Spomeniki in kulturna dediščina
v občini

Prevalje

Dokumentarni zbornik

1

Spomeniki in kulturna dediščina
v občini

Prevalje

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 Prevalje, za njo župan Matic Tasič
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Fotografije in besedila: Klemen Gorenšek, Tomo Jeseničnik, Greta Jukič, Dušan
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samoupravo in regionalno politiko.
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Do »Biserov« z roko v roki stroka in
ljubiteljski popisovalci
Ponovno so se združile poti v odkrivanju skupnih korenin koroške dediščine s
čezmejnim projektom Biseri koroške kulturne dediščine. Že prvi čezmejni projekt
s podobno vsebino samo dveh občin Po poteh koroške kulturne dediščine Mestne
občine Pliberk in Občine Prevalje je pokazal, da je to projekt živega sosedstva, pro
jekt resničnega vsebinskega sodelovanja in dobrih rezultatov.
V obširnejšem projektu Biseri koroške kulturne dediščine, ki je trajal tri leta, ste po
pisali in umestili kulturno dediščino vseh koroških občin na obeh straneh meje
v prostor v elektronski obliki in jo predstavljate širši javnosti. Kaj si lahko želimo
še več na tem vsebinskem področju!
S tem delom ste z roko v roki stroka in ljubiteljski popisovalci ter lastniki dediščine
po krajih spodbudili zavest o bogastvu in pomenu kulturne dediščine našega
okolja.
Prijetno si je odpočiti oči na samotnih poteh po naši okolici na kapelicah, križih,
znamenjih…, cerkvah, ki odzvanjajo k miru in spokoju. Tam so vsaka s svojo
zgodbo, to je naš svet poln pridiha preteklosti za mir v sedanjosti. Vse to bomo
z njihovimi zgodbami še bolj vključili v našo turistično ponudbo in vsebino
življenja.
Zarisali ste kvalitetno vizijo in vsebino razvijajočega se kulturnega turizma. Z
vašo pomočjo se bo ohranila naša kulturna dediščina, naša narodova bit. Se
danjost naseljuje v nas nemir, preteklost pa ostaja naše varno zavetje, naša iden
titeta, naš dom, ki se nenehno spreminja in bogati. Delovna zagnanost vseh
sodelujočih in strokovnost Koroškega pokrajinskega muzeja so ponovno dali
rezultate. Izjemno delo ste opravili, iskreno čestitam vsem, HVALA!
dr. Matic Tasič
Župan občine Prevalje
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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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Ajdovska deklica

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Tik pred kozolcem toplarjem na travniku na Poljani stoji na kamnitem
okroglem podstavku z železnim obročem pritrjena skulptura iz hrasta
Ajdovska deklica. Gleda proti glavni cesti skozi Mežiško dolino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Koroška ljudska pripovedka o Ajdih se je dogajala na bližnjrm hribu Volinjaka nad Poljano, zato tudi umestitev skulpture v ta prostor.
Pobudo za postavitev je dal Albin Krajnc, takratni predsednik
Turističnega društva Poljana.
Vir: Vinko Möderndorfer, Koroške narodne pripovedke. Celje, 2000;
Nekoč je bilo jezero. Storije naše davnine / Es war einmal ein See. Sagen unserer vorzeit. (Zbrala in uredila) Greta Jukič. Prevalje, Pliberk/
Bleiburg, 2006.
Geo-Koordinate:
46.544305° geogr. širina, 14.873113° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Poljana
2391 Prevalje
Na Poljani, pred kolzolcem toplarjem ob glavni cesti
skozi Mežiško dolino

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Upodobljena je ajdovska deklica po koroški ljudski
pravljici Vinka Möderndorferja.

Umetnik/umetnica:

Benjamin Kumprej, akademski slikar

Čas

1999

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Turistično društvo Poljana
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Apohalova kapelica

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Zidano znamenje

Opis
Apohalova kapelica
Sosedje Apohalove kapelice so ugotovili, da je potrebna obnove in ker
ni bila spomeniško zaščitena, so jo leta 1981 podrli in na novih temeljih je soseska postavila malo manjšo kapelico. Blagoslovitev kapelice je
bila 21. junija 1991.
Tod mimo vodi pot na Uršljo goro.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ljudski spomin govori, da je bila na tem mestu zgrajena kapelica v spomin na umrlega otroka. Nekoč so starši in botri novorojenčka peljali na
sankah od Ljubenca iz Kota h krstu v cerkev na Faro. Imeli so ga zavitega
v odejo; nazaj grede so se pri Brančurniku zapili in pri Apohalu jim je
otrok zdrsnil iz odeje. Da otroka ni več v odeji, so opazili šele pri kmetu
Večku. Odšli so ga nazaj iskat in našli so ga pri Apohalu, na mestu, kjer
sedaj stoji Apohalov križ – kapelica. V spomin na umrlega otroka so na
tem mestu postavili kapelico. - Drugi ljudski spomin pravi, da so otroka
v odejo zavitega h krstu na Faro nesli in ga med potjo nazaj izgubili. Tretji ljudski spomin govori, da je na tem mestu zmrznil novorojenček,
ko so se botri nekoliko dobre volje vračali od krsta in so tu počivali. Tu
naj bi tudi "ob polnoči žlice tálavo (delilo) " in tu blizu naj bi se rada
podila divja jaga. Pripovedovali so tudi, da je do tega mesta, kjer stoji
kapelica, v srednjem veku prišla kuga, ki je razsajala po dolini.
Kapelica je lep primer povezanosti in skrbi soseske za ljudsko sakralno
dediščino, saj so sosedje s skupnimi močmi postavili novo kapelico.

Geo-Koordinate:
46.522052097410366° geogr. širina, 14.92767333984375° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Kot
2391 Prevalje
na Apohalovem svetu ob cesti v Kot pod Uršljo

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kapelico krasi relief iz hrastovine s podobo Kristusa
s križem na rami, delo Janka Dolenca. Sprva je bila
kapelica poslikana zelo preprosto, Janko Dolenc pa
je v lesu upodobil Kristusa pod težkim bremenom
križa, ki je prispodoba poti na Uršljo goro in podoba
našega življenja.

Umetnik/umetnica:

Janko Dolenc, kipar in slikar

Čas

n a s ta n k a :

1991, na mestokapele, ki je tu stala že ob koncu 19.
stoletja

Lastnik / Varuh:

Oskrbniki Alojz Pavše in sosedje.
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Bidrihov križ na Brinjevi
gorii

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Bidrihov križ
Križ stoji na Bidrihovem svetu in je prvo sakralno obeležje ob začetku
romarske poti na Brinjevo goro ob prvi postaji Križevega pota. Pokrit je
s šitli, na vrhu strehe je majhen križ. V vdolbinici je poslikava, prebarvan
je belo in vzdrževan.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Domači ne poznajo nobene zgodbe o križu. Verjetno so ga prebarvali
ob postavitvi križevega pota.

Geo-Koordinate:
46.5513133488422° geogr. širina, 14.930419921875° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brinjeva gora 27
2391 Prevalje
pri kmetiji Praznik, p. d. Bidrih

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Upodobljen je svetnik, pred katerim kleči vernik.

Umetnik/umetnica:

Leta 1965 sta ga obnovila Konrad Praznik, p. d. Bidrihov in Avgust Štrekelj.

Čas

n a s ta n k a :

Leta 1965 sta ga obnovila Konrad Praznik, p. d. Bidrihov in Avgust Štrekelj, ne vedo, kdaj je bil postavljen,
stoji že "od nekdaj"

Lastnik / Varuh:

Družina Praznik, p. d. Bidrihovi - "Bidrihov svet"
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Brančurnikova klop

K at e g o r i j a :

Rimski kamen, Kultni in pravni spomenik

Opis
Ohranjen del sarkofaga je izdelan iz rdečega marmorja, ki izvira iz marmoloma Kraig v okolici Viruna. Z reliefom ima razčlenjeno le sprednjo
stran, medtem ko so ostale le grobo uglajene. Odlomljeni, s profiliranim
okvirom obdani napisni del, od katerega je na začetku predzadnje vrstice ohranjena črka M, zadnja pa beseda FECERUNT, na spodnjem
robu zaključujeta spiralasto se prepletajoča trakova, na obeh straneh pa pokončno potekajoči akantusovi listi. Fecerunt prevedeno v
slovenščino pomeni … so naredili. Notranje stene sarkofaga imajo po
vsej površini goste, po dolgem vzporedne, grobo klesane žlebičke.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Sarkofag so odkrili leta 1870 pod Brančurnikovim mostom čez Mežo.
Nekoliko niže od mostu so po pripovedi starega Brančurnika videli
štrleti iz vode še en sarkofag, više pa več marmornatih blokov in plošč,
ki so jih povodnji ponovno zasule.
Vir: S. Djura Jelenko, Arheološka pot. Po poteh koroške kulturne
dediščine Občine Prevalje in Mestne občine Pliberk = Auf den Wegen
des Kärntner Kulturerbes in der Gemeinde Prevalje und der Stadtgemeinde Bleiburg. Prevalje 2006, str. 18.

Geo-Koordinate:
46.54456500913009° geogr. širina, 14.932233095169067° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brančurnik
2391 Prevalje
Pred gostilno Brančurnik ob regionalni cesti Ravne na
Koroškem - Pliberk

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Odlomljeni, s profiliranim okvirom obdani napisni
del, od katerega je na začetku predzadnje vrstice ohranjena črka M, zadnja pa beseda FECERUNT, na spodnjem robu zaključujeta spiralasto se prepletajoča
trakova, na obeh straneh pa pokončno potekajoči
akantusovi listi. Fecerunt prevedeno v slovenščino
pomeni … so naredili.

Čas

n a s ta n k a :

2. ali 3. stoletje n. št.

Evidenčna
EŠD 7640

številka dediščine:
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Brusnikova bajta

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Brusnikova bajta
V neposredni bližini cerkve ob cesti, ki se vije ob cerkvenem obzidju
je ohranjena Brusnikova bajta. Lesena, v kladni konstrukciji grajena
pritlična hiša je krita s strmo, dvokapno, čopasto, skodlasto streho s
širokimi strešnimi napušči. Konzole kladne konstrukcije so oblikovane
in nosijo leseni gank.
V delu hiše odprta lopa, predprostor za dostop v pritličje hiše ter
dostop po lestvi na podstrešje. V čelnem strešnem zatrepu je gank.
Okna so dvokrilna, krilo deljeno na tri polja. Okna imajo lesena polkna.
V notranjščini je ohranjena kuhinja in »hiša« s krušno pečjo.
Hiša izvira iz 17. stoletja in je ena redkih kvalitetno ohranjenih stavb v
naselju.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Hiša je pomemben etnološki spomenik v Šentanelu in na Koroškem, s
primerno promocijo in vsebino bi bila izjemna turistična privlačnost, saj
ima še ohranjeno črno kuhinjo.
Brusniki so bili prvi lastniki hiše v 17. stol. Hišo je kupil Lukas Miler svojemu sinu Juriju, hiši pa še vedno pravijo Brusnikova hiša.

Geo-Koordinate:
46.573098° geogr. širina, 14.875682° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šentanel 15
2391 Prevalje
v središču Šentanela 15, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Značilna lesena koroška kmečka hiša z gankom in
ohranjeno črno kuhinjo in pokrita z šitli, v trikotu
strehe je nastavek za poba. Nekoč je bil na tem mestu
petelin, danes ga ni več. Okrog hiše je bil nekoč
špevcan koroški plot z zaključno verejo (koničast
stolpiček ob koncu plotu oz. na vsaki strani vrat, če so
v plotu).

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

17. stoletje

Lastnik / Varuh:
Pavla Pretneker

Evidenčna
28300

številka dediščine:
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Cerkev sv. Ane na Lešah

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
O cerkvi na Lešah, posvečeni sv. Ani, ni ohranjene nobene arhivske dokumentacije. Je enoladijska zasnova, z vzhodnim 5/8 zaključenim prezbiterijem ter vitkim nečlenjenim zvonikom, prislonjenim ob severno
fasado prezbiterija. Najodličnejši del stavbe predstavlja prezbiterij, ki
je ožji in višji od ladijskega dela. Od vseh strani ga na zunanjosti obdaja
z zidci stopnjevani zunanji oporniki. Polja med oporniki so predrta s
petimi šiljasto zaključenimi gotskimi okni, ki so vsa deljena na dva dela
in so razen oken na severni strani v vrhu okrašena z bogatimi krogovičji
najrazličnejših oblik. Vsa okna so kamnoseško obdelana.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
LEGENDA O NASTANKU CERKVE:
Ustno izročilo pravi, da sta na Lešah obstajala dva samostana, eden izmed njiju naj bi bil posvečen ženskemu redu s cerkvijo sv. Ane in drugi
moškemu redu s cerkvijo sv. Volbenka.
STORIJE: Turki na Lešah pri Prevaljah
Bilo je v hudim časih. Turške tolpe so se bile pojavile tudi v Mežiški dolini. Na vseh gričih so naši zanetili kresove v znamenje, da so Turki v
deželi. Vse, kar je bilo še močnega in zdravega, se jim je postavilo v bran.
Turške čete pa so bile žal premočne in naši so bili premagani. Med tem
bojem so ženske, starčki in otroci pribežali v božji hram,v cerkev, ki stoji
na lepem griču nad Lešami. Tukaj so iskali tolažbe v svojih bridkostih.
Ko so turške tolpe prodirale ob Meži navzgor, so zagledale tudi cerkev
na griču. Vedele so, da se naše verno slovensko ljudstvo rado zateka v
božji hram. Tolpe so vdrle takoj na grič proti cerkvi. Le-ta je bila polna vernega ljudstva, beguncev, glasno vzdihujočih k Vsemogočnemu,
da jih reši turške nadloge. Vrata so bila na stežaj odprta in videla se
je množica prestrašenih otrok, žensk in starčkov. Ko jih zagleda turški
poveljnik, srdit požene svojega konja proti cerkvi, da bi v njej zbrano
množico poteptala konjska kopita. Toda, glej čudež! Konj noče naprej.
Poveljnik ga bije, a vse zaman, žival se ne gane. Nato ukaže svojim vojakom bičati konja na vso moč, z vso silo mu zasadi ostroge v život, a žival
se premakne komaj toliko, da stopi na prag cerkve; tu se pa konju vdere
v trdi kamen. Turki se grozno prestrašijo, z divjim krikom zbeže po griču
navzdol in marsikateri je prišepal nazaj s pohabljenimi udi.
Na pragu cerkve pa se še danes vidi odtis turškega kopita. Da ta spomin
na turške čase ostane na večno, so obrnili kamen praga tako, da je sedaj
odtis kopita spodaj.
Na ta dogodek tudi spominja lipa, ki so jo vsadili naši ljudje tam pred
cerkvijo, kjer še danes priča, na kak čudežen način je Bog rešil ubogo
ljudstvo, kar ni zmogla domača črna vojska.
Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, Katalog,
oktober 2002, str. 56-61, France Kotnik, Storije II, Celovec, 1957, str. 4142.

Geo-Koordinate:
46.53523420810038° geogr. širina, 14.888813495635986° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Leše
2391 Prevalje
Podružnična cerkev sv. Ane stoji le nekaj metrov nižje
od cerkve sv. Volbenka na odprtem sedlu nad vasico
Leše.

Čas

n a s ta n k a :

sredina 15. stol., zadnja četrtina 17. stol., 1689

Lastnik / Varuh:
Župnišče Prevalje

Evidenčna
EŠD 3281

številka dediščine:
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Cerkev sv. Barbare

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
V doslej znanih arhivskih virih je cerkev sv. Barbare prvič omenjena 3.
marca 1496. Cerkev je podružnica sv. Device Marije na jezeru, v njeni
neposredni bližini pa je od leta 1965 veliko pokopališče za območje
Prevalj in Raven na Koroškem.
Arhivske dokumentacije, ki bi izdajala natančnejše podatke, kdaj je cerkev sv. Barbare tudi dejansko nastala, ni. Kljub temu pa je jasno, da je
cerkev nastala že nekaj desetletij pred prvo omembo leta 1496 in je bila
temeljito prezidana v 17. stoletju. Pred glavno fasado, ki je obrnjena
proti zahodu, stoji neogotski zahodni zvonik, ki je nadomestil prvotni
leseni nadstrešni stolpič nad prezbiterijem. Ladja je pravokotna in na
vzhodni strani prehaja v ožji in nižji prezbiterij.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
LEGENDA O NASTANKU CERKVE:
Pripovedka cerkev sv. Barbare povezuje z nastankom še dveh spomenikov v okolici. Takole naj bi bilo. Tam, kjer danes stojita Farna vas
in Guštanj, je bilo nekoč jezero. Na Temeljnovem vrhu pa je živel ob
obrežju bogat graščak, ki je imel tri hčerke, prvo Marijo, drugo Barbaro
in tretjo Rozalijo. Nekega večera, ko so se hčerke vozile s čolnom po jezeru, je hud vihar razburkal jezero ter prevrnil čoln z grofičnami. Vse tri
so utonile. Graščak jih je neutolažljivo iskal, vendar vse zaman. Nazadnje se je zaobljubil, da bi tam, kjer najde trupla, dal sezidati božje hramove. In prišla je velika vidra in prejedla peč pri Guštanju, tako da je jezero
presahnilo. Našli so trupla in graščak je izpolnil obljubo. Tam, kjer so
našli Barbaro, danes stoji cerkev posvečena sv. Barbari, tam kjer Marijo,
cerkev sv. Device Marije na jezeru in kjer Rozalijo, je kapelica sv. Rozalije.
Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, katalog,
Ravne na Koroškem, 2002, str. 51-55.

Geo-Koordinate:
46.54416480966547° geogr. širina, 14.930849075317383° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zagrad
2391 Prevalje
Cerkev stoji na hribu, pred začetkom v Prevalje, kjer
je veliko pokopališče.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 14. stol., 1302, prva četrtina 15. stol., 18.
stol., prva četrtina 20. stol., 1902

Lastnik / Varuh:
Župnija Prevalje

Evidenčna
EŠD 2279

številka dediščine:

12

Cerkev sv. Danijela v
Šentanelu

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
O tem, kdaj je prvotna cerkev sv. Danijela nastala, ni ohranjenih do sedaj znanih arhivskih virov. Prva omemba cerkve v virih je z letnicama
1055-1065, ko je bila kot podružnica pliberške prafare cerkev podarjena briksenški škofiji. Cerkev se prvič omenja kot župnijska cerkev leta
1755, takrat pa ji je bila dodana tudi podružnica, cerkev sv. Urha na Strojni.
Nova cerkev je zidana v neoromanskem stilu, stavbeni mojster je bil
Lenart Foramitti iz Velikovca. Cerkev je zidana iz lomljenega kamna,
ometana in pobeljena. Vse fasade so lepo okrašene z neoromanskimi
lizenami. Zunanjščina cerkve sv. Danijela je bila obnovljena 1976. leta.
Cerkev je enoladijsko zasnovana in se na vzhodu zaključuje v polkrožni
apsidi. Pred apsido na vzhodu je prizidan neogotski zvonik s strmo streho, v katerega naj bi bil vzidan še del starega zvonika, ki naj bi predstavljal edini še obstoječi del prvotne cerkve. Zakristija je v pritličju zvonika
za glavnim oltarjem. Celoten ladijski in korni del cerkve je krit z eternitno kritino, za razliko od zvonika, ki je po koroški navadi krit s skodlami.
Stene cerkve so na južni in severni steni prebite s polkrožnimi neoromanskimi okni, po dve v ladji, eno na pevskem koru in po eno v
polkrožnem oltarnem prostoru. Cerkev ima dva vhoda, glavnega
na zahodni fasadi in stranskega na južni, oba pa sta neoromansko
polkrožno zaključena.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
SVETNIK DANIJEL:
Sv. Danijel je bil prerok, katerega ime hebrejsko pomeni moj sodnik je
Bog in predstavlja četrtega med štirimi velikimi preroki stare zaveze.
Pogosto je upodobljen kot Danijel v levji jami (sedeč obdan z levi), iz
katere je bil po legendi rešen na čudežen način. Na vzhodnih upodobitvah nosi Danijel skoraj vedno nimb, ki je na Zahodu redek.
Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, katalog,
Ravne na Koroškem, 2002, str. 73-75.

Geo-Koordinate:
46.573313° geogr. širina, 14.875407° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šentanel
2391 Prevalje
Šentanel je razložena vas na strmem pobočju Strojne,
ležeča na 1054 m n.v. in se je razvila okoli župnijske
cerkve.

Čas

n a s ta n k a :

11. stol.., 1865, 1976

Lastnik / Varuh:
Župnija Šentanel

Evidenčna
EŠD 2938

številka dediščine:

13

Cerkev sv. Device Marije
na Jezeru

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Cerkev je v osnovi še romanska, kar kaže tudi datacija nastanka
srednjeveške stavbe, vkomponirane v današnjo stavbo.
Današnja cerkev sv. Device Marije na jezeru je bila postavljena leta 1890
na osnovi zgodnejše prednice. Prvotna cerkev je dobro poznana, saj se
je o njej ohranila precej dobra arhivska dokumentacija. V načrtu iz leta
1861 in iz tlorisa posnetega 1888 leta je razvidno, da je bila cerkev takrat
še enoladijska gotska dvorana, na vzhodu zaključena z majhnim kvadratnim prezbiterijem, nad katerim se je dvigal korni zvonik. V načrtu
iz leta 1861 je poleg farne cerkve v jugovzhodnem kotu obzidanega
pokopališča vrisana tudi samostojno stoječa okrogla stavba, za katero
ni dvoma, da gre za rotundo kostnico, ki so jih zidali samo v romaniki,
predvsem v alpskih deželah.
Romanska ladja je imela prvotno lesen, ravno krit strop, ki so ga v pozni
gotiki obokali s tremi polami štiriogeljnega zvezdastega oboka in hkrati enoladijsko prostornino z dvema okroglima stebroma razdelili v dve
vzdolžni ladji.
Današnja stavba je bila zgrajena 1890. leta, postavili pa so jo na vzdolžno
os stare stavbe, ki je niso v celoti podrli. Ohranili so njeno celotno vzhodno stran z zvonikom, južno in zahodno steno pa so vkomponirali v
novo stavbo.
Tloris današnje stavbe predstavlja ogromno stavbo pravokotne oblike,
katere širina je enaka dolžini prvotne cerkve. Glavna fasada cerkve je
na južni strani in je v maniri italijanske renesanse, kar je najbolj vidno v
oblikovanju glavnega portala. Na vsaki strani je cerkvi dodana po ena
visoka polkrožna stranska kapela, prva posvečena sv. Križu, druga Srcu
Jezusovem. Cerkev se zaključi na severu v polkrožno zaključenem prezbiteriju, ki ga na obeh straneh spremlja po en nadstropni oratorij.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda

Geo-Koordinate:
46.54969797553264° geogr. širina, 14.926257133483887° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2391 Prevalje
Farna vas je strnjeno naselje, postavljeno nekoliko
jugovzhodno od Prevalj v smeri proti Ravnam.

Čas

n a s ta n k a :

1335, zadnja četrtina 19. stol., 1890

Lastnik / Varuh:
Župnija Prevalje

Evidenčna
EŠD 3278

številka dediščine:

V srednjem veku cerkveno središče pogosto ni bilo v neposredni bližini
političnega in upravnega središča. Zato so župnijsko cerkev sv. Device
Marije na jezeru, ki je bila do leta 1816 župnijska cerkev celotne spodnje Mežiške doline, postavili na kraj, ki je precej oddaljen od upravnega
središča, Guštanja.
Prvotno je imela cerkev šest podružnic: cerkev sv. Barbare v Zagradu,
cerkev sv. Janeza Krstnika na Poljani, cerkev sv. Kozme in Damijana na
Brinjevi gori, cerkev sv. Ane in cerkev sv. Volbenka na Lešah ter cerkve
sv. Lenarta na Platu. Ob cerkvi je stala okrogla romanska kostnica, ki so
jo podrli konec 19. stoletja. Umrle pa so ob cerkvi pokopavali vse do
1965 leta.
LEGENDA O NASTANKU CERKVE:
V Koroškem pripovedništvu obstaja več pripovedk, ki govorijo o nastanku cerkve. Ena izmed njih pripoveduje, da se je dekle Marija sama vozila
po jezeru, ki je tedaj pokrivalo del guštanjske in prevaljske kotline. Medtem jo je nepripravljeno zajel vihar. Iskreno je molila in se priporočala
svoji patroni ter ji obljubila, da bo ob rešitvi njej na čast postavila cerkev. Bila je uslišana in izpolnila je obljubo.
Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, katalog,
Ravne na Koroškem, 2002, str. 46-49.

14

Cerkev sv. Janeza Krstnika
na Poljani

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Cerkev sv. Janeza Krstnika je preprosta vaška podružnica iz zgodnjega 14. stoletja. Stavbni tip cerkve je kapelni, torej je širina enoladijske
zasnove enaka širini prezbiterija. Vhod v osi na zahodu tvori preprosti zašiljeni portal, predenj pa je bila v kasnejšem obdobju postavljena vhodna lopa. Na vzhodnem delu cerkve je na ostrešju postavljen
nadstrešni stolpič, ki pa je za razliko od sočasnih na Koroškem ometan
in pokrit s skodlasto streho. Na severu je ob prezbiteriju naslonjena
zakristija, prav tako pa je cerkvi na severni strani prizidana preprosta
pravokotna kapela, posvečena sv. Jobu. Za starost stavbe govori tudi
odsotnost talnega zidca celo na prezbiteriju.
Podružnična cerkev sv. Janeza Krstnika ima bogato stavbno zgodovino.
Na južni strani ladje so na različnih višinah vzidana okna različnih oblik,
kar govori o več fazah gradnje ladje.
Cerkev je enoladijska prostornina. Prvotno je bila ladja pokrita z lesenim stropom, današnji strop pa je nekoliko usločen, kar vsaj v teh krajih
ni historično pogojena oblika. Na zahodu ob vhodu v cerkev je lesen
pevski kor, ki ima dno obito z deskami, poslikanimi s cikcakasto poslikavo iz 17. stoletja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
SVETNIK JANEZ KRSTNIK
O svetnikovem življenju je znanih dosti zgodovinskih podatkov. Bil je
zadnji in največji prerok stare zaveze, sin Elizabete in Zaharija, rodil se
je le šest mesecev pred Kristusom v puščavi v bližini Jeruzalema, kjer
so oznanjali asketični eseni. Zato je Janez Krstnik večkrat upodobljen
v opravi esenov, oblečen v plašč iz kamelje dlake in usnjen pas. Njegovo poslanstvo je bilo oznanjati skorajšnji prihod odrešenika. Svetnik je
ljudi krstil za odpuščanje grehov, v reki Jordan pa je krstil tudi Jezusa iz
Nazareta.«
Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, katalog, Ravne na Koroškem, 2002, str. 67-70.; Zavod za Varstvo kulturne
dediščine, OE Maribor, Svetlana Kurelac Stjepanović.

Geo-Koordinate:
46.54435519380659° geogr. širina, 14.873653650283813° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Poljana
2391 Prevalje
Poljana je nestrjeno naselje, ki se je razvilo okoli
cerkvice, posvečene sv. Janezu Krstniku, ki stoji tik
pred razpotjem cest, od katerih ena vodi čez mejo v
Pliberk, druga pa v zgornjo Mežiško dolino, v Mežico
in Črno.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Izjemnega srednjeevropskega pomena, pa so stenske
slikarije v gotskem prezbiteriju. Apostoli zavzemajo
osrednje mesto v prezbiteriju, slikar pa jih je pri tem
postavil v shematizirane gotske okvirje (trilistne
sheme,…).

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 14. stol.

Evidenčna
EŠD 3282

številka dediščine:

15

Cerkev sv. Kozma in
Damijana

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament, Portal, vrata

Opis
Današnja cerkev sv. Kozme in Damijana ima leseno vzhodno lopo, ki se
nadaljuje v zidano ladijsko prostornino, na vzhodu zaključeno v treh
stranicah. Na prehodu med vhodno lopo in ladijskim delom čepi na
strehi lesen nadstrešni stolpič. Cerkev je po stari koroški navadi v celoti
pokrita s skodlasto streho.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V letu 1989 so zaradi dotrajanosti stare lesene, zgradili novo, zidano
cerkev sv. Kozme in Damijana, ki jo je 24. septembra tega leta blagoslovil mariborski škof dr. Franc Kramberger.
LEGENDA O NASTANKU CERKVE:
Pripovedka o nastanku kapelice sv. Kozme in Damijana govori takole:
Pokojni Lubas je bil izkušen živinozdravnik, ki je bil znana daleč naokoli.
Nekoč se mu je sanjalo, da je bil na Brinjevo gori, kjer je zbolel in bi tudi
umrl, če ga ne bi prišla ozdravit dva pobožna moža. V nedeljo po sveti
maši sta Lubas in Broman v neki gostilni v Guštanju pila in se pogovarjala o Lubasovih sanjah. Spoznala sta, da ta pobožna moža ne moreta
biti nihče drug kot sv. brata Kozma in Damijan, ki sta bila tudi zdravnika.
Zato sta zbrala denar in na Brinjevi gori postavila leseno kapelico v čast
svetnikoma. Od tega časa pa hodijo ljudje v to kapelico molit in prosit
zdravja.
Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, katalog, Ravne na Koroškem, 2002,, str. 76-78.; Niko Kuret, Praznično leto
Slovencev, Ljubljana, 1989; Leto svetnikov, Celje, 2000., France Kotnik,
Storije I., Celovec, 1957, str. 76.

Geo-Koordinate:
46.56060228848913° geogr. širina, 14.93868112564087° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stražišče
2391 Prevalje
Cerkev stoji na Brinjevi gori, na severnem delu nad
Prevaljami.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Notranjost nove cerkve so, ob postavitvi leta 1989,
oplemenitili domači umetniki: Janko Dolenc s kipcema sv. Kozme in Damijana, dr. Alojz Pogorelc z likom
Kristusa na križu ter slikar Oki Rotovnik s Snemanjem
s križa.

Umetnik/umetnica:

Janko Dolenc, dr. Alojz Pogorelc, in Oki Rotovnik.

Čas

n a s ta n k a :

1910, nova 1989

Lastnik / Varuh:
Župnija Prevalje

16

Cerkev sv. Volbenka na
Lešah

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Podružnična cerkev, posvečena sv. Volbenku, stoji
jugovzhodno
nad cerkvijo sv. Ane in je od nje oddaljena le nekaj metrov. Zaradi
padajočega terena je ladja cerkve na zahodu vkopana v zemljo, medtem ko je prezbiterij na vzhodu izjemno visok, tako da so pod njim
zaradi konfiguracije postavili kripto. Kripta predstavlja na geografskem področju Slovenije redek premer reševanja arhitekturne zasnove.
Cerkvena zunanjščina je razen prezbiterija neometana tako, da je vidna
gradnja iz lehnjaka.
Tlorisna zasnova predstavlja enoladijsko cerkev, ki se na vzhodu steka
v 5/8 zaključen prezbiterij. Na severni strani se na prezbiterij naslanja
gotska zakristija, ki ima kvadratni tloris in je obokana s križno-rebrastim
obokom.
Na zahodni fasadi zaradi problematičnega terena ni vhoda v cerkev.
Glavni vhod je na južni strani ladje, skozi gotsko šilasto zaključen ter
žlebast in paličasto razčlenjen portal. Na severni in južni fasadi so štiri
velika in eno manjše gotsko okno, ki pa so vgrajena v steno v različnih
višinah. Vsa okna so deljena na dva dela, na vrhu šilasto zaključena in
okrašena z bogatimi krogovičji.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
LEGENDA O CERKVE:
Ustno izročilo pravi, da so ob vpadu Turkov na Koroško bili težki časi
tudi na Lešah. Med strahovitimi boji so ženske, starci in otroci večkrat
zbežali v bližnjo cerkev sv. Volbenka. Ko so turške čete prodirale v
bližino Leš, so na hribu zagledale cerkev. Turki so vedeli, da se slovensko
ljudstvo rado zateka v božji hram, zato so se napotili proti cerkvi. Vrata
cerkve so bila na široko odprta, v njej pa so Turki zagledali prestrašeno
množico ljudi, ki so vneto, z molitvijo prosili za čudežno rešitev. Turški
poveljnik je hotel s konjem vstopiti v cerkev in poteptati množico. Toda
zgodil se je čudež, konj se ni hotel premakniti. Ob bičanju se je žival premaknila le toliko, da je stopila na prag cerkev, kjer se ji je trdni kamen
vdrl pod kopiti. Turki so se ob tem prizoru grozno prestrašili in pobegnili. Na pragu cerkve pa se še dandanes vidi odtis turškega kopita.
Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, katalog,
Ravne na Koroškem, 2002, str. 62-66.

Geo-Koordinate:
46.534938497025394° geogr. širina, 14.888405799865723° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Leše
2391 Prevalje
Cerkev, posvečena sv. Volbenku, se dviga na sedlu
nad vasico Leše in je zgornje ležeča od obeh leških
lepotic.

Čas

n a s ta n k a :

Sredina 15. stoletja

Lastnik / Varuh:
Župnija Prevalje

Evidenčna
EŠD 3280

številka dediščine:

17

Dobrovnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Dobrovnikova kapelica
Kapelica stoji ob poti na Breznico. Prej je bilo tam stičišče cest na Breznico, Suhi Vrh in Strojno. Leta 1995 so Dobrovnikovi obnovili fasado in
streho, znotraj pa bodo kapelico po posnetkih starih podob na novo
poslikali.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelico je postavil kot sakralni zahvalni objekt gospodar kmet Peter
Kordež, p. d. Dóbrovnik tudi Dóbrník v zahvalo Devici Mariji ob koncu
gradnje Dobrovnikove domačije in za srečo in zdravje pri hiši.
Domači pravijo: Dobrnikova kapelica in Dobrovnikova kapelica

Geo-Koordinate:
46.54670911271053° geogr. širina, 14.9139404296875° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Prisoje 60
2391 Prevalje
pod kmetijo Dobrovnik, Prisoje 60, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na notranji strani kapelice, kjer je sedaj samo križ s
Kristusom, so bile poslikave (freske) Marije Vnebovzete (na kači), na levi strani sv. Peter in Pavel in na desni
strani (v smeri Brinjeve gore) sv. Kozma in Damijan.

Čas

1912

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Ivan Kordež, p. d. Dóbrovnik

18

Doprsni kip dr. Franca
Sušnika

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Pomnik

Opis
Doprsni kip dr. Franca Sušnika
SUŠNIK, Franc, profesor, kulturno-prosvetni delavec in literarni zgodovinar.
Prva upodobitev iz mavca leta 1957, naročnik Železarna Ravne, naročnik
drugega odlitka iz brona Občina Prevalje, odkritje ob 100-letnici rojstva
in "rojstvo" Spominskega parka Prevalje 1998.
Kip stoji na podstavku iz marmorja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Dr. Franc Sušnik je s pomočjo somišljenikov pričel uresničevati ambicijo, da bi Koroška dobila svojo prvo srednjo šolo – gimnazijo. Kulturno središče naj bi bile tri ustanove: gimnazija (ustanovljena 1945),
študijska knjižnica (ustanovljena 1949) [Koroška osrednja knjižnica dr.
Franca Sušnika] in muzej (ustanovljen 1953) [Koroški muzej]. Vse tri
ustanove so bile ustanovljene na pobudo dr. Franca Sušnika, ki je odprl vrata v svet znanja otrokom koroških ljudi. Koroška je bila njegovo
življenje in delo.
Vir: Jukič, Greta, Suhodolčan-Dolenc, Marija, Biografski leksikon občine
Prevalje. Prevalje, 2005.

