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Spomeniki in kulturna dediščina
v občini Podvelka
Dokumentarni zbornik
Evropskega projekta »Biseri naše kulturne krajine«, izvedenega v sklopu
OP Slovenija – Avstrija 2007 – 2013.
Vodja projekta je bila ustanova Kärntner Bildungswerk iz Celovca. Projektni part
nerji pa so bili še Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik iz Celovca, Koroški
pokrajinski muzej – Enota Ravne na Koroškem in Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije OE Maribor.
Izdajatelj: Občina Podvelka, za njo župan Anton Kovše
Redakcija: Karla Oder, Srečko Štajnbaher
Fotografije in besedila: Igor Glasenčnik , 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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Predgovor
Občino Podvelka sestavlja pet vaških skupnosti:
Podvelka, Brezno,Ožbalt, Kapla na Kozjaku in
Lehen na Pohorju. Čeprav sodi po obsegu v slo
venskem merilu med manjše, lahko v teh krajih
najdemo številne sledove iz preteklih obdobij.
Flosarski muzej v Javniku, dvoje gotsko zasno
vanih slopnih znamenj v Breznu, ki izhajata iz 16.
stoletja, neobaročna cerkev sv. Katarine na Kap
li in cerkev sv. Janeza na Janževskem Vrhu ter
spominski park v Lehnu na Pohorju so le neka
teri iz te zakladnice. V njej je moč najti bogastvo,
ki so ga ustvarile generacije pred nami, na nas
pa je, da zanj skrbimo in ga varujemo ter ga tako
ohranimo za prihodnje rodove.
Anton Kovše
Župan občine Podvelka
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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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Bajsov križ

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z razpelom pokriva dvokapna rahlo valovita streha iz
pločevine. Na hrbtno stran križa so pritrjene deske v obliki deltoida.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju Antona Rotovnika, p.d. Bajsa, se mu je nekega dne
sanjalo, da je na njihovi ravni stal križ. Ko je zjutraj to pripovedoval svojemu očimu Tomažu Sušku, mu je dovolil postaviti križ. Ker hrasta nista
imela doma, ga je za križ daroval sosed Rudolf Lubej, Vid Pavlič, župnik
na Remšniku, pa je daroval korpus za križ. Križ je bil postavljen in blagoslovljen leta 1962. Blagoslovil ga je župnik Albert Areh.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 114.

Geo-Koordinate:
46.60254550055823° geogr. širina, 15.389742851257324° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ožbalt 25
2363 Podvelka
Križ stoji v Ožbaltski grabi pod domačijo Bajs, Ožbalt
25. Stoji ob hiši.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

1962

/

napisi:

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Bajs

6

Brabarjev križ

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z lesenim korpusom pokriva dvokapna lesena streha prekrita
s pločevino. S hrbtne strani so na križ pritrjene deske v obliki deltoida.
Korpus obdaja venec iz umetnih rož.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Namen postavitve križa ni znan. Je pa to dvoriščni križ, ki čuva domačijo
pred vsem hudim.

Geo-Koordinate:
46.558914° geogr. širina, 15.349047° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Rdeči breg 51
2363 Podvelka
Križ stoji na dvorišču domačije Brabar, Rdeči Breg 51.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

/

napisi:

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Brabar
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Breznikova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica pravokotnega tlorisa je sorazmerno visoka, plastično okrašena
s profiliranim členjenim portalom, pilastri, venci in nišami. Na njej stoji
na zidani razgibani menzi razpelo s Križanjem. Kapelica je lep primer
baročne sakralne arhitekture.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Nastanek cerkve je povezan z znano romarsko cerkvijo Maria Zell v
Avstriji, kamor so naši predniki radi romali. Nekdanji gospdar na tej
kmetiji, p.d. Breznik, je vsako leto vodil romanje s Kaple v to Marijino
svetišče.Hodili so peš. Ko se je postaral in so mu noge odpovedale, se je
podal zadnjič an roamnje. Takrat je s seboj prinesel križ in zanj postavil
kapelo. To mu je bil lep spomin na vse lepe in težke trenutke vsakoletnega romanja.
Kapela je bila večkrat obnovljena; po leti 1991, ko jo je ob šmarnični
pobožnosti blagoslovil župnik Igor Glasenčnik, je bila zadnjič obnovljena leta 2010.
Ustni vir: zakonca Žavcer

Geo-Koordinate:
46.62686533933388° geogr. širina, 15.40609359741211° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla 43
2363 Podvelka
Stoji na križišču pot, pri domačiji Breznik, Spodnja
Kapla 43.

Čas

n a s ta n k a :

18. stol.

Lastnik / Varuh:

Franc in Alojzija Žavcer

Evidenčna
8167

številka dediščine:
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Časov križ

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Velik lesen križ ima deltoidno leseno nebo. Pokriva ga polkrožna streha
iz pločevine. Okoli križa je lesena ograja. Križ je lepo vzdrževan.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ stoji ves čas na istem mestu. Nekoč je cesta, ki gre mimo njega, šla
precej nižje. Zgodba o času postavitve križa ni znana. Križ je označen
že na jožefinskem vojaškem zemljevidu, ki je nastal med letoma 1763
in 1787 in je označen z rdečim križem. Najverjetneje je križ spomin na
kakšnega splavarja, ki je v Dravi utonil.
Nekoč so bile tu tudi šmarnične pobožnosti.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 114.; Vincenc Rajšp, Marija Grabnar, Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763 – 1787, karte in opisi, 5. zvezek, Ljubljana, 1999.
Geo-Koordinate:
46.582252° geogr. širina, 15.366030° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Javnik 1
2363 Podvelka
Križ stoji ob domačem vrtu na robu dvorišča pri
domačiji Čas na Javniku 1.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

1742, obnovili po 1.sv.v.

Lastnik / Varuh:
Dragica Čas
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Cerkev sv. Maksimilijana
Kolbeja

K at e g o r i j a :

Kapela / Križev pot

Opis
Cerkev ima pravokotno obliko in jo pokriva štirikapna streha prekrita s
strešno opeko. Na sredi slemena se dviga majhen lesen zvonik prekrit s
štirikapno streho iz pločevine.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Podružnična cerkev sv. Marije in sv. Maksimilijana Kolbeja ob vznožju
Janževskega vrha je bila zgrajena v letu 1977-1978, posvečena pa 25.
junija 1978. Posvetil jo je škof dr. Vekoslav Grmič. Cerkev je zgrajena v
slogu brunarice, zasnoval pa jo je domačin dr. Janez Reflak. Iz sredine
strehe, ki je bila obnovljena leta 2008, se dviga majhen lesen zvonik.
Daritveni oltar je lesen. Za oltarjem visi lesen križ s korpusom. Na desni
strani je lesen tabernakelj z večno lučko. Ob tabernaklju je na podstavku kip Marije Brezmadežne. Na levi strani pa je oljnata slika sv. Maksimilijana Kolbeja, delo ptujskega slikarja Albina Lugariča.
Vir: http://www.zupnijaribnicanapohorju.si/ ; http://www.ribnicanapohorju.si/index.php?option=
com_content&task=view&id=71&Itemid=57.

Geo-Koordinate:
46.55219086418461° geogr. širina, 15.308375358581543° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Janževski vrh 55a; 2363 Podvelka
Cerkev stoji ob vznožju Janževskega Vrha, pri hiši
Janževski vrh 55a

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Cerkev krasi slika sv. Maksimilijana Kolbeja, delo
ptujskega slikarja Albina Lugariča.
SV. MAKSIMILIJAN KOLBE
Rajmund Kolbe se je rodil 7. januarja 1894 na
Poljskem. Ker sta bila starša revna, sta dečka, ki je
bil zelo bister, sama učila brati in pisati. Po deškem
semenišču je stopil v minoritski red in kot novinec
dobil ime Maksimilijan. Bolezen ga je pripeljala
do tega, da je postal mistik križa. Bil je pobudnik
ustanovitve "Križarstva Brezmadežne". Njegov cilj
je bil, da bi z Marijino pomočjo osvojil vse dežele in
narode sveta, da bi kljub bolezni deloval dejavno
in misijonsko. Njegovo zdravje se je izboljšalo. V
mašnika je bil posvečen leta 1919. Na Poljskem je
izdajal časopis "Vitez Brezmadežne". Odpotoval je na
Japonsko, v Indijo, na Malavi, kjer je postavil nove
misijonske postaje. Ko se je pričela druga svetovna
vojna se je vrnil domov na Poljsko. Tako kot še nekaj
drugih očetov iz samostana so tudi Maksimilijana
odpeljali v Auschwitz, ki je bil za sto tisoče zadnja
postaja njihovega zemeljskega življenja. Tudi tukaj se
je zgodil čudež, da je kruti gestapovec sprejel njega v
nadomestilo za očeta z osmimi otroki. Iz "katakomb"
rjovenja se je zaslišala molitev. Potem tišina. Umiranje. Koščeno roko je stegnil, da so edinemu pri zavesti
vbrizgali smrtonosni strup. Marijin vitez Maksimilijan
Kolbe je bil žrtev nacionalističnega preganjanja in
je dal svoje življenje za vero. S svojo prostovoljno
žrtvijo z življenjem je bil podoben Jezusu na križu,
dejanje ga je povzdignilo iz mnogih drugih, še bolj,
kakor njegovo delo in življenje. 17. oktobra 1971 so
ga v Rimu razglasili za blaženega. Leta 1982 pa ga je
papež Janez Pavel II. razglasil za svetnika.

Umetnik/umetnica:

Cerkev je zasnoval domačin dr. Janez Reflak.

Čas

n a s ta n k a :

1977-1978

Lastnik / Varuh:

Župnija Ribnica na Pohorju
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Čevnikova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Velika zidana kapela zaprtega tipa. Zgornji del kapele je obložen z lesom. Streha je dvokapna in krita z eternit ploščami. Vhod v kapelo zapirajo manjša lesena vratca. V zatrepu nad vhodom je narisana slika. Okoli
kapele je postavljena lesena ograja. Pod lipama sta postavljeni klopi.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Postavitev kapele je povezana s prvo svetovno vojno in dogodki po
njej. Ko se je začela prva svetovna vojna, so fantje in možje odhajali na
fronto. Spraševali so se, ali se bodo srečno vrnili na svoj dom. Marsikdo
je naredil zaobljubo, da bo Mariji v čast postavil kakšno posebno znamenje, križ ali morda celo kapelo, če ga Marija obvaruje strahote vojne
in smrti.
Med tistimi, ki so srečno prišli nazaj, je bil tudi Jurij Grab, ki je po vrnitvi
iz vojne zagospodaril na svoji domačiji - Čevnikovem. Tudi poročil se je,
a njegova sreča ni trajala dolgo. Žena mu je namreč na porodu umrla.
Zato je sklenil, da bo postavil kapelo v spomin na pokojno ženo ter v
znak hvaležnosti nebeški Materi Mariji, ki ga je obvarovala pred vsem
hudim v vojnih dneh.
Kapelo je 15. avgusta 1922 blagoslovil župnik Vincenc Lorenčič.
V letih 1992-1998 je bila pri kapeli že nekajkrat šmarnična pobožnost.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini,
Koroški tednik, let III, št. 12, 25. marec 1999, str.7.;Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995, str.100.

Geo-Koordinate:
46.644047° geogr. širina, 15.349950° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Kapla 23
2362 Kapla
Kapela stoji na Čevnikov posesti, pod lipo, na Zgornji
Kapli 23.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Nad vhodom je slika Marije z napisom:
SVETA MARIJA PROSI ZA NAS.
V notranjosti je na oltarju kip Pieta- Marija z mrtvim Jezusom v naročju. Na stenah je v kapeli osem
nabožnih podob in dva manjša svečnika.

Umetnik/umetnica:

Kapelo je postavil Jurij Grab (tedanji gospodar na
Čevnikovem).

Čas

n a s ta n k a :

1922, večkrat delno obnovljena 1960, 1988 in 1997

Lastnik / Varuh:

Zanjo skrbi sosed Pavel Kranjc z ženo Ano.

11

Donikov križ

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ s Križanim, ki je umetniško kovan izdelek kovačev iz Krope.
Križ pokriva valovita dvokapna streha iz pločevine.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je bil postavljen zaradi zaobljube ob srečni vrnitvi iz druge svetovne vojne takratnega gospodarja Antona Hartmana, po domače Donika.
Hvaležnost za preživeto vojno ga je v težkih časih po vojni gnala, da
je zbral sredstva in postavil križ. Križ so obnovili leta 1997. Na križu je
umetniško izdelan korpus, ki je delo kovačev iz Krope, kjer živi njegova
hčerka.
Vir: Igor Glasenčnik, Obnova verskih znamenj, Koroški tednik, leto 1,
št.4. (29. maj 1997), str.5.; Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in
Ožbalta, Kapla, 1995, str. 107.
Geo-Koordinate:
46.650351° geogr. širina, 15.384285° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla
2362 Kapla
Križ stoji na domačiji Donik na Spodnji Kapli 97.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim.

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

Po drugi svetovni vojni, obnovljen leta 1997.

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Donik.
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Doršenkova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je pravokotne oblike in jo pokriva dvokapna čopasta streha, iz
katere se dviga zvonik s štirikapno streho. Celotna streha je pokrita z
eternitom. Na sprednji strani kapele je na vsaki strani vrat vzidana ena
kamnita plošča. Vhod v kapelo zapirajo lesena in delno zastekljena
vrata.

Geo-Koordinate:
46.642437° geogr. širina, 15.401720° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla 87
2362 Kapla
Kapela stoji ob robu dvorišča domačije Doršenk na
Spodnji Kapli 87.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na prvi kamniti plošči: »Sv. Jožef prosi za nas«.
Napis na drugi kamniti plošči: "Blagoslovljeno v letu
gospodovem 2002 Pavel Milenka Garmut«.

Čas

1992

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Domačija p.d. Doršenk, Pavel Garmut
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Fasadna poslikava
na Kovačevi hiši

K at e g o r i j a :

Slika, kip, Fasadni ornament

Opis
Na glavni fasadni steni, kjer so mogočna vhodna vrata s polkrožnim
portalom, sta na vsaki strani vrat naslikani freski dveh svetnikov.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Stenske poslikave svetnikov na stenah stanovanjskih hiš predstavljajo
simbol varovanja družine in vseh domačih.

Geo-Koordinate:
46.630961° geogr. širina, 15.432574° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla 56
2362 Kapla
Poslikava je na Kovačevi stanovanjski hiši, Spodnja
Kapla 56.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Freski predstavljata sv. Florijana in sv. Andreja.

Čas

n a s ta n k a :

Začetek 19. stoletja

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Kovač
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Frdancekov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z lesenim razpelom pokriva dvokapna valovita pločevinasta
streha. Na hrbtni strani križa je pritrjena pločevinasta plošča v obliki
deltoida.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju ljudi je križ prvotno stal precej niže, vendar so ga
zaradi ceste prestavili. Danes stoji ob Frdancekovi žagi. Postavljen je bil
v spomin na nesrečo.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 114.

