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PROJEKT BISERI NAŠE KULTURNE KRAJINE V
OBČINI RADLJE OB DRAVI
V letu 2009 se je Občina Radlje ob Dravi z veseljem odzvala povabilu Koroškega
pokrajinskega muzeja in se priključila projektu Biseri naše kulturne krajine, ki
je plod mednarodnega sodelovanja Slovenije in Avstrije v okviru Operativnega
programa SI-AT 2007-2013. Ohranjanje lokalne kulturne dediščine za prihodnje
rodove mora biti temeljna vrednota, ki jo goji vsaka lokalna skupnost. Prav zaradi tega je Občina Radlje ob Dravi z veseljem sprejela sodelovanje v tem projektu.
Evidentiranje in dokumentiranje tiste kulturne dediščine, ki doslej ni bila deležna
posebne pozornosti, je potekalo pod okriljem Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob
Dravi. K sodelovanju so aktivno pristopili številni ljubitelji kulturne dediščine v
vseh štirih krajevnih skupnostih občine, ki so tako na novo popisali preko 120
objektov. Kapljico v mozaik je dodal tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, Območna enota Maribor, ki je prispeval svoj del in na ta način pripomogel k uspešnosti projekta tako v naši občini kot tudi nasploh.
Ponosni smo lahko, da so „biseri“ Občine Radlje ob Dravi vidni na uradni spletni
strani projekta skupaj s kulturno dediščino Koroške na tej in oni strani meje. Le
želimo si lahko, da bi takšni in podobni projekti gradili mostove kulture, tako
med ljudmi kot tudi med lokalnimi skupnosti in institucijami tudi v prihodnje.
Alan BUKOVNIK
župan Občine Radlje ob Dravi
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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 kulturo. 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 stanja 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 dajejo 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 medkulturni 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 kulturne 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 zakoreninjene 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 skrbnike, 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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Ajtnikova (Žnidarjeva)
kmetija

Kategorija:

Kovačija, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Visokogorska kmetija je sodila med samozadostne kmetije, saj je imela vse
življenjsko potrebne objekte - mlin, kovačijo, mizarsko – kolarsko delavnico.
V kletnih prostorih so še sedaj vidni: kurišče kovačije, kovaški meh iz goveje
kože in kovaški »hompos«, veliko kovaškega orodja, pol izdelkov in izdelkov
(podkve, obroči za sode, poljedeljsko orodje..). Na skednju je še v celoti ohranjen vodni mlin, izdelan iz lesa, le da ga sedaj poganja elektromotor. Pred
hlevom pa stoji star bencinski motor, težak preko 100 kilogramov. Zanimiv
je tudi objekt hleva za prašiče z vratci za izpust prašičev. V sosednjem objektu je velika stiskalnica za sadje in mala delavnica za kolarska – mizarska dela
s starim orodjem. Žal so pred leti porušili črno kuhinjo, ki je bila popolnoma
opremljena.
VIR: ustni vir, g. Mirko Kogelnik (2009).

Geo-Koordinate:
46.63603034703193° geogr. širina, 15.25275707244873° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Šentjanž pri Radljah 51
2360 Radlje ob Dravi
Kmetija se nahaja na Šentjanžu pri Radljah 51

Lastnik / Varuh:

Andrej Ajtnik, Samostanska ulica 2 B, 2360 Radlje ob
Dravi
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Berdejenkova hiša

Kategorija:

(Skedenjsko) okno / lina, Fasadni ornament

Opis
Že v 18. stol. je bila tam gostilna, kjer so se v glavnem ustavljali furmani, zato
ima hiša zelo staro tradicijo obcestne gostilne. Leta 1931 so lesene in kamnite dele hiše zamenjali z opeko. Pred vhodom v hišo je zidan šuos s kamnitimi stopnicami in na steni napis z letnico. Gostinska dejavnost je v tej hiši
obstajala do leta 1945.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Že v 18. stol. bila tam gostilna, kjer so se v glavnem ustavljali furmani in ima
zelo staro tradicijo obcestne gostilne. Gostinska dejavnost je bila do leta
1945. Gospa Rapac Ivanka se spominja, da sta starša na temeljih stare hiše,
ki je bila zelo dotrajana, zgradila novo. Vsa gradbena dela pri hiši so potekala
ročno. Malto so mešali z motikami in jo razvažali s samokolnicami. Material
so do hiše pripeljali s konji in voli. Opeko za hišo so žgali doma. Najprej so
podrli polovico stare hiše, da so lahko v drugi živeli še naprej, nato so dogradili še drugo polovico hiše, ki je bila dokončana leta 1931.
Ob domačiji Berdejenk sta bila tudi žaga in mlin na dva kamna, ki ju je poganjal potok Vuhreščica. Kmetija je imela tudi gostilniško dejavnost, za katero je skrbela predvsem mama ga. Ivanke Rapac. Čez teden so v gostilno
hodili predvsem furmani, ob nedeljah pa je mati kuhala goveji golaž za ljudi,
ki so se vračali od maše. Posebej slovesno je bilo pri hiši za »lepo nedeljo«
v Vuhredu, ko je gospodinja pripravila domačo svinjsko šunko in različne
vrste solat za goste. Prirejali so tudi različne gostije. Zanimivo je tudi, da je
vsak dan, razen nedelje, vozil pek k hiši svež kruh.
VIR: Marija Makarovič in Majda Sušek,Trije rodovi o Vuhredu in okolici,
Občina Radlje ob Dravi, Vuhred, 1996, str. 131 - 141.

Geo-Koordinate:
46.58567733427152° geogr. širina, 15.23529052734375° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Spodnja Orlica 2
2365 Vuhred
Domačija Berdejenk, Spodnja Orlica 2, ob cesti VuhredRibnica.

Čas nastanka:

18. stoletje, prenova 1931

Lastnik / Varuh:
Rapac

7

Berdejenkova kapela

Kategorija:

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela z dvokapno streho je v obnavljanju. Streha je tako krita z
opečno kritino. Posvečena je sv. Janezu Nepomuku.
VIR: Marija Makarovič in Majda Sušek,Trije rodovi o Vuhredu in okolici.
Občina Radlje ob Dravi, Vuhred, 1996, str. 30.

Geo-Koordinate:
46.58591328888385° geogr. širina, 15.234947204589843° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Spodnja Orlica 2
2365 Vuhred
Kapela stoji na domačiji Berdajenk, Spodnja Orlica 2, ob
cesti Ribnica na Pohorju – Vuhred.

Upodobljeni motivi / napisi:

V notranjosti je kip Janeza Nepomuka.

Čas nastanka:
1904

Lastnik / Varuh:

Rapac Ivanka, Spodnja Orlica 2, 2365 Vuhred
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Breznikov križ

Kategorija:

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ je bil leta 2009 obnovljen. Prekrit je s pločevino, ograja okoli križa
je lesena in jo bodo še obnovili. Lastniki skrbijo, da je križ vedno urejen in
okrašen.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Legenda oziroma zgodba zakaj je bil Breznikov križ postavljen se je dobro
ohranila do danes in jo poznajo vsi trije rodovi današnjih lastnikov Breznikove domačije. Kmetijo Lorenci Draga je leta 1932 kupil njegov pradeda, ki je
prenesel legendo o križu naprej na svojega sina, ta pa naprej na svoje otroke. Prejšnji lastnik Breznikove domačije, katerega ime se ni ohranilo, je nekega dne okoli leta 1928 odšel na lov (jago). Dekla pa je doma pekla kruh in
iz krušne peči je ušel ogenj, ki se je razširil po celotni hiši. Ko se je gospodar
vračal domov z lova, je videl kako njegova hiša gori. To ga je tako presunilo,
da je na mestu umrl. In v ta namen je bil postavljen Breznikov križ.
VIR: Lorenci Draga, Lorenci Eriha in Lorenci Romana (2009).

Geo-Koordinate:
46.64955400195066° geogr. širina, 15.176839828491211° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Sv. Trije Kralji 74
2360 Radlje ob Dravi
Križ stoji na robu travnika na domačiji Breznik, Sv. Trije
Kralji 74

Upodobljeni motivi / napisi:

Nad kipom Jezusa Kristusa je le napis INRI.

Čas nastanka:

Križ je bil postavljen okoli leta 1928, leta 2009 je bil
obnovljen.

Lastnik / Varuh:
Lorenci Drago
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Buškajšn križ

Kategorija:

Znamenje / Križ, Križ ob poti

Opis
Nad Buškajšno hišo stoji lesen križ z ograjo. Križ ima leseno streho, kip Jezusa Kristusa in napis INRI.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvotno je križ stal na drugem mestu, bolj južno. Ker so tam začeli graditi
cesto, poleg tega je bil križ že v zelo slabem stanju, so ga obnovili in postavili
na mesto, kjer stoji danes.
Križ je bil postavljen v dober namen pripoveduje ga. Marija Holer.
VIR: ustni vir, ga. Marija Holer (2009).

Geo-Koordinate:
46.64006717311742° geogr. širina, 15.290050506591796° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Remšnik 24
2363 Podvelka
Križ stoji nad Buškajšo, Remšnik 24, ob cesti, ki vodi do
sv. Urbana.

Upodobljeni motivi / napisi:
INRI

Čas nastanka:
19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Holer Marija
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Buznikova kapela

Kategorija:

Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je majhna, z dvokapno streho, nad vrati ima letnico postavitve in obnove. Vrata kapele so pravokotne oblike in lesena.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Postavljena je bila leta 1948 na mestu, kjer je izgubil življenje borec Lackovega odreda Ivan Helbing s Kaple. Kapelico je dala postaviti njegova mati.
Kasneje so nekaj metrov pred kapelico borci Lackovega odreda postavili
še spominsko obeležje, na katerem so poleg Ivana navedeni še ostali, ki so
padli v bitki pri sv. Urbanu.
VIR: Marjan Račnik, Znano in neznano o Remšniku, Remšnik: v samozaložbi,
2003, str. 75., www.geoprostor.net (2009)., Ustni vir, ga. in g. Silva in Aleš Prater (2009).
Geo-Koordinate:
46.648972662244645° geogr. širina, 15.299663543701171° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Radelca 20
2363 Podvelka
Kapela stoji v bližini cerkve sv. Urbana, nad domačijo
Buzonik, Radelca 20.

Upodobljeni motivi / napisi:

Nad vhodom v kapelo sta zapisani letnici postavitve in
obnove: 1948 in 1998.
V notranjosti ima velik kip Marije.

Čas nastanka:
1948

Lastnik / Varuh:

Prater Aleš in Silva
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Čavkova frjača

Kategorija:

Obrt / Kmetijstvo / Industrija, Sušilnica

Opis
Frjača je jama, zazidana en meter v zemljo, na vrhu obdelana z lesom, da ni
bilo vlažno. Do tu je bil v zemljo zazidan rov dolžine pet ali šest metrov, da
je bil ogenj dosti oddaljen, da lan ni zgorel. Za sušilnico so izbrali malo bolj
strm teren – pobočje da je toplota, če je imela malo vzpona boljše delovala.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Uporabljali so jo za sušenje lana in sicer, da so lahko pozneje predelali laneno slamo v predivo. Že dan prej, da so prišle žene opravljat to opravilo so v
sušilnici pošteno zakurili.
VIR: ustni vir, g. Branko Kanop (2009)

Geo-Koordinate:
46.55092180732364° geogr. širina, 15.207223892211914° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Sv. Anton 106
2365 Vuhred
Nahaja se v gozdu za Čavkovim hlevom na domačiji
Čavk, Sv. Anton na Pohorju 106.

Čas nastanka:

Postavljena je bila po 2. svetovni vojni, okoli leta 1950

Lastnik / Varuh:

Kanop Frančišek in Jožefa
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Cerkev sv. Treh kraljev

Kategorija:

Kapela / Križev pot

Opis
Cerkev se nahaja na vrhu hriba na Sv. Treh kraljih, na nadmorski višini 812
m. Cerkvena stavba je dolga 22 m, široka 8 m in visoka 5,5 m. Je enoladijska cerkev s triagonalno zaključenim prezbiterijem. Zvonik in zakrstija se
nahajata na zahodnem delu cerkve, tik za vhodom vanjo. Prezbiterij in ladja
cerkve sta obokana, tla so narejena iz kamnitih kvadratnih plošč. Cerkev ima
tipična baročna okna. Ima en glavni in dva stranska oltarja. Glavni oltar je
posvečen sv. Trem kraljem, desni sv. Frančišku Ksaverju, levi pa sv. Luciji. Vsako leto poteka tukaj maša meseca maja (Izidorjeva nedelja), meseca julija
(Aleševa nedelja) in polnočnica na božični večer.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na mestu, kjer je sedaj cerkev, so domačini najprej postavili tri križe in nato
leseno kapelo, ki pa je bila okrog 1680 leta uničena. Temeljni kamen za
cerkev je bil položen leta 1691, dogradili so jo v letu 1732. Dominikanski
samostan v Marenbergu je leta 1695 daroval cerkvi kelih. Leta 1747 je bil
izdelan glavni oltar, ki so ga 1891 obnovili. Zaradi pogostih hudih neurij na
tem hribovitem področju, je bila cerkev zgrajena z namenom, da varuje ljudi in območje pred vremenskimi pojavi. Njen zavetnik je sv. Aleš, ki je hkrati tudi zavetnik pred naravnimi katastrofami. Pred prvo svetovno vojno je
imela cerkev 3 zvonove iz let 1856 in 1842. V obdobju med vojnama je bila
cerkev brez zvonov, nove je pridobila po koncu druge svetovne vojne. Obnovljena leta 1911, nazadnje pa leta 2005, ko so stolp prekrili z novo streho.
Leta 2008 in 2009 je bila obnovljena južna in vzhodna stran strehe. Do leta
1919 je tukaj živel tudi mežnar s svojo družino. Tega leta je mežnarija skupaj
z mežnarjem in njegovo ženo pogorela. Postavili so novo mežnarijo, ki pa je
do danes ostala brez mežnarja.
VIR: Jevšnik Mateja, Zgodovina župnije Radlje, 2008, str. 90 – 94.,
www.skofija-sobota.si; 28.7.2009.

Geo-Koordinate:
46.63685541626528° geogr. širina, 15.198469161987304° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Sv. Trije Kralji 57
2360 Radlje ob Dravi
Vrh hriba Sv. Treh Kraljev, Sv. Trije Kralji 57

Upodobljeni motivi / napisi:

Glavni oltar zaznamujejo kipi sv. Treh kraljev. S Tremi
kralji se konča božična doba ali dvanajsterodnevje.
Demoni ne strašijo več, zato je na ta dan in njegov
predvečer veliko šeg in verovanj. V navadi je kropljenje hiš z blagoslovljeno vodo in kajenje s kadilom. Na
vhodna vrata se napiše začetnice imen treh kraljev z
letnico novega leta: 20 + G + M + B + 08. Trije kralji, v
ljudskem izročilu Gašper, Miha, Boltežar, so po evangeliju
modri z Vzhoda, ki so sledili zvezdi, našli novorojenega
Jezusa, se mu poklonili in ga obdarovali. V cerkvi je
oljna slika Marijinega kronanja. Na levem stranskem
oltarju je upodobljena sv. Lucija (Lucija se je rodila v
Sirakuzah na Siciliji. Že kot otrok se je zaobljubila, da
bo ohranila večno devištvo, čeprav ji je mati že izbrala
ženina. Mati se je kasneje vdala in dovolila hčerki živeti
odmaknjeno deviško življenje. Razočarani ženin pa jo je
zatožil cesarskemu namestniku, da je kristjanka. Dekle
so prijeli in jo v ječi hudo mučili, vendar je bila vedno
znova čudežno rešena. Preganjalec kristjanov jo je na
koncu umoril z mečem. Lucijo zaradi njenega imena,
ki pomeni »polna luči«, častijo kot priprošnjico za vid in
proti očesnim boleznim), na desnem stranskem oltarju
je upodobljen sv. Frančišek Ksaverij (bil je imenovan za
apostolskega nuncija v Indiji, kjer je nekaj let služboval,
nato je opravljal apostolsko delo še drugod po Aziji. Leta
1552 je na poti do Kitajske zbolel in umrl. 12. marca 1622
je bil razglašen za svetnika, leta 1927 pa je bil dodatno
imenovan za zavetnika vseh misijonov in misijonarjev.
Sveti Frančišek Ksaverij goduje 3. decembra). Na desnem
stranskem oltarju je tudi slika sv. Izidorja (Izidor Seviljski
se je rodil okoli leta 556 v španskem mestu Kartagina.
Zavzemal se je za izobraževanje in vodil več sinod in
koncilov. Bil je velik učenjak in po njegovi zaslugi zahod
pozna Aristotla. Napisal je več knjig. S svojimi gorečimi
pridigami je pripomogel k spreobrnjenju Vizigotov od
arianizma h katoliški veri. Umrl je 4. aprila leta 636. Leta
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1598 je bil razglašen za svetnika, zavetnika poljedelcev,
1722 pa za cerkvenega učitelja. Papež Janez Pavel II. je 7.
februarja 2001 imenoval sv. Izidorja Seviljskega, zadnjega latinskega cerkvenega očeta, za zavetnika interneta.
Je tudi narodni zavetnik Španije. Njegov god se obhaja
4. aprila).

Čas nastanka:

Temeljni kamen za cerkev je bil položen leta 1691 s
strani lavantinskega škofa Franca Gašperja pl. Stadiona.
Grajena je bila v obdobju 1691 – 1732 na zemljišču, ki je
bilo v lasti dominikanskega samostana v Marenbergu
(Radljah).

Lastnik / Varuh:

Nadškofija Maribor, župnija Radlje

Evidenčna številka dediščine:
EŠD 3302

14

Četvorni železniški viadukt

Kategorija:

Most, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Železniški most je bil zgrajen iz kamna, lomljenega v Orlici. Most ima železno
ograjo. Grajen je bil v času gradnje železniške proge Celovec - Maribor.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pred izgradnjo koroške železnice je bil narejen dvojni viadukt čez Vuhreščico
ob izlivu v reko Dravo in čez cesto, ki je vodila do takratnega pristanišča
splavov in šajk.Koroško železniško progo so začeli graditi okoli leta 1860
iz Maribora do Franzensfeste na Tirolskem. V Vuhredu je bilo za potrebe
železnice porabljenih veliko njiv in travnikov. Prva lokomotiva je peljala skozi Vuhred leta 1862. Leta 1863 pa je bila postavljena železniška postaja, ki
stoji še danes.
VIR: Sušek Maks, Pahernikovi gozdovi: biografija rodbine Pahernik, Radlje,
Pahernikov sklad, 2005, str. 11, 12.

Geo-Koordinate:
46.59617632048167° geogr. širina, 15.230183601379394° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Vuhred
2365 Vuhred
Ob izlivu Vuhreščice v reko Dravo.

Čas nastanka:
1863
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Dajnikova spominska
plošča padlim borcem

Kategorija:
Pomnik

Opis
ZZS Vuzenica je na Dajnikovo hišo postavila spominsko plošč padlim partizanom. Plošča je iz granita z vklesanim besedilom: TU PRI DAJNIKU SO NACISTI USTRELILI 3.XI.1944 ČLANA OKRAJNEGA KOMITEJA KPS MARENBERG
NIKOTA VRHNJAKA IZ SV. JEDERTI IN UJELI RANJENEGA ČLANA OKRAJNEGA
ODBORA OF FRANCA RIBIČA – ZVONKA IZ VUZENICE TER GA 14. XII. 1944
USTRELILI KOT TALCA V STARŠAH PRI PTUJU

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spominska plošča je obešena na hiši pri Dajnikovih, v spomin na padle
borce. 3. Novembra 1944 so se pri Dajnikovih oglasili partizani: Franc Ribič
– Zvonko iz Vuzenice, Niko Vrhnjak iz Sv. Jederti, Rudolf Verdinek iz Mute
in Cirila Podgornik. V hiši so se počutili varne, saj zadnje mesece ni bilo več
Nemcev. Ko so Partizani obedovali ko so se naenkrat iz gozda pojavili Nemci. V strelskem napadu so umorili vse, edino Ribič se je uspel rešiti. Nemci so
na hišo vrgli granato, gospodarja in sina pa so odpeljali v mariborske zapore.
VIR: Marija Makarovič, Frida Mravljak, Sv. Anton na Pohorju: domačije in ljudje, Ljubljana: šola retorike za Krajevno skupnost Sv. Anton na Pohorju, 2006.
str. 145-146.