Geo-Koordinate:
46.54704165406564° geogr. širina, 14.919497966766357° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ugasle peči
2391 Prevalje
Ugasle peči, Spominski park Prevalje

Upodobljeni

motivi

doprsni kip
DR. FRANC SUŠNIK
1898-1980

/

napisi:

Umetnik/umetnica:

Stanko Dolenc, akademski kipar

Čas

n a s ta n k a :

Odkritje: 14. 11. 1998, ob stoletnici rojstva

Lastnik / Varuh:
Občina Prevalje

19

Doprsni kip Franja Goloba

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Pomnik

Opis
Doprsni kip Franja Goloba
Doprsni kip Franja Goloba stoji na podstavku iz marmorja v Spominskem parku na Prevaljah.
Upodobitev doprsnega kipa iz mavca je dal izdelati ravnatelj Osnovne
šole Franja Goloba na Prevaljah Leopold Suhodolčan v sedemdesetih
letih. Po slikarju in restavratorju se šola tudi imenuje. Originalni kip iz
mavca hrani OŠ FG Prevalje. Naročnik kipa in odlitka [mavec]je bila nekdanja Kulturna skupnost Ravne na Koroškem in Osnovna šola Franja
Goloba Prevalje.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
GOLOB, Franjo [tudi Franci], slikar, restavrator. *Prevalje, 5. 4. 1913;
†Domžale, 3. 9. 1941 [ustreljen kot prvi talec umetnik). Najbolj znana je
njegova slikarska mapa upodobitev koroških ljudskih pesmi Mau črez
izaro.
Šola se imenuje po njem od vselitve v novo šolo leta 1963. Poimenovanje po slikarju restavratorju je predlagala Marija Suhodolčan Dolenc.
Vir: Jukič, Greta, Suhodolčan-Dolenc, Marija, Biografski leksikon občine
Prevalje. Prevalje, 2005.

Geo-Koordinate:
46.546849311675444° geogr. širina, 14.918886423110962° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ugasle peči
2391 Prevalje
Spominski park Prevalje, Ugasle peči

Upodobljeni

motivi

doprsni kip

/

napisi:

FRANJO GOLOB
1913-1941

Umetnik/umetnica:

Rade Nikolić, akademski kipar

Čas

n a s ta n k a :

Odkritje: 17. 9. 2001

Lastnik / Varuh:
Občina Prevalje

20

Doprsni kip Leopolda
Suhodolčana

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Pomnik

Opis
Doprsni kip Leopolda Suhodolčana
Upodobitev pisatelja Leopolda Suhodolčana je bila leta 1985, ob peti
obletnici pisateljeve smrti. Naročnik kipa [mavec] in odlitka [bron]:
Železarna Ravne [kipa sta v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika
na Ravnah].
Naročnik drugega odlitka po obstoječi predlogi: Občina Prevalje ob
20-letnici smrti.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
SUHODOLČAN, Leopold, pisatelj in kulturno-prosvetni delavec. *Žiri,
10. 8. 1928; †Golnik, 8. 2. 1980, živel je na Prevaljah (od 1950, kjer je
pokopan. Bil je ravnatelj Osnovne šole na Prevaljah, sprva učitelj slovenskega jezika, pobudnik (s prof. Stankom Kotnikom) Bralne značke,
pisatelj, kulturni delavec, ...
Vir: Jukič, Greta, Suhodolčan-Dolenc, Marija, Biografski leksikon občine
Prevalje. Prevalje 2009; Jukič, Greta, Peto desetletje Prežihove bralne
značke. Prevalje, 2003.

Geo-Koordinate:
46.54698262322323° geogr. širina, 14.91945505142212° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ugasle peči
2391 Prevalje
Ugasle peči, Spominski park, Prevalje

Upodobljeni

motivi

Doprsni kip na podstavku

/

napisi:

LEOPOLD SUHODOLČAN
1928-1980

Umetnik/umetnica:

Mirsad Begić, akademski kipar

Čas

n a s ta n k a :

Odkritje: 14. 9. 2000

Lastnik / Varuh:
Občina Prevalje
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Doprsni kip Luke Kramolca

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Pomnik

Opis
Doprsni kip Luke Kramolca
Upodobitev v mavcu: leta 1963. Naročnik odlitka [bron]: Občina Prevalje. Kip stoji na podstavku iz marmorja v Spominskem parku na Prevaljah.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
KRAMOLC, Luka, glasbeni narodopisec, zbiratelj in prirejevalec ljudskih
pesmi, skladatelj in profesor glasbe. *Šentanel, 14. 10. 1892; †Ljubljana,
12. 2. 1974; živel je v Ljubljani, pokopan je v Šentanelu.
Pri delu Glasbenonarodopisnega inštituta in izdajateljski dejavnosti se
je zavzemal predvsem za ohranjanje in oživljanje koroškega ljudskega
izročila; sem sodi tudi ustanovitev zbora Šentanelski pavri. Kot lastovka
se je vračal v svoj Šentanel, dokler ni tam našel svojega poslednjega
počitka.
Vir: Jukič, Greta, Suhodolčan-Dolenc, Marija, Biografski leksikon občine
Prevalje. Prevalje 2005.

Geo-Koordinate:
46.54682323958303° geogr. širina, 14.91891860961914° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ugasle peči
2391 Prevalje
Spominski park Prevalje, Ugasle peči, Prevalje

Upodobljeni

motivi

doprsni kip

/

napisi:

LUKA KRAMOLC
1892-1974

Umetnik/umetnica:

Stanko Kolenc, akademski kipar

Čas

n a s ta n k a :

Odkritje: 19.9. 2002 – ob 110-letnici rojstva.

Lastnik / Varuh:
Občina Prevalje
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Ecce homo –
Glej človek 70-60-15

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
ECCHE HOMO - GLEJ ČLOVEK 70-60-15
Spominska skulptura akademskega slikarja Benjamina Kumpreja ob
kozolcu na Poljani Ecce homo - Glej človek 70-60-15, katerega skrbnik
je Milan Pristovnik, s. p., in Turistično društvo Poljana, opozarja na našo
preteklost.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Iz predstavitvenih besed umetnostne zgodovinarke Anemarije Stibilj
ob odkritju skulpture: "Umetnost je predvsem svet idej. In zdi se, da teh
akademskemu slikarju Benjaminu Kumpreju nikoli ne zmanjka. Ustvarjalno jih razpreda, nadgrajuje in nato vizualizira tako v slikarskem kot
v kiparskem mediju. Njegova likovna snovanja so vedno kompleksna,
zaznamovana z odprtostjo pogleda ter širino in globino doživljanja.
Osebno se prepleta z zgodovinskim, geografskim, etnološkim, religioznim in še marsičim. Zato so njegova dela izpovedno močna in
prepričljiva, sugestivna in prežeta s simboliko in metaforiko, povezana
v izoblikovan in prepričljiv izpovedni jezik ..."

Geo-Koordinate:
46.544305° geogr. širina, 14.873178° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Poljana
2391 - Prevalje
Na Poljani ob kozolcu toplarju in cerkvi Janeza Krstnika

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Števila 70-60-15 simbolizirajo našo preteklo in polpreteklo zgodovino: "… naredil je korak za sedemdeset let nazaj, v čas, ko so se z ljudsko igro spomnili
petnajstletnice plebiscita, na časovnem traku se
Kumprej nato ustavi pred šestdesetimi, v tretjem segmentu z naslovom Domovina se vizualizira je letnica
1990 in numerološko znamenje za številko petnajst."

Umetnik/umetnica:

Benjamin Kumprej, akademski slikar

Čas

n a s ta n k a :

Umetniško delo je bilo odkrito v septembru 2005.

Lastnik / Varuh:

Milan Pristovnik , s. p., in Turistično društvo Poljana
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Forma viva, Ernst Eisenmayer, Dvojna vrata

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
FORMA VIVA DVOJNA VRATA
Dvojna vrata za zgodnje delo samoukega angleškega kiparja avstrijskega porekla Ernsta Eisenmayerja. Skulptura ob glavni cesti skozi Prevalje
sodi med njegove najdoslednejše vizualizacije te vrste. Rdeče pobarvana skulptura stoji ob glavni cesti zahodno od Ahaca, lokacija ni najbolj
posrečena, saj je prostorsko premalo izpostavljena.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ernst Eisenmayer: rojen 18. septembra 1920 na Dunaju v Avstriji, kjer je
končal srednjo šolo. Obiskoval je tudi večerno šolo risanja in slikanja. Po
nemški okupaciji Avstrije je skušal pobegniti v Francijo, vendar so ga na
meji aretirali in poslali v koncentracijsko taborišče Dachau, kjer je bil zaprt pozimi 1938/39. maja 1939 je prišel v Anglijo, kjer je ostal in pridobil
britansko državljanstvo. Med vojno se je preživljal z različnimi deli, saj
ga komercialna umetnost ni zanimala. Obiskoval je večerna predavanja
na dveh umetniških akademijah. Leta 1962 je postal svobodni umetnik.
Leta 1969 je sodeloval na mednarodni kiparski razstavi v New Yorku,
za britanski paviljon na Expo 70 na Japonskem pa je prispeval veliko
skulpturo.
Skulptura opozarja na zgodovino železarstva v Mežiški dolini. Nastala je
v okviru mednarodnega kiparskega simpozija Forma viva leta 1984 na
Ravnah na Koroškem, kjer so med leti 1964 in 1989 organizirali sedem
simpozijev, ki se jih je udeležilo 30 umetnikov iz 15 držav sveta. Vsako
četrto leto so kiparji ustvarjali iz železa in jekla na Ravnah na Koroškem,
v Portorožu so klesali kamen, v Kostanjevici so kiparili v lesu, skulpture
v Mariboru pa so iz betona.
Vir: Marko Košan, Forma viva 1964 - 1989. Katalog, Koroški muzej Ravne
na Koroškem, 1999, str. 46, 47.

Geo-Koordinate:
46.54459870740375° geogr. širina, 14.913747310638428° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Trg
2391 Prevalje
ob glavni cesti zahodno ob hiši Ahac v Trgu

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Z idejo dvojnih vrat, kot je poimenoval svoj izdelek, se je spretno poigral z izmuzljivim negativnim
kiparskim prostorom in minimalistično učinkovite
masivne jeklene traverze povezal v umirjeno, kultivirano likovno formo.

Umetnik/umetnica:

Ernst Eisenmayer, Dunaj, Avstrija

Čas

1970

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Koroški pokrajinski muzej, Ravne na Koroškem. Stalna
zbirka Koroškega muzeja Ravne - javni spomenik skulptura
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Forma viva, Gary C. Dwyer,
Stik doline

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Skulptura iz jekla je brez napisa. Z večplastnim vsebinskim sporočilom
označuje krajinsko prelomnico med zgornjo in spodnjo Mežiško dolino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Dwyerjeva skulptura je bila skrbno načrtovana za vedutni pogled ob
magistralni cesti pri vstopu v spominski park Poljana. Ambientalno zasnovana kompozicija z večplastnim vsebinskim sporočilom označuje
krajinsko prelomnico med zgornjo in spodnjo Mežiško dolino.
Nastala je v okviru mednarodnega kiparskega simpozija Forma viva
leta 1984 na Ravnah na Koroškem
Gary C. Dwyer: rojen 1. oktobra 1943 v Denverju v ameriški zvezni državi
Colorado. Leta 1967 je končal univerzo Syracuse v New Yorku, kiparstvo
je študiral na univerzi v Denverju ter do leta 1980 tudi na Akademiji za
likovno umetnost v Salzburgu v Avstriji. Ukvarja se s kiparstvom, oblikovanjem krajine in fotografijo. Izvedel je številna naročila za krajinske
skulpture velikih dimenzij
Širom ZDA in v Franciji. Svoje delo je publiciral v strokovnih revijah
(Landscape Architecture, The Magazine of Landscape Planning, Design
and managment). Kot fotograf je sodeloval v himalajskih alpinističnih
odpravah. Leta 1994 je za Unescov projekt svetovne dediščine fotografiral v Hueju v Vietnamu. Deluje kot profesor krajinske arhitekture na
kalifornijski politehnični univerzi v San Luis Obispo.
Vir: Marko Košan, Forma viva 1964 - 1989. Katalog, Koroški muzej Ravne
na Koroškem, 1999, str. 70, 71.

Geo-Koordinate:
46.54655390981544° geogr. širina, 14.898587465286255° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Poljana
2391 Prevalje
Ob glavni cesti skozi Mežiško dolino na Poljani pri
Prevaljah

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Dva velikanska, iz jeklene pločevine zvarjena kvadra,
ki počivata na peščenih, s travo poraslih gomilah, sta
se nasilno razklenila in z grozečimi ostmi simbolizirata dramatičnost dogodkov ob koncu druge svetovne
vojne.

Umetnik/umetnica:

Gary C. Dwyer, San Luis Obispo, ZDA

Čas

1984

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem
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Forma viva, Jim Buckley,
Vrtiljak

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Vrtiljak je postavljen pred osnovno šolo. Skulptura je iz jekla. Pri postavitvi so sodelovali delavci Železarne Ravne. Umestitev v prostor - lokacijo pri šoli - je določil avtor sam.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Skulptura je spomin na železarstvo v dolini in na leta, ko je Železarna
Ravne na Koroškem blagohotno odmerjala velik delež prihodka kulturi.
Nastala je v okviru mednarodnega kiparskega simpozija Forma viva
leta 1984 na Ravnah na Koroškem, jer so med leti 1964 in 1989 organizirali sedem simpozijev, ki se jih je udeležilo 30 umetnikov iz 15 držav
sveta. Vsako četrto leto so kiparji ustvarjali iz železa in jekla na Ravnah
na Koroškem, v Portorožu so klesali kamen, v Kostanjevici so kiparili v
lesu, skulpture v Mariboru pa so iz betona.
Jim Buckley je bil rojen leta 1957 v Corku na Irskem. V letih 1975-80
je obiskoval umetniško šolo Crawford v Corku, kjer je 1979 diplomiral
iz kiparstva, podiplomski študij pa zaključil iz kiparstva in fotografije.
Bil je ustanovni član umetniških delavnic Artspace Ltd. v Corku in član
organizacijskega odbora kiparskega simpozija v jeklu (Sculputre in the
Shipyard) Arklow Engineering 1983. leta 1984 je bil gostujoči predavatelj kiparstva na Umetniški šoli v Glasgowu. Sodeloval je na mnogih
kiparskih in fotografskih razstavah in Irskem, v Franciji in v ZDA.
Vir: Marko Košan, Forma viva 1964 - 1989. Katalog, Koroški muzej, Ravne na Koroškem, 1999.

Geo-Koordinate:
46.54764622458867° geogr. širina, 14.922094345092773° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Trg 2A
2391 Prevalje
Pred Osnovno šolo Franja Goloba Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Irski kipar je skulpturo zgradil iz dveh temeljnih elementov, ki jih je našel "in situ": gigantskega obroča
in v vertikalo postavljenega stebra iz jeklenih cevi
velikega premera, s čimer je dosegel dinamično
interakcijo med obema temeljnima koordinatama
človeškega dojemanja prostora. Oba impozantna
kosa obdelanega jekla je spel s členasto verigo tako,
da celota asociira na otroški vrtiljak.

Umetnik/umetnica:
Jim Buckley (Cork, Irska)

Čas

1984

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem
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Glava sv. Janeza Krstnika

K at e g o r i j a :

Kultni, daritveni in obredni kamen, Kultni in pravni
spomenik

Opis
Glava sv. Janeza Krstnika iz cerkve na Poljani
Neprecenljivo kulturnozgodovinsko vrednost cerkve Janza Krstnika
na Poljani predstavlja iz cerkve izhajajoča baročna umetnina, glava sv.
Janeza Krstnika na pladnju iz poznega 15. stoletja.
Glava je izrezljana iz lipovega lesa, kakor jo je na krožniku v dar dobila plesalka Saloma, ko ga je dal kralj Herod iz maščevanja obglaviti. Svetnikova glava z dolgimi lasmi, brki in dvodelno brado je skrbno
plastično modelirana in s priprtimi očmi ter odprtimi usti mrliča že kar
naturalistično ekspresivna in prepričljiva.
Glava Janeza Krstnika iz lipovega lesa je shranjena v cerkvi Device Marije na Jezeru Na Fari.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Podružnična cerkev sv. Janeza Krstnika na Poljani je podružnica župnije
cerkve sv. Device Marije na Prevaljah. Podružnična cerkev sv. Janeza
Krstnika na Poljani pri Prevaljah stoji pred razpotjem cest, od katerih
ena vodi čez mejo proti Pliberku, druga v zgornjo Mežiško dolino proti
Mežici. Cerkev je zgodnjegotska iz zgodnejšega 14. stoletja, z bogato
stavbno zgodovino in je najstarejša cerkev v prevaljski fari. O tem ni
nobenih arhivskih podatkov, vendar o tem govori patrocinij Janeza
Krstnika, kateremu so nekdaj posvečali tudi samostojne krstne kapele.
Vir: Po poteh koroške kulturne dediščine občine Prevalje in Mestne
občine Pliberk / Auf den Wegen des Kärntner Kulturerbes in der Gemeinde Prevalje und der Stadtgemeinde Bleiburg. Monografija / Monographie. Prevalje, Pliberk / Bleiburg, 2006; Simona Javornik, Likovna
dediščina cerkva Mežiške doline. Katalog ob razstavi Koroškega muzeja
Ravne na Koroškem, 2002; Marjan Zadnikar, Cerkvena umetnost v prevaljski fari.Bodi pozdravljena Devica Marija..Ob stoletnici nove cerkve,
1890-1990. Prevalje 1990.

Geo-Koordinate:
46.54824390148322° geogr. širina, 14.89248275756836° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Poljana
2391 Prevalje
Izhaja iz cerkve sv. Janeza Krstnika na Poljani, shranjena v cerkvi Device Marije na Jazeru Na Fari

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Glava sv. Janeza Krstnika na pladnju iz poznega 15.
stoletja. Kot redka baročna umetnina je bila predstavljena na mednarodni razstavi v Parizu 1963.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

Umetnostni zgodovinarji jo postavljajo glede na
nastanek v konec 15. stoletja.

Lastnik / Varuh:
Župnija Prevalje
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Godčev križ

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Godčev križ
Križ s Kristusom na razpelu je votivnega značaja, poseben zato, ker je
postavljen kot doslej zadnji na področju Šentanela.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ na Suhem Vrhu je postavljen po zaobljubi očeta Matevža Vauha,
p. d. Godca. Med drugo svetovno vojno se je zaobljubil, da bo postavil
križ, če bo družina preživela vse strahote vojne. Zaobljubo je leta 2000
uresničila družina, za kar jih je gospodar prosil na smrtni postelji.
Dokaz, da tudi v današnjem času, ljudje upoštevajo zadnjo voljo pokojnega in verujejo v srečo in vse dobro pri hiši, če jih varuje kapelica.
Geo-Koordinate:
46.568129264947565° geogr. širina, 14.898834228515625° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Suhi Vrh 11
2391 Prevalje
Pri kmetiji p. d. Godec, Suhi Vrh 11, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Pod Kristusom na desni strani nog sta dve bronasti
ploščici z napisom Franca Vauha, brata hišne gospodinje in v tej hiši rojenega, o postavitvi križa.
Besedilo na ploščicah:
Križ izdelal Franc Vauh,
vigredi 2000
Križ je posvetil župnik Koren Zoran 18. 6. 2000

Umetnik/umetnica:

Franc Vavh, brat gospodinje

Čas

n a s ta n k a :

Leta 2000

Lastnik / Varuh:

Vavhova družina na kmetiji, p. d., Godčevi
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Golakov križ

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
GÓLAKOV KRIŽ - KAPELICA
Lastnik Golkove kapelice - križa je družina Piko, p. d. Golak. Prvi lastnik kmetije je bil GVELAK od tod domače ime kmetije. Stoji v gorici ob
domačiji. Ograjena je z ograjo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po požaru je zgradil hišo, hlev in svinjski hlev. Ob vsem tem je obubožal
in kmetijo prodal. Kmetijo je kupil Piko, ki je izhajal iz Javorja in je pred
tem kupil gostilno v Prlekiji, kjer pa je obupal. Zaobljubil se je, da bo za
srečen nakup postavil kapelico. Golakova teta še vedno rada zmoli pri
kapelici za srečno življenje, dobro gospodarjenje.
Geo-Koordinate:
46.5671261218136° geogr. širina, 14.84004020690918° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dolga Brda 25
2391 Prevalje
kmetija Piko, p. d., Golak, Dolga Brda 25, Prevalje.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kapelica je sezidana iz kamna in zidakov, naslikana je
Mati božja. Golakovi lepo skrbijo za kaplico in zaljšajo
s cvetjem. V kapelici so imeli tudi dva angela, vendar
so ju ukradli. Zadnja obnova je bila leta 1990, poslikal
jo je Avgust Štrekelj.

Čas

1870

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

kmetija Piko, p. d., Golak
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Golakova kašča

K at e g o r i j a :

Kašča, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Golakova kašča iz leta 1739 je v kletnem delu zidana, v zgornjem
dvoetažnem delu pa lesena. Streha je čopasta, dvokapna, krita s šitlni.
Pri gradnji so uporabili macesnov les. Kašča je postavljena tako, da je
vhod viden s hišnega praga, oddaljenost od ostalih gospodarskih stavb
na kmetiji pa ji zagotavlja zaščito pred morebitnim požarom, kar se je
izkazalo pri požaru v 19. stoletju, ko so pogorele vse stavbe razen kašče.
Kaščo danes še uporabljajo za hranjenje hrane in pijače. Ob njej je tudi
preša, zato v kleti, ki je cela v zemlji, nikoli ne manjka mošta. V zgornjem
lesenem in zračnem delu je shramba za meso.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kmetijo je okoli leta 1870 kupil Piko iz Javorja in je še danes v lasti njegovih potomcev, domače ime pa se je še ohranilo - Golak, tudi manj pogosto Goljak.
Golakova kašča ima ključavnico, ki je ne zna vsak odpreti. Nekoč sta
dva brata ležala na kašči, prepevala jima je tutujka, kar je znak za rojstvo dojenčka. Eden je res pričakoval otroka. Ker so radi kradli mošt iz
kašč, je Maks Piko nastavil na vrata polno vedro vode, posejal moko po
tleh in tako zasačil tatove. Leta 1944, na pustno sredo,je padla bomba
v Šmarjeti v bližini poslopja in poškodovala, razmajala velb na kašči. Pri
vhodu v klet je obležala skala, osem moških jo je komaj prestavilo. Še
danes obstaja na kmetiji "ponovca" - zajemalka narejena iz bombe, ki
je padla v bližino. Naredil jo je Rudi Piko.

Geo-Koordinate:
46.568247280567206° geogr. širina, 14.838752746582031° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dolga Brda 25
2391 Prevalje
pri kmetiji Piko, p. d., Golaku Dolga Brda 25, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kašča je tipična za koroško okolje z lesenim gankom
in izrezljano ograjo.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

1739

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Piko Ivan, p. d. Golak

Evidenčna
7685

številka dediščine:

30

Gornikov križ

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Znamenje izhaja iz 16. stoletja. Stoji na razpotju nad vasjo, od tod skozi
gozd vodijo poti na Jamnico in Suhi Vrh. Kapelica naj bi bila postavljena
kot kužno znamenje. Je svojevrstno slopno znamenje. Tanek prizmatični
spodnji del se poševno razširi v nastavek, ki je domala dvakrat višji od
njega in ima na vse strani v dvoje nadstropij plitve pokončne vdolbine
s segmentnimi loki ter skodlasto piramidno strešico.
To znamenje zelo dobro kaže labilno razmerje mas, saj je v svojem
zgornjem delu neprimerno težje od podstavka.
Pokrita je s šitlni. Posvečena je sv. Antonu in sv. Florijanu. Za slednjega
so nekdaj verovali, da jih obvaruje ognja, strele in drugih nesreč.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Enkrat letno, v velikem križevem tednu, je do tega znamenja procesija
od farne cerkve sv. Danijela v Šentanelu. Lastniki skrbijo zanjo in jo krasijo s cvetjem.

Geo-Koordinate:
46.572436668711056° geogr. širina, 14.876689910888672° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šentanel 23
2391 Šentanel
V Šentanelu blizu domačije Gornik, Jože Senica,
kmet, p. d. Górnik, na križpotju proti Jamnici in Suhemu Vrhu.

Umetnik/umetnica:
neznani ljudski umetnik

Čas

n a s ta n k a :

16. stoletje

Lastnik / Varuh:

Lastnik najstarejšega sakralnega znamenja v
Šentanelu je Jože Senica, kmet, p. d. Górnik, Šentanel
23, Prevalje.

Evidenčna
EŠD 7678

številka dediščine:

31

Gornikova skulptura iz
tračnic

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Gornikova skulptura iz tračnic
Skulptura iz tračnic stoji v levem skrajnem kotu Spominskega parka
Prevalje, kjer je bil nekoč Cimerlov tajht, nad njim pa je nekoč delovala
Železarna Prevalje, od tod tudi ime Ugasle peči.
Pomnik železarstvu ima posebno vrednost, ker je narejen iz tračnic izdelanih v prevaljski železarni in prvi spomenik v Spominskem parku
Prevalje.
Zasnova in organizacija postavitve skulpture iz železniških tračnic izdelanih v nekdanji Železarni na Prevaljah: Franc Gornik [s pomočjo
Železarne Ravne v času direktorja Gvidóna Kacla]

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Skulptura je bila postavljena na pobudo Franca Gornika in njegove vztrajnosti, da je vsa leta vztrajal pri postavitvi.

Geo-Koordinate:
46.545602267064986° geogr. širina, 14.915496110916138° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ugasle peči
2391 Prevalje
Ugasle peči, Spominski park Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Skulptura iz tračnic
Napis na zaokroženi plošči iz brona, pritrjeni na čelni
južni strani skulpture:
ŽELEZARNA PREVALJE 1835-1899
Napis nad čelno ploskvijo vlito iz brona (napis iz
brona dr. Vodeb):
V fari Matere božje na jezeri je velikanska
železotovarna Prevalje, ki preživlja blizu 2000
ljudi, naredi vsakoleto mnogo jezarc centov šin za
železnice, in ima v svojih gorah neizprazljive zaloge
premoga.
A. M. Slomšek, Cvetje Keršansko - Slovenske zemlje,
1856.

Umetnik/umetnica:
Franc Gornik

Čas

1987

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Občina Prevalje

32

Gradišnikov križ

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Gradišnikov križ
Kapelica je sezidana iz lapora, kamna in lesa. Pokrita je z internitom, leta
2001 so jo obnovili. Kapelica stoji ob poti, ki vodi do domačije Libnikovih, p. d. Gradišnik.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ustno izročilo prednikov pripoveduje, da naj bi na mestu kapelice nekdaj v hudi zimi zmrznil popotnik. Tam je namreč peljala pot iz Avstrije
proti Šentanelu in naprej. Njemu v spomin so kasneje postavili na tem
mestu kapelico, ki stoji še danes.

Geo-Koordinate:
46.595211049041886° geogr. širina, 14.877033233642578° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Jamnica 6
2391 Prevalje
pri Gradišniku, Jamnica 6, Šentanel

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Notranjost kapelice je poslikana z nabožnimi
podobami. Zanimivi so napisi: »Božje oko vse vidi«,
»Božje uho vse sliši«, »Božja roka vse napiše«.

Čas

1910

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Lastnik sakralnega spomenika, kapelice, je Jože Libnik, kmet, p. d. Gradišnik

33

Gradišnikova kašča

K at e g o r i j a :

Kašča, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Gradišnikova kašča
Kaščo z dvonivojskim lesenim delom in iz kamna grajenim kletnim
delom pokriva strma, dvokapna, čopasta, skodlasta streha. Kašča je
grajena v kladni konstrukciji, vogali vezani na lastavičji rep. Zgornji del
kašče je kot konzolni pomol širši od spodnjega. Vrata, ki vodijo v kaščo
so polkrožno vrezana v leseno ostenje. Kletni del je v celoti v zemlji,
vanj vodijo kamnite stopnice.Lastniki v njej hranijo jabolka, krompirja
pa že dolgo ne več.
Kašča stoji pred gospodarskim poslopjem, pred hlevom in na levi strani
od hiše na robu brega.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Lastniki Gradišnikove kašče, Libnikovi, p. d. Gradišnikovi, pravijo, da
je stara 300 let. Zaradi slabe ceste je k samotni kmetiji otežen dostop.
Kmetija se ukvarja z ekološkim turizmom na svoj način, s peko kruha,
ekološkega drobnega peciva, mesnih izdelkov i.p.d., ki jih prodajajo na
ekoloških tržnicah in nekaterih trgovinah na Koroškem.

Geo-Koordinate:
46.59550200845865° geogr. širina, 14.877033233642578° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Jamnica 6
2391 Prevalje
pri kmetiji Jože Libnik, p. d. pri Gradišniku na Jamnici
6, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Tipična koroška kašča stoji v razloženem naselju, v
okviru prenovljene samotne domačije le streljaj od
meje z Avstrijo. Na čelnem delu kašče so obešeni
leseni kmečki elementi, kosa, vile, grablje ..., streha je
prekrita s šitli, del strehe je obnovljen.
na hrbtni strani kašče je dodana lesena lopa, ki služi
za garažo.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

18. stol.

Lastnik / Varuh:

Jože Libnik, p. d. Gradišnik

Evidenčna
28364

številka dediščine:

34

Grobnica sv. Rozalije,
Zagrad

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Grobnica sv. Rozalije pod Barbaro, Zagrad
Grobnica sv. Rozalije je vklesana v skalo in zaščitena z lesenim
nadstreškom. Prvotno je bil kip ležeče Rozalije lesen, od leta 1987 pa je
kip iz mavca. Grobnica je bila leta 2003 obnovljena, obnovitvena dela je
vodil Maks Paradiž, ki je tudi poskrbel za osvetlitev.
Do grobnice vodi kratka pot, po nekaj stopnicah iz kamnov, ki se odcepi
od peš poti na pokoplaišče Brabara.
Grobnica je bila razsvetljena že v stari Jugoslaviji, ko je za razsvetlitev
poskrbel slaščičar Kotnik, bližnji sosed nasproti Brančurnikove gostilne.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Nekoč je bilo jezero. Vsako pripoved o nastanku Prevalj začenjamo z
eno od ljudskih pripovedk, starih storij o jezeru. Nekoč je bilo jezero in
pri Temelnu v Zagradu je stal grad. Tri grajske hčerke, ki so se vozile po
jezeru, so v nenadnem viharju utonile. Dva na smrt obsojena ujetnika
sta si odkupila življenji s tem, da sta razbila Votlo peč. In ko je jezero odteklo tam pod Votlo pečjo, je dal graščak na mestih, kjer so našli hčerki,
sezidati cerkvi – v spomin na Marijo cerkev sv. Device Marije na Jezeru, v
spomin na Barbaro cerkev sv. Barbare in Rozaliji votlino (grobnico) pod
cerkvijo sv. Barbare. [Zapisala: dr. Franc Kotnik, dr. Franc Sušnik].

Geo-Koordinate:
46.544520979953774° geogr. širina, 14.93066132068634° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zagrad
2391 Prevalje
Grobnica pod pokopališčem in cerkvijo sv. Barbare na
Zagradu, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Upodobljena je sv. Rozalija, ki leži v votlini obdana s
cvetjem. Ponoči je osvetljena.

Umetnik/umetnica:
??

Čas

n a s ta n k a :

ni znano

Lastnik / Varuh:
Župnija Prevalje

35

Hermonkova kapelica,
Leše

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Hermonkov kapelica
Zidana, v tlorisu šestkotna kapelica stoji med dvema mogočnima lipama, na križpotju Mežica – Leše – Plat. Nad vhodom je napis Hvalen
bodi Jezus Kristus in narisano božje oko. V notranjosti zasledimo zapisa
dveh obnov kapelice: 1912 J. Hutter in 1971 A. Štrekelj. Kapelica je ograjena z nizko leseno ograjo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Od te kapelice so hodili romarji v procesiji k sv. Ani.
Domačini rečejo Hermonkova kapelica in redkeje tudi Hermonkov križ.

Geo-Koordinate:
46.53041012764866° geogr. širina, 14.90321159362793° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Leše
2391 Prevalje
Stoji med dvema mogočnima lipama pod Hermonkovo domačijo na Lešah, na križpotju Mežica – Leše
– Plat.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V notranjosti so poslikave svetnikov sv. Jakoba, Marije, sv. Jožefa, nad zidano menzo je križ, v spodnjem
delu pa božji grob. Poslikave so tudi na zunanji strani,
naslikana sta sv. Apolonija in sv. Silvester.

Umetnik/umetnica:
Neznan ljudski umetnik

Lastnik / Varuh:
kmetija Hermonko

Evidenčna
EŠD 14040

številka dediščine:

36

Hiša Filipovsky

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament, (Skedenjsko) okno / lina

Opis
Hiša Filpovsky
Triosno enonadstropno stavbo, ki stoji v središču naselja, pokriva strma
dvokapna opečna streha. Streho na severni in južni strani predirata rizalita z dvokapnima strešicama. Pritličje krasi rustika. Okna v nadstropju
imajo maltasto poudarjene karnise in parapete. Oblikovno in dekorativno najbolj izstopajoč je rizalitni del glavne, ulične fasade, kjer je nad
osrednjim portalom balkon. V nadstropju rizalita je izpisano ime bogatega trgovca z železnino Theodorja Filipowskega, ki je hišo tudi zgradil. Na dvoriščni strani so ohranjena nekdanja gospodarska poslopja.
V bogati meščanski hiši, zgrajeni leta 1884, se je nahajala ena najbolje
založenih trgovin z železnino v Mežiški dolini. Svojo poslovno stanovanjsko namembnost je ohranila vse do danes.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Trgovina z železnino Filipowsky Teodor - Brat Frica Filipovskega,
trgovec Teodor Filipovsky, je imel bogato trgovino z železnino nekaj
deset metrov niže proti Ravnam na isti strani ceste v meščanski stavbi
z velikim napisom Filipowsky, ki hišo še danes krasi. Postal je ugleden
in podjeten trgovec, lastnik ene najbolje založenih trgovin z železnino
v Mežiški dolini, ki je zalagala tudi manjše obrate in obrtnike in imela
vlogo grosistične trgovine. Nekaj let je lastnik sam stregel v trgovini,
žena je vodila knjigovodstvo, služkinja pa je opravljala delo na vrtu in
kuhinji. - V veliko pomoč jim je bil mlad fant, dolgoletni zvesti sodelavec
v trgovini in dedič Alfonz Hutter, ki je prišel iz kočevskih krajev. Izuril se
je v trgovini in položil izpit. Bil je desna roka lastniku, zelo priljubljen
in po smrti obeh je podedoval vso lastništvo, saj sta bila lastnika brez
otrok. Po osvoboditvi so postavili ob njegovi trgovini, ki je bila leta 1947
nacionalizirana, prvo javno bencinsko črpalko v Mežiški dolini (1949).