Geo-Koordinate:
46.572236° geogr. širina, 15.413919° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vurmat 18
2363 Podvelka
Križ stoji nad glavno cesto Dravograd-Maribor v zaselku Vurmat pri Frdancekovi žagi, blizu hiše Vurmat
18.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Frdancek

15

Gorjupov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Velik lesen križ z veliki korpusom Križanega. Pod Jezusom je še kip Marije. Streha je polkrožno oblikovana in krita z deščicami. Zaključek strehe
je umetniško oblikovan z okroglimi zaključki. Okoli križa je postavljena
lesena ograja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je bil verjetno postavljen zaradi križišča poti.

Geo-Koordinate:
46.597000° geogr. širina, 15.429875° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vurmat
2363 Podvelka
Križ stoji na križišču cest na vrhu Vurmata.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Razpelo s Križanim.
Pod njim je kip Marije in napisna tabla:
1700 AJR 1983

Čas

n a s ta n k a :

1700, obnovljen 1983

Lastnik / Varuh:
Družina Rauh

16

Grabnfomerjeva kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela zaprtega tipa. Vhod v kapelo zapirajo lesena vrata.
Streha je dvokapna in krita s pločevino. V trikotnem zatrepu je naslikano »božje oko«. Okoli kapele je postavljena lesena ograja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela pri Grabnfomerju je bila postavljena in blagoslovljena 9. maja
1971 kot spomin na Jožefa Kočunika, moža Antonije Kočunik. Ko so gradili lovrenški most, je padel in utonil v reki Dravi. Kapelo je blagoslovil
župnik Ignacij Kreslin. Na velikonočni ponedeljek leta 1995 je župnik
Igor Glasenčnik blagoslovil lep umetniški križev pot za kapelo ob prisotnosti številnih sorodnikov.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str.101; ustni vir: Pečovnik Zdenka, 2010.
Geo-Koordinate:
46.639574° geogr. širina, 15.409876° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla
2362 Kapla
Kapela stoji na domačiji Grabnfomer na Sp. Kapli

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapeli je kip sv. Jožefa in Matere Božje.
V trikotnem zatrepu je freska božjega očesa.

Čas

n a s ta n k a :

1971, obnovljena 2005

Lastnik / Varuh:
Družina Pečovnik

17

Gradišnikov križ

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ s korpusom je pokrit z dvokapno pločevinasto streho. Korpus
je obdan z vencem iz umetnih rož.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je prvotno stal ob poti k sosedu Huberju. Zakaj je bil postavljen, ne
ve nihče. Križ je stal že leta 1928, ko je posestvo kupil Franc Viltužnik in
že takrat ni nihče vedel, zakaj stoji križ pri Gradišniku.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 107.

Geo-Koordinate:
46.629933° geogr. širina, 15.416424° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla 63
2362 Kapla
Križ stoji v bližini hiše in gospodarskega poslopja na
domačiji Gradišnik na Sp. Kapli 63.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

neznan

Lastnik / Varuh:
Družina Kenečnik

18

Hartmanov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ ima leseno deltoidno nebo. Na njem je pritrjen korpus Kristusa. Streha je dvokapna, valovita in iz pločevine. Okoli korpusa je obešen
venec umetnih rož. Okoli križa je postavljena lična lesena ograja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvotno je bil križ postavljen nekoliko niže ob cesti in njivi. Na sedanji
prostor so ga morali postaviti zaradi širitve ceste, saj je križ stal tik ob
cesti. Po pripovedovanju Vinka Murka je bil križ postavljen zaradi uboja.
Tukaj sta se dva soseda med seboj prerekala, kregala in sovražila. Nekoč
pa je eden drugega zabodel z vilami za gnoj do smrti. Zato so na mestu
uboja postavili križ. Ta dogodek bi se naj pripetil v 19. stoletju ali še prej.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 114.
Geo-Koordinate:
46.604444° geogr. širina, 15.388593° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ožbalt 33
2361 Ožbalt
Križ stoji poleg hiše Murkovih v Ožbaltskem grabnu,
Ožbalt 33.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:

Zanj skrbi družina Murko

19

Hlebov vodnjak

K at e g o r i j a :

Hišni vodnjak, Vrelec / Vodnjak

Opis
Zunanji del vodnjaka ima pravokotno leseno tlorisno obliko in na njem
je lesen pokrov, ki zapira notranjost vodnjaka. Nad pokrovom je postavljena lesena konstrukcija na lesenih stebrih, ki jo pokriva dvokapna streha prekrita s šitlni. Na leseno konstrukcijo je pritrjeno kolo za
dvigovanje in spuščanje vedra z verigo, ki je priklenjena in se navija na
lesen valj.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Velik hišni vodnjak so nekoč uporabljali domači za potrebe vode v gospodinjstvu pa tudi v gospodarstvu. Danes je urejen za oglede, saj mimo
njega vodi pešpot do cerkve sv. Ignacija Lojonskega na Rdečem Bregu.

Geo-Koordinate:
46.566801° geogr. širina, 15.341010° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Rdeči breg 46
2363 Podvelka
Vodnjak stoji na domačiji Hleb, Rdeči Breg 46.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na leseni plošči: »Hlebov vodnjak. Globina
36m.«

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Hleb

20

Holcmanova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Mogočna kapela pravokotnega tlorisa s polkrožnim zaključkom je iz
leta 1864. Fasado členijo polkrožne odprtine, pilastra ob vhodu, venčni
zidec. Poslikana notranjščina, v njej kip Marije z otrokom. Tlak je sekundaren.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je bila postavljena zaradi t.i. "nočne jage" (nočnega lova). Lovec
je šel lovit na prepovedan dan – pred veliko nočjo. Ko je umrl, njegova
duša še vedno lovi. Po ljudskem izročilu naj bi se slišal pasji lajež in streli.
1864 je kapeli dal postaviti takratni gospodar Holcmanovega posestva,
Andrej Pavlič.
9.septembra 1977 so kapelo ponovno blagolsovili, ker so jo v poletnem
času obnovili. Ponovni blagoslov cerkvi je opravil župnjiski soupravitelj
Jože Kolmanko.
Vir; Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, 1995, str. 101

Geo-Koordinate:
46.613542368239266° geogr. širina, 15.378799438476562° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla 21
2363 Podvelka
Kapela stoji severozahodno nad domačijo Holcman
(Spodnja Kapla 21), zahodno od ceste Ožbalt - Zgornja Kapla.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapeli nad oltarno menzo dve podobi svetnikov in
v sredini manj kvalitetn kip Marije z detetom.

Čas

1864

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Tomc Antonija in Hartman Marija

Evidenčna
18273

številka dediščine:

21

Hribernikovo znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Poznogotsko zidano znamenje s kvadratnim tlorisom in skodlasto
strešico. Zgornji del znamenja členijo poglobljene poslikane niše (sv.
Miklavž, sv. Marija, Kristus, Križanje) nad katerimi so napisi. Nad sliko
Kristusa piše: 16 ECCE HOMO 66 72

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po Zadnikarju eno najlepših poznogotskih slopnih znamenj na
Koroškem.
Leta 2001 po spomeniškovarstvenih smernicah zgledno restavrirano
znamenje.
Takrat odkrita odprtina - lunknja v sredini nosilnega dela znamenja mesto za darove.
Geo-Koordinate:
46.59639748511449° geogr. širina, 15.31620740890503° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brezno 3
2363 Podvelka
Vzhodno od hiše Brezno 3 in spada k domačiji Hribernik, Brezno 2

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Poslikava 1667, motivi:: Križani, ecce homo, sv. Nikolaja in sv. Marija -kraljica

Čas

n a s ta n k a :

prva poloviva 16. stoletja

Lastnik / Varuh:
domačija Hribernik

Evidenčna
48

številka dediščine:

22

Huberjev križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z razpelom je pokrit z valovito dvokapno streho iz pločevine.
Na hrbtni strani so na križ pritrjene deske v obliki deltoida. Okoli križa je
sezidana kamnita ograja, ki je okrašena z lesenimi deščicami.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je bil postavljen zaradi križpotja, saj so se tukaj križale poti v Ožbalt,
na Duh in proti današnji državni meji. Meje v času Avstro-Ogrske ni
bilo. Križ verjetno stoji že precej dolgo. Današnje Huberjevo posestvo je
bilo nekdaj Doršenkova huba. Od tod tudi domače ime »Huber«. Tu sta
gospodarila Andrej in Alojzija Garmut. Ker nista imela otrok, je bilo po
njuni smrti posestvo dano na licitacijo. Posestvo je kupil in delno tudi
podedoval leta 1938 Jože Garmut s svojo ženo Antonijo.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 107-108.

Geo-Koordinate:
46.628410° geogr. širina, 15.402086° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla 35
2362 Kapla
Križ stoji poleg hiše na domačiji Huber na Spodnji
Kapli 35.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim.

/

napisi:

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Huber

23

Hudejev križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z lesenim razpelom pokriva valovita dvokapna streha prekrita s pločevino. S hrbtne strani so na križ pritrjene deske v obliki deltoida. Korpus obdaja venec iz umetnih rož. Križ je rdeče barve, hrbtno
ozadje in ostrešje pa zelene.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Namen postavitve križa ni poznan. Stoji ob poti do domačije in je verjetno postavljen kot varuh doma.

Geo-Koordinate:
46.564435° geogr. širina, 15.349904° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Rdeči breg 48
2363 Podvelka
Križ stoji ob cesti na dvorišču domačije Hudej, na
Rdečem Bregu 48.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

/

napisi:

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Hudej.

24

Iršičev križ

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ in korpus pokriva lesena valovita dvokapna streha prekrita
s pločevino. S hrbtne strani so na križ pritrjene deske v obliki deltoida.
Korpus je obdan z vencem rož.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je na tem mestu postavljen v spomin na tragičen dogodek, ki se
je zgodil pred prvo svetovno vojno na tej domačiji, kjer so imeli takrat
gostilno. Po pričevanju lastnika bi se naj gostje v gostilni sporekli. Rezultat tega je bil, da so enega moža zaklali.
Vir: Jože Iršič, 18.4.2011.

Geo-Koordinate:
46.553085° geogr. širina, 15.311307° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Janževski vrh 62
2363 Podvelka
Križ stoji ob cesti pri domačiji Iršič, Janževski vrh 62.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

Pred 1. svetovno vojno.

Lastnik / Varuh:
Jože Iršič

25

Jozlova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica iz prve polovice 19. stoletja, kvadratnega tlorisa, pokrita z
opečno dvokapnico. Fasado členi potlačeno polkrožen portal in nad
njim niša s kipcem. V notranjščini je kip Sv. Florijana, ki gasi cerkev. Kapelo obdaja betonski tlak.
Kapelica stoji med dvema lipama.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kdo, kdaj in zakaj so postavili kapelo ni povsem jasno. Med ljudmi, posebej med domačini, kroži zgodba, da bi naj na tem mestu nekdo nekoga ubil. za kazen in pokoro je moral postaviti kapelo, pa še odsedeti
naloženo kazen.
Leta 1931, ko so obnavljali cerkev na Kapli so iz nje prinesli kip sv. Florijana. Kip bi naj kupil tedanji gospodar in si ga postavil v kapelo.
Kapela je bila večkrat prenovljena; 1969 in 1995.
Vir: Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, 1955, str. 99-100.

Geo-Koordinate:
46.648552365664045° geogr. širina, 15.39484977722168° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla 95
2363 Podvelka
Kapelica stoji ob domačiji Jozl (Spodnja Kapla 95),
severno od Doršenkovega vrha in ceste Gradišče na
Kozjaku - mejni prehod Kapla.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kip sv.Florijana, zavetnik gasilcev, ki goduje 4. maja.

Čas

n a s ta n k a :

prva polovica 20. stoletja

Lastnik / Varuh:

Andrej Kozjek, p.d. Jozl

Evidenčna
18274

številka dediščine:

26

Kacova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa, kvadratnega tlorisa, pokrita z opečno
štirikapnico. Fasado členijo rustika, portal, sedlaste niše in polkrožna
okenca nad njimi. V notranjščini v niši leseni kip sv. Avguština.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela postavljena na mestu, kjer je Drava naplavila leseni kip svetika
sv. Avguština.
Ustni vir: gospa s Kacove domačije, 2010

Geo-Koordinate:
46.588597200313345° geogr. širina, 15.29022216796875° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Janževski Vrh 7
2363 Podvelka
Kapelica stoji na desnem bregu Drave, ob Hiršmanovi
žagi (Janževski vrh 7), vzhodno od HE Vuhred.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Bela poplnoma brez poslikav, morda je bila kakšne
druge barve notranjščina.
Sv. Avguštin

Čas

n a s ta n k a :

druga polovica 19. stol.

Lastnik / Varuh:
Čas Andrej

Evidenčna
18261

številka dediščine:

27

Kamniti most čez potok
Velka

K at e g o r i j a :

Most, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Kamniti most je narejen v enem loku in povezuje levi in desni breg potoka Velka. Most ima asfaltno prevleko in kovinsko ograjo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Med Podvelko in Ribnico na Pohorju stoji zanimiv most, ki že nekaj stoletij trdno služi kot prehod preko potoka Velka. Zaradi starosti in oblike
je pravi posebnež med pohorskimi mostovi.
Vir:
http://www.podvelka.si/index.php?pg=p
032&kat=792&jez=1&kz=4&id=7064
Geo-Koordinate:
46.55806355485426° geogr. širina, 15.323224067687988° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2363 Podvelka
Most stoji ob potoku Velka navzgor v smeri iz Podvelke proti Ribnici na Pohorju.

Lastnik / Varuh:
Občina Podvelka

28

Popankova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Je kvadratnega tlorisa in ima nad vhodno fasado zvonik s polkrožno
zaključenimi zvonicami, pod njim ovalno nišo in sorazmerno visok
polkrožno zaključen vhod z lesenimi vratnicami. Kapelica je primer rustikalne sakralne arhitekture, ki dopolnjuje cerkveni ambient. Streha je
potrebna nove, lesene kritine

Geo-Koordinate:
46.557325814549785° geogr. širina, 15.321121215820312° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Janževski Vrh 41
2363 Podvelka
Kapelica stoji severno nad domačijo Papotnik
(Janževski vrh 41), zahodno od cesti, ki vodi od Ribnice na Pohorju proti Janževskemu vrhu.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stol.

Lastnik / Varuh:
Vomer Frančišek

Evidenčna
8150

številka dediščine:

29

Klemčeva kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica odprtega tipa s sedlastim vhodom in stranskima oknoma ter
lopo z mnogokotnimi stebri je s preloma 19. v 20. stoletje. Streho krije
dvokapnica, poslikano trikotno čelo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Posvečena je nebeški Mariji z Jezusom.
Leta 1943 bi se naj stemnilo nad Kaplo, padla je toča, strela je vdarla v
domčijo, ki je pogorela. Domačini so zbegani proslili za pomoč Devico
Marijo in skušali pogasiti ogenj. Komaj so se rešili. Poklicali so duhovnika, ki jim je podelil zakramente. V zahvalo za uslišano prošnjo so postavili kapelo, ki jo je 20. septembra 1963 blagoslovil Jakob Vraber, župnik
iz Slivnice pri Mariboru.
Po pisnih virih Glasenčnika (Podoba in preteklost v Kapli in Ožbaltu,
195, str. 102) je kapelo zidal Andrej Dopler.

