz. dograditve.
Če držijo pripovedi starejših, je bil tu nekdaj lesen križ, ki so ga v zahvalo
srečni dograditvi kar dveh velikih domov, pri Perničniku in Pehtotu, pri
obeh hišah postavili graditelji.
Zadnjo steno kapelice krasi velik križ temne barve, z današnjo ograjo, ki
morda deluje za te kraje nekoliko tuje, pa vse skupaj daje videz prijetne
manjše cerkvice v toplem objemu roba gozda. Imaš občutek, da skrbno
bdi nad veliko kmečko hišo.
V preteklosti so bile tu vedno šmarnice, občasno pa tudi velikonočni
žegen. Vsakokratni gospodarji z vso ljubeznijo skrbijo za to hišno dragocenost.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.62851672703221° geogr. širina, 15.115277767181396° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Pernice 36
2366 Muta
Kapela stoji ob nekdanji furmanski cesti na posestvu
Pehtotovih, Pernice 36.

Upodobljeni motivi / napisi:

V notranjosti je oltar z Marijinim kipom in kipcem
angela. Pod oltarjem je božji grob.
V notranjosti sta naslikana sv.Jožef in sv. Anton Padovanski. Na stropu pa je naslikana podoba sv. Trojice.
Na zunanjih nišah je naslikan sv. Florijan, niša na
nasprotni strani pa je neposlikana.
Zadnjo steno kapele krasi velik križ temne barve.

Umetnik/umetnica:

poslikave je naslikal slikar Rojina

Čas nastanka:

1902, obnovljena pred kratkim

Lastnik / Varuh:
Kranjc Pavle
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Perničnikova kapela

Kategorija:

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Nekoliko skromnejša zidana kapela. Ima dve zunanji, neposlikani niši.
Notranji prostor zapirajo lesena vrata. Streha je dvokapna in krita z eternitom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je grajena tako, da je z zadnjim delom naslonjena v breg. Kapelica
je bila v preteklosti tik ob cesti, današnja cesta pa je precej niže.
Zadnji skrbnik Maks Galer je zamenjal streho iz šitlnov za obstojnejšo
eternitno kritino. Še vedno pa deluje toplo, usklajeno v zelenem okolju
njiv in travnikov in je nekakšen nemi varuh hiše.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.
Geo-Koordinate:
46.622674° geogr. širina, 15.116164° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Pernice 40
2366 Muta
Kapela stoji ob nekdanji poti na domačijo Perničnik,
Pernice 40.

Upodobljeni motivi / napisi:

V trikotnem zatrepu nad vhodom v kapelo je naslikan
Bog Oče.

Čas nastanka:
Ni znano.

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Perničnik
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Pokopališki križ na novem
pokopališču na Muti

K at e g o r i j a :

Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Opis
Ogromno leseno razpelo. Na njem visi v modernem stilu izrezljan korpus Kristusa.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pokopališki križ na novem pokopališču je napravil kipar in slikar samouk
Janko Dolenc, doma iz Vuzenice, ki je skoraj v vsakem izmed okoliških
krajev pustil sled svojega dela. Klesati ga je pričel že leta 1983 in sedaj
krasi novo pokopališče. Njegov mojster pa počiva na pokopališču Barbara na Prevaljah.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.
Geo-Koordinate:
46.598920663911485° geogr. širina, 15.158600807189941° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Muta
2366 Muta
Križ stoji na novem pokopališču na Muti.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Razpelo s Križanim je umetniško delo.

Umetnik/umetnica:

Janko Dolenc iz Vuzenice

Čas

1983

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Župnija Muta
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Pokopališki križ na starem
pokopališču na Muti

K at e g o r i j a :

Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z lesenim korpusom ima dvokapno valovito streho pokrito
s pločevinasto streho. Na križ so s hrbtne strani pritrjene deske v obliki
nazobčanega deltoida.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ na starem pokopališču bi naj bil prvotni pokopališki križ, kar pa je
težko verjeti. Križani korpus je namreč lesen in najbrž ne bi vzdržal viharjev stoletij, kolikor stojita že cerkev in kraj Muta. Znano je tudi, da je
bilo prvotno pokopališče ob samostanu, saj so ob gradnji gasilskega
doma našli za to dovolj dokazov. Od teh najdb je ena lobanja shranjena
v muzeju, ostalo pa je zakopano za prihodnje raziskovalce.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.60930505501988° geogr. širina, 15.165338516235352° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Muta
2366 Muta
Križ stoji na starem pokopališču na Muti.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

/

napisi:

Lastnik / Varuh:
Župnija Muta
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Pokopališki križ ob cerkvi
sv. Jerneja nad Muto

K at e g o r i j a :

Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Opis
Križ je lesen z lesenim razpelom in ga pokriva dvokapna valovita streha
iz pločevine. Z zadnje strani so na križ pritrjene deske v obliki deltoida.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je vedno delil svojo usodo s pokopališčem, vsekakor pa današnji
ni tisti prvotni. Baje je korpus izdelal en domačin, morda celo Lanc,
vendar za to ni trdnih pričevanj. Skozi viharne dni je večkrat bolj visel kot stal, vendar ga je vedno dobro varovala »plehnata pocinkana
streha«. Z zmanjšanjem pokopališča po letu 1920 in ureditvijo nekdanje mrtvašnice je križ ostal na stari lokaciji. Zadnja leta zanj tudi lepo
skrbijo. To je poleg ključarjev postala tudi nedogovorjena skrb vseh
uporabnikov pokopališča.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.65360552964638° geogr. širina, 15.142357349395752° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Jernej nad Muto
2366 Muta
Križ stoji na pokopališču ob cerkvi sv. Jerneja nad
Muto

Lastnik / Varuh:

Župnija Sv. Jernej nad Muto

57

Pokopališki križ pri cerkvi
sv. Simona

K at e g o r i j a :

Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Opis
Križ je velik in lesen. Pokriva ga valovita dvokapna streha iz pločevine.
Na njem visi zelo velik korpus.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvotno je po ljudskem izročilu križ stal na prejšnjem pokopališču. To je
menda bilo na ravnini današnjega šolskega igrišča, vendar ob gradnji
šole niso našli nobenih sledi. Se pa najdejo kamni, ki bi lahko dali slutiti
pokopališke ostanke v gozdu nad staro šolo.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.
Geo-Koordinate:
46.64008239657987° geogr. širina, 15.105149745941162° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pernice
2366 Muta
Križ stoji na pokopališču ob steni cerkve sv. Simona in
Jude na Pernicah.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

Ni znan, obnovljen 1896
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Poltnikova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Zidano znamenje

Opis
Manjša, zidana kapela z dvokapno streho, na kateri je opečna kritina.
Kapela ima notranji prostor z oltarčkom. Polkrožno oblikovan vhod v
kapelo zapirajo manjša vratca. Ob straneh ima kapela dve polkrožno
oblikovani stranski niši.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je bila zgrajena v spomin na sinovo smrt, za boljšo srečo kmetije
in za duhovno rast otrok.
Domači sin Gregor Messner, ki bi moral prevzeti domače kmečko gospodarstvo, se je namreč smrtno ponesrečil. Ker je bil vnet lovec, je
nekega dne opazil lisico, najverjetneje steklo. Zvečer si je pripravil svojo
puško in jo naslednji dopoldan vzel s seboj, da bi ob morebitnem trenutku prostega časa odstrelil lisico. Puško je zavil v prt ter položil na
voz, s katerim je opravljal svoje delo. Ko je po strmem pobočju peljal z
vozom, se je ob močnih tresljajih puška nenadoma sprožila. Nesreča je
hotela, da ga je zadelo naravnost v srce. Bil je na mestu mrtev. Pred leti
so kapelo obnovili in domači za njo zelo lepo skrbijo.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini,
Koroški tednik, let III, št. 4, 28. januar 1999, str.7.; Kristl Valtl, Kapelice,
cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis,
Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.62786835951717° geogr. širina, 15.158321857452393° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Primož nad Muto 55
2366 Muta
Kapela stoji nekaj sto metrov pod cerkvijo sv. Primoža
nad Muto, pri gospodarskem poslopju na Poltnikovi
domačiji. Sv.Primož nad Muto 55.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapeli je na osrednji steni manjše leseno razpelo,
staro približno 80 let. Poleg njega je prislonjena
nabožna slika Žalostne Matere božje, na kateri piše:
»V spomin ponesrečenemu Gregor Messner, ki se je
ponesrečil 18.8.1925 na njivi«.