Geo-Koordinate:
46.54688227059876° geogr. širina, 14.918746948242188° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Trg 57
2391 Prevalje
v centru Trg 57, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Hiša je bogata s štukaturami, baročnim balkonom na
sprednji strani, nad glavnim vhodom je napis:
TH - FILIPOVSKY
Hiša trgovca Teodora Filipovskega je bila opremljena
z izbranim pohištvom. Nekaj ohranjenih starin še
danes krasi lokal optike Vizija (dedičev).
Izreden posluh za ohranjanje dediščine je imel dedič
Filipowskega imetja Alfonz Hutter, zbiral je zemljevide, razglednice, star denar, rokopise, slike, razne
dekorativne predmete, srebrnino, orožje, orodje.
Trgovino Teodorja Filipowskega je krasila zanimiva stenska obloga s hrastovimi intarzijami, delo
nadarjenega mizarskega mojstra Alojza Murka, ki je
intarzijo izdelal za mojstrski izpit. Njegovo delo je
bilo tudi pohištvo (officina) v prvi Jordanićevi lekarni
na Prevaljah.

Čas

1884

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

dediči Vaukan s Prevalj

Evidenčna
28377

številka dediščine:

37

Hišna niša pri Dvorniku s
kipcem sv. Danijela

K at e g o r i j a :

Slika, kip, Fasadni ornament

Opis
Hišna niša na kmetiji Dvornik s kipcem sv. Danijela
Na pročelju hiše desno od vhoda je na kmečki hiši pri Smolakovih, p. d.
pri Dvornikovih hišna niša s kipcem sv. Danijela.
Sv. Danijel sedi na lesenem podstavku v obliki panja. Krona na glavi je
iz železnih palic.
Ohranjen kipec sv. Danijela, svetnika, ki je zaščitnik Šentanela, je nekoč
stal na oltarju v cerkvi sv. Danijela v Šentanelu.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kipec sv. Danijela, ki stoji in krasi nišo na hiši kmetije Dvornik, je bil
nekdaj postavljen v cerkvi sv. Danijela v Šentanelu. Tam je imel posebno mesto v sprednjem delu cerkve in sicer se je pred njim opravljalo
bogoslužje, vse do postavitve glavnega oltarja.
Kasneje ga je dobil v dar tedanji gospodar Dvornikove kmetije Jože
Smolak v zahvalo za dolgoletno opravljanje ključarskih del v cerkvi
sv. Danijela v Šentanelu. Ko so na kmetiji postavili hišo leta 1930, so
v sprednji strani na steno med oknoma izdelali nišo in vanjo postavili
kipec.
Kmetija si šteje v veliko čast, da hranijo tako pomemben kipec.
Niša sodi v drugo polovico 19. stoletja, kipec pa v 18. stoletje.
Vir: Gorazd Makarovič, Slovenska ljudska umetnost. Ljubljana 1981, str.
95.

Geo-Koordinate:
46.57461974272827° geogr. širina, 14.87325668334961° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šentanel 24
2391 Prevalje
Šentanel 24, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kipec sv. Danijela je lesen, velik približno 70 cm,
pobarvan.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

1930

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Lastnik zanimive in svojevrstne dediščine je kmetija
Dvornik, Smolak Ferdinand, p. d. Dvornik, Šentanel
24, Prevalje.

38

Jugova kapelica

K at e g o r i j a :

Kapela / Križev pot

Opis
Jugova kapelica
Kapelica stoji ob cesti kmetije Gruber, p. d. Jug in je zelo bogata kapelica. Pokrita je z dvokapnico in rdečo kritino. Pročelje je orientirano na
sever, ob vhodu ji dajeta dva stebra baročni pridih. Okrog je železna
ograja in posajeno cvetje. Zanjo skrbijo Gruberjevi.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na mestu dotrajane stare kapelice so na pobudo okoliških kmetov leta
1995 postavili novo in jo posvetili sv. Uršuli. Poslikave v notranjosti in
zunanjosti so delo Jožefa Stefana.

Geo-Koordinate:
46.530059769686126° geogr. širina, 14.900894165039062° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Leše
2391 Prevalje
Kapelica stoji ob cesti kmetije Gruber, p. d. Jug

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Nad vhodom v kapelico je napis Sv. Uršula prosi
za nas. Nad zidano menzo je na steni poslikava sv.
Uršule, okrog nje pa so številne device. V notranjosti
sta poslikani tudi stranski steni, na zahodni strani
je Marija z Jezusom, na vzhodni strani pa sv. Rok in
obok, kjer je narisan sv. Duh. Na zunanjih stenah sta
sv. Anton in sv. Florijan.

Umetnik/umetnica:

Poslikave v notranjosti in zunanjosti so delo Jožefa
Stefana iz Metlove

Čas

n a s ta n k a :

1955, pred tem pa je bila na tem mestu stara kapelica
od nekdaj

Lastnik / Varuh:
kmetija Gruber

39

Juničijev križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Pred postavitvijo križa ob poti s Suhega Vrha v dolino, je bilo na lipi
nameščeno leseno znamenje. Okrog leta 1950 pa so dali v spomin na
gospodarja, ki je bil med drugo svetovno vojno na tem mestu ustreljen,
postaviti križ.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je postavljen v spomin na nekdanjega gospodarja Juničijevega posestva, tudi Jančijevega, ki ga je kupil leta 1995 Ivan Penec.

Geo-Koordinate:
46.568247280567206° geogr. širina, 14.898233413696289° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Suhi Vrh 5
2391 Prevalje
blizu kmetije Ivana Peneca, p. d. Juniči - tudi Janči,
Suhi Vrh 5 , Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Lesen križ s Kristusom na razpelu na lipi ob kmetiji.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

1950

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Ivan Penec

40

Kančeva kapelica

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Kančeva kapelica spada med poznejša slopna znamenja, stoji na robu
dvorišča – gorice na Pavšetovi kmetiji, p. d. pri Kancu. Verjetno so jo
zgradili okrog leta 1905 v času nastajanja kmetije za dober namen, ker
se je gradnja in vse dobro izteklo.
Zidana kapelica s Križanim iz lesa na lesenem križu žalostno propada,
zanjo ne skrbijo več.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kančeva mati Terezija je za kapelico vedno skrbela in jo krasila s cvetjem in vsako nedeljo je pri kapelici z otroki molila, ker niso smeli v cerkev na Faro, da so očuvali čevlje.
Geo-Koordinate:
46.51995746775381° geogr. širina, 14.945440292358398° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Kot pri Prevaljah 37
2391 Prevalje
Kot, kmetija Štefana Pavšeta, p. d. Kančeva, pod
Smučarsko kočo

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapelici visi na razpelu Križani iz lesa, ostale vdolbine so neposlikane in prazne. Prvotno je bila kapelica
poslikana s podobo klečečega Kristusa z bodečo žico
okoli glave.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

1905

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

kmetija Pavše, p. d. Kančevi
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Kapelica na Poljani

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Baročno slopno znamenje s piramidasto streho iz skodel stoji v središču
vasi. V zgornjem delu ga členijo štiri potlačeno polkrožno zaključene
niše. Uvrščamo ga med pomembnejša koroška znamenja iz 17. stoletja.
Skupaj s cerkvijo sv. Janeza Krstnika tvori pomemben krajinski poudarek.
Kapelica stoji zelo zakrita, obdana z živo mejo. Urbanizacija zahteva
svoje, verjetno bi bilo potrebno kapelico premakniti in jo bolj izpostaviti.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Baročno znamenje na Poljani se uvršča med koroška slopna znameja
mogočnega prereza na Koroškem, ki so nastala v 17. stoletju. Spada
med starejša sakralna znamenja. Zidana kapelica je tako visoka, da ima
stenske vdolbine v dvoje nadstropij. Pokrita je s strmimi skodlastimi
piramidnimi strešicami. Nekdaj so bila ta sakralna znamenja tudi poslikana pač v skladu s slikovito razpoloženim obdobjem. Žal so slikarije
vedno nadomeščali z novimi slikarijami, pri čemer vrednost slikarij ni
bila vedno ustrezna. Kapelica na Poljani že nekaj desetletij ni poslikana.
Vir:
Marijan Zadnikar: Znamenja na Slovenskem. Ljubljana, 1964, str. 123.
- Marijan Zadnikar: Cerkvena umetnost v prevaljski fari. - V: Bodi pozdravljena Devica Marija … Ob stoletnici nove cerkve na Fari, 1890-1990.
Prevalje, 1999, str. 92-93.

Geo-Koordinate:
46.544899° geogr. širina, 14.873176° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Poljana 28
2391 Prevalje
Parc. št.: 85/1 del k.o. Poljana.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kapelica je brez poslikave, ena redkih na Koroškem,
če ne edina.

Umetnik/umetnica:
neznan ljudski umetnik

Čas

n a s ta n k a :

17. stoletje

Lastnik / Varuh:
Občina Prevalje

Evidenčna
7673

številka dediščine:
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Kapelica na Polju

K at e g o r i j a :

Znamenje / Križ

Opis
Baročno slopno znamenje - kapelica na Polju - stoji ob poljski poti, jugovzhodno od šole. Sodi med redka še ohranjena baročna znamenja na
Koroškem. Prekriva ga lesena piramidasta strešica.
Vse fasade so členjene s po dvema polkrožno zaključenima nišama, ki
sta razvrščeni ena nad drugo. Spodnje, večje niše ležijo v rahlo poglobljenih pokončno pravokotnih poljih. Od zgornjih so ločene z gladkim
mejnim zidcem. Kvalitetno znamenje izvira najverjetneje iz 17. stoletja
in predstavlja pomemben prostorski poudarek.
Okrog kapelice je nizka žična ograja, ob njej je postavljena klop, kjer v
zavetju kapelice radi posedijo otroci in strejši sprehajalci iz bližnjega
doma starostnikov.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica na Polju pomeni pomemben prostorski poudarek prostoru
na Polju. Leta 1963 so zgradili ob njej novo osnovno šolo in jo nekako
sprejeli v ta šolski prostor. Tudi ob širitvi športnega igrišča so lokacijo kapelice upoštevali in je niso nikoli prestavljali. Menda stoji na tem
mestu že od nekdaj, saj govori o njej druga varianta pripovedke Nekoč
je bilo jezero.
Druga pripovedka pripoveduje samo o hčerki Mariji (prva še o Barbari
in Rozaliji). In tam, kjer je oče našel njen predpasnik, stoji danes kapelica na župnikovem travniku.
Kapelica je bila obnovljena v osemdesetih letih, za nove poslikave je
leta 1998 poskrbela družina Gorjanc.
Vir: Janez Gorjanc; Marijan Zadnikar: Znamenja na Slovenskem. Ljubljana, 1964, str. 123. - Marijan Zadnikar: Cerkvena umetnost v prevaljski
fari. - V: Bodi pozdravljena Devica Marija … Ob stoletnici nove cerkve
na Fari, 1890-1990. Prevalje, 1999, str. 92-93; Francé Kotnik: Storije. I.
Koroške narodne pripovedke in pravljice. Celovec, 1957, str. 76-78.

Geo-Koordinate:
46.544899° geogr. širina, 14.873176° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Polje 4
2391 Prevalje
ob osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, Polje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Pročelje kapelice je obrnjeno proti zahodu. V zgornjih
nišah so naslikane podobe sv. Janeza, sv. Luke, sv.
Marka in sv. Mateja, medtem ko so v spodnjih nišah
upodobljeni biblijski prizori, škof Slomšek in Kristus
na Križu.

Umetnik/umetnica:

ljudski umetniki, med zadnjimi poslikavami Josef
Stefan iz Metlove

Čas

n a s ta n k a :

17. stoletje

Lastnik / Varuh:
Občina Prevalje

Evidenčna
7674

številka dediščine:
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Kapelica ob Meži pod
Barbaro

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Slopno znamenje iz 17. stoletja stoji na levem bregu Meže, pod cerkvijo sv. Barbare, neposredno ob Meži nasproti tovarne lepenke, ki je
na drugi strani Meže. Znamenje je tako visoko, da ima lahko stenske
vdolbine v dvoje nadstropij. Členijo ga polkrožno zaključene niše, ki so
razvrščene ena nad drugo. Prekrito je s skodlasto piramidasto strešico.
Skozi čas so jo zaradi prostorskega razvoja po postavitvi še dvakrat
prestavili, kapelica pa je dobilvala tudi nove poslikave. Znamenje je
bilo zadnjikrat obnovljeno leta 2005. Obnova je potekala na pobudo
Kultunega društva Mohorjan, poslikave je opravil prof. Stanko Lodrant
z bratom Blažem. Takrat so na novo poslikali zgornje niše, v spodnjih pa
so iz železa upodobili štiri evangeliste.
Zgodnjebaročno znamenje še vedno predstavlja pomemben prostorski in estetski poudarek ob mostu čez reko Mežo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ta kapelica nima sreče s svojo postavitvijo. Nenehno se mora umikati
prostorskemu razvoju zaradi nenehno spreminjajočega se okolja skozi
stoletja. Bila je kar trikrat prestavljena, vendar samo za nekaj deset metrov, še vedno pa je ob Meži. Lahko pa se ji to zgodi še četrtič, ko se bo
morala umakniti morebitnim raziskovanjem rimskih ostankom na tem
področju.
Prva postavitev kapelice:
Kapelico so na tem mestu postavili v 17. stoletju. V letih 1896-1897 so
ob njej sezidali tovarno lesovine in lepenke. Prvotno je bila kapelica
postavljena znotraj današnje tovarne papirja, na mestu, kjer je sedaj
vratarnica in industijska prodajalna papirnih izdelkov.
Prvič prestavljena kapelica:
Zaradi prostorskega razvoja papirnice so jo prestavili na drugo – na
levo stran Meže tik ob cesti. Tovarna Lepenke je leta 1969 želela postaviti montažna skladišča ob že stoječe obrate in premestiti znamenje kapelico - ob svojih poslopjih, saj so na tem mestu speljali cesto v tovarno. Zavod za spomeniško varstvo Maribor je dovolil lokacijo skladišča
s pogojem, da le to ne bo presegalo višine 4 m, in dovolil prestavitev
znamenja izven tovarniškega prostora ob Mežo ob glavno cesto, ki vodi
skozi Mežiško dolino.
Druga prestavitev kapelice:
Sodobni prostorski razvoj je zahteval še drugo prestavitev kapelice.
Ob papirniškem mostu je morala dati prostor krožišču oz. razširitvi ceste. Sedaj je našla svoj mir tik ob Meži, v mrtvem kotu med mostom in
krožiščem, kjer jo krasi nova poslikava in ureditev okolja s klopco za
počitek mimoidočih na bližnje pokopališče na Barbaro.

Geo-Koordinate:
46.547336° geogr. širina, 14.924353° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnji kraj
2391 Prevalje
Prevalje, Spodnji kraj - ob Meži tik ob papirniškem
mostu

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na zgornjih nišah leta 2005 obnovljene kapelice so
naslikani svetniki, na zahodnui strani je upodobljen
Kristus s križem. V spodnjih nišah so iz ukrivljenega
železa upodobljeni štirje evangelisti: Luka, Matej,
Marko in Janez.

Umetnik/umetnica:

zadnje poslikave in upodobitev evngelistov leta
2005: prof. Stanko Lodrant, Ožbi Lodrant

Čas

n a s ta n k a :

17. stoletje

Lastnik / Varuh:
Občina Prevalje

Evidenčna
7681

številka dediščine:

Ustni viri: Stanko Lodrant, Jožko Kert, Jerica Štampah Pavše,
Pisni viri: Marijan Zadnikar: Znamenja na Slovenskem. Ljubljana, 1964.
Marijan Zadnikar: Cerkvena umetnost v prevaljski fari. - V: Bodi pozdravljena Devica Marija … Ob stoletnici nove cerkve na Fari, 1890-1990. Prevalje, 1999.
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Kapelica pri Šobi

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Manjša zidana kapelica, znamenje - tipska izdelava za alpsko področje,
kot jih je v tem okolju kar nekaj, ima strmo streho iz šitlov, na vrhu strehe je križ. Stoji na ograjeni zelenici pred hišo Franca Šobe, ob njej pelje
cesta naselja Perzonali.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelico so postavili v spomin na umrlo hčerko, ki je umrla tri tedne po
porodu v Ljubljani. Pokopana je v skupnem grobu, zato so se zaobljubili, da bodo postavili njej v spomin kapelico. Marija v kapelici simbolizira
umrlo hčerko.

Geo-Koordinate:
46.54156922208208° geogr. širina, 14.909133911132812° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Perzonali 29
2391 Prevalje
Perzonali 29, med cesto in hišo Franca Šobe, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V čelni niši obrnjeni proti cesti - na sever, stoji kip sv.
Marije, v manjših nišah pa so naslikane svetopisemske podobe.

Umetnik/umetnica:
Andrej Jurovič

Čas

2005

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
družina Franc Šoba
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Kapelica sv. Jožefa

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Postavljena je bila verjetno konec 19. stoletja in posvečena sv. Jožefu
Delavcu. Je lesena in stoji na zanimivem podstavku iz žlindre, ostankov
iz prevaljske železarne.

Geo-Koordinate:
46.549056° geogr. širina, 14.925654° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Na Fari 44
2391 Prevalje
Kapelica sv. Jožefa pred župnijskim skednjem pri
cerkvi Device Marije na Jezeru Na Fari, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V lesenem oltarčku je poslikava sv. Jožefa Delavca.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

verjetno konec 19. stol.

Lastnik / Varuh:
Župnija Prevalje
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Kapelica sv. Uršule

K at e g o r i j a :

Kapela na vrhu gore, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica stoji na brežini nad Šentanelom med Gornikovimi lipami ob
robu igrišča, s pročeljem je obrnjena proti severu, gleda na Uršljo.
Obnovljena je bila leta 1988, manjša kapela z zunanjo prižnico in
nadstreškom, obdana s štirimi starimi lipami.
Grajena je iz laporja, zidakov in lesa.
Pravokoten, polkrožno zaključen objekt z leseno ladjo, pred vhodom
trikotno zaključeno čelo. Je kvaliteten primer ljudskega stavbarstva in
z lipami tvori pomemben ambient. Ker gre za izrazit prostorski spomenik, ni možna v širši okolici nobena gradnja.
Dokaj dobro ohranjen in vzdrževan objekt. Ker stoji na brežini, je pod
njo naravni amfiteater, nekoč je bil tu sadovnjak, izredna možnost lokacije za letno prizorišče.
Travna površina pod kapelico je namenjena rekreativni dejavnosti, saj
je tu urejeno igrišče za košarko, nogomet, tu organizirajo skupine večje
piknike, upravlja ga TD Šentanel.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Legenda pripoveduje, da je nekoč h kmetu Gorniku prišla neka žena z
imenom Uršula in prosila, če si lahko postavi cerkvico. Gospodar ni dovolil, češ da bodo romarji preveč poteptali zemljišče. Žena ga je preklela
in mu napovedala, da se bo pred njegovo domačijo odprlo brezno, ki
bo požrlo vso njegovo imetje. Nato je užaljeno odšla na Uršljo goro in
tam postavila cerkev svete Uršule, ki stoji še danes.
V bližini Gornikove domačije je res velika globača, morda je to nekdanji
kolovoz, kmetija z vsemi poslopji pa stoji še danes. Kasneje so farani,
menda zaradi slabe vesti, postavili kapelo svete Uršule. Skoraj tesno ob
kapeli rastejo štiri mogočne Gornikove lipe, ki dajejo videz, kot da je
kapela ukleščena mednje.

Geo-Koordinate:
46.57279068668365° geogr. širina, 14.87548828125° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šentanel
2391 Prevalje
Šentanel, pri Gornikovih lipah blizu domačije Senica
Jože, p. d. Gornik, Šentanel 23

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Notranjost je poslikana z verskimi motivi. Prekrita je z
bakrom. Bogoslužja so v njej nekajkrat na leto, predvsem na dan Sv. Uršule, 21. oktobra. Na zunanji strani
ni poslikav, tudi nekoč jih menda ni bilo.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

Postavili so jo leta 1865, po ustnem izročilu naj bi jo
postavili v času, ko so gradili cerkev sv. Danijela v vasi
Šentanel.

Lastnik / Varuh:
Župnija Prevalje

Evidenčna
7679

številka dediščine:
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Kip sv. Barbare v hišni niši
pri Kresniku na Lešah

K at e g o r i j a :

Slika, kip, Fasadni ornament

Opis
Originalni kip sv. Barbare je izrezan iz lipovega lesa, sekundarni vstavek
na hrbtu je iz borovega lesa. Hrani ga Narodna galerija v Ljubljani, pod
št. NG P 25.
Kip je rezbarila roka, ki je posegla po novih slogovnih vzorih 15. stoletja.
Novosti se kažejo v razmerju med telesom in oblačilom, v trikotniško
zalomljenih gubah in novem obraznem tipu. Kip sv. Barbare predstavlja nove pobude na začetni stopnji razvoja. Obraz svetnice ni več
poudarjeno dekliški in lep, marveč kaže realistične poteze, čeprav jih še
zakriva tradicija naivnih obrazov mehkega sloga. Shema gub plašča in
spodnjega dela obleke prav tako sledi novim pobudam: gube so globoke in se zalamljajo v vse smeri, a še vedno potekajo logično. Vozlišče
zalomov je lokalno še omejeno na osrednji del plašča nad koleni in predele okrog podlahti. Konservativni duh kaže S – linija telesa.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
S kmetije Kresnik na Lešah izhaja za zgodovino in slogovni razvoj
srednjeveškega kiparstva zelo pomemben kip sv. Barbare. Kip je bil v
zunanji hišni niši na kmetiji Kresnik, o tem pričajo ustni viri in stare fotografije.
V maju 2006 so v nišo postavili popolnoma identičen lesen kip sv. Barbare, izdelan po originalu, delo Štefana Kresnika, likovnega pedagoga.
Po drugi verziji naj bi izhajal kip sv. Barbare iz ene od leških cerkva, cerkve sv. Ane ali sv. Vobenka. Za zgodovino in za slogovni razvoj našega
srednjeveškega kiparstva pa je vsekakor pomemben.
Vir: Po poteh koroške kulturne dediščine Občine Prevalje in Mestne
občine Pliberk / Auf den Wegen des Kärntner Kulturerbes. Monografija
/ Monographie, Prevalje, Pliberk / Bleiburg, 2006.

Geo-Koordinate:
46.5302300282677° geogr. širina, 14.902546405792236° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Leše 128
2391 Prevalje
Kopija na Lešah 128, v hišni niši pri kmetu Kresniku;
original v Narodni galeriji v Ljubljani

Upodobljeni

motivi

Kip sv. Barbare

/

napisi:

Upodobljena je zavetnica rudarjev - sv. Barbara.
Kip je krasil hišno nišo, saj so bile Leše nekoč rudarski
kraj. Leta 1818 je Matija Mayer, Dunajčan, ki je bil na
obisku pri prijatelju iz vojaških let pri kmetu Kresniku
na Lešah, tu našel rjavi premog, ki so ga pozneje uporabljali kot energetski vir v železarni Prevalje.

Umetnik/umetnica:

Umetnik originala neznan, repliko izdelal Štefan
Kresnik, likovni pedagog - maj 2006

Čas

n a s ta n k a :

Originalni kip je bil izdelan v letih 1450–1460; kopija
2006

Lastnik / Varuh:
Kmetija Kresnik

Evidenčna

številka dediščine:

Narodna galerija, Ljubljana - inv. št. NG P 25
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Kmetija Strojnik

K at e g o r i j a :

Opis
Kmetija Strojnik
Pritlična lesena in delno s kamnom zidana hiša kmetije Strojnik je ena
najstarejših kmetij na Prevaljah. Vrisana je že v prvem katastru Pfarrdorf
– Farne vasi iz leta 1827.
Lastniki, Strojnikovi dediči, so hišo ohranili skoraj tako, kot je bila nekoč.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ob gospodarskem poslopju je bila gnojna jama. Na dvorišču je stal
vodnjak z vodovodom iz lesenih cevi iz približno 200 metrov oddaljenega izvira zelo hladnega studenca nad Dobrovnikovo domačijo. Od
Strojnikove kmetije navzgor proti železniški progi je pot po slabem kolovozu vodila do zaselka Šelárjevo. Na kmetiji so dobro gospodarili, v
najboljšem času so imeli do 5 konj za prevoze, nekaj krav za prodajo
mleka na domu, pri njih so kuhali dober črničevec, sploh so sloveli po
naprednem gospodarjenju. V dvoriščnem kotu z nadstreškom so ob
prostem času domači in sosedje radi posedeli, vrgli karte ob moštu, na
domačiji je bilo tudi kegljišče. Pri igrah so radi stavili za manjše vsote
denarja. Zadnji rodovi se s kmetovanjem ne ukvarjajo več, saj so kmetijske površine namenili gradnji novih hiš.

Geo-Koordinate:
46.54717742471452° geogr. širina, 14.91617202758789° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Prisoje 5
2391 Prevalje
Na Prisojah 5, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Stanovanjski del stavbe z gospodarskimi poslopji se
je raztezal v obliki črke U, okrog domačije se je bohotil sadovnjak in vrt, imeli so še njive na obeh straneh
nasipa - šlokna in Nicini.

Čas

n a s ta n k a :

pred letom 1827

Lastnik / Varuh:
družina Strojnik
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Korošova kašča

K at e g o r i j a :

Kašča, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Podkletena lesena kašča z gankom je dvonivojska. Med obema
etažama je značilen prehod s cik-cak ornamentom v rdeči in črni barvi.
Zgornji del kašče je kot konzolni pomol širši od spodnjega dela. Vogali
so vezani s stiki v obliki sekire. Vhod v pritličje je vrezan v leseno ostenje v polkrožni formi. Vrata so obita z ročno kovano pločevino. Vhod v
etaži je oblikovan pravokotno, na njem je zaključen polkrog s posnetimi robovi, v temenu loka je vrezan križec. V zatrepu je majhna lina. Pod
širokim strešnim napuščem stoji preša.
Kaščo, grajeno v kladni konstrukciji s kamnitim kletnim delom, ki jo
pokriva strma dvokapna, čopasta, skodlasta streha uvrščamo med
najpomembnejše etnološke spomenike. Po obliki »friza« in vhodov jo
lahko datiramo v 18. stoletje.

Legenda, zgodovina, pravljica
Podkletena lesena Koroševa kašča z gankom je dvonivojska. Služila je
za shranjevanje pridelkov na kmetiji. Za meso je bil pripravljen zgornji
del, zračen, da se je meso lahko sušilo. Tu so bile shranjene tudi steklenice žganja in drugi zdravilni napitki iz zelišč namočenih v žganje.
V sredini je bil prostor za žita, ki so jih hranili v koših – velikih lesenih
skrinjah. V spodnjem, kletnem delu, pa so shranjevali mošt.Velikost in
pomembnost kašč se je odražala tudi v velikosti ključev, s katerimi so
kašče zaklepali. Ključi so bili veliki in shranjeni v hiši na posebnem, bolj
skritem mestu in zanje so vedeli samo družinski člani.
Na kmetiji Koroš stoji veličastna lipa, v izmeri 4 metre in 86 centimetrov premera.Stara je približno 300 let in je pod spomeniškim varstvom
zaščitena.Pod to lipo je bil nekdaj pokrit, z deskami ograjen prostor na
4 kapnike, ki je služil letni kuhinji. Na preprostem kurišču so pripravljali
hrano in jo ob mizah tudi zaužili.

Geo-Koordinate:
46.592991941182255° geogr. širina, 14.873803853988647° geogr. dolžina

Kašča je dobro vzdrževana, ponovno prekrita 1998. Še vedno služi svojemu namenu.

Lastnik / Varuh:

Vir: Povzeto po Greti Jukič, 2012.

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Jamnica 9
2391 Prevalje
Lepo ohranjena kašča stoji v razloženem naselju v
okviru že posodobljene domačije Koroš.

Čas

n a s ta n k a :

18. stoletje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Geometrijski ornament v rdeči in črni barvi..

Pavla Fran Štern, p. d. Koroš, od leta 2007 Dušan
Štrucl

Evidenčna
876

številka dediščine:
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Kozolec na Poljani

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Kozolec Poljana
Kozolec na Poljani uvrščamo med toplarje in je eden redkih ohranjenih
v dolini Meže. Po drugi sv. vojni je bil last Kmetijske zadruge Prevalje in
v letu 2002 je zelo aktivno Turistično društvo Poljana pod predsedstvom Albina Krajnca dalo pobudo, da dajo kozolcu novo vsebino.
Odločili so se, da ga ob straneh zaprejo, mu povečajo uporabnost, in v
kozolcu uredijo muzej kmečkega orodja.
V vseh letih se je nabralo nekaj deset kosov kmečkega orodja, ki so ga
darovali okoliški kmetje in bo ob dokončni ureditvi turistična pridobitev Poljane in Koroške.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kozolci so tudi na Koroškem značilen del stavbne dediščine podeželja,
saj sooblikujejo podobo prostora. Njihova oblika se je razvila pod vplivom srednjeveškega tesarstva in potrebe po sušenju ter hranjenju poljedelskih pridelkov. Streha je tisti del stavbe, ki iz lese naredi kozolec,
ki mu je tako določeno tudi stalno mesto. Kot strešno kritino so uporabili skodle. Velikost strehe je seveda odvisna od tipa, pri toplarjih pa
najdemo široke šotoraste strehe in strehe na čop. V Mežiški, Dravski in
Mislinjski dolini so tipološko zastopani predvsem stegnjeni kozolci in
toplerji različnih dimenzij, glede na potrebe in velikost kmečke posesti.
Literatura: Suhodolčan, L., Oder, K., Košan, M., Kozolci. Zgibanka, Koroški
muzej, Ravne na Koroškem 1998; Hazler, V., Kozolci na Slovenskem =
Hayracks in Slovenia. Kmečki glas, Ljubljana, 2004.

Geo-Koordinate:
46.544170° geogr. širina, 14.873113° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Poljana ob cerkvi
2391 Prevalje
Poljana, ob cerkvi sv. Janeza Krstnika in glavni cerkvi
skozi Mežiško dolino, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kozolec toplar, ob straneh zaprt, saj je v nejm shranjena zbirka kmečkega orodja in v njem prirejajo razne
prireditve predvsem etnološke vsebine.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:

Turistično društvo Poljana, Občina Prevalje

Evidenčna
7704

številka dediščine:
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Kralov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Kralov križ
Lesen križ s Kristusom, nad katerim je pločevinasta, v loku zaobljena
streha. Pred obnovo je bila okrog križa železna kovana ograja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ so dvakrat prestavljali zaradi gradnje oz. nove lokacije in širitve
ceste. Ima strateški pomen in je najbolj znano sakralno znamenje na
Holmcu.

Geo-Koordinate:
46.55349333813864° geogr. širina, 14.860210418701172° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dolga Brda 38
2391 Prevalje
Na desni strani ob gostilni Pik, nasproti kmetije Kralj.

Upodobljeni

motivi

Kristus na razpelu.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:

Leta 1960 ga je prenovil Tomaž Franc. Zadnjič je bil
prebarvan leta 2000.

Čas

n a s ta n k a :

Ne vedo, kdaj je bilo znamenje postavljeno.

Lastnik / Varuh:
Družina Kralj
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Kramolčeva kašča

K at e g o r i j a :

Opis
Kramolčeva kašča
Lesena, v kladni konstrukciji grajena kašča s kolnico, je krita z dvokapno,
strmo, čopasto skodlasto streho. Na slemenu sta nameščena »poba«.
V strešnem zatrepu kašče je gank z dekorativno izrezljano ograjo. Pod
napuščem stoji lesena preša. Lesena kašča z gankom je dvonivojska.

Geo-Koordinate:
46.57273168384871° geogr. širina, 14.876346588134766° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šentanel 13
2391 Prevalje
pod cerkvenim obzidjem v Šentanelu, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Med obema nivojema je stopničasta cezura s cik-cak
ornamentom v rdeči barvi. Vhod v pritličje kašče
je vrezan v ostenje v polkrožni formi. Polkrožno
zaključen je tudi vhod v etaži na katero se vzpnemo
po strmih lesenih stopnicah preko ganka v prostor.
Likovni učinek kašče, ki stoji v naselju ob cerkvenem
obzidju je nekoliko zastrt z opažno konstrukcijo
kolnice.

Čas

1857

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
kmetija Kramolc
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Kramolčeva soba

K at e g o r i j a :

Kultni in pravni spomenik

Opis
V Kramolčevi sobi v Šentanelu v poslopju nekdanje šole, sedaj
mežnarije, je od leta 2002 muzejska zbirka šentanelskega rojaka, prirejevalca koroških ljudskih pesmi Luke Kramolca.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kramolčeva soba služi tudi za dejavnost kultunih društev v kraju in druge dejavnosti.
Muzejska postavitev Kramolčeve zapuščine je bila sprva v osnovni šoli,
s pridobitvijo sobe, pa so jo preseli v sobo v mežnariji, jo poimenovali v
Kramolčevo sobo in razstavo razširili.
Geo-Koordinate:
46.572377665490954° geogr. širina, 14.876432418823242° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šentanel 17
2391 Prevalje
Kramolčeva soba, mežnarija ob cerkvi sv. Danijela v
Šentanelu

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Muzejska zbirka šentanelskega rojaka Luke Krmolca, ki sta jo zbrala in uredila Anka Plevnik in Peter
Plevnik.

Čas

2002

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Kulturno društvo in Krajevna skupnost Šentanel

Evidenčna
28291

številka dediščine:
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Kresnikov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Križ stoji ob cesti ob Kresnikovi kmetiji. Postavili so ga Kresnikovi leta
2004.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Za postavitev križa so se odločili domači Kresnikovi,da bo zdravje in
sreča pri hiši.
Sin Ernest, ki je mladi gospodar na kmetiji po letu 2000, ima umetniško
žilico, kot že Štefan Kresnik, likovni pedagog, ki je izrezljal sv. Barbaro in
jo postavil v hišno nišo.

Geo-Koordinate:
46.531177757849086° geogr. širina, 14.897890090942383° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Leše 128
2391 Prevalje
Leše 128, blizu Kresnikove domačije

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Leseni križ in razpelo s Kristusom je rezbarsko delo.

Umetnik/umetnica:
Erni Kresnik

Čas

2004

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
kmetija Kresnik
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Križ pri Lojznovi bajti

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Križ pri Lojzni bajti
Lesen križ je vpet v betoniran podstavek, ker ga je veter že nekajkrat
podrl, je pritrjen zelo močno, kip Kristusa je pobarvan.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Marija Piko, gospodinja na kmetiji, je leta 1949 hudo zbolela. Oče Alojz
se je zaobljubil, da bo postavil križ, samo da žena ozdravi.
Sin Franc se je učil za čevljarja na Ravnah; na podstrešju pri mojstru je
videl podobo Boga (kip). Mojstrova žena mu ga je podarila.
Otroci so skopali zemljo, oče je stesal les, sin Valentin pa je izdelal temelj
križa.
Župnik Ratej iz Šentanela je prišel požegnat križ. Leta 1995 je veter križ
podrl, ponovno so ga postavili, vendar bolj trdno v zidan podstavek.