Geo-Koordinate:
46.62922304584984° geogr. širina, 15.376052856445312° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Kapla 63
2363 Podvelka
Kapelica stoji severno nad domačijo Klemče (Zgornja
Kapla 63), zahodno od ceste Ožbalt - Zgornja Kapla.

Lastnik / Varuh:
Grubelnik Ivan

Evidenčna
18292

številka dediščine:

30

Kuglvirtov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z razpelom pokriva dvokapna rahlo valovita streha, ki je prekrita s pločevino. Razpelo je obdano z vencem iz papirnatih zvezdic.
Križ obdaja lesena ograja z manjšimi vrati. Z hrbtne strani so na križ
pritrjene deske v obliki deltoida.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pisanju nekdanjega župnika na Kapli Igorja Glasenčnika, domači ne
vedo točno zakaj so v preteklosti postavili ta križ. Domnevajo pa, da
se je verjetno zgodila kakšna nesreča in v spomin na ponesrečenca so
postavili ta križ.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 108.
Geo-Koordinate:
46.638269791397676° geogr. širina, 15.412724018096923° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla 73
2362 Kapla
Križ stoji pod domačijo p.d. Koglvirt ob poti proti
Žajdu na Sp. Kapli 73.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na križu visi razpelo nad katerim je upodobljen napis
INRI.

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Koglvirt

31

Kovačeva kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa, pravokotnega tlorisa ima levo in desno od
vhoda s potlačeno polkrožnim zaključkom plitvi niši. Vhodno fasado zaključuje trikotni zatrep. Polkrožen vhod z lesenimi vratnicami.
Opečna kritina. V obokani notranjščini stoji baročni kip sv. Katarine. Tlak
je sekundaren – keramične ploščice. Poslikava na fasadi je sekundarna.
Kapelica stoji na Z strani ceste, pri domačiji Kovač, Spodna Kapla 56.
Stoji ob cesti, ki pelje skozi dolino in je lep primer baročne sakralne arhitekture s sočasno opremo. Varujemo tudi nepozidano okolico. Kvaliteten baročni kip je potreben strokovne restavracije.
Ime je kapelica dobila po kovačiji.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je posvečena svetnici Katarini, leto nastanka kapele ni znan. Kip
svetnice je bil prinešen leta 1931 iz cerkve na Kapli. V kapeli je tudi oltar,
ki je primeren za opravilo svete maše. Kip sv. Katarine doplnjujeta podobi Srca Jezusovega in Srca Marijinega.
Obnove; 1968, 1990 in 2001
Vir: Glasenčnik, Podobe in preteklost Kaple in Ožbalta, 1995, str. 102

Geo-Koordinate:
46.63051974065978° geogr. širina, 15.433216094970703° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla 56
2363 Podvelka
Kapelica stoji pri domačiji Spodnja Kapla 56, na
zahodni strani cesti.

Upodobljeni

motivi

Baročni kip sv. Katarine

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

18. stoletje

Lastnik / Varuh:

Tomc Antonija in Hartman Marija

Evidenčna
8168

številka dediščine:
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Kovačeva kovačija

K at e g o r i j a :

Kovačija, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Zidana pritlična stavba z ogromnim zidanim dimnikom. V notranjosti
je ohranjeno še ognjišče in kovaško orodje. Stavba je danes v slabem
stanju.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kovačija pri domačiji je služila v prvi vrsti za podkovanje konj (domačih
in bližnjih sosedov), za izdelavo in popravilo manjšega poljedelskega
orodja.
Kdaj je kovačija prenehala delovati, ni znano.

Geo-Koordinate:
46.631248° geogr. širina, 15.432720° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla
2362 Kapla
Kovačija stoji v sklopu domačije Kovač na Spodnji
Kapli 56.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Nad vhodnimi vrati je zapisana letnica 1824.

Čas

1824

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Kovač

Evidenčna

številka dediščine:

EŠD 18236 (celotna domačija)
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Krajcvirtova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana, preprosta, manjša kapela zaprtega tipa. Ima notranji prostor.
Pokriva jo dvokapna streha krita z opečnato kritino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelo pri Krajcvirtu na Sp. Kapli so postavili v letu 1897. To je zapisano
na križu, ki je pritrjen v notranjosti kapele. Na njem piše, da jo je zgradil
neki F.D. Javornigg in je bila posvečena 18. avgusta 1897. Ta podatek je
po vsej verjetnosti točen, saj je bila sedanja hiša pri Krajcvirtu (gospodar
pri križu) zgrajena leta 1895, ko je nekdanje Kapunovo posestvo (kmetiji se je reklo Kapun) kupil Ludvik Rihter (1855-1905) od obubožanega
prejšnjega lastnika. Prišel je iz Arveža, sicer pa je bil doma na Češkem.
Ker je imel gostilno, je v Krajcvirtovi hiši naredil ledenico, ki je v poletnih
mesecih prišla še kako prav zaradi mrzle pijače. Kapelico je najverjetneje postavil z namenom spoštovanja do nekdanjih lastnikov Kapunove
kmetije ali pa je želel veliko božjega blagoslova pri svojem delu. Po prvi
svetovni vojni, ko so določili mejo med Avstrijo in »staro Jugoslavijo«,
so v hiši prebivali tudi »financarji«, ki so leta 1935 imeli svoj tamburaški
orkester. Pogosto so muzicirali, posebej pri Rihterjevi in Štrablekovi
gostilni. Križ v kapeli je bil leta 1961 obnovljen, prav tako še enkrat v
letu 1988, ko sta kapelo obnovila sedanja gospodarja Ludvik in Roza
Rihter.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini,
Koroški tednik, let III, št. 10, 11. marec 1999, str.7; Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995, str.103.

Geo-Koordinate:
46.64151092830467° geogr. širina, 15.376943349838256° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla 105
2362 Kapla
Kapela stoji v bližini Krajcvirtove hiše na Spodnji
Kapli 105

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V notranjosti je razpelo s Križanim.
Na hrbtni strani križa je zapisano: F.D. Javornigg, 18.
avgust 1897.

Umetnik/umetnica:

Kapelo je zidal Ludvik Richter

Čas

n a s ta n k a :

1897, obnovljena 1961 in 1988

Lastnik / Varuh:
Ludvik Richter ml.
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Kralovo znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Zidano znamenje z nišo je oblečeno s pohorskim tonalitom. Pokriva ga
dvokapna lesena streha prekrita z iternitom. Polkrožno oblikovana osrednja niša je zaprta z oknom.

Geo-Koordinate:
46.567833° geogr. širina, 15.303826° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Janževski vrh 36
2363 Podvelka
Znamenje stoji na domačiji Kralj, Janževski vrh 36.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V znamenju je majhen kip Marije.

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Kralj
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Križ pred cerkvijo
sv. Janeza

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

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

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je verjetno postavljen kot kažipot ob poti, ki vodi do cerkvice sv.
Janeza Krstnika na Janževskem vrhu.

Geo-Koordinate:
46.568647° geogr. širina, 15.302174° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Janževski vrh
2363 Podvelka
Križ stoji ob cesti proti cerkvi sv. Janeza na
Janževskem vrhu, blizu domačije Bomer, Janževski
vrh 39.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

/

napisi:

Lastnik / Varuh:

Župnija Ribnica na Pohorju
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Križ pri Breznikovi kajži

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ pokriva valovita dvokapna streha iz pločevine in lesa. Korpus
je obdan z vencem umetnih okraskov. Pod korpusom je podstavek za
vazo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zgodba o vzroku postavitve križa ni znana. Križ na Breznikovi kajži je
leta 1994 obnovil Maks Štruc, blagoslovil pa ga je v mesecu maju 1994,
župnik Igor Glasenčnik.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 107.

Geo-Koordinate:
46.616519° geogr. širina, 15.413918° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla 41
2362 Kapla
Križ stoji na domačiji pri Breznikovi kajži na Spodnji
Kapli 41.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

Obnovljen 1994

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Breznikova kajža
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Križ pri cerkvi
sv. Katarine na Kapli

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Na visokem kamnitem podstavku kvadraste oblike stoji umetniško izdelan železen križ.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ta križ je nekdaj krasil vrh cerkvenega zvonika na Kapli. V letu 2010 so
križ zamenjali z novim, tega starega pa so prenovili in postavili na zabetoniran podstavek ob cerkvi.
Vir: Jože Motaln, župnik na Kapli, 9.3.2012

Geo-Koordinate:
46.63668598343129° geogr. širina, 15.375688076019287° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Kapla 1
2362 Kapla
Križ stoji za cerkvijo sv. Katarine in gleda na center
Kaple.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Križ iz katerega izhajajo žarki

Čas

n a s ta n k a :

Obnovljen 2010

Lastnik / Varuh:
Župnija Kapla
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Križ pri Četniku

K at e g o r i j a :

Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Opis
Železen križ in korpus sta pritrjena na drevo. Križ pokriva dvokapna
železna streha. Okoli korpusa je ovit venec iz umetnih rož.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je pritrjen na drevesu, ki stoji okoli 30 metrov nižje od poti v gozdu,
pod domačijo Četnik. Križ je postavljen v spomin na 13 ustreljenih ljudi, ki so jih partizani prignali s Fale, pri Četniku zaslišali in potem posamezno vodili v gozd ter ubili. Devet jih je pokopanih v skupnem grobu
(med njimi ena ženska), ostale tri so pokopali posamezno, enega pa so
odpeljali na pokopališče na Kaplo. Alojz Adam je vse to videl, saj je v
bližini pasel živino.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 111.
Geo-Koordinate:
46.612662° geogr. širina, 15.405481° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla 44
2362 Kapla
Križ je pritrjen na drevesu pod domačijo Četnik na Sp.
Kapli 44.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

Po letu 1945

Lastnik / Varuh:
Domačija p.d. Četnik
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Križ pri hiši na Lehnu

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z lesenim razpelom prekriva valovita dvokapna streha narejena iz lesa in prekrita s pločevino. S hrbtne strani so na križ pritrjene
deske v obliki deltoida.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zgodba o nastanku in vzroku postavitve križa ni znana. Dvoriščni križ
stoji na tem mestu že od nekdaj.
Ustni vir: Jožefa Helbl, 2011.

Geo-Koordinate:
46.544873° geogr. širina, 15.332749° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Lehen na Pohorju 38 a
2363 Podvelka
Križ stoji na vrtu hiše Lehen 38a.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

/

napisi:

Lastnik / Varuh:
Helbl Jožefa
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Lamprehtovo znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Zidano znamenje z nišo, kjer je prostor za kipec. Pokriva jo dvokapna
streha, na vrhu katere je križ. Nišo zapira stekleno okno. Stene kapele
niso poslikane.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Bilo je v Slomškovih časih (1800-1862), ko je ob neki hudi nevihti strela
na polju nad hišo ubila žanjico, ki je pomagala domačim pri spravilu
žita. Bežala je pred bližajočo nevihto. Najverjetneje se je zatekla pred
dežjem pod kakšno drevo ob robu njive in strela jo je ravno tam našla.
Bila je na mestu mrtva. Da bi dogodek ne šel v pozabo, so nesrečni
žanjici postavili spominski križ. Dolga leta je stal na tem mestu, kjer
stoji sedaj znamenje z nišo. Leta 1992 so znamenje povsem obnovili in
meseca maja ob šmarnični pobožnosti blagoslovili.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini, Koroški tednik, let III, št. 37/38, 23. september 1999, str.7.; Igor
Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995, str.103.

Geo-Koordinate:
46.628444° geogr. širina, 15.353923° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Kapla 30
2362 Kapla
Znamenje stoji v bližini domače hiše Lamprehtove
domačije na Zgornji Kapli 30.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V notranjosti je preprost kip Lurške Matere Božje.

Umetnik/umetnica:

Kapelo je postavil Jurij (Georg) Vollmeier

Čas

n a s ta n k a :

1850, obnovili 1992

Lastnik / Varuh:

Danilo, Mirko in Martin Črešnik
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Lenčev križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ ima leseno nebo. Razpelo pokriva valovito oblikovana
pločevinasta streha. Okoli korpusa je venec umetnih rož.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ so postavili v spomin na delavca, ki se je na kmetiji Lenče smrtno
ponesrečil ob podiranju hrasta. Zgodila se je nesreča in hrast ga je pokopal pod seboj. Bil je na mestu mrtev. Kdo je to bil, pa ni več znano.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 114,115.

Geo-Koordinate:
46.600446° geogr. širina, 15.410206° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla
2362 Kapla
Križ stoji na Spodnji Kapli, ob asfaltirani cesti, ki pelje
ob Čermenici proti Kapli.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim.

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

20. stoletje

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Lenč
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Lesjakova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela spada med kapele zaprtega tipa in ima pravokotno tlorisno obliko s polkrožnim zaključkom na hrbtni strani. Kapelo pokriva
trikapna pločevinasta streha. Vhod v notranjost kapele zapirajo lesena
zastekljena vrata.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelo so postavili v spomin na požar na kmetiji, ki je uničil svinjak.
Ustni vir: družina p.d. Lesjak, 2011.

Geo-Koordinate:
46.567347° geogr. širina, 15.293635° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Janževski vrh 40
2363 Podvelka
Kapela stoji na domačiji Lesjak, Janževski vrh 40.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na levi zunanji strani je naslikana podoba sv. Antona
Padovanskega, na desni sv. Florijana in v trikotnem
zatrepu nad vhodom je naslikano Velikonočno jagnje. V notranjosti krasi kapelo kip Marije.

Umetnik/umetnica:

Kapelo je poslikal Vidmar F.

Čas

n a s ta n k a :

Obnovljena 2000.

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Lesjak.
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Lesjakova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica pravokotnega tlorisa s polkrožnim zaključkom je s konca 19.
stoletja. Pokrita je z dvokapnico, fasade členijo sedlasto zaključen vhod
v pravokotnem okvirju in pravokotni poslikani niši.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
1988 bila kapela obnovljena.
Na grebenu, kjer stoji kapela, je potekala stara pot, se je zgodil čudež sledi. Menda se je večkrat prikazovala Marija.
Ustni vir: gospe Lesjak

Geo-Koordinate:
46.60127762161884° geogr. širina, 15.43553352355957° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vurmat 40
2363 Podvelka
Kapelica stoji v bližni domačije Lesjak (Vurmat 40),
vzhodno od ceste, ki vodi od Sv. Duha na Ostrem
vrhu do Grilovega vrha.

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh:
Remšak Stanislav

Evidenčna
18290

številka dediščine:
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Ležančev križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Visok križ, na katerem je korpus Križanega. Streha je polkrožna kapnica
narejena iz pločevine. Okoli Kristusa je obešen venec umetnih rož.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ stoji na križišču cest, ena gre do Ležančeve kmetije, druga do meje z
Avstrijo. Nekdaj je pot vodila tod mimo do Arnfelsa (slov. Arvež) v sosednji Avstriji. Križ je bil postavljen najverjetneje kot kažipot mimoidočim.
Zaradi bližine ceste je bil križ pogosto tarča raznih zasmehovanj in
skrunitev. Tako se je zgodilo med drugo svetovno vojno, ko je na Kapli
poučeval učitelj Franc Hasewent. Pogosto se je vračal v Arnfels. Nekega
dne je šel in križ poškodoval, strl je na korpusu roke in noge, tako, da
so morali po vojni križ povsem obnoviti. Ta učitelj je moral kasneje na
fronto, kjer je bil ranjen, saj mu je v eksploziji odtrgalo roke in noge.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 109.