Geo-Koordinate:
46.56272584156842° geogr. širina, 15.195550918579101° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:
Sv. Anton 52
2365 Vuhred
Pri domačiji Dajnik

Čas nastanka:

po 2. svetovni vojni

Lastnik / Varuh:
Švajger Jožek
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Dajnkov križ

Kategorija:

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

Opis
Je kvadratnega tlorisa s širšim podstavkom, ožjim stebrom in širšo hišico z
nišami ter strešico na vrhu. Križ je postavljen iz kamna.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Znamenje je verjetno starejše, saj naj bi po legendi na to znamenje prestavljali sliko svetega Antona Padovanskega, ki se je pojavljala na brezi vrh
hriba. Domačini so se odločili, da bodo na tem mestu postavili cerkev, ki
bo namenjena sv. Antonu Padovanskemu. Ker je bila ta breza in podoba
na neugodnem mestu, so se odločili, da jo bodo prestavili nekoliko nižje in
so na kamniti steber postavili Dajnikov križ, kjer naj bi stala tudi cerkev. Že
naslednjo jutro se je slika pojavila na vrhu brega, kjer je stala prej. Cerkev
so potem gradili na tem mestu, glavni oltar pa stoji na mestu, kjer je nekoč
rasla breza. Ohranil se je tudi Dajnikov križ oziroma steberno znamenje. Danes je v njegovi odprtini kip sv. Antona Padovanskega, ki nas opominja na
legendo.
VIR: Branka Roškar, Župnija sv. Anton na Pohorju, Sv. Anton na Pohorju: Župnija, 2009, str. 18. www.geoprostor.net (24.11.2009)., Register
nepremične kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/ (24.11.2009).

Geo-Koordinate:
46.56104392356899° geogr. širina, 15.197439193725586° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Sv. Anton 52
2365 Vuhred
Znamenje stoji južno od stranske ceste, ki vodi od Sv. Antona na Pohorju proti Vuhredu, v bližini domačije Dajnik.
Sv. Anton na Pohorju 52.

Upodobljeni motivi / napisi:

Kip Sv. Antona Padovanskega

Čas nastanka:
19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Švajger Jožek

Evidenčna številka dediščine:
EŠD 18282
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Dekoracija na fasadi
Pahernikove vile, Vuhred

Kategorija:

Fasadni ornament

Opis
Pahernikova vila se nahaja v starem jedru vasi, severno pod cerkvijo Sv. Lovrenca. Zgrajena je bila leta 1877. Njeni lastniki so bili veleposestniki, ki so
se ukvarjali zlasti z žagarstvom in trgovino z lesom. Nekoč imenitna stavba
je danes ohranila le manjši del svojega prestiža. Najočitnejša je likovna dekoracija okrog oken ter na pilastrih vhodnega rizalita, izvedena v zgrafito
tehniki.

Geo-Koordinate:
46.595380120329594° geogr. širina, 15.229904651641845° geogr. dolžina

Geografska določitev lege:

Vuhred 136
2365 Vuhred
V starem jedru Vuhreda, severno od cerkve Sv. Lovrenca

Čas nastanka:
L. 1877

Evidenčna številka dediščine:
18299
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Dmnična peč pri Zgornjem
Kočniku, Radelca

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Vzhodno od cerkve Sv. Urbana leži samotna kmečka domačija z izjemnimi primeri stavbne dediščine. Mogočno, tipično gospodarsko poslopje,
stanovanjska hiša dimničnega porekla, kašča s kletjo ter preša s kletjo.
Na preši, ki je najmlajša stavba na domačiji, se nahaja letnica 1886, ostale stavbe niso datirane. Večina objektov je v zelo slabem gradbenem
stanju. Delno lesena, delno zidana kmečka hiša je bila zgrajena verjetno ob koncu 18. ali v začetku 19. stoletja. V pregrajenem prostoru
nekdanje dimnice se je ohranila dimnična peč, v kateri so pekli kruh in
pripravljali tudi preosatlo hrano. Prvotno je dim iz peči prehajal pod
strop bivalnega prostora in nato pri različnih stenskih odprtinah na
plano. Pri prenovi, verjetno v začetku 20. stoletja, so dimnico posodobili
z dozidavo štedilnika in urejenim odvodom dima skozi dimnik.
Geo-Koordinate:
46.64578303940065° geogr. širina, 15.28923511505127° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Radelca 11
2360 Radlje ob Dravi
Radelca 11. Ob slovensko - avstrijski meji, vzhodno
od cerkve Sv. Urbana

Čas

n a s ta n k a :

Konec 18. ali začetek 19. stoletja

Lastnik / Varuh:
Rudolf Helbl

19

Domačija
Rosenhof - Rožni dvor

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Ob severnem robu naselja sta dobro ohranjeni stanovanjska hiša in
mogočno gospodarsko poslopje.
Kamnito zidovje gospodarskega poslopja nadgrajuje strma dvokapna
streha s polnimi čopi, pokrita s skodli. Hlev v pritličju je sestavljen iz
dveh delov, od katerih ima eden lesen strop, drugi pa opečni obok, ki
izhaja iz osrednjega nosilnega stebra. V delno lesen senik v nadstropju
je dohod izveden po »mostu« z bočne strani poslopja. Stene kamnitega
dela skednja se odpirajo z večjimi pokončnimi okni z gladkimi obrobami, mrežami in tradicionalnimi polkni.
Stanovanjska hiša je enonadstropna. Pokriva jo strma salonitna streha.
V tretji osi je kamnit polkrožen portal s posnetim robom. Fasada je
novejša, ob južni steni oporniki in prislonjena lesena lopa. Pritlični prostori so obokani, veža ima grebenaste oboke, desno stopnišče spremlja
plitva banja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Gospodarsko poslopje je edinstven spomenik tovrstne arhitekture na
širšem območju. V osnovi ga zaradi nekaterih pomembnih detajlov
postavljamo v poznogotsko obdobje.
VIR: www.radlje.si (30.9.2008)., www.geoprostor.net (18.11.2009).,
Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, številka 21, september 1995, str. 414.

Geo-Koordinate:
46.615591135710474° geogr. širina, 15.224626064300537° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ulica pod Perkolico 1
2360 Radlje ob Dravi
Središče naselja Radlje, Ulica pod Perkolico 1.

Čas

n a s ta n k a :

Prva polovica 17. stoletja

Lastnik / Varuh:
Korat Kristjan in Edi

Evidenčna
EŠD 2854

številka dediščine:
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Dvorec Radlje

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament, Portal, vrata

Opis
Stavba je grajena v obliki črke L. Je enonadstropna in ima strmo opečno
dvokapnico na čep. V pritličju predirajo severno dvoriščno fasado štirje
arkadni loki in portal iz peščenca z grbom gospodov Marenberških
in opatinje samostana dominikank (portal je prenesen iz samostana).
Pritličje je banjasto obokano, prostori v nadstropju so ravno stropani.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na začetku 18. stoletja so nekdanjo grajsko pristavo na zahodu trga prezidali v Spodnji grad, ki je po uničenju gradu služil grajski gospoščini.
Današnja podoba dvorca je močno spremenjena, od prvotne stavbe so
ostale le pritlične dvoriščne arkade. Leta 1940 so v dvorec prenesli samostanski portal z grbom Sigfrida Marenberškega in grbom priornice
Marije Ivane Linzer. Lastnikov dvorca je bilo več. Zadnji med njimi so bili
družina Terezije Suppanz, ki je imela tukaj svojo občasno rezidenco. Po
vojni je bila v dvorcu najprej gospodinjska šola, nato dve leti osnovna
šola.
VIR: Breda Bobovnik, Radeljski park z grajsko pristavo in samostanom,
osnovna šola Radlje ob Dravi, Radlje ob Dravi, 1993, str. 37-39., www.
geoprostor.net (19.11.2009)., Medobčinski uradni vestnik Štajerske in
Koroške regije, številka 21, september 1995, str. 390.

Geo-Koordinate:
46.61641651652913° geogr. širina, 15.20881175994873° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koroška cesta 68
2360 Radlje ob Dravi
Zahodno obrobje Radelj. Koroška cesta 68

Čas

n a s ta n k a :

Okoli leta 1700

Lastnik / Varuh:

Občina Radlje ob Dravi

Evidenčna
EŠD 4824

številka dediščine:

21

Ebjekova spominska
plošča padlim partizanom

K at e g o r i j a :
Pomnik

Opis
Na stanovanjski hiši na Ebjenkovi domačiji je na pročelju spominska
plošča z napisom: V TEJ HIŠI SO PADLI – DRVENIK NIKO, STRMČNIK
FRANC, SKRALOVNIK ANTON ROD KI TU PREBIVA, TO SVOBODO ČUVAL
BO, ZNAL CENITI BO, LJUBITI, KAR PLAČALI STE S KRVJO.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ob koncu leta 1943 so Nemci nepričakovano napadli skupino borcev
Pohorskega odreda, ki se je zadrževala pri Ivanu Strmčniku – Ebjenku. V
boju so padli trije partizani.
Ebjenkova družina je imela med vojno odprta vrata za vse borce, tukaj je delovala tudi kurirska postaja. Konec novembra 2009 se je v hiši
zbrala skupina borcev, na enkrat so hišo obkolili Nemci. Iz hiše je skočil
zdravnik Drvenik, ki so ga Nemci ubili. Ostali borci so se skrili v bunker,
ki je bil pod kuhinjskem podom. Nemci kljub temeljiti preiskavi niso
našli nikogar. Gospodinjo so dolgo zasliševali in ji grozili.
Tudi leta 1944 je nekdo izdal, da se pri Ebjenkovih skrivajo partizani.
Takrat sta bila ubita Franc Strmšnik in Anton Skralovnik. Ivan in Marija
Strmšnik sta po tem dogodku odšla k partizanom. Po odhodu družine s
kmetije so Nemci kmetijo oropali in opustošili. Po vrnitvi na kmetijo leta
1945 sta Ivan in Marija Strmšnik začela kmetijo obnavljati in kmetovati.
VIR: Marija Makarovič, Frida Mravljak, Sv. Anton na Pohorju: domačije in
ljudje, Ljubljana: šola retorike za Krajevno skupnost Sv. Anton na Pohorju, 2006. str. 163-169., www.geoprostor.net (23.11.2009)., Medobčinski
uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, številka 21, september 1995,
str. 423.

Geo-Koordinate:
46.548663993273195° geogr. širina, 15.190486907958984° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Anton 111
2365 Vuhred
Ebjenkova domačija, Sv. Anton na Pohorju 111.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči: V TEJ HIŠI SO PADLI – DRVENIK NIKO,
STRMČNIK FRANC, SKRALOVNIK ANTON ROD KI TU
PREBIVA, TO SVOBODO ČUVAL BO, ZNAL CENITI BO,
LJUBITI, KAR PLAČALI STE S KRVJO.

Čas

n a s ta n k a :

po 2. svetovni vojni

Lastnik / Varuh:
Strmšnik Janez

Evidenčna
EŠD 8221

številka dediščine:
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Fasadni ornament na
Barakarjevem hlevu

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Na hlevu Barakarjeve domačije je še danes lepo viden fasadni ornament, kjer so ohranjene inicialke in letnica izgradnje hleva: 19 P. F. K. 51,
ki pomenijo Peter Frančišek Kovač in leto izgradnje 1951. Inicialke so
izpisane v fasado hleva.
VIR: ustni vir, ga. Jerneja Čoderl (2009).

Geo-Koordinate:
46.55219086418461° geogr. širina, 15.228188037872314° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Anton na Pohorju 98
2630 Radlje ob Dravi
Barakarjeva domačija, Sv. Anton na Pohorju 98.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

19 P. F. K. 51, ki pomenijo Peter Frančišek Kovač in
leto izgradnje 1951.

Čas

n a s ta n k a :

Leta 1951

Lastnik / Varuh:
Kovač Dušan

23

Fasadni ornament na šoli

K at e g o r i j a :

Slika, kip, Fasadni ornament

Opis
Na sprednji strani šole je na steni iz lesa narejen mlin,tudi leseno
kolo,zraven je del drevesnega debla, struga pa je upodobljena s
kamenčki- prodom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Fasadni ornament na šoli so naredili učenci ob 590 letnici Vuhreda. Leseno mlinsko kolo, struga potoka upodobljenega s prodom uprizarjajo prvo omembo kraja povezanega z mlinom. Plemič iz Vuzenice je za
svojo hčer, ki je bila v dominikanskem samostanu, določil letni dohodek
od mlinarske dejavnosti, eno dunajsko marko na leto. To pomeni, da so
že leta 1408, ko se Vuhred prvič omenja kot vas, že izkoriščali vodno
energijo Vuhreščice.
VIR: ga. Frida Mravljak (2009).

Geo-Koordinate:
46.593817174899904° geogr. širina, 15.232629776000976° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vuhred
2365 Vuhred
Osnovna šola Vuhred

Čas

n a s ta n k a :

1997 (ob 590 letnici kraja)

Lastnik / Varuh:
Osnovna šola Vuhred
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Fasadni ornamenti
Barakarjeve trgovine
in okrepčev

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Fasadni ornament se nahaja na hiši Barakarjeve trgovine in
okrepčevalnice. Na fasado hiše sta izpisana napisa TRGOVINA IN
OKREPČEVALNICA.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Gospodar Peter Kovač je leta 1925 prevzel kmetijo pri Barakaru. Takrat je
bila na mestu današnje hiše baraka in od tu tudi ime za kmetijo. Hišo so
povečali in dozidali leseni del. V večji sobi so imeli od leta 1928 do leta
1953 tudi gostilno. Blizu hiše so postavili še eno stavbo, katero je odkupila zadruga za trgovino in gostilno. Pozneje si je lastnik Peter Kovač
premislil in odkupil stavbo nazaj, saj ni želel imeti gostilne in trgovine
tako blizu doma. Na hiši so še danes lepo vidni napisi in letnica 1952, ko
je bila stavba zgrajena. Na hiši je še danes ohranjeno orginalno Obrtno
dovoljenje iz leta 1925 za izvajanje gostilniške in kavarniške obrti.
VIR: ustni vir, ga. Jerneja Čoderl (2009).

Geo-Koordinate:
46.55219086418461° geogr. širina, 15.228080749511718° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Anton na Pohorju 98
2365 Vuhred
Barakarjeva domačija, Sv. Anton na Pohorju 98.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na fasadi hiše sta napisana napisa TRGOVINA IN
OKREPČEVALNICA

Čas

n a s ta n k a :

Leta 1952

Lastnik / Varuh:
Kovač Dušan
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Feršov križ

K at e g o r i j a :

Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ s podobo križanega Kristusa je nekoč stal severneje od
današnje lokacije, na Radeljskem polju. Po vojni so ga nemški ujetniki
prestavili na lokacijo ob potoku. Ker pa je bil ponovno podrt, ga je Rupert Vezovnik postavil na gozdni rob.
VIR: Vesna Jurač, Ivan Pečovnik (2009).

Geo-Koordinate:
46.59878600563191° geogr. širina, 15.218939781188964° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dobrava 24
2360 Radlje ob Dravi
Na gozdnem robu

Čas

n a s ta n k a :

Pred drugo svetovno vojno

26

Florjanova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Florjanova kapela je zidana z dvokapno streho. Streha je prekrita s kritino, obarvana je z rumeno barvo. Vrata so lesena.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Tja vodi vsako leto procesija. Zgrajena je bila leta 1912 ob nekdanji Pahernikovi drevesnici, v kateri so znamenita drevesa: duglazija, platana,
zeleni bor, tisa. Leta 1996 je bila kapela obnovljena.
VIR: Marija Makarovič in Majda Sušek,Trije rodovi o Vuhredu in okolici.
Občina Radlje ob Dravi, Vuhred, 1996, str. 30.

Geo-Koordinate:
46.59359599973614° geogr. širina, 15.225698947906494° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vuhred 142a
2365 Vuhred
Leži na griču nad pokopališčem, ob nekdanji Pahernikovi drevesnici

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V notranjosti je kip sv. Florjana.

Čas

1912

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Gracej Jožef in Anica, Vuhred 142 A, 2365 Vuhred
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Golenova kapela

K at e g o r i j a :

Kapela / Križev pot, Spominska kapela

Opis
Kapelica je zaprtega tipa in ima polkrožni oltarni zaključek z okroglim
okencem. Polkrožno sklenjen vhod zapirajo lesena vrata. Notranjščina
je obokana, v oltarni niši so kipi sv. Boštjana, dveh svetnikov in dveh
svečenoscev. Kapela je primer baročne arhitekture s kvalitetnimi kipi
manierističnega sloga.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
kapela stoji med dvema lipama, ki sta bili posajeni leta 1935 v spomin na kralja Aleksandra, ubitega v atentatu v Marseillesu. Kapelica je
posvečena sv. Boštjanu. Pred leti, v času Jugoslavije so kipec ukradli.
Našla ga je takratna milica na otoku Rabu, preden so ga hoteli izvoziti v
Ameriko in ga vrnili lastnikom.
VIR: Register nepremične kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/
(8.12.2009)., Marjan Račnik, Znano in neznano o Remšniku, Remšnik:
v samozaložbi, 2003, str. 73., Medobčinski uradni vestnik Štajerske in
Koroške regije, številka 21, september 1995, str. 406.

Geo-Koordinate:
46.623181217310694° geogr. širina, 15.302495956420898° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Remšnik 55
2363 Podvelka
Stoji na koncu drevoreda ob cesti proti lovski koči.
Remšnik 55

Čas

n a s ta n k a :

Ni znan

Lastnik / Varuh:
Unuk Alojz, Ivanka

Evidenčna
EŠD 8163

številka dediščine:
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Grajfova kapelica,
Št. Janž pri Radljah

K at e g o r i j a :

Kapela / Križev pot

Opis
Ob nekdanji poti k cerkvi sv. Janeza Nepomuka stoji kapelica zapretega tipa s polkrožnim oltarnim zaključkom in skodlasto dvokapno
streho. V kapelico vodi sedlasto oblikovan vhod z lesenimi vratnicami.
Notranjščina je banjasto obkana, v njej stoji na oltarni mizi razpelo s
Križanim.
Kapela je baročna in je dopolnilo k ambientu bližnje baročne cerkve.
Kapela stoji ob lipi.

Geo-Koordinate:
46.62455173998974° geogr. širina, 15.251297950744629° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Št. Janž pri Radljah 45
2360 Radlje ob Dravi
Št. Janž pri Radljah, južno pod domačijo Grajf (Št.
Janž pri Radljah 45)

Čas

n a s ta n k a :

18. stoletje

Lastnik / Varuh:

Jurač Marjana in Mihael, Dobrava 40, Dobrava

Evidenčna
8169

številka dediščine:
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Grob borca za severno
mejo, Matija Glada

K at e g o r i j a :

Nagrobna plošča, Kultni in pravni spomenik

Opis
Na Radeljskem pokopališču je grob z nagrobnikom iz granita, posvečen
borcu za severno mejo Matiji Gladu, naredniku Koroškega planinskega
peš polka, ki je padel 8. maja 1919 v bojih za Dravsko dolino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Leta 1922 se je na pobudo in s sredstvi društva Narodna obramba postavil nagrobnik borcu za severno mejo Matiji Gladu. V letih 1919-1920
so potekali boji za osvoboditev naše severne meje in mnogo prostovoljcev generala Maistra in Malgaja je pokopanih vzdolž te meje. Spomenik enemu padlemu borcu je hkrati pomnik teh odločilnih bojev ter
končne priključitve Dravske doline k novi državi.
VIR: Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, številka 21,
september 1995, str. 423, 424., www.geoprostor.net (19.11.2009).

Geo-Koordinate:
46.613542368239266° geogr. širina, 15.234153270721435° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Mariborska cesta
2360 Radlje ob Dravi
Pokopaliče v Radljah ob Dravi

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na nagrobniku je napis:
MATIJA GLAD
narednik slov. plan. polka
rojen 1890 v Brezniku na Kranjskem,
padel za svobodo Dravske doline
8. maja 1919
Slava mu!

Čas

n a s ta n k a :

Leta 1922

Evidenčna
EŠD 8222

številka dediščine:
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Hedlova kapela

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Kapelica je zidana s fresko sv. Martina, ki je v polkrožno oblikovani niši
na prednji fasadi.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na njenem mestu je bila v preteklosti postavljena cerkev, ki so jo pozneje podrli, njeno opeko pa so uporabili za gradnjo mostu na Vasi.
VIR: ustni vir, g. Jože Hedl (2009).

Geo-Koordinate:
46.60177887962963° geogr. širina, 15.257713794708252° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Spodnja Vižinga 14
2360 Radlje ob Dravi
Domačija Hedl, ob magistralni cesti Maribor – Dravograd, Spodnja Vižinga 14.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Freska sv. Martina, ob kateri stoji kip Marije Device.
Nad sliko je letnica obnove 1995.
Na vrhu strehe je lesen križ.

Čas

n a s ta n k a :

Leta 1991, obnovljena 1995

Lastnik / Varuh:
Jože Hedl
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Helblnov križ

K at e g o r i j a :

Znamenje / Križ, Križ ob poti

Opis
Helblov križ stoji pred domačijo Helbl, ob cesti. Križ je lesen z leseno
streho. Ima kip Jezusa Kristusa.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju g. Maksimiljana je bil križ postavljen v spomin na
njegovega strica, ki se je na tem mestu ponesrečil pri delu s konji.
VIR: www.geoprostor.net (8.12.2009)., Ustni vir, g. Maksimiljan Hiter
(2009).

Geo-Koordinate:
46.63535260217932° geogr. širina, 15.294256210327148° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Remšnik 25
2363 Podvelka
pred dvoriščem skozi katerega vodi cesta proti nekdanjemu mejnemu prehodu

Upodobljeni

motivi

INRI

Čas

1948

/

napisi:

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Hiter Maksimiljan in Dragica
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Herkov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Križ je lesen na njem pa je podoba Jezusa Kristusa in Device Marije.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je bil postavljen okrog leta 1900, zaradi nesreče pri kateri si je gospodar poškodoval nogo. Leta 2000 so križ obnovili in dodali še podobo
Device Marije v spomin na gospo, ki je med vojno v bližini križa izgubila
življenje.
VIR: ustni vir g. Milhberger Friderik (2009).