Geo-Koordinate:
46.584829855366735° geogr. širina, 14.854373931884766° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Belšak 2
2391 Prevalje
pri Lojznovi bajti, domačiji Marije Piko

Upodobljeni

motivi

Kristus na razpelu

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

1950

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Ljudmila Piko z bližnje kmetije
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Križev pot, Brinjeva gora

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Postaje Križevega pota se vijejo pod varnim okriljem smrek, postavljene so po Bromanovi zemlji. Pot je speljana od stičišča zemljišč treh
kmetij: Bidriha, Libnika in Bromana do cerkve sv. Kozme in Damijana
na Brinjevi gori. Dolga je 350 m, postaje pa so postavljene v razdalji 25
m. Table, z rezbarijo v velikosti 45x55 cm, so iz lipovega lesa. Štirinajst
postaj, rezbarij, delo profesorja Stanka Lodranta, ki ga je pri delu vodilo
le bistveno sporočilo križevega pota, se vije pod sencami smrekovih in
bukovih dreves. Na začetku poti je klopca, na kateri si lahko obiskovalec
odpočije in duša napoji z mirom okolja in pogledom na lepoto Uršlje
gore, Strojne in Pece.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pobuda
Pobudo za izdelavo Križevega pota na Brinjevi gori je dalo Kulturno
društvo Mohorjan Prevalje, predsednik Jožko Kert, podpredsednik
Janez Gorjanc in drugi. Načrt za Križev pot je izdelal arhitekt s Prevalj
Andrej Lodrant, upodobitve oziroma rezbarije pa njegov brat profesor
Stanko Lodrant. Les je daroval Štefan Mihev, dr. med., vseh štirinajst
postaj Križevega pota pa je izdelalo ravensko zasebno podjetje Graplas,
d. o. Predsednik odbora za postavitev Križevega pota na Brinjevo goro,
priljubljeno romarsko in rekreacijsko pot, je bil Maks Paradiž, v njem pa
so sodelovali že omenjeni Stanko in Andrej Lodrant, Štefan Mihev, Stanko Kumprej, Janez Gorjanc, Marjan Berložnik in Jožko Kert. Ob postavitvi so izdali tudi knjižico Križev pot v pesmih, ki so jo likovno opremili
s posnetki Križevega pota in s fotografijami umetniških del s slikarske
kolnije ob tej priložnosti S čopičem po naši fari.
Pomen
Postavitev Križevega pota na Brinjevi gori je zunanje znamenje
evharističnega leta 2005 in jubileja fare, župnije Prevalje, ki je s tem dogodkom obeležila 670 let prve pisne omembe cerkve in župnije Device
Marije na Jezeru na Fari.
Blagoslov
Blagoslov Križevega pota je bil na lepo nedeljo sv. Kozme in Damijana, v
nedeljo 25. septembra 2005 ob veliki množici ljudi. Ob tej priložnosti je
KD Mohorjan izdalo knjižico Križev pot v pesmi, v njej so objavljeni soneti Gregorja Zafošnika in pesnika Stanka Janežiča. Knjižica je opremljena z likovnimi upodobitvami novonastalega Križevega pota in reprodukcijami umetniških slik letošnje slikarske kolonije (fotografije Tomo
Jeseničnik). Natisnili so tudi štiri različne razglednice Križevega pota.

Geo-Koordinate:
46.55107724366956° geogr. širina, 14.928531646728516° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brinjeva gora
2391 Prevalje, Brinjeva gora
Na poti proti Brinjevi gori

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Štirinajst postaj križevega pota s številkami in imeni
postaj:
1. postaja:
2. postaja:
3. postaja:
4. postaja:
5. postaja:
6. postaja:
7. postaja:
8. postaja:
9. postaja:
10. postaja:
11. postaja:
12. postaja:
13. postaja:
14. postaja:

Umetnik/umetnica:

Prof. kemije Stanko Lodrant, ljubiteljski rezbar in slikar

Ob odprtju
- Predsednik Mohorjana Jožko Kert je ob odprtju povedal, da je križev
pot lepa obogatitev priljubljene romarske in pohodniške poti na Brinjevo goro ter nov kamenček v mozaiku duhovne podobe prevaljske fare.

Čas

- Gabrijel Cizl, župnik prevaljske fare v spremni besedi v: Križev pot v
pesmih. Prevalje, 2005.
"Popotnik, iskalec resnice, ko se vzpenjaš na brinjegorski hrib in iščeš
notranjega miru ter prosiš telesnega in duhovnega zdravja; ozri se na
popotnika – edinega Pravičnega s križem obloženega . . . "

Lastnik / Varuh:

n a s ta n k a :

Blagoslov križevega pota je bil na lepo nedeljo sv.
Kozme in Damijana, patronov, zavetnikov invalidov
na Brinjevi gori, v nedeljo 25. septembra.
Kulturno društvo Mohorjan, Občina Prevalje

Anekdota
Stanko Lodrant, ki je izdelal - izrezbaril štirinajst podob - postaj križevega
pota, je dejal, da se je po končanem delu, ko so podobe odpeljali,
počutil kot bi mu vzeli otroke. Da bi napolnil praznino po umetniškem
ustvarjanju, je izdelal še eno tablo, petnajsto postajo križevega pota z
upodobitvijo Kristusa, ki je vstal iz groba. To umetnino hrani doma.

57

Kuštrova kapelica

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela z vhodom v notranjost ima štirikapno streho pokrito s
šitli.

Geo-Koordinate:
46.55502793508189° geogr. širina, 14.840126037597656° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Lokovica
2391 Prevalje
tik ob meji z Avstrijo pri domačiji Marjete Krof por.
Ročnik

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kuštrova kapelica je še ohranila svojo edinstvenost.
Poslikal jo je leta 1980 J. Štefan.
Na osrednjem čelnem delu notranjosti je Kristus na
križu, na levi strani sta upodobljena dva svetnika, na
desni pa je upodobljena sv. Helena s križem.

Umetnik/umetnica:
Josef Stefan

Čas

n a s ta n k a :

ni znano

Lastnik / Varuh:

Marjeta Krof, por. Ročnik, pred njo so bili lastniki
družina Beštej , p. d. pri Kuštru
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Ladratova kapelica

K at e g o r i j a :

Znamenje / Križ, Zidano znamenje

Opis
Ladratova kapelica
Votivni sakralni spomenik – bila je postavljena zaradi zaobljube.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Votivna kapelica postavljena v sodobnem času zaradi zaobljube. Pobudo za postavitev kapelice je dala gospodarjeva mama Kralj Jožica za
srečo in zdravje pri hiši. Kapelico je ulil Janez Jurovič; temelje, rušt, streho pa so delali sosedje Strmšek, Fužir, Perič.
Domači pravijo Ladratova kapelica, prav je Ladrova kapelica

Geo-Koordinate:
46.53436625857229° geogr. širina, 14.865875244140625° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Leše 83
2391 Prevalje
pri kmetiji Ladra nad Lešami

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Križ - kapeica, je zidan. Stoji ob robu kmetije, ob
gozdni cesti. S čelne strani je v sredini vdolbina kjer
stoji vlit Marijin kip.
Spodaj je relief Kristusove glave s trnjem, pod njim
križ. Na treh straneh zgoraj so še majhne slike, ki
jih je naslikal sosed Krebs Vinko. Levo je sv. Florijan,
zadaj angel, desno sv. Ana in Marija.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

Postavili so jo leta 1999

Lastnik / Varuh:

Dušan Kralj, p. d. Ladra
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Lagoječi križ, Kot

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Lagojači križ
Blizu domačije Lagoja, med Lagojatom in Ravnjakom, je bila na smreko
pritrjena tabla z božjo podobo, ki pa je menda že nekaj let ni več. Menda so jo neke noči ukradli, potem so namestili novo in tudi to so ukradli.
Križ pa ostaja. Gleda proti domačiji in na cesto, ki vodi mimo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ožbi Petrič je okoli leta 1873 kupil Lagoječo posestvo, prej je živel na
Obretanovem. Bil je lovec in ob nedeljah ni imel časa redno hoditi k
maši. Za to se je odločil, da bo za blagoslov pri hiši postavil kapelico, v
kateri bi lahko kdaj tudi zmolil. Okoli leta 1875 je dal postaviti blizu hiše
križ. Leta 1935 je križ s križanim Kristusom veter podrl, sedanji gospodar, njegov vnuk Rok Petrič, je leta 1996 dal postaviti nov križ ob cesti
bliže domu, za mir in srečo v družini. Križ pa je močno pritrjen v zidan
podstavek.

Geo-Koordinate:
46.529359046981035° geogr. širina, 14.9359130859375° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Kot 13
2391 Prevalje
Ob Lagojevi domačiji

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Leseni križ s križanim Kristusom nad njim je napis
INRI je pitrjen in vzidan v podstavek.

Umetnik/umetnica:
neznan ljudski umetnik

Čas

n a s ta n k a :

Okoli leta 1875, današnji 1996

Lastnik / Varuh:

Rok Petrič, p. d. Lagoja
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Leška kapelica

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
LEŠKA KAPELICA
V ozki soteski ob cesti Prevalje – Leše stoji gotovo največja kapela zaprtega tipa v občini Prevalje. Uvršča se med tiste kapele, ki imajo dostopno prostornino. Je zidana, vhod v kapelo je s severne strani. Vhodna
vrata so bila v preteklosti dvokrilna,lesena, v osemdesetih letih so postavili nova dvokrilna, kovinska. Na obeh stranskih stenah so v zgornjih
delih polkrožno oblikovane line s kovinskimi okraski.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je vrisana v franciscejski kataster, kar dokazuje, da je bila zgrajena pred letom 1830.
V kapeli je bila v preteklosti skupina Križanja in kip Žalostne matere
božje. Sedaj je v njej le še razpelo s Kristusom. Leseni kipi Janez, Marija
Magdalena in Žalostna mati božja pa so shranjeni doma pri enem od
lastnikov kapelice. Oltarni prostor, ki je polkrožno apsidalno oblikovan,
je po stenah okrašen s štukaturo in dvema slikanima medaljonoma. Po
propadu leškega rudnika, je kapelico kupila Karničnik Katarina (Jugova
Katra), pravili so ji sveta Katra, ker je bila zelo verna in prava ljudska
zdravilka. Kapelo je kupila brez zemlje. V kapeli nikoli ni bilo verskih obredov. Ljudje pa se spominjajo, da so se župniki v kapeli preoblekli, ko
so ob božiču in veliki noči šli na spoved na Leše. Pred kapelo je počakal
župnik tudi pogrebni sprevod z Leš na Prevalje in nato hodil pred sprevodom do pokopališča na Fari.
Kapela je simbol rudarstva in je prvi znanilec rudarske vasi. Nujno je
potrebna strokovne obnove zunanjosti, notranjosti in restavriranja kipov in njihovo vrnitev v kapelo. Kapela je v zasebni lasti. V jeseni 2009
bo lastnik prenesel lastništvo na Občino Prevalje.
Vir: Po poteh koroške kulturne dediščine občine Prevalje in Mestne
občine Pliberk / Auf den Wegen des Kärntner Kulturerbes in der Gemeinde Prevalje und der Stadtgemeinde Bleiburg. Prevalje - Pliberk /
Bleiburg, 2006.

Geo-Koordinate:
46.540104598729506° geogr. širina, 14.915024042129517° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Leše, ob cesti Prevalje – Leše
2391 Prevalje
Parc. št.: 472, 474/3 k.o. Prevalje, na začetku ceste
Prevalje-Leše

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Po arhitekturi in po reliefu, ki je nad vrati vhoda v
kapelo, lahko sklepamo, da je bila kapela zgrajena v
času delovanja leškega premogovnika, torej v prvi
polovici 19. stoletja. Zdi se, da je kapela votivnega značaja, zgrajena iz zaobljube. Nad vhodom je
namreč lepo viden relief, na katerem so simbolično
upodobljene Leše z rudarskimi napravami, spodaj ob
potoku pa sedi oseba s klobukom v roki in pred njim
najbrž ponesrečenec. Gradnja kapelice se verjetno
nanaša na ta dogodek.

Umetnik/umetnica:
Neznan

Čas

n a s ta n k a :

pred letom 1830

Lastnik / Varuh:

Erik Sirk, prenos na Občino Prevalje v letu 2009

Evidenčna
EŠD 7682

številka dediščine:

61

Libnikova križevna tabla

K at e g o r i j a :

Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Libnikov križ
Libnikov križ je na lipo pritrjena lesena poslikana plošča s strešico. Poslikavo je obnovil Avgust Štrekelj po letu 1991.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Sedanji lastniki kmetije Štrekljevi ne vedo, od kdaj je nabožna plošča
na njihovi lipi na dvorišču njihove domačije. Vedo samo, da je leta 1982
plošča že bila, dali pa so jo samo na novo poslikati s podobo Marije in
Kristusa. Vedno skrbijo za sveže cvetje na oltarčku.

Geo-Koordinate:
46.55001475768215° geogr. širina, 14.907245635986328° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Breznica
2391 Prevalje
Breznica 12, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na leseno ploščo je pritrjeno razpelo s Kristusom. Pod
njim je oltarček, kamor polagajo cvetje.

Umetnik/umetnica:

zadnja obnova Avgust Štrekelj

Čas

n a s ta n k a :

Verjetno med obema svetovnima vojnama

Lastnik / Varuh:

Štefan Štrekelj, p. d. Libnik

62

Makijevo znamenje, Kot

K at e g o r i j a :

Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Znamenje v Makijevem lesu
Leseno poslikano znamenje je pritrjeno na smreko na poti od Lagojata
proti Ravnjaku. Sakralni spomenik, lesena tabla kot oltarček s strešico
pritrjena na smreko, skrita v Makijevem gozdu, je težko dostopna, do
nje ne vodi pot.
Prvotnega znamenja, ki je menda nekoč bilo na tem mestu, ni več,
ostalo je samo poslikano znamenje - oltarček na smreki, kar večkrat
nadomešča staro kapelico ali križ, samo da ostane neka "božja tolažba".

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ljudje so pripovedovali, da je tu "žlice talavo" (delilo).

Geo-Koordinate:
46.514712663622745° geogr. širina, 14.948616027832031° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Kot
2391 Prevalje
v Makijevem lesu (pod Ravnjakom), v Kotu pri Prevaljah,

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na tabli je razpelo s Kristusom, nad njim napis
INRI. Na tabli je poslikano nebo, ki se razprostira in
zaključuje v spodnjem delu z oblaki, zelenim smerkovim gozdom na hribčku. Zgoraj pod streho v kotu je
lesen križec.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

Menda že je tam že iz "davnih časov"

Lastnik / Varuh:

Kmetija Karner, p. d. Maki

63

Matvozov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Stoji tesno ob cesti, ki vodi od Štoparja po Šentanelski reki proti
Šentanelu. Stoji pod hišo Zdravka Fajmuta, poimenovanje pa je ostalo
po starih lastnikih bližnje kmetije.
Križ je zaradi gradnje ceste moral kar dvakrat najti novo mesto. Najprej
je stal tik ob robu strmine na ovinku ob robu ceste, danes je ta del izravnan in zelo položen, postavili so ga na ovinku na desni strani ceste
proti Šentanelu.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na tem mestu se je menda okrog leta 1920 smrtno ponesrečil otrok,
ki so ga pomendrali konji. Na tem delu je bila strmina, ki so jo z leti ob
gradnji ceste ublažili z nasutjem odpadne zemlje.
V petdesetih letih se je na tem mestu prav tako izmuznil dveletni otrok
pod vprego konj in konji ga niso pomendrali. Čeprav so dirjali, so se nad
otrokom, ki je ležal na tleh, ustavili. Mati je v zahvalo dala postaviti križ.
Otrok pa je čez dve leti umrl za davico.

Geo-Koordinate:
46.554453° geogr. širina, 14.890330° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Breznica 30
2391 Prevalje
Breznica 30, pod Fajmutom ob cesti, ki vodi od
Štoparja v Šentanel

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Lesen križ s Kristusom, ki so ga dvakrat prestavili.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

1958/59

Lastnik / Varuh:

Hober Mojca - Zorman

64

Miklnova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Zidano znamenje

Opis
MIKLNOVA KAPELICA – MIKLNOV KRIŽ
Lastnika kapele sta Anamari in Stanko Kert, p. d. Mikl. Zgrajena je bila
leta 1750. Objekt je zidan, pokrit s šitlni, verjetno skozi leta večkrat na
novo prekrit.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelico so postavili prvi lastniki, menda v spomin na nesrečno smrt
neke ženske.

Geo-Koordinate:
46.5946212617692° geogr. širina, 14.87874984741211° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Jamnica 11
2391 Prevalje
Pri Miklnu, Jamnica 11, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Notranjost je poslikana s sakralnimi motivi več svetnikov, med drugim tudi s podobo sv. Antona Martina
Slomška.

Čas

1750

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Anamari in Stanko Kert, p. d. Mikl

65

Močnikov križ

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Slopasto znamenje stoji ob stari gozdni cesti v bližini domačije Močnik,
ki zanj tudi skrbijo. Prekriva ga visoka štirikapna streha, krita s »šintli«.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Močnikovemu križu pravijo tudi Kolmanov križ (kapela) na poti iz
Šentanela proti Suhemu Vrhu, ker stoji na Kolmanovem svetu tik ob
cesti proti kmetu p.d. Močniku, zato pravijo, da je to Močnikov križ.
Je eden najstarejših križev v Šetanelu, morda celo starejši kot kužno
znamenje, Dvornikov križ, kapela.
Domačini pravijo križ, ne kapelica, ker je bil verjetno na tem mestu
nekoč križ.
Geo-Koordinate:
46.57385272673608° geogr. širina, 14.874544143676758° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šentanel
2391 Šentanel, Prevalje
Ob stari gozdni cesti v bližini domačije Močnik v
Šentanelu

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Slopasto znamenje ni poslikano, v zgornji čelni niši
je lesen križ, sicer pa so vse niše prazne. Znamenje
oziromaa kapelica je pobeljena, stoji na temnejšem
cementnem podstavku, tudi streha je temno siva, kar
daje beležu lep kontrast.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

Menda stoji že od nekdaj.

Lastnik / Varuh:
kmetija Močnik

Evidenčna
EŠD 7680

številka dediščine:

66

Mohorjeva hiša

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Mohorjeva hiša
Enonadstropna, podkletena, pet osna hiša je krita s strmo, dvokapno,
opečno streho. Osrednja os stavbe je rizalitno poudarjena in ima trikotni timpanonski zaključek. Fasada je členjena s plitvo profilacijo. Vhod v
hišo je polkrožno zaključen, nameščen v srednji osi pritličja. Dvokrilna
vrata z nadsvetlobo so kasetirana in imajo ohranjeno staro okovje in
kljuki. Okna so že novejša, deljena na polja.
Nekdanja mežnarija
Organistova družina Lampret je prebivala v mežnariji. Tu je rojstna hiša
skladatelja in filmskega ustvarjalca Franceta Lampreta in novinarja,
glasbenika Lojzeta Lampreta. V tej hiši je bila do leta 1918 šola. Propadanja ne bo več. Hiša je doživljala tudi svojo neslavno zgodovino,
zadnji dve desetletji so prebivali v njej stanovalci potrebni tudi socialne pomoči. Stavba ni bila vzdrževana in obnovljena. Hiša je vidno
propadala, v devetdesetih letih so stanovalce izselili in zadnjih nekaj
let je prazna hiša žalostno propadala. Svetniki občine Prevalje so se v
mandatu 2002-2006 odločili, da se pritličje nameni ureditvi Muzeja na
Prevaljah in da se zgornje etaže odprodajo. Občina Prevalje je hišo prodala gradbenemu podjetju Grading, Marija Ošep, s. p., spodnji del pa
obdržala, da bo v njem v prihodnjih letih uredila Muzej.
Na fasadi je vzidana kamnita plošča z napisom: V tej nekdanji šoli in
mežnariji je bila v letih 1919-1927 uprava Mohorjeve družbe.
Hiša, ki stoji sredi naselja, vzhodno od cerkve, je lepo ohranjena trška
arhitektura iz druge polovice 19. stoletja.

Geo-Koordinate:
46.549363° geogr. širina, 14.927610° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Na Fari 42
2391 Prevalje
Na Fari 42, ob cerkvi in župnišču Device Marije na
Jezeru, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na hiši je spominska plošča v spomin Mohorjevi
družbi.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda

Spominska plošča z besedilom dr. Franca Sušnika:

Na mestu, kjer je bila leta 1862 v Farni vasi zgrajena stavba za potrebe
šole, so bili že leta 1819 v leseni pritlični hiši – mežnariji - začetki šolstva
na Prevaljah do leta 1918.
Julija 1919 se je v tej stavbi nastanila in ostala do decembra 1927 uprava Družbe sv. Mohorja, ki je morala v času plebiscita na hitro v 64 vagonih zapustiti Celovec. Tiskarna Družbe sv. Mohorja je našla prostore
v današnjem naselju Stare sledi, uprava pa na Fari. Semkaj na Faro je
prihajal Fran Saleški Finžgar, ki je opravljal uredniške posle za Mohorjevo družbo, tu so se sestajale znane osebnosti, ki so snovale tiske knjig.
Veliko let je bila v tej hiši doma tudi pesem – tu so potekale redne vaje
cerkvenega pevskega zbora in zbora Katoliškega prosvetnega društva.
Spominsko ploščo z besedilom dr. Franca Sušnika so odkrili leta 1967.

V TEJ NEKDANJI ŠOLI IN MEŽNARIJI
JE BILA V LETIH 1919-1927
UPRAVA MOHORJEVE DRUŽBE.

Čas

n a s ta n k a :

druga polovica 19. stol., spominska plošča 1967

Lastnik / Varuh:

stanovanja so lastniška, spodnja pritlična etaža je last
Občine Prevalje

Evidenčna
7735

številka dediščine:

67

Nagrobna in spominska
plošča Antonu Olibanu

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Pomnik

Opis
Nagrobna pološča in spominska plošča Antonu Olibanu
Spominska plošča Antonu Olibanu, ki stoji pod nagrobno ploščo, je bila
sprva naslonjena na železno stojalo, od leta 2006 pa je nameščena pod
nagrobno ploščo na zidu cerkve Marije Device na Jezeru Na Fari, na desni strani od vhoda v cerkev.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Anton Oliban je bil kaplan v župniji Device Marije na Jezeru in tu tudi
umrl (1860). V Ljubljni na liceju se je spoznal s Prešernom in bila sta
prijtelje, saj je Prešeren zelo cenil njegovo jezikoslovno znanje in zato
mu je tudi dal v korekturo tikopis Poezij tik preden da jih je dal v tiskrno
Blazniku. Prof. Stanko Kotnik je Korošcem odkril Antona Olibana.
Rokopis Olibanovih korektur Prešernovih pesmi hrani rokopisni oddelek v NUK-u.

Geo-Koordinate:
46.549722° geogr. širina, 14.926240° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Na Fari 44
2391 Prevalje
Na Fari – na cerkvenem pročelju cerkve Device Marije
na Jezeru desno pri vhodu, na častitljivem mestu

Upodobljeni

motivi

Nagrobna pološča

/

napisi:

Na nagrobni plošči pritrjeni na zidu farne cerkve na
desni strani glavnega vhoda je napis:
Rojeni iz Morauče na Krainskem Anton Oliban, (farni
kaplan), (11. Aprila 1824), vmerli 8. Maja 1860.
Spominska plošča
Besedilo je oblikoval prof. slovenskega jezika v Osnovni šoli Franja Goloba na Prevaljah Stanko Kotnik.
ANTON OLIBAN / NARODNI BUDITELJ / KULTURNI
DELAVEC / PRIJATELJ PREŠERNOV / Odkritje spominske plošče je bilo konec leta 1967,
obnova in namestitev pod nagrobno ploščo februarja 2006 na pobudo KD Mohorjan.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

1967

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Župnija Prevalje

68

Nasekovalni stroj "drajerca"

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Prvi nasekovalni stroj - "drajerca"
Pilarstvo se je na Prevaljah porodilo že v starih fužinah, ki so kot kal
pognale ob železarski in rudarski industriji v dolini. Pilarstvo se je kot
samostojna proizvodnja začelo na Prevaljah leta 1926, ko je mojster
Ignac Urbancl ustanovil svojo obrtno delavnico, danes Stare sledi 32,
načrtno začel z izobraževanjem mladih za takrat zelo cenjen poklic "pilar". Vajenec je bil tudi Ivan Fužir s Prevalj, ki je nadaljeval njegovo obrt
in strojno ter ročno nasekoval pile. Prvi stroj je bila "drajerca", ki je kot
zgodovinski pomnik postavljena pred tovarno TRO na Prevaljah, saj je
iz te delvnice zrasla sodobna tovarna.
Ob nacionalizaciji pa so bili skoraj vsi Urbanclovi stroji premeščeni v
TRO in z njimi tudi "drajerca".

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ignac Urbancl, orodjarski mojster, je Ivanu Fužirju obljubil nasekovalni
stroj, vendar mu je oblast po vojni leta 1947 vse imetje nacionalizirala
in z njim vred tudi Ivanu obljubljeno "drajerco", ki je spomenik tehnične
kulturne dediščine in za katero se je po Urbanclovi smrti boril vse
življenje.
Ivan Fužir je bil edini na Slovenskem, ki je po starem ročno nasekoval
pile in prišel v Guinnessovo knjigo rekordov. O njegovem vztrajanju je
Koroški kinoklub s Prevalj posnel tudi kratki film z naslovom Ad acta.
[V poglavju: Slovenija v Guinnessovi knjigi rekordov. Človek in njegova
ustvarjalnost. 1989].
Izumirajočo obrt nasekovanja pil je rad prikazoval učencem. Sodeloval
je pri dokumentarnih filmih Koroškega kinokluba o izumirajočih obrtih
na Koroškem in Slovenskem.

Geo-Koordinate:
46.54227765859428° geogr. širina, 14.908876419067383° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Perzonali 2
2391 Prevalje
pred Tovarno rezalnega orodja Prevent TRO, Perzonali
2, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Prvi Urbanclov nasekovalni stroj, "drajerca", stoji kot
pomnik na začetke strojnega nasekovanja pil pred
tovarno TRO Prevent na Prevaljah, na njem je plošča
z napisom:
"Stroj za nasekovanje pil Amendorfer, leto izdelave
1930. Na Prevaljah je stroj obratoval od 2. 4. 1947 do
27. 10. 1981."

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

1917

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Prevent TRO, Prevalje

69

Oberov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
OBÊROV KRIŽ
Leta 1869 so Porejevi predniki kupili kmetijo Obêr, verjetno je že takrat
bila postavljena lesena kapelica, kasneje so postavili lesen križ kot je
tipično za koroško okolje. Križ ne gleda na pot, ki pelje mimo, ampak je
obrnjen proti domači hiši.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Leta 2002 so s križa ukradli lesen kip Kristusa, prav tako tudi veliki leseni križ, nadomestili so ga z manjšim znamenjem. Pomeni jim srečo in
zdravje pri hiši.

Geo-Koordinate:
46.560577° geogr. širina, 14.870075° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dolga Brda 11
2391 Prevalje
nad domačo hišo Dolga Brda 11, Prevalje.

Upodobljeni

motivi

Kristus na razpelu.

Čas

1869

/

napisi:

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Lastnik, naslov dediščine sakralnega znamenja je
družina Porej, p. d. Obêr, Dolga Brda 11, Prevalje.

70

Ocvirkova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica stoji nad potjo, ki vodi k Ocvirkovi kmetiji na Breznici. Pročelje
je obrnjeno proti jugu, v notranjosti je samo razpelo s Kristusom, drugih poslikav ni. Ometana je s cementnim ometom in pokrita s pločevino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Sakralni spomenik – kapelica, pred tem je bil na tem mestu lesen križ,
zato še danes rečejo - Ocvirkov križ. Leta 1955 pa je tedanji gospodar
Rok Berman, p. d. Ocvirkov Rok, dal postaviti kapelico za dober namen.

Geo-Koordinate:
46.55037679216054° geogr. širina, 14.908103942871094° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Breznica 14
2391 Prevalje
Breznica 14, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapelici je Kristus na križu, desetletja pa so bile tam
nabožne podobe, ki jih je prinesel in daroval Alojz
Hutter, trgovec s Prevalj. Podob in poslikav ni več.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

1955 so zgradili kapelico, križ pa je bil tam verjetno
že nekaj desetletij prej.

Lastnik / Varuh:

Rudi Keber, p. d. Ocvirk

71

Olnov križ

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
OLNOV KRIŽ – KAPELICA
Kapelica ima simbolni pomen, spomin na umrlega Roka in zahvala za
ozdravitev gospodarja.
Sezidana je iz zidakov, z leseno streho in bakrenimi dodatki. Streha kapelice še ni dokončana, zato je kapelica prazna, vse za kapelico je varno
spravljeno v hiši.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Že leta 1940 se je z vozom pod Čestinarjevim vrtom smrtno ponesrečil
Olnov Rok, poročen pri Strmcu. Zanj je že bil pripravljen križ, vendar je
bila 1948 leta družina za pet let izseljena v Kočevje. Vrnili so se na izropano kmetijo - tudi križa ni bilo več. Leta 1973 se je gospodar Aleš Halej
ponesrečil na poti proti Strmcu in žena se je zaobljubila, če mož preživi,
bodo postavili kapelico.
Gospodar Aleš Halej je ozdravel. Postaviti so nameravali lesen križ, pa je
šentanelski župnik svetoval, naj raje sezidajo kapelico.

Geo-Koordinate:
46.58483772053997° geogr. širina, 14.865875244140625° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Belšak 5
2391 Prevalje
pri Olnu Belšak 5, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kapelica je prazna, še brez nabožnih poslikav ali
kipov, pripravljeno imajo Marijin kip in sveto Bernardko. Čakajo še samo na obljubljeno leseno streho.

Umetnik/umetnica:

Leta 2004 je kapelico sezidal Ferdo Piko iz Šentanela.

Čas

2000

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Lastnik sakralnega zahvalnega obeležja je Aleš Halej,
kmet, p. d. Oln
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Pavšetov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ stoji nad hišo Pavšetovih v Kotu ob robu travnika.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Družina se je odločila, da postavijo svoj križ nad domačijo, za zdravje,
srečo in vse dobro v družini.
Čeprav je v Kotu vse polno sakralnih znamenj, so hoteli imeti svoje znamenje tudi zaradi tega, da lahko ob njem pomolijo.

Geo-Koordinate:
46.5219654793908° geogr. širina, 14.945011138916016° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Kot 35
2391 Prevalje
V Kotu 35, pri Pavšeju

Upodobljeni

motivi

Kristus na razpelu

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

okrog leta 1980

Lastnik / Varuh:

Alojz Pavše, p. d. Kančev Lojz

73

Perovčeva kapelica
Opis
Perovčeva kapelica
Kapelica je baročno znamenje, ki je bilo predelano v 19. stoletju.
Stoji sredi Prevalj, pri hiši Ugasle peči 17 in predstavlja pomemben
prostorski poudarek mesta. Slopno znamenje z močno bazo členijo
polkrožno zaključene plitve niše, nad katerimi se dvigajo trikotna čela
in pločevinasta strešica. Niše so poslikane z novejšimi poslikavami.
Kapelica živi v sozvočju z okolico v vseh letnih časih, prostora ne obremenjuje, mu je v okras, saj deluje kot celota in nevsiljivo pritegne pogled vsakega mimoidočega s svojo slikovito svežino odličnih poslikav
Leandra Fužirja.

radi tega, ker je še vedno računal na krajcarje, čeprav
niso bili več v uporabi.
Menda je stranke rad dražil s svojo hudomušnostjo: "
… prekletə fužinarji, samo məso bi žrli, repičevo župo
mrtə tuj jest …" ali pa "frdomani knopi, k'r m'so bi žrli,
r'pico še jejte, r'pico … "
Ustni vir:
Fanika Lesjak, Perovčeva nečakinja
Erna Hartl, soseda lastnikov Perovčeve hiše
Marjan Berložnik, izvajalec obnove leta 2007
Leander Fužir, avtor poslikav leta 2008
Pisni vir
Jože Jurač: Ob Perovčevi kapeli. - V: Koroški fužinar,
1959, št. 4-9, str. 25-26.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Perovčeva kapelica
Perovčeva kapelica stoji v centru Prevalj ob cesti na Prisoje ob eni
najstrejših stanovanjskih hiš na Prevaljah, na zemljišču, ki je bilo
nekoč last mesarja Perovica. Po njem je dobilo tudi ime. Stoji v vrtu
ob križišču cest, ki vodijo z glavne ceste skozi Prevalje v zaselek Ugasle peči in športni stadion in na Prisoje, med trgovino Hartl na desni
in tapetništvom Potočnik na levi. Vrt je ograjen s plotom. Novi lastnik
Perovčeve hiše družina Tajčman, jo je hotela že podreti.
Včasih, ko je živela še lastnica Perovčeva, je bil okrog kapelice vedno
nasad belega cvetja, saj je verjela, da le Marijine bele rože, šmarnice,
prinesejo k hiši srečo.
Prvotno je menda v niši kapelice, ki gleda proti severu oz. sosedu
Čegovniku, stal lesen kip Kristusa.
Okoli leta 1930 je lastnik zemljišča in s tem tudi kapelice, mesar Perovic,
naročil domačinu Filipu Večku – Lagojačevemu Lipiju, naj na novo poslika kapelo, ki je stala ob njegovi hiši že od nekdaj, verjetno od zidave
hiše.
Tako je dobila prednja stran s pogledom na cesto na Prisoje podobo
Svete Trojice, leva stran svetega Florjana s čebrom, iz katerega je tekla
voda, na desni strani je bil sveti Anton in ob njem prašič. Na četrti
strani, ki je obrnjena proti vrtu, danes gleda proti glavni cesti, pa je bila
sveta Barbara. Na prednjo stran nad sveto Trojico je naslikal božje oko.
Ker je bil Perovec tudi Anton, mu ni mogel kdo očitati, če je njegov patron gledal tja proti mesnici.
Mesar Anton Perovec
Nizka stavba tik ob cesti, ki vodi na današnje Prisoje, je stavba z nižjo
lego od ceste oz. zunanjih tal. Nekoč, ko je bila v njej še mesarija, je imela vhod s ceste, novi lastniki Tajčmani pa so ga zazidali oz. ga prestavili
na zahodno stran. Poleg klavnice in ledenice je imela še stanovanjske
prostore s hlevom in drvarnico. Lastnika sta bila Anton Perovec z ženo,
otrok nista imela. Perovec ni bil prvi lastnik Perovčeve hiše. Po prihodu na Prevalje iz Slovenj Gradca je hišo povečal za potrebe mesarije s
klavnico in ledenico. Prva žena roj. Janžekovič, ki je kmalu umrla, mu je
pomagala v mesnici, druga pa je bila Jezernikova s Prevalj. Z nobeno ni
imel otrok. Perovec je umrl že v stari Jugoslaviji, žena se je poročila še
drugič, z Grubelnikom, in ni imela otrok. Po njeni smrti so posest podedovali sorodniki in ne stalni pomočnik Jurij, čeprav mu je bilo obljubljeno dedovanje. Menda je bil zelo razočaran.
Anekdota
Perovec je zelo rad k mesu pridal še kako kost, menda je vedno rekel:
"… ja, ja župa pa m'rə dora b't …brez kosti ne gre … ". Morda je tudi zato
v mesnici na nosilnem tramu kot v opravičilo z velikimi črkami napisal:
"Vsak človek mora znati, da vol brez kosti ne more stati".
Bil je tudi lastnik male parcele gozda na Breznici. Posebnež je bil tudi za-
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K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Geo-Koordinate:
46.54677601476925° geogr. širina, 14.91793155670166° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ugasle peči 17
2391 Prevalje
Prevalje, Ugasle peči 17 Parc. št.: 412/1 k. o. Farna vas

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kapelico so leta 2007/08 prenovili sponzorsko podjetje Meža d.o.o., poslikave pa slikar samouk Leander
Fužir iz Črne.
Motivi so vzeti iz svetopisemskih vsebin: Lurška Mati,
Križani Jezus, Oznanjevalec na gori ter Rojstvo Jezusovo, izražajo upanje in pričakovanja našega človeka.
Vsebino dopolnjujejo v gornjih značilnih trikotnikih
naslikani svetopisemski simboli; oljčna vejica, golob
miru, ribi, itd.