Geo-Koordinate:
46.648613° geogr. širina, 15.373926° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Kapla 7
2362 Kapla
Križ stoji na križišču poti na domačijo Ležanc, Zgornja
Kapla 7.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

Ni znan

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Ležanc
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Lipa - Spomenik
osamosvojitve Slovenije

K at e g o r i j a :

Kultni in pravni spomenik

Opis
Pod lipo je postavljena pravokotna marmornata plošča s posvetilnim
zapisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V številnih krajih po Sloveniji so v spomin na osamosvojitev Slovenije
posadili lipo.

Geo-Koordinate:
46.636362° geogr. širina, 15.375970° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Kapla
2362 Kapla
V centru Kaple v majhnem parku je posajena lipa in
pod njo spominska plošča.

Upodobljeni

motivi

Napis na plošči:
LIPA POSAJENA
ZA SAMOSTOJNO
SLOVENIJO
25.6.1991

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

25.6.1991

Lastnik / Varuh:
Občina Podvelka
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Liženkov križ

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Leseno razpelo s Križanim ima leseno deltoidno nebo in strmo dvokapnico iz pločevine. Na križu je kip Križanega, pod njim je kipec Marije. Na
vrhu križa je letnica prenove.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je bil postavljen v spomin na požar, ki je leta 1790 upepelil gospodarsko poslopje Liženkovega posestva. Da bi Bog v prihodnje varoval
domačijo in domače vsega hudega, posebej pa časnega in večnega ognja so kmalu zatem postavili križ in poleg zasadili dve lipi. V maju 1992
so križ obnovili. Ob obredu blagoslovitve je bila šmarnična pobožnost.
Zbralo se je okrog 150 ljudi od blizu in daleč. Obnovljeni križ je blagoslovil župnik Igor Glasenčnik.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 109.

Geo-Koordinate:
46.631865° geogr. širina, 15.355944° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Kapla 31
2362 Kapla
Križ stoji blizu hiše na domačiji Liženk na Zgornji
Kapli 31.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Razpelo s Križanim. Pod njim je v križevni tabli Marijin
kipec.

Čas

n a s ta n k a :

1790, prenovili 1991

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Liženk
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Malinčev križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z lesenim razpelom pokriva valovita dvokapna pločevinasta
streha.

Geo-Koordinate:
46.583405° geogr. širina, 15.327035° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Janževski vrh 93
2363 Podvelka
Križ stoji ob cesti iz Podvelke proti Janževskemu vrhu
pri domačiji Malinče, Janževski vrh 93.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

/

napisi:

Lastnik / Varuh:
Družina p.d Malinč
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Marijina kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica odprtega tipa z mnogokotnimi stebri iz leta 1884. Polkrožno
zaključena. Fasade členijo rahlo šilaste odprtine. Pločevinasta streha.
Lesena okna s kovanimi mrežami. V obokani notranjščini je kip Marije z
detetom. Opečni tlak.

Geo-Koordinate:
46.63423283121691° geogr. širina, 15.390729904174804° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2363 Podvelka
Kapelica stoji severno ob cesti Zgornja Kapla - Sv.
Duh na Ostrem vrhu.

Upodobljeni

motivi

Kip Marije z detetom

Čas

1884

/

napisi:

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Krautberger Matej, Spodnja Kapla 103

Evidenčna
18275

številka dediščine:
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Marijina kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica s polkrožnim vhodom in stranskima poslikanima nišama ima
odprto lopo na dveh stebrih. V notranjosti je kip Marije, ki ga uporabljajo pri procesijah.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica je last župnije Brezno in služi kot shramba Marijinega kipa, katerega uporabljajo pri Marijinih procesijah. Kapelica pa služi tudi kot
postaja pri drugih cerkvenih procesijah.
Ustni vir: Ida Ofič, 2010.

Geo-Koordinate:
46.59647120645817° geogr. širina, 15.317344665527343° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brezno 27a
2363 Podvelka
Kapelica stoji v središču naselja, severno od cerkve
Marijinega Vnebovzetja in ob hiši Brezno 27A.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

A.1930 Sv. Marija prosi za nas! 1945.G
V notranjosti je kip Marije, ki ga uporabljajo pri
procesijah. V zunanjih nišah sta freski sv. Alojzija in sv.
Jožefa.
Na strani v plitki polkrožni luneti Marija v votlini.

Umetnik/umetnica:
AG ?

Čas

1930

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Župnija Brezno

Evidenčna
18257

številka dediščine:
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Marijina tabla pri Četniku

K at e g o r i j a :

Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Leseno znamenje je pravokotne oblike in ga pokriva dvokapna lesena
streha. Zapirajo ga lesena in delno zastekljena vratca.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pri Četniku na Sp. Kapli je ob poti v gozdu na drevesu pritrjena majhna Marijina tabla s kipcem Matere božje. Naredil in postavil jo je Alojz
Adam, ker ga je na tem mestu pogosto strašilo. Znamenje je blagoslovil
župnik Ignacij Kreslin leta 1968.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 111.

Geo-Koordinate:
46.612680° geogr. širina, 15.405729° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla 44
2362 Kapla
Znamenje visi ob poti na drevesu pri domačiji Četnik
na Sp. Kapli 44.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V notranjosti znamenja je kip Marije. V zatrepu
znamenja pa je nameščena majhna podoba Marije z
Jezusom.

Umetnik/umetnica:
Alojz Adam

Čas

1968

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Domačija p.d. Četnik
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Marijina tabla
pri Zgornjem Kočuniku

K at e g o r i j a :

Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Leseno znamenje je pravokotne oblike in pokrito z leseno dvokapno
streho. Zapirajo ga lesena in zastekljena vratca.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Marijina tabla s podobo Marije je bila postavljena v zahvalo zaradi
srečne vrnitve Antona Poglovnika (roj. 1922) iz nemške vojske. Ko se
je leta 1945 vračal proti domu, kjer je živela njegova mama, je najprej
zagledal vogal te kajže in si rekel: »Tukaj bo stala zahvalna tabla v čast
Mariji, ker sem se vrnil živ in zdrav iz vojnih strahot.« Kasneje je obljubo
izpolnil. Znamenje so pred okoli 16 leti obnovili.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 109.

Geo-Koordinate:
46.631512° geogr. širina, 15.389571° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla 6
2362 Kapla
Znamenje je pritrjeno na kajžo pri Zgornjem
Kočuniku na Sp. Kapli 6.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V znamenju je shranjen kip Marije.

Čas

n a s ta n k a :

Po letu 1945, obnovili 1994

Lastnik / Varuh:

Domačija p.d. Zg. Kočunik
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Miheličev križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ stoji pritrjen na betonskem podstavku. Na križ so s hrbtne
strani pritrjene deske v obliki deltoida. Pokriva ga dvokapna lesena
streha. Korpus obdaja venec iz umetnih rož.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ pri Miheliču je bil postavljen kot spomin na tragičen dogodek, ko
je neznanec na tem mestu ubil drugega. Po pripovedovanju naj bi se to
zgodilo še za časa Avstro-Ogrske, ko je bila pri Zg. Miheliču (nekateri jo
imenujejo Švarckajša) gostilna. Mimo hiše je šla precej prometna pot s
Kaple v Lučane. Ljudje so se radi ustavljali v gostilni. Marsikdaj je zaradi
pijanosti in pod vplivom alkohola nastal prepir in pretep. V enemu od
takšnih prepirov, ki je nastal v gostilni, je prišlo do uboja, ki se je zgodil
nekoliko niže pod hišo. Nekdanja pokora za storjeni zločin je običajno
zahtevala, da je moral obsojenec poleg prestane kazni postaviti marsikdaj spominsko kapelo ali pa vsaj križ.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 109 in 110.

Geo-Koordinate:
46.650458° geogr. širina, 15.395052° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla 94
2362 Kapla
Križ stoji ob cesti na domačijo Mihelič na Spodnji
Kapli 94 ob robu gozda.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

Ni znan

Lastnik / Varuh:

Domačija p.d. Zgornji Mihelič
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Mikoševa kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica pravokotnega tlorisa, pokrita s skodlasto dvokapnico. Fasado
členi polkrožen vhod z železnimi vratnicami. Prelom 19. in 20. stoletja.
Pomembna kot prostorski akcent.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela nastala v spomin, na župnika, ki sta se vtopila na brodu čez
Dravo. Naj bi se obiskala Kacovo domačijo na onem bregu Drave, na
Janževskem Vrhu.
Ustni vir: gospa s Kacove domačije

Geo-Koordinate:
46.589422992479726° geogr. širina, 15.299491882324218° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Kozji Vrh 40
2363 Podvelka
Ob glavni cesti, na levi strani, v smeri Dravograd

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis nad portalnim lokom Marija prosi za nas.
V kapeli je podoba Marije Pomagaj. Gre za delo slikarke Liljane Tomažič iz leta 1988.
Podoba Marije Pomagaj je večkrat ponovljena v slovenski umetnosti, gre za očitno in namerno kopiranje
motiva. Originalna podoba izhaja iz leta 1600, katere
avtor je severnjaški renesančni slikar Lucas Cranach,
pri nas pa je podoba bolj znana kot oltarna slika
romarske Marijine cerkve v Brezju na Gorenjskem,
katere avtor je baročni slikar Leopld Layer.

Umetnik/umetnica:
Liljana Tomažič, 1998

Čas

n a s ta n k a :

prelom 19. v 20. stoletje

Lastnik / Varuh:

Dravske elektrarne d.o.o.

Evidenčna
18262

številka dediščine:
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Močivnikova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Velika zidana kapela odprtega tipa. Kapela ima notranji prostor z oltarno mizo, na kateri je kip Marije. Streha je strma dvokapnica in krita z
opeko. Zunanje niše niso poslikane. V zatrepu kapele je napisna plošča.
Vhod v notranjost zapirajo lesena vrata s steklenim oknom.
Kapela je lepo vzdrževana.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Leta 1943 se je Julijana Topler, gospodarica na Močivnikovem posestvu,
zaobljubila, da bo postavila kapelo, če se njen mož Rudolf srečno vrne
iz druge svetovne vojne. Res se je vrnil živ in zdrav, vendar je bila obljuba izpolnjena šele leta 1985. Ker je v letu 1981 umrl tudi sin Rudolf, je
sedanja kapela tudi spomin nanj in za srečo in blagoslov Močivnikove
domačije. Kapela je bila blagoslovljena leta 1985. Blagoslovil pa jo je
takratni župnijski upravitelj Jože Kolmanko.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str.103,104.

Geo-Koordinate:
46.654546° geogr. širina, 15.353036° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Kapla 13
2362 Kapla
Kapela stoji na domačiji Močivnik, ob državni meji
Slovenija-Avstrija, na Zgornji Kapli 13.

Upodobljeni

motivi

Napis na kapeli:
19 T.R.J. 85
V notranjosti je kip Marije.

Čas

1985

/

napisi:

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Družina Gros
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Močnikov križ

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Nizek križ ima leseno polkrožno nebo. Na njem je pritrjen kipec
križanega. Streha križa je valovita in polkrožno oblikovana, narejena iz
pločevine. Okoli križa je cvetlična greda in lična lesena ograja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Močnikov križ je bil postavljen jeseni leta 1945 v zahvalo za srečno vrnitev iz vojske Močnikovih sinov Ivana in Mihaela Štelcerja ter sorodnika Draga Štelcerja. Postavila sta ga oče Anton Štelcer p.d. Močnik in
njegova žena Marija. Fantje so bili v nemški vojski in so srečno preživeli
vojno vihro in vse borbe po Evropi. Blagoslovitev križa je bil dan velike
zahvale Bogu za vse dobro. Mnogi fantje s Kaple so v nemški vojski padli, zato je bila sreča preživelih ob vrnitvi s fronte toliko večja.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 110.

Geo-Koordinate:
46.627114° geogr. širina, 15.347516° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Kapla 38
2362 Kapla
Križ stoji na nekdanji domačiji Zg. Fel, ob novi stanovanjski hiši, na Zgornji Kapli 38.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

1945

/

napisi:

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Močnik
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Nagrobnik pobitim
Madžarom

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Železen nagrobni križ kot simbol grobišča.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pri domačiji Zg. Polič, na mestu, kjer stoji križ, so partizani tik pred koncem vojne pobili madžarske vojake, ki so se jim predali. Grobove, teh je
okoli deset, so si morali skopati sami.
Križ je bil prvotno postavljen na pokopališču na Kapli, vse do leta 1995,
ko so ga prenesli nazaj na mesto pobojev. Danes zanj skrbi gospod, pri
katerem so se Madžari odpočili preden so nadaljevali pot, ki jih je pripeljala v smrt.
Mesto povojnih pobojev si je pred leti prišla ogledat tudi komisija za
povojne poboje iz Ljubljane.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 112.

Geo-Koordinate:
46.647596° geogr. širina, 15.336687° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Kapla
2362 Kapla
Križ se nahaja v gozdu pod domačijo Zg. Polič na
Zgornji Kapli 16.

Upodobljeni

motivi

/

Napis na plošči:
1945
USTRELJENIM MADŽAROM
V SPOMIN
1995

Čas

1945

napisi:

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Občina Podvelka
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Odanov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z lesenim korpusom je pokrit z valovito dvokapno streho iz
pločevine. Korpus obdaja venec iz umetnih rož. Okoli križa je postavljena lesena ograja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ pri Odanu na Sp. Kapli je dala postaviti Jožefa Viltužnik, poročena z
Ivanom Volmajerjem. Ker je ta padel v drugi svetovni vojni, se je poročila
z vdovcem Francem Viltužnikom, ki je bil gospodar na Odanovem posestvu. Križ je postavila v dober namen za srečno končano vojno, kakor
je sama vedno govorila in zaradi tromeje kmetij (Odan, Gradišnik in
Drulek). Ker je bilo po vojni težko dobiti dovoljenje za postavitev križa,
se je njena želja izpolnila šele 18. oktobra 1970, ko so križ blagoslovili.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 110.