Geo-Koordinate:
46.626423257929225° geogr. širina, 15.265588760375976° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vas 1
2360 Radlje ob Dravi
Domačija Herk, Vas 1.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Nad podobo Jezusa Kristusa je napis INRI

Čas

n a s ta n k a :

Ni znano

Lastnik / Varuh:
Milhberger Friderik
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Hoderjev križ

K at e g o r i j a :

Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Velik lesen križ stoji ob novi hiši na domačiji Zg. Hoder. Križ ima velik kip
Jezusa Kristusa in napis INRI nad njim.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je postavil Jurij Krelj. Nekega dne je gnal vole v Wies na sejem. Ko
se je vračal nazaj domov, je ob cesti malo nad domačijo Hoder, stal siromak. Gospod Krelj mu je dal nekaj denarja, ki ga je siromak tudi vzel. Ob
tem mu je rekel, da mora ob hiši postaviti križ, sicer se bo zgodila velika
tragedija pri hiši in takoj izginil. Gospod Krelj je napoved vzel zelo resno
in dal postaviti križ.
VIR: www.geoprostor.net (2009), Ustni vir, domači kmetije Huder (2009).
Geo-Koordinate:
46.64239484103779° geogr. širina, 15.301637649536132° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brezni vrh 1
2363 Podvelka
Domačija Zg. Hoder, tik ob novi hiši in cesti, Brezni
vrh 1, Podvelka.

Upodobljeni

motivi

INRI

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Stanislav Namestnik
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Irglova kapelica, Dobrava

K at e g o r i j a :

Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica pravokotnega tlorisa s polkrožnim zaključkom je pokrita z
opečno dvokapnico. Fasade členijo neogotski elementi - šilasta vhodna
odprtina z dvokrilnimi lesenimi vratnicami in šilasti okenski odprtini.
Nastala je v začetku 20. stoletja.

Geo-Koordinate:
46.59798984382443° geogr. širina, 15.224411487579345° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dobrava 25 c
2360 Radlje ob Dravi
Dobrava, v bližini hiše Dobrava 25 c

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stoletja

Lastnik / Varuh:

Verdinek Albina in Jožef, Dobrava 25 c, Dobrava

Evidenčna
18258

številka dediščine:
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Juntarjev križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Križ stoji na betonskem podstavku. Streha križa je prekrita s skodlami.
Ima kip Jezusa Kristusa in napis INRI nad njim. Lastniki skrbijo, da je križ
vedno lepo urejen in okrašen.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju Ribič Kristine se je ohranila legenda, da je bil Juntarjev križ postavljen na mestu, kjer naj bi umrl nek domačin. Ni se ohranilo ime ali podatek, ali je bil to mogoče gospodar Juntarjeve kmetije, ali
kdo drug s kmetije Juntar.
Vir: Kristina Ribič (2009).

Geo-Koordinate:
46.644457247921835° geogr. širina, 15.178706645965576° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Trije Kralji 64
2360 Radlje ob Dravi
Križ stoji na domačiji Juntar, Sv. Trije Kralji 64, nad
cesto Sv. Trije Kralji – mejni prehod Radlje.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Ima kip Jezusa Kristusa in napis INRI nad njim.

Čas

n a s ta n k a :

Točne letnice postavitve križa ni. Po pripovedovanju
Ribič Kristine sega legenda vsaj 5. rodov na Juntarjevi
domačiji nazaj, torej še pred letom 1900. Leta 2009 je
bil obnovljen.

Lastnik / Varuh:
Ribič Štefan
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Juntarjeva kašča

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija, Kašča

Opis
Cimprana kašča s podolžnim tlorisom je kamnito temeljena. Ima klet
z lesenim stropom in cimpran čelni zatrep. Do danes je ohranila svojo prvotno obliko. Še vedno je prekrita s skodljami – šintelji. Objekt je
dvoceličen, vzdolž vhodno in čelno fasado poteka nekoč zaprt gank.
Odprtine so manjše prezračevalne line v čelu stavbe, sekundarna okna
pri predelavi kašče v bivalne namene ter dvoje rustikalno oblikovanih
vhodov.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Okoli 300 let stara kašča je bila namenjena shranjevanju moke, žita, pridelkov in mošta. Z manjšimi popravili se je ohranila do danes. Vsi lastniki kmetije Juntar so kaščo obnavljali v prvotne slogu. Kašča je v uporabi
še danes, za spravilo pridelkov in mošta.
VIR: ustni vir ga. Ribič Kristina., Medobčinski uradni vestnik Štajerske in
Koroške regije, številka 21, september 1995, str. 411., www.geoprostor.
net (17.11.2009).

Geo-Koordinate:
46.64822830289418° geogr. širina, 15.179972648620605° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Trije Kralji 64
2360 Radlje ob Dravi
Domačija Juntar, ob cesti Sv. Trije Kralji – mejni prehod Radlje. Sv. Trije Kralji 64

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Ribič Štefan

Evidenčna
EŠD 8180

številka dediščine:
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Kajžarjeva gostilna

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Stavba je ohranila zunanjo prvotno podobo spredaj, z naprej pomaknjenim delom in napisom, prav taka je še gostilniška soba s šankom, le
da je lastnik Hubert Sgerm notranje prostore posodobil. Pred gostilno
je vrt obdan z brajdo,ki je bila že v prejšnjem stoletju speljana okrog
hiše.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Med gradnjo koroške železnice je bila leta 1864 zgrajena Kajžerjeva
gostilna. Leta 1900 jo je kupil Franc Sgerm in ta priimek se je ohranil
do danes. Samo nekaj let po drugi svetovni vojni je tam bila trgovina,
sicer pa so se vsa leta ukvarjali z gostinsko dejavnostjo. V gostilni so
se pogosto ustavljali pešci in furmani. V posebni sobi gostilne so imeli družbene večere lovci, ko je gospodinja iz divjačine pripravila golaž.
V gostilni so prirejali tudi poroke, sedmine, veselice in praznovanje ob
trgatvi.
VIR: Sušek Maks, Pahernikovi gozdovi: biografija rodbine Pahernik,
Radlje, Pahernikov sklad, 2005, str.12 – 14., Marija Makarovič in Majda
Sušek,Trije rodovi o Vuhredu in okolici, Občina Radlje ob Dravi, Vuhred,
1996, str.184-188 .

Geo-Koordinate:
46.59560128821195° geogr. širina, 15.231449604034423° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vuhred 3
2365 Vuhred
Gostilna stoji ob glavni cesti na začetku vasi, Vuhred
3.

Čas

1864

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Boštjan Sgerm
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Kalvarija, Radlje ob Dravi

K at e g o r i j a :

Križev pot, Kapela / Križev pot

Opis
Na skalnem hribu nad dvorcem so postavljene kamnite skulpture prizori iz Kristusovega pasijona. Osrednji motiv predstavlja skupina
Križanja. Ob lesenem razpelu z novejšim kipom Križanega sta na osemkotnih podstavkih iz peščenjaka kipa Marije in Janeza Evangelista.
Kipa še kažeta značilnosti 17. stoletja (mirna, nerazgibana figura, dolge
padajoče gube draperije). Skupino Križanja obdaja ovalno kamnito obzidje, do njega vodijo stponice.
Vzhodno od Križanja je kip Kristusa, ki nosi križ, ob poti pa sta kipa
sedečega Kristusa, kronanega s trnjem in Kristusa na Oljski gori.
Kvalitetne baročne plastike so iz leta 1724 in so pripisane graškemu kiparju J. J. Schoyu - oz. so delo njegove delavnice.
Obnovljen naj bi bil v letih 1784 in 1859.

Geo-Koordinate:
46.616843940937315° geogr. širina, 15.210249423980713° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2360 Radlje ob Dravi
zahodni del naselja, severovzhodno nad dvorcem
Mahrenberg

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Ob poti je vzidana plošča: RENOVATUM OPERA M
SATTLER I. KISSILAK 1859

Umetnik/umetnica:

J. J. Schoy oz. njegova delavnica

Čas

n a s ta n k a :

17. stoletje, prva polovica 18. stoletja; 1724

Lastnik / Varuh:

Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7 Radlje
ob Dravi; Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec d.d.,
Vorančev trg 1, Slovenj Gradec

Evidenčna
8162

številka dediščine:
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Kapela pri Vuhreščici

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je zidana, ima pravokotni tloris in dvokapno streho.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvič je bila obnovljena leta 1954,
potem še leta 1997, ko so jo
zaradi novega mostu prestavili v bližnji park.
VIR: Marija Makarovič in Majda Sušek,Trije rodovi o Vuhredu in okolici.
Občina Radlje ob Dravi, Vuhred, 1996, str. 29.

Geo-Koordinate:
46.59433324677174° geogr. širina, 15.230076313018798° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vuhred 132
2365 Vuhred
Središče naselja Vuhred, v neposredni bližini cerkve
sv. Lovrenca.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V notranjosti je kip Janeza Nepomuka, ki je zavetnik
in varuh mostov.
Nad vhodom je napis: SVETI JANEZ PROSI ZA NAS in
freska Božjega očesa.

Čas

n a s ta n k a :

Zgrajena je bila leta 1912, ko so gradili most čez
Vuhreščico.

Lastnik / Varuh:

Župnija Vuhred, oskrbuje jo Tončka Pinter
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Kapelica pri Grabenštanu

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Leta 2005 je ta kapelica bila obnovljena. Posebnost kapelice je njena trikotna oblika. Na prvi izmed treh sten je upodobljena Marija z Jezusom,
na drugi Oče nebeški in na tretji svetnika Kozma in Damjan, zavetnika
zdravilcev, zdravnikov, bolničarjev.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica je postavljena, ker se je na tem mestu iz skale, ki se dviga nad
reko Dravo v smrt podalo mlado dekle z nezakonskim otrokom, ki je
bilo razočarano v ljubezni. Njen otrok je bil sad ljubezni med njo in
kmetovim sinom, pri katerem je služila kot dekla. Ker je bila revna, se
nista smela poročiti, on pa je za ženo po očetovem ukazu moral vzeti
drugo, bogatejše dekle.
VIR: ustni vir, g. Ivan Pečovnik (2009).

Geo-Koordinate:
46.59815988912233° geogr. širina, 15.221729278564453° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dobrava 28
2360 Radlje ob Dravi
Ob apnenčasti skali, ki se dviguje nad reko Dravo na
južnem robu Radeljskega polja.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na prvi izmed treh sten je upodobljena Marija z
Jezusom, na drugi Oče nebeški in na tretji svetnika
Kozma in Damjan, zavetnika zdravilcev, zdravnikov,
bolničarjev.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje (obnovljena 2005)

Lastnik / Varuh:
Topler Jožef
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Kavčeva hiša

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Kavčeva hiša je bila sezidana leta 1880 na mestu nekdanje tkalnice
lanu, od tod tudi ime T-KAVC. Hiša je zidana s kamnom, notranjost pa je
bila prenovljena leta 1973.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Do druge svetovne vojne je bil v hiši sedež Občine Sv. Antona na Pohorju. Od 1880 do leta 1950gostinska dejavnost, od 1919 do 1952
pomožna pošta s svojim žigom in od 1945 do 1952 sedež Krajevnega
ljudskega odbora.
Pred obnovo so bila tla iz lesenih štukov. Do leta 1950 je bila tukaj gostilna, zato so bile v njej mize s stoli, ob stenah klopi in pri vhodu šank
ter pisalna miza s pošto. Iz lope je bil vhod v velbano kuhinjo z velikim
zidanim štedilnikom. Iz kuhinje desno je bil špajs in še naprej štibel. Iz
lope je bil vhod v še eno manjšo sobo in naprej proti severu v še en
manjši štibel. Tukaj je bila krušna peč, štibl je bil prav tako namenjen
gostom. Do kletnih prostorov so vodile kamnite stopnice, od tukaj je
vodil podzemeljski rov, kjer je bila shramba za krompir. Rov je bil povezan z gospodarskim poslopjem. Na podstrešju je bila soba, streha pa je
bila prekrita s skodlji. Okna so imela železne gitre. Vhodna vrata so bila
izrezljana ročno, podboj je bil iz kamna.
VIR: Jože Vrtovšek, Marija Makarovič, Frida Mravljak, Sv. Anton na Pohorju, domačije in ljudje, Šola retorike za krajevno skupnost Sv. Anton
na Pohorju, Ljubljana, 2006, str. 189-190.

Geo-Koordinate:
46.558329138908476° geogr. širina, 15.20181655883789° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Anton na Pohorju 53
2365 Vuhred
Kavčeva domačija, Sv. Anton na Pohorju 53.

Čas

1880

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Mravljak Drago

42

Kavčeva kapelica,
Sv. Anton na Pohorju

K at e g o r i j a :

Kapela / Križev pot

Opis
Preprosta kapelica pravokotnega tlorisa s triosminskim zaključkom je
pokrita z dvokapnico (tegola). Fasade členijo šilaste odprtine - portal
z leseimi vratnicami in okenski odprtini. V obokani noranjščini so kipi
Marije in dveh svetnikov (Anton Padovanski in Frančišek Asiški).

Geo-Koordinate:
46.558196347043875° geogr. širina, 15.201945304870605° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Anton na Pohorju 53
2365 Vuhred
Sv. Anton na Pohorju, ob domačiji Kavc (Sv. Anton na
Pohorju 53)

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stoletja, okoli 1889

Lastnik / Varuh:

Mravljak Drago, Sv. Anton na Pohorju 53, Sv. Anton
na Pohorju

Evidenčna
18279

številka dediščine:

43

Kitajska suličevka Cunninghamia Lanceolata

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Cunninghamia je zelo pogosta rastlina na gorskih planotah osrednje
in južne kitajske. Raste tudi na Tajvanu. V parkih je redka, ker potrebuje zavarovano lego in polsenco. Znano je, da raste, razen v radeljskem
parku, v parku 1. maja v Opatiji. K nam je bila prinesena v 20. stoletju
iz Kitajske.
Vir: Breda Bobovnik, Radeljski park z grajsko pristavo in samostanom,
Radlje ob Dravi: Osnovna šola, 1993, str. 104.

Geo-Koordinate:
46.61634282232467° geogr. širina, 15.209927558898925° geogr. dolžina

Čas

n a s ta n k a :

V 20. stoletju

Lastnik / Varuh:

Občina Radlje ob Dravi

44

Koglerjeva kapelica,
Sv. Anton na Pohorju

K at e g o r i j a :

Kapela / Križev pot

Opis
Rustikalna kapelica kvadratnega tlorisa s šotorasto sreho, krito s šintli.
Polkrožen vhod z lesenimi vratnicami, ob njem je kamit kropilnik. V
notranjščini je rustikalen kip Marije z Jezusom. Po zadnji obnovi so kapelico pokrili s pločevino.

Geo-Koordinate:
46.5651896097643° geogr. širina, 15.199520587921142° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2365 Vuhred
Sv. Anton na Pohorju, zahodno od Mršenkovega vrha

Čas

n a s ta n k a :

tretja četrtina 19. stoletja, 1863

Lastnik / Varuh:

Javornik Marjan Sv. Vid 3b, Sv. Vid; Javornik Anton,
Na klancu 16, Vuzenica; Vitrih Hubert, Ulica pri skali
2, Radlje ob Dravi; Čreslovnik Stanislava, Javornik 59,
Ravne na Koroškem

Evidenčna
18280

številka dediščine:

45

Komparjeva kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je dvokapna in prekrita s pločevinasto streho.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zakaj je bila kapela postavljena, lastniki ne vedo. Leta 2009 je bila obnovljena in 6.9.2009 tudi blagoslovljena.
VIR: www.geoprostor.net (11.12.2009); Marjan Račnik, Znano in neznano o Remšniku. Remšnik: v samozaložbi, 2003, str. 75; Ustni vir, domači
kmetije Kompar (2009).

Geo-Koordinate:
46.63417389526127° geogr. širina, 15.32369613647461° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brezni Vrh 52
2363 Podvelka
Ob cesti v bližini kmetije Kompar, Brezni vrh 52

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapeli je velik kip Marije, kateri je kapela tudi
posvečena. Nad vhodom je podoba Marije.

Čas

n a s ta n k a :

Ni znano, leta 2009 obnovljena.

Lastnik / Varuh:

Frančiška Veronik, Brezni vrh 52, 2363 Podvelka

46

Korankova kapelica,
Radelca

K at e g o r i j a :

Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica kvadratnega tlorisa je pokrita s strmo dvokapno streho (tegola). Fasade členi polkrožen vhod s kovanimi vratnicami. V obokani
notranjšini stoji kip Marije z detetom.
Kapelica je primer rustialne sakralne arhitekture s prav takšno plastiko.

Geo-Koordinate:
46.6497602188836° geogr. širina, 15.300543308258056° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Radelca 4
2360 Radlje ob Dravi
Radelca, nad domačijo Korank (Radelca 4)

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stoletja

Lastnik / Varuh:

Koležnik Vladimir, Radelca 4, Radelca

Evidenčna
8159

številka dediščine:

47

Kovačeva domačija

K at e g o r i j a :

Slika, kip, Fasadni ornament

Opis
Pritličje hiše je zgrajeno iz kamna, nadstropje iz opeke. Pred vhodom je
šuos s kamnitimi stopnicami. Na steni so ornamenti in na zidu okrašena
letnica. Danes kmetujejo potomci družine Kovač s priimkom Miklavc.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Leta 1890 sta hišo zgradila Karel Maks in Terezija Kovač ter pričela z gostinsko dejavnostjo. Ob hiši stoji tudi velik hlev na katerem je razpelo s
kipom sv. Ane. Narejen je iz lipovega lesa in obleka je izrezljana z dletom. Svetnica drži v roki knjigo na kateri piše: sv. Ana. Lastniki domačije
so vedno obnavljali streho razpela in „štrihali“ z oljnimi barvami. Kip sv.
Ane na domačiji so leta 1800 prinesli romarji iz Puščave pri Lovrencu na
Pohorju, kjer je sv. Ana zaščitnica cerkve.
VIR: Marija Makarovič in Majda Sušek,Trije rodovi o Vuhredu in okolici,
Občina Radlje ob Dravi, Vuhred, 1996, str.193,194.

Geo-Koordinate:
46.593271607863116° geogr. širina, 15.229711532592773° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vuhred 133
2365 Vuhred
Stanovanjska hiša leži ob cesti Vuhred- Ribnica na Pohorju, ob njej pa se prične vzpenjati evropska pešpot
E6 proti sv. Antonu.

Upodobljeni

motivi

1890

Čas

1890

/

napisi:

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Miklavc Maks in Osrajnik Miklavc Helena

48

Kozjakova kapelica,
Št. Janž pri Radljah

K at e g o r i j a :

Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica kvadratnega tlorisa, pokrita s salonitno dvokapnico. Fasade
členi tustika in šilasto zaključena vhodna odprtina z lesenimi vratnicami.

Geo-Koordinate:
46.61436778028455° geogr. širina, 15.265288352966308° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Št. Janž pri Radljah 27
2360 Radlje ob Dravi
Št. Janž pri Radljah, zahodno od ceste Spodnja
Vižinga - Remšnik, južno pod domačijo Kozjak (Št.
Janž pri Radljah 27)

Čas

n a s ta n k a :

prva polovica 20. stoletja

Lastnik / Varuh:

Topler Anton, Št. Janž pri Radljah 27, Št. Janž pri
Radljah

Evidenčna
18284

številka dediščine:

49

Kralov kozolec

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Kralov kozolec spada med vezane kozolce. Dolg je 18 in širok 8 metrov.
Je v celoti lesen z lepo izrezljanim sprednjim in zadnjim delom. Pokrit
je z rdečo opeko.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Danes Kralov kozolec služi za shranjevanje različnih kmetijskih orodij.
VIR: ga. Frida Mravljak (2009).

Geo-Koordinate:
46.59536537577202° geogr. širina, 15.238509178161621° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vuhred 78
2365 Vuhred
Leži vzhodno od Vuhreda, ob cesti do Vuhreškega
polja. Je v lasti Kralove domačije, Vuhred 78.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

50

Krivčeva kapela, Remšnik

K at e g o r i j a :

Kapela / Križev pot

Opis
Baročno oblikovana kapela zaprtega tipa ima pred vhodom vežico, ki
se na treh straneh odpira s polkrožnimi loki. Streha je skodlasta dvokapnica. Fasade členi polkrožen vhod z lesenimi vratnicami in polkrožni
okenski odprtini ob straneh.
Notranjščina je obokana, v njej stoji kip Marije. Opečni tlak.

Geo-Koordinate:
46.627200581991985° geogr. širina, 15.296825766563415° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Remšnik 8
2360 Radlje ob Dravi
Remšnik, pod domačijo Krivec (Remšnik 8)

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

18 SV. LURŠKA MATI BOŽJA PROSI ZA NAS 2003

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:

Knez Jožef, Remšnik 8, Remšnik

Evidenčna
8164

številka dediščine:

51

Križ ob romarski poti
mimo Srebrnega studenca

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z razpelom, pokrit z opeko.