Umetnik/umetnica:

Poslikave: leta 1930 Filip Večko - Lipi Lagoja, 2008
Leander Fužir

Čas

n a s ta n k a :

verjetno izhaja iz 17. stoletja

Lastnik / Varuh:

Občina Prevalje, družina Tajčman

Evidenčna
7675

številka dediščine:
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Peršatov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z razpelom in Križanim, ki je bil obnovljen 1997. Stoji ob robu
domače gorice na desni strani in gleda na hišo in gospodarsko poslopje. Varuje domačijo, pravijo!

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Lesen križ Kristusa, ki je pritrjen na leseno znamenje ob hiši Peršatove
domačije je bil sprva na Peršatovem mlinu, ki pa ga ni več. Da bi ta križ
ohranili, so postavili leseno znamenje, na katerega so pritrdili ta križ iz
mlina. Na mlinu je bil že od nekdaj. Po propadu mlina, ga je hotel Tevž
Kert, ki je izdeloval grablje in drugo leseno ordje, pritditi na svojo hišico
ob domačiji, pa so ga postavili na novo za dober namen in srečo pri hiši.
Nad domačijo Peršatovih je v bregu rasla lipa, na kateri je bil pritrjen
lesen oltarček. Ker pa je bila že previsoka in je ob neurjih grozila, da
pade na hišo, so jo podrli okrog leta 1985, oltarček pa shranili v staro
hišo, kjer je še sedaj.

Geo-Koordinate:
46.596407° geogr. širina, 14.874768° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Jamnica 13
2391 Prevalje
Jamnica 13, Prevalje na desni strani na robu domačije

Upodobljeni

motivi

Kristus na križu.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

Kristus je že od nekdaj od strega Peršatovega mlina,
lesen križ pa so postavili 1997.

Lastnik / Varuh:

Kert Albin, p. d., Peršat
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Perzonali

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
PERZONALI, PREVALJE
Pet stanovanjskih hiš, v sedanjem zaselku Perzonali, na koncu zahodne
strani Prevalj, ki je v prvem katastru Farna vas označena kot Dolge njive,
so zgradili sredi 19. stoletja, v času največjega razcveta železarne. Na
vrtovih ob blokih je bilo polno fižolovk, da je kraj izgledal kot "posušeni
gozd".
Danes je podoba perzonalov odraz sodobnosti, vseeno pa ostaja duh
stanovanjske dediščine preteklosti, ki pa jo obnavljajo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Stanovalci perzonalov, delvskih blokov, so si drvarnice postavili preblizu reke, so ob hudi povodnji 30. oktobra 1926 ostali brez vsega imetja. Takrat je bila to najhujša poplava v dolini, "stoletna voda", ki menda
vedno pride. Meža je odnašala hlode, drva, izruvana drevesa, pohištvo
in razno ropotijo. Od enega izmed perzonalskih blokov je podivjana
Meža odtrgala tudi precejšen del vogala skupne pralnice.

Geo-Koordinate:
46.541451148431314° geogr. širina, 14.90793228149414° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Perzonali
2391 Prevalje
Perzonali, nselje Prevalj na skrajnem zahodu

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Prvo delavsko naselje v času Železarne Prevalje
Večstanovanjske zidane stavbe postavljene
na obrežje reke Meže so namenili družinam
železarniških delavcev in leških rudarjev, pozneje so
v njih živeli tudi rudarji sosednjih rudnikov. Stanovanja so bila majhna,večinoma s kuhinjo in eno sobo
ter s skupnim straniščem na koncu hodnika za celo
nadstropje. V kuhinjah so gospodinje že kuhale na
štedilnikih - "šparhertih". Za hišami ob Meži so si
stanovalci postavili drvarnice, nekateri tudi hleve za
prašiče, koze in kokoši. Perzonalske gospodinje so
prale v skupnih pralnicah v spodnjih kletnih prostorih
blokov. Med perzonali in cesto so imeli stanovalci
vrtove, neograjene, vendar razdeljene na grede, na
kate

Čas

n a s ta n k a :

v drugi polovici 19. stol.
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Plastika iz tračnic v spomin prevaljski železarni

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Skulptura iz tračnic na zidu iz žlindre ob Spominskem parku na Prevaljah je delo akademskega kiparja Andreja Grošlja. Zid iz žlindre prevaljske železarne na vzhodni strani nadaljuje vsebinsko sporočilo nekdanjosti in spominom na železarstvo. Tako je celoten park povezan v
vsebinsko celoto.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pomnik preteklosti 1835-1899
S skulpturo so na Prevaljah počastili spomin na prevaljsko železarno, ki
so jo ustanovili 1835 in zaprli 1899. Značilnost skulpture je, da je narejena iz tračnic izdelanih v Železarni Prevalje in so zaradi svoje kvalitete
v tistem času v Evropi pomenile veliko. Skulptura je nameščena na zid
iz kvadrov odpadne žlindre, ki je ostanek raztopine, ki je nastala pri taljenju rud v plavžu prevaljske železarne. Izdelovanje opeke iz žlindre je
v času gradnje bessemerjevega konvertorja v Železarni Prevalje uvedel
Anton Jugovic (1836–1902).

Geo-Koordinate:
46.54685644459357° geogr. širina, 14.91943895816803° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ugasle peči
2391 Prevalje
Spominski park Prevalje, Ugasle peči , Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Plastika iz tračnic v spomin prevaljski železarni
(1899-1999)
Kipar Andrej Grošelj je avtor skulpture iz tračnic z
letnicama v krogih, ki ponazarjata kolesa lokomotive,
1899-1999. Tračnice iz nekdanje prevaljske železarne
so mu pomagali zbrati v Železarni Ravne in Slovenska
železnica.

Umetnik/umetnica:

Andrej Grošelj, akademski kipar

Čas

n a s ta n k a :

Odkritje: september 1999, ob stoletnici fužinarstva na
Prevaljah

Lastnik / Varuh:
Občina Prevalje
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Počelov križ, Zagrad

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Počelova kapelica, križ
Ob cesti Počelove opuščene kmetije v Zagradu stoji staro zidano znamenje, ki je brez poslikav. Čeprav je kapelica, jo imenujejo tudi križ.
Zidana je iz opeke in ometana z betonskim ometom. Streha je opečnata.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Sosedje ne vedo, kdo jo je dal postaviti in kdaj, verjetno pa kot vse kapelice v dober namen in v zahvalo.

Geo-Koordinate:
46.53644458919843° geogr. širina, 14.933853149414062° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zagrad
2391 Prevalje
ob cesti pri nekdanji Počelovi kmetiji v Zagradu

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Dve notranji polkrožno oblikovani niši dajeta slutiti,
da so bile nekoč poslikave ali pa obešene svete
podobe. Kapelica je bolj kot ne zapuščena. Pa vseeno
sosede sadijo rože okrog kapelice in pred časom jo je
nekdo prepleskal.

Čas

n a s ta n k a :

Pravijo, da je tam že od nekdaj.
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Podlopova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapelica iz leta 1923 je edinstvena. Vhod je zaščiten z vrati iz
belo pobarvanih letev. V notranjosti je ometana še po staro na leseno
osnovo. Ker omet odpada, je še vidna posebna gradnja, kot so gradili
nekoč.
Osrednja poslikava je še zelo dobro ohranjena. Nujno je potrebna obnove.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ko so gradili hlev leta 1923, so zgradili tudi kapelico za dober namen in
srečo ter zdravje pri hiši.

Geo-Koordinate:
46.55620836473992° geogr. širina, 14.848365783691406° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Lokovica 28?
2391 Prevalje
kmetija p.d. Podlop

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Osrednje pročelje je poslikano s podobo Jezusa, poslikave so tudi na levi in desni strani v notrenjosti.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

1923

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
kmetija p. d. Podlop
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Pogled v vesolje

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Skulptura je bila sprva postavljena v kotu ob dovozu z glavne ceste do
Gasilskega doma. Bila je zakrita z rastlinjem in na istem mestu že tako
dolgo, da jo nihče več ni opazil. Ob ureditvi ceste od Gasilskega doma in
do trgovine Koroške kmetijske zadruge na Prevaljah in ureditvi krožišča
ob Trgu 30 so v sredino krožišča prestavili kot okras Grošljevo skulpturo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Skulptura je umetnikovo prvo javno delo na Prevaljah. Tudi avtor je
pozabil, kako je pravzaprav skulpturo poimenoval ob nastanku, zato je
bilo kar nekaj poimenovanj ob prestavitvi - od Naočnika in Očalnika,
do Pogleda v nebo … Ostalo je menda prvotno ime Pogled v vesolje.

Geo-Koordinate:
46.54448851147949° geogr. širina, 14.913082122802734° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Trg 30
2391 Prevalje
Krožišče med gasilskim domom in Trg 30, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Železna plastika je narejena iz dveh daljših cevi zvitih
krakov v notranjost, na katerih je naslonjen krog kot
lupa, ki zre v vesolje.
Sprva ob postavitvi leta 1972 je bila železna plastika pobarvana sivo, ob prestvitvi v novozgrajeno
krožišče ob gasilskem domu in bloku Trg 30 Prevalje
pa so skulpturo prebarvali v modro in rumeno.

Umetnik/umetnica:

Andrej Grošelj, akademski kipar

Čas

n a s ta n k a :

Postavitev 1972, prestavitev v krožišče 2005

Lastnik / Varuh:
Občina Prevalje
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Pomnik Bralni znački

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Obeležje dogodka

Opis
Pomnik Bralni znački stoji na skrajnem desenm robu Spominskega parka, zato je bil že dvakrat žrtev objestnih voznikov.
Postavljen je bil v rojstnem kraju gibanja za bralno značko na pobudo
KD Prevalje in Grete Jukič.
Dve marmorni plošči sta razprti kot knjiga in na njej sta v bronu upodobljena pobudnika Bralne značke. Knjiga je zelo varno vpeta v podstavek.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pomnik Prežihovi bralni znački je postavljen v spomin slovenski kulturni posebnosti – gibanju oz. branju osnovnošolcev po Sloveniji in zamejstvu za bralno značko. Ideja se je rodila v osnovni šoli na Prevaljah,
pobudnika sta bila prof. Stanko Kotnik, učitelj slovenskega jezika in takratni ravnatelj Leopold Suhodolčan.
Jukič, Greta: Peto desetletje Prežihove bralne značke. Prevalje, 2003.

Geo-Koordinate:
46.546864561345835° geogr. širina, 14.919004440307617° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ugasle peči
2391 Prevalje
Spominski park Prevalje, Ugasle peči, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na dveh stoječih blokih iz marmorja, ki ponazarjata
odprto knjigo, sta v zgornjem delu pritrjena portreta,
nad njima napis
BRALNA / ZNAČKA,
vzdolž portretov napis imena
Stanko Kotnik, Leopold Suhodolčan
Spodaj na levi:
In dvignila se je / beroča vojska / izpod Pece in /
Uršlje ...

Umetnik/umetnica:

Predlogo upodobitve portretov v lesu Stanka Kotnika
in Leopolda Suhodolčana je naredil Andrej Grošelj,
akademski kipar; zamisel celotne postavitve, Borut
Bončina, arhitekt; odlitek Kotnika in Suhodolčana v
bronu, Karel Strmčnik, kipar in slikar, besedilo Greta
Jukič

Čas

n a s ta n k a :

Ob 45-letnici Prežihove bralne značke, 15. 9. 2006,
na Krojačkovem dnevu, na Jesenskih srečanjih na
Prevaljah

Lastnik / Varuh:

KD Prevalje, Občina Prevalje
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Pomnik Mohorjevi družbi

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Mohorjeva knjiga
Prva upodobitev, 2004, - odprta knjiga na kovinskem nizkem stojalu
s podnapisom na nerjaveči kovinski ploščici pod spomenikom (težko
berljivo), zato so spomenik preuredili. Druga upodobitev v oktobru
2009 - vklesan napis v knjigo, ki stoji na visokem podstavku.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Mohorjeva družba V mežnarijo na Prevaljah se je nastanila Mohorjeva
družba, ki je v letih od 1919 do 1927 natisnila na Prevaljah okoli dva
milijona slovenskih knjig. Mohorjeva družba je 3. julija 1919 v 64 vagonih "pribežala" iz Celovca na Prevalje in ostala tu do 3. decembra 1927,
potem pa se je odselila v nove prostore v Celje. Josip Cajhen, duhovnik,
ki je bil ravnatelj tiskarskega podjetja na Prevaljah, je z Mohorjevo odšel
tudi v Celje. V tedanjih nemirnih časih je ohranila svoje poslanstvo –
tiskanje knjig v slovenskem jeziku.

Geo-Koordinate:
46.54682028807561° geogr. širina, 14.918961524963379° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ugasle peči
2391 Prevalje
Spominski park Prevalje, Ugasle peči, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

POMNIK MOHORJEVI DRUŽBI (1919-1927)
– Leva stran:
MOHORJEVA DRUŽBA / NA / PREVALJAH / 1919–1927
- Desna stran: BEGUNKA IZ CELOVCA / JE NA PREVALJAH NATISNILA / BLIZU DVA MILIJONA KNJIG /
IN NAS S TEM UVRSTILA / MED KRAJE SLOVENSKE /
TISKANE BESEDE. / KD MOHORJAN PREVALJE

Umetnik/umetnica:

Andrej Grošelj, akademski kipar

Čas

n a s ta n k a :

Odkritje: 13. 11. 2004 – ob 85. obletnici prihoda
Mohorjeve na Prevalje (1919)Naročnik prvega in drugega pomnika: KD Mohorjan in Občina Prevalje

Lastnik / Varuh:

KD Mohorjan, Občina Prevalje
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Pomnik povojnim žrtvam
– Leše

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
1. novembra 1990 je Občina Ravne-Prevalje med smrekami postavila
skromno obeležje (lesen križ) žrtvam povojnih pobojev na Lešah. Križ
stoji sredi gozda na Janževem in nepoznani ga težko najdejo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
10. maja so partizani zasedli Pliberk ter prevzeli civilno upravo Pliberka,
ki je trajala do 8. junija. Kljub obljubam, da nihče ne bo utrpel škode, so
12. maja 1945 v Pliberku in okolici zajeli 73 ljudi, osumljenih kolaboracije z nacisti. Devetindvajset Pliberčanov se ni več vrnilo. Domnevajo,
da so jih umorili na Lešah. Na pobudo bivšega župana občine Pliberk,
Othmarja Moryja, katerega starši se niso več vrnili, so na Lešah uredili
spominski kraj, na katerem se sorodniki in svojci vsako leto z mašo spominjajo pogrešanih oseb in svojcev.

Geo-Koordinate:
46.52981963549648° geogr. širina, 14.903726577758789° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Leše, na Janževem
2391 Prevalje
Sredi gozda na Janževem

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Skromno obeležje - lesen križ s kristusom na razpelu
brez napisov. Pod križem je urejeno odlagališče za
sveče.

Čas

n a s ta n k a :

1.11. 1990
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Popov križ na Lešah

K at e g o r i j a :

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

Opis
Popov križ kapelica
Veliko slopno znamenje ima stenske vdolbine v dveh nadstropjih, v
spodnjem in zgornjem delu pa po štiri pravokotne niše, v katerih so že
slabo vidne poslikave. Pokrita je s strmo, skodlasto piramidasto streho.

Geo-Koordinate:
46.53052822530872° geogr. širina, 14.903297424316406° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Leše
2391 Prevalje
Znamenje stoji nekaj metrov stran od kmetije Mesner, p. d. Pop na Lešah

Upodobljeni

motivi

Brez poslikav

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

že od nekdaj stoji

Lastnik / Varuh:

kmetija Mesner, p. d. Pop
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Popova kašča na Lešah

K at e g o r i j a :

Kašča, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Popova kašča
Kašča stoji na posestvu kmeta Rudija Mesnerja, p. d. Popa, le nekaj
metrov stran od hiše in gospodarskega poslopja. Postavljena je v breg.
Vhod ima s prednje – južne strani, enako kot hiša. Spodnji kletni prostor
je zidan iz kamna, nad kletjo je leseni del v dveh etažah. Kašča je v obliki
kvadrata. Vhod v klet je s čelne strani in je polkrožno, v loku oblikovan.
Vrata so pravokotna, enokrilna, lesena. Tla v kleti, ki so jo uporabljali za
shranjevanje mošta, so iz zbite zemlje. Na levi, zahodni, strani stavbe je
od vhoda, pod strešnim napuščem, prislonjena preša. Od preše je mošt
tekel po žlebu v škaf v kleti.
Srednji del kašče je lesen. Tu so v posebnih zabojih shranjevali žito:
ječmen, rž, oves, pod stropom pa so imeli palice, kjer so sušili tudi
prekajeno meso. Ta del kašče je brez okna. Iz notranjosti srednjega
dela pa vodijo na podstrešje lesene stopnice. To so sušili orehe. Na
podstrešnem delu sta vidni dve zračni lini.
Stopnice v srednji del kašče vodijo z zunanje, zadnje, severne strani.
Streha je čopasta dvokapnica in je pokrita s šitlni, del strehe pa z novo
kovinsko kritino.

Geo-Koordinate:
46.52922913692462° geogr. širina, 14.899091720581055° geogr. dolžina

Geografska

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda

Leše 87
2391 Prevalje
Leše 87, Prevalje

Prešo uporabljajo še danes, prav tako v kletnem delu gospodar še vedno hrani mošt.

Upodobljeni

d o lo č i t e v l e g e :

motivi

/

napisi:

Na čelni (južni) strani in na zahodno stran je v srednjem delu lesen gank z ornamenti.

Lastnik / Varuh:

Rudi Mesner, p. d. Pop
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Povhov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Polhov križ
Sakralno znamenje križ stoji ob cesti v križišču poti proti Belšaku ali Golaku v Povhovem gozdu.
Lesen podstavek je pritrjen na trdno kamnito oporo. Kristus je iz umetne mase, sicer je križ lesen z nadstreškom, okrog Kristusa je venec iz
umetnega cvetja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju naj bi se v Leskovčevem gozdu obesil hlapec. Na
sodniji pa Leskovec ni priznal, da bi se to zgodilo v njegovem »l'su«.
Odvzeli so mu gozd in ga dodelili Povhu.
V spomin na umrlega so postavili križ.
Pri križu naj bi strašilo, otroke je bilo strah hoje tam mimo. Rože, ki jih
je včasih gospodinja nasadila ob križu, nikoli niso uspevale. Kot da bi
bilo zakleto.
Ob prenovi ceste skozi Šentanelsko reko v letu 2006 so križ prestavili
z leve strani ceste na desno stran. Prejšnja umestitev v prostor, na levi
strani ceste, je bila dobra, saj je križ stal na rahli vzpetini in bil dobro
viden. V letu 2009 pa je Krajevna skupnost Holmec postavila ob križ
smerokaz, ki križ zakriva in ga ne izpostavlja.

Geo-Koordinate:
46.57102450730008° geogr. širina, 14.862442016601562° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dolga Brda 19
2391 Prevalje
Blizu kmetije Povh na križišču Golak-Belšak ob cesti v
Šentanelski reki; blizu Polha na Dolgi Brdi 19, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Križ je lesen na kamnitem podstavku. Križ z Jezusom
je obnovljen leta 2001.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

stoji že od nekdaj

Lastnik / Varuh:

Marija in Franc Naveršnik, p. d., Povh Dolga Brda 19,
Prevalje
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Povhov mlin

K at e g o r i j a :

Mlin, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Povhov mlin je zidana stavba s šitlasto streho in tremi prostori v pritličju,
kjer so mlini, mlinarjeva soba in delavnica. Vse je skrbno ohranjeno: kamen, les, šitlni, opremljena je mlinarjeva soba. V največjem prostoru,
mlinu, so nameščeni trije mlinski kamni, ki jih poganja vodno kolo. Tik
ob mlinu stojijo še stope, pritlični objekt, zidan iz kamna z dvokapno
streho s čopom, krito s šitlni in zidana preužitkarska hiša s prav tako
leseno streho.
V sedemdesetih letih 20. stoletja je bil mlin ovrednoten kot izjemen kulturni spomenik, ki danes predstavlja novo kvaliteto v turistični ponudbi
Koroške.
Zadnja v Tomaževem rodu je hčerka Marija, ki je z možem Francem
Naveršnikom in strokovno pomočjo pristojnih javnih zavodov mlin obnovila leta 2005

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Mlinarstvo je bilo pred stoletjem in več zelo razširjeno, saj je skoraj vsak
kmet mlel žito v lastnem mlinu ob bližnjem potoku. Tudi v Šentanelski
reki jih mlelo kar nekaj. Povhov mlin je prvič omenjen leta 1845. Kot
prvi lastnik je to leto zapisan Filip Tomaž. Mlin je redno deloval vse do
leta 1950. V njem pa so mleli za potrebe Povhove družine in okoliških
kmetij. K mlinu so speljali sosedovo, Lužnikovo, toplico - topel izvir, ki je
omogočil mletje tudi pozimi.
Mlinar Lipš je vodil župljane na Višarje in kiparil.
Literatura:
A. Struna, Vodni pogoni na Slovenskem. Ljubljana 1955; Mlinska cesta.
Dežela mlinov in kašč = Mühlenweg. Land der Mühlen, Sägewerke und
Getreidespeicher. Šoštanj, Črna na Koroškem, Železna Kapla 2002; Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana 2004; K. Oder, A. Šipek, Povhov mlin
v Šentanelski reki. Katalog, Prevalje 2005; Po poteh koroške kulturne
dediščine Občine Prevalje in Mestne občine Pliberk = Auf den Wegen
des Kärntner Kulturerbes in der Gemeinde Prevalje und der Stadtgemeinde Bleiburg. Prevalje 2006.

Geo-Koordinate:
46.5665° geogr. širina, 14.86676° geogr. dolžina

Geografska
Prevalje

Upodobljeni

d o lo č i t e v l e g e :

motivi

/

napisi:

Značilen večji kmečki mlin s preužitkarsko hišo, na
kateri je kip sv. Florjana, ki ga je izdelal mlinar Lipš.
Leta 2005 so tja postavili kopijo kipa.

Čas

n a s ta n k a :

19. st.

Lastnik / Varuh:

Marija in Franc Naveršnik

Evidenčna
EŠD 7864

številka dediščine:
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Pozivalnica - Frles cimer

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Enonadstropna zidana hiša, delno v L obliki ima lesen nadstrešek z
zvonom. Na vrhu nadstreška sta kazalca, ki sta bila nekoč označena s
stranmi neba in sta kazala vreme. V prvo nadstropje vodijo pokrite lesene stopnice. Na J in na S strani sta v višini podstrešja večji, oblikovno
zanimivi vdolbini. Tak sistem gradnje so menda uporabljali kot požarni
zid, da iskra ne bi mogla preskočiti in je bila stavba varna pred požari.
Danes sta v pritličnem delu gostilna in trgovina, v nadstropju so stanovanja in knjižnica. Na južni strani je spominska plošča, ki jo je leta 2003
postavilo KD Leše.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Tu so jih rudarski pazniki "pozivali" po imenu in priimku. Preden so
šli na delo, so skupaj pokleknili in pomolili pred sliko sv. Barbare. Po
končanem delu pa so se morali spet oglasiti v tej stavbi, da so pazniki
ugotovili, če so se vrnili vsi, če ni prišlo do kakšne nesreče.
Ohranjen rudarski mejnik
V zgornjih prostorih so v času rudnika stanovali pazniki.
Ko so rudniško lastnino razprodajali, so rudarji sliko sv. Barbare nesli v
cerkev sv. Volbenka, kjer je še danes. Spodnje prostore so s prostovoljnim delom preuredili v dvorano za kulturne prireditve. V njem je leško
kulturno društvo uprizorilo številne igre, obiskovalci pa so prihajali iz
cele Mežiške doline. V zgornje prostore so preselili šolo, učenci so začeli
tu obiskovati pouk v šolskem letu 1937/38, tu je delovala šola do leta
1982.

Geo-Koordinate:
46.53029202973179° geogr. širina, 14.903297424316406° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Leše 68
2391 Prevalje
Leše 68, v središču Leš

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

"Frlescimer", pozivalnica, klicalnica so različni nazivi
za stavbo, ki stoji v središču Leš in so jo zgradili med
prvimi rudniškimi obrati. Ob 5. uri zjutraj so zvonili z
zvonom, ki je na vrhu stavbe, in pozivali rudarje, jih
budili, klicali k delu. Rudarji so se morali pred odhodi v jame javiti v pritličnem delu "frlescimra".
Spominska plošča:

Čas

n a s ta n k a :

19. stol., v času delovanja leškega premogovnika

Lastnik / Varuh:

Občina Prevalje, KD Prevalje
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Praperjeva kašča

K at e g o r i j a :

Kašča, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Praperjeva kašča
Kašča stoji le malo stran od hiše Pačnik, p.d. Praper. Kašča sodi med
najstarejše še obstoječe kašče na Lešah. Je kombinirana, spodnji del
kašče je iz kamna, oba zgornja pa lesena. Tla v kletnem delu so iz zbite
zemlje, kašča nima oken in ne lin, pokrita je s šitli.V kleti so hranili mošt
in prešali, vrhnji del pa so uporabljali za shranjevanje suhomesnatih izdelkov in prekajenega mesa.

Geo-Koordinate:
46.530469176510785° geogr. širina, 14.902868270874023° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Leše 75
2391 Prevalje
pri kmetiji Pačnik, p. d. Praper na Lešah, Leše 75

Čas

n a s ta n k a :

18. stol.

Lastnik / Varuh:

Zvonko Pačnik, p. d. Praper
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Preganthauz

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
PREGANTHAUZ, PREVALJE
Prvo večstanovanjsko hišo za delavce, "Preganthauz", so na Prevaljah
zgradili v prvi polovici 19. stoletja bratje Rosthorni za potrebe bivanja
železarniških in premogovniških delavcev 1822. Postavili so jo na desnem bregu reke Meže, na skrajnem ravninskem delu Prevalj pod Riflovim vrhom, današnjem naselju Stare sledi.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zgradili so eno najstarejših večstanovanjskih poslopij na Prevaljah, delavski blok "Preganthauz".
Preganthaus je upodobljen na risbi Prevalj z letnico 1840, ki jo je po
predlogi narisal Franc Klemen. V zemljiško knjigo, na parcelni številki
49, pod vložkom št. 17 so jo vpisali leta 1859 kot last Železarne Prevalje, 1877 pa je že vrisana tudi na katastrski karti k. o. Prevalje. Hišo
so domnevno poimenovali po valjarskem mojstru Josefu Preganthu
(1803-1856), ki je tukaj bival z družino. Družinski grob Preganthovih je
na opuščenem pokopališču Na Fari.
Na enem nagrobniku je navedeno ime Bregant, na drugem Pregant.

Geo-Koordinate:
46.540565587865636° geogr. širina, 14.909648895263672° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stare sledi 33
2391 Prevalje
Stare sledi 33, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Stavba z značilno arhitekturo angleških delavskih hiš
iz 18. in 19. stoletja ima značilne zunanje ganke, po
katerih se pride v stanovanja.

Čas

n a s ta n k a :

v zgodnjem 19. stol., okrog leta 1822
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Premogovnik Holmec

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Rudnik Holmec
Premogovnik Holmec pri Prevaljah so grofje Thurn Valsassina odprli
leta 1858, v 70. letih 19. stol. je v njem delalo 92 moških in 39 žensk.
(Ker pri rudniku ni bilo vode, so sortirali premog ročno na suhi separaciji). Pred prvo svetovno vojno se je proizvodnja zmanjšala, ponovno
pa se je povečala v letih gospodarske krize in po letu 1935, ko so tukaj
našli zaposlitev leški rudarji, moški in ženske, iz zaprtega premogovnika
na Lešah. Na Holmcu so kopali premog še med drugo svetovno vojno,
potem so rudarjenje opustili.Tu so bili zaposleni: Ludvik Cigler, Rozalija
Časl …, ki se teh časov spominjajo kot lepih časov, ko so imeli delo,
čeprav težko. Med drugo svetovno vojno so rudnik zaprli.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prevaljska občina je pred drugo svetovno vojno s premogovnikom Holmec reševala socialno stisko, saj so v njem dobili zaposlitev leški rudarji,
ki so po stečaju Ilirske rudarske družbe na Prevaljah in propadu rudnika
Leše (1936) ostali brez dela. Pridobili so tudi domačini z Lokovice, Dolge Brde in Šentanela. Na separaciji so bile izključno ženske z Leš, ki so
dnevno prebrale in oprale od 70 do 100 ton premoga. Rudnik je imel s
prostosledi z globokim vrtanjem pokrit okoliš od Poljane do meje nad
Libučami in za ta del Mežiške doline je imel velik gospodarski pomen.
Ker je bil rudnik Holmec v izgradnji in razvoju, so potrebovali veliko
sredstev in materiala, ki ga niso vozili iz centralnih skladišč iz Pečovnika,
Liboj in Ljubljane, ampak so ves možni material kupovali na Prevaljah
in se oskrbovali kar doma. Prevoz premoga ( do 100 ton dnevno) na
železniško postajo Prevalje, v jeklarno Ravne in podjetja so prevzeli
domači prevozniki. Rudnik Holmec je bil tudi narodnostno pomemben v neposredni bližini severne meje proti Avstriji (od marca 1938
priključeni k nemškemu rajhu), razvil in strnil se je v celovit slovensko
napredni blok. Kasneje, med okupacijo, je rudniška posadka postala
trdna postojanka za razna sabotiranja in po prihodu partizanov jim je
nudila vso pomoč. Rudnik Holmec je ublažil težko socialno stanje ljudi
na Lešah in Prevaljah po ukinitvi premogovnika na Lešah.

Geo-Koordinate:
46.55703464932187° geogr. širina, 14.832916259765625° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Lokovica 9
2391 Prevalje
Lokovica 9, nad smetno jamo

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

O rudniku na površju ni več sledu, porušena je tudi
glavna upravna stavba rudnika Lokovica 9, ena od
zadnjih stavb, kjer je bila uprava še stoji. Vidni so še
šahti«, kjer so nasipali premog na tovornjake. Na
enem stebru ob vhodu je še rudarski znak.

Čas

1858

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
občina Prevalje
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Pri Hermonku na Lešah

K at e g o r i j a :

Kašča, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Hermonkova kapelica
Kašča stoji le nekaj metrov stran od kmetije. Grajena je iz kamna in lesa.
Kletni del je zidan in je v celoti pod zemljo, srednji del je zunaj zidan,
znotraj oblečen z lesom, zgornji pa je lesen. Kašča je pokrita s šitlni,
streha je čopasta dvokapnica.

Geo-Koordinate:
46.53052822530872° geogr. širina, 14.903297424316406° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Leše 69, Prevalje
2391 Prevalje
kmetija Ivan Šumah, p. d. Hermonko, Leše, na tripotju
Mežica-Leše-Plat

Čas

n a s ta n k a :

verjetno 18. stol.

Lastnik / Varuh:
Ivan Šumah

93

Pri Zvoniku na Jamnici

K at e g o r i j a :

Kašča, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Zvonikova kašča
Kašča samotne kmetije pri Zvoniku na Jamnici je grajena iz kamna, laporja in lesa. Ob zadnji steni je bila prislonjena preša. Lastniki so jo
postavili ob gradnji hiše, kot je pač bila v tistem času navada, saj ni bilo
kmetije, ki ne bi poskrbela tudi za primerno hrambo težko in skrbno
pridelanih pridelkov.
Pod napuščem stoji lesena preša.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na Slovenskem so se najstarejše samostojno stoječe kašte ohranile iz
17. stoletja in predstavljajo starinsko obliko kmečke arhitekture, ki pa
se je skozi čas najmanj spreminjala. Svoje funkcije skoraj ni spreminjala,
vedno je služila za shranjevanje žita in pridelkov, pravzaprav je bila in
delno je tudi še v današnjih časih zakladnica kmečkega doma. Zvonikova kašča še služi shranjevanju raznih vrst žita, mesa in mesnih izdelkov
ter sadjevca.

Geo-Koordinate:
46.589740° geogr. širina, 14.866353° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Jamnica 2
2391 Prevalje
Jamnica 2, pri Pačniku, p. d. Zvoniku

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na čelni strani ima gank, od koder vodi v kaščo
polkrožno zaključen vhod. Krasijo jo izjemno kvalitetni tesarski detajli. Na slemenu sta značilna »poba«.
Ograja spodnjega ganka je izvedena iz vodoravno
položenih tramov, medtem ko je ograja zgornjega
ganka dekorativno izrezljana. Dekorativno oblikovani
so tudi stebri.

Čas

n a s ta n k a :

Na kašči je letnica 1751.

Lastnik / Varuh:

Lastnica je Marija Pačnik, p. d. Zvonik, Jamnica 2,
Prevalje

Evidenčna
7686

številka dediščine:

94

Račelov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z razpelom in križanim stoji na levi strani ceste proti Brinjevi
gori pri hiši Jezernikovih.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ pri Račelu stoji že od nekdaj, tako se spominjajo domačini, in je
bil že trikrat prestavljen; prvotna postavitev križa je bila ob stezi, ki je
vodila čez majhno brv ob potočku pri Račelovi kmetiji. Z pozidavo naselja Pod gonjami so potoček, ki je tod s Fare tekel že od nekdaj, izsušili,
brv odstranili, križ pa prestavili ob makadamsko pot na desni strani pod
hruško, ki vodi na Brinjevo goro. S širitvijo ceste so križ prestavili na levo
stran ceste, na mejo ob parcelo Pod gonjami 131. Križ bodo varovali.