Geo-Koordinate:
46.627160° geogr. širina, 15.419263° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla 62
2362 Kapla
Križ stoji v gozdu pri odcepu k domačiji Odan na Sp.
Kapli 62.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Razpelo s Križanim. Pod njim je napis:
JV 1970

Umetnik/umetnica:

Križ je dala postaviti Jožefa Viltužnik

Čas

1970

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Družina Lep

58

Partizanska bolnišnica
Tevakin pri Drulku

K at e g o r i j a :
Pomnik

Opis
Od decembra 1944 je delovala partizanska bolnišnica, v kateri se je skupaj zdravilo 37 ranjencev. Bolnica z enim prostorom in pogradi ni bila
nikoli zidana.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
PARTIZANSKA SANITETA NA KOZJAKU
( BOLNIŠNICA TEVAKIN)
V letu 1944 se je NOG razširilo tudi na zelo izpostavljeno območje ob
naši državni meji na Kozjaku.
S povečano borbeno aktivnostjo partizanov na območju severno od
Drave, se je pričel kasneje pojavljati problem ustrezne zdravstvene
oskrbe ranjenih in obolelih borcev.
S Pohorskim odredom je 22. septembra 1944 prišel na Kozjak sanitetni
referent Vinko Gregorc - Suhi in na območju severno od Drave takoj
pričel organizirati sanitetno službo. Za ranjence je uredil tri manjše
bunkerje oz. zemljanke.
Suhi je po vztrajnem iskanju našel za novo bolnišnico težko dostopno, vendar izredno ugodno lokacijo na Sp. Kapli v Drulenkovem gozdu,
približno 800 m nad Drulenkovim mlinom. Drulenkova domačija zaradi odprte lege ni bila primerna za zadrževanje vojaških enot in je bila
bolnišnica zato manj izpostavljena.
Posebnost bolnišnice (zemljanke) je bila v tem, da so jo zgradili brez
žebljev. Tloris bolnišnice, imenovali so jo Tevakin, je meril 12 x 4 m.
Deske za stene, strop in vso notranjo opremo je podaril Štefan Doršnik,
podporni les so posekali v Drulenkovem gozdu. Bolnišnica Tevakin je
bila zelo funkcionalno zgrajena, bivalni prostor je bil od kuhinje ločen.
V bolnišnici je bilo prostora za okoli 25 ranjencev, več kot jih je v času
delovanja v njej bilo.
Bolnišnica Tevakin je delovala na izpostavljenem terenu ob severni meji
v neposredni bližini nemških postojank. Za njeno približno lokacijo so
vedeli okoliški kmetje, slutili pa tudi Nemci, vendar v šestih mesecih delovanja ni bila izdana oz. odkrita.
Danes ni ohranjeno od bolnice nič. Na njenem mestu je postavljena lesena miza s klopmi in informacijska tabla.
Vir: dr. Marjan Linasi, informacijski pano, Spodnja Kapla.

Geo-Koordinate:
46.633906° geogr. širina, 15.422149° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla
2362 Kapla
Bolnišnica stoji v gozdu, pri domačiji Drulek v naselju
Spodnja Kapla.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na mestu nekdanje partizanske bolnišnice stoji informacijski pano.

Čas

1944

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Občina Podvelka

Evidenčna
EŠD 8229

številka dediščine:
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Partizansko grobišče
na pokopališču

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Nagrobnik na grobu je iz marmorja in z napisno ploščo. Ob strani je
postavljen steber s peterokrako zvezdo na vrhu. Grobišče je posvečeno
šestim borcev Lackovega odreda (1941-1945).

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Maks Gamzi, rojen leta 1927 pri Bolfenku v Slovenskih goricah, delavec. V partizane je odšel avgusta 1944, bil ujet, poslan v koncentracijsko
taborišče Dachau, pri Šentilju skočil z vlaka, se ponovno pridružil partizanom in 2. februarja 1945 ga je na Kapli ustrelila nemška patrulja.
Kristijan Mihelač, rojen leta 1919 na Rdečem Bregu, delavec. Oktobra
1944 se je priključil partizanom Lackovega odreda, padel na Kapli pri
kmetu Grubelniku, ko so Nemci napadli prvi in drugi bataljon Lackovega odreda.
Vir: Marjan Žnidarič, Spominska obeležja Lackovega odreda, Maribor,
2007, str. 59.

Geo-Koordinate:
46.635969° geogr. širina, 15.375119° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Kapla
2362 Kapla
Grob je na vaškem pokopališču v naselju Zgornja
Kapla.

Upodobljeni

motivi

Napis na plošči:
PRERANO NAS JE STRLA
SMRT ZA VAS DA LAHKO
SVOBODNI ŽIVITE!

/

napisi:

MAKS GAMZI *2.10.1927 padel 10.2.1945
KRISTIJAN MIHELAČ padel 19.11.1944
NEZNANI RUSKI OFICIR
TRIJE NEZNANI BORCI
V spomin padlim partizanom Lackovega odreda.

Čas

1967

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Občina Podvelka

Evidenčna
EŠD 8217

številka dediščine:
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Pečev križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z razpelom prekriva dvokapna valovita streha iz zeleno prebarvane pločevine. Okoli korpusa je pritrjen venec posušenih rož. Križ
obdaja lesena ograja z vratci. Na ograji je pritrjena tudi polica za postavitev vaze ali sveč.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ so po pripovedovanju Antona Vrabra p.d. Prekla (umrl leta 1994)
postavili v spomin na tragičen dogodek, ki se je zgodil v 18.stoletju. Takrat sta nekdanji gospodar pri Peču in hlapec vozila velik hlod za prešo.
Voz je prevrnilo in hlapec je ostal pod njim. Bil je na mestu mrtev. V
spomin na ta tragičen dogodek so postavili križ.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 110.
Geo-Koordinate:
46.61524108201056° geogr. širina, 15.421999096870422° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnj kapla 51
2362 Kapla
Križ stoji na domačiji pri Peču na Sp. Kapli 51.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Razpelo s križanim, nad katerim je napis INRI

Čas

n a s ta n k a :

18.stoletje

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Peč
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Plošča zgodovine župnije
Kapla

K at e g o r i j a :

Tabla (reklamna, imenska), Fasadni ornament

Opis
Marmornata plošča pravokotne oblike, na kateri je kratka zgodovina
župnije Kapla.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ime Kapla prvič zasledimo že leta 1056!
Kdaj je bila zgrajena prva cerkev, ni znano, vendar se kot Remšniška
podružnica omenja 22.9.1389 v listini deželnega arhiva na Dunaju!
Sedanja Kapla se je razvila v srednjem veku, ko so si podložniki gradov krčili gozd in ustanavljali samotne kmetije. Prihajali so iz Koroške,
zato je na tem prostoru še danes značilno koroško narečje. Kapla spada
narečno pod Koroško, ozemeljsko pa pod Štajersko!
V času turških vpadov (1532) je bila cerkev požgana in oskrunjena, vendar so jo 1535 ponovno obnovili in blagoslovili.
Leta 1795 je Kapla postala lokalna kaplanija, župnija pa je postala 1892!
1813. leta je cerkev pogorela, pogorelo pa je tudi župnišče. Zato so cerkev obnovili.
Leta 1859 je župnija Kapla spadala pod Sekovško škofijo (Graz), leta
1923 pa je postala del Lavantinske škofije (Maribor).
Zadnja večja obnova cerkvene stavbe je bila leta 1987 in 1992!
Vir: Spominska plošča na cerkvi sv. Katarine, Kapla.

Geo-Koordinate:
46.636725° geogr. širina, 15.375202° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Kapla
2362 Kapla
Plošča je pritrjena na fasado župne cerkve sv. Katarine.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
DOBRODOŠLI,
SPOŠTOVANI GOSTJE, IZLETNIKI, ROMARJI…
Ime Kapla prvič zasledimo že leta 1056!
Kdaj je bila zgrajena prva cerkev, ni znano, vendar se
kot Remšniška podružnica omenja 22.9.1389 v listini
deželnega arhiva na Dunaju!
Sedanja Kapla se je razvila v srednjem veku, ko so si
podložniki gradov krčili gozd in ustanavljali samotne
kmetije. Prihajali so iz Koroške, zato je na tem prostoru še danes značilno koroško narečje. Kapla spada
narečno pod Koroško, ozemeljsko pa pod Štajersko!
V času turških vpadov (1532) je bila cerkev požgana
in oskrunjena, vendar so jo 1535 ponovno obnovili in
blagoslovili.
Leta 1795 je Kapla postala lokalna kaplanija, župnija
pa je postala 1892!
1813. leta je cerkev pogorela, pogorelo pa je tudi
župnišče. Zato so cerkev obnovili.
Leta 1859 je župnija Kapla spadala pod Sekovško
škofijo (Graz), leta 1923 pa je postala del Lavantinske
škofije (Maribor).
Zadnja večja obnova cerkvene stavbe je bila leta
1987 in 1992!
Župnija šteje 880 prebivalcev. Ob večerih je cerkev
osvetljena in posebej očarljiva.
Cerkev je posvečena sv. Katarini Sinajski (Aleksandrijski), ki goduje 25. novembra!
HVALA ZA OBISK IN VAŠ DAR
ZA VZDRŽEVANJE CERKVE

Čas

n a s ta n k a :

2. polovica 90-tih let 20. stoletja

Lastnik / Varuh:
Župnija Kapla
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Plošnikova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Mogočna zidana kapela stoji na umetnem hribčku v bližini stanovanjske hiše. Do nje vodijo betonske stopnice. Kapela ima lesen nadstrešek.
Vhod v notranji prostor zapirajo lesena vrata. Streha je strma dvokapnica in krita s pločevino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Takratni gospodar Plošnikove domačije je odšel na rusko fronto. Zaobljubil se je, da bo postavil kapelo Mariji v čast, če se vrne živ in zdrav
nazaj na svoj dom. Svojo obljubo je izpolnil.
Kapela je bila v času pred drugo svetovno vojno precej obiskana, saj je
tod mimo peljala najkrajša pešpot iz Kaple v Podvelko.
Obnovljeno kapelo sta leta 1998 blagoslovila župnik iz Brezna Slavko
Štefko in župnik s Kaple Igor Glasenčnik.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini,
Koroški tednik, let II, št. 32, 20. avgust 1998, str.7.

Geo-Koordinate:
46.612741° geogr. širina, 15.352188° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Javnik 25
2363 Podvelka
Kapela stoji v bližini domačije Plošnik, Javnik 25.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V notranjosti kapele je obnovljen kip Marije Kraljice.
Napis nad vhodom:
SVETA MARIJA PROSI ZA NAS

Umetnik/umetnica:

Restavrator kipa Anton Jezovšek iz Maribora

Čas

n a s ta n k a :

Začetek 20. stoletja, obnovljena je bila 1968, 1988,
1998

Lastnik / Varuh:
Anton Ofič
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Podlesnikov križ

K at e g o r i j a :

Poljski križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ in razpelo pokriva dvokapna valovita streha iz lesa, prekrita
s pločevino. S hrbtne strani so na križ pritrjene deske v obliki romba.

Geo-Koordinate:
46.559042° geogr. širina, 15.314080° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Janževski vrh 70
2363 Podvelka
Križ se nahaja na travniku nad domačijo Podlesnik, na
Janževskem vrhu 70.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

/

napisi:

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Podlesnik
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Pokopališki križ
na Zgornji Kapli

K at e g o r i j a :

Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Opis
Na zelo visokem stebru je postavljeno razpelo z velikim korpusom.
Streha je valovita dvokapnica in narejena iz pločevine.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križi na pokopališčih so simbol upanja v boljše posmrtno življenje.

Geo-Koordinate:
46.635970° geogr. širina, 15.374949° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Kapla
2362 Kapla
Križ stoji na pokopališču na Zgornji Kapli.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

neznan

Lastnik / Varuh:
Župnija Kapla
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Pokopališki križ v Breznu

K at e g o r i j a :

Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Opis
Velik lesen križ z velikim korpusom. Ima strmo dvokapno streho.

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

Geo-Koordinate:
46.595973° geogr. širina, 15.317727° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brezno
2363 Brezno
Križ stoji na pokopališču v Breznu.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim.

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

neznan

Lastnik / Varuh:
Župnija Brezno
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Prajsov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ ima leseno deltoidno nebo. Na njem je pritrjen kipec Kristusa.
Okoli njega je venec rož. Streha je dvokapnica in narejena iz pločevine.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na mestu, kjer stoji križ, se je v 19. stoletju zgodila delovna nesreča z
vozom, ki je prevažal les po gozdni cesti od Huberja v Ožbalt na Lenštat,
od tam pa so ga splavljali po Dravi proti Srbiji. Voznik konjske vprege
je bil na mestu mrtev. Od kod je bil doma, je pozabljeno. Križ je dala
obnoviti Štefka Haložan v spomin na sina Frančiška, ki se je pri Podvelki
ponesrečil v avtomobilski nesreči. Blagoslov obnovljenega križa je opravil župnik Jože Kolmanko 16. avgusta 1981.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 110, 111.

Geo-Koordinate:
46.622507° geogr. širina, 15.402395° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla 31
2362 Kapla
Križ stoji ob cesti iz Ožbalta na Kaplo pod domačijo
Prajz, Spodnja Kapla 31.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

19. stoletje, obnovljen 1981.

Lastnik / Varuh:
Štefka Haložan
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Prajzov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Nizek lesen križ ima leseno deltoidno nebo. Na njem je pritrjen korpus Kristusa. Streha je dvokapnica, krita s pločevino. Okoli korpusa je
obešen venec umetnih rož. Pod korpusom je železna tabla v obliki srca
s posvetilnim napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Dne 22. maja 1939 sta v Ožbaltskem potoku, ki teče mimo, zaradi narasle vode utonila Anton Rotovnik, p.d. Bajs in sosed Peter Pavlič, p.d. Prajz.
V novembru istega leta so v njun spomin blagoslovili križ, ki danes stoji
nekaj metrov nad mestom, kjer se je zgodila nesreča.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 115.
Geo-Koordinate:
46.605162° geogr. širina, 15.389134° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ožbalt 23
2361 Ožbalt
Križ stoji v bregu v Ožboltskem grabnu, ob cesti, ki
vodi do domačije Bajs in Prajz. Ožbalt 23.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Razpelo s Križanim. Pod njim je tabla z napisom:
TUKAJ STA SE UTOPILA
POSESTNIKA
PETER PAVLIČ IN
ANTON ROTOVNIK
22.5.1939

Čas

1939

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Prajz
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Preklova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela z notranjim prostorom, kjer je manjši oltar, ima dve okenski odprtini za zračenje. Na hrbtni steni je rozeta, ki služi za zračenje
kapele. Streha je dvokapna, krita z opečno kritino. Vhod v notranjost
kapele zapirajo polkrožna lesena vrata.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Anton Vraber je o nastanku kapelice povedal naslednjo zgodbo:
»Naša kapela je blagoslovljena tik pred 1. sv.v., avgusta 1913. Na istem
mestu je prej stal križ, ki je bil nekdaj na kapelskem pokopališču. Moj
ded Franc Vraber je bil cerkveni ključar. Ko so na pokopališču drugi križ
postavili, je potem ta križ tu stal. V kapelo pa so razpelo postavili namesto njega. Tu pri nas, ja. Kapelo je postavil moj oče Franc Vraber.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini,
Koroški tednik, let II, št. 48, 10. december 1998, str.7. Igor Glasenčnik,
Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995, str. 104, 105.

Geo-Koordinate:
46.616087° geogr. širina, 15.425953° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla 52
2362 Kapla
Kapela stoji na posestvu Preklovih, na Spodnji Kapli
52.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V notranjosti kapele je na oltarju križ s Križanim,
poleg njega pa kip sv. Janeza in sv. Marije.