Umetnik/umetnica:

Ivan Messner dal zgraditi kapelo

Čas

1926

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Franc Mesner
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Praprotnikov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Križ z razpelom je lesen in ga pokriva polkrožno valovita dvokapna
streha, krita s pločevino. Z zadnje strani ima pritrjeno desko. Na križu je
pritrjen dokaj velik korpus križanega.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
O križu vemo zelo malo. O njem je stara Lona iz Praprotnikove kajže
vedela povedati, da je tu pred davnimi časi umrl človek, ki je padel pod
težke „šlite“. Nekateri drugi pa so govorili, da je padel furman pod „furo“,
oziroma svoj tovor, ki ga je prevažal. Poleg tega pa je bilo na tem mestu
križišče poti, ki so vodile tod mimo.
Riščenov Simon, ki je podedoval kajžo, je obnovil križ, skorajda v povsem prvotnem izgledu.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.61276116310877° geogr. širina, 15.139567852020263° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pernice
2366 Muta
Križ stoji ob robu gozda na križišču starih gozdnih
poti, ki danes služijo planincem, blizu domačije p.d.
Praprotnik na Sv. Jerneju nad Muto.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s križanim.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Neznan

Čas

n a s ta n k a :

Ni znan

Lastnik / Varuh:
Senica Milan
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Preglavova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je štirikotne oblike in ima obokan vhod in notranjost. Na hrbtni strani ima kapela manjšo apsido, v kateri je prostor za majhen oltar.
V trikotu nad vhodom je napisana letnica 1926. Kapela ima dvokapno streho pokrito z lesenimi skodlami iz štirih vrst lesa. Prvotno naj bi
bila pokrita s šitlni. Vhod v kapelo zapirajo lesena vrata, ki so na vrhu
polkrožno oblikovana. Tla kapele pokrivajo ploščice, pred tem je bil
zglajen beton. Kapela ima na zunanji strani dve vdolbini, ki služita kot
prostor za vaze z rožami.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelo je dal postaviti in posvetiti leta 1926 v zahvalo in spomin na
težka leta prebita na soški fronti, od koder se je kot eden redkih vrnil,
Preglavov stari oče Gregor. Kapelo je zidal v začetku kriznih let zidar
Ditinger, doma z Mute. Še pred pol stoletja je tu mimo vodila furmanska pot, visok bršljan je dehtel z drugimi rožami in ovijal vedno lepo
okrašen božji hram. Sedanji rod je kapelo pazljivo obnovil, vendar ohranil vse starosvetne prvine. Kot se rada spominja hčerka Micka, so pri
tej kapeli veliko prepevali, posestvo je bilo večkrat čisto na kraju, pa so
se vedno nekako izvlekli iz težav. Naj bo sreča naklonjena tudi sedanjim
in prihodnjim rodovom.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.63912527395326° geogr. širina, 15.143022537231445° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Jernej nad Muto 25
2366 Muta
Kapela stoji na majhnem hribu nad domačijo Preglav.
Sv. Jernej nad Muto 25.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V apsidi na oltarju je postavljen kip Usmiljenega Srca
Jezusovega, visok ca. 70 cm. Levo in desno na oltarju
sta cca. 20 cm visoka kipa Marije, pod njim na prvi
oltarni stopnici še kip angela, šopek rož in nekaj okraskov. Notranjo levo in desno steno krasita podobi,
na stropu pa je naslikan obkrožen križ. V trikotniku
nad vhodom je naslikan moder trikotnik, nakazano
Božje oko.

Umetnik/umetnica:
Zidar Ditinger

Čas

n a s ta n k a :

1926, obnovljena 2004

Lastnik / Varuh:
Placet Jožefa
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Prevalova križeva tabla

K at e g o r i j a :

Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Križeva tabla je pravokotne oblike in je pokrita z majhno dvokapno
streho. V njej je nameščen lesen križ z razpelom. Pod križevo tablo je
pritrjen spominski napis.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na tem kraju v gozdu ob drevesu je preminil gospodar sosednje kmetije p.d. Lanc. Beseda mrtvoud, je starejše poimenovanje za možgansko
kap.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.635089° geogr. širina, 15.141046° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Jernej nad Muto
2366 Muta
Križeva tabla je pritrjena na drevesu v Prevalovem
gozdu na Prevalovi domačiji. Sv. Jernej nad Muto.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis: »Na tem prostoru je umrl od mrtvouda zadet
Gregor Preglau da.. marca 1812«

Čas

1812

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Stanko Placet
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Prevolov križ

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ ima dvokapno streho pokrito s pločevino. Lesen je tudi korpus na križu in z hrbtne strani so na križ pribite deske v obliki deltoida.
Križ obdaja lesena ograja. Pod križem je polička za rože.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Znamenje bi lahko poimenovali hišni in ob potni križ, saj stoji skoraj
tik ob Prevolovi hiši in ob nekdanji poti v smeri proti dolini. Z lepo izrezljanim korpusom in obnovljenim lesenim plotom je bilo znamenje
obnovljeno v zadnjem letu. Vzdrževano je bilo vedno vzorno, v poletju
je ves križ v vrtnicah ali drugem cvetju.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.
Geo-Koordinate:
46.634910590093654° geogr. širina, 15.123796463012695° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Branik nad Muto
2366 Muta
Križ stoji tik ob Prevolovi hiši in ob nekdanji poti v
smeri proti dolini. Branik nad Muto

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Neznan

Čas

n a s ta n k a :

Ni znan

Lastnik / Varuh:
Placet Stanko
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Primoževa kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je zidana in ima na zunanji strani dve niši. V notranjosti je
polkrožno obokana in vhod v notranjost zapira lepo oblikovana železna
mreža. Pokriva jo dvokapna streha pokrita s »šitlni«

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ta kapela je nekdaj stala sredi polj, saj je dokazano, da je tu stala že leta
1914 po zunanjosti enaka kot danes, le streho so kot v večini primerov
nekoliko povečali, da bolje zaščiti zidove. Do te kapele je svoj čas šla
procesija po vrhu in med šolo, Primožem in Herkom, obrnila proti križu,
ki je stal precej nižje, in se vrnila v cerkev. (Pre)dolga pot bi rekli danes.
Kapela je bila obnovljena na pobudo planincev iz PD Maribor (J. Pajman). Kapelo sta nato dala leta 1988 temeljito obnoviti Frida in Nantl,
gospodarja na Primoževi domačiji. Obnova je bila temeljita, saj omembo zaslužijo lepe poslikave in sploh z občutkom estetike izdelan sleherni kos ostrešja, vratic in vsega drugega. Celo lovska preža v bližini
nekako spada v celovitost tega prelepega okolja.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.65497528192169° geogr. širina, 15.147807598114014° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv.Jernej nad Muto 35
2366 Muta
Kapela stoji na polju domačije Primož v zaselku Sv.
Jernej nad Muto 35.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V notranjosti kapele je freska Svete družine. Pod njo
je napis: SVETA MARIJA MATI BOŽJA, PROSI ZA NAS.
Na levi notranji steni je freska sv. Janeza Krstnika.
Pod njim je napis: PRENOVLJENA 1988, NA POBUDO
J. PAJMAN (zadnja vrstica ni več vidna). Na desni pa
je freska sv. Martine. Pod njo pa napis: PRENOVILI
FERDO IN FRIDA ČREŠNIK.
V podstrešnem trikotniku je freska Boga očeta z
dvema angeloma.
Na zunanji desni strani je naslikana podoba sv.
Izidorja, na zunanji levi strani pa podoba domačega
patrona sv. Jerneja. Zadnjo zunanjo stran krasi križ z
napisom: »Sveti križ nebeški ključ«.

Čas

n a s ta n k a :

Pred 1914, 1988 obnovljena

Lastnik / Varuh:
Črešnik Ferdo
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Pristovški križ

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z razpelom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je bil že včasih pritrjen pod streho, pa so ga domači dali obnoviti in
ga pritrdili na sedanje mesto. Zgodba o namenu križa, ki je pritrjen na
fasado stare lesene stanovanjske hiše domačije Pristovšek, ni poznana.
Za domače je namen tega hišnega križa, da varuje domačijo in domače.
Vir: Šrajner Frančiška.

Geo-Koordinate:
46.61625537172359° geogr. širina, 15.148193836212158° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv.Primož nad Muto 26
2366 Muta
Znamenje je pritrjeno na zunanjo steno stare stanovanjske hiše na domačiji Pristovšek na Sv. Primožu
nad Muto 26.