Geo-Koordinate:
46.548653171220295° geogr. širina, 14.937372207641602° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pod gonjami 131
2391 Prevalje
pri Račelu Pod gonjami, Prevalje na meji hiše Jezernikovih.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kristus na razpelu na lesenem križu.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

stoji že od nekdaj

Lastnik / Varuh:
Občina Prevalje
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Racov križ

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Kapelice ni več, na njenem mestu pa so novi lastniki Racovega zgradili
novo hišo in ob njo postavili križ s Kristusom, za srečo in vse dobro pri
hiši.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Dokaz, da tudi mladi ob gradnji hiše poskrbijo za sakralna znamenja.
Novi lastniki so se čutili dolžne poskrbeti za nadomestno sakralno znamenje.

Geo-Koordinate:
46.57326270705239° geogr. širina, 14.874801635742188° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šentanel
2391 Prevalje
pri Podričniku, p. d. Racu v Šentanelu

Upodobljeni

motivi

Kristus na razpelu.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

2000

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
družina Podričnik
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Rašešnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica je postavljena na travniku, ob cesti Tratnik – Rašešnik in s
pročeljem obrnjena proti jugu. Vstop v notranjost kapelice preprečuje
lesena vrata.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V bližini kjer stoji sedaj kapelica je stala majhna hiša. V tej hiši je živelo
lepo dekle. Vanjo sta bila zaljubljena dva sosedova fanta, ki sta bila ljubosumna drug na drugega. Nekega večera je eden od njiju pričakal
drugega za vogalom te hiše in ga do smrti pretepel. Čez nekaj let so
Rašešnikovi na tem mestu postavili kapelico.

Geo-Koordinate:
46.56771620825677° geogr. širina, 14.898490905761719° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Suhi Vrh 16
2391 Prevalje
Suhi Vrh 16, ob cesti proti Merkaču, p. d. Rašešniku

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Poslikava: zunanja leva stran – freska Cirila in Metoda,
desna zunanja stran - freska sv. Eme, na čelni strani
Božje oko. V notrajnosti kapelice pa visi veliko razpelo.

Čas

n a s ta n k a :

Leto nastanka ni znano.

Lastnik / Varuh:

Lastnik sakralnega znamenja je Toni Merkač Suhi Vrh
16, Prevalje.
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Rebernikova kovačija

K at e g o r i j a :

Kovačija, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Pritlična zidana stavba z ohranjeno kovaško delavnico (1914) in prizidkom (1924), v katerem je kad z vodo za kaljenje. Ohranjeno je originalno odprto ognjišče z mehom in kovaško orodje. Kovačija, ki slovi po
svojih kovaških izdelkih, je v rednem obratovanju.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kovačija Rebernik
Na lokaciji današnje Rebernikove kovačije so kovali že od srede 19. stoletja.
Družina Rebernik izhaja iz današnje avstrijske Koroške in sicer iz Bistrice
pri Pliberku. Florjan Rebernik se je pred preselitvijo na Prevalje izučil
kovaške obrti v dveh tovarnah: Sagen- und Eisenwerke Herrschaft Missling in Bauunternrhmung Galimberti – Sard. Ohranjena potrdila so bila
izdana leta 1900. Današnjo posest na Prevaljah je Florjan Rebernik kupil
od grofa Thurna Valsassine 22. januarja 1914. Kupil je hišo Farna vas 122
z vrtom ter se z družino priselil na Prevalje. Hiša, ki jo je kupil, je že bila
opremljena z elektriko, kar je bilo za tiste čase zelo napredno. Obstaja
načrt razporeditve električne energije po hiši iz leta 1912. Iz načrta hiše
je razvidno, da je bila delavnica sestavni del bivalnih prostorov oz. hiše
in skozi njo je bil vhod v hišo, saj je bila na vzhodni strani urejena lesena
šupa. Delavnica je bila odprta, pozneje pa so napravili steno in vhodna
vrata v delavnico ter šupo zaprli.

Geo-Koordinate:
46.54398967533471° geogr. širina, 14.9139404296875° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Trg 26
2391 Prevalje
Trg 26, Prevalje ob mostu čez Mežo

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Že od leta 1840 dalje stoji ob mostu proti Lešam na
Prevaljah kovaška delavnica z odprtim ognjiščem, ki
je bila nekoč namenjena podkovanju konj in drugim
kovaškim delom, danes pa služi bolj umetnostnemu
kovaštvu.

Čas

1840

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Bernard Rebernik že četrti rod Rebernikovih

Evidenčna
25831

številka dediščine:
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Reliefna plastika partizanskega spomenika na
pokopališču Barbara

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Na pokopališču pri Barbari je spomenik in skupno grobišče vseh padlih partizanov, pokopanih iz dosedanjega prevaljskega in ravenskega
pokopališča, skupaj je pokopanih 56 partizanov.
Spomenik je urejen kot ploščad, do katere vodijo široke stopnice. Centralni spomenik predstavlja reliefna plošča, na veliki žari so v podstavek
vklesani verzi dr. Franca Sušnika.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pri izgradnji novega pokopališča pri Barbari so se odločili, da na to
pokopališče prenesejo posmrtne ostanke padlih partizanov, ki so bili
skupno ali posamezno pokopani na že opuščenih pokopališčih.

Geo-Koordinate:
46.544214988512735° geogr. širina, 14.930773973464966° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zagrad
2391 Prevalje
Pokopališče Barbara na Zagradu, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na veliki žari na desni strani spominske plastike so v
podstavek vklesani spominski verzi.
Besedilo dr. Franc Sušnik:
Spomin glej padlim in žrtvam narodnoosvobodillne
borbe njih mrtve oči bedijo živim vedno opomnja
zvestobe domovini

Umetnik/umetnica:

Avtor spomenika: Stojan Batič, akademski kipar;
stopnišče, Franc Mezner, arhitekt

Čas

n a s ta n k a :

1. 11. 1972

Evidenčna
EŠD 7724

številka dediščine:
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Rimska plošča pri
Štoparju

K at e g o r i j a :

Rimski kamen, Kultni in pravni spomenik

Opis
Plošča iz vzhodnoalpskega marmorja že od nekdaj stoji pred hišo, nekdanjo gostilno pri Štoparju. Plošča pripada edikuli – nagrobni kapelici.
Domnevno izvira iz območja tovarne lepenke v Zagradu.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vir: Saša Djuro Jelenko.

Geo-Koordinate:
46.54845788312198° geogr. širina, 14.894038438796997° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Poljana 7
2391 Prevalje
Poljana 7, Prevalje

Čas

n a s ta n k a :

2. in 3. stoletje n.š.

Lastnik / Varuh:

Andreja Pezdirc Vehovar
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Rimski kamni pri gostilni
Kocka

K at e g o r i j a :

Rimski kamen, Kultni in pravni spomenik

Opis
V gostilni so postavljeni štirje večji rimski kamniti bloki od katerih imata
dva v reliefu ohranjen kvadratast raster. En blok naj bi našli leta 1910 pri
tovarni PIL, danes Prevent TRO. Od leta 2004 ga hrani Jožef Kozlar. Drugega je bivši lastnik Zdravko Vezjak uporabljal kot prag pri hiši na Fari.
Po letu 1956 so ga uporabljali kot mizo pri lipi. Kozlar ga je kupil leta
2004. Od takrat ga hrani v gostilni Kocka. Bloka s kvadrastim rastrom
naj bi našli leta 1976 pri obnavljanju kozolca na Poljani, zgrajenega leta
1910, kjer sta bila sekundarno uporabljena kot oporna kamna za nosilna stebra pri kozolcu. Od leta 1990 ju hrani Kozlar. Oktobra 2008 ju je
postavil v vitrino v gostilni Kocka. Kamni domnevno izvirajo iz območja
tovarne lepenke v Zagradu. Bloki iz vzhodnoalpskega marmorja so zaradi svojega značaja širše zanimivi in pripadajo delom grobne edikule.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vir: Saša Djuro Jelenko.

Geo-Koordinate:
46.54484959905833° geogr. širina, 14.873460531234741° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Poljana 28 a
2391 Prevalje
Poljana 28 a, Prevalje,

Čas

n a s ta n k a :

2. in 3. stoletje

Lastnik / Varuh:

Jožef Kozlar, Stacher Marija
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Rimski kamni pri Sušniku,
bivši Lahovnikovi kamni

K at e g o r i j a :

Rimski kamen, Kultni in pravni spomenik

Opis
Devet rimskih plošč delov nagrobne arhitekture, najdenih v Zagradu.
Datirani so konec 2. in v začetku 3. stoletja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na vrtu pri Sušniku je postavljenih deset rimskih obdelanih plošč (za
vrtno mizo in dve klopi ter kot plošča za namestitev pipe), ki so bile najdene ob izgradnji tovarne lepenke v Zagradu. Plošče so zaradi svojega
značaja širše zanimive in pripadajo delom grobne arhitekture.
Vir: Saša Djuro Jelenko.
Geo-Koordinate:
46.54534006430059° geogr. širina, 14.921128749847412° geogr. dolžina

Čas

n a s ta n k a :

2. in 3. stoletje n.š.

Lastnik / Varuh:

Marija Magdalena Sušnik, Veronika Sušnik

Evidenčna
EŠD 7639

številka dediščine:
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Rojakova kašča

K at e g o r i j a :

Kašča, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Rojakova kašča
Kašča je grajena iz kamna, laporja in lesa. Ob zadnji steni je bila prislonjena preša. Lastniki so jo postavili ob gradnji hiše, kot pač je bila v
tistem času navada, saj ni bilo kmetije, ki ne bi poskrbela tudi za primerno hrambo težko in skrbno pridelanih pridelkov. Prislonbjena je v breg,
njen del prislonjen v breg je bil prizidan prvotnermu lesenemu delu, tu
so nekdaj hranili mošt še do leta 1985.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na Slovenskem so se najstarejše samostojno stoječe kašte ohranile iz
17. stoletja in predstavljajo starinsko obliko kmečke arhitekture, ki pa
se je skozi čas najmanj spreminjala. Svoje funkcije skoraj ni spreminjala,
vedno je služila za shranjevanje žita in pridelkov, pravzaprav je bila in
delno je tudi v današnjih časih zakladnica kmečkega doma.

Geo-Koordinate:
46.55036498690273° geogr. širina, 14.909820556640625° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stražišče 57
2391 Prevalje
Stražišče 57, pod Brinjevo goro, Prevalje

Čas

n a s ta n k a :

verjetno 19. stol.

Lastnik / Varuh:

Miha Hudopisk, p. d., Rojak

103

Rov Franciscus

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Na poti do naselja Leše se je ohranil vhod v nekdanji premogovnik. Nad
vhodom je pritrjena spominska plošča z napisom.
V 18. stoletju in prvi polovici 19. stoletja je Avstrijo in tudi naše kraje
zajela prava premogovna mrzlica. Iskali so novo energijo za železarstvo.
Na Lešah so premog iskali že okoli leta 1800 in ga kmalu zatem začeli
kopati. V najboljših časih je bilo v rudniku zaposlenih 100 rudarjev. Leta
1938 so rudnik zaprli.
Premog so v jami izvažali po jamskih tirnicah z vozički po 392 kg, po rovih na plano pa v vozovih z 840 kg do 1008 kg. Iz treh jam so ga v drugi
polovici 19. stoletja dvigali tudi na parni pogon. Na prostem so ga vse
do uvedbe Müllerjevih plinskih generatorjev sortirali na dve velikosti.
Deset metrov dolg rov z vhodom skozi železna vrata z manjšo lino, z
dvema tračnicama pred vhodom in na novo sezidano škarpo, so obnovili sredi 80. let v sodelovanju Krajevne skupnosti Leše in Delavskega
muzeja Ravne na Koroškem.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda

Geo-Koordinate:
46.53678703383237° geogr. širina, 14.911794662475586° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Edini ohranjeni vhod v jamo Leškega premogovnika, kjer so premog
izvažali skozi štiri rove, od katerih je bil Evgen dolg 113,76 m, Jožef in
Matej 151,68 m ter Barbara 208,56 m. Jamsko vodo so odvajali po posebnem rovu, dolgem 530,88 m.

Leše - ob cesti
2391 Prevalje
Frančiškov rov je ob cesti s Prevalj na Leše.

Frančiškov podkop so začeli odpirati že leta 1849 ob leškem potoku
in na dolžini 460 m za zračenje delovišč v podkopu zgradili Frančiškov
zračni jašek. Dolžina podkopa do premogovega sloja je znašala 655
m. Za urejenost in dostopnost skrbi KD Leše, ki vsako leto ob Jesenski srečanjih na Prevaljah organizira tudi pohod Po stopinjah leških
rudarjev, ki se začne pred rovom Franciscus. Veliko predmetov iz časa
delovanja leškega premogovnika hrani v svoji zbirki domačin Zvonko
Topler. (H. Gorenšek.)

Napis na plošči ob vhodu v rov:

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

FRANČIŠKOV ROV 1849
SRCE LEŠKEGA PREMOGOVNIKA
1816-1938
V 40-LETIH NAJVEČJI
PREMOGOVNIK NA SLOVENSKEM
ENERGETSKA OSNOVA ZA NASTANEK
IN RAST PREVALJSKE ŽELEZARNE
1835-1899
OBNOVILI KOR. ŽEL. R. KOGRAD

Čas

n a s ta n k a :

včasu delovanja leškega rudnika rjavega premoga v
19. stol., 1849, obnovljen vhod v osemdesetih letih

Lastnik / Varuh:

Občina Prevalje , KD Leše

Evidenčna
7746

številka dediščine:
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Sabodinov križ – kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Sabodinova kapelica
Kapelica, ki je zidana in spredaj odprta, stoji nad domačijo lastnikov
sakralnega znamenja na kmetiji Marije Robin, p. d., Sabodin. Stoji na
samem ob cesti, ki pelje s kmetije v dolino.
Prekrita je z novimi skodlami. Zunanji in notranji omet odpada.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pripovedovali so, da je pri križu rado strašilo. Strahove – razne luči, ki so
svetile okrog njega, so videli tisti ljudje, ki jih je bilo strah, drugi pa ne.
Govorili so, da je pod to kapelico zakopan zaklad, »šac«. Možje iz sosednjega Zelen Brega so se zmenili, da gredo izkopati ta zaklad. Nekega
dne med enajsto in dvanajsto uro zvečer so ga začeli kopati. Bili so tako
glasni, da jih je na drugem bregu slišal Račelov pes, katerega gospodar
je tudi kopal šac. Pes, ki je prepoznal gospodarjev glas, je utrgal verigo
in stekel za njim. Ko je pes prisopihal in priropotal do kopačev, so se ga
tako močno prestrašili, da so vrgli vso orodje in zbežali v dolino, kolikor
so jih nesle noge. Mislili so, da jih je obiskal sam hudič. Šele v dolini so
spoznali, da je bil le pes.

Geo-Koordinate:
46.578246204347295° geogr. širina, 14.900894165039062° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Suhi vrh 11
2391 Prevalje
Pri Sabodinu, Suhi Vrh 14, Prevalje.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Freske so v zelo slabem stanju in se ne dajo razbrati.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

ni znan čas nastanka, obnovljena je bila leta 1880

Lastnik / Varuh:
Marija Robin
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Šartov križ - križevna tabla

K at e g o r i j a :

Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Šartov križ
Na smreko pritrjeno manjše leseno znamenje z malim oltarčkom, Kristusom in sveto podobo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Oče je pripovedoval, da se je v bližini menda zgodila nesreča. Leta 2002
so ukradli Jezusa in ga nadomestili s sveto podobo in Kristusom na razpelu.
Lastnica in nekateri mimoidoči radi postojijo, posedijo na klopci ob
križu, radi pomolijo, saj je do cerkve daleč. Nihče ne ve letnice nastanka.
Geo-Koordinate:
46.562331° geogr. širina, 14.8617360° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dolga Brda
2391 Prevalje
blizu Šartove domačije

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kristus na razpelu in sveta podoba.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

stoji od nekdaj

Lastnik / Varuh:
Mojca Sonjak

106

Sekalova hiša in kašča

K at e g o r i j a :

Kašča, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Sekalova kašča
Kaščo je leta 1863 zgradil prapraded sedanjega starejšega gospodarja, tesarski mojster je bil Josef Potočnik. Stavba je lesena, dvocelična,
nadstropna z iz laporja zidano kletjo. Leseni del stavbe je dvignjen nad
kamnit zidan del kleti. Do zgornjega prostora je bil dostop po stopnicah in po majhnem ganku. Kašča je brez oken, le v zgornjem delu ima
zračne line. Pokrita je bila delno s slamo, delno s šitlni, v novejšem času
pa s cementno kritino. Namenili so jo hrambi kmečkih pridelkov, žita,
moke, mesa in mošta. Kot izjemen tesarski izdelek je varovana tudi kot
spomenik kulturne dediščine.
Geo-Koordinate:
46.575459° geogr. širina, 14.871345° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šentanel 22
2391 Prevalje
Šentanel 22, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Njeno čelno stran krasi "gank", dekoravtivna je tudi
medetažna stopnica.

Umetnik/umetnica:

tesarski mojster je bil Josef Potočnik

Čas

1863

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Sekalo Ludvik st., kmet, p. d. Sekau

Evidenčna
7709

številka dediščine:
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Škočedovski križ, Kot

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Škočidovski križ
Skočedovski križ iz lesa stoji na desni stani ceste od Brančurnika proti
Kotu. Stoji med dvema lipama na odcepu h kmetu Škočedovniku. Na
križu je kip Kristusa iz lesa. Kip je prestreljen, o tem pripoveduje zgodba.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pravijo, da je v prvi svetovni vojni nekdo za šalo in iz objestnosti streljal
v križ in Kristusa prestrelil, zato ga je doletela božja kazen. Tudi sam je
bil v prvi svetovni vojni prav tako prestreljen, na istem mestu, kot je on
iz objestnosti prestrelil Kristusa. Doletela ga je božja kazen, kot pravijo.

Geo-Koordinate:
46.54021529541736° geogr. širina, 14.932994842529297° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zagrad
2391 Prevalje
Ob cesti Brančurnik - Kot, pod kmetijo Škočedovnik v
Zagradu

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Lesen kip na razpelu je eno največjih znamenj v Kotu,
zelo ohranjen. Kristus je iz lesa.
Kip Kristusa, ki je skoraj v naravni velikosti, je pritrjen
na leseno razpelo.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

Pred prvo svetovno vojno

Lastnik / Varuh:

Župnija Device Marije na Jezeru

108

Španerjeva kapelica

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ s Križanim in v povojnem času postavljena kapelica stojita
blizu skupaj, le nekaj metrov narazen. Križ s Kristusom stoji med dvema bukvama že od nekdaj, ne vedo od kdaj. Sorodniki so postavili obe
obeležji v spomin na umrle sorodnike. Dokaz, da tudi v sodobnem času
postavljajo ljudje kapelice v spomin.
Manjša kapelica je zidana z eno nišo, v njej je kip svetnika, ozadje niše je
pobarvano turkizno, kapelica je bela in krita s šitli. Ob njej sta dve koriti
z rožami, za njo pa klop. Posebnost je, da je pod oltarčkom pritrjena
spominska plošča.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pri Španarju na Stražišču pod Brinjevo goro je bila partizanska javka.
Nemška policija je maja 1944 mater Marijo in hčerko Jožefo odpeljala
v gestapovske zapore v Dravograd in potem v koncetracijsko taborišče
Ravnesbrück, od koder se nista več vrnili. Sin Alojz je padel v partizanih,
domačijo so izropali in požgali. Gospodarskega pomočnika so ubili v
dravograjski gestapovski ječi.
Nekoč je bilo na tem mestu postavljen križ, zato še sedaj domačini pravijo pri Španarjevem križu, čeprav je kapelica.

Geo-Koordinate:
46.55839209191516° geogr. širina, 14.928874969482422° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brinjeva gora
2391 Prevalje
Pri Španarju na Brinjevi gori

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kapelica ima pod oltarčkom z Marijo spominsko
ploščo z besedilom:
V SPOMIN PREMINULIMA V TABORIŠČU – RAVENSBRÜCK
PRIKERŽNIK Marija 1896-1945
PRIKERŽNIK Jožefa 1924-1945

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

po letu 1945

Lastnik / Varuh:

Sorodniki umrlih Prikeržnikovih; Lastniki pred 2. sv.
vojno - Marija in Jožefa Prikeržnik, p. d. pri Španarju
na Brinjevi gori
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Spomenik

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spomenik stoji v bližini osnovne šole v središču Leš. Izdelan je iz granita, svojo ozko silhueto oblaži z zeleono vejo ki se nanj pripenja. Ob
obelisku na desni je plošča z imeni padlih v tem okolju, na levi pa korito
za rože.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Krajani so ga posvetili svojim padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja.
lITERATURA: Po poteh koroške kulturne dediščine Občine
Prevalje in Mestne občine Pliberk : monografija = Auf den Wegen des
Kärntner Kulturerbes in der Gemeinde Prevalje und der Stadtgemeinde
Bleiburg : Monographie. Občina, Prevalje, 2006.

Geo-Koordinate:
46.53058727404245° geogr. širina, 14.90346908569336° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Leše
2391 2391
v središču Leš pred šolo

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis: PADLI BORCI 1941-1945/KRET FRANC/ČEBULC
JAKOB/ŠROT ERNI/PAČNIK LEON/OSOJNIK SLAVKO/
KNEŽAR EDI/KOPMAJER ANDREJ/BOŠIČ JULKA/
ARL MATEVŽ/HRIBERNIK JAKOB/BOJNIK RUDOLF/
PODKRIŽNIK FRANC/LESKOVEC JOŽKO/KRAJNC
ALBERT/SAMEC LEOPOLD/SAMEC MAKS/ŠUMAH
ADOLF//UMERLI V TABORIŠČIH/JELENKO FRANC/ČOP
STANKO/TRINKAUS VILI/KOPMAJER AVGUST/METARNIK AVGUST/METARNIK ANTON/RATEJ IVAN/JELENKO
MIHAEL/SKRIVALNIK ANTON//PADLA BORCA/PRAZNIK ŠTEFAN/ŠULER IVAN//

Umetnik/umetnica:
Andrej Lodrant, arhitekt

Čas

n a s ta n k a :

18. 7.1947, obnovljen 1964

Lastnik / Varuh:
KS Leše
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Spomenik Augustu von
Rosthornu

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Pomnik

Opis
Spomenik Augustu von Rosthornu spet celota
Kopija doprsnega kipa je odlita v bron, originalni kip je odlit v železo,
izdelan verjetno v železarni na Prevaljah in shranjen v Koroškem pokrajinskem muzeju na Ravnah. Kopijo kipa je izdelal kipar Karel Strmšek v
Mariboru. Podstavek je iz peščenjaka verjetno z Volinjaka, podstavek
podstavka pa iz pohorskega marmorja.
Linete na vseh štirih straneh so bile vlite iz brona, ohranila se je še ena
originalna lineta in je shranjena v Koroškem pokrajinskem muzeju na
Ravnah na Koroškem.
Spomnik stoji ob zidu iz žlindre na skrajni desni strani v ozadju Spominskega parka in daje izjemen vsebinski poudarek parku in kraju.
Upodobljen ustanovitelj Železarne Prevalje na podstavku z linetami –
28 x 47 cm na vseh štirih straneh: lineta v nemščini je kopija originala,
ostala besedila so delo Grete Jukič in Karle Oder:

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spomenik Augusta von Rosthorna ima velik pomen, saj je to prvi javni
spomenik v Mežiški dolini.
Na področju zaselkov Stare sledi in Glavarstva je od 1835-1855 obratovala prevaljska železarna (od 1855-1899 na območju zaselka Ugasle
peči). Ob upravnem poslopju je bil park, kjer so verjetno kmalu po smrti
brata Augusta Rosthorna njegovi bratje postavili prvi javni spomenik
v Mežiški dolini – doprsni kip na podstavku – začetniku železarstva na
Prevaljah, žerlezarskemu strokovnjaku in izumitelju Augustu Rosthornu
(1789- 1843). Direktorju železarne Hugu Steinebachu so dodelili veliko
hišo, vilo - danes Glavarstvo 1. Pred vilo je bil park, ki je pripadal Steinbachu, in v tem parku so postavili doprsni kip na podstavku - Augustu
Rosthornu. Menda naj bi okrog spomenika stali štirje železni drogovi
povezani s tračnicami. Simbolna straža Rosthornu. O zapuščenem podstavku in spomeniku je pisal in raziskoval Franc Gornik in pripomogel
k ponovni postavitvi.
Vir: Greta Jukič, Marija Suhodolčan-Dolenc, Biografski leksikon občine
Prevalje. Prevalje 2005; Alojz Krivograd, Železarna Prevalje, 1835-1899.
Ravne na Koroškem 1999; Alojz Krivograd, Prispevki k zgodovini koroške
krajine. Ravne na Koroškem 2004; Po poteh Koroške kulturne dediščine
Občine Prevalje in Mestne občine Pliberk / Auf den Wegen des Kärntner
Kulturerbes in der Gemeinde Prevalje und der Stadtgemeinde Bleiburg.
Monografija / Monographie, Prevalje, Pliberk / Bleiburg, 2006; Slovenski
biografski leksikon

Geo-Koordinate:
46.54718136003185° geogr. širina, 14.91891860961914° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ugasle peči
2391 Prevalje
Spominski park Prevalje, Ugasle peči, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kip August Rosthorn, ustanovitelj Železarne Prevalje.
Podstavek s štirimi linetami: na pročelju proti jugu
oziroma glavni cesti in desno si sledijo napisi:
USTANOVITELJU Železarne Prevalje AUGUSTU von
ROSTHORNU roj.1789, u.1843, NJEGOVI BRATJE.
DEM GRUENDER der Eisenhütte zu Prevali AUGUST
Edlen von ROSTHORN geb. 1789, gest. 1843,von
SEINEN BRUEDERN.
ORIGINAL KIPA AUGUSTA von ROSTHORNA IN
NAPISNE PLOŠČE HRANI KOROŠKI POKRAJINSKI
MUZEJ NA RAVNAH NA KOROŠKEM.PODSTAVEK JE
DESETLETJA KLJUBOVAL ČASU NA STARIH SLEDEH
NA PREVALJAH.
IZ DNA STOLETIJ, IZ IDEJ,ZORI RESNIČNOST NAŠIH
DNI. dr. Franc Sušnik

Umetnik/umetnica:

Neznan, izhaja iz zapuščine železarstva na Prevaljah;
oblikovanje linet: Anton Hedl, Griže; avtor replike
doprsnega kipa: Karel Strmšek, kipar, slikar Maribor;
odlitek izdelan v Ljevaonici umjetnina Akademije
likovnih umjetnosti u Zagrebu, v juliju 2009

Čas

n a s ta n k a :

19. 6. 2009

Lastnik / Varuh:

Koroški pokrajinski muzej, KD Prevalje, Občina Prevalje
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Spomenik dalmatinskih
partizanskih brigad

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spomenik – darilo
Na desni ob cesti proti zgornjemu delu Mežiške doline blizu odcepa v
Avstrijo na Poljani stoji spomenik, ki so ga 18. maja 1985 ob osrednji
jugoslovanski proslavi ob 40-letnici osvoboditve Jugoslavije in zmage
nad fašizmom poklonili udeleženci partizanskega marša »Po poteh partizanskih brigad«. To je dva metra visok granitni blok z zvezdo v zgornjem levem in plamenico v spodnjem desnem kotu.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spomenik na Poljani – dar udeležencev partizanskega marša »Po
poteh dalmatinskih partizanskih brigad« ob prvi proslavi na Poljani v
počastitev konca 2. sv. vojne na evropskih tleh, ki jo vsako leta prireja
ZZB in vrednote NOB Mežiške doline.
Vir: Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Mrdavšič, Janez,(ur.),
Ravne na Koroškem, 1990.

Geo-Koordinate:
46.545157° geogr. širina, 14.870777° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Poljana
2391 Prevalje
Spominski park Svobodi in miru Poljana, na desni
strani ceste po Mežiški dolini, ob igralnici

Upodobljeni

motivi

Napis na spomeniku:

/

napisi:

VOLJELI STE SLOBODU / KO ROĐENU MATI / ZA
NJU STE ŽIVOT DALI / JER NISTE HTJELI ROBOVATI / / POVODOM 40 GODIŠNJICE / OSLOBOĐENJA
JUGOSLAVIJE / I POBJEDE NAD FAŠIZMOM / U
ZNAK ZAHVALNOSTI I TRAJNOG SJEČANJA / NA
PALE BORCE ZA SLOBODU SVOGA NARODA / OVU
SPOMNEU PLOČU POSTAVLJAJU / UČESNICI PARTIZANSKOG MARŠA / TRAGOM DALMATINSKIH /
PARTIZANSKIH BRIGADA / I UČESNICI PROSLAVE //
// LJUBILI STE SVOBODO / KOT RODNO MATER / ZA
NJO STE ŽIVLJENJE DALI / KER NISTE HOTELI SUŽNJI
BITI / / OB 40 OBLETNICI / OSVOBODITVE JUGOSLAVIJE / IN ZMAGE NAD FAŠIZMOM / V ZAHVALO IN
TRAJEN SPOMIN / NA PADLE BORCE ZA SVOBODO /
SVOJEGA NARODA // POSTAVLJAMO TO SPOMINSKO
PLOŠČO / UDELEŽENCI PARTIZANSKEGA MARŠA / PO
POTEH DALMATINSKIH / PARTIZANSKIH BRIGAD / IN
UDELEŽENCI PROSLAVE.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

1985

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Občina Prevalje
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Spomenik NOB
na Prevaljah

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Tik ob avtobusni postaji na Prevaljah stoji spomenik iz brona, ki so ga
krajani posvetili vsem padlim v NOB na tem področju.
Spomenik je izjemno umetniško delo, vendar ga nihče ne opazi, morda
ni dobra umestitev spomenika v ta prostor.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spomenik je bil svečano odkrit 16. maja 1971, kulturni program je pripravila Osnovna šola Franja Goloba Prevalje pod vodstvom Mire Stres,
ki je tudi vodila pevski zbor, kot svojo zadnjo prireditev pred upokojitvijo. Bil je to izjemen dogodek in praznik za vso dolino ob prisotnosti
političnih osebnosti iz vse Koroške.
Vir: Po poteh koroške kulturne dediščine Občine
Prevalje in Mestne občine Pliberk : monografija = Auf den Wegen des
Kärntner Kulturerbes in der Gemeinde Prevalje und der Stadtgemeinde
Bleiburg : Monographie. Občina, Prevalje, 2006; Simona Javornik, Silva
Sešel, Karla Oder, Stojan Batič in njegova dela na Koroškem : ob razstavi
Evropske legende. Katalog, Koroški muzej, Ravne na Koroškem, 2000.

Geo-Koordinate:
46.54664614615066° geogr. širina, 14.918746948242188° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Trg 67
2391 Prevalje
na avtobusni postaji, pod gostilno Pagat Trg 67,
Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Spomenik iz brona predstavlja lik zvezanega
moškega, za njim pa silijo kvišku sklonjene človeške
silhuete. Spomenik ponazarja trpljenje in žrtve naših
ljudi med narodnoosvobodilnim bojem.

Umetnik/umetnica:

Stojan Batič, akademski kipar

Čas

n a s ta n k a :

Odkritje: 16. 5. 1971
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Spomenik NOB Šentanel

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Obelisk iz črnega hrasta, spomenik NOB ponazarja duhovno neupogljivost koroških ljudi. Ob vznožju sta na dveh spominskih ploščah posvetili.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Krajani so spomenik posvetili vsem padlim borcem NOB in žrtvam
fašističnega nasilja v letih 1941-1945 iz vasi Šentanel in bližnje okolice.
Literatura: Po poteh koroške kulturne dediščine Občine
Prevalje in Mestne občine Pliberk : monografija = Auf den Wegen des
Kärntner Kulturerbes in der Gemeinde Prevalje und der Stadtgemeinde
Bleiburg : Monographie. Občina, Prevalje, 2006.
Geo-Koordinate:
46.57255467495869° geogr. širina, 14.87574577331543° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šentanel
2391 Prevalje
Šentnale, ob gostilni Rifel

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spomeniku: NAŠA ŽIVLJENJA SMO DALI /
ZA VAŠO SVOBODO / PADLI PARTIZANI / SVOJIM SINOVOM / VAŠA ŽRTEV BO NAŠA PRISEGA / ZVESTOBE
DOMOVINI / SINOVI / PADLIM OČETOM BORCEM //

Umetnik/umetnica:

Andrej Grošelj, akademski kipar

Čas

n a s ta n k a :

25. 9. 1977
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Spomenik padlim
kurirjem - partizanom
pod Brinjevo goro

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Na križišču štirih gozdnih poti pod Brinjevo goro stoji v neposredni
bližini Žažetove domačije je spomenik posvečen padlim kurirjem – partizanom.
Spomenik je oblikovan v obliki plameneče bakle na kamnitem podstavku, na pokrovu so okrog napisi. Namesto plamena sadijo cvetje. Dostop
do spomenika je po treh zidanih stopnicah.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pdli kurirji - mladi partizani, ki so na tem mestu padli v nemško zasedo.
Tu so padli Franc Juh z Raven, Jože Šumnik s Stražišča in Ivan Polanšek
s Strojne.

Geo-Koordinate:
46.55697563024808° geogr. širina, 14.932308197021484° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brinjeva gora
2391 Prevalje
Brinjeva gora, blizu Žažetove domačije

Upodobljeni

motivi

Napis:

/

napisi:

27.11.1943
JUGOV FRANCI
29.9.1944
ŠUMNIK JOŽE
29.9.1944
POLANŠEK JANEZ
NE POZABITE NA NAS
ZA VAS SMO TU PADLI
ZA VAŠO SVOBODO

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

28.11. 1976

Lastnik / Varuh:

Občina Prevalje, Žažetova domačija
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Spomenik padlim partizanom pri Zabrniku

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spomenik iz granita je postavljen na zemljišču kmeta Valentina Časa, p.
d., Zabrnika, Suhi Vrh 3.
Vzhodno od odmačije pri Zabrniku na Suhem Vrhu je ob robu gozda ob
gozdni poti Štopar-Šentanel postavljen spomenik padlim aktivistom
okrožnega odbora Osvobodilne fronte.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zaradi izdajstva je padlo pet partizanov.
Aktivisti so bili 17. januarja 1945 pri Zaberniku. Ker so bili izdani, so jih
tega dne napadli nemški policisti. V neenakem boju je padlo pet ljudi,
med njimi tudi Nesti, oziroma Ernest Plešnik, sekretar okrožnega odbora OF Prevalje.