Umetnik/umetnica:

Dal postaviti Franc Vraber

Čas

n a s ta n k a :

1913, obnovljena 1931, 1957, 2008

Lastnik / Varuh:
Tone in Vanja Vraber

Evidenčna

številka dediščine:

EŠD 8200 (celotna domačija)
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Pušnikova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Bogato neoklasično členjena kapelica zaprtega tipa iz prve polovice
19. stoletja, pokrita s skodlasto dvokapnico. Fasade členijo polkrožen
vhod s pilastroma, plitki sedlati niši, pilastri in profiliran venčni zidec.
Plastičnost pročlja kapele spominja na neoklasistično profano arhitekturo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ker je pred 150 do 200 leti vsako leto poleti toča na polju uničevala pridelek, so zoper tega postavili kapelo. in res, toče ni več bilo.
Govora je pa tudi o tem, da je na tem mestu v času turških vpado stal
stolp, iz katrega so opazovali prihod Turkov in s tem opozarjali sosede
na nevarnost. Danes stolpa ni več, je pa okoli kapele precej ostankov in
strtih koščkov opeke in gradbnega materiala.
Po podatkih Glasenčnika je kapepa bila obnovljena in blagoslovljena
1968.
Vir: Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, 1995, str. 105.

Geo-Koordinate:
46.62934092847988° geogr. širina, 15.382146835327148° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Kapla 66
2363 Podvelka
Kapelica stoji zahodno od domačije Pušnik (Zgornja
Kapla 66), zahodno od ceste Ožbalt - Zgornja Kapla.

Čas

n a s ta n k a :

prva polovica 19. stoletja

Lastnik / Varuh:

Kozjek Anton in Marija

Evidenčna
18293

številka dediščine:
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Renatov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ ima deltoidno leseno nebo. Na njem je pritrjen kipec
Križanega. Streha je dvokapna in narejena iz pločevine. Okoli križa je
postavljena lična lesena ograja, na kateri sta dve polički za sveče. Pod
Križanim je polička za rože.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Tragična je zgodba o nastanku križa pri Renatu. Leta 1959 je bil na tem
mestu umorjen brat gospodarice. Ubil ga je znanec, ki je bil pogostokrat pijan in je imel pri sebi vedno velik lovski nož. Brat se je vračal od
soseda, kamor je šel pomagat delat. Proti večeru se je vračal domov, ko
ga je na poti srečal pijani znanec in ga večkrat zabodel do smrti.
Gospa ne ve, zaradi česa bi se sprla in kaj je bil povod tega dejanja. Pravi
le, da je med pijanimi ljudmi vse možno.
V spomin na bratovo smrt je njen mož dal postaviti križ, ki spominja na
ta dogodek.
Ustni vir: ga. Renat, 2010.

Geo-Koordinate:
46.620980° geogr. širina, 15.352712° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Javnik 22
2363 Podvelka
Križ stoji ob cesti v bližini domačije Renat na Javniku
22.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

1959, obnovili 2009

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Renat
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Rihterjeva kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela odprtega tipa ima polkrožen tloris. V notranjosti je
prostor z oltarjem. Na vsaki strani je eno okno, polkrožno zaključeno.
Streha je trikapna iz pločevine in na zadnji strani polkrožno zavita. Na
vrhu strehe je lepo kovan križ. Vhod v kapelo zapirajo velika dvokrilna vrata. Pred vhodom v notranjost je predprostor, ki ga podpirata dva
osmerostranična stebra. Ker gre tik kapele cesta, ščiti kapelo kamnita
škarpa.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Neka zgodba pripoveduje, da naj bi na mestu sedanje kapele stal lesen
križ, obdan s preprosto leseno ograjo, postavljen 1810. V njegovi bližini
je pastir pasel ovce. Zelo rad je preklinjal. Nekega dne se mu je približal
neznan in čuden človek. Dejal mu je nekako takole: »Sedaj ti bom pa
pokazal hudiča, ko me tako pogosto kličeš. Odvlekel te bom v "fuks
lukno" (jama nekoliko nižje v gozdu) in uničil!« Pastir je rad izgovarjal kletvico »hudič«. Neznanec je polomil še ograjo okrog križa, saj je
s silo odvlekel pastirja po bregu v gozd. Pastirja ni bilo nikoli več nazaj. Preprosto je izginil. Mnogi so kasneje pripovedovali, da je pri križu
velikokrat strašilo. Večkrat so slišali zvončkljanje. Sicer pa še dandanes
pri kapelici marsikdo sliši čudno zvonjenje. Mnoge je še nedolgo nazaj
strašilo, saj o tem vedno pripovedujejo. Rihterjevi so zato namesto križa
postavili kapelo in jo posvetili v čast Materi božji. Ob obnovi kapele so
našli letnico 1810, kar bi lahko označevalo datum njenega nastanka. 27.
maja 1984 je bila kapela ponovno obnovljena in blagoslovljena. Ob tej
priložnosti je bila pri kapeli šmarnična pobožnost. Ob obnovi misijona
v maju 1994 je bila pri kapeli sveta maša, ki sta jo darovala misijonarja
lazarista ob številni udeležbi vernikov.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini,
Koroški tednik, let III, št. 17/18, 6. maj 1999, str.7.; Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995, str. 105, 106.

Geo-Koordinate:
46.636548° geogr. širina, 15.382346° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla 5
2362 Kapla
Kapela stoji pod Lipnikovim vrhom, pod domačijo
p.d. Lipnik na Spodnji Kapli 5.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V notranjosti kapele je na oltarju baročni kip MarijeMatere dobrega sveta z Jezusom v naročju in na vsaki
strani po enim angelom.

Umetnik/umetnica:

Kapelo je dal postaviti Pšajder,

Čas

n a s ta n k a :

1884, obnovljena 1922 in 1984, 1990

Lastnik / Varuh:

Mihael in Alojzija Rihter, danes njuna hči Mihaela z
možem Jankom Krautbergerjem
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Rižnikov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Leseno razpelo z majhnih kipcem Kristusa. Streha je pločevinasta dvokapnica. Okoli Križanega je obešen venec umetnih rož.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ob tem križu se je dogodila tudi zanimiva zgodba, ki pravi tako:
»Bilo je neke mesečne noči. Na nebu je sijala polna luna in svetlo je
bilo kot podnevi. Mežnarjev fant se je vračal s šihta na železnici okrog
polnoči. Na Rižnikovem klancu je bila ob stari cesti velika skala in ob
njej križ. Ob križu je stala soseda, za katero se je govorilo, da je že dolgo
časa bolna. Mežnarjev je pozdravil, ženska pa ni odzdravila in je le stala
tam. Fant je šel kar mimo, čez nekaj časa se je obrnil, pa ženske ni bilo
več. Ko je prišel domov, mu je oče povedal, da morata oditi zvonit. Umrla je namreč njihova vedno bolna soseda. Šele takrat se je fant zavedel,
da je videl prikazen.
Vir: Silva Pečar Banjanovič, Tatjana Mohorko s sodelavci, Bilo je nekoč,
Pripovedke, pravljice in druge ljudske pripovedi iz Brezna, Brezno, 1997,
str. 59.

Geo-Koordinate:
46.590214° geogr. širina, 15.324401° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brezno 52
2363 Podvelka
Križ stoji na bregu ob glavni cesti skozi naselje Brezno, Brezno 52.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

Ni znan

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Rižnik
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Rojerjeva kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Znamenje kvadratnega tlorisa, pokrito z opečno dvokapnico. Fasado
členi manjša niša v pravokotnem okvirju, v njej je kip Marije z detetom
in angeloma. Prelom 19. in 20. stoletja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Obnovljena leta 1991

Geo-Koordinate:
46.58411410902406° geogr. širina, 15.425662994384765° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vurmat 32
2363 Podvelka
Kapelica stoji ob domačiji Rojer (Vurmat 32), na
Grilovem vrhu.

Lastnik / Varuh:

Rauh Ljudmila in Dojnik Zofka

Evidenčna
18291

številka dediščine:
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Ropov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z deltoidnim lesenim nebom. Streha je strma dvokapnica,
krita s šitlni. Korpus Jezusa je kupljen. Okoli korpusa je iz blaga oblikovan cvetlični venec.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kdaj je bil križ postavljen, se ne ve. Križ so postavili verjetno zaradi
križišča in lažje orientacije mimoidočih.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 115.

Geo-Koordinate:
46.610271° geogr. širina, 15.422422° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla
2362 Kapla
Križ stoji ob cesti Sp. Kapla-Zg. Kapla, pod domačijo
Rop.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Družina Petar
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Skulptura v središču
Podvelke

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Iz kamna izklesana skulptura v obliki ženske je postavljena v trikotnem
betonskem vodnjaku, ki je obdan s tonalitnimi ploščami.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Skulpturo je naredil akademski kipar pred okrog 10 leti iz pohorskega
tonalita. Simbolizira pa ta skulptura pohorska dekleta, žene. V ljudskem
jeziku se je te skulpture prijelo ime „županova Micka“.
Vir: Anton Kovše

Geo-Koordinate:
46.58954833483381° geogr. širina, 15.328019857406616° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podvelka 20
2363 Podvelka
Skulptura stoji pred zgradbo občine Podvelka, Podvelka 20.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Skulptura je izklesana v obliki ženske.

Čas

n a s ta n k a :

okrog leta 2000

Lastnik / Varuh:
Občina Podvelka
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Spodnje Feletov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Visoko leseno razpelo. Na njem je pritrjen lesen kipec Križanega. Streha
je strma dvokapnica iz salonitne kritine. Križ ima delno leseno nebo v
zgornjem delu. Križ je star in slabo vzdrževan.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Domačija Sp. Felet je zapuščena.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 107.

Geo-Koordinate:
46.628053° geogr. širina, 15.343447° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Kapla 39
2362 Kapla
Križ stoji ob cesti na domačijo Sp. Felet na Zgornji
Kapli 39.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

Ni znan

Lastnik / Varuh:
Družina Črešnik
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Spodnje Kočunkov križ

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ je pokrit z dvokapno pločevinasto streho. Korpus obdaja
venec iz umetnih rož.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju je križ postavljen v spomin in opomin na hlapca,
ki bi ga naj raztrgal vrag, ker ni hotel z družino moliti. Raje si je med
molitvijo zunaj požvižgaval. Nekega večera ga je pokončal vrag, pustil
je samo njegove škornje in krvavo skalo.
Drugo pripoved je pripovedovala Roza Kašman p.d. Zg. Ležanec.Stari
Četnik (Francev dedek) naj bi gnal domov vole s sejma v Arnfelsu. Ko je
prišel v Huberjev les, se mu je približal neznan moški, ki je rekel: »Sedaj
ti bom jaz pomagal svetiti s tresko. »Ko sta prišla do Falanta, je neznan
moški naenkrat dejal: »Zdaj si pa spet sam sveti, Kočunkov bik me že
kliče.« Zginil je v noč, od Kočunkovega hlapca pa so našli drugo jutro
samo še njegove škornje in del raztrganega telesa, skala pa je bila še
dolgo krvava.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 108.

Geo-Koordinate:
46.631376° geogr. širina, 15.389819° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla 8
2362 Kapla
Križ stoji na domačiji Spodnji Kočunk na Sp. Kapli 8.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

neznan

Lastnik / Varuh:
Domačija Sp. Kočunik
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Spomenik hidroelektrarn
Ožbalt

K at e g o r i j a :
Pomnik

Opis
Vodna turbina hidroelektrarne Ožbalt. Pod njim je spominska plošča s
tehničnimi podatki.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Druga elektrarna na odseku Drave od Vuzenice do Fale je bila zgrajena
v letih 1957-1960 kot dvojčica višje ležeče HE Vuhred.
HE Ožbalt, četrta elektrarna na slovenskem delu Drave, izkorišča energetski potencial Drave na odseku od HE Vuhred do pričetka zajezitve HE
Fala. Okoliščina, da je bila grajena kot dvojčica HE Vuhred, je omogočila
več poenostavitve predvsem pri opremi in izvedbi del, kar je pripomoglo k hitrejši gradnji. Elektrarno so pričeli graditi 1957 in po treh letih sta
že pričela obratovati dva agregata. Ker ima HE Ožbalt enake energetske
parametre kot HE Vuhred, je bila tudi zanjo izbrana stebrna izvedba.
Z zajezitvijo reke Drave z jezovno zgradbo je nastalo akumulacijsko jezero dolžine 12,7 km.
Nanje so priključeni trije mrežni transformatorji in tri daljnovodna polja.
Vir: www.dem.si/slo/elektrarneinproizvodnja.

Geo-Koordinate:
46.576580° geogr. širina, 15.407024° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ožbalt
2361 Ožbalt
Spomenik v obliki turbine stoji pred vhodom v HE
Ožbalt.

Upodobljeni

motivi

Napis na plošči:
TITOVI ZAVODI
LITOSTROJ
LJUBLJANA- SLOVENIJA
HE OŽBALT- TURBINA 1

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Litostroj Ljubljana

Čas

n a s ta n k a :

1957-1960

Lastnik / Varuh:

HE Ožbalt, Dravske elektrarne Maribor d.d.
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Spomenik NOB
pri Urbančevi koči

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Granitni spomenik, posvečen ustanovitvi 1. Pohorske čete julija 1941.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
URBANČEVA LOVSKA KOČA, POMNIK NOB
V tej koči so si prvi pohorski partizani v drugi polovici julija 1941 uredili
šolsko taborišče. 30. julija so tukaj ustanovili prvo Pohorsko četo. Zaradi
nevarnosti nemškega napada so se že naslednji dan umaknili na drugo
lokacijo.
Vsa leta vojne je to območje Pohorja zaradi predanih in zavednih
domačinov partizanom nudila varno zavetišče, v neposredni bližini
koče pa je delovala tudi ena izmed številnih partizanskih bolnišnic.
Vir: Informativna tabla na Urbančevi koči.

Geo-Koordinate:
46.508506° geogr. širina, 15.307949° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Lehen na Pohorju
2363 Podvelka
Spomenik stoji v bližini lovske koče kmeta Urbanca v
naselju Lehen na Pohorju.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na spomeniku je posvetilni napis:
»Na tem mestu so prvi pohorski partizani 30.julija
1941 ustanovili četo, ki je v noči na 12. avgust istega
leta napadla okupatorjevo postojanko v Ribnici na
Pohorju. 11.8.1984, DO-KS PODVELKA.«

Čas

n a s ta n k a :

11.8.1984

Lastnik / Varuh:

ZB za vrednote NOB Podvelka

Evidenčna
EŠD 8218

številka dediščine:
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Spomenik padlim borcem

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Marmornat pravokoten spomenik z napisno ploščo. Spomenik je
posvečen padlim borcem Kaple.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pri Tacerjevih, po domače Tartinekovih na Zgornji Kapli, je bila spomladi 1944 prva partizanska postojanka na Kozjaku. Maja 1944 je Kobanski
vod Lackovega odreda izvedel na Kapli prvo partizansko preskrbovalno
akcijo na Kozjaku. Oktobra 1944 so se enote Lackovega odreda na Kapli
dvakrat spopadle z Nemci, ki so utrpeli večje izgube. Pri Šantlovi kmetiji na Zgornji Kapli sta v spopadu z nemškimi orožniki 7. avgusta 1944
padla komisar 1. bataljona Pohorskega odreda Alojz Kokol-Gortan in
Lizika Venger-Živka.
Konec leta 1944 in v začetku leta 1945 so bile na območju Kaple zopet
borbe z Nemci. Na bližnjem Dvoršnikovem vrhu je v borbi 31. januarja
1945 padel namestnik komandanta Lackovega odreda Dragutin Babić.
Vir: Marjan Žnidarič, Spominska obeležja Lackovega odreda, Maribor,
2007, str. 59.