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Pristovšek
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Pušpanov križ

K at e g o r i j a :

Poljski križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z razpelom ima leseno nebo in dvokapno streho iz pločevine.
Okoli Križanega je venec umetnih rož.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
O času in nastanku križa obstajata dve verziji:
Prva govori, da je žanjice na polju presenetila huda nevihta. Razen dveh
deklet so se ženske umaknile v hišo. Dekleti sta se stisnili skupaj v kopo
in strela, ki je udarila prav v tisto kopo, je obe ubila. Postavili so križ.
Druga varianta pravi, da so tam ubili vojaka. Menda bo res tudi to. V
bližini križa so vojaški policisti ustrelili ubežnega vojaka ob koncu prve
vojne.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.
Geo-Koordinate:
46.615859° geogr. širina, 15.121006° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Gortina 165
2366 Muta
Križ stoji na polju, okoli 100 m pod hišo Pušpanovih,
Gortina 165.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Neznan

Čas

n a s ta n k a :

Ni znan

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Pušpan
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Ravnikov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z lesenim nebom in razpelom. Ima polkrožno, valovito streho
krito s pločevino. Okoli križa je lesena ograja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
To lepo znamenje stoji sredi Ravnikovega polja, bi lahko zapisali še pred
nekaj desetletji. Na desni, med košatimi smrekami in poljem na drugi strani, je vodila pot, tista z Arlovega vrha, po Ravnikovem grebenu
mimo Napečnika v dolino. Nova cesta je konec 70. let 20. stoletja zgrajena tik pod križem in se je čudovito vključila v pokrajino. Cesta proti
vrhu je danes še komaj opazna sled furmanskih časov.
Ravniki so križ vedno skrbno vzdrževali, vendar o njegovem namenu
in preteklosti ne vedo nič. Še »dedi« o tem niso nič vedeli. Ravniki so
križ in ograjo temeljito prenovili v letu 2001, posadili brezo, planinci pa
ob ograji postavili še markacijo. Tu se ustavi, popotni, tu je spomenik
davnih dni, zajemi v dlan vode, pod brezo je pipa, da si opomore duša
in pot te varno, lahkotno pelje naprej. Na oni strani te pozdravlja Jernej,
Radvanje, pa Sobote in Mlake, proti zahodu, bolj slutiš kakor vidiš, te
vabijo »Golce«.
Zgodba o nastanku križa pa govori takole: »Bile so dve, tri slabe letine,
visok sneg, do streh je segal, toče, suše. Leta 1903 so ljudje pričeli postavljati poljske križe, za varstvo in božjo zaščito. Leta 1904 so blagoslovili ta križ pri Ravniku, pri Pavliču, pri Šilerju in na Napečnikovem polju.«
Tako nam je v svoje spomine zapisala Helena Valdl, tista, ki se je pred
skoraj dvema stoletjema »privlekla« na Pernice tam nekje od Bastlovine
na Mlakah, seveda sama in s polnim trebuhom, je zapisal nekdo.
Najmanj dva korpusa teh križev je izdelal znani podobar tistega časa
Leopold Perko od Sv. Trojice v Slovenskih Goricah.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.62515692030811° geogr. širina, 15.108110904693604° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pernice 28
2366 Muta
Križ stoji tik ob cesti, na robu Ravnikovega polja,
Pernice 28.

Čas

n a s ta n k a :

1904, obnovljen 2001

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Ravnik, Kranjc Blaž
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Razvaline gradu Muta

K at e g o r i j a :

(Skedenjsko) okno / lina, Fasadni ornament

Opis
Grajska razvalina je skromno ohranjena, čeprav segajo posamični zidovi ponekod še do višine več metrov. Mnogi deli gradu so pod rušo,
delno manjkajo celo vogli zasnove, predvsem pa ni ohranjen noben arhitekturni člen, ki bi stavbo časovno nadrobno opredeljeval. Grad je bil
lociran vrh grebena in je imel podobo pravilne obodne zasnove z merami pravokotnega tlorisa ok. 51x 23m. Obsežno dvorišče je bilo očitno
le v manjši meri pozidano. Na zahodu se je stisnilo v vogal ozko, a zelo
razpotegnjeno poslopje, ki je bilo bržčas gospodarskega značaja. Grad
Muta se uvršča med naše najbolj značilne romanske obodne zasnove
- preseneča nas le nenavadna razsežnost njegovega dvorišča. Prvotno
je kajpak obsegal le palas in obodno zidovje, pozneje pa so postopno
pozidali tudi del dvorišča.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Muta je imela v srednjem veku pomembno vlogo, saj je tod mimo prek
radeljskega sedla držala pot, ki je povezovala Štajersko in Koroško. Tu je
bila mitnica. Ta je dala ime gradu in naselju, ki se je pozneje razvilo ob
vznožju grajskega hriba.
Mitnico so tu ustanovili že sredi 12. stoletja, v njeno obrambo pa so
kmalu pozidali tudi grad. Oboje, mitnico in grad je imel v zajemu od
bamberškega škofa štajerski deželni knez. Vendar pa se grad omenja šele v pogodbi iz 1255, s katero je Bamberg zastavil svojo posest
koroškemu vitezu Henriku iz Žalca. Listina je za kastelologa izjemno
pomembna, saj se v njej ne le prvič omenja mučki grad- castrum Mutenberch, ampak tudi izpostavljeni stolp, ki je nekoč varoval grad, a je
bil tedaj že uničen. V deželnoknežjem urbarju iz 1265 se grad ponovno imenuje castrum Mütenberch. 1279 so utrdbo in mitnico dobili v
zajem sinovi kralja Rudolfa. Za gradbeništvo sta se 1299 za Žrelskimi
potegovala Henrik Viltuški kot dedič in vojvoda Rudolf po svojem
deželnem in knežjem pravu. Prišlo je do oboroženega spopada, o katerem govori tudi znana Otokarjeva Rimana kronika: vojvoda Rudolf je
zbral veliko vojsko, v kateri so bili vsi njegovi predniki, sodelovali pa so
v njej tudi sekovski škof Ulrik, grof Friderik Vovberški, maršal Herman
iz Landenberga in drugi. Vojska je z vseh strani oklenila grad, postavili
so celo dva oblegovalna stolpa in prišel je vojvoda, da bi vodil napad.
S posredovanjem prijateljev Viltuškega, Kolona iz Vuzenice, plemenitih
Aufensteinov in drugih je naposled prišlo do premirja. Vojvoda je 1302
dobil utrdbo, Viltuški pa 200 mark odškodnine.
Utrdbo Mauttenberch in naselje je vojvoda Albreht II. 1341 vrnil škofiji,
ker sta njegova brata kralj Friderik in vojvoda Oton umirajoč izpovedala, da do tega nimata pravice. 1409 je zavzel grad Berbard Ptujski, ker so
z njega napadli njegove služabnike. Ko je dobil odškodnino, ga je vrnil
Bambergu. 1425 je bamberški škof zamenjal grad in mitnico z grofom
Hermanom Celjskim za nekaj posesti na Koroškem. Tako je grad 1456,
ko so Celjani izumrli, postal deželnoknežji. Deželni knez je gospoščino
združil z vuzeniško, na gradu pa je nastavljal oskrbnike ali pa ga oddajal v zastavo. Kralj Maksimiljan je 1498 velel utrdbo, ki se 1478 imenuje
gloss an der Mawtr, razvaliti. 1510 je staro zidovje obenem s pristavo v
trgu podaril Žigi Dietrichsteinu, ki je upravljal urad v Muti, obenem pa
mu je dovolil, da grad znova pozida. Iz tega ni bilo nič, zakaj že 1513 je
Žigo Dietrichsteina zamenjal Žiga Ivniški, ki je ostal zakupnik vuzeniške
gospoščine in urada do svoje smrti 1556. sedež posesti je bil poslej »Eibiswaldov štkok« (Eibiswald=Ivnik), stara pristava v Muti.
Vir: Ivan Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji, Ljubljana, 1993, str.
59-61.; Peter Macuh in drugi, Drava nekoč in danes: zemljepisne, zgodovinske in etnološke značilnosti sveta ob Dravi; splavarstvo in energetika, Maribor, 2000, str. 93-95.

Geo-Koordinate:
46.61292330094933° geogr. širina, 15.149760246276855° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Grad stoji ob gozdi učni poti nad Muto na vrhu
vzpetine.