Geo-Koordinate:
46.56795224103668° geogr. širina, 14.899177551269531° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Suhi Vrh 3
2391 Prevalje
ZZB, na zemljišču kmeta Valentina Časa, p. d. Zabrnika, Suhi Vrh 3

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na spomenik iz granita je pritrjena spominska plošča
iz litoželeza z napisom, nad njim je peterokraka zvezda, spodaj oljčna vejica:
Žrtvam padlim 17. 1. 1945
Plešnik Ernest 26. 11. 1916
Tratnik Marija 30. 4. 1926
Lak Albin 1. 11. 1922
Vogel Matevž 3. 8. 1919
Petrej Franc 6. 3. 1919
Nesmrtni smo mi
umerli za dom
nesmrten bo dom
v zvestobi sinov.
KOZB Prevalje 4.7. 1981

Čas

n a s ta n k a :

4.7. 1981

Lastnik / Varuh:

družina valentina Časa, p. d. Zabrnika
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Spomenik Rakitnikovi
družini

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spomenik na Breznici nad Prevaljami pri Rakitniku obtožuje s svojim
sporočilom na zločin podivjanih Nemcev. Po osvoboditvi je bilo na
pogorišču pred počrnele zidove zasajenih sedem brezovih križev, 22.
novembra 1954 so na tem mestu odkrili kamnit spomenik v obliki Triglava. 28. novembra je nemška policija pobila očeta, mater, tri sinove,
dve hčerki in dve domačinki in jih z domačijo vred zažgala.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
28. novembra je nemška policija pobila očeta, mater, tri sinove, dve
hčerki in dve domačinki in jih z domačijo vred zažgala. Ubito je bilo
tudi dekle, Fužirjeva Angela, ki je bila pri Rakitniku na obisku.

Geo-Koordinate:
46.55113233502841° geogr. širina, 14.90896224975586° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Breznica
2391 Prevalje
Breznica nad Prevaljami

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spomeniku pri domačiji:

Zvesti smo domači padli,da naš rod živi.Za spomin
žrtvam fašistov pobitih in zažganih 28. novembra
1944.
Rakitnikov oče Anton Merkač
Rakitnikova mati Frančiška
Otroci: Pepi, Francka,
Vestri, Lonc
Andrej, partizan
Fužirjeva Angela, pastirica
Košakova mati iz Perovja
Rakitnikova družina je pokopana na pokopališču ob
cerkvi Device Marije Na Fari na desni strani cerkve. Na
betonskem nagrobniku na pokopališču je napis:
Žrtve okupatorskega nasilstva 18. 11. 944:
Mučeniki z vami bog in večna slava!

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

22. novembra 1954

Lastnik / Varuh:
Občina Prevalje
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Spomenik Rudarjeva
družina

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Relief Rudarjeva družina je delan na kamnu peščencu verjetno z Volinjaka, pritrjen pa je na večjem, tršem, kvadratno oblikovanem kamnu.
Ta kamen so domačini pripeljali z zgornjega »pona«, t.j. pot ozkotirne
železnice iz časa leškega premogovnika.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na Lešah je potekalo srečanje še živečih rudarjev leškega premogovnika. Ob tej svečanosti je Kulturno društvo Leše izdalo publikacijo s
spomini rudarjev, pod naslovom Srečno. Ob tej priložnosti je bilo tudi
odkritje kamnitega reliefa, ki spominja na pomembno preteklost kraja
– na rudarstvo. Kip stoji v parku pred šolo, zraven frlescimra, stavbe, ki
tudi priča o rudarski preteklosti kraja.
Literatura: Po poteh koroške kulturne dediščine Občine
Prevalje in Mestne občine Pliberk : monografija = Auf den Wegen des
Kärntner Kulturerbes in der Gemeinde Prevalje und der Stadtgemeinde
Bleiburg : Monographie. Občina, Prevalje, 2006.

Geo-Koordinate:
46.53041012764866° geogr. širina, 14.903640747070312° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Leše
2391 Prevalje
Leše, pred osnovno šolo

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na eni strani je upodobil sključenega rudarja s svetilko v rokah, na drugi strani pa ženo z otrokom, skupni
naslov reliefa je Rudarjeva družina.

Umetnik/umetnica:

Andrej Grošelj, akademski kipar

Čas

n a s ta n k a :

1984, ob krajevnem prazniku 22. 7. 1984 je na pobudo Krajevne skupnosti Leše

Lastnik / Varuh:
KS Leše
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Spomenik Svobodi in miru

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Vojni spomenik

Opis
Spomenik stoji v Spominskem parku svobodi in miru na Poljani, 4 km iz
Prevalj na travniku ob križišču, ko se cesta, ki pelje skozi Mežiško dolino,
odcepi proti nekdanjemu mejnemu prehodu Holmec in naprej proti
Avstriji.
Ponoči je osvetljen. Stoji na travniku v privatni lasti.
Stoji na cementnem podstavku, spomenik je iz brona.
Okrog spomenika je cementni krog, ki se razširi v z granitnimi kockami
tlakovan krog.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spomenik svobodi in miru na Poljani, posvečen zaključnim bojem druge svetovne vojne leta 1945 na Poljani, je zadnje večje spomeniško
delo akademskega kiparja Stojana Batiča na Koroškem.
Je simbol končne zmage nad okupatorjem in stoji na Poljani, kjer so
potekali zadnji boji 2. svetovne vojne na evropskih tleh.
Večji del Poljane je zaščiten kot spominsko območje "Svobodi in miru".
Stoji na levi strani ceste, ki pelje proti nekdanjemu mejnemu prehodu
Holmec.
18. maja 1985 je bila na Poljani osrednja jugoslovanska proslava ob
40-letnici osvoboditve Jugoslavije in zmage nad fašizmom. Pisana
množica domačinov in gostov iz cele Jugoslavije je skupaj z borci,
udeleženci sklepnih bojev na Poljani proslavila štirideset let svobode.
Ob tej priložnosti so svečano odkrili spomenik Svobodi in miru.
Ob spomeniku je odtlej vsako leto ob 15. maju proslava v spomin na
zadnje boje II. svetovne vojne na evropskih tleh. Organizira jo Občina
Prevalje s kulturnimi društvi in Zveza združenj borcev Mežiške doline.
Pripovedka pripoveduje, da se bodo na področju pliberšekega oz.
libuškega polja, torej le nekaj streljajev od Poljane, končale vse vojne
v Evropi.
Literatura:
Tone Ferenc: Osvoboditev severnovzhodne Slovenije in poslednji boj
na Poljani. Ljubljana, 1985. - Franjo Hovnik – Staško: Spomneik zadnji
veliki bitki za svobodo. - V: Koroški fužinar, 1984, št. 4, str. 9. - Kulturnozgodovinska in naravna dediščina Poljane. - V: Odločanje, 1983, št.
2, str. 8-9. - Poljana. - V: Enciklopedija Slovenije. 9. Ljubljana, 1995. - Bibliografija zaključnih bojev na Koroškem maja 1945. [Sestavila Marija
Suhodolčan]. - V: Odločanje, 1983, št. 2, str. 16-26. - Bibliografija narodnoosvobodilnega boja in fašističnega nasilja na Koroškem. [Sestavila Marija Suhodolčan]. Ravne na Koroškem, 1985. - Ivan Praprotnik:
Spomenik zmage in miru. Osrednja slovenska proslava ob 40-letnici
osvoboditve bo 18. maja na Poljani pri Prevaljah. Spomenik delo Stojana Batiča. - V: Delo, 5. 3. 1985, št. 53, str. 2. - Spomeniki in znamenja
NOB v Mežiški dolini. [Zasnova in uskladitev Janez Mrdavšič]. Ravne na
Koroškem, 1990, str. 70-71. - Simona Javornik: Stojan Batič in njegova
dela na Koroškem. V: Katalog. Ob razstavi Evropske legende. Ravne
na Koroškem 2000. - Marija Suhodolčan Dolenc, Greta Jukič: Biografski leksikon občine Prevalje. Prevalje, 2005; Risto Stojanovič, Poljana
- prizorišče zadnji bojev druge svetovne vojne. Ravne na Koroškem
2009; Risto Stojanovič, Nepozabni maj 1945 na Koroškem. Radlje ob
Dravi 2006.

Geo-Koordinate:
46.545299479331185° geogr. širina, 14.869287014007568° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Poljana
2391 Prevalje
Na Poljani pri Prevaljah, na križišču, kjer se cesta odcepi proti mejnemu prehodu Holmec oz. Avstriji

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Batičevo delo kompozicijsko predstavlja eksplodirano ročno bombo (kragujevka), simbol vojne, iz katere
ob eksploziji zletijo golobi, znanilci, simbol miru.
Napis: SVOBODI IN MIRU / POLJANA / 1985.

Umetnik/umetnica:

Avtor spomenika [bron]: Stojan Batič, akademski
kipar; avtor podstavka: Franc Mezner

Čas

n a s ta n k a :

Odkritje: 18. 5. 1985

Lastnik / Varuh:
Občina Prevalje

Evidenčna
4927

številka dediščine:
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Spomenik zmage

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spomenik zmage,prvi spomenik zmage II. sv. vojni na Poljani je obelisk
iz pohorskega granita. Nahaja se na Poljani na področju Spominskega parka Svobodi in miru Poljana ob igralnici, zahodno od Prevalj, na
območju cestnega križišča Prevalje- Mežica- Holmec, kjer je zaščiten
Spominski park Poljana.
Na mestu, kjer so potekali zaključni boji v II. sv. vojni na naših tleh, stojijo tri spominska obeležja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spomenik zmage v zaščitenem Spominskem parku Svobodi in miru na
Poljani je prvi spomenik v spomin na II. sv. vojno na področju Spominskega parka na Poljani
V tistem času je bil zelo odmeven spomenik Marjana Tepine, predvsem
zaradi vsebinskega pomena spomenika. Posvečen je zadnjim bojem v
2. svetovni vojni v Evropi.
Nemška armada se je ob koncu druge svetovne vojne poskušala umakniti na Koroško. 13. 5. 1945 je Tomšičeva brigada na Poljani zaustavila
sovražnikovo kolono. V dveh dneh sta se na tem področju razplamteli
dve bitki: prva 13. maja 1945 s 104. nemško divizijo in mornariškimi enotami, druga 14. maja 1945 z ustaši in četniki, ki jih je partizanska vojska
zaustavila na Poljani. Ker so bila pogajanja v hiši Cirila Hrasta, Poljana
št. 22, za predajo neuspešna, so se vneli boji, po katerih je sovražnik
položil orožje 15. 5. 1945. Končali so se zadnji boji v drugi svetovni vojni
na jugoslovanskih tleh. V njih so sodelovale tudi enote III. armade.
Spomenik so svečano odkrili na dan vstaje leta 1953.
Vir: Po poteh koroške kulturne dediščine občine Prevalje in Mestne občine Pliberk. Prevalje - Pliberk 2006; Risto Stojanovič, Poljana
- prizorišče zadnji bojev druge svetovne vojne. Ravne na Koroškem
2009; Risto Stojanovič, Nepozabni maj 1945 na Koroškem. Radlje ob
Dravi 2006.

Geo-Koordinate:
46.544834° geogr. širina, 14.871847° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Poljana
2391 Prevalje
Spominski park Svobodi in miru na Poljani pri Prevaljah

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na granitnem obelisku, ki je zgodovinskoumetnostni
spomenik iz pohorskega granita, je na diagonalno
prirezanem vrhu peterokraka rdeča zvezda, spodaj
je napis, ki govori o poteku zaključnih bojev na tem
prostoru.
Napis na spomeniku:
NA TEM DELU SLOVENSKE / ZEMLJE SO 14. MAJA
1945 /ENOTE SLOVENSKE XIV / PROLETARSKE DIVIZIJE / BORISA KIDRIČA / V BRATSKI BOJNI ZVEZI / S III
JUGOSLOVANSKO / ARMADO / ZMAGALE V POSLEDNJI / VELIKI OSVOBODILNI BITKI DRUGE SVETOVNE /
VOJNE UNIČILE / IN ZAJELE BALKANSKO / SOVRAŽNO
GLAVNINO NAD 150000 IZDAJALCEV / IN NEMŠKIH
NACISTOM / S POVELJNIKOM VON LEHROM / VRED IN
TAKO PRISILILE / FAŠISTE DA SO POLOŽILI / OROŽJE
PRED / TITOVO LJUDSKO ARMADO

Umetnik/umetnica:
Marjan Tepina, arhitekt

Čas

1953

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Občina Prevalje

Evidenčna
4927

številka dediščine:
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Spominska plošča Narodni svet

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Spominska plošča na gostilniškem poslopju pri Lahovniku je nameščena
v spomin na Narodni svet, ki je imel svoj sedež na Prevaljah pri Lahovniku, kjer je bil nekoč ob odprtju želežniške proge Maribor-Prevalje hotel
(1863).
Objekt gostilne Lahovnik in železniška postaja danes životarita,
drugačen način življenja in prevoza je zaznamoval ta skoraj zapuščeni
predel Prevalj.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
ČLANI NARODNEGA SVETA ZA MEŽIŠKO DOLINO V LETIH 1918-1919
(ožji odbor
RIFEL Jožef		
KUMPREJ Miha
OSET Andrej		
LEČNIK Franc
LAHOVNIK Franc 		
ROZMAN Ivan
MRKVA Franc		
SUŠNIK dr. Franc
HORNBÖCK Janez		
KOTNIK Beno
Po propadu Avstro-Ogrske se je Franjo Malgaj v Celju pridružil slovenski vojski (1918). Zaradi lakote, izkoriščanja, protivojnega in
protibogataškega razpoloženja se je v Mežiški dolini v začetku novembra 1918 pričelo vsesplošno ropanje in zato je Narodni svet za Mežiško
dolino, sestavljen večinoma iz narodnozavednih bogatih Slovencev,
prosil garnizijo v Celju za vojaško pomoč. Na Koroško so 6. novembra
1918 poslali oddelek, četo, dobro oboroženih prostovoljcev, ki jih je vodil nadporočnik Franjo Malgaj. Na Prevaljah, kjer je bil sedež Narodnega
sveta za Mežiško dolino in sedež Malgajevega štaba [pri Lahovniku], je
ustanovil naglo sodišče, aretiral okoli dvesto oseb in v dveh dneh mu
je uspelo obvladati Mežiško dolino. Malgajeva četa se je povečala na
sedemdeset prostovoljcev in 23. novembra je vkorakal v Pliberk, 30. novembra v Velikovec in dan potem je ubranil napad močnejših avstrijskih
sil iz Celovca. Izkazal se je kot vojaški in politični organizator.
Vir: Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. (ur.) Janez Mrdavšič,
Ravne na Koroškem 1990; Karla Oder, Prelomno uporno stoletje
Koroške. Ravne na Koroškem 2000; Franjo Malgaj, Vojni spomini 19141919. (ur. Marijan F. Kranjc, Maribor 2009.

Geo-Koordinate:
46.549276908066446° geogr. širina, 14.921847581863403° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Pri postaji 11
2391 Prevalje
Pri postaji 11, Prevalje – Gostilna Lahovnik

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Besedilo na spominsko ploščo je sestavil dr. Franc
Sušnik:
Tu je bil v prevratnem letu 1918-1919, ko se je
na razvalinah avstro-ogrskega cesarstva snovala
Jugoslavija,sedež Narodnega sveta za Mežiško dolino.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

Odkritje je bilo konec leta 1967.

Lastnik / Varuh:
Občina Prevalje
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Spominska plošča Bralni
znački

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Spominska plošča Bralni znački
Spominska plošča v spomin Bralni znački odkrita na pročelju Osnovne šole Franja Goloba Prevalje, rojstnega kraja gibanja Bralne značke,
na desni strani vhoda. Plošča je iz lipovega lesa pravokotne oblike z
vžganim besedilom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V osnovni šoli na Prevaljah se je rodila ideja o bralni znački, ki jedoživela
neverjeten razcvet in zaznamovala mlade dni vsem Slovencem doma
in tudi v zamejstvu. Pobudnika sta bila prof. Stanko Kotnik in Leopold
Suhodolčan. Ob 40-letnici bralne značke je bila odkrita spominska
plošča bralniznački v čast na pročelju osnovne šole ob vhodu. Ploščo
je odkril pisatelj in predsednik Bralne značke Slovenije Tone Partljič z
najboljšo bralko šole - Alenko Marin. Prireditve so se udeležili župan
dr. Matic Tasič, sorodniki Leopolda Suhodolčana, Jože Zupan, nekdanji
predsednik Bralne značke Slovenije, Miha Mohor, predstojnik zavoda za
šolstvo enote Kranj, mentor šolskih glasil, Tilka Jamnik, podpredsednica
Bralne zančke Slovenije, David Tasič, urednik založbe Karantanija, Manca Perko, strokovna sodelavka ZPM Slovenije.
Po odkritju plošče, je bilo v Spominskem parku na Prevaljah odkritje
doprsnega kipa Leopoldu Suhodolčanu. Tone Partljič je med slavnostnim govorom dejal: »Da ne bi Suhodolčana samo gledali, ampak ga
tudi brali …!«

Geo-Koordinate:
46.5467642085031° geogr. širina, 14.919862747192383° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Polje 4
2391 Prevalje
Polje 4, Osnovna šola Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Plošča je iz lipovega lesa z vžganim besedilom.
STANKO KOTNIK LEOPOLD SUHODOLČAN
V TEJ ŠOLI JE 22. 5. 1961 VZKLILA IDEJA
O BRALNI ZNAČKI IN
DVIGNILA SE JE BEROČA VOJSKA IZPOD PECE IN
URŠLJE

Umetnik/umetnica:

Andrej Grošelj, akademski kipar

Čas

n a s ta n k a :

14. 9. 2000

Lastnik / Varuh:

Osnovna šola Prevalje
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Spominska plošča
Franu Ksaverju Mešku

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Spominska plošča Franu Ksaverju Mešku
je pritrjena na pročelje župnišča v Šentanelu na desni strani vhoda. Je
plošča iz črnega marmorja z belim napisom in pritrjena s štirimi bronastimi okrasnimi vijaki.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
MEŠKO, Franc, Ksaver, pisatelj, dramatik, pesnik in duhovnik je služboval
na Koroškem, v Škocijanu, Žabnicah, Gnesauu, Grebinju in bil župnik v
Šentanelu nad Prevaljami (1901–1906) in soupravljal je tudi Strojno. V
Šentanelu je bilo plodno obdobje, "obdobje romantične izpovednosti, zastrte erotike, melanholije, sočutja s trpečimi in religioznimi". Tu so
nastala dela: Ob tihih večerih, Mir božji in roman Na Poljani, "posvečen
Domovini s sladkostjo in bridkostjo ljubljeni", v katerem je obdelal
vprašanje ogroženosti domovine v zvezi z razmerami na Koroškem.
Spominska plošča na župnišču v Šentanelu govori o tem.
Njegovo zapuščino hranijo Koroška osrednja knjižnica dr. Franca
Sušnika na Ravnah na Koroškem, Pokrajinski arhiv Maribor in Sokličev
muzej v Slovenj Gradcu.

Geo-Koordinate:
46.57267268094954° geogr. širina, 14.875917434692383° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šentanel 17
2391 Prevalje
Župnišče ob cerkvi sv. danijela v Šentanelu 17, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na črnem marmorju je bel napis, ki ga je sestavil
Janez Mrdavšič:
TU JE V LETIH KO JE ŠENTANELSKE DUŠE PASEL
KSAVER MEŠKO
SPISAL KNJIGE: Ob tihih večerih, Mir božji in Na
Poljani
1901-1906

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

2001

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Župnija Prevalje
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Spominska plošča
Karlu Doberšku

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Pomnik

Opis
KD Leše je slavnostno odkrilo spominsko ploščo na južni strani na
pročelju OŠ Leše učitelju, publicistu, režiserju in pomembnemu kulturnemu delavcu na Lešah Karlu Dobršku.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Karel DOBERŠEK učitelj, šolski upravitelj, družbenopolitični in kulturni delavec, publicist. Prvo službeno mesto je dobil v Podgorju v Rožu
(1908), bil šolski upravitelj na Ojstrici nad Dravogradom (1908–1910),
nato v osnovni šoli v Žvabeku in na Suhi, kjer je ostal do plebiscita
(1910–1920). Tu ga je dotekla prva svetovna vojna, moral je na fronto.
Ko se je vrnil (1918), se je posvetil političnemu delu v boju za pravice
Slovencev na Koroškem. Po neuspelem plebiscitu je prišel v domači kraj
v šolo na Leše (1920-1925) in tam nadaljeval politično delo ter skrbel za
razvoj in napredek kraja in uvajal zadružništvo. Petnajst let je poučeval
na Prevaljah (1925-1935) ter se ves čas ukvarjal s tožbami za pravice
zatiranih. Kot šolski upravitelj je študiral socialne razmere in njihov vpliv
na otroke, o čemer je izdal tudi knjigo. Bil je osrednja politična osebnost
v socialdemokratski stranki na Prevaljah, oziroma srezu (okraju) in bil
viden levičar, borec za pravice delovnega človeka.

Geo-Koordinate:
46.53041012764866° geogr. širina, 14.90321159362793° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Leše 30
2391 Prevalje
Leše 30, Osnovna šola Leše

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na rdeči tabli iz umetne mase.
KAREL DOBERŠEK
18.10.1889 Leše - 14.9.1964 Prevalje
Učitelj, šolski upravitelj, kulturni delavec in publicist.

Čas

n a s ta n k a :

17. 9. 2004

Lastnik / Varuh:

Kulturno društvo Leše
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Spominska plošča
Ljubi Prenner

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
SPOMINSKA PLOŠČA NA ROJSTNI HIŠI LJUBE PRENNER "PEČEJEVI HIŠI"
Rojstna hiša Ljube Prenner,"Pečijeva" hiša na Prevaljah, ki je bila takrat
v lasti Kramžarja, v nje se je 19. 6. 1906 rodila pisateljica, dramatičarka,
urednica, pravnica in advokatka Ljuba Prenner (krstno ime Amalija Marija) očetu dacarju Jožefu Prennerju in materi Mariji roj. Čerče. na Prevaljah je bila do 6. leta svoje starosti.
Spominsko ploščo je zasnoval Borut Bončina s simboli - valovnico
Občine Prevalje. na zeleno melinarem granitu je zlati napis.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spominska plošča Ljubi Prenner na pročelju hiše Polje 7 na Prevaljah je
bila odkrita ob stoletnici rojstva - 19. 6. 2006 v organizaciji Koroškega
pokrajinskega muzeja, KD Prevalje in Občine Prevalje.
Na prireditvi, ki je bila v okviru prireditev ob občinskem prazniku občine
Prevalje, so bili tudi svojci Ljube Prenner in člani odbora proslavljanja
stoletnice pisateljice iz Slovenj Gradca. Spominska hiša je vključena v
Spominsko pot Ljube Prenner, ki so jo zasnovali v Slovenj Gradcu.

Geo-Koordinate:
46.525678° geogr. širina, 14.862780° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Polje 7
2391 Prevalje
V prvem katastru vpisana kot Farna vas 8, danes Polje
7, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V TEJ HIŠI SE JE RODILA / PISATELJICA IN ODVETNICA
/ DR. LJUBA PRENNER / 1906-1977 / OBČINA PREVALJE 2006

Umetnik/umetnica:
Borut Bončina, arhitekt

Lastnik / Varuh:
Občina Prevalje
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Spominska plošča na
Ravnjakovi domačiji

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
V Kotu pod Uršljo goro je na Ravnjakovi domačiji pritrjena spominska
plošča padlim partizanom, aktivistom OF dravograjskega okrožja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spominska plošča ohranja spomin na umrle borce NOB na tem
področju na Pavla Mešla, Cvetka Štornika, Jožeta Kneza, aktivistom OF
dravograjskega okrožja.
Pavlov smuk
V spomin na Pavla Mešla, padlega partizana nad Ravnjakovo kmetijo,
športnika s Prevalj, je Smučarski klub Prevalje v letih 1954-1971 prirejal
pri Ravnjaku Pavlov smuk – meddruštveno in medklubsko tekmovanje
v smuku. Mešl, Pavel [ilegalno ime Gams], športnik, kovinar. *Sv. Peter
na Kronski gori nad Dravogradom; 23. 1. 1914; †Kot [pri Prevaljah], 21. 1.
1945 [padel kot partizan]; živel je na Prevaljah. Bil je udeleženec v NOB,
od leta 1944 partizan v bataljonu VDV in komandant Narodne zaščite
OF. Pred drugo svetovno vojno je bil član Saveza metalskih radnika in
KPJ (1940). Na Prevaljah je deloval kot vsestranski športnik; bil je član
Slovenskega planinskega društva, Sokolskega društva (1933), Malgajevega stega skavtov, Koroške športne zveze [orodna telovadba: drog],
Smučarskega društva, kjer je tekmoval v smuku, slalomu, smučarskih
tekih in skokih in večkrat zmagal [leta 1935 v smuku z Uršlje gore].

Geo-Koordinate:
46.514730° geogr. širina, 14.921725° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Kot 8
2391 Prevalje
Franc Pavše, p. d. Ravnjak, Kot 8

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

PADLI SO – POMNIMO JIH
21. 1. 1945
PAVEL MEŠL – GAMS
JOŽE KNEZ – TELIN
20. 1. 1945
CVETKO ŠTORNIK – FLORJAN
SKRBNO NEGUJMO SPOMIN
ZB LEŠE

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

Spominsko znamenje so odkrili 1. avgusta 1982.

Lastnik / Varuh:

družina Pavše, p. d. Ravnjak
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Spominska plošča na nekdanji Mohorjevi tiskarni

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Spominska plošča tiskarne družbe sv. Mohorja
Spominska plošča, spomin na domovanje Mohorjeve tiskarne na Prevaljah, je pritrjena na nosilce ob hiši na Starih sledeh ?, Prevalje. Postavljena je bila leta 1967. Prvotno pa je bila na tem mestu baraka, v kateri
je bil po letu 1927 file tečaj.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Družba sv. Mohorja – Mohorjeva družba, ki je bila ustanovljena leta
1851 v Celovcu na pobudo Antona Martina Slomška in Andreja Einspilerja, je 3. julija 1919 v predplebiscitnem času v 64 vagonih "pribežala"
iz Celovca na Prevalje in ostala tu do 3. decembra 1927. V tedanjih nemirnih časih je ohranila svoje poslanstvo – tiskanje knjig v slovenskem
jeziku, saj so natisnili 90 knjižnih naslovov v blizu dva milijona izvodih.

Geo-Koordinate:
46.54316319123499° geogr. širina, 14.913768768310547° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stare sledi 132
2391 Prevalje
Stare sledi 132, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Besedilo je oblikoval dr. Franc Sušnik:
Semkaj v tedaj zapuščene prostore
nekdanjih prevaljskih fužin
je leta 1919 iz Celovca pribežala
Mohorjeva tiskarna,
tu bila do leta 1927,
natisnila 90 knjig v blizu dva milijona izvodih
in zapisala ime Prevalje v zgodovino
slovenskega tiska.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

1967

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Občina Prevalje
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Spominska plošča padlim
v 2. svetovni vojni

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spominska plošča z napisi imen vseh padlih iz prevaljske fare v 2. svetovni vojni, tudi s seznamom družin.
Plošča je iz dveh povezanih delov iz belega marmorja, na njo so pritrjene na vsaki strani po štiri plošče iz črnega marmorja z zlatimi napisi
imen padlih. Plošča ponazarja pročelje hiše, ki je v sredini povezana s
križem in pod njo vodilni naslovni napis. Pokrita je s pločevinasto črno
streho.
Stoji na zgornji desni strani prenovljenega pokopališča ob cerkvi Device Marije na Jezeru.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zapisana so imena vseh padlih s Prevalj v 2. svetovni vojni v častitljiv
spomnin in zahvalo.

Geo-Koordinate:
46.549686° geogr. širina, 14.926436° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Na Fari 44
2391 Prevalje
Pokoplišče ob cerkvi Device Marije na Jezeru Na fari
44, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Spomin žrtvam II. svetovne vojne in imena vseh padlih napisna z zlatimi črkami na črno marmorne plošče
(4 +4) z lesenim križem v dveh tretjinah na sredini.

Umetnik/umetnica:
Srečko Plešej, kamnosek

Čas

n a s ta n k a :

1998, ob obnovi pokoplišča

Lastnik / Varuh:

Župnija Prevalje, Občina Prevalje
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Spominska plošča Zagernikovi skupini na papirnici

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Spominska plošča Zagernikovi skupini iz belega marmorja s črnim napisom je kvadratne oblike in je pritrjena na pročelje upravnega poslopja Tovarne lesovine in lepenke - na poslopju tik ob Meži na desnem
zgornjem vogalu.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prva uporniška skupina na Prevaljah
Po ustanovitvi Osvobodilne fronte 26. aprila 1941 v Ljubljani je na
pobudo Pokrajinskega komiteja KPS za severno Slovenijo nastala na
Prevaljah uporniška skupina, katere jedro so bili člani partijske celice
v tovarni Lepenke na Prevaljah in je štela šestindvajset članov. Skupina
je zbirala orožje in se pripravljala na oborožen odpor. Nameravala je minirati Štoparjev most in po uspeli akciji oditi v partizansko četo na Pohorju. Policijska patrulja jim je preprečila miniranje mostu; bili so izdani
in Nemci so 9. avgusta 1941 zaprli petnajst članov skupine, čez nekaj
dni pa še dvanajst. Šest so jih ustrelili 19. avgusta 1941 v Begunjah na
Gorenjskem, večina drugih pa je umrla v koncentracijskem taborišču
Auschwitz. leta 1942. Vrnili so se le štirje. Svojim padlim delavcem in
talcem prve uporniške skupine na Prevaljah se je z marmornato ploščo
na upravnem poslopju oddolžila prevaljska Tovarna lesovine in lepenke. Spominsko znamenje so odkrili 23. avgusta 1973. Večina iz skupine
je bila delavcev iz Papirnice, nekaj pa leških in holmških rudarjev.
V spomin na prvo uporniško skupino na Prevaljah je bil aprila1984
predlagan datum (1. 8. 1941) za krajevni praznik KS Prevalje – Trg in
KS Prevalje Polje. Predlog je Komisija za poimenovanja krajevnega
praznika pri KK SZDL KS Polje Trg in Polje predlagala zato, ker je dotedanji praznik 15. maj sovpadal z občinskim praznikom občine Ravne in Prevalje. Krajevni praznik so od leta 1984 praznovali v spomin na
Zagernikovo skupino, prenesli pa so praznovanje v september, in tako
povezali datum še z rojstnim dnevom Franja Goloba (3. sept.), prvega
talca umetnika s Prevalj, po katerem se šola v kraju imenuje.

Geo-Koordinate:
46.54398967533471° geogr. širina, 14.930849075317383° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Nicina 10
2391 Prevalje
na upravni stavbi Tovarne lesovine in lepenke Zagrad
10, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na pročelju Papirnice so v 70-letih odkrili spominsko
ploščo prvi uporniški skupini na Prevaljah, Zagernikovi uporniški skupini.
Spomin fabriški Tovarišiji, delavcem revolucionarjem
prvim v našem kraju, ki so padli ŠTERN FRANC ŠTERN
ERNEST MESNER JURIJ BRUNKER
ALOJZ PEČNIK JAKOB KRISTAN IVAN MRAVLJAK
RUDOLF ZAGERNIK KONRAD LEPKO FRANC ŠTEBIH
MATIJA krik uporni, plamen svetel v noči črni 1941
seme našega dne.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

1953

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Prevalje, ZZ borcev
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Spominska plošča žrtvam
vojne za Slovenijo

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
V spomin na dogodke je Ministrstvo za notranje zadeve 27. 6. 1992 na
poslopju nekdanje carine na Holmcu odkrilo spominsko ploščo. Plošča
je pritrjena pri vhodu v stavbo nekdanje carinske stavbe na mejnem
prehodu Holmec.
Spominska plošča je iz brona, na vrhu nad besedilom je upodobljen
grb samostojne Republike Slovenije. Podlaga pod besedilom je gladka,
da beseilo izstopa, ostali del je hrapav oz. z jedkano podlago.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Holmec, zlasti mejni prehod, je povezan z dvema ključnima dogodkoma v zgodovini Republike Slovenije. 28. junija 1991 so na mejnem prehodu pripadniki teritorialne obrambe in slovenske milice v boju proti
Jugoslovanski ljudski armadi izbojevali prvo zmago v Sloveniji. V boju
sta na strani milice padla rezervna policista Bojan Štumberger in Željko
Ernoič.

Geo-Koordinate:
46.567188° geogr. širina, 14.840018° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dolga Brda 23
2391 Prevalje
mejni prehod Holmec

Upodobljeni

motivi

Besedilo na plošči:

/

napisi:

V DNEH VOJNE ZA SLOVENIJO
STA PRI OBRAMBI MEJNEGA
PREHODA HOLMEC DNE 28. 6. 1991
UMRLA
ŽELJKO ERNOJIČ
ROJ. 30. 5. 1965
BOJAN ŠTUMBERGER
ROJ. 25. 1. 1961

Čas

n a s ta n k a :

27. 6. 1992

Lastnik / Varuh:

Ministrstvo za notranje zadeve, Vojni veterani
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Spominsko znamenje na
osnovni šoli na Holmcu

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Na pročelju osnovne šole na desni strani pri vhodu je vzidana spominska plošča, ki je posvečena enajstim padlim domačinom – borcem NOV
in žrtvam fašističnega nasilja v letih 1941-1945.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vzidana spominska plošča je posvečena enajstim padlim domačinom –
borcem NOV in žrtvam fašističnega nasilja v letih 1941-1945.

Geo-Koordinate:
46.5669490946289° geogr. širina, 14.840469360351562° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dolga Brda 37 A
2391 Prevalje
Dolga Brda 37 A, osnovna šola Holmec

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis: Z RASTJO V SVOBODI
SE RAZCVETA NAŠA ŽRTEV
PADLI BORCI NOV IN
ŽRTVI FAŠISTIČNEGA NASILJA
1941-1948
GRADIŠNIK HERMAN 1923-1945
GRADIŠNIK MATEVŽ 1912-1948
KRAJCER MAKS 1923-1943
KRALJ MIRKO 1910-1944
KRAMOLC LENART 1902-1945
PODRIČNIK PAVEK 1923-1945
PRELOGAR PAVEL 1907-1945
ZDOVC MIRKO 1920-1944
VALENTAR GREGOR 1915-1945
ZDOVC FRANC 1915-1945 28.9.1980
KK SZDL HOLMEC

Čas

n a s ta n k a :

28. 9. 1980

Lastnik / Varuh:
Občina Prevalje
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Spominsko znamenje iz
mlinskih kamnov

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Zanimiv spomenik, ki s svojo upodobitvijo nakazuje, da je nekoč delovalo v Šentanelski reki veliko mlinov, sestavlja ga sedem mlinskih kamnov, ki so razporejeni v krogu okrog osrednjega kamna, na katerem je
posvetilo.
Mlinski kamni so ostanki kamnov iz nekdanjih mlinov v Šentanelski reki.
Kamni so že ugreznjeni v zemljo in zaraščeni, v letu 2009 so sosedje
Naveršnikovi spomenik na novo uredili.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spominsko znamenje v Šentanelski reki ob cesti Štopar – Zvonikov mlin
je posvečeno padlim borcem 1. koroškega bataljona, ki so padli 13. 6.
1943 v partizanskem taborišču pri domačiji Lužnik v Šentanelu. To so
bili Pavel Sekalo iz Šentanela, Milan Mrzel iz Trbovelj, Martin Loderman
z Gorenjske.

Geo-Koordinate:
46.567239° geogr. širina, 14.866238° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dolga Brda 19
2391 Prevalje
Šentanelska reka, blizu Povhovega mlina, Dolga Brda
19, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Osrednji kamen, na katerem je posvetilo:
PAVEL SEKALO IZ ŠENTANELA
MILAN MRZEL IZ TRBOVELJ IN
Z GORENJSKEGA TOVARIŠ
NE POZABITE NA NAS
ZA VAS SMO TU PADLI
ZA VAŠO SVOBODO
13.6.1943

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

Odkrili so ga 25. avgusta 1974.