Geo-Koordinate:
46.62386697409405° geogr. širina, 15.301036834716797° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Remšnik
2363 Podvelka
Ob romarski poti mimo Srebrnega studenca

Čas

n a s ta n k a :

20. stoletje

52

Križ pri pokopališču Radlje

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Gre za leseno razpelo s križanim. Razpelo je na vrhu zaščiteno s strešico.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Razpelo je bilo najbrž postavljeno okoli leta 1905, ko so staro marenberško pokopališče pri cerkvi opustili in uredili novo in
prostornejše na vzhodnem obrobju trga, ki je še danes. Postavili so ga
ob cesti, na odcepu glavne ceste proti pokopališču. V novejšem času so
cestni odcep nekoliko prestavili.
VIR: Jevšnik Mateja, Zgodovina župnije Radlje. Radlje ob Dravi, 2008,
www.geoprostor.net (2.11.2009).

Geo-Koordinate:
46.61289382137806° geogr. širina, 15.233702659606933° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Mariborska cesta
2360 Radlje ob Dravi
Ob glavni cesti Maribor - Dravograd, na nekdanjem
cestnem odcepu, ki je vodil k pokopališču.

Čas

n a s ta n k a :

Začetek 20. stoletja, okoli leta 1905

53

Lancova kapelica,
Sv. Trije kralji

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Preprosto in rustikalno oblikovana čokata kapelica kvadratnega tlorisa, pokrita s skodlami. Fasade členi sedlasto oblikovan vhod s kovanimi
vratnicami. V notranjščini je kip Marije.
Zgrajena je bila leta 1953 na mestu starejše kapelice, se je porušila zaradi dotrajanosti.

Geo-Koordinate:
46.648110461405594° geogr. širina, 15.167913436889648° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Trije kralji 91
2360 Radlje ob Dravi
Sv. Trije kralji, severno od hiše Sv. Trije kralji 91

Čas

1953

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Onuk Katarina, Selovec 74, Selovec

Evidenčna
18283

številka dediščine:

54

Landfriedova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
V Landfridovi kapelici je kip sv. Mihaela. Kapelica je dvokapna, prekrita
z opečno strešino. Še vedno ima dobro ohranjena prvotna vrata, na katerih je tudi zapisana letnica postavitve. Nad vhodom je freska pastirja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pradedek Aleksandra Vezonik je pripovedoval, da se je trem sestram,
ki so živeli v bližini Landfridove domačije, nekaj prikazovalo na tem
mestu. Prav zaradi tega so dale zgraditi leta 1881 kapelico.
Kapelica je bila strokovno obnovljena leta 1999. V dejavnosti obnove
so bili aktivno vključeni avstrijski in slovenski cariniki, ki so pomagali
lastniku.
VIR: Marjan Račnik, Znano in neznano o Remšniku. Remšnik: v
samozaložbi, 2003, str. 75., Ustni vir, g. Aleksander Vezonik (2009).

Geo-Koordinate:
46.649627650945526° geogr. širina, 15.315306186676025° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brezni Vrh 14
2363 Podvelka
Domačija Landfrid, neposredno ob maloobmejnem
prehodu, Brezni vrh 14.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapeli je kip sv. Mihaela. Nad vhodom v kapelo je
freska pastirja. Na lesenih vratih je letnica postavitve
1881.

Čas

1881

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Vezonik Aleksander

55

Lešnikova koča

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament, (Skedenjsko) okno / lina

Opis
Lešnikova koča je iz kamenja in lesa, pokrita je s skodli. Prikazuje tipično
zgradbo koče na tem območju, kamniti spodnji del koče in leseni stanovanjski del. Okna so majhna.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Frančišek Kanop se spominja: v Lešnikovi koči je še leta 1956 živela
družina Ludvika Žebreka, priložnostnega delavca. Imela sta štiri otroke. Najemnino za kočo in zemljo sta morala odslužiti. Sadila sta nekaj
krompurja in koruze ter redila dve kravi. Ludvik je moral za letno najemnino odslužiti 17 šihtov s košnjo in delom v gozdu. Njegova žena je
odslužila 30 šihtov, s pomočjo pri delu na polju. Za veliko noč in božič
so ju gospodarju povabili h kosilu.
Leta 1967 je v Lešnikovo kočo prišel za kočarja Aleš Matičko z ženo in
štirimi otroki. V koči sta stanovala do okoli leta 1984. Aleš je na leto
odslužil pet šihtov, žena pa deset.
VIR: Marija Makarovič, Frida Mravljak, Sv. Anton na Pohorju, Ljubljana:
Šola retorike za Krajevno skupnost Sv. Anton na Pohorju, 2006, str. 259;
vir, g. Branko Kanop (2009).

Geo-Koordinate:
46.547970397550905° geogr. širina, 15.199198722839355° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Anton 109
2365 Vuhred
Lešnikova koča stoji 500 m stran od Lešnikove
domačije, Sv. Anton na Pohorju 109.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Kanop Marijan

56

Lidijenkova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica je preprost, zidan objekt. Ima dvokapno streho prekrito s
skodli. Velik notranji prostor z oltarjem zapirajo lesena vrata.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Lidijenkovo kapelo je postavil Hiter Alojz, nekdanji lastnik posestva pri
Ledijenkovi kajši. V prvi svetovni vojni se je ob hudem trpljenju zaobljubil Mariji, da bo ob srečni vrnitvi domov postavil kapelico. Leta 1918
je tako bila kapelica blagoslovljena. Leta 2004 sta jo g. in ga. Petelin
obnovila.
Vir: www.geoprostor.net (8.12.2009), Register nepremične kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/ (8.12.2009), Marjan Račnik, Znano in neznano o Remšniku, Remšnik: v samozaložbi, 2003, str. 75.,
Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, številka 21, september 1995, str. 410., Ustni vir, g. Franc in ga. Tončka Petelin (2009).

Geo-Koordinate:
46.63605981400688° geogr. širina, 15.302860736846923° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brezni Vrh 4
2363 Podvelka
Na dvorišču Lidijenk kajšne mačije.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V notranjosti je kip Matere Božje.
Pod zatrepom je naslikano Božje oko, na stenah pri
vratih je cvetlični motiv.
Nad vhodom kapelice je napis:
1918 SV. MARIJA PROSI ZA NAS 2004

Čas

n a s ta n k a :

1918, obnovljena 2004.

Lastnik / Varuh:

Petelin Franc in Tončka

Evidenčna
EŠD 18254

številka dediščine:

57

Malejev vodnjak

K at e g o r i j a :

Vrelec / Vodnjak

Opis
Malejev vodnjak najdemo na kmetiji Malej, globok je 21 metrov, vodo
drži v višino 14 metrov, zadnja 2 metra je vklesan v skalo, od koder teče
voda. Vodnjak je obnovljen in voda je še vedno uporabna. Njegov nastanek je predvidoma okoli leta 1478, takrat ko so postavili hišo.

Geo-Koordinate:
46.56343400196934° geogr. širina, 15.210785865783691° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Anton 49
2365 Vuhred
Na dvorišču domačije Malej. Sv. Anton na Pohorju 49.

Čas

n a s ta n k a :

Predvidoma okoli leta 1478, ko je bila postavljena
tudi Malejeva hiša.

Lastnik / Varuh:

Vetrovšek Marija in Jože

58

Malejeva stara gostilna

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament, Portal, vrata

Opis
Polovica stare hiše je lesena, druga pa pozidana s kamnom. Pod zidanim delom hiše je velbana klet. Pri obnavljanju notranjih sten kuhinje
se je videlo, da je bila prej dimnica, zatem pa je bila še dvakrat preurejena. Iz kuhinje so kurili v tri krušne peči. Dve od teh sta bili mlajši in sta
greli štibel in gostinsko hišo, v večji krušni peči pa so pekli kruh. V njej
je bilo prostora za dvanajst hlebov. Kjer stoji zdaj ta krušna peč, je bilo
prej odprto ognjišče. Blizu hiše so bile še kovačija, preša in gospodarsko
poslopje.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kmetija Malej se omenja že leta 1478, leži na lepi razgledni točki pod
vrhom, kjer stoji cerkev svetega Antona. Pri Maleju so imeli gostilno do
leta 1945. Prodajali so tudi cigarete. Ohranjen je tudi cenik iz leta 1941.
VIR: Jože Vrtovšek, Marija Makarovič, Frida Mravljak, Sv. Anton na Pohorju, domačije in ljudje, Šola retorike za krajevno skupnost Sv. Anton
na Pohorju, Ljubljana, 2006, str. 272-275.

Geo-Koordinate:
46.56343400196934° geogr. širina, 15.210742950439453° geogr. dolžina

Geografska
Sv. Anton 49
2365 Vuhred
Sv. Anton 49

Čas

d o lo č i t e v l e g e :

n a s ta n k a :

Kmetija se omenja že 1478. Točna letnica postavitve
gostilne ni znana

59

Marhlova kapelica,
Remšnik

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Spominska kapela

Opis
Kapelica pravokotnega tlorisa s polkrožnim zaključkom je pokrita s
strmo pločevinasto piramidalno streho. Fasade členijo šilaste odprtine.
Marhlova kapela je postavljena v spomin na sina-predvidenega naslednika kmetije, ki se do leta 1922 ni vrnil iz prve svetovne vojne. Ob
odhodu je namreč izrazil željo, da naj mu blizu hiše postavijo znamenje,
če se ne vrne domov.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica je bila postavljena v spomin sinu, ki se ni vrnil iz I. svetovne
ojne.
Geo-Koordinate:
46.615591135710474° geogr. širina, 15.31193733215332° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Remšnik 36
2360 Radlje ob Dravi
Remšnik, ob domačiji Zgornji Marhl (Remšnik 36)

Čas

n a s ta n k a :

1922, prva četrtina 20. stoletja

Lastnik / Varuh:

Rebernik Anton in Marija, Remšnik 36, Remšnik

Evidenčna
18271

številka dediščine:

60

Marijino znamenje

K at e g o r i j a :

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

Opis
Baročno figuralno znamenje sestavlja kip Matere božje z detetom in
štiri svetniške figure.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Izdelano je bilo po naročilu marenberških dominikank v začetku 18.
stoletja s strani neznanega avtorja. Znamenje je sprva stalo pred dominikanskim samostanom. Po njegovi ukinitvi so ga prenesli k poslopju
nekdanjega sodišča v središče marenberškega trga, nazadnje pa je dobilo mesto pred župnijsko cerkvijo sv. Mihaela.
Baročne plastike datirajo v prvo polovico 18. stoletja, arhitektura, steber in podstavek, pa v čas okoli leta 1783. Znamenje je po naročilu
marenberških dominikank izdelal danes nam neznan avtor.
Od leta 1995 je Marijino znamenje zaščiteno kot kulturni spomenik.
Vir:
J. Curk, Radlje in njihova okolica (umetnostnozgodovinski oris). V:
Radlje skozi čas. Radlje ob Dravi, 1984; Register nepremične kulturne
dediščine. ZVKDS, Ministrstvo za kulturo RS; http://www.radlje.si/marijino_znamenje

Geo-Koordinate:
46.61475198563309° geogr. širina, 15.2250337600708° geogr. dolžina

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kip Marije z detetom v naročju je postavljen na visok
steber, katerega podnožje je okrašeno z volutami
in vazami. Dve svetniški figuri stojita ob straneh,
pred njima pa sta še dva kipa. Plastike predstavljajo
Sigfrida Marenberškega, sv. Dominika, sv. Roka in sv.
Jakoba.

Čas

n a s ta n k a :

začetek 18. stoletja

Evidenčna
EŠD 8160

številka dediščine:

61

Marijino znamenje pri
Krpivski baraki

K at e g o r i j a :

Znamenje / Križ, Leseno znamenje

Opis
Na mogočni lipi ob cesti, ki vodi k cerkvi Svetega Antona visi znamenje
Marije Pomagaj. Nekoč je na tej ravnini stala zidana hiša – Krpivska baraka. Do leta 1930 so tukaj stanovale še številne družine.
Vir: Branka Roškar, Župnija sv. Anton na Pohorju, Sv. Anton na Pohorju:
Župnija, 2009, str. 150.

Geo-Koordinate:
46.56036524013816° geogr. širina, 15.206472873687744° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Anton 58
2365 Vuhred
Na mogočni lipi ob cesti, ki vodi k cerkvi Svetega
Antona

Lastnik / Varuh:
Damjan Osrajnik
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Markačev skedenj

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
MARKAČEV SKEDENJ,je gospodarsko poslopje kmetije Markač. Lesen
skedenj z dvokapno streho, stoji nad zidanim hlevom.
V skednju so razstavljena orodja, stroji in pripomočki kmečkih opravil in
obrti, kot so: mizarstvo, tesarstvo, kolarstvo, sodarstvo, krovsto.
Na razstavljenih površinah Markačevega skednja so s področja kmetijske dejavnosti poleg drobnih orodij izdelanih na kmetiji za opravljanje kmečkih opravil, razstavljeni kmetijski stroji, kot je mlatilnica iz leta
1915, lesena »BINTA« s še starejšim datumom nastanka, brana, železni
plug, slamoreznica, preša za prešanje sadja, ki so jo dokončno rekonstruirali v letu 2010, in mlin za zrno, katerega je skonstruiral in izdelal
Anton MARKAČ (1901 – 1970). V tem letu bo tudi postavljena redko videna preša za mečkanje sadja za jabolčnik, pri kateri se v zaobljenem
iztesanem deblu kotali kamnito kolo na drogu. Takšna preša se je še
pred okoli 50 leti uporabljala na tem posestvu.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Nastanek MARKAČEVEGA SKEDNJA sega v 19.stoletje, ko je pod nazivom Lešnikova koča, Anton Markač kupil to posestvo. Tedaj so bili v
tem objektu bivalni prostori, štala in skedenj. V letih 1950 do 1955 so
za potrebe bivanja zgradili novo hišo in stara hiša je služila za potrebe
kmetovanja. Doživela je kar nekaj rekonstrukcij, da bi zadostila potrebam in trendom, ki so se v teh obdobjih spreminjali. Zadnjo večjo
rekonstrukcijo so izvedli v letu 2009, ko je objekt v celoti postal prostor
za razstavo in zabavo. Orodja in priprave za različne obrti so dediščina
starega očeta Antona MARKAČA in očeta Jožeta MARKAČA. Še posebej
Anton je bil strokovnjak za raznorazna področja obrti, kot je žagarstvo,
tesarstvo, mizarstvo, kolarstvo, sodarstvo, prekrivanje streh, urarstvo.
Za vse te njegove dejavnosti je sam izdeloval orodja in priprave. Ker
smo se zavedali vrednot in pomena vsega tega, smo posvečali vsemu
temu veliko pozornosti in nege, in so se vsi ti pripomočki in orodja ohranili do danes v odličnem stanju. V čast in spomin na vsesplošnega strokovnjaka Antona, smo želeli javnosti pokazati vse tisto, kar so ustvarili
mojstri v bližnji in daljni preteklosti. Vsi predmeti (okrog 100 eksponatov) so od leta 2009 razstavljeni v večnamenski dvoranici poimenovana
MARKAČEV ŠKEDENJ, ki služi tudi sprostitvi in okrepčitvi.

Geo-Koordinate:
46.610004745551066° geogr. širina, 15.260696411132812° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vas 24
2360 Radlje ob Dravi
Mrakičev skedenj stoji na kmetiji Markač, Vas 24

Umetnik/umetnica:
-

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Janez Markač

VIR: ustni vir, g. Janez Markač (2010)

63

Marokov vodnjak

K at e g o r i j a :

Hišni vodnjak, Vrelec / Vodnjak

Opis
Vodnjak globok okoli 4 metre. Zazidan je iz kamenja, vhod je zavarovan
z lesenimi vrati.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po legendi naj bi vodnjak obstajal že pred letom 1800. Vendar na tem
mestu kjer je vodnjak, stoji hiša. Ko je leta 2003 gospodar obnavljal
hišo, je našel veliko betonsko ploščo, pod katero se je skrival ta vodnjak.
Leta 2003 so ga obnovili.
VIR: ustni vir ga. Pavla Sajevec (2009).

Geo-Koordinate:
46.624507530122294° geogr. širina, 15.27249813079834° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vas 10
2360 Radlje ob Dravi
Pred hišo domačije Marok, Vas 10.

Čas

n a s ta n k a :

Ni znan, pred letom 1800

Lastnik / Varuh:
Sajevec Pavla
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Mestna hiša,
Dom obrtnikov

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Zgradba je 11 x 4 osna, delno podkletena in enonadstropna. Pokriva
jo strma opečna streha. Fasada stavbe je zelo bogata in členjena. Ima
nekoliko potlačen portal bidermajerske vratnice. Vežo pokrivajo kape,
stopnišče je levo, notranjost pa močno predelana.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Mesta hiša ali rotovž še danes predstavlja posebno trško hišo, ki že po
zunanjosti močno odstopa od ostalih. Ima dominantno lego v središču
trga. V času Avstro-ogrske monarhije so v njej delovali okrajno sodišče,
dekanat in sodni zapor. Danes so v njej trgovine in obrtna dejavnost.
VIR: Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, številka
21, september 1995, str. 391; Radlje ob Dravi, Občina bogate kulturne
dediščine, TIC Radlje ob Dravi, 2006, str. 32.

Geo-Koordinate:
46.61495735261452° geogr. širina, 15.223016738891601° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Mariborska cesta 1
2360 Radlje ob Dravi
Središče naselja Radlje ob Dravi, ob regionalni cesti
Dravograd-Maribor. Mariborska cesta 1.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Freske in napis: DOM OBRTNIKOV

Čas

n a s ta n k a :

Prva četrtina 19. stoletja

Lastnik / Varuh:

Območna obrtno podjetniška zbornica Radlje ob
Dravi

Evidenčna
EŠD 8146

številka dediščine:
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Mihlov križ

K at e g o r i j a :

Znamenje / Križ, Križ ob poti

Opis
Preprost lesen križ stoji na betonskem podstavku. Prekrit je s
pločevinasto streho. Ima kip Jezusa Kristusa. Vedno je okrašen z vencem
iz cvetja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Mihlov križ je v preteklosti stal sredi današnjega križišča. tam je stalo
korito, kjer so napajali živino, predvsem konje. Nekega dne naj bi se v
tem koritu utopila mlada deklica. In v njen spomin so postavili križ, ki je
stal sredi velike zelenice, v kateri so bila nasajena tudi drevesa.
Leta 1978 se je v Zgornji Vižingi delala nova cesta. Zaradi tega so morali križ prestaviti s prvotnega mesta. Ker je bil precej dotrajan, ga je
gospod Gostenčnik Adi v celoti obnovil. Naredili so nov betonski podstavek, na katerega so pritrdili lesen križ. Podobo Jezusa Kristusa je
obnovil Plazovnik Pepi.
VIR: ustni vir, g. Gostenčnik Adi (2010).

Geo-Koordinate:
46.61783142580655° geogr. širina, 15.201494693756103° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Vižinga 23
2360 Radlje ob Dravi
Naselje Zgornja Vižinga. Ob hiši Zgornja Vižinga 23.

Upodobljeni

motivi

INRI

/

napisi:

Umetnik/umetnica:

Plazovnik Pepi (obnovil Jezusovo podobo).

Čas

n a s ta n k a :

Ni znan, leta 1978 obnovljen

Lastnik / Varuh:

Gostenčnik Adi (skrbnik)
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Mivčeva kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Ima dvokapno streho. Na vrhu strehe je majhen lesen križ. Vhodna vrata so lesena in pravokotne oblike. Posvečena je farnemu zavetniku sv.
Juriju.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Posvečena je farnemu zavetniku sv. Juriju. V kapelici je kip, ki je nekdaj
krasil glavni oltar farne cerkve. Domači so ga pred drugo svetovno vojno odkupili od remšniške župnije. Kapela je bila leta 1997 popolnoma
prenovljena.
Po pripovedovanju je na tem mestu stal prej križ. Postavljen je bil v spomin na popotnika, ki je šel mimo Mivčeve domačije. Popotnik je prosil
za vodo, saj je bil zelo slaboten. Ali je dobil vodo ali ne, ni znano. Popotnik je na mestu, kjer danes stoji kapela, umrl. V njegov spomin so
postavili križ, leta 1931 pa so ga nadomestili s kapelo.
VIR: Marjan Račnik, Znano in neznano o Remšniku. Remšnik: v
samozaložbi, 2003, str. 73., www.geoprostor.net (11.12.2009)., Ustni vir,
g. Beno Breznik (2009).

Geo-Koordinate:
46.62297489906401° geogr. širina, 15.284385681152343° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2363 Podvelka
Stoji pod lipo, malce nad hišo domačije Mivc,
Remšnik 16.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Nad vhodom v kapelo je napis: SV. JURIJ PROSI ZA
NAS ter letnici postavitve (1931) in obnove (1997).
Pod zatrepom je naslikano Božje oko.

Čas

n a s ta n k a :

1931, križ je stal tam še prej

Lastnik / Varuh:

Breznik Beno, Remšnik 16, 2363 Podvelka
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Mizarsko orodje pri
Barakarju

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Barakarjevi hranijo še danes lepo ohranjeno staro mizarsko orodje,
katerega lastnik je bil takratni gospodar Peter Kovač, kateri se je po
prihodu iz služenja vojaškega roka doma ukvarjal z mizarstvom in tesarstvom. Mizarske obrti se je izučil med služenjem vojaškega roka. Na
kmetiji je še danes ohranjeno mizarsko in tesarsko orodje (žage, dleta,
svedri…).
VIR: ustni vir, ga. Jerneja Čoderl (2009).