Čas

1255

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Občina Muta

Evidenčna
EŠD 8139

številka dediščine:
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Rebernikova hišna niša

K at e g o r i j a :

Slika, kip, Fasadni ornament

Opis
Vogalna niša na novi Rebernikovi hiši je polkrožne oblike in v njej je
postavljen kip Marije.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vogalno nišo s kipcem Marije so postavili v spomin na umrlega prvorojenca hčerke Majde.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.636796483165796° geogr. širina, 15.148258209228515° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Jernej nad Muto 27
2366 Muta
Niša je na novi Rebernikovi hiši na domačiji p.d.
Rebernik, Sv. Jernej nad Muto 27

Upodobljeni

motivi

Kip Marije

Čas

2003

/

napisi:

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
družina p.d. Rebernik
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Rebernikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica je zaprtega tipa, pravokotnega tlorisa, fasade členijo polkrožen
vhod in polkrožni niši. Kapelo pokriva dvokapna streha pokrita s
strešno opeko. Na slemenu strehe je nameščen križ. Vhod v kapelo zapirajo lepo oblikovana železna vrata. Na zadnji strani kapele je v steno
narejena zračna lina.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica je bila postavljena leta 1933 v spomin očetu, padlemu v prvi
svetovni vojni. Lepa kapela stoji nad domačo hišo. V začetku devetdesetih let sta jo temeljito obnovila sedanja gospodarja in vdova po Lencu,
tudi v njegov spomin. Tako kapela postaja nekakšen družinski spominski kraj, manjša spominska niša s kipom Marije pa krasi tudi novo stanovanjsko hišo, ki sta jo zgradila že Milan in Rozika Galer.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010

Geo-Koordinate:
46.63709900572136° geogr. širina, 15.147968530654907° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Jernej nad Muto
2366 Muta
Kapelica stoji severno nad domačijo Rebernik (Sv. Jernej nad Muto 27), južno pod Lapovnikovim vrhom.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V notranjosti sta kipa Križanega in Marije. V kapeli
je majhen oltar z razpelom in Marijinim kipom. Na
levi steni je križ z razpelom. Na zunanji strani kapele
so zidne poslikave. Napis: »Spomin padlemu očetu
J.Galer. Postav. R.G. in sin L.G«. V trikotu nad vhodom
v kapelo je naslikano Božje oko. Na stropu kapele je
naslikan križ in cvetlični motivi.

Čas

1933

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Galer Milan

Evidenčna
25556

številka dediščine:

70

Riščenov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z nebom, umetelno izrezljanim, in razpelom. Streha je
polkrožna in krita s pločevino. Križ je lepo vzdrževan.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvotno je stal na križišču poti, ki so vodile v Hermanovo, navzdol proti
Koglu in k Lapožu, navzgor pa le steza proti Razpotniku čez bavhe. Levo
so še vidne ruševine Krobošnika in nekaj ostarelih zapuščenih dreves.
Planjava se je takrat, to je na začetku 20. stoletja, vlekla vse navzgor do
Planšaka. Kasneje je Franc Štruc križ prestavil bliže hiše, da naj bi tako
varoval hišo, kaščo, kovačijo in hlev, ki je po udaru strele v krajši zgodovini kar trikrat pogorela. Riščeni so se vedno znova pobrali. Današnji
križ je zadnjič temeljito prenovil še Oto Štruc in je še vedno v solidnem
stanju. Ohišje je dodatno prekrito s pločevino in vse lepo prebarvano zaščiteno. Pravega namena postavitve ne pomni nihče. V zadnjih letih
je veljal kot varuh hiše.

Geo-Koordinate:
46.647978871424925° geogr. širina, 15.107123851776123° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Mlake 12
2366 Muta
Križ stoji v bližini hiše na domačiji Riščen. Mlake 12.

Umetnik/umetnica:

Zadnja obnova Oto Štruc

Lastnik / Varuh:
Franc Štruc
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Rjavčev križ

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Dokaj velik lesen križ stoji na dvorišču domačije. Križ ima leseno nebo.
Streha je valovita in krita z eternitom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju Rjavčeve gospodinje se je moralo na tem mestu
zgoditi nekaj hudega. Kakor pravi, so ob prihodu njihove družine v ta
kraj našli na tem kraju star propadajoči križ. V začetku petdesetih let 20.
stoletja so križ temeljito obnovili. Vse ohišje križa je novo, križani pa obnovljen. Križ bi naj naredil stari Lauko, dedi ali oče danes tudi že starega
Lauka, tistega, ki je bil muzikant in dirigent. Sicer pa je med možnimi
avtorji tega križa tudi stari Zojsnik, Waltlovega rodu, ki je bil dober muzikant in je baje delal najboljše kolovrate, bil pa je tudi prvi fotograf v
teh krajih. Za križ Rjavci zelo lepo skrbijo vse od dneva, ko so prišli sem.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.62660107331325° geogr. širina, 15.168170928955078° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Primož nad Muto 59
2366 Muta
Križ stoji na domačiji Rjavec, Sv. Primož nad Muto 59.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim.

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

Obnovljen okoli 1950

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Rjavec
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Ropočeva kapela

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
V neogotskem slogu zidana kapela ima dve zunanji neogotsko oblikovani niši, ki sta prazni. V njeni notranjosti visi razpelo, pod oltarno mizo
pa je prostor za božji grob. Streha kapele je dvokapna, strma in pokrita
s kamnitimi ploščami. Na vrhu strehe se vidi ostanek nekdanjega kamnitega križa. Vhod v notranjost kapele zapirajo železna vrata.

Geo-Koordinate:
46.625069483942305° geogr. širina, 15.177054405212402° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Primož nad Muto 62
2366 Muta
Kapela stoji na travniku ob cesti pod domačijo Ropoč,
na Sv. Primožu nad Muto 62

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Ropoč
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Šantlnovo znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Zidano znamenje s pravokotno nišo na sprednji strani in dvema stranskima nišama ima dvokapno streho prekrito s strešno opeko.

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

Geo-Koordinate:
46.616603° geogr. širina, 15.177543° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Primož nad Muto 6
2366 Muta
Znamenje stoji na travniku pri domačiji Šantl na Sv.
Primožu nad Muto 6.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V desni zunanji niši je upodobljena devica Marija, v
levi pa sv. Jožef.

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Šantl
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Sedelnikov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z razpelom pokriva dvokapna streha. Z zadnje strani so na
križ pritrjene deske v obliki deltoida.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
O prvi postavitvi in o namenu postavitve križa še nismo našli podatkov.
Pod križem je nekdaj vodila stara pot proti Sv.Jerneju in ob tem križu so
se prvič ustavile procesije, ki so bile namenjene na Sv.Jernej. Pred nekaj leti so Sedelniki križ lepo obnovili, zabetonirali nosilce in prebarvali
križanega, ki krasi to znamenje hiše in poti.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.
Geo-Koordinate:
46.64507595465544° geogr. širina, 15.130233764648437° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Jernej nad Muto 11
2366 Muta
Križ stoji nad domačijo Sedelnik na Sv.Jerneju nad
Muto 11

Upodobljeni

motivi

Razpelo s križanim

/

napisi:

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Sedelnik
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Skokov križ

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z razpelom ima leseno nebo v obliki deltoida. Leseno ostrešje
je polkrožno valovito in krito z deščicami. Zanimivost križa je, da ima
dvojni prečni tram, na katerem je pritrjen železen kipec Križanega. Okoli križa je lična lesena ograja, v kateri je cvetlična greda.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ služi danes le še domači uporabi in je vedno lepo vzdrževan.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.639736184349424° geogr. širina, 15.151594877243042° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Jernej nad Muto 28
2366 Muta
Križ stoji nad hišo ob nekdanji poti mimo domačije
p.d. Skok. Sv. Jernej nad Muto 28.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:

Križ je obnovil domači sin Ferdo

Lastnik / Varuh:
Placet Franc
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Skulptura kovača pred
kovačijo Štruc

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Železna skulptura kovača simbolizira kovaštvo na Muti.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zgodovina kovaštva je na Muti zelo stara. Začelo se je z organiziranim
kovaštvom že v letu 1573. vse do 1945 je delovalo bolj ali manj uspešno.
Kovačijo je novi lastnik prevzel leta 1997 in še vedno solidno obratuje.
Ustni vir: Ludvik Jerčič, 2010.