Lastnik / Varuh:

ZZB, Veterani vojne za Slovenijo, Mojca Navršnik Povhova

132

Spominsko znamenje na
Pečnikovi domačiji

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
V Kotu pod Uršljo goro, streljaj od Ravnjakove domačije, je na vzhodni
strani Pečnikove domačije pritrjena spominska plošča padlemu aktivistu OF dravograjskega okrožja Florjanu Kotalu.
Spominska litoželezna plošča z napisom, zvezdo in oljčno vejico v sredini spodaj. Pritrjena je na steno na vzhodni strani domačije. Posvetilni
zapis je sestavil Janez Mrdavšič.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spominska plošča padlemu aktivistu OF dravograjskega okrožja Florjanu Kotalu.

Geo-Koordinate:
46.51227909184835° geogr. širina, 14.950504302978516° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Kot 6
2391 Prevalje
Kmetija Pečnik, Kot pod Uršljo goro, Prevalje, blizu
kmetije Ravnjak, Kot 6

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spominski plošči iz litoželeza, na vrhu katere
je petokraka zvezda, pod napisom pa oljčna vejica:
FLORJAN KOTALO – RUDI
PADEL 22. 11. 1944
ZA NAŠIH SETEV RAST
ZB Leše

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

1. avgusta 1982

Lastnik / Varuh:

lastniki Pečnikove domačije
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Spominsko znamenje na
Ratajevi domačiji

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Spominska plošča na nekdanji Ratajevi domačiji je iz litoželeza. Nad besedilom je peterokraka zvezda, pod njim pa oljčna vejica.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V Ratajevi domačiji na Lešah se je oktobra 1944 zadrževala skupina
partizanov 1. bataljona Vzhodnokoroškega odreda. Bili so izdani in 5.
oktobra 1944 so nemški policisti obkolili domačijo. Obkoljeni kurirji so
se skušali prebiti. Večini je to uspelo. Nemci so ustrelili Mirka Plešnika
in ranili in ujeli Mirka Fišerja. Po akciji so Nemci domačijo požgali in
družino odgnali v kocentracijsko taborišče Dachau. Tam je umrl gospodar Ivan Rataj.
Geo-Koordinate:
46.530469176510785° geogr. širina, 14.902610778808594° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Leše 6
2391 Prevalje
na domačiji Leše 6 pri Valetijevih, p. d. Rataj

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V OGNJU STA KONČALA POT
5.10.1944
PLEŠNIK MIRKO
V PLAMENIH GOREČE HIŠE
23. 1. 1945
RATAJ IVAN
V DACHAUSKEM KREMATORIJU
PLAMENI SO UGASNILI
SPOMIN ŽIVI

Čas

n a s ta n k a :

22.7.1980

Lastnik / Varuh:

ZZB in lastniki Ratajeve domačije družina Valenti ....
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Spominsko znamenje
Partizanski prehod

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Spomenik je sestavljen iz dveh pokončnih delov tračnic vzidanih v betonski podstavek v obliki črke V (simbolizira zmago, victory), s peterokrako zvezdo na vrhu, ki tračnici združuje, in kovinsko tablo z napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spominsko znamenje "Partizanski prehod" ob Markovi čuvajnici ob
železniški progi je bilo odkrito 12. 12. 1975 na prireditvi, na katero so
bili povabljeni borci, starši in učenci Osnovne šole Franja Goloba Prevalje, ki so pripravili tudi kulturni program. Pobudnik postavitve znamenja
je bilo Združenje zveze borcev Mežiške doline. Znamenje je postavljeno v spomin na NOB – minerski vod 1. bataljona Vzhodnokoroškega
odreda je 27. 7. 1944, ki je opravil uspešno diverzantsko akcijo. V bližini
železniške postaje na Prevaljah je miniral progo in Nemcem povzročil
precejšnjo materialno škodo.

Geo-Koordinate:
46.54953859986542° geogr. širina, 14.936943054199219° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stražišče
2391 Prevalje
Spominsko znamenje ob Markovi čuvajnici na
Stražišču ob železniški progi Prevalje-Ravne

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis: 1941 PARTIZANSKI PREHOD 1945

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

12. 12. 1975

Lastnik / Varuh:
ZZB, Občina Prevalje
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Spominsko znamenje pri
Kuvezniku

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Spominska plošča na Komarjevi domačiji, p. d. Kuveznikovi domačiji.
Plošča je iz litoželeza.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na hribovski kmetiji pri Kuvezniku na Breznici je živela Komarjeva
družina. Ko so se 13. decembra 1944 v hiši oglasili aktivisti Osvobodilne
fronte, so domačijo obkolili nemški policisti. V neenakem spopadu so
padli tudi otroci.
Geo-Koordinate:
46.55172259543507° geogr. širina, 14.906902313232422° geogr. dolžina

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Besedilo dr. Franc Sušnik: Zlo ni poznalo mej
ZLO NI POZNALO MEJ
A LEP JE ŽRTEV SAD
1941
PAVEL KOMAR – 40 LET
ODPELJAN NEZNANO KAM
10. 12. 1944
MIRKO MOČILNIK – PADEL,
ZADET STRELJAJ OD TOD
HERMINO MESNER – 4 LETA
ZADEL JE SMRTNI STREL
ZB PREVALJE
1. 7. . . .

Čas

n a s ta n k a :

Spominsko znamenje so odkrili 5. maja 1983.

Lastnik / Varuh:

ZZB, Družina Komar, p. d. Kuveznik
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Šteharska kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Šteharska kapelica
Sakralno znamenje, zidana kapelica, ki je ob postavitvi bila ena najlepših
v tem okolju. Stoji ob cesti v Kotu pod kmetijo Lagoja.
Prvi lastnik je bil Fric Plešivčnik, p. d. Šteharski, ker se področju reče
Šteharje. Posestvo je bilo nacionalizirano in po vojni leta 1945 je v pohorskih gozdovih izginil neznano kam. Polovico posestva je od agrarne
reforme dobil v najem Luka Kumer, drugo polovico pa so dobili Obretanovi.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica je verjetno nastala še pred prvo svetovno vojno, takrat, ko so
gradili hišo na kmetiji v Šteharju. Postavili so jo, kot je običaj slovenskih
kmetov, v dober namen in za zdravje in srečo pri hiši.

Geo-Koordinate:
46.518744749852786° geogr. širina, 14.518744749852786° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Kot
2391 Prevalje
Ob poti od Šteharja proti Ravnjaku, pri Kumru pod
Lagojatom v Kotu

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Zidana kapelica je poslikana z vseh treh strani; v
kapelici je Mati božja, na desni strani sv. Jurij, ostale
poslikave so slabo vidne.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

Verjetno pred 1. svetovno vojno

Lastnik / Varuh:

Do leta 1945 Fric Plešivčnik, p. d. Šteharnik, po letu
1945 Luka Kumer
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Štrekljev križ, Zagrad

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Štrekljev križ
Lesen Štrekljev križ stoji čisto ob hruški tik ob cesti pred domačijo
Štrekljevih od Brančurnika proti Kotu. Sakralni spomenik je leseni križ z
oltarčkom za rože, tudi pod križem so vedno nasajene rože.
Kipec Kristusa na križu izpod lesenega križa so že dvakrat ukradli. Prvi
Kristus na križu je bil iz litega železa, drugi iz lesa, ponovno pa so lastniki namestili lesen križ s Kristusom leta 2005.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Lastniki današnje Štrekljeve kmetije vedo povedati, da stoji pri njihovi
hiši križ že od leta 1930 in verjetno je stal že tudi prej, ko je bila kmetija
še v lasti Polhovih, od katerih jo je stari oče Franc Štrekelj kupil.
Stara Štrekeljeva mama je vedno govorila v trdem strojanskem narečju:
"Vaša mama so se mi smilílə …", se spominja Kančeva Jerčka bice pri
Štreklju, ko je še kot otrok hodila mimo njihove kmetije oziroma hiše
domov v Kot na Kančevo kmetijo v letih od 1933 do 1940.

Geo-Koordinate:
46.5421123573881° geogr. širina, 14.933509826660156° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zagrad 26
2391 Prevalje
ob cesti v Kot pri Štrekljevi domačiji

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Upodobljen motiv je Kristus na razpelu.

Umetnik/umetnica:

umetnik neznan, zadnji lesni križ so Štrekljevi kupili
na božjem romanju na Brezje leta 2005.

Čas

n a s ta n k a :

Na tem mestu je lesen križ stal že pred letom 1930,
ko so se Štrekljevi priselili.

Lastnik / Varuh:

Jože Štrekelj, Štrekljeva družina
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Strmčeva kapelica

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Strmčev križ, kapelica
Majhna kapelica na stebru je zidana, poslikana v vseh štirih vdolbinah
in pokrita z leseno kritino iz šitlov.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po drugi svetovni vojni je bila družina izseljena v Kočevje. Mama Elizabeta umrla. Hčerka Neža se je zaobljubila, da bodo postavili križ oziroma kapelico, če se varno vrnejo nazaj domov. Kapelico je postavil nečak
Aleš Ploder ml.
Tudi v sodobnem času ljudje postavljajo kapelice.
Geo-Koordinate:
46.583768030302075° geogr. širina, 14.85677719116211° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Belšak 1
2391 Prevalje
Belšak 1, Prevalje.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapelskih vdolbinah so upodobljeni svetniki Rok,
Neža, Elizabeta in Aleš, to so tudi družinska imena
Plodrovih, matere, Nežkinega moža, ki se je zaobljubila, da postavi znamenje, hčerke in sina.

Umetnik/umetnica:
Jurovič s Prevalj

Čas

1998

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Aleš Ploder Belšak 1, Prevalje
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Šumnikov križ

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Šumnikov križ
Na poti iz Šentanela proti Suhemu Vrhu je postavljen Šumnikov križ –
kapelica,
grajena iz kamna - laporja. Štirikapna streha je pokrita s šitlni. Na stranskih zidovih so manjša polkrožna okna. Kapela je spredaj odprta, nekdaj
je imela nizko, leseno pregrado.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Sedanja lastnica se spominja, da je kapelica stala že pred drugo svetovno vojno. Med vojno so bili tedanji gospodarji Šumnikove domačije
izseljeni. Po vrnitvi 1945. leta so v zahvalo na zadnjo steno kapele dali
napis: "Zahvala za srečno vrnitev". Po drugem beljenju oz. obnovi kapelice so lastniki vse napise prekrili z beležem.
Domačini rečejo kapeli običajno križ - skoraj vedno
Šumnikov križ, ker je menda na tem mestu nekoč stal križ.
V času križevega tedna se farani do kapelice podajo v procesiji in tam
odmolijo litanije s prošnjami za dobro letino.

Geo-Koordinate:
46.552312848521694° geogr. širina, 14.8699951171875° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Šentanel 28
2391 Prevalje
Blizu Šumnikove domačije, p. d. Močnik

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

"Zahvala za srečno vrnitev", je bil napis na zadnji steni
kalice, ki pa ga danes ni več, prekril ga je belež.

Umetnik/umetnica:
Neznan

Čas

n a s ta n k a :

Ne vedo, menda je tam bila kapelica že od nekdaj.

Lastnik / Varuh:

Dora in Alojz Jug, p. d. Šumnik
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Tehnika Netopir

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Skalna votlina na težko dostopnem strmem terenu, v kateri je delovala
tiskarna, na skalo pred vhodom je pritrjena železna plošča, ki je še samo
bleda sled nekdanje plošče.
Področje je zaraščeno in zelo težko dostopno, plošča je že zelo obledela.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na območju Kota nad Prevaljami je od junija 1944 do osvoboditve uspešno delovala partizanska tehnika, ki so jo najprej imenovali
Okrožna tehnika Mežica. Takrat je bila v majhni kolibi, postavljeni v Obretanovem plazu, pozneje pa so jo prestavili v skalno votlino Vransko
peč, kjer je dobila ime Netopir. Javka za tehniko je bila na kmetiji Ocvirk
v Kotu. V tehniki so na obeh mestih natisnili preko 20.000 letakov in
9.400 različnih brošur, pesmaric in radijskih vesti.

Geo-Koordinate:
46.512456297368296° geogr. širina, 14.950246810913086° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Kot - Vranske peči
2391 Prevalje
Kot, pod Suškim vrhom – Vranske peči, Prevalje

Upodobljeni

motivi

Napis na plošči:

/

napisi:

TEHNIKA N E T O P I R
1944-1945

Čas

n a s ta n k a :

29. oktobra 1984

Evidenčna
EŠD 7726

številka dediščine:
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Tratnikovo znamenje

K at e g o r i j a :

Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Leseno znamenje v obliki majhne kapelice je pritrjeno na staro lipo ob
cesti, ki vodi iz Strojne na Prevalje.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pravijo, da je znamenje postavljeno v dober namen in za zdravje in
srečo pri hiši.

Geo-Koordinate:
46.567421165837594° geogr. širina, 14.898233413696289° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Suhi Vrh 5
2391 Prevalje
Valentin Pisar, p. d., Tratnik Suhi Vrh 5, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Znamenje je povsem leseno, v notranjosti visi razpelo
s Kristusom.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

1900

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Lastnik sakralnega znamenja je Valentin Pisar, p. d.
Tratnik, Suhi Vrh 5, Prevalje.
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Šašlova hiša

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Šašlova hiša - Fric Filipovsky
Nekoč je bila v hiši trgovina z mešanim blagom Filipovsky. Ob glavi cesti
skozi Prevalje v centru Prevalj je imel Fric Filipowsky v lepi meščanski
enonadstropni stavbi, lokal in skladišče za trgovino ter dvoje družinskih
stanovanj z velikim ograjenim vrtom, deloma parkom. Trgovino z
mešanim blagom je upravljal lastnik sam, včasih je stregla tudi njegova
žena trgovka Marija Lahovnik, izjemoma pa tudi hčerka Doroteja por.
Karlovšek. Najstarejša hčerka je bila učiteljica Terezija por. z Josipom
Šašlom, pravnik, narodopisec in kulturno-prosvetni delavec.
Obe trgovini bratov Filipovsky, Trg 30 in 157, sta bili svojčas
najpomembnješi v kraju in širši okolici; trgovina z mešanim blagom
tudi zaradi razglednic Prevalj, katerih založnik je bila.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V tej trgovini si dobil vse: od moke, do raznih barv, sladkorja in rib, raznih sirov-kvargljev, vrvic, smolo, kolofon za koline, lake. Bil je podjeten
in napreden trgovec, saj je z izdajo razglednic ohranil različne posnetke starih Prevalj, kar je dragoceno, zgodovinsko in domoznansko
pričevanje o našem kraju. Za to hišo še danes stari Prevaljčani pravijo
- Šašljeva hiša, v pritličju je bila vedno trgovska dejavnost, v nadstropju
pa so bila stanovanja, v sedemdestih letih uprava Trgovskega podjetja
Koloniale, nekaj let prazno, od leta 2006 pa so v hiši uredili stanovanja,
ki so odkupljena. V pritličju je prodajalna kruha in od leta 2009 prodajalna čevljev Chamal.

Geo-Koordinate:
46.54227765859428° geogr. širina, 14.908876419067383° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Trg 3o
2391 Prevalje
na Trgu 30 , v osrednjem delu Prevalj

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Mimo trgovine je nekoč vodila pešpot, ki je bila edina
na Prevaljah tlakovana s kamnitimi ploščami. danes
mimo hiše vodi glavna cesta do mejnega prehoda
Holmec in cesta v zgornjo Mežiško dolino.

Čas

n a s ta n k a :

druga polovica 19. stol.

Lastnik / Varuh:

zasebno lastništvo, prodajalna kruha last Koroških
pekarn
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Tri graščakove hčerke
Opis
Skulptura iz hrasta Tri graščakove hčerke, ki je vsebinsko naslonjena na
legendo o prevaljskem jezeru, stoji ob prihodu na Prevalje z vzhodne
strani v krožnem križišču v naselju Spodnji kraj pri papirniškem mostu
čez Mežo.
Trodelna skulptura iz hrasta stoji v središču krožišča na železnih podstavkih brez napisa, zaokroža jih cvetni nasad skoraj vedno v barvah prevaljske občine; modre in zlate.
Tri graščakove hčerke, Marija, Barbara in Rozalija, so obrnjene v notranjost druga k drugi, z navzgor iztegnjenimi rokami se držijo za krog iz
nerjavečega jekla, ki jim daje stabilnost.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Lesena skulptura Tri graščakove hčerke pozdravlja v krožnem križišču
ob prihodu na Prevalje z vzhodne strani. S svojo vsebino je naslonjena
na pripovedko o nastanku Prevalj in prevaljskem jezeru.
Ob ureditvi krožišča ob papirniškem mostu se je Občina Prevalje
odločila, da postavi skulpturo iz hrasta, ki priča o naši preteklosti.
Vsako pripoved o nastanku Prevalj začenjamo z eno od ljudskih pripovedk, starih storij o jezeru naslovljenih Prevaljska storija, Nekoč je bilo
jezero ali Pripovedka o jezeru.
P R E V A L J S K A S T O R I J A ali NEKOČ JE BILO JEZERO
Tam, kjer so se razprostirale nekoč prevaljske fužine, Farska ves in
Guštanj, je ležalo nekoč jezero. Na Temeljnovem vrhu pa je živel ob
obrežju imovit graščak, ki je imel tri lepe hčerke. Prvi je bilo ime Marija,
drugi Barbara, tretji pa Rozalija. Kaj rade so se hčerke vozile v čolnu po
jezerski gladini. Obiskovale so sosednjega graščaka na severni strani
jezera, koder teče sedaj železnica. Ko so se na večer vračale domov, je
hud vihar razburkal jezerske valove in premetaval ladjo kakor orehovo
lupino. Ni bilo pomoči, hčerke so utonile.
Graščak je ukazal hlapcem, naj iščejo otroke, a vse zaman. Niti
najmanjšega sledu ni bilo o njih.
Graščak se zaobljubi, da hoče tam, kjer bo našel trupla, sezidati svetišča.
Prišla je velika vidra in prejedla v soteski pri Guštanju velikansko skalo,
da je voda mogla odtekati. Še danes leži tu peč v Meži in se imenuje
Votla peč, pod njo pa teče Meža.
Jezero je usahnilo in našli so trupla. Kjer je našel grof hčerko Marijo, je
sezidal cerkev na čast Devici Mariji, ki se še danes imenuje Devica Marija na Jezeru. Kjer je našel hčerko Barbaro, je postavil cerkev sv. Barbare
in kjer je našel Rozalijo, pa je sezidal votlino, v kateri počiva Rozalija.

Prispelo je 21 prijav. Strokovna komisija je v ožji odbor
uvrstila štiri prijave, po končanem izboru pa soglasno
izbrala predlog avtorja Boruta Bončine, unv. dipl. arh.
s Prevalj.
Svojo upodobitev je naslonil na pripovedko o nastanku Prevalj.
TRI KRONICE
Tri kronice v grbu predstavljajo graščakove hčerke,
valovanje jezera je prisotno v svoji modrini po celotni
površini grba.
VALOVNICA
Valovnica simbolizira prepletanje preteklosti s sedanjostjo in prihodnostjo. Prav tako ponazarja ime Prevalje, ki menda izhaja iz preva-la, čez katerega je nekoč
rimska cesta vodila od Starega trga pri Slovenj Gradcu
mimo Rimskega vrelca v Podjuno.
GRB
Grb je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sunitne oblike in simbolizira prevaljsko storijo.
Statut Občine Prevalje določa, da ima Občina Prevalje
svoj grb, zastavo in praznik, katerih oblika, vsebina in
uporaba se določi z odlokom.
Na legendo o treh graščakovih hčerah NEKOČ JE BILO
JEZERO / (tudi) PREVALJSKA STORIJA je naslonjena celostna podoba Občine Prevalje od leta 1999.
Odlok o uporabi na natečaju izbrane celostne podobe
Občine Prevalje arh. Boruta Bončine je postal veljaven
po objavi Odloka o grbu, zastavi in prazniku Občine
Prevalje (Uradni list RS, št.43/2001).
Vir: Nekoč je bilo jezero. Storije naše davnine. / Es war
einmal ein See. Sagen unserer Vorzeit. (zbrala in uredila)Margareta Jukič, Prevalje-Pliberk / Bleiburg, 2006;
Francè Kotnik, STORIJE. Koroške narodne pripovedke
in pravljice. Prevalje 1924.

Druga o Devici Mariji na Jezeru
Druga pripovedka pripoveduje samo o hčerki Mariji. In tam, kjer je oče
našel njen predpasnik, stoji danes križ na župnikovem travniku.
Tretja o Devici Mariji na Jezeru
Tretja pripovedka pripoveduje, da se je Marija sama vozila po jezeru.
In ko je prihrumel vihar, je iskreno molila, se priporočala svoji patroni
ter ji obljubila, da bo postavila njej na čast cerkev. Bila je uslišana in je
izpolnila svojo obljubo.
Francè Kotnik, STORIJE. Koroške narodne pripovedke in pravljice. Prevalje 1924.
PRAZNIK OBČINE PREVALJE
Samostojna občina Občina Prevalje je 28. novembra 1998 sprejela
sklep, da objavi javni anonimni natečaj za izdelavo celostne podobe
občine Prevalje s poudarkom na grbu in zastavi občine.
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K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Geo-Koordinate:
46.5452569265468° geogr. širina, 14.929218292236328° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnji kraj
2391 Prevalje
Skulptura stoji v krožnem križišču ob prihodu na
Prevalje z vzhodne strani v naselju Spodnji kraj.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Upodobitev je naslonjena na ljudsko izročilo - na
legendo o treh graščakovih hčerkah Mariji, Rozaliji
in Barbari, ki so upodobljene. Napisov ni, vse tri upodobitve so približno enake, umetnik se je ravnal po
debelini hrastovih hlodov.

Umetnik/umetnica:

Akademski kipar, prof. likovne vzgoje Andrej Grošelj

Čas

n a s ta n k a :

Odkritje: 30. 9. 2004 v času prireditev ob Jesenskih
srečanjih v prisotnosti takratnega ministra za promet
RS dr. Marka Pavlihe in župana dr. Matica Tasiča

Lastnik / Varuh:
Občina Prevalje
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Vodiharjev križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Sakralno znamenje stoji blizu domačije Vodihar na Suhem Vrhu 19.
Lesen križ je pokrit s skodlami, okrog njega je majhna vrtna ograja, za
njo so posajene rože. Križ je postavljen ob pešpoti, ki vodi iz Strojne v
Šentanel.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Tam, kjer stoji križ, je stala velika češnja, mimo nje je vodila cesta, ki
je povezovala Libeliče - Strojno – Šentanel - Jamnico vse do Libuč in
Pliberka.
Nekega zimskega jutra so pod to češnjo našli zmrznjenega moškega.
Na češnjo so pritrdili leseno znamenje z imenom umrlega.
Ko je Juteršek iz Solčave kupil Vodiharjevo kmetijo okrog leta 1870, pa
je na tem mestu postavil križ.
Anekdota govori tudi o tem, da so križ postavili na tem mestu zato, da
bi mimoidoči ne pogledali proti Vodiharjevei kmetiji, kjer je zaradi slebga gospodarjenja vladala "sroušna", ampak se bi poklonili križu.

Geo-Koordinate:
46.585076° geogr. širina, 14.898217° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Suhi Vrh 19
2391 Prevalje
Suhi Vrh 19, blizu lovske koče LD Jamnica

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Križ s Kristusom je še dobro ohranjen, star več kot
130 let. Obdan je z vencem umetnega cvetja.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

Nastalo naj bi okrog leta 1870.

Lastnik / Varuh:

lastnika Marija in Drago Juteršek, p. d. Vodihar
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Vodnjak Leše

K at e g o r i j a :

Vaški vodnjak, Vrelec / Vodnjak

Opis
Edini ohranjeni javni vodnjak na Lešah je na »Novih bajtah«. Zgradili so
ga leta 1952, da krajanom ni bilo treba tako daleč po vodo, ker javnega
vodovoda še ni bilo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na Lešah je bilo v času rudnika še okrog 8 javnih vodnjakov.

Geo-Koordinate:
46.530469176510785° geogr. širina, 14.903125762939453° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Leše
2391 Prevalje
Leše, "pri novih bajtah", Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Zidan vodnjak in voda še vedno teče.

Čas

1952

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Občina Prevalje
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Voglova kašča

K at e g o r i j a :

Kašča, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Voglova kašča
V okviru domačije je ohranjena originalna lesena kašča, krita s strmo
dvokapno, čopasto streho. Na zatrepni fasadi ima nameščen lesen
gank. Ena najstarejših ohranjenih značilnih koroških kašč izvira iz druge
polovice 17. stoletja in stoji ob lokalni cesti Mežica - Dolga Brda, blizu
državne meje.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kašča še danes služi svojemu namenu, vendar ne več v polni meri, saj je
sodobna tehnologija posegla tudi v življenje na kmetiji.
Zanimivo je poimenovanje: nekoč so rekli Vogel - sedaj v novejšem času
Bogel, pri Podričniku na Lomu. Ostalo je ustaljeno ime Voglova kašča.
Geo-Koordinate:
46.54853511297629° geogr. širina, 14.832916259765625° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Lokovica 15
2391 Prevalje
Lokovica 15, blizu državne meje, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Vhod v kaščo je polkrožno oblikovan, vrezan v leseno
ostenje. Nad njim je letnica 1680.
Tram v notranjščini je posnet na ajdovo zrno.

Čas

1680

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

kmetija pri Podričniku, p. d. pri Roglu - Voglu

Evidenčna
7694

številka dediščine:
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Žažetov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Križ Kristusa na lesenem razpelu pokritega s pločevinasto polkrožno
streho stoji le streljaj od domačije Šumik na Brinjevi gori, tik ob poti na
Brinjevo goro. Obrnjen je v dolino proti jugu.

Geo-Koordinate:
46.5521357739002° geogr. širina, 14.927759170532227° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brinjeva gora 29
2391 Prevalje
Brinjeva gora 29, Prevalje

Upodobljeni

motivi

Kristus na razpelu.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

verjetno v 20. stol., menda stoji že od nekdaj

Lastnik / Varuh:

Šumnik Rok, p. d., Žaže
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Železniška postaja Prevalje

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Ob izgradnji železniške proge Celovec - Maribor so so zgradili tudi stavbo železniške postaje, ki stoji na severnem robu naselja. Prvi vlak je peljal skozi Prevalje iz Maribora v Celovec 31. maja 1863.
Nasproti postajne stavbe stoji pomožni objekt, v katerem sta dva
kovinska rezervoarja za vodo. Vsak rezervoar sprejme 45.000 litrov
vode. V nadstropju te stavbe so stanovali železničarski uslužbenci. K
pomožnemu objektu sodi tudi majhna lopa, v kateri so se do danes
ohranili krušna peč, dimnica in bazen za pralnico.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Odkopana zemlja je ob gradnji postaje spremenila podobo okolice. Na
tem mestu je bil pred tem breg, strmina, ki so jo morali ročno odkopati, da so napravili dovolj veliko ploščad za postajo in vse "ranžirne"
tire. Vodovod so napeljali z Brinjeve gore z zajetjem pri kmetu Uncu.
Železniška postaja na Prevaljah je postala pomembno prometno
središče v Mežiški dolini, kjer so odlagali in tovorili pošiljke, ki so jih prejemali ali pošiljali preko Štajerske in Koroške naprej po Evropi. Da pa bi
se ohranilo vsaj nekaj, so zaselek poimenovali Pri postaji.
Lahovnikov hotel ob postaji
Vzporedno z gradnjo železniške postaje na Prevaljah 1863 je nastajal
tudi »hotel« Lahovnik, kjer so se odžejali številni potniki, ki so se pripeljali na Prevalje ali so tu čakali na vlak ali na poštni avtobus, ki jih
je razvažal po dolini. Gostinsko obrt je vodila lastnica Jožefa Lahovnik.
Lastnica je imela tudi krave, svinje ter kure. Hlev je bil velik, ločen od
dvorišča z vrtom, velikim gumnom, skladiščem ter mlinom. V hlevu je
bilo najmanj 6 težkih konj, s katerimi so zaposleni furmani vozili hlodovino iz raznih krajev doline na žagarski obrat oz. še pred tem za samostojno lesno trgovino in žago Lahovnik. Za hlevom je bilo odprto
gnojišče, na dvorišču pa vodnjak s črpalko.

Geo-Koordinate:
46.54953859986542° geogr. širina, 14.92166519165039° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Slovenske železnice, Pri postaji 12
2391 Prevalje
Pri postaji, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Zidana, visoko pritlična stavba z močno členjeno
fasado je enajst-osna stavba z osrednjim rizalitom ter
dvema stolpičema, ki sta še posebej rizalitno poudarjena. Bogato neorenesančna profilacija daje stavbi
še dodatno kvaliteto. Po njenem vzoru so gradili
železniške postaje še v drugih krajih Slovenije.

Čas

1863

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Slovenske železnice
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Žerjavlji križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Žerjavlji križ
Leseno sakralno obeležje - križ, stoji med slivami. Na razpelu je Kristus
iz lesa, obdan z vencem iz plastičnih rož.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ menda stoji v "božjem miru" že od nekdaj. Postavljen je bil v dober
namen za zdravje in mir v hiši, za zdravje v hlevu in bogat pridelek na
njivi.

Geo-Koordinate:
46.511656898581904° geogr. širina, 14.924240112304688° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Kot 33
2391 Prevalje
stoji na odcepu proti kmetiji v Žerjavljah, pri
Plešivčniku.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Leseni križ s križanim Kristusom in cvetnim vencem
okrog. Križ stoji pod domačijo, zanj lepo skrbijo in ga
lepšajo s cvetjem.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

Druga polovica 19. stoletja

Lastnik / Varuh:

Marko Plešivčnik, p. d. kmetija Žerjavlje
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Zevnikova kašča

K at e g o r i j a :

Kašča, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Zelnikova kašča
je narejena iz širokih desk. Vhoda, ki vodita v spodnji in zgornji prostor
kašče sta polkrožno vrezana v les.
Dvoetažna, lesena kašča, ki stoji na kamnitih temeljih, je grajena v
kladni konstrukciji in krita s strmo dvokapno čopasto skodlasto streho. Na slemenu strehe sta nameščena »poba«. Pritličje oklepa gank, ki
sega iz zatrepnega dela preko vogala na podolžno stran kašče. Gank
je nameščen tudi v strešnem zatrepu zgornje etaže. Nanj vodijo strme
lesene stopnice iz spodnjega ganka. Stebri ganka so dekorativno oblikovani, ograja je eno ostenje. Pod strešnim napuščem stoji preša.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Lastniki Šimanove kmetije so umrli, kmetija propada. Dediči so kmetija
Tominc z Dolge Brde.
Kašči rečejo Šimanova kašča, manj pogosto Zevnikova kašča, nihče pa
Zelnikova kašča.

Geo-Koordinate:
46.597844° geogr. širina, 14.872311° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Jamnica 4
2391 Prevalje
ob kmetiji Šiman na Jamnici nad Šentanelom pri
Prevaljah

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Tipična, a žal propadajoča kašča, stoji na desni strani
ceste nad domačijo. Ob njej je propadajoče orodje,
sani za spravilo lesa "poki", zaraščena je s travo. Kašča
žalostno propada.

Čas

n a s ta n k a :

18. stol.

Lastnik / Varuh:

Potočnik Simon - Šiman, p. d., Zevnik, po njegovi
smrti Tominčevi z Dolge Brde

Evidenčna
28303

številka dediščine:
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Zid iz žlindre

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Zid iz žlindre je še zadnji ohranjeni spomin na železarstvo na Prevaljah,
ki je spomeniško zaščiten. Je 300 m dolg zid ob poti pod igriščem in
naseljem Ugasle peči od Spominskega parka proti železniški postaji.
Od 1999 je na obzidju nameščena skulpturra Andreja Grošlja iz tračnic
narejenih v železarni na Prevaljah. Zid iz žlindre – kulturni spomenik
– spomin na zgodovino železarne je še vedno zelo dobro ohranjen in
skoraj zaščitni znak Prevalj.
Nasip šlokn, ki se nadaljuje na drugi strani ceste, preko katerega je šla
ozka železnica z žlindo iz Ugaslih peči do Meže, in ki prečno deli Prevalje na dvoje, ni pod spomeniškim varstvom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Leta 1870 so od železniške postaje Prevalje proti Lešam zgradili
železniško progo z nasipom iz kvadrov odpadne žlindre, razstopino, ki
nastane pri taljenju rud v plavžu.
Izgradnja zaščitnega zidu verjetno sodi v ta čas. Izdelovanje opeke iz
žlindre je v času gradnje bessemerjevega konverterja uvedel Anton Jugovic (1836 – 1902).
S kvadri žlindre je utrjen tudi nasip ob levi strani Meže od mostu pri
kovačiji Rebernik na Leše in do papirniškega mostu, kar je manj znano.

Geo-Koordinate:
46.54711839401977° geogr. širina, 14.91891860961914° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ugasle peči
2391 Prevalje
Pod zaselkom Ugasle peči, od Spominskega parka
do zaselka Na postaji

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

300 m dolg zid iz žlindre od Spominskega parka proti
železniški postaji predstavlja zanimivo ohranjeno
dediščino železarske preteklosti Prevalj.

Čas

n a s ta n k a :

Zgrajen v drugi polovici 19. stoletja – 1870 kot podporni zid za področje železarne nad njim.

Lastnik / Varuh:
Občina Prevalje
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Žikov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Na tem mestu je stal križ že okrog leta 1850. Dva graničarja sta ga leta
1947 večkrat prestrelila in razpelo uničila. Družina Vogl, p. d. Žikovi, pa
so ga še isto leto obnovili in zanj skrbijo.

Geo-Koordinate:
46.568247280567206° geogr. širina, 14.897546768188477° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Suhi Vrh 4
2391 Prevalje
Suhi Vrh 4, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Lesen križ s Kristusom, križ je prislonjen na lipo.

Čas

1850

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Vogl Rudolf, p. d. Žik
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Zvonikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zvonikova kapelica
Kapelica stoji že od leta 1700, eno najstarejših in najlepših šentanelskih
sakralnih znamenj.
Sezidana je iz kamna, laporja, lesa. Je zelo lep in zanimiv objekt, predvsem zaradi številnih poslikav zunaj in znotraj kapele. Na zadnji in stranskih stenah so tri manjša, lesena okna. Obnovljena je bila leta 1995.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po ustnem izročilu naj bi znamenje postavil tedanji gospodar kot spomin na umrlo ženo in otroke.
Geo-Koordinate:
46.55747533024826° geogr. širina, 14.871368408203125° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Jamnica 2
2391 Prevalje
pri Mariji Pačnik, p. d. Zvoniku na Jamnici 2, Prevalje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Slike prikazujejo sv. Jožefa, Jezusa, sv. Danijela, sv.
Jakoba, Janeza Nepomuka in Lurško mater božjo.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

1700

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Lastnica je Marija Pačnik, p. d. Zvonik

Evidenčna
EŠD 4085

številka dediščine:
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