Geo-Koordinate:
46.636695° geogr. širina, 15.376012° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Kapla
2362 Kapla
Spomenik stoji pred osnovno šolo na Zgornji Kapli.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
V SPOMIN
PADLIM BORCEM KOT ŽRTVAM FAŠISTIČNEGA TERORJA V ČASU NOB
(našteta so imela in letnice padlih)
NE ŽALUJTE ZA NAMI, BODITE HRABRI, KAKOR SMO
BILI MI.
SLAVA JIM

Čas

n a s ta n k a :

Obnovljen 2000

Lastnik / Varuh:

Občina Podvelka, ZB za vrednote NOB Kapla
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Spominska plošča
Lackovega odreda
v Ožbaltu

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Kovinska plošča pravokotne oblike z napisom. Na vrhu ima strešico, ki
napis varuje pred vremenskimi neprilikami.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V času velike aktivnosti enot 4. operativne cone in nastanka osvobojenega ozemlja poleti 1944 na Pohorju je bilo treba okrepiti narodnoosvobodilni boj tudi severno od Drave in v Prekmurju. To nalogo je dobil
Pohorski odred, ki se je 19. ali 20. septembra 1944 reorganiziral in preimenoval v Lackov odred.
Operativno območje Lackovega odreda na Kozjaku se je razprostiralo
med slovensko-nemško jezikovno mejo in Dravo. Kljub obsežnim gozdom je bilo za večjo partizansko enoto zelo težavno ozemlje. Nemci so
bili na tem obmejnem območju zelo občutljivi. Edina opora partizanom
na tem ozemlju je bilo slovensko prebivalstvo. Kljub temu je Lackov
odred svojo nalogo na skrajnem severu slovenskega ozemlja uspešno
opravil, s svojimi akcijami pa je segal tudi globoko na ozemlje današnje
Avstrije.
Vir: Marjan Žnidarič, Spominska obeležja Lackovega odreda, Maribor,
2007, str. 55.

Geo-Koordinate:
46.583778° geogr. širina, 15.396678° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ožbalt
2361 Ožbalt
Plošča je pred Ožbaltom, na desni strani ceste Maribor- Dravograd.

Upodobljeni

motivi

Napis na plošči:
NA TEM MESTU JE
LACKOV ODRED
SEPTEMBRA 1944
PREŠEL DRAVO

Čas

1971

/

napisi:

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Odbor Lackovega odreda
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Spominska plošča
mobilizirancem

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Iz črnega marmorja narejena pravokotna spominska plošča z napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spominsko ploščo so odkrili leta 1999 v spomin padlim in pogrešanim
mobiliziranim Slovencem v nemško vojsko v letih 1942 - 1945.

Geo-Koordinate:
46.596110° geogr. širina, 15.317076° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brezno
2363 Podvelka
Plošča je pritrjena v podhodu v cerkve Marijinega
vnebovzetja v Breznu na levi steni.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
V SPOMIN
PADLIM IN POGREŠANIM MOBILIZIRANIM
SLOVENCEM V NEMŠKI VOJSKI V ČASU
1942 – 1945 IZ KRAJA BREZNO, PODVELKA
IN OKOLICE ŽUPNIJE BREZNO
ČANDER JOŽE ROJ. 1923
ČANDER IVAN
1927
FERK IVAN
1915
GERMAVC ANTON 1922
HARTMAN PETER 1924
HARTMAN ANTON 1919
JEELEN MIRKO
1920
JELEN JOŽE
1922
KRISTIJAN FELIKS 1923
NOVAK MAKSILMILJAN 1922
PAVLIČ OTO
1922
PLAZOVNIK JOŽE 1922
PUŠNIK FRANC
1925
REBERNIK RUDOLF 1920
VILTOŽNIK KRISTL 1920
VINŠEK IVAN
1919
ZEP ANDREJ
1921
GLAZER LEOPOLD
1924

Čas

1999

DRUŠTVO MOBILIZIRANCEV
IN OBČINA PODVELKA L. 1999

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Gemeinde Podvelka
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Spominska plošča
na Klančnikovi domačiji

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Marmornata plošča, posvečena sedmim partizanom Lackove čete, ki so
padli 4. marca 1945.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pohorska četa Lackovega odreda je bila večkrat na Rdečem bregu
med dolino Drave in Lovrenško kotlino. Ko je bila 3. marca 1945 zopet
na Klančnikovem posestvu na Rdečem Bregu, jo je iznenada napadla
sovražnikova enota.
V borbi je padlo sedem partizanov in ena partizanka. Še isto popoldne
so padle tovariše pokopali ob robu bližnjega gozda.
Vir: Marjan Žnidarič, Spominska obeležja Lackovega odreda, Maribor,
2007, str. 57.

Geo-Koordinate:
46.567287° geogr. širina, 15.358715° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Rdeči breg 49
2363 Podvelka
Plošča je pritrjena na vzhodni fasadi Lovskega doma
(nekoč Klančnikove domačije), Rdeči Breg 49.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
V SPOMIN NA BORBO LACKOVE ČETE
4. MARCA 1945 V KATERI JE PADLO
SEDEM PARTIZANSKIH BORCEV:
BART JOŽE IZ ŠMARTNA PRI SLOVENJ GRADCU
HELBL ALOJZ Z RDEČEGA BREGA
GREBENC ANDREJ IZ RIBNICE
IN ŠTIRJE NEZNANI BORCI

Čas

1957

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Odbor Lackovega odreda

Evidenčna
EŠD 8224

številka dediščine:
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Spominska plošča
pri OŠ na Lehnu

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Plošča kamnita in ima pravokotno obliko. Na njej je posvetilni napis.

Geo-Koordinate:
46.552579° geogr. širina, 15.327997° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Lehen na Pohorju 49
2363 Podvelka
Spominska plošča se nahaja pri OŠ na Lehnu, Lehen
na Pohorju 49.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spominski plošči:
ZA SVOBODO DOMOVINE IN LEPŠO PRIHODNOST SO
V LETIH 1941-1945 DAROVALI SVOJA ŽIVLJENJA
ČUČEJ JOŽE
VOLMAJER JOŽEF
GRUBELNIK RAJKO
HELBL ALOJZ
HRASTNIK VIKTOR
KAJZER NORBERT
LIPUŠ IVAN
NUNČIČ FERDO
PLANINŠIČ IVAN
PODLESNIK FRANC
PRAPROTNIK IVAN
ROPRET ANTON
SLEMENJAK LUDVIK
ŠTEMLAK IVAN
ŠVAJGER ANDREJ
VERONIK IVAN
PLANINŠIČ FRANC
GRUBELNIK EDI
ODBOR ZVEZE BORCEV.

Čas

n a s ta n k a :

Po 2. svetovni vojni

Lastnik / Varuh:

Občina Podvelka, ZB NOV Podvelka
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Spominska plošča
vojnim žrtvam

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Tri marmornate plošče s posvetilnim napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spominsko ploščo padlim v prvi in drugi svetovni vojni so leta 1995
odkrili svojci in farani Kaple.

Geo-Koordinate:
46.636706° geogr. širina, 15.375359° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Kapla
2362 Zgronja Kapla
Plošče so pritrjene na fasado cerkve sv. Katarine na
Zgornji Kapli.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napisi na ploščah:
1. SVETOVNA VOJNA
1914-1918
SIMON ALTENBAHER- HELBINOV
IVAN GARMUT- BEBEROV
IGNAC GARMUT- DVORŠNIKOV
ŠTEFAN GARMUT- DVORŠNIK
FRANC GRIL- ODOMOV
HERMAN GRIL- LAMPREDOV Š.
IVAN KERBIŠ- ČUMANOV
FERDINAND KOGAL- ZG. ČEBASNIKOV
JOŽE KOGAL- ZG. ČEBASNIKOV
IVAN MIHEV- SP. POLIČEV
KAREL NAMESTNIK- SP. KOČUNIKOV
FRANC PAVLIČ- HOLCMANOV
IVAN PAVLIČ- HOLCMANOV
AVGUST SABATI- DENK
JOŽEF STRAŽIŠNIK- HARNUŠT
FRIDERIK ŠTRABLEK
MARTIN VOLMAJER- KOGLER
IVAN VOLMAJER- ZG. KRAMPLOV
ŠTEFAN VOLMAJER- ZG. KRAMPLOV
MARTIN ŽAVCER- JAGROV
ŠTEFAN ŽAVCER- JAGROV
ANTON VRČKO- VRČKOV
2. SVETOVNA VOJNA
1941-1945
LUDVIK ADAM- ŠRANGEROV
LUDVIK ADAM- BREZNIKOV K.
IVAN ALTENBAHER- SP. KOČUNKOV
IVAN BRENČUR- RADLVIRTOV
MAKS GAMZI- ČREŠNIKOV
ALOJZ GLAZER- ŽLAGERJEV
FRANC GLAZER- ŽLAGARJEV
ANDREJ GRIL- FOMARJEV
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FRANC GRIL- ČASMLINARJEV
JAKOB GRIL- ODOMOV
FRANC GRUBELNIK- LEDIJENKOV
JAKOB HARTMAN- DENKIČEV
VALENTIN HAZENPAH- LIŽENKOV
GABRIJEL HELBING- GREGEROV
ALBIN HODNIK- ENCIJANOV MAJER
ALOJZ JERŠIČ- FALANTOV
JAKOB JERŠIČ- HAUCIGAR
JAKOB KAISER- KOJŠENKOV
JOŽE KAŠMAN- KLEMENOV
PETER KAŠMAN- HARNUŠTOV
JOŽE KOPRIVNIK- PUŠNIKOV

Čas

1995

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Župnija Kapla

IN MEMORIAM
2. SVETOVNA VOJNA
1941-1945
ŠTEFAN KURE- KUREJEV
FRANC MIVC- LEŽANČEV
JOŽEF PERNAT- KOVAČEV
JOŽEF PIRNAT- BOSOLOTARJEV
ROBERT PLOŠNIK- FIRŠTOV
HERMAN POGLONIK- DRULKOV
MIHA POKERŽNIK- PRAJZOV
ANTON PUŠNIK- DVORŠNIKOV
KONRAD PUŠNIK- LUBASOV
RUDOLF PUŠNIK- LUBASOV
RUDOLF REBERNIK- BREZNIKOV ML.
LEOPOLD RIBIČ- KLEMENOV R.
IVAN URAN- SP. ROBNIKOV
MIHA VERONIK- ŠKURNIKOV
ALOJZ VOLMAJER- ZG. KRAMPLOV
KAREL VOLMAJER- ZG. KRAMPLOV
IVAN VOLMAJER- JURČEV
FRANC VRABER- PREKLOV
KAREL ŽAVCER- BREZNIKOV
IVAN ŽUPANEC- ČREŠNIKOVEGA ML.
PIAM

SVOJCI IN FARANI
KAPLA 1995
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Spominska plošča žrtvam
1. sv. vojne

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Marmornata spominska plošča je pravokotne oblike. Na njej so napisana imena žrtev prve svetovne vojne iz okolice Brezna.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Leta 1922 so odkrili spominsko pšloščo žrtvam prve svetovne vojne v
Breznu.

Geo-Koordinate:
46.596110° geogr. širina, 15.317076° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brezno
2363 Podvelka
Plošča je pritrjena na desno steno cerkvene veže v
Breznu.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
ŽRTVAM SVETOVNE VOJSKE
BRELIH IVAN, PEČOVNIK MIHAEL
DOVNIK PAVEL, PETRŽNIK FRANC
HAFNER IVAN, PLANINŠIČ GABRIJEL
HAFER RAJKO, PUŠNIK LENART
HARIH GAŠPER, RAMŠAK FRANC
HARIH HERMAN, REBERNIK IVAN
HARTMAN PETER, ROBNIK GREGOR
HEFLER KONRAD, ROŽIČ GABRIJEL
JELEN FERDINAND, SEBASTIJAN MARTIN
JURAČ KARL, STIH ANTON
KALIŠNIK FRANC, STRUM FRANC
KLEMEN ANTON, URAN JANEZ
KREINER MATKO, URLAUB MIHAEL
LÄNZL PETER, VEZOVNIK FRANC
PAVLIČ SIMON, VRENČUR JOŽEF
R.I.P.
VELIKANOČ 1922
HVALEŽNI ROJAKI

Čas

1922

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Občina Podvelka
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Šrangerjeva kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela odprtega tipa, s polkrožnim zaključkom je dokaj velika.
Na vrhu pločevinaste dvokapne strehe je pritrjen križ. Vhod v kapelo
zapirajo lesena vrata. Na vsaki strani sta dve okni, na zadnji steni pa dve
manjši rozeti za zračenje.
V kapelo je napeljana električna razsvetljava, kar daje kapelici ponoči
še poseben čar.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je bila postavljena na željo Ivana Adama (1888-1947), nekdanjega gospodarja Šrangerjevega posestva. Ko je moral v prvo svetovno
vojno, se je zaobljubil, da bo, če se srečno vrne iz vojne vihre, postavil
kapelo Mariji v zahvalo. Res se je po štirih letih vrnil in želel izpolniti
zaobljubo. A mu za časa svojega življenja ni uspelo izpolniti zaobljube.
Šele 19 let po njegovi smrti je njegova žena Terezija Adam roj. Richter
pridobila vsa potrebna soglasja na občini.
1993 so ob 25. obletnici postavitve in blagoslovitve kapele imeli pri kapeli sveto mašo s šmarnično pobožnostjo.
Kapelo in kip je blagoslovil 18. avgusta 1968 župnijski soupravitelj Ignacij Kreslin. Kapela je posvečena Lurški Mariji.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini,
Koroški tednik, let III, št. 27/28, 15. julij 1999, str.7.; Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995, str.106.

Geo-Koordinate:
46.618868° geogr. širina, 15.366382° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Kapla 55
2362 Kapla
Kapelica stoji na domačiji Šranger, Zgornji Kapli 55.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V notranjosti kapele je kip Lurške Matere božje, ki so
ga kupili v Avstriji.

Čas

n a s ta n k a :

1968, obnovljena 1993

Lastnik / Varuh:

Jože Rihter in žena Monika
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Star pokopališki križ
v Breznu

K at e g o r i j a :

Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Opis
Veliko leseno razpelo z velikim korpusom je pritrjeno na steno cerkve
in je pod streho stavbe.