Geo-Koordinate:
46.612504° geogr. širina, 15.162894° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Muta
2366 Muta
Skulptura stoji v parku pred kovačijo Štruc na Spodnji
Muti.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis pod kipom:
1573 1945
DEC. 1997
…IN KUJEMO NOVO TISOČLETJE
22. okt. 1999

Umetnik/umetnica:
Rajmond P.

Čas

1999

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Kovačija Štruc
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Smovnikova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela pravokotnega tlorisa ima notranji prostor z oltarjem.
Vhod v kapelo zapirajo železna vratca. Streha je dvokapna in krita z
bakreno pločevino. Do kapele vodijo betonske stopnice.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Smovnikovi so bili velika družina. Zato je dedek Mihaela Waltla, rojen
1867, samo pomagal dokončevati zahvalno kapelico, ki je obvladovala prostor med hišo, skednjem in kovačijo. Z ženo Terezijo sta dala
življenje dvanajstim otrokom. Tudi ta kapelica je bila po ustnem izročilu
namenjena dušnemu miru fantom padlim na frontah in vsem umrlim
pri hiši kakor tudi dobremu namenu in sreči družine. Če upoštevamo,
da je dela začel dedek Mihaela, ki je rojen 1867, lahko domnevamo, da
je kapelica pričeta vsaj na začetku leta 1800. ker vemo, da je bilo posestvo kupljeno, bi rekli, da je začetnik nekdo drug.
Po drugi svetovni vojni je šlo vse za dolgo časa samo še navzdol. Izgnanstva, zapori, propad velike najbolj strme, vendar trdne domačije
in tudi kapelice. Konec osemdesetih let so pobudo za obnovo dali trije vnuki (Roman, Ludvik, Kristl). Temeljita obnova je končana šele na
začetku leta 2000. Naslednik Roman in njegova družina kapelico lepo
vzdržuje.
PRIPOVEDKA:
SMOVNIKOVA KAPELA NA PERNICAH
Kovačijo je imel Smovnik na Pernicah. Bil je tudi kmet. Silno rad je delal,
tudi ob kvaternih dnevih, včasih niti nedelje ni spoštoval. Pa še zmeraj
so ljudje prignali podkovat k njemu konje.
Zgodilo se je, da je enkrat tudi nekdo prignal konja, ga da podkuje. Ko
je zabijal žebelj v nogo, se je konj oglasil s človeškim glasom in dejal:
»Prosim, pa ne pregloboko.«
Strašno se je ustrašil ter sklenil, da bo zgradil kapelo, da se tako Bogu
odkupi za svoja grda dela. Verjel je, da je konja prignal sam vrag, ki je
najverjetneje kakšnega človeka zacopral v konja. Slišal sem, da so zato
sezidali kapelo, ki še danes stoji. Pa je menda že dolgo od tega, skoraj
dvesto let.
(Mlake, 1996).

Geo-Koordinate:
46.64192391376598° geogr. širina, 15.10944128036499° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pernice 17
2366 Muta
Kapela stoji na domačijo Smovnik na Pernicah 17.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapeli je staro razpelo za njim pa napis:
»Slava tebi Jezus.«
Danes je prednja stran kapele poslikana. V trikotnem
zatrepu je sv. Florijan, ob straneh pa cvetlični motiv.

Čas

n a s ta n k a :

1800; obnovljena 2000

Lastnik / Varuh:

Družina Smovnik, Roman Koh

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.; Glasenčnik Igor, Strah me je gratalo,
Kmečki glas, Ljubljana, 1998, str. 98.
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Spomenik na grobu
borcev Lackovega odreda

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Grobnico označuje monumentalen spomenik na granitnem podstavku, posvečen žrtvam II. Lackovega odreda, ki so padli v času nemške
ofenzive 23.11.1944 na Kozjaku. Pod spomenikom sta dve marmornati
plošči z napisom. Do spomenika in grobišča vodijo kamnite stopnice.
Prostor okoli spomenika je ograjen z leseno ograjo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Dne 23. novembra 1944 je nemška ofenziva zajela tudi 2. bataljon
Lackovega odreda. Tega dne zgodaj zjutraj se je bataljon ustavil na
Pušnikovi kmetiji v Radvanju, zahodno od Sv. Lovrenca na avstrijski
strani, blizu cerkev sv. Jerneja. Borci so bili ravno pri zajtrku, ko je prišlo
do nenadnega nemškega napada. Med borci je nastala velika panika,
saj je sovražnik napadel z več strani. Bataljon se je kljub izgubam, ki jih
je utrpel, hrabro bojeval in se umaknil kot organizirana enota. Očitno je
bilo, da se bataljon pri Pušniku ni dovolj zavaroval in da njegov štab še
ni vedel za nemško ofenzivo na Kozjaku. Padel je tudi politični komisar
bataljona Franc Kukenberger - Ignac.
Padli partizani so bili pokopani pri cerkvi sv. Jerneja, 1962 leta pa prekopani v grobnico.
Vir: Marjan Žnidarič, Spominska obeležja Lackovega odreda, Maribor,
2007, str. 67.; Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na
območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.615841699074565° geogr. širina, 15.137743949890136° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pernice
2366 Muta
Spomenik stoji v neposredni bližini bivše šole Branik
nad Muto sedaj Glasbeni dom v Bistriškem jarku.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na manjši plošči:
TU JE POKOPANIH 12. BORCEV II. BATA.
LACKOVEGA ODREDA,
KI SO PADLI 23. NOV 1944
PRI PUŠNIKU NA JERNEJU.
Napis na večji plošči:
ZEMLJA VAM DALA JE MOČ,
ZBUDIL VAS JE KLIC PO SVOBODI,
ZEMLJI STE DALI TELO,
DUH JE SVOBODI BIL DAR,
MOČNI ŽIVITE VSE DNI,
OSTALI STE DUH POKOLENJA,
VAŠA STA DELO IN BOJ,
NI ŠE PRETRGANA VEZ.

Čas

1962

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

ZB Muta in občina Muta

Evidenčna
EŠD 8231

številka dediščine:
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Spomenik osamosvojitve

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Kamnit spomenik s spominsko ploščo. Plošča z napisom je bronasta,
kamen je iz Bistriškega jarka in je vrsta marmorja. Ob njem je zasajena
lipa v spomin na osamosvojitev Slovenije.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ob dogodku osamosvojitve Slovenije leta 1991 so na mnogih krajih
zasadili lipo kot simbol Slovenije. Ponavadi so ob njej postavili še spominsko ploščo.
Ustni vir: Ludvik Jerčič, 2010.

Geo-Koordinate:
46.609121° geogr. širina, 15.163106° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Glavni trg
2366 Muta
Spomenik in lipa stojita v parku pred občinsko stavbo
v centru Zgornje Mute.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
LIPA OSAMOSVOJITVE, ZASAJENA 26.6.1991
OB RAZGLASITVI SLOVENSKE DRŽAVNOSTI
OBČINA MUTA 23.6.2006

Umetnik/umetnica:

Ploščo izdelal Ludvik Jerčič

Čas

2006

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Občina Muta
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Spomenik padlim NOB

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spomenik je izklesan iz pohorskega tonalita v obliki peterokotnika. Na
njem je izklesana zvezda in posvetilni napis.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kolikor je bilo znano, sta bila tu pokopana le dva partizana – ranjenca,
ujeta pri Popečniku, pri Blažu in Lizi Hutmajer. Kasneje so v isti grob
pokopali najmanj dva ali celo tri angleške pilote, sestreljene na tem
območju. Pilote so pretežno reševali in skrivali kmetje. Muta je imela
nekaj zelo vročih »rajhovcev« in tu se je sovražnika ubilo, posebej pilote, saj so bombardirali. Torej čisto vse le ni bilo tako nedolžno, kot radi
trdimo v današnjem času. Pilote so izkopali šele leta 1975 in jih prepeljali v rodno Anglijo.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.60920973130606° geogr. širina, 15.165274143218994° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2366 Muta
Spomenik se nahaja na starem pokopališču na Muti.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis:
»SPOMIN PADLIM V NARODNOOSVOBODILNI VOJNI
1941–1945«