Geo-Koordinate:
46.55213183894207° geogr. širina, 15.228402614593505° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Anton na Pohorju 98
2365 Vuhred
Barakarjeva domačija, Sv. Antona na Pohorju 98

Čas

n a s ta n k a :

Predvidoma okoli leta 1938

Lastnik / Varuh:
Kovač Dušan

68

Mlin

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija, Mlin

Opis
Lesen mlin so uporabljali za mletje žita. Ta primerek ima vgrajeno tudi
fino sito za moko in večje za zdrob in sesalni ventilator za odsesavanje
plev.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Lesen mlin so uporabljali za mletje žita. Ta primerek ima vgrajeno tudi
fino sito za moko in večje za zdrob in sesalni ventilator za odsesavanje
plev.
VIR: ustni vir, ga. Vesna Jurač, g. Ivan Pečovnik (2009).

Geo-Koordinate:
46.60049623958821° geogr. širina, 15.218896865844726° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dobrava 29
2360 Radlje ob Dravi
Mlin se nahaja pri stanovanjski hiši Ivana Pečovnika,
na Dobravi 29.

Čas

n a s ta n k a :

Okoli 1950

Lastnik / Varuh:
Ivan Pečovnik
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Mlinarjev križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Križ in streha križa sta lesena, ograja je narejena iz debelejši vej. Lastniki
skrbijo, da je križ vedno urejen in okrašen.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po drugi svetovni vojni je bilo tukaj razmejitveno območje med Jugoslavijo in Avstrijo. Po pričevanjih domačinov so takrat križ močno
osiromašili, kip naj bi bil vržen kar nekam v gozd. Zaradi tega na tem
mestu ni bilo križa vse do leta 2003, ko ga je obnovil Drago Tjukajev,
sorodnik ljudi, ki so živeli na tej kmetiji pred drugo svetovno vojno.
VIR: Lorenci Erih in Lorenci Romana(2009).

Geo-Koordinate:
46.650261028161786° geogr. širina, 15.191259384155273° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Trije Kralji
2360 Radlje ob Dravi
Domačija Zgornji Mlinar. Stoji ob severnem robu
travnika tik ob avstrijsko – slovenski meji.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na križu sta Jezus Kristus in napis INRI nad njim.

Čas

n a s ta n k a :

Ni znan

Lastnik / Varuh:
Tjukajev Drago
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Mravljakova ledenica

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Ledenico so zgradili leta 1927 in je služila kot hladilnica za shranjevanje
mesa. Pozimi so na reki Dravi nalomili velike kose ledu in jih zavili v slamo tako, da se je led obdržal skozi vse leto. Leta 2008 je bila obnovljena.
VIR: Ana Vovk Korže, Vesna Jurač, Vodna učna pot Vuhreščica, Filozofska
fakulteta: Mednarodni center za ekoremediacije, Maribor, 2008, str. 5.

Geo-Koordinate:
46.59508522841566° geogr. širina, 15.23127794265747° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vuhred 2
2365 Vuhred
Nahaja se pod parkom ob Mravljakovi vili

Čas

1927

n a s ta n k a :
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Mravljakovo korito

K at e g o r i j a :

Vrelec / Vodnjak, Hišni vodnjak

Opis
Ob Mravljakovi vili je močan izvir pitne vode, ki ne usahne niti ob
največji suši. Voda je bila namenjena za pitje, napajanje živine in pranje.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Voda iz korita je bila namenjena za pitje, napajanje živine in pranje. Od
leta 1988 je voda, ki izvira iz tega korita priključena na javni vodovod.
VIR: Ana Vovk Korže, Vesna Jurač, Vodna učna pot Vuhreščica, Filozofska
fakulteta: Mednarodni center za ekoremediacije, Maribor, 2008, str. 9.

Geo-Koordinate:
46.595173696158334° geogr. širina, 15.231213569641113° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vuhred 2
2365 Vuhred
Ob Mravljakovi vili

Čas

1900

n a s ta n k a :
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Nagrobnika Avgusta
Hecla in Ernesta Vidica

K at e g o r i j a :

Kultni in pravni spomenik, Nagrobna plošča

Opis
Bela kamnita nagrobna spomenika, sestavljena iz dveh delov; zgornjega ožjega in spodnjega, ki je nižji in širši ter služi kot podstavek. Nagrobnika stojita na osrednjem delu pokopališča, v bližini osrednjega razpela. Postavljena sta bila v prvi polovici 20. stol.. Sta edina nagrobnika
marenberških/radeljskih duhovnikov na radeljskem pokopališču.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Nagrobnika so postavili na grobovih edinih duhovnikov domače
župnije, ki sta pokopana na radeljskem pokopališču. Oba sta umrla v
20. letih 20. stoletja.
VIR: Jevšnik Mateja, Zgodovina župnije Radlje, Radlje ob Dravi, 2008,
str. 39 – 41.

Geo-Koordinate:
46.61361606625479° geogr. širina, 15.234410762786865° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Mariborska cesta 41
2360 Radlje ob Dravi
Na osrednjem delu pokopališča, v bližini osrednjega
razpela.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

nagrobnik A. Hecla:
motiv: križ, pod njim kelih s hostijo
napis: AVGUST HECL
dekan
* Stari trg 26. VIII. 1847
+ Marenberg 30. III. 1921
R. I. P.

nagrobnik E. Vidica:
motiv: obroba, kelih s hostijo, pod kelihom
prekrižana oljčna vejica in križ
napis: ERNEST VIDIC
kaplan
Rojen Železna Kapla 1887,
umrl Marenberg 1922.
Reguiescat in pace.

Čas

n a s ta n k a :

1921(Hecl), 1922 (Vidic)
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Napečnikova kašča,
Št. Janž pri Radljah

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Pri Napečniku se je v sklopu novejših stavb ohranila stara podkletena
kašča, z letnico 1875 nad kletnimi vrati. Stavba je podolžnega tlorisa,
postavljena ob hrib. Streha je obnovljena dvokapnica, krita s skodli.
Kletni del je zidan, obokan, kašča nad kletjo pa je lesene tramovne konstrukcije. V zadnjem delu objekta se nahaja delno ohranjena klasična
preša za sadje. Čez cestno fasado kašče poteka nad kletjo lesen gank.
Na lesenem čelnem zatrepu, orientiranem proti ostalim domačijskim
stavbam, je slabo ohranjena preprosta poslikava z nabožnim motivom.

Geo-Koordinate:
46.626393785707215° geogr. širina, 15.239646434783935° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Št. Janž pri Radljah 55
2360 Radlje ob Dravi
Št. Janž pri Radljah 55. Severozahodno od cerkve Sv.
Janeza

Čas

1875

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Peter Oblak
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Navšnikov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Navšnikov križ stoji ob levem robu poti do cerkve sv. Treh kraljev. Obrnjen je proti zahodu, v isti smeri kot je zvonik cerkve sv. Treh kraljev. Križ
je lesen z velikim lesenim kipom Jezusa Kristusa. Ob mašah pri cerkvi sv.
Treh kraljev križ njegovi lastniki tudi lepo okrasijo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po legendi naj bi bil križ postavljen na mestu, kjer se je hlapec ali "hofer"
Navšnikove domačije pri spravilu lesa smrtno ponesrečil. Konje, ki so
vlekli hlode naj bi prestrašila divja kura ali petelin. Konji so podivjali in
ga pri tem smrtno ranili. Priča dogodku je bil vaški siromak, ki je bil nem
in s tem je zgodba o Navšnikovem križu toliko bolj skrivnostna. Ohranila se je preko ustnega izročila babice gospoda Pečolar Jakoba. Vsako
leto ob maši v mesecu maju (Izidorjeva nedelja) poteka tudi procesija
do Navšnikovega križa. Včasih so "bele deklete" nosili velik kip Marije
z Jezusom, ki stoji ob levem oltarju posvečenemu sv. Luciji. Kip stoji v
posebni hiški, ki je odprta na vse strani. Tako okrašeno Marijo so "bele
deklete" v procesiji skupaj z ostalimi nesle do Navšnikovega križa, kjer
je potekal še blagoslov. Procesija do Navšnikovega križa na Izidorjevo
nedeljo se je ohranila do danes, le da danes zaradi pomanjkanja števila
"belih deklet" nosijo le še majhen kipec Marije, ki je prav tako postavljen na oltarju sv. Lucije.
VIR: Pečolar Jakob, Zlatar Slavko (2009).

Geo-Koordinate:
46.63623661551964° geogr. širina, 15.194091796875° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Trije Kralji 48
2360 Radlje ob Dravi
Severni del domačije Navšnik, Sv. Trije Kralji 48.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Nad Kristusovo podobo je napis INRI. Drugih posebnih napisov ali motivov križ nima.

Čas

n a s ta n k a :

Ni znan

Lastnik / Varuh:
Zlatar Bogomir
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Navšnikova (Ternikova)
kapela

K at e g o r i j a :

Grajska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je zaprtega tipa s polkrožno zaključenim oltarnim prostorom in
fasadami, okrašenimi s polpilastri in venci. Streha je dvokapna in prekrita z opečno kritino. Na prednjem delu je v sredini strehe dvignjen
manjši zvonik, ki ima na vrhu križ. Ohranjena so prvotna vrata, je pa
kapela zavarovana z dodatnimi železnimi vrati. Pred vhodom je posoda
za blagoslovljeno vodo. Posebnost Navšnikove kapele je oltar z Božjim
grobom, ki je v slovenskem prostoru posebnost.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je bila že od nekdaj priključena Navšnikovi domačiji. Točna letnica postavitve se ni ohranila. Kapela je bila postavljena na razpotju cest,
ki so vodile proti Dobravi in Vuhredu, proti Muti, na Radelpas in na Št.
Vid. Mimo kapele je potekala romarska pot. V preteklosti so množice
ljudi, predvsem iz Avstrije, hodile k Devici Mariji na Kamnu (Št. Vid).
Romali so mimo kapele do Geratove domačije, ki je imela svoj brod.
Z brodom so se prepeljali čez reko Dravo in nato šli do cerkve Device
Marije na Kamnu.
Kapelo so vedno obnavljali. Ji menjali streho in jo prebelili. Leta 2006 je
bila kapela temeljito obnovljena. Pri obnovi kapele je sodelovalo veliko
vaščanov Zgornje Vižinge, ki so prispevali material in z udarniškim delom prispevali k obnovi. 29. oktobra leta 2006 je potekala slovesna blagoslovitev kapele, ki je zbrala veliko množico ljudi. Vižinčani so vzgojili
tudi poseben običaj. V adventnem času gredo vsako adventno nedeljo
peš od križa na klancu v Vižingi do Navšnikove kapele. drugo nedeljo v
oktobru poteka pri kapeli tudi maša.
Poleg kapele stoji lipa s katero je povezana zanimiva zgodba. Včasih
je na tem mestu rasla mogočna lipa. Pradeda gospe Tončke je nekega
dne popival pri Geratovi gostilni, kjer lipo »zahantlal« (prodal). Kupil jo
je stari Partl. Ko je pradeda gospe Tončke prišel domov, je hčerki takoj
naročil, naj gre do starega Partla in kupi lipo nazaj. Vendar se je lipa
medtem že podrla. Dolga leta je pradeda gospe Tončke poizkušal lipo
nasaditi na novo, vendar mu je ni uspelo. Leta 1929 jo je na novo posadil Glažer Andrej, vendar je vse do leta 1950 lipa zelo slabo rasla.
VIR: Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, številka 21,
september 1995, str. 409., Ustni vir: ga. Tončka Račnik (2010).

Geo-Koordinate:
46.60944460076911° geogr. širina, 15.199670791625976° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Vižinga
2360 Radlje ob Dravi
Na Vižinškem polju, južno od naselja Zgornja Vižinga

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kapela ima oltar z Božjim grobom. Ohranili so se kipi
Jezusa Kristura, Marije in Marije Magdalene. Na vsaki
strani kapele sta ohranjena tudi kipa dveh nun. Ena
ima v roki srce. Tudi druga nuna je po obliki sklenjenih rok držala nekaj v rokah, vendar se to ni ohranilo,
saj so kapelo dokler je niso zaklenili, oropali.

Čas

n a s ta n k a :

Začetek 19. stoletja

Lastnik / Varuh:
Tončka Račnik

Evidenčna
EŠD 8175

številka dediščine:

76

Novakov kozolec

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Novakov kozolec spada med vezane kozolce z betonskimi nosilnimi
stebri. Dolg je 20 in širok 10 metrov. Pokrit je z rdečo opeko.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V njem so v preteklosti sušili seno in žita, na lesene prečke so obešali
koruzo. Danes je namenjen le še skladiščenju najrazličnejših orodij in
strojev. Danes pod kozolci prirejajo kmečke igre, ko tekmujejo v spretnostih pri opravljanju kmečkega ročnega dela.
VIR: ga. Frida Mravljak (2009).

Geo-Koordinate:
46.59403146807764° geogr. širina, 15.23305892944336° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vuhred 72
2365 Vuhred
Ob poti iz vasi proti vuhreškemu polju

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Pušnik Maks

77

Novakova kašča

K at e g o r i j a :

Kašča, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
V okviru najstarejše kmetije v Vuhredu, Novakove, je zidana kašča, velika 5x7 metrov. Zgornji del je lesen in pokrit z opeko. Kašča je služila
shranjevanju žit in drugih poljskih pridelkov. V novejšem času so v njej
mleli žitarice.
VIR: ustni vir, ga Pušnik Slavica (2009).

Geo-Koordinate:
46.59509997304947° geogr. širina, 15.236577987670898° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vuhred 72
2365 Vuhred
Novakova domačija, Vuhred 72.

Čas

1840

n a s ta n k a :

78

Novakovo znamenje

K at e g o r i j a :

Znamenje / Križ

Opis
Na betonskem stebru je lesena, mala kapelica, posvečena sv. Jožefu, s
štirikotno streho. Na vrhu strehe je postavljen križ. V kapelici je kip sv.
Jožefa.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Namen postavitve znamenja je bil kot prošnja za dobro letino.
VIR: Frida Mravljak (2009).

Geo-Koordinate:
46.59741483079926° geogr. širina, 15.247950553894043° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vuhred 167
2365 Vuhred
Proti vzhodu od Vuhreda, ob cesti na Vuhreško polje.
Vuhred 167.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

79

Obeležje NOB, bitka pri
Sv. Urbanu

K at e g o r i j a :
Pomnik

Opis
Obeležje predstavlja ploščo iz marmorja, ki je postavljena na betonskem podstavku. Okoli obeležja je ograja z verigo. Obeležje ima napis z imeni padlih.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V celodnevnem boju so po prvotnih podatkih padli trije partizani. Nekatera pričevanja so navajala še četrtega nepoznanega borca, ki naj
bi bil po rodnosti Hrvat. Padel je hrabri borec iz Moskve, ki so ga imenovali v enoti kot Ruski Ivan. V prvem jutranjem napadu je bil hudo
ranjen Gabrijel Helbing s Kaple, kasneje pa je nanj naletela še ena od
okupatorjevih enot. Na spomeniku ki je bil postavljen precej kasneje,
je med padlimi naveden tudi Leopold Koh, ki ga v uradnih zapiskih bitke ne omenjajo. Verjetno je bil prvotno voden v skupini pogrešanih in
se je šele kasneje izkazalo, da je padel. Boj je bil kljub umiku označen
za uspešnega, saj je dal okupatorju vedeti, da v bodoče tudi na tem
območju ne bo imel več miru.

Geo-Koordinate:
46.64301357135849° geogr. širina, 15.273571014404296° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Radelca 20
2363 Podvelka
Obeležje NOB stoji vzhodno od Kapunarja, v neposredni bližini cerkve sv. Urbana in tik nad domačijo
Buzonik, Radelca 20.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Obeležje ima napis: NA TEM HRIBU SO DAROVALI
SVOJA ŽIVLJENJA ZA SVOBODO DOMOVINE NASLEDNJI BORCI: HELBINK GABRIEL, KOH LEOPOLD, RUSKI
IVAN IN NEPOZNANI BOREC, KRAJANI REMŠNIKA.

Čas

n a s ta n k a :

po 2. svetovni vojni

80

Obeležje ob starem
vuherškem mostu

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje

Opis
Gre za kapelici podoben pomnik, vendar ni znano, kakšen je njegov pomen. Postavili so ga na levem bregu reke Drave ob vuherškem mostu,
ki je nekoč vodil čez Dravo.
VIR: ustni vir, ga. Vesna Jurač, g. Ivan Pečovnik (2009).

Geo-Koordinate:
46.59760650248563° geogr. širina, 15.223939418792724° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dobrava 9
2360 Radlje ob Dravi
Na levem bregu reke Drave ob vuherškem mostu, ki
je nekoč vodil čez Dravo

81

Odernikov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Križ je postavljen v gozdu na skrajnem severovzhodnem delu domačije
Odernik, na slovensko – avstrijski meji. Je lesen in postavljen na betonskem podstavku. Prekrit je s skodlami. Križ ima kip Jezusa Kristusa.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Odernikov križ je bil postavljen leta 1904 in je na tem mestu stal vse do
druge svetovne vojne. Postavljen naj bi bil v znamenje tromeje na tem
mestu, in sicer tromeje župnij Jernej, Lorenz in Marenberg. Takrat so ga
Odernikovi odstranili oziroma shranili, saj je tukaj potekala izvidniška
pot vojske. Znano pa je, da vojska v tistem obdobju ni ravnala ravno
dobro s sakralnimi znamenji. Leta 2002 ga je potem Novak Friderik obnovil in postavil na mesto, kjer je stal že leta 1904.
VIR: Novak Friderik (2009).

Geo-Koordinate:
46.655857992797294° geogr. širina, 15.16512393951416° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Trije Kralji 89
2360 Radlje ob Dravi
Domačija Odernik, Sv. Trije Kralji 89.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na križu je razpelo Jezusa Kristusa.

Čas

n a s ta n k a :

Postavljen je bil leta 1904, leta 2002 je bil obnovljen.

Lastnik / Varuh:
Novak Friderik, Nada

82

Osebna zbirka Ferda
Laitingerja

K at e g o r i j a :
Pomnik

Opis
Osebna zbirka dragocenih predmetov Ferda Laitingerja obsega okoli
3.000 starih knjig (najstarejša iz leta 1662), okrog 300 starih listin (kupoprodajne pogodbe, rojstni listi, spričevala…), 15 starih slik iz Radelj,
najstarejšo razglednico iz Radelj iz l. 1899, najrazličnejše ključavnice,
ključe, denar, pečate, odlikovanja, plakate, jedilni pribor in še bi lahko
naštevali. Zbirko je Ferdo Laitinger podaril občini in si jo je možno tudi
ogledati v Dvorcu Radlje.
VIR: ga. Mateja Jevšnik (2009).

Geo-Koordinate:
46.61637230001847° geogr. širina, 15.208618640899658° geogr. dolžina

83

Osranekova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je zidana z dvokapno streho. V notranjosti je preprost kip Matere božje. Kapela stoji vzhodno od vasi ob cesti na Vuhreško polje.
VIR: Marija Makarovič in Majda Sušek,Trije rodovi o Vuhredu in okolici.
Občina Radlje ob Dravi, Vuhred, 1996, str. 30.

Geo-Koordinate:
46.5957487329654° geogr. širina, 15.240654945373535° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vuhred 79
2365 Vuhred
Kapela stoji vzhodno od vasi ob cesti na Vuhreško
polje, Vuhred 79.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Nad vhodom ima napis: SV. MARIJA PROSI ZA NAS in
fresko Božjega očesa.
V notranjosti je preprost lesen kip Matere božje, kateri je kapela tudi posvečena.

Čas

1897

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Jesenk Vinko, Ana. Vuhred 79, 2365 Vuhred

84

Pahernikov vodnjak

K at e g o r i j a :

Hišni vodnjak, Vrelec / Vodnjak

Opis
To je ohranjen vodnjak, ki so ga v preteklosti uporabljali za pranje, napajanje živine in zalivanje vrtov. Vodnjak so leta 2008 obnovili in ogradili s pokrito leseno uto.
VIR: ga. Frida Mravljak (2009).

Geo-Koordinate:
46.59529165292391° geogr. širina, 15.22956132888794° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vuhred 135b
2365 Radlje ob Dravi
V bližini Pahernikove hiše

Čas

n a s ta n k a :

18. stoletje

Lastnik / Varuh:
Kolar Vera, Karol

85

Pahernikova kapela,
Vuhred

K at e g o r i j a :

Grobna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Na pokaplišču stoji nagrobna kapela veleposestniške rodbine Pahernik
iz konca 19. stoletja s klasicističnimi stilnimi elementi. Kapela ima pravokotne tloris, pokrita je z dvokapno pločevinasto streho. V trikotnem
zaključku je naslikan angel z napisnim trakom z napisom RESVRRECTIO.
V notranjščini so nagrobniki in kip Jezusa, ki nosi križ. Kapela je obdana
s kovano ograjo.