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

Geo-Koordinate:
46.596065° geogr. širina, 15.317075° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brezno
2363 Podvelka
Star pokopališki križ stoji ob desni steni cerkve Marijinega vnebovzetja v Breznu.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

neznan

Lastnik / Varuh:
Župnija Brezno
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Studenec Večna voda

K at e g o r i j a :

Vrelec / Vodnjak

Opis
Leseno korito, v katerega je napeljana studenčna voda. Tatrman je
enostavno oblikovan kot okrogla pipa.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Naravni izvir vode priteče v dolino kot studenčnica. Na koncu njegove
poti je prostovoljno gasilsko društvo Kapla uredilo prostor za počitek in
možnost odžejati se na poti.

Geo-Koordinate:
46.647714° geogr. širina, 15.389976° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla
2362 Kapla
Studenčno korito stoji ob cesti Sp. Kapla na Zg. Kaplo.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na tabli:
VEČNA VODA
POPOTNIK,
TO SI SVAJE ZMOTRANE
NAGE SPOHEJAJ, PA
DARE MARZLE VADE
SE NAPIJ.
PGD KAPLA

Lastnik / Varuh:
PDG Kapla
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Transformatorska postaja

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Zidan transformator ima kvadratno tlorisno obliko in ga pokriva
štirikapna streha prekrita s strešno opeko. Vhod v transformator zapirajo pravokotna železna vrata.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Transformator je naprava, ki spreminja električno napetost iz višje v
nižjo ali obratno. Sestavljen je iz kovinskega jedra na katerem sta dve
tuljavi z različnim številom ovojev žice. Če ima izhodna tuljava dvakrat
toliko navojev kot vhodna, se na izhodni tuljavi pojavi dvakrat višja napetost – vendar s polovico manjšim tokom. Najpogosteje uporabljamo
transformator pri prenosu električne energije med elektrarno in uporabnikom, ter v elektronskih napravah, ki jih ne smemo priključiti na
omrežno napetost.
V bližini Podvelke so na reki Dravi v novozgrajeni hidroelektrarni Vuzenica začeli proizvajati električni tok leta 1953, v HE Vuhred leta 1956 in
Ožbalt leta 1962. Temu je sledila tudi elektrifikacija podeželja.
Vir: http://ro.zrsss.si/~puncer/elektrika/trafo.html; Zdravko Močnik,
Energetski viri. Med Peco in Pohorjem. Maribor 1965, str. 39-42; Jože
Praper, Drava, Dravčani, Vuzenica 2011.

Geo-Koordinate:
46.58924972463064° geogr. širina, 15.328229069709777° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2363 Podvelka
Transformator stoji v središči Podvelke

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Nad vhodom v transformator je napisana letnica:
1953.

Čas

1953

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

podjetje Elektro Maribor
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Trjenkova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je zgrajena v neobaročnem slogu. Gre za kapelo zaprtega tipa,
krita je s "šintli", ob polkrožni vhodni odprtini je na vsaki strani po eno
okno ter na zadnji strani majna okrogla odprtina. Celotno notarnjost
kapelice krasi stenska poslikava.

Geo-Koordinate:
46.5441628418975° geogr. širina, 15.322065353393554° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Lehen na Pohorju
2363 Podvelka
Ob cesti, na travniku, med hišama Lehen 8 in 9.

Čas

1862

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Nina Tatjana Pogačinik Edson, živeča v Ottawi (Ontario)

Evidenčna
8151

številka dediščine:
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Ulbinov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ je pokrit z valovito dvokapno streho iz pločevine. S hrbtne
strani so nanj pritrjene deske v obliki deltoida. Križ obdaja lesena ograja iz kamna zazidanimi opornimi stebri. Korpus je obdan z vencem iz
umetnih rož.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je bil postavljen v spomin na tragičen dogodek, ki se je pripetil v 19.
stoletju. Okoliški fantje so se na tem mestu v prostem času radi zbirali,
kaj zapeli in se pogovarjali. Neki fant je nekoč imel s seboj nož, spodrsnilo mu je in je padel na ravnokar odprto nožno konico. Ureznina je bila
tako huda, da je izkrvavel.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 115.
Geo-Koordinate:
46.606079° geogr. širina, 15.402233° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ožbalt 20
2361 Ožbalt
Križ stoji pod Ulbinovim vrhom ob cesti blizu
domačije Ulbin, Ožbalt 20.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Domačija p.d. Ulbin
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Urbančeva kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Preprosto baročno kapelico členi niša z visokim polkrožnim vhodom in
križnim obokom in leseno plastiko Križanega v notranjosti.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po besedah današnjega gospodarja na Urbančevi domačiji, je kapela
bila postavljena šele v 1.svetovni vojni, ko sta morata sinova na Soško
fronto.
Prenovljena v devetdesetih letih 20. stoletja,

Geo-Koordinate:
46.527867029129624° geogr. širina, 15.31468391418457° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Lehen 17
2363 Podvelka
ob cesti, nad domačijo Urbanc

Čas

n a s ta n k a :

18. stoletje

Evidenčna
8154

številka dediščine:
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Urnautova zidna niša

K at e g o r i j a :

Znamenje / Križ

Opis
Pravokotno oblikovana stenska niša. V niši se nahaja kip Srca Jezusovega.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Namen postavitve hišne niše ni znan.

Geo-Koordinate:
46.562047° geogr. širina, 15.307667° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Janževski vrh 38
2363 Podvelka
Niša se nahaja na steni stanovanjske hiše domačije
Urnaut, Janževski vrh 38.

Upodobljeni

motivi

Kip Srca Jezusovega

/

napisi:

Lastnik / Varuh:
Krautberger Marjan
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Vauherjev križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z lesenim nebom. Streha, ki varuje kipec Kristusa, je valovita dvokapnica krita z lesenimi deščicami. Iz lesnih oblatov je oblikovan
cvetni venec okoli korpusa.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je postavljen na večji skali, saj naj bi ta skala pokopala pod seboj
na poročni dan ženina in nevesto, ko sta odhajala k poroki. Skala je
poškodovala tudi nekaj svatov. V spomin na ta žalostni dogodek so na
skalo postavili križ. Kdaj se je to zgodilo, pa ni znano.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 115.

Geo-Koordinate:
46.606586° geogr. širina, 15.418986° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla
2362 Kapla
Križ je postavljen na večji skali ob cesti Sp. Kapla – Zg.
Kapla, v bližini domačije Vauher.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Vauher
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Velkarjeva kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela sodi med kapele zaprtega tipa in jo pokriva dvokapna
streha prekrita s strešno opeko. Vhod v kapelo je polkrožno obokan in
ga zapirajo lesena dvokrilna vrata.

Geo-Koordinate:
46.555120° geogr. širina, 15.320500° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Janževski vrh 72
2363 Podvelka
Kapela stoji na domačiji Velkar, Janževski vrh 72, ob
cesti.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na osrednji steni je naslikana podoba Srca Marijinega. Na levi strani v notranjosti je naslikana podoba
sv. Antona Padovanskega, na desni pa neznanega
svetnika.

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Velkar
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Žajdlov križ

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z lesenim deltoidnim nebom. Streha je valovita dvokapnica krita s pločevino. Okoli korpusa je iz trakov blaga izdelan cvetlični
venec.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ stoji že zelo dolgo in nihče ne ve, kdaj in v kakšen namen je bil
postavljen. Ob šmarnični pobožnosti v maju 1993 je bil križ ponovno
blagoslovljen.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 111.

Geo-Koordinate:
46.640711° geogr. širina, 15.413947° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla
2362 Kapla
Križ stoji na domačiji Žajdl na Spodnji Kapli.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

Prenovljen 1993

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Žajdl
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Železniški most

K at e g o r i j a :

Most, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Železen most je narejen iz pudlanih jeklenih traverz, ki so med seboj
zakovičene. Poleg vodoravne smeri, so traverze med seboj postavljene
in pritrjene tudi v poševni smeri, tako da tvorijo lepe kariraste vzorce.
Vodoravne traverze so postavljene na dveh zazidanih nosilcih iz kamna
na vsaki strani potoka.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Most je del železniške proge Celovec-Maribor, zgrajene med leti
1857-1863. "Na celotni progi je okrog 300 mostov in prepustov zaradi
številnih hudournikov. /.../ Progo iz Marobora do Vuzenice so odprli 13.
novembra 1862, celotno progo iz Maribora do Celovca pa šele 31. marca 1863, in do Beljaka 12. januarja 1864."
Vir: Ivan Mohorič, Zgodovina železnic na Slovenskem. Ljubljana 1968,
str. 81-82.

Geo-Koordinate:
46.58918705314457° geogr. širina, 15.326775312423706° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2363 Podvelka
Most stoji ob zahodnem robu naselja Podvelka, ob
izlivu potoka Velka v reko Dravo.

Čas

n a s ta n k a :

1861- 1863

Lastnik / Varuh:
Slovenske železnice
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Zgornje Švarangov križ

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Visoko leseno razpelo. Na njem je pritrjen železen kipec Kristusa. Križ
ima leseno nebo. Streha križa je valovita dvokapnica in krita z lesenimi
deščicami.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ stoji pri nekdanji kmetiji zgornji Švarank. Kmetije danes ni več,
zato za križ skrbijo sosedje Rižnikovi. Stoji ob cesti, ki gre od spodnjega
Švaranka do Lipnikovega vrha. Po pripovedi Jožeta Volmajerja p.d. Sp.
Švaranka, in kakor so njemu pripovedovali starši, je okoli leta 1910 neki
moški na tem mestu obiral češnje, po nesreči padel z drevesa in se ubil.
V spomin nanj so postavili križ. Na tem mestu kjer stoji križ, še danes
stojijo češnje.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 111.

Geo-Koordinate:
46.618374° geogr. širina, 15.346062° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Kapla 51
2362 Kapla
Križ stoji na nekdanji domačiji Zgornji Švarank na
Zgornji Kapli 51.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

Okoli 1910

Lastnik / Varuh:
Sosedje p.d. Rižnikovi
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Žlagerjev križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Križ je lesen in ga pokriva dvokapna valovita streha iz pločevine. Okoli
križa je postavljena lesena ograja. Na hrbtni strani so na križ pritrjene
deske v obliki deltoida. Pod korpusom je v majhni škatli postavljen kip
Lurške Marije.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Nastanek križa pri Žlagerju je povezan z zgodbo o nenavadni beli kravi,
ki sta jo srečala dva moža. V 19. stoletju sta hodila iz Kaple proti Žlagerju
in sta naletela na povsem belo kravo, ki jima je prišla naproti. Eden od
obeh jo je hotel prijeti in gnati nazaj v hlev, drugi pa ga je svaril, naj
tega ne dela. Ko je kravo prijel, je mož izginil in ga nikoli več ni bilo nazaj. Kasneje so Žlagerjevi na mestu izginotja postavili križ v spomin na
izginulega in nesrečnega kmeta.
Vir: Igor Glasenčnik, Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, Kapla, 1995,
str. 111.

Geo-Koordinate:
46.635960° geogr. širina, 15.385790° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Kapla 81
2362 Kapla
Križ stoji v gozdu ob cesti do domačije Žlager na
Spodnji Kapli 81.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Razpelo s križanim. Pod korpusom je kipec Lurške
Marije.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Domačija p.d. Žlager
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K at e g o r i j a :

Znamenje nad šolo

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Poznogotsko slopno znamenje s konca 16. ali začetka 17. stoletja ima
poglobljene niše. Slike v nišah so bile naknadno preslikane. Krito s piramidalno iz šintlov streho.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prebivalci Brezna ga imenujejo kužno znamenje. Morda je res bilo postavljeno v opomin razsajanje kuge na tem področju.
Ustni vir: Valtl Kristl, 2010.
Kapela je bila 1997 prenovljena,
spomeniškovarstvenih smernic.

preslikana,

vendar

mimo

Geo-Koordinate:
46.59378768493023° geogr. širina, 15.318160057067871° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Osnovna šola, Brezno 78
2363 Podvelka
Ob glavni cesti na levi strani skozi Brezno v smeri
Dravograda, na križišču, kjer se zavije k osnovni šoli
Brezno

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Sv. Miklavž, sv, Florijan, Marija z detetom in Sv.
Frančišek Asiški

Umetnik/umetnica:

M. Mertuk, poslikano 1997

Čas

n a s ta n k a :

prelom 16. v 17. stoletje

Lastnik / Varuh:
Žunija Brezno

Evidenčna
5308

številka dediščine:
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Znamenje pri Božji materi

K at e g o r i j a :

Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Leseno znamenje ima pravokotno škatlasto obliko in ga pokriva dvokapna lesena streha.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Znamenje je bilo postavljeno že pred drugo svetovno vojno v spomin
na žensko, ki je na tem kraju rodila in je pri porodu umrla. Prvotno je
bila v znamenju slika Marije, ki pa je z leti propadla in so jo nadomestili
s križem. Prvotno je bilo znamenje na drugi strani potoka, vendar so
ga objestneži vrgli z drevesa. Domači so ga nato prestavili na sedanje
mesto.
Vir: Marija Vegič in Zep Štefka, 22.4.2011.

Geo-Koordinate:
46.542514° geogr. širina, 15.336385° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Lehen na Pohorju 30 a
2363 Podvelka
Znamenje je pritrjeno na smreko ob cesti nasproti
hiše Lehen 30a.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V znamenju visi majhno leseno razpelo.

Čas

n a s ta n k a :

Pred drugo svetovno vojno.

Lastnik / Varuh:
Zep Štefka
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Štrablekova kapela

K at e g o r i j a :

Kapela / Križev pot

Opis
Znamenje pravokotnega tlorisa iz 19. stoletja. Fasado členi sedlasto
zaključena niša z naslikano podobo Marije Pomagaj.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvotno je znamenje stalo nekoliko nižje. Zakaj so ga postavili ni popolnoma jasno, najverjetneje je bilo postavljeno zaradi procesije z
Najsvetejšim ob prazniku svetega Rešnega telesa. Procesija je šla po
vasi in po štirih postajah so Najsveteše postavili na posebej pripravljen
prostor. Najlepše je bilo, če tam bila kapela. Štrablekova kapela se še
danes uporablja v namene vsakoletne procesije.
Glasenčnik: Podoba in preteklost Kaple in Ožbalta, 1995, str. 106.
Geo-Koordinate:
46.636413416454744° geogr. širina, 15.375022888183593° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Kapla 2
2363 Podvelka
Znamenje stoji v križišču cest v središču naselja,
južno od cerkve sv. Katarine.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:

Štrablek Domen in Silva

Evidenčna
18276

številka dediščine:
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Žumerjev križ

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ in leseno razpelo pokriva valovita dvokapna streha iz
pločevine. S hrbtne strani so na križ pritrjene lesene deske v obliki deltoida, ki so pobarvane zeleno. Križ obdaja lesena ograja rdeče barve.
Razpelo obdaja venec iz umetnih rož.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zgodba tega dvoriščnega križa ni poznana. Verjetno je postavljen kot
varuh hiše.

Geo-Koordinate:
46.565145° geogr. širina, 15.347339° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Rdeči breg 47
2363 Podvelka
Križ stoji na domačiji Žumer, na Rdečem Bregu 47.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

/

napisi:

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Žumer
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