81

Spominska plošča mobiliziranim v nemško vojsko,
Muta

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spominska plošča je pravokotne oblike in je izklesana iz pohorskega
tonalita in vanjo so vklesana imena mobilizirancev in posvetilni zapis.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Naši kraji so dali velik krvni davek, redki so se vračali, invalidni, bolni, le
redki zdravi. Pa zopet izpostavljeni torturi, zaslišani, tudi zaprti in takoj
poslani na služenje vojaškega roka. Po pripovedovanju so bili mnogi
od teh izpostavljeni posebnim drilom in poniževanju, ker so bili nemški
vojaki. Ko se je razvedelo si nekateri sploh niso upali domov, eni so se
skrivali, zapadali v še hujša sumničenja, boljše je bilo tistim, ki so ostali v
Avstriji ali celo v Nemčiji. Šele v sredini osemdesetih let prejšnjega stoletja so organizirali prvi odbor prisilnih mobilizirancev. Ta je v prvi vrsti
pomagal posameznikom v uveljavljanju njihovih pravic iz Nemčije. Šele
zatem so pričeli z postavljanjem spominskih plošč. Prva in to že konec
sedemdesetih let je bila pritrjena, bolj na skrivaj v cerkvi na Pernicah.
Sledila je Muta, Gortina in nazadnje še Jernej. Poznavalci pravijo, da je
plošča na Muti nepopolna in da so nekateri pozabljeni.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.60948194392732° geogr. širina, 15.165338516235352° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2366 Muta
Spominska plošča je pritrjena na pokopališki zid na
starem pokopališču na Muti.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis:
V SPOMIN
Padlim in pogrešanim Slovencem, mobiliziranim v
nemško vojsko v času 1942 – 1945 iz kraja Muta in Sv.
Primož
DITTINGER FRANC 1914, DURFT PETER 1920, GRUBELNIK FRIDERIK 1927, HAAS FRANC 1926, HERZENBERGER KAREL 1922, HÖLBING JOHANN 1919, HÖLBL
FRANC 1922, JAVORNIK VILI 1924, KÄFER MAKS 1922,
KNOLL EMIL 1921, KOS OTO 1919, KRESNIK HERMAN
1926, KUMPLER RUPERT 1926, LEITINGER OTO 1922,
LESNIK OTO 1922, LEDINEK IVAN 1911, MRAVLJAK
IVAN 1922, PARTH OSKAR 1923, PERNAT JOŽE 1921,
PLACET FRANC 1924, PODPEČAN HUBERT 1923,
PODLESNIK FRANC 1925, PRIMER FRANC 1917, RUTNIK JOŽE 1920, SAHORNIK ERIK 1924, SKAZEDONIG
FRANC 1923, SPEILMANN FRANC 1926, STAHER IVAN
1926, TOMAŽIČ IVAN 1922, URH IVAN 1922, VERDINEK
FRANC 1924, VRHNJAK ANTON 1916, ZEISSL HERBERT
1923, ŽELEZNIK IVAN 1913, ZGAJNER IGNAC 1923
Društvo mobilizirancev in Občina Muta leta 1999

Čas

1999

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Društvo Mobilizirancev in Občina Muta
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Spominska plošča mobiliziranim v nemško vojsko,
Gortina

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Plošča je pravokotne oblike, je narejena iz pohorskega tonalita in ima
vklesan napis.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V teh krajih so se mobilizacije pričele že jeseni 1941. leta ko so prispeli
prvi pozivi. Posebej so bile te »štelunge« številne v letu 1942, 1943 in še
bolj nasilne, ko so fante že pobirali kar po domovih.
Naši kraji so dali velik krvni davek, redki so se vračali, invalidni, bolni, le
redki zdravi. Pa zopet izpostavljeni torturi, zaslišani, tudi zaprti in takoj
poslani na služenje vojaškega roka. Po pripovedovanju so bili mnogi
od teh izpostavljeni posebnim drilom in poniževanju, ker so bili nemški
vojaki. Ko se je razvedelo si nekateri sploh niso upali domov, eni so se
skrivali, zapadali v še hujša sumničenja, boljše je bilo tistim, ki so ostali v
Avstriji ali celo v Nemčiji. Šele v sredini osemdesetih let prejšnjega stoletja so organizirali prvi odbor prisilnih mobilizirancev. Ta je v prvi vrsti
pomagal posameznikom v uveljavljanju njihovih pravic iz Nemčije. Šele
zatem so pričeli z postavljanjem spominskih plošč. Prva in to že konec
sedemdesetih let je bila pritrjena, bolj na skrivaj v cerkvi na Pernicah.
Sledila je Muta, Gortina in nazadnje še Jernej. Poznavalci pravijo, da je
plošča na Muti nepopolna in da so nekateri pozabljeni.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.60643052930812° geogr. širina, 15.124729871749878° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Gortina
2366 Muta
Spominska plošča je pritrjena na cerkev sv. Štefana
na Gortini.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči se glasi:
PADLI – POGREŠANI 1941 -1945
BUTOLO RUDOLF 1917, BORLAK JOŽE 1922,
ČREŠNIK ANTON 1913, ČREŠNIK ALBERT 1921,
ČREŠNIK OTO 1925, GRIZOLD FRANC 1924, HUTMAJER MIHAEL 1922, JANIŠ FRIDERIK 1922, KORAT VINKO 1924, KOKOŠINEK MARTIN 1925, KUHELNIK MIRKO 1928, TERTIČNIK IVAN 1922, URŠNIK IVAN 1921,
URŠNIK OTO 1924, PREGLAV FRANC 1923, STRAVNIK
IVAN 1922, ŠTEFL KRISTJAN 1921, VOLOVŠEK FRANC
1926.
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Spominska plošča mobiliziranim v nemško vojsko,
Sv. Jernej

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spominska plošča narejena iz pohorskega tonalita je pravokotne oblike
in pritrjena na kamnit podstavek. Na njej so zapisana imena vseh padlih
in pogrešanih prisilno mobiliziranih v nemško vojsko.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Naši kraji so dali velik krvni davek, redki so se vračali, invalidni, bolni, le
redki zdravi. Pa zopet izpostavljeni torturi, zaslišani, tudi zaprti in takoj
poslani na služenje vojaškega roka. Po pripovedovanju so bili mnogi
od teh izpostavljeni posebnim drilom in poniževanju, ker so bili nemški
vojaki. Ko se je razvedelo si nekateri sploh niso upali domov, eni so se
skrivali, zapadali v še hujša sumničenja, boljše je bilo tistim, ki so ostali
v Avstriji ali celo v Nemčiji. Šele v sredini osemdesetih let prejšnjega
stoletja so organizirali prvi odbor prisilnih mobilizirancev. Ta je v prvi
vrsti pomagal posameznikom v uveljavljanju njihovih pravic iz Nemčije.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.65357607222713° geogr. širina, 15.142378807067871° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Jernej nad Muto
2366 Muta
Spominska plošča je postavljena na pokopališču v Sv.
Jerneju nad Muto

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis:
Padlim in pogrešanim Jernejčanom, prisilnim mobilizirancem v nemško vojsko v I. in II. Svetovni vojni:
PLACET JAKOB, RIBIČ LOVRENC, GALER JURIJ, FERK
VALENTIN, FERK ROK, PALKO ANDREJ, MEŠAN SIMON,
TRATNIK IVAN, BUTOLO KAREL, ČREŠNIK MATEVŽ,
IZAK JERNEJ, LEŠNIK IVAN, LESJAK EDVARD, PLACET FRANC, GRACEJ JOŽEF, JELEN FRANC, NAGLIČ,
MARKO, GRACEJ GABRIJEL, ČREŠNIK SIMON, ČREŠNIK
KLEMEN, PREGLAV FRANC, PALKO KRISTJAN, RIBIČ
IVAN, JERČIČ ANTON, VALANT ANTON.
VAM V SPOMIN – NAM OPOMIN, VOJNE VEČ NIKOLI!
Odbor Mobilizirancev, Občina Muta in domačini

Umetnik/umetnica:
Kamnosek Tone Novica

Čas

1999

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Društvo mobilizirancev in Občina Muta
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Stara brusilnica

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Zidana pritlična stavba, s potočne strani dvignjena.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Stara brusilnica je delovala v začetku 20. stoletja. Do nje so iz jezu potoka Bistrica napeljali vodo.
Danes je stavba spremenjena v občinska stanovanja. Steno nad potokom pa so izkoristili tudi umetniki ob likovni koloniji in nanjo razstavili
svoje izdelke.
Vir: ustni vir Ludvik Jerčič, 2010.

Geo-Koordinate:
46.61277590293251° geogr. širina, 15.164737701416015° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Muta
2366 Muta
Stoji ob potoku Bistrica na Spodnji Muti.