Geo-Koordinate:
46.59369921492488° geogr. širina, 15.226664543151855° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vuhred
2365 Vuhred
Vuhred, na pokopališču

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V trikotnem zaključku je naslikan angel z napisnim
trakom z napisom RESVRRECTIO.

Čas

n a s ta n k a :

konec 19. stoletja, 1888

Lastnik / Varuh:

Župnija Vuhred, Vuhred 138, Vuhred

Evidenčna
18289

številka dediščine:

86

Partizansko grobišče na
pokopališču Radlje

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Na pokopališču v Radljah je v skupnem grobu pokopanih 20 borcev
za osvoboditev. Na osrednji spominski plošči je napis: IN KO BO KLADIVO UDARJALO TUDI TAKT V SRCIH TIHO PODZEMNO ZVENEL, OB
TOVARIŠKIH GLAS MRTVIH!
NE POZABITE NAS.
TU ZADNJI DOM PADLIH V BORBI ZA OSVOBODITEV NAŠE DOMOVINE
DEVETNAJST BORCEV IN ENE TALKE. 1941 – 1945.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Leta 1954 so postavili skupni grob v spomin domačim in neznanim
borcem padlim na tem območju v času druge svetovne vojne. V tem
grobišču so pokopani:
GRUBELNIK MAKS roj. 1912
POZNIC STANKO roj. 1919
KRIŽAN FRANC roj. 1896
SIDERIČ DRAGO roj. 1923
ČELIFIGA JOŽE roj. 1916
REPAŠ FRANC roj. 1909
MITHANS FRANC roj. 1926
NEPOZNANA KURIRKA
LEPOVNIK FRANC roj. 1919
VIR: Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, številka 21,
september 1995, str. 424.

Geo-Koordinate:
46.61358658706063° geogr. širina, 15.234453678131103° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Mariborska cesta
2360 Radlje ob Dravi
Pokopališče Radlje ob Dravi

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na nagrobniku: IN KO BO KLADIVO UDARJALO
TUDI TAKT V SRCIH TIHO PODZEMNO ZVENEL, OB
TOVARIŠKIH GLAS MRTVIH!
NE POZABITE NAS.
TU ZADNJI DOM PADLIH V BORBI ZA OSVOBODITEV
NAŠE DOMOVINE DEVETNAJST BORCEV IN ENE TALKE. 1941 – 1945.

Čas

1954

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občinski odbor Zveze borcev za vrednote NOB Radlje
ob Dravi

Evidenčna
EŠD 8223

številka dediščine:

87

Pečnikova kašča, Št. Janž

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Ob poti proti cerkvi sv. Janeza na Suhem vrhu se nahaja Pečnikova
domačija. Na kmečkem dvorišču se je ohranila podkletena kašča, v celoti zidana iz kamna. Manjšo stavbo prekriva novejša streha, krita s salonitnimi ploščami. Originalna streha je bila strma čopasta dvokapnica,
krita s skodli. Klet in kašča sta obokani (banja s sosvodnicami). V kašči
so ohranjene lesene skrinje za žito, na steni pa sta izpisani dve letnici, ki
pomenita čas obnov. V osnovi je stavba z začetka 19. stoletja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pečnikova kašča stoji na kmetiji Pečnik. Kaščo so leta 1868 zaradi
požara morali obnoviti, natančna letnica postavitve kašče pa ni znana.
V tej kašči so včasih gospodarji shranjevali žita in koruzo, spodnji del
pa se je uporabljal in se tudi dandanes uporablja kot klet za mošt. Leta
1975 so obnovili streho.
Ustni vir: g. Koležnik Stanislav (2009).
Zapisala: Liljana Unuk

Geo-Koordinate:
46.6217369730723° geogr. širina, 15.242865085601806° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Št. Janž pri Radljah 47
2360 Radlje ob Dravi
Samotna domačija, ob cesti Sp. Vižinga - cerkev Sv.
Janeza

Čas

n a s ta n k a :

začetek 19. stoletja

Lastnik / Varuh:

Koležnik Angela, Koležnik Stanislav

Evidenčna
8207

številka dediščine:

88

Pečolarjev križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Pečolarjev križ je danes v zelo slabem stanju. Od leta 1997 ga niso obnavljali. Križ je lesen s kipom Jezusa Kristusa. Prekrit je s skodlami. Tudi
ograja okoli križa je lesena.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po legendi naj bi bil križ postavljen na mestu, kjer se je smrtno ponesrečil
"furman", prevoznik lesa. Legenda ni ohranila imena "furman", niti tega
ali so ga smrtno ponesrečili hlodi ali konji. Dolga leta je za križ skrbela
Brezovnik Nada.
Vir: Pečolar Jakob (2009).

Geo-Koordinate:
46.6306965602724° geogr. širina, 15.18857717514038° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Trije Kralji 101
2360 Radlje ob Dravi
Domačija Pečolar, Sv. Trije Kralji 101, na robu travnika
ob potoku.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Nad lesenim kipom Jezusa Kristusa je napis INRI.

Čas

n a s ta n k a :

Ni znan

Lastnik / Varuh:
Breznik Zdenko

89

Pernatova kapelica,
Sv. Trije kralji

K at e g o r i j a :

Znamenje / Križ

Opis
Kapelica stoji v sklopu domačije Pernat, na razgledni legi pod domačijo.
Kapelica ima pravokoten tloris, pokrita je s pločevinasto dvokapnico.
Kapelico členijona vseh štirih straneh niše. Niša na južni strani je globja,
v njej je razpelo, skupina sv. Trije kralji, sv. Florijan in sv. škof.
Nastala je v 19. stoletju; njena arhitektura tvori z rustikalnimi kipi kvalitetno celoto.

Geo-Koordinate:
46.63738581127232° geogr. širina, 15.185294151306152° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Trije kralji 59
2360 Radlje ob Dravi
Sv. Trije kralji, domačija Pernat

Čas

n a s ta n k a :

19.stoletje

Lastnik / Varuh:

Novak Jože, Sv. Trije kralji 59, 2360 Radlje ob Darvi

Evidenčna
8148

številka dediščine:

90

Pogačnikov kozolec,
Vuhred

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
V okviru Pogačnikove domačije se je na polju ohranil kozolec – toplar,
s štirimi pari oken. Pokriva ga šotorasta streha opečne kritine. Stavbo
oblikuje troje parov opečnih nosilnih stebrov ter dva para vmesnih, lesenih stebrov. Notranja, nadstropna konstrukcija je v celoti lesena, iz
tesanega lesa. Vzdolžne stranice notranjščine nadstropja so izdelane
kot lesena mreža, na zunajem delu pa so med stebre po vsej dolžini
vpete tesane late. Kozolec je pomembna, manj tipična gospodarska
stavba tega območja, zgrajen v prvi četrtini 20. stoletja.

Geo-Koordinate:
46.594790334897° geogr. širina, 15.226149559020996° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vuhred 141
2365 Vuhred
Kozolec stoji na zahodnem robu strnjene vasi, nad
cesto Vuhred - Vuzenica

Čas

n a s ta n k a :

Okoli leta 1923

Evidenčna
18300

številka dediščine:

91

Poglonova kapelica,
Brezni Vrh

K at e g o r i j a :

Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica pravokotnega tlorisa s petosminskim zaključkom je nastala
leta 1888. Fasade členijo šilaste odprtine - portal z enokrilnimi lesenimi
vratnicami in okni ter rustika. Kritina je pločevinasta. V notranjosti je kip
Marije. Tlak je lesen.

Geo-Koordinate:
46.63868231051404° geogr. širina, 15.323095321655273° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2360 Radlje ob Dravi
Brezni Vrh

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina 19. stoletja, 1888

Lastnik / Varuh:

Škurnik Slavica, Brezni Vrh 60, Brezni Vrh

Evidenčna
18255

številka dediščine:

92

Prelaz Radelj

K at e g o r i j a :
Pomnik

Opis
Na prelazu Radelj je ohranjena obmejna hiša za kontrolo čezmejnega
prometa. Mejni prehod je bil obnovljen 1975. Postavljen je na meji med
Slovenijo in Avstrijo in je služil za potrebe policije in carine.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prelaz je imel že v preteklosti pomembno, povezovalno funkcijo med
severnimi in južnimi obronki Kozjaka. Nekateri zgodovinarji domnevajo, da je pot čez Kozjak potekala tukaj že v srednjem veku. Izrazit kontrolni položaj je prelaz dobil po letu 1918, ko je bila vzpostavljena meja
med Avstrijo in Jugoslavijo. Večjega pomena je bilo to območje tudi
med 2. svetovno vojno. Aprila 1941, ko je Jugoslavija vstopila v 2. svetovno vojno prišlo tukaj do spopadov med nemško in jugoslovansko
vojsko. Maja leta 2004, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, je bilo
ob carinarnicah na prelazu Radelj postavljeno spominsko obeležje. Izklesan stisk roke ponazarja prijateljske odnose med državama.
VIR: Zbornik Radlje skozi čas, Radlje ob Dravi, 1984, str. 14., 57., 77.

Geo-Koordinate:
46.64460455969071° geogr. širina, 15.206236839294433° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Št. Janž pri Radljah 96
2360 Radlje ob Dravi
Šentjanž nad Radljami 96.
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Pročelje Kopališke hiše

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament, Portal, vrata

Opis
Gre za enonadstropno, v celoti podkleteno stavbo iz 19. stoletja s
klasicistično fasado in dvokapno opečnato streho, katere predhodnica
je bila najbrž skodlasta. Hiša ima dvokrilna okna. Ima obnovljeno fasado. V hiši je bilo javno kopališče, ki so ga napajali bogati vodni viri
izpod Perkolice. Voda je bila usmerjena v zbiralni bazen v kleti hiše, ki
je še ohranjen. V veži kleti je ohranjena klasicistična stenska slika/freska
deklic pri kopanju. Hiša je danes namenjena stanovanjski funkciji.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Hiša je iz 19. stol. in so jo postavili na severnem robu trga pod vodnatim
hribom Perkolica. Služila je kot kopališka hiša, o čemer še danes priča
njeno ime med domačini: podhavs/badhaus. V kletnih prostorih na
nekdanjo funkcijo hiše spominja le še zbiralni bazen za vodo in freska
deklic, ki se kopajo. Ostala arhitektura kopališča pa žal več ni ohranjena. Po drugi svetovni vojni je bila hiša nacionalizirana in preurejena v
stanovanja.
VIR: Jevšnik Mateja; Radlje ob Dravi, Občina bogate dediščine, Radlje ob
Dravi, 2006, str. 27., www.geoprostor.net (2.11.2009).

Geo-Koordinate:
46.61569430900081° geogr. širina, 15.226385593414306° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ulica pod Perkolico 29
2360 Radlje ob Dravi
Hiša stoji na severnem obrobju Radelj, ob vznožju
vzpetine Perkolica.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Freska, na kateri so deklice, ki se kopajo.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Ternik Maks
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Progatova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Progatova kapela stoji med mogočnimi lipami na domačiji Progat.
Posvečena je Srcu Jezusovemu. Zidana je iz kamna, dvokapna streha
pa je pokrita s »šinkli«.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je bila postavljena kot sad zaobljube za srečno vrnitev iz taborišč.
VIR: Branka Roškar, Župnija sv. Anton na Pohorju. Sv. Anton na Pohorju:
Župnija, 2009, str. 148.

Geo-Koordinate:
46.535690810417734° geogr. širina, 15.180659294128418° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Anton 136
2365 Vuhred
Kapela stoji na domačiji Progat, Sv. Anton na Pohorju
135.

Čas

n a s ta n k a :

Po 2. svetovni vojni

Lastnik / Varuh:
Peruš Marija
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Pupenludl

K at e g o r i j a :

Kultni in pravni spomenik

Opis
Gre za leseno kolibico in podobo Pupenludla ob apnenčasti skali, ki se
dviguje nad reko Dravo na južnem robu Radeljskega polja. Leta 2005 so
jo postavili domačini v spomin na Pupenludla (Pužaludla), moža, ki ni
znal govoriti.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pupenludlu je bilo Aleš, zaradi njegove velike strasti – igranja s »pupami« (punčkami iz cunj) pa so ga ljudje poimenovali Pupenludl ali
Pužaludl. Preživljal se je z občasno pomočjo kmetom pri kmečkih opravilih. Bil je samotar, ki je neznansko hrepenel po družbi. Ker te ni imel, si
je predstavljal, da so to pupe. Zanje je skrbel kot za člane svoje družine
– oblačil jih je, jih hranil, se z njimi pogovarjal, jih kregal, celo pokopaval na majhnem, zanje urejenem pokopališču ob svoji kolibici, kjer je
imel tudi zvonček, s katerim je ob njihovih pogrebih zvonil. Med vojno
so Pupenludla Nemci na silo odpeljali v Gradec v posebno ustanovo.
Pupenludl se na Dobravo žal nikdar več ni vrnil, nanj pa nam je ostal
spomin.
VIR: Ana Vovk Korže, Vesna Jurač, Vodna učna pot Dobrava, Maribor: Filozofska fakulteta: Mednarodni center za ekoremediacije, 2007, str. 11.

Geo-Koordinate:
46.602663441276746° geogr. širina, 15.211129188537598° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dobrava 28
2360 Radlje ob Dravi
Južni rob Radeljskega polja. Dobrava 28

Čas

2005

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Topler Jožef in Elfrida
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Pušnikov križ

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Križ je lesen, prekrit s pločevino. Okoli njega je lesena ograja. Križ ima
lep kip Jezusa Kristusa, lastnica Plazovnik Berta pa vedno skrbi, da je
križ lepo okrašen.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po legendi naj bi križ stal na mestu, kjer so konji do smrti poteptali "furmana", spravljalca lesa. Kdo je bil to, ali je bil to gospodar Pušnikove
domačije, ali kdo drug, ni znano.
VIR: Plazovnik Berta (2009).

Geo-Koordinate:
46.6267179792668° geogr. širina, 15.19906997680664° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Trije Kralji 37
2360 Radlje ob Dravi
Domačija Pušnik, Sv. Trije Kralji 37

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Križ ima lep kip Jezusa Kristusa.

Čas

n a s ta n k a :

Ni znan

Lastnik / Varuh:
Plazovnik Berta
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Razpelo na Betrihovi hiši

K at e g o r i j a :

Znamenje / Križ

Opis
Na hiši pri Betrihu je ohranjen velik lesen križ, ki je star 125 let, verjetno
toliko kot je stara hiša.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Legenda o tem zakaj je bilo razpelo vgrajeno v hišo, se ni ohranila, verjetno kot nek simbol verovanja in sreče pri hiši. Nekoč je bila na hiši še
velika freska sv. Florjana, ki pa je danes skrita pod omet.
VIR: Branka Roškar, Župnija sv. Anton na Pohorju. Sv. Anton na Pohorju:
Župnija, 2009, str. 150.

Geo-Koordinate:
46.57632680610711° geogr. širina, 15.221600532531738° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Anton 37
2365 Vuhred
Na domačiji Betrih, Sv. Anton na Pohorju 37.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Razpelo ima kip Jezusa Kristusa, nad njim je napis
INRI. Na levi strani kipa je slika Jezusa Kristusa ter
manjši kip Marije in križ na lesenem podstavku. Na
desni sta dva manjša križa in kip Marije.

Čas

1884

n a s ta n k a :
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Razpelo pri Božiču

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Pri hiši domačije Gosak Antona, po domače pri Božiču, je veliko razpelo.
Prvotno je bil križ ob cesti. Arhitekt Peter Požavko je naredil načrt za
obnovo, zato je bilo razpelo leta 1960 prestavljeno v park pred hišo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je bil postavljen zaradi zaobljube, da bi bilo več zdravja pri hiši.
VIR: Frida Mravljak (2009).

Geo-Koordinate:
46.59142843536242° geogr. širina, 15.264558792114257° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vuhred 171
2365 Vuhred
Pri domačiji Božič, Vuhred 171

Upodobljeni

motivi

Napis INRI na kipom.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Arhitekt Peter Požavko

Čas

n a s ta n k a :

Okrog leta 1870

Lastnik / Varuh:
Gosak Anton, Marija
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Razvaline gradu
Marenberg

K at e g o r i j a :

Kultni in pravni spomenik

Opis
Od Marenberškega gradu so danes vidne le še ruševine oziroma osta
nek zidu. Po požaru leta 1697se grad ni več obnavljal, njegovo funkcijo
je prevzel t.i. Spodnji grad ali grajska pristava, ki je bolj znana pod imenom Dvorec.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Albert Trušenjski-Marenberški je nad vasjo dal zgraditi grad, ki se prvič
omenja leta 1193 in je postal osrednja točka Radelj. Grad je bil zgrajen
na ozemlju šentpavelskega samostana, vendar slednji ni dal dovoljenja
za njegovo izgradnjo. V 12. stoletju se je na tem območju razvila provinca Radelach, njeno središče je postala gručasta vas Radela, Radlje, ki
je bila prvič omenjena leta 1161. Območje je doživelo večji razvoj v 13.
stoletju s prihodom Sigfrida Marenberškega na oblast. S Sigfridom se
je območje, predvsem pa Radlje razvijalo v pomembno gospodarsko
in tudi prometno središče. Sigfrid je bil tudi tisti, ki je skupaj s svojo
materjo Gizelo leta 1251 ustanovil dominikanski samostan v Radljah.
Zelo zanimivo je tudi dejstvo, da se ime vasi, torej Radlje in Marenberg,
vse do 14. stoletja menjuje. Iz listin pa je jasno razvidno, da gre pri uporabi obeh imen za isti kraj. Kljub vsemu se je po izgradnji marenberške
trdnjave za vas bolj prijelo ime Marenberg
VIR: Jože Mlinarič, Marenberški dominikanski samostan 1251-1782,
Mohorjeva družba, Celje, 1997, str. 10, 25., www.geoprostor.net
(19.11.2009)., Mateja Jevšnik, Radlje nekoč in danes, samozaložba, Radlje ob Dravi, 2004, str. 18, 19., www.radlje.si (29.9.2008).

Geo-Koordinate:
46.62185487200533° geogr. širina, 15.22404670715332° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2360 Radlje ob Dravi
Na hribu nad naseljem Radlje.

Čas

n a s ta n k a :

12. stoletje

Lastnik / Varuh:

Občina Radlje ob Dravi

Evidenčna
EŠD 8140

številka dediščine:
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Remšnik

K at e g o r i j a :

Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa ima pravokoten tloris s polkrožnim zaključkom.
Pokriva jo dvokapnica s šintli. Sedlasto sklenjen vhod zapirajo lesene
vratnice, ob straneh sta šilasti niši. Notrajščina je obokana, v oltarni niši
stojijo kipi sv. Boštjana,dveh svetniko in dveh svečenoscev.
Kapelica je baročna arhitektura s kvalitetnimi kipi manierističnega sloga in ima značilno lokacijo med dvema lipama.

Geo-Koordinate:
46.623354376660856° geogr. širina, 15.30220091342926° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Remšnik 55
2360 Radlje ob Dravi
Remšnik, vzhodno od hiše Remšnik 55;

Čas

n a s ta n k a :

18. stoletje

Lastnik / Varuh:

Unuk Alojz in Ivanka, Remšnik 55, Remšnik

Evidenčna
8163

številka dediščine:
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Renatova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica stoji med dvema lipama, na slemenu malce pred kmetijo. Ima
dvokapno streho. Nad vhodom v majhno vežico ima letnici postavitve
in obnove, 1928 in 1999. V kapelo vodijo lesena polkrožna vrata. V kapelici je Marijin kipec.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelo je postavil gospodar Renatove kmetije po hudi toči, ki je prizadela to območje. Sosedu je takrat uničilo vse kar je imel na polju, Renatova kmetija pa je ostala nedotaknjena. V zahvalo za to, je leta 1928
gospodar dal postaviti kapelo.
VIR: domači kmetije Renat (2009).
Geo-Koordinate:
46.62262120881187° geogr. širina, 15.32519817352295° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brezni Vrh 38
2363 Podvelka
Med dvema lipama, na slemenu malce nad kmetijo
Renat, Brezni vrh 38

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Nad vhodom je majhna freska dveh vrtnic, v črnem
trikotniku pa letnici postavitve in obnove (1928,
1999).