Čas

n a s ta n k a :

Začetek 20. stoletja

Lastnik / Varuh:
Občina Muta
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Stolp z digitalno uro

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Moderni stolp iz kovine in steklenih oken ima na vrhu digitalno uro.
Na njem je reklamni pano za kovačijo Štruc. V njem so izdelki kovačije:
poljedelska orodja, cvetlično orodje, sadne stiskalnice in obkovki.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Reklamni pano je postavljen z namenom opozoriti na kovaštvo na Muti.
V panoju so prikazani nekateri izdelki, ki jih še vedno izdelujejo (poljedelska in cvetličarska orodja, okovje in sadne stiskalnice). Kovaštvo je
bilo na Muti prisotno vse od leta 1573.
Vir: ustni vir Ludvik Jerčič, 2010.

Geo-Koordinate:
46.612108° geogr. širina, 15.169538° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Muta
2366 Muta
Reklamni pano stoji na Spodnji Muti.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na reklamnem panoju je napis:
KOVAČIJA STRUC
Ter simbol kovaštva SRCE Z VILAMI

Lastnik / Varuh:
Kovačija Štruc

86

Habermanova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica pravokotnega tlorisa, pokrita z opečno dvokapnico. Fasade členijo polkrožen vhod, trikotno čelo in polkrožni niši ob straneh.
Polkrožno obokan vhod v kapelo zapirajo kovana železna vrata. Do Kapele vodi šest stopnic, ki se nadaljujejo v nizek betoniran zid, ki obdaja
kapelo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelo bi naj zgradili leta 1903 o čemer priča napis na kapeli, vendar
pravijo domači, da je bila na tem kraju že pred tem manjša kapela, ki bi
jo naj postavila rodbina Habeman. Kapela se lepo vključuje v kmečko
bivalni ambient kraja, predvsem v poletju je vsa v rožah in kot taka krasi
kmetijo.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.607410342053555° geogr. širina, 15.124568939208984° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Gortina 113
2366 Muta
Kapelica stoji pri hiši Gortina 113, zahodno od ceste,
ki vodi od Gortine proti Pernicam.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V trikotu nad vhodom je naslikano božje oko pod
njim pa vrsta preprostih štukatur. Tudi na hrbtni
strani je naslikano božje oko. V trikotu je tudi napis:
»1903«. V notranjosti kapele je kip sv. Štefana, visok
cca. 80cm, ter razpelo z železnim Kristusom. Stranske
in zuna

Umetnik/umetnica:

Kovana vrata je izdelal F. Jerčič

Čas

1903

n a s ta n k a :

Evidenčna
25553

številka dediščine:
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Vodni stolp na glavnem
trgu

K at e g o r i j a :

Vaški vodnjak, Vrelec / Vodnjak

Opis
Okrogel trietažni vodni stolp, pokrit s plitko šestkapno strešico, ki jo v
sredini zaključuje majhen stolpič. Pritličje objekta je oblikovano kot več
vogalna na stolp prislonjena stavba.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vodni stolp na Muti je bil zgrajen že 1927, že 1931 pa je bil obnovljen.
Na slovesnosti je bil navzoč in ga odprl Prežihov Voranc.
Služil je kot zbiralnik vode za celotno Muto in
je bil za ljudi velika pridobitev, saj so bile prej s pitno vodo na “Zgornji
Muti” velike težave. Še danes služi svojemu namenu. Zadnja obnovitev
vodnega stolpa je bila izpeljana leta 1989.
Vir: Angelca Mrak, 2010.

Geo-Koordinate:
46.60853066789917° geogr. širina, 15.163514614105224° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Glavni trg
2366 Muta
Stolp stoji na osrednjem trgu naselja, južno od hiše
Glavni trg 21.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Letnica 1931. Na sprednji strani objekta je v sredini
priključek za gasilsko cev, levo in desno je dvoje
korit pokritih z mrežo, na stenah pa pipi na bakreni
podlagi.
V sredini fasade je poslikava z gasilskim grbom, levo
in desno pa grb Občine Muta.

Čas

1931

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Občina Muta

Evidenčna
EŠD 8232

številka dediščine:
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Znamenje Pulferthurn

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Baročno zidano stebrno slopno znamenje kvadratnega tlorisa s štirimi
plitvimi nišami. Znamenje pokriva štirikapna streha pokrita s šitlni, ki se
zaključuje v kroglo s križem.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
O nastanku tega znamenja ni najti kakšnih trdnih dokazov. Nekateri
trdijo da je bila, kot vogalna kapela samostana, drugi pa, da je bila postavljena kasneje kot vhodna kapela na trg. V sredini osemdesetih let 20.
stoletja jo je z vso skrbnostjo prekril stari Topler, ki je bil pravi mojster
za šintlske strehe. Danes se ob kapeli začne mlad lipov drevored, zasajen v začetku osemdesetih let 20.stoletja. Nekateri mu pravijo Štrucov,
po idejnem očetu drevoreda, ker pa so ga zasadile delavke iz takratne
gozdne drevesnice, mu nekateri pravijo tudi drevesničarski, večina pa
preprosto mučki drevored.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010

Geo-Koordinate:
46.606555340950315° geogr. širina, 15.16439437866211° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ulica Ob polju 9
2366 Muta
Znamenje stoji ob cesti, ki se spušča s hriba, na katerem je središče Mute proti glavni cesti MB - Dravograd.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Plitke niše so prazne, le v eni je pritrjeno razpelo.

Čas

n a s ta n k a :

18. stoletje

Lastnik / Varuh:
Župnija Muta

Evidenčna
8155

številka dediščine:
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Znamenje v Obrtni ulici

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Baročno zidano stebrno znamenje. V zgornjem delu ima štiri poslikane
niše. Streha je štirikapna in krita s »šitlni«. Na vrhu se zaključuje v piramidni zaključek.
Znamenju so po zadnjem obnavljanju pod napušč strehe napeljali
električno osvetljavo niš.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kuge, lakote in vojske reši nas….smo prosili še nedavno pri vseh mašah
in procesijah. Pred stoletjem je stalo osamljeno v sredini muškega polja.
Kuga je dvakrat hudo pustošila po teh krajih. Kapelo so nekateri posamezniki sproti obnavljali, predvsem njeno streho. V osemdesetih, ko
se je naselje približalo kapeli pa je le-ta kazala prav žalostno podobo.
Obnovo so zeli v roke v svoje breme obrtniki, sosedje in drugi krajani.
Znamenje je bilo temeljito obnovljeno, razen osvetljave in poslikave, je
ohranilo svojo prvotno podobo. Kapelo je na novo poslikal Hermanov
Franček. Veliko so k obnovi prispevali obrtniki, zato tudi danes govorimo o »obrtni« kapelici v obrtni coni na Muti. Tudi okolica kapele je lepo
vzdrževana in je okras in ogledalo ljudi.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.60720396371251° geogr. širina, 15.157957077026367° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Obrtna ulica 13
2366 Muta
Na južnem koncu Obrtne ulice.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na kapeli so naslikane vse cerkve, ki so vidne z tega
kraja.

Umetnik/umetnica:
Herman Franček

Čas

n a s ta n k a :

18. stoletje, v 80. letih 20. stoletja obnovljena.