Čas

1928

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Pušnik Stanislav in Jerneja, Brezni vrh 38, 2363 Podvelka
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Ruševo gospodarsko
poslopje

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Ruševo gospodarsko poslopje stoji na domačiji Ruš. Objekt je tipično
gospodarsko poslopje iz 19. stoletja, z zidanimi hlevi v pritličju in gornjim, lesenim senikom (skednjem). Nad hlevi poteka lesen gank, zunanji
lesen hodnik. Streha je bila nekoč pokrita s skodlami – šintelji. Poslopju
je dodana tudi garaža za avtomobil. V samem poslopju je več primerkov starega orodja in strojev, ki so jih včasih uporabljali na kmetijah.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Staro Ruševo gospodarsko poslopje iz 19. stoletja je služilo svojemu
namenu do leta 2002. Na koncu so imeli v hlevu ovce, ki so popasle
pašnike okoli domačije. Simon Štruc, pokojni oče današnjega lastnika
Vita Štruc, je s posluhom za ohranjanje kulturne in bivalne dediščine na
podeželju uspel pridobiti večje število različnih strojev in orodij, ki so
jih uporabljali v preteklosti na kmetijah od Pernic pa vse do Kapunarja. Stroji so skrbno spravljeni v Ruševem gospodarskem poslopju. Želja
današnjega lastnika Vita Štruc je urediti muzejsko sobo v prostorih gospodarskega poslopje, kjer bodo predstavljeni vsi ohranjeni predmeti in
zgodovina kmetije. Ob gospodarskem poslopju stoji tudi kajša, kjer so
bivali podnajemniki in večja, prav tako okoli 150 do 200 let stara, lesena
kmečka hiša.
VIR: Ministrstvo za kulturo: http://giskd.situla.org/ (7.8.2009), Ustni vir:
g. Vitomir Štruc (2009)

Geo-Koordinate:
46.628869396419276° geogr. širina, 15.182290077209472° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Trije Kralji 107
2360 Radlje ob Dravi
Domačija Ruš, ob cesti Muta – Sv. Trije Kralji

Lastnik / Varuh:
Štruc Vitomir, Tatjana

Evidenčna
EŠD 18295

številka dediščine:
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Sitarjev križ

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Sitarjev križ je lesen in stoji nekoliko vzhodno od domače hiše. Streha
in ograja okoli križa sta leseni. Križ ima razpelo z Jezusom Kristusom in
napis INRI nad njim. Lastniki skrbijo, da je križ stalno urejen in okrašen.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Legenda o Sitarjevem križu se do danes ni ohranila.
VIR: Sušnik Avgust (2009).

Geo-Koordinate:
46.62789684857095° geogr. širina, 15.200185775756836° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Trije Kralji 34
2360 Radlje ob Dravi
Domačija Sitar, Sv. Trije Kralji 34

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Križ z razpelom Jezusa Kristusa in napisom INRI nad
njim.

Čas

n a s ta n k a :

Točna letnica postavitve križa ni poznana. Gospodar
kmetije Alojz Sušnik, ki je star 82 let, ne pomni več legende ali zgodbe okoli Sitarjevega križa ali katerega
leta je bil postavljen.

Lastnik / Varuh:

Avgust in Matilda Sušnik
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Skale pod vojašnico

K at e g o r i j a :

Kultni in pravni spomenik

Opis
Na območju Kapunarja so odkriti veliki balvani (skale), nekateri so veliki preko 2-3 kubične metre, ki so zanimive po tem, da jih je nekdo s
primitivnim orodjem (samo z kladivom in kovinskimi ter lesenimi zagozdami) a jih niso nikoli uporabili. Zanimiva je tudi skala, ki je oddaljena pol kilometra od mejnega kamna z Avstrijo, ki je oblike sarkofaga,
približnih mer: 230 cm x 100 cm x 110 cm. Ob straneh ima izklesani dve
»oprijemalki ali dve odprtini za lažji transport kamna. Ta skala se nahaja
na strmini 40 º naklona in zgleda tako kot, da bi jo odvrgli. Okoli te skale ni najdenih nobenih drobcev kamenja, kar bi dokazovalo, da je bila
skala obdelana-izklesana na tem mestu.

Geo-Koordinate:
46.631879272100164° geogr. širina, 15.27623176574707° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Radelca 23, Kapunar
2360 Radlje ob Dravi
Pod vojašnico Kapunar

Čas

n a s ta n k a :

neznan
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Slanikova kašča, Radelca

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Lesena cimprana kašča z zidano kletjo je kvadratnega tlorisa, prekriva
jo sekundarna dvokapna streha, krita s salonitnimi ploščami. Prvotno
je bila streha stma čopasta dvokapnica, krita s skodli. Kašča ima na zadnji fasadi pod skupno streho lesen podaljšek, kjer se je do nedavnega
nahajala klasična preša za sadje. Preprosta stavba je kljub degradaciji
ohranila osnovni tloris, tipične arhitekturne elemente ter kvalitetne detajle stavbnega pohištva.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Slanikova kašča danes nima več takšne funkcije kot v preteklosti. Kletni
prostori še vedno služijo svojemu namenu. Ga. Irena Pačnik pravi, da je
ni boljše kleti kot je ta v kašči. Preše nimajo več, prav tako ne meljejo več
žita. Kašče za shranjevanje žita so še, vendar so prazne. Ga. Irena Pačnik
pravi, da so se časi spremenili. Kmetje ne sejejo več žita in pšenice, zato
tudi žita ne meljejo več.
Ustni vir: ga. Irena Pačnik (2009)
Zapisala: Liljana Unuk

Geo-Koordinate:
46.64364702602263° geogr. širina, 15.280823707580566° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Radelca 17
2360 Radlje ob Dravi
Kašča sodi v sklop domačije Radelca 17, ki leži tik ob
državni meji, v bližini cerkve sv. Urbana.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Pačnik Irena

Evidenčna
8190

številka dediščine:
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Slomškova pot

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Slomškova romarska pot povezuje kraje in ljudi, ki so povezani z
življenjem in delom škofa Antona Martina Slomška od zibelke na Slomu pri Ponikvi, do Celovca, Šantandraža na Koroškem, do Celja in do
groba v mariborski stolnici, če omenimo le nekatere kraje na tej poti.
Trasiranje in označevanje romarske poti poteka v dogovoru in v soglasju z občinami, župnijami in planinskimi društvi, kjer poteka Slomškova
romarska pot.
Slomškova romarska pot je bila do sedaj organizirana v 7 etapah, 5 etapa na relaciji KRKA – ŠT. ANDRAŽ – MARIBOR poteka tudi skozi Vuhred.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Potek 5 etape Slomškove romarske poti:
Krka/Gurk - Breže/Friesach – Brückl – Djekše – Grebinj - Št. Andraž - Št.
Pavel – Tinje – Pliberk – Holmec – Prevalje - Brinjeva gora - Sv. Križ n.
Dravogradom – Dravograd – Trbonje – Dravče - Šentjanž nad Dravčami
– Vuzenica - Devica Marija na kamnu - Vuhred - Podvelka
Brezno – Štimpah – Remšnik - Kapla na Kozjaku - Sv. Duh na O. vrhu - Sv.
Urban - Maribor-stolnica.
VIR: www.družina.si (25.11.2009)., ustni vir ga. Frida Mravljak (2009).

Geo-Koordinate:
46.59468712178635° geogr. širina, 15.22981882095337° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vuhred
2365 Vuhred
Skozi naselje Vuhred

Čas

2007

n a s ta n k a :
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Snežičeva žaga

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Ta žaga še danes deluje, saj jo je lastnik pred nekaj leti še izboljšal s
kovinskim pogonskim kolesom. Gre pa za žago venecijanko, ki je na
območju Dravske doline najbolj razširjena. poleg žage stoji tudi mlin.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Poimenovanje žage izhaja iz lastnikovega imena. lastnik je namreč Topler Andrej iz Vasi. Včasih so jo imenovali, oziroma jo imenujejo še danes
Snežičeva žaga. To ime izhaja iz imena posestva Snežih, h kateremu je
žaga nekoč spadala.
Vir: Marjan Račnik, Znano in neznano o Remšniku, Remšnik: v
samozaložbi, 2003, str. 62.
Geo-Koordinate:
46.612076248087966° geogr. širina, 15.26224136352539° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vas
2360 Radlje ob Dravi
Na levi strani potoka, slab kilometer stran od naselja
Vas in glavne ceste Dravograd- Maribor

Lastnik / Varuh:
Andrej Topler

Evidenčna
EŠD 8210

številka dediščine:
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Šola Sv. Trije Kralji

K at e g o r i j a :

(Skedenjsko) okno / lina, Fasadni ornament

Opis
Šola je bila zgrajena leta 1940. Klet je grajena iz kamna, ostalo poslopje
je leseno. V pritličju so bili šolski prostori in sanitarije, v prvem nadstropju pa kuhinja in dve manjši sobici, kjer so bivali učitelji. Poslopje
šole je bilo deležno slabega vzdrževanja, zaradi tega je zgradba tudi v
slabem fizičnem stanju. Od leta 1993 tukaj ne poteka več pouk, zaradi
tega se prostori le malokrat uporabljajo. To pomeni, da se stavba tudi
ne zrači in je v njej precej zatohlo. Za ponovno uporabo je potrebna
celovita adaptacija zgradbe.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Podružnica osnovne šole Radlje na Sv. Treh Kraljih je bila ustanovljena
leta 1926 in so jo v šolskem letu 1993/94 zaradi pomanjkanja učencev
zaprli. Na začetku šola ni imela ne svojih učiteljev, ne svojih prostorov.
Zaradi tega je pouk potekal v eni sobi na kmetiji Pernat, učitelji pa so
prihajali iz osnovne šole v dolini. Prva stalna učitelja sta bila Karl Štokelj,
ki je tukaj poučeval od leta 1932 do 1934 in Vilibald Kolar, ki je prišel na
šolo leta 1934. Leta 1940 je šola dobila svoje prostore v novo zgrajeni
zgradbi, financirala pa jo je Ciril – Metodova družba. Takrat je bilo na
šoli kar 49 učencev, ki jih je poučeval Leopold Riedel. Število učencev je
začelo upadati v 80. letih, pred zaprtjem 1993 je šolo obiskovalo le še
devet učencev.
VIR: Frančišek Lasbaher, Osnovno šolstvo Dravske in Mislinjske doline
do leta 1945, Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino, letnik
56, številka 2, Zveza zgodovinskih društev Slovenija, Ljubljana, 2008,
str. 382- 384.

Geo-Koordinate:
46.6492299451818° geogr. širina, 15.178642272949218° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Trije Kralji 78
2360 Radlje ob Dravi
Ob domačiji Breznik, Sv. Trije Kralji 78

Čas

n a s ta n k a :

Leta 1940

Lastnik / Varuh:

Petrič Miroslav, Klemenc Tadeja
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Spomenik padlim v NOB
na Remšniku

K at e g o r i j a :
Pomnik

Opis
Odmevnejše delovanje partizanskih enot na tem območju je znano poleti 1944. Takrat je začel operativno delovati Lackov odred, ki je imel
med domačini veliko podporo. Posebej odmevna je bila bitka pri sv. Urbanu, ki je obeležena s posebnim spominskim obeležjem. Deset žrtev
druge svetovne vojne je obeleženih na spomeniku NOB, ki stoji pred
vhodom na pokopališče.

Geo-Koordinate:
46.62549487522765° geogr. širina, 15.300929546356201° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Remšnik 2
2363 Remšnik
Pri pokopališču na Remšniku

Upodobljeni

motivi

/

Spominska tabla ima napis:

napisi:

ZA SVOBODO DOMOVINE IN LEPŠO
BODOČNOST SO V LETIH 1941-1945
DALI SVOJA ŽIVLJENJA
KOLEŽNIK RUPERT
KORN PETER
MIHOLAČ KRISTJAN
VOLLMAIER ANTON
HARTMAN ANTON
ŠNABL TOMAŽ
VODUŠEK JOŽEF
KRNČNIK MIHAEL
KOH LEOPOLD
ODBOR Z.B.NOB REMŠNIK

Čas

n a s ta n k a :

Po 2. svetovni vojni

Lastnik / Varuh:

Občinski odbor Zveze borcev za vrednote NOB Radlje
ob Dravi
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Spomenik padlim,
pogrešanim mobilizirancem v nemški vojski

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Prisilna mobilizacija je na nekatera evropska bojišča, od vzhodnih sovjetskih, do zahodnih francoskih, nizozemskih ter beljgijskih, odvedla
številne može in fante Remšnika. Na remšniškem pokopališču je postavljena spominska plošča 26 domačinom, ki so na tujih tleh padli v
nemški uniformi. Ali so bili žrtve neposrednih spopadov, ali so končali v
povojnih taboriščuh, ni znano.
Vir: Marjan Račnik, Znano in neznano o Remšniku, Remšnik: v
samozaložbi, 2003, str. 90.
Geo-Koordinate:
46.62548013886593° geogr. širina, 15.300865173339843° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Remšnik 2
2363 Podvelka
Pokopališče na Remšniku

Upodobljeni

motivi

/

Spominska tabla ima napis:

napisi:

V SPOMIN PADLIM IN POGREŠANIM MOBILIZIRANIM
SLOVENCEM V ČASU 1942-1945 V NEMŠKI VOJSKI IZ
KRAJA REMŠNIK IN OKOLICE ŽUPNIJE REMŠNIK
BREZNIK IVAN 1920
GRIČNIK ALOJZ 1915
HARTMAN JOŽE 1917
JERIČ ALOJZ 1920
JERIČ MIHAEL 1917
KRAUTMAJER JOŽE 1922
KRECHENBAHER KRISTJAN 1922
KAŠMAN IVAN 1924
KUREJ IVAN 1924
KUNELJ ANDREJ 1921
KUNELJ IVAN 1924
LEŠNIK FRANC 1920
LAJTINGER IVAN 1920
MARTINI LUDVIK 1921
POROČNIK FRANC 1924
PODRZAVNIK IVAN 1919
PAR FRANC 1921
PEČNIK FRANC 1921
ŠMID LUDVIK 1922
TRUNKEL VALENTIN 1917
TOPLAR VALENTIN 1923
VERONIK IGNAC 1922
VEZONIK FRANC 1921
TERTINEK ANTON 1920
ZAKERŠNIK KONRAD 1920
DRUŠTVO MOBILIZIRANCEV – OBČINA RADLJE –
LETO 2000

Čas

n a s ta n k a :

Leta 2000
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Spomenik v Vuhredu

K at e g o r i j a :

Pomnik, Vojni spomenik

Opis
Spomenik je narejen iz marmorja. Obeležje sestavljajo trije skladi
različnih oblik in pokončen steber na sredini. Postavljeno je na posebnem tretoarju, ki je obdelan s ploščicami. Na južni strani je obzidan z
majhnim zidom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spomenik je v središču vasi in simbolizira enotnost prebivalcev
okoliških krajev in Vuhreda v skupnem boju proti okupatorju. Zgrajen je
bil leta 1979 v spomin na padle in izseljene žrtve druge svetovne vojne.
VIR: Marija Makarovič in Majda Sušek,Trije rodovi o Vuhredu in okolici,
Občina Radlje ob Dravi, Vuhred, 1996, str. 31, 32.
Geo-Koordinate:
46.59524741916692° geogr. širina, 15.231878757476806° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vuhred 1
2365 Vuhred
V središču Vuhreda

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Ima napis: V SVOBODO ZAZRTI
NA LJUDSTVO OPRTI
MOČNEJŠI OD SMRTI

Čas

1979

n a s ta n k a :
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Spominska plošča
na evangeličanskem
župnišču

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Gre za stavbo v obliki črke L. Je enonadstropna, podkletena, z opečnato
dvokapnico. Ima dvokrilna okna. Stavba je bila fizično povezana z
istočasno zgrajeno evangeličansko cerkvijo, ki so jo po drugi svetovni
vojni porušili. Cerkev in župnišče sta bila zgrajena leta 1908 po načrtu
berlinskega arhitekta Otta Bartninga. Po drugi svetovni vojni so bili v
stavbi šolski prostori, kasneje se je vanjo preselila glasbena šola, danes
ima stanovanjsko funkcijo. Leta 2008 je bila v stavbo vzidana spominska plošča v spomin na reformacijo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Stavba evangeličanskega župnišča in cerkev sta bili zgrajeni 1908 zaradi potreb tukajšnje 50-članske evangeličanske skupnosti. Po drugi
svetovni vojni so evangeličani, ki so bili večinoma nemške narodnosti,
iz Marenberga odšli. Cerkvena stavba je začela propadati in so jo kmalu porušili. Bivše župnišče je služilo potrebam osnovnošolskega pouka, kasneje pa glasbeni šoli. Danes je stavba namenjena stanovanjski
funkciji.
VIR: Jevšnik Mateja, Zgodovina župnije Radlje. Radlje ob Dravi, 2008, str.
80 – 82., www.geoprostor.net (2.11.2009).

Geo-Koordinate:
46.61478244679628° geogr. širina, 15.220270156860351° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koroška cesta 16
2360 Radlje ob Dravi
Ob cesti Maribor – Dravograd, Koroška cesta 16.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Spominska plošča: V SPOMIN NA PROTESTANTIZEM.
ZA "FANTIČE IN DEKLIČE VSEH STANOV, DA SE SVOJGA JEZIKA … BRATI, PISATI IN MOLITI NAUČE". V TEJ
HIŠI JE BILO ŽUPNIŠČE. CERKEV JE BILA PORUŠENA
LETA 1956. V TRUBARJEVEM LETU 2008.

Čas

1908

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Osnovna šola Radlje ob Dravi; Evangeličanska cerkvena občina Maribor.
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Spominska soba v
mežnariji

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament, (Skedenjsko) okno / lina

Opis
V Spominski sobi v mežnariji pri cerkvi je razstavljena razstava s starim
šolskim inventarjem z naslovom: ŠOLSKA, CERKVENA IN CIVILNO UPRAVNA PODOBA SVETEGA ANTONA SKOZI ČAS.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pouk v mežnariji je potekal od leta 1935 do 1958. V šolskem letu
1935/36 je bila tukajšnja šola razširjena v dvorazrednico. Pojavila se je
potreba po še enem prostoru za učenje. Tako se je v sedanji mežnariji
uredila nova učilnica. 9 junija 1937 je šolski odbor na mežnarijo napravil
nov strelovod.
V tem prostoru se je pričel odvijati tudi pouk po drugi svetovni vojni, 14.
januarja 1946, saj je mežnarija po požigu partizanov ostala nedotaknjena zaradi oddaljenosti. Takrat je bilo vpisanih 65 otrok.
V tem prostoru je potekal šolski pouk do leta 1958, ko je bila na drugi
lokaciji zgrajena nova podružnična šola.
VIR: Branka Roškar, Župnija sv. Anton na Pohorju, Sv. Anton na Pohorju:
Župnija, 2009, str. 74.

Geo-Koordinate:
46.56057179686365° geogr. širina, 15.203919410705566° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Anton 54
2365 Vuhred
Mežnarija pri cerkvi sv. Antona. Sv. Anton na Pohorju
54

Čas

1935

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Župnija Sv. Anton na Pohorju
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Srebrni studenec

K at e g o r i j a :

Vrelec / Vodnjak, Zdravilni vrelec

Opis
V času Avstrooogrske je bila zelo znana romarska pot (omenjena je tudi
še kasneje v kraljevini SHS) k sv. Janezu na Šentjanžu nad Radljami. Iz
sosednjih krajev onkraj Kapunarja so hodili ljudje po tej poti na romanje in ker je bila pot naporna so se ustavili pri studencu, ki so ga imenovali Srebrni studenec in mu pripisovali čudežno moč. Trdili so, da kdor
se omagan od poti napije te vode, lahko z lahkoto nadaljuje romarsko
pot k cerkvi sv. Janeza. Ta tradicija se je ohranila še dandanes, saj si
Avstrijci ki se podajo na romarsko pot k cerkvi sv. Janeza natočijo vode
pri Srebrnem studencu. Tudi kmetje so vodo predvidoma uporabljali za
krepitev moči in za zdravljenje živine.

Geo-Koordinate:
46.63459430355427° geogr. širina, 15.261039733886719° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Radelca 23, Kapunar
2360 Radlje ob Dravi
Srebrni strudenec se nahaja okoli 300 m od Lovskega
križa v bližini državne meje med Avstrijo in Slovenijo.

Čas

n a s ta n k a :

neznan
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Št. Janž pri Radljah

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela pravokotnega tlorisa, polkrožno zaključena. Fasado zaključuje
trikotno čelo in zidan stolpič nad njim. Kapela je krita s šintli, stolpič s
pločevino. Fasade členijo šilaste odprtine - portal z lesenimi vratnicami
, dve večji in dve manjši okni ter rustika. Notranjščina je obokana in delno poslikana, tlak je kamnit.
Kapela stoji na vzpetini oz. pomolu vzhodno nad cesto Radlje - mejni
prehod Radelj.

Geo-Koordinate:
46.628559951272074° geogr. širina, 15.212674140930175° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Št. Janž pri Radljah 87, 88
2360 Radlje ob Dravi
Št. Janž pri Radljah, vzhodno nad cesto Radlje - mejni
prehod Radelj, zahodno od domačije Žohar (Št. Janž
pri Radljah 87, 88) Št. Janž pri Radljah, östlich über
der Straße Radlje – Grenzübergang Radelj, westlich
vom Bauernhaus Žohar (Št. Janž pri Radljah 87,88)

Čas

n a s ta n k a :

konec 19., začetek 20. stoletja

Lastnik / Varuh:

Ternik Uroš, Št. Janž pri Radljah 88, Št. Janž pri Radljah

Evidenčna
18285

številka dediščine:
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Štadekerjeva kašča,
Sveti Trije kralji

K at e g o r i j a :

Opis
V okviru Štadekerjeve domačije se je ohranila tradicionalna, iz tesanih
brun zgrajena kašča. Stavba je delno podkletena,klet je kamnite gradnje.Čez podolžno fasado poteka nad nivojem kleti lesen gank. Visoka
dvokapna streha je prekrita s salonitno kritino, prvotna kritina so bile
skodle. Pod enokapnim nadstreškom na stranski fasadi stoji klasična
preša za sadje. Tloris lesenega dela stavbe predstavlja kašča s skrinjami
za žito ter bivalni del. Stavbo odlikujejo izvirna lesena konstrukcija in
originalno stavbno pohištvo. Kašča je z začetka 19. stoletja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju g. Valtl Alojza so se na ganku kašče radi zbirali
domačini ob kozarcu domačega mošta. Stara Štandekerjeva kašča je še
danes v uporabi za shranjevanje različnih pridelkov.
Ustni vir: g. Valtl Alojz (2009).
Zapisala: Liljana Unuk

Geo-Koordinate:
46.64822830289418° geogr. širina, 15.179736614227295° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sveti Trije kralji nad Radljami 66
2360 Radlje ob Dravi
Zahodno o d prelaza Radelj, SZ od cerkve Sv. Trije
kralji

Čas

n a s ta n k a :

začetek 19. stol.