Lastnik / Varuh:
Župnija Muta

Evidenčna
8156

številka dediščine:
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Župnijski vodnjak
Sv. Jernej nad Muto
Opis
Kvadratno obzidan kamniti vodnjak s preprostim lesenim nadstreškom,
ki ga pokriva dvokapna lesena streha prekrita s skodlami. V sredini ima
pritrjen lesen drog v obliki valja, na katerega je pritrjeno leseno vedro
z verigo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pisnih virov o času izgradnje "forškega štapuha" ni. Lepo je viden na
ohranjeni panoramski fotografiji iz leta 1913. Leži pod župniščem, ki je
bilo zgrajeno okoli leta 1790 in se postopoma obnavlja že več let z namenom postati lokalni muzej. Osnovo za obnovo so dobili po izročilu
starejših ljudi in gre za obzidan kamniti vodnjak s preprostim lesenim
ogrodjem, kakršni so bili nekdaj značilni za hribovske domačije na Kozjaku nad reko Dravo. Je pa forški štapuh še edini vodnjak na Sv. Jerneju
nad Muto, ki ga je bilo smiselno obnoviti. V globino meri 13,5 metra, s
premerom 1,3 metra in možnim zajetjem 18 m3 vode. Zanimiv je tudi
zaradi tega, ker se nahaja skoraj na vrhu hriba, na prostrani gorski planoti na 1030 m nad morjem ter je bil do sedaj vedno vodnat. Hribovske
domačije so nastale lahko le tam, kjer so našli lastni vodni vir za izkop
vodnjaka – štapuha. Takrat je bil odnos do dragocene vode bistveno
drugačen, saj so jo smatrali kot dar narave, ki jim je predstavljala obstoj
življenja. Po izgradnji vodovoda, ki je iz doline pripeljala vodo z drugih
hribov, so domači vodnjaki začeli vidno propadati in poslabšal se je tudi
splošen odnos do vode kot omejene dobrine.
Obnovitvena dela na vodnjaku so izvedli domači mojstri v skladu s
smernicami Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območna
enota Maribor in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območna enota Maribor od junija do konca oktobra 2011 in tako, da
je skladen s starim župniščem. Zunanje ogrodje je na star način ročno
tesano, sestavljeno je iz dveh nosilnih stebrov, ki nosita dvokapno,
s šintli oz. skodlami pokrito streho. Vodo iz vodnjaka dvignemo z lesenim čebrom na vretenu. Ob tem je bilo veliko prostovoljnega dela
domačinov in gasilcev iz Mute, ki so znali stopiti skupaj. Obnovo vodnjaka je izpeljala Občina Muta s pomočjo podjetja Helios iz Domžal, ki
je v okviru Heliosovega sklada za ohranjanje čistih slovenskih voda s
pet tisoč evri sofinanciral projekt obnove. Celotna obnova brez prostovoljnega dela domačinov je stala okoli deset tisoč evrov. To je že 78.
obnovljeni vodnjak v 67. slovenski občini, ki ga je Helios finančno podprl v partnerskem projektu skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor,
kjer ministrstvo občinam nudi strokovno in tehnično podporo. Forški
štapuh bo OŠ Muta s pomočjo občine razvila in smiselno vključila v
nastajajočo planinsko vodno učno pot Od slapa do vodnjaka, v okviru
katere bo predstavljen svet vode in življenja ob njej v porečju reke Bistrice od preteklosti do danes. V Bistriškem jarku ob reki Bistrici, kjer bo
začetek vodne učne poti stoji od leta 1997 edina ekološka kapelica v
Sloveniji in je postavljena z namenom varovanja pred morebitno vodno katastrofo zaradi zajezitve reke Bistrice v Avstriji.

poudariti naraščajoč pomen ohranjanja lokalnih virov
čiste pitne vode v urbanem prostoru in s tem vzbuditi aktivno sodelovanje vseh subjektov za trajnostno
ohranjanje njene kakovosti. Odgovorno ravnanje in
skrb za lokalne vodne vire je tudi eden izmed ciljev
trajnostno zasnovanega razvoja. Zdrava pitna voda je
osnovna eksistenčna potreba in ima zato vitalen pomen v vsakdanjem življenju vseh živih bitij.
Projekt so v Heliosu začeli tudi zaradi izjemnega
večplastnega pomena vodnjakov skozi zgodovino in
potrebe po ohranjanju njihove arhitekturne, tipološke
in prostorske vrednosti. V Sloveniji je bilo v preteklosti več kot deset tisoč vodnjakov, ki so začeli izgubljati svoj pomen z izgradnjo vodovodnih omrežij po II.
svetovni vojni. Večina je bila opuščenih in prepuščena
uničujočemu zobu časa. Zato posebno pozornost
pri izbiri dajejo vodnjakom, ki sedaj ne delujejo in so
nekdaj imeli javen lokalni pomen ter večjo etnološko
vrednost.
Vir: http://www.helios.si/slo/druzbena-odgovornost;
http://www.helios.si/slo/druzbena-odgovornost/
novice-in-razpisi/arhiv-novic-in-razpisov, http://lokalec.si/obcine/muta/na-sv-jerneju-nad-muto-obnovilivodnjak/; http://www.mojaobcina.si/muta/novice/
kultura/obnova-vodnjaka-forski-stapuh-na-sv-jerneju-nad-muto.html, dne 1.3.2012; Heliosov sklad za
ohranjanje čistih slovenskih voda; Na Sv. Jerneju nad
Muto obnovili vodnjak na 1030 m nad morjem, tiskovno sporočilo; Matjaž Ledinek.

Oživljanje slovenskih krajevnih vodnjakov
Poslovni sistem Helios iz Domžal je leta 1999 v okviru projektov Heliosovega sklada za ohranjanje čistih slovenskih voda akcijo čiščenja kraških
jam in brezen razširil še na projekt oživljanja krajevnih vodnjakov v Sloveniji. Omenjeni sklad sta leta 1998 ustanovila poslovni sistem Helios
in Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ki skladu nudi strokovnotehnično podporo. Po celotni Sloveniji so občine ob pomoči Heliosovega sklada obnovile že 68. krajevnih vodnjakov v 59. slovenskih občinah.
S projektom oživljanja slovenskih krajevnih vodnjakov želijo v Heliosu
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K at e g o r i j a :

Vaški vodnjak, Vrelec / Vodnjak

Geo-Koordinate:
46.653457260488246° geogr. širina, 15.143280029296875° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv.Jernej nad Muto 37
2366 Muta
Vodnjak stoji pri župnišču na Sv. Jerneju nad Muto,
Sv. Jernej nad Muto 37.

Čas

n a s ta n k a :

Obnovljen 2012

Lastnik / Varuh:
Občina Muta
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Župnišče na Pernicah

K at e g o r i j a :

(Skedenjsko) okno / lina, Fasadni ornament

Opis
Župnišče je posebna stara zgradba. Zidana stavba je pravokotne oblike
in je pokrita s štirikapno streho, pokrito s šitlni.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Trenutno je župniška stavba v slabem stanju.
Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.63955202800512° geogr. širina, 15.104913711547852° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pernice
2366 Muta
Župnišče stoji pod cerkvijo sv. Simona in Jude na
Pernicah 23.

Čas

n a s ta n k a :

Okoli 1800

Lastnik / Varuh:
Župnija Muta
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Župnišče sv. Jernej nad
Muto

K at e g o r i j a :

(Skedenjsko) okno / lina, Fasadni ornament

Opis
Hiša ima pravokotno obliko in jo pokriva štirikapna streha pokrita s
strešno opeko. Stavba je pritlična in ob njej je zgrajen prizidek, ki je
pritličen in ga pokriva dvokapna streha pokrita s strešno opeko. Ta prizidek daje obema stavbama skupaj tlorisno obliko črke L.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Župnišče je bilo zgrajeno po letu 1510 in dograjeno 1791. leta, ko se
je vanj vselila šola, ki je pred tem delovala v gostilni „Gasthaus zur Linde“, današnje Primoževo, torej več kot 100 let prej, predno je bila na
Muti ustanovljena slovenska šola. Po ljudskem izročilu je bila prvotno
manjša lesena mežnarija in »farof«, ob tem pa večja gospodarska poslopja, ločeno »škegn« in svinjski hlevi. Na spodnjem delu je kraljeval
lepo pokrit vodnjak – štepih, ki je bil prava dragocenost in mu kljub
višini nikoli ni zmanjkalo vode. V obeh svetovnih vojnah je župnišče
uporabljala vojska oziroma vsaj poveljujoči kader. V tem času je bilo
tudi izropano. V osemdesetih in devetdesetih letih rešijo domačini pred
propadom župnišče, saj obnovijo ostrešje in ga prekrijejo s salonitkami, naredijo nove žlebove in strelovod. V letu 1992 in do leta 2000
so usposobili tri sobe za uporabo. Kasneje streho župnišča prekrijejo
z macesnovimi skodlami. K župnišču so spadala precej velika gospodarska poslopja, lep vodnjak in urejena okolica, ki pa so vsa propadla.
Nekaj manjših prizidkov k stavbi župnišča pa so podrli med njegovo
najnovejšo obnovo.
Vir:Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju
občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Geo-Koordinate:
46.65375968988626° geogr. širina, 15.143440961837769° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Jernej nad Muto 37
2366 Muta
Župnišče stoji blizu cerkve sv. Jerneja nad Muto 37.

Čas

n a s ta n k a :

Po letu 1510, dograjeno 1791

Lastnik / Varuh:
Župnija Muta
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