Lastnik / Varuh:
Vajtl Alojz

Evidenčna
18294

številka dediščine:
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Štandekerjev križ

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Križ je lesen in obdan z leseno ograjo. Ima kip Jezusa Kristusa. Križ je bil
večkrat obnovljen, letnice obnove žal niso poznane. Lastniki skrbijo, da
je križ vedno urejen in okrašen.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po do sedaj poznanih podatkih se legenda ali zgodba povezana o
Štandekerjevem križu ni ohranila.
VIR: Alojz Valtl (2009).

Geo-Koordinate:
46.6482872235422° geogr. širina, 15.179543495178222° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Trije Kralji 66
2360 Radlje ob Dravi
Domačija Štandeker, Sv. Trije Kralji 66

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Križ z razpelom Jezusa Kristusa.

Čas

n a s ta n k a :

Ni znan

Lastnik / Varuh:
Valtl Alojz
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Stara šola

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament, (Skedenjsko) okno / lina

Opis
Stara šola je dvonadstropna in v celoti podkletena stavba s klasicistično
fasado iz konca 19. stoletja. Dvonadstropno stavbo krasita stranska rizalita, ki sta se v prvotni arhitekturi stavbe od osrednjega dela ločevala
tudi po višini. Osrednji del je bil prvotno enonadstropen, zaradi prostorske stiske so ga dogradili v 40. letih 20. stoletja. Stavba je prekrita s
štirikapno opečnato streho.
Prvotna streha je bila tridelna, stranska rizalita je pokrivala štirikapna
streha, osrednjega pa zelo strma dvokapnica. Stavba je kljub renovaciji
na zunaj ohranila prvotne gradbene značilnosti.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Stavba je bila zgrajena leta 1898 za šolske namene, ker je bila stara
šolska zgradba pretesna. Zgrajena je bila z denarjem nemškega prebivalstva ter raznih nemških društev, zaradi česar je pouk do konca prve
svetovne vojne potekal v nemškem jeziku, zato se je je oprijelo ime
nemška šola.
ZGODOVINA ŠOLSTVA V RADLJAH OB DRAVI
Šolski pouk v Radljah (Marenbergu) se prvič omenja leta 1727, ko je
med požarom, ki je zajel trg Marenberg, zgorelo tudi šolsko poslopje.
Novo šolsko poslopje je dal postaviti leta 1739 takratni marenberški
župnik Mori. Šlo je za skromno leseno zgradbo, ki je bila krita s skodlami
in je bila za pouk primerna le do konca stoletja. Do konca prve polovice
19. stoletja se je pouk odvijal v nekaterih trških hišah, npr. v župnišču
in Rožnem dvoru.
V tem času je primanjkovalo ustreznega učiteljskega kadra, zato so v
marenberški šoli zaposlili kar nekega mlinarja, ki je znal igrati violino.
Sredi 19. stoletja je zraslo novo trdno šolsko poslopje južno od cerkve.
Ker je bilo na razpolago več prostora, je bila šola od tedaj naprej trirazredna. Šole se je kmalu oprijelo ime »nemška šola«, saj je pouk v njej potekal izključno v nemškem jeziku. Gospodarske razmere so vplivale na
naraščanje prebivalstva, naraslo je tudi število šoloobveznih otrok. Proti koncu 19. stoletja se je pojavila potreba po večji šoli. Trške oblasti so
sprejele sklep, da se bo v Marenbergu postavilo novo šolsko poslopje.
Kupili so 49 arov veliko zemljišče od trgovca Schobra in začeli z gradnjo.
Pri pridobivanju denarja so pomagala razna nemška društva. Učiteljsko
društvo iz Gradca je prispevalo kar 10.000 goldinarjev, vendar pod pogojem, da bo pouk na novi šoli potekal le v nemškem jeziku. 13. novembra 1898 je bila svečana otvoritev nove šole, ki so se je udeležili mnogi
povabljeni gostje in zadovoljni domačini. Večja prostorska kapaciteta
šolskega prostora je omogočila preskok na štirirazredno šolo.
Pouk je potekal v nemškem jeziku vse do konca 1. svetovne vojne, ko je
začela po šolskih hodnikih odmevati samo slovenska beseda. Nemške
učitelje so nadomestili slovenski, ki pa so sprva neradi prihajali v Marenberg, ki je ležal ob novonastali in še negotovi meji z Avstrijo. V obdobju med obema vojnama so šolsko zgradbo povečali za dve učilnici.
Pouk se je v tem času začel odvijati tudi na Sv. Treh kraljih. Med drugo
svetovno vojno je šola za štiri leta znova postala nemška z nemškimi
učitelji. V njej se je vršila načrtna germanizacija slovenskih otrok.
Konec vojne je prinesel nove spremembe: pouk v slovenščini, nov
družbenoekonomski sistem in dodatne šolske prostore v nekdanjem
evangeličanskem župnišču. V 50. letih 20. stoletja so prišli na šolo novi
učitelji, število razredov se je večalo, šolski programi so se spreminjali. Na dotedanjem šolskem vrtu so začeli graditi novo šolo, ki je začela
služiti svojemu namenu leta 1967. V novo šolo so se preselili učenci
višje stopnje.

Geo-Koordinate:
46.614723489661706° geogr. širina, 15.221385955810546° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koroška cesta 13
2360 Radlje ob Dravi
Stoji ob cesti Dravograd – Maribor, malo izven centra
Radelj. Koroška cesta 13.

Čas

1898

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360
Radlje ob Dravi

VIR: Mateja Jevšnik(2009).
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Štepih

K at e g o r i j a :

Hišni vodnjak, Vrelec / Vodnjak

Opis
Na dvorišču Lisjakove kmetije je vodnjak z železno konstrukcijo. Obzidan je s kamnom in globok 4-5 metrov.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V preteklosti so vodo iz "štepiha" uporabljali za pranje, zalivanje vrtov
in za napajanje živine. Voda v njem je podtalnica. Sedajje kvaliteta vode
ogrožena zaradi sosednjega hleva.
VIR: ustni vir, ga. Pušnik Slavica (2009).

Geo-Koordinate:
46.59542435397828° geogr. širina, 15.237071514129638° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vuhred 80
2365 Vuhred
Na dvorišču Lisjakove kmetije

Čas

n a s ta n k a :

Sredi 18. stoletja

Lastnik / Varuh:
Pušnik Maks, Alojzija
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Štepihi

K at e g o r i j a :

Vrelec / Vodnjak, Vaški vodnjak

Opis
Naselje Dobrava ni imelo izvirov vode, zato so bili nekdanji izviri kot
so Toplerjev, Pičnikov, Javornikov, Pečovnikov, Šubejev in Kresnikov izredno pomembni. Domačini te izvire imenujejo »štepihi«, kar pomeni
vodnjaki. Pred izgradnjo vodovoda leta 1954 so jih uporabljali kot vir
pitne vode. V vodnjakih je voda reke Drave, ki v podtalju ustvarja podtalnico. Skozi prod in pesek, ki je tam, se prečisti. Vodnjake so zavarovali
s kamnitimi oblogami in tako preprečili onesnaženje vode.
VIR: ustni vir, ga. Vesna Jurač, g. Ivan Pečovnik (2009).

Geo-Koordinate:
46.59885972372605° geogr. širina, 15.224218368530273° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dobrava
2360 Radlje ob Dravi
Po vsej Dobravi

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje
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Tišlerjev mlin, Vas

K at e g o r i j a :

Mlin, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Preprost kmečki mlin se nahaja ob desnem bregu Mivčevega potoka.
Manjša lesena stavba stoji na kamnitih temeljih, pokriva jo skodlasta
dvokapnica. Mlin ima klasičen mehanizem na kamne ter zgornji vodni
pogon, speljan iz mlinščice po visokem lesenem žlebu. Stavba mlina je
bila nedavno obnovljena brez sodelovanja stroke.

Geo-Koordinate:
46.62368227263631° geogr. širina, 15.28125286102295° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vas
2360 Radlje ob Dravi
Ob Mivčevem potoku, ob cesti Vas - Remšnik

Čas

n a s ta n k a :

Polovica 20. stol.

Lastnik / Varuh:
Vigil Poročnik

Evidenčna
8211

številka dediščine:
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Trunkov kozolec

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Spada med vezane kozolce z zidanimi stebri (toplarje). Prvotno postavljen kozolec je zgorel, sedanji ima nosilne stebre iz opeke. Dolg je 25
metrov in širok 10 metrov. Ima še nadstropje (petr), kjer so shranjevali
seno. Tam je shranjen stroj za mlatenje žitaric (dreš mašin).

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Danes služi za sušenje sena in za skladiščenje sodobnih poljedelskih
strojev.
VIR: ga. Frida Mravljak (2009).

Geo-Koordinate:
46.59527690834224° geogr. širina, 15.238101482391357° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vuhred 69
2365 Vuhred
Prvi od treh kozolcev vzhodno od vasi proti
vuhreškemu polju je Trunkov kozolec, Vuhred 69.

Čas

1928

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Blaž Kristan
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Trunkovo razpelo

K at e g o r i j a :

Križev pot, Kapela / Križev pot

Opis
Temelji so zidani, spredaj je lesena ograja in greda za rože. Streha je
prekrita s skodlami, s pločevinastim vrhom in križem nad njim.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Razpelo je pred vojno in še leta 1978 bila zadnja postaja procesije po
vuhreškem polju. Prvotno je bilo razpelo ob cesti proti Orlici. Kristan
Karli, Trunkov gospodar, je razpelo prenesel in uredil v pokriti trikotni
in leseni uti.
VIR: Frida Mravljak (2009).

Geo-Koordinate:
46.59760650248563° geogr. širina, 15.247907638549804° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vuhred 167
2365 Vuhred
Vzhodno od Vuhreda proti Vuhreškemu polju, na
domačiji Trunk, Vuhred 167.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Planinšec Karel
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Tumplov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Tumplov križ je lesen. Streha križa je prekrita s pločevino. Križ visi na
drevesu.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Točna legenda o nastanku križa ni ohranjena. Domnevajo, da je bil postavljen, ker je v bližini razpotje cest. Tumplova domačija je želela na tem
mestu zgraditi tudi kapelo, vendar je zmanjkalo finančnih sredstev.
VIR: ustni vir g. Uršnik Jožef (2009).

Geo-Koordinate:
46.62276858003109° geogr. širina, 15.191001892089843° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Trije Kralji 113
2360 Radlje ob Dravi
Domačija Tumpl, Sv. Trije Kralji 113

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Križ ima kip Jezusa Kristusa. Na njegovi desni strani je
kip Marije, na levi pa kip angela.

Čas

n a s ta n k a :

Ni znan

Lastnik / Varuh:
Langbauer Antonija
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Vamlekova kapelica,
Sv. Anton na Pohorju

K at e g o r i j a :

Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica pravokotnega tlorisa ima dvokapno streho, krito s šintli. Fasade členi šilasta vhodna odprtinavz lesenimi vokrilnimi vratnicami
in poslikani niši ob straneh (levo naslikan sv. Rok, desno sv. Anton. V
notranjščini so kipi Križanega in dveh svetnikov.

Geo-Koordinate:
46.56088163047741° geogr. širina, 15.206708908081054° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Anton na Pohorju 53
2365 Vuhred
Sv. Trije kralji, vzhodno od cerkve sv. Antona

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

L.1912
Vera. Upanje. Ljubezen.
Glej Križani ti govori, da tvoj odrešenik živi.

Čas

n a s ta n k a :

prva četrtina 20. stoletja, 1912

Lastnik / Varuh:

Župnija Sv. Anton na Pohorju, Sv. Anton na Pohorju
54, Sv. Anton na Pohorju

Evidenčna
18281

številka dediščine:
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Vinšekova kapela

K at e g o r i j a :

Znamenje / Križ

Opis
Kapela je novejša, zidana z granitom in postavljena na mestu starejšega
Marijinega znamenja, ki je sedaj preneseno v kapelo in stoji v manjši
polkrožni niši.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je postavljena na mestu starejšega Marijinega znamenja, ki je
bilo preneseno v notranjost kapele.
VIR: Branka Roškar, Župnija sv. Anton na Pohorju. Sv. Anton na Pohorju:
Župnija, 2009, str. 146.

Geo-Koordinate:
46.57836223187568° geogr. širina, 15.207352638244629° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Anton 35
2365 Vuhred
Stoji ob cesti Sv. Anton – Vuhred zraven hiše na
kmetiji Vinšek.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V B 2002 J
Na vzhodni strani kapele je freska sv. Antona.
Pred kapelo je leseno cvetlično korito.

Čas

2002

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Lorenci Vlado
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Vodna učna pot
Vuhreščica

K at e g o r i j a :

Hišni vodnjak, Vrelec / Vodnjak

Opis
Na označenih tablah vodne poti so zastopane naravnogeografske in
družbeno geografske danosti območja v okolici Vuhreščice. Izpostavljena je voda kot povezovalka med zgodovino in sedanjostjo in kot
odločilen element v razvoju Vuhreda. S tem je ohranjen del naravne in
kulturne dediščine.
Postaje vodne učne poti so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ponovno oživljna vodna korita;
Cerkev sv. Lovrenca;
Hidroelektrarna in slap na Vuhreščici;
Prisluhnimo potoku Vuhreščica;
Ledenica, Mravljakovo korito in Štepih;
Pešpot ob Vuhreščici

VIR: Ana Vovk Korže, Vesna Jurač, Vodna učna pot Vuhreščica, Filozofska
fakulteta: Mednarodni center za ekoremediacije, Maribor, 2008., www.
vuhred.net (10.11.2009).

Geo-Koordinate:
46.5943224338277° geogr. širina, 15.229883193969726° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vuhred
2365 Vuhred
V okolici Vuhreščice

Čas

2008

n a s ta n k a :

128

Vodni koriti v Vuhredu

K at e g o r i j a :

Vrelec / Vodnjak, Vaški vodnjak

Opis
V središču vasi sta dve vodni koriti, v kateri priteka voda s Pohorja. V
preteklosti so se ob koritih zbirali vaščani, se tam odžejali, zajemali
vodo za potrebe v gospodinjstvu, perice so ob koritu prale, tam so napajali živino.
Po izgradnji vodovoda v Vuhredu med leti 1954 in 1957 vodo iz korit
uporabljajo le še za napajanje živine, zalivanje vrtov in pranje avtomobilov.
VIR: Ana Vovk Korže, Vesna Jurač, Vodna učna pot Vuhreščica, Filozofska
fakulteta: Mednarodni center za ekoremediacije, Maribor, 2008, str. 5.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Korito pri gasilskem domu je bilo zgrajeno leta 1910, Trunkovo ob cesti
leta 194O, pri tem koritu je voda pitna. Leta 2008 so korita obnovili.

Geo-Koordinate:
46.595158951544576° geogr. širina, 15.235869884490966° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vuhred 69 in Vuhred 91
2365 Vuhred
V središču Vuhreda

Čas

n a s ta n k a :

Zgornje korito 1910 in spodnje korito 1940
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Vodnjak za zbiranje
deževnice

K at e g o r i j a :

Vrelec / Vodnjak

Opis
Vodnjak za zbiranje deževnice stoji v bližini cerkve Svetega Antona na
Pohorju in nosi letnico 1938.
Hiška kjer stoji vodnjak je lesena in prekrita s skodli. Vodnjak je betonski, na betonskem podstavku. Na vrhu je črpalka za črpanje vode.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vodnjak so uporabljali za zbiranje deževnice saj vrh hriba ni bilo nobenega izvira. Uporabljali so ga za pranje in napajanje živine. Obnovljen je
bil leta 1991 in je pokrit s šintli, sedaj je na njem oglasna deska, ki služi
obveščanju krajanov.
VIR: ustni vir, g. Branko Kanop (2009).

Geo-Koordinate:
46.560453764545386° geogr. širina, 15.203533172607421° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Anton 54
2365 Vuhred
Vodnjak za zbiranje deževnice stoji v bližini cerkve
Svetega Antona na Pohorju. Sv. Anton na Pohorju 54

Čas

1938

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Župnija Sv. Anton na Pohorju
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Vodnjak / vodomet v
parku dvorca

K at e g o r i j a :

Vrelec / Vodnjak

Opis
To je vodnjak okrogle oblike z vodometom v sredini. V sredini vodnjaka
je okrogel steber s štirimi izviri vode v obliki na steber pritrjenih ribjih
glav, iz katerih je tekla voda. Pritrjeni sta še dve ribji glavi, tretja je odlomljena in še ohranjena, četrta je izginila. Na stebru stoji deček z ribo
v rokah, iz katere je bil speljan vodomet. Zaradi poškodb vodnjak ne
obratuje.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vodnjak so najbrž postavili v osemdesetih letih 19. stoletja, ko je bila
zasajena tudi večina dreves v parku in je park dobil svojo dokončno
podobo. Z vodnjakom so izgled parka dodatno oplemenitili. Vodnjak
je bil po drugi svetovni vojni prepuščen zobu časa in vandalizmu. Pred
nekaj leti pa so ga delno obnovili.
VIR: Mateja Jevšnik (2009).

Geo-Koordinate:
46.616151216923676° geogr. širina, 15.208404064178466° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koroška cesta 68
2360 Radlje ob Dravi
Stoji v parku, ki se razprostira okoli marenberškega
dvorca.

Upodobljeni

motivi

Deček z ribo, ribje glave.

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

Konec 19. stoletja

Lastnik / Varuh:

Občina Radlje ob Dravi

131

Vodno korito,
Radlje ob Dravi

K at e g o r i j a :

Vaški vodnjak, Vrelec / Vodnjak

Opis
Korito so ob obnovi leta 2009 naredili iz betona, v preteklosti je bilo
leseno.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Gre za vodno korito, ki je nekdaj z vodo oskrbovalo tam locirano kmečko
gospodarstvo. Korito iz 20. stoletja je bilo betonirano, prejšnje je bilo
najbrž leseno, danes je korito v celoti prenovljeno. Z izgradnjo vodovoda v Marenbergu je korito izgubilo nekdanjo funkcijo. Napaja ga bogata vodna žila izpod Perkolice, zato ga danes Radeljčani uporabljajo
kot vodni vir, kadar zmanjka vode. Korito je bilo leta 2009 prenovljeno.
VIR: Mateja Jevšnik (2009).

Geo-Koordinate:
46.61573115655684° geogr. širina, 15.223365426063537° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ulica ob potoku 1
2360 Radlje ob Dravi
: Korito je locirano na severnem obrobju nekdanjega
trga pod Starim gradom in Perkolico, Ulica ob potoku
1.

Čas

n a s ta n k a :

Začetek 20. stoletja, starejša različica najbrž dosti
prej.

Lastnik / Varuh:
Mithans Ignac

132

Vojaška opazovalnica na
Kapunarju

K at e g o r i j a :

Kultni in pravni spomenik

Opis
Danes je od opazovalnice ostal le okrogel betonski temelj, v katerem so
bili usidrani nosilni stebri te opazovalnice.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V letu 1938 v času »anšlusa« je prišlo do napetosti na meji med kraljevino Jugoslavijo in Avstrijo, zato so Jugoslovanski vojaki zgradili leseno
opazovalnico visoko preko 30 m, ki je imela na vrhu tudi anteno s strelovodom. Pri raziskavi terena, na katerem se je nahajala opazovalnica
so bili odkriti betonski temelji, v katerih so bili usidrani nosilni stebri te
opazovalnice. Na glavnem nosilnem temelju je izklesana letnica 1937,
kar potrjuje tudi pričevanje domačinov. Pri izkopavanju in pregledovanju terena se je našla bakrena pletenica premera 8-10 mm, za katero
je menil radeljski radioamater, da je verjetno služila kot strelovod ali
antena. Opazovalnica je bila zanimiva zaradi izgradnje na težko dostopnem terenu in zaradi tega, ker je bil iz nje razgled na celotno pokrajino
na Avstrijski strani.
Ta opazovalnica na tem koncu Kozjaka pa ni bila edina. Po pričevanju
domačinov so našli ostanki še ene opazovalnice blizu cerkve sv. Pankracija, ki je bila zgrajena kot eno stebrna opazovalnica z jeklenimi klini
brez lestve. Kapunarska opazovalnica pa je bila pet stebrna z lestvijo.

Geo-Koordinate:
46.64142646471656° geogr. širina, 15.243616104125976° geogr. dolžina

Geografska

Upodobljeni
VIR: Mirko Kogelnik (2009).

d o lo č i t e v l e g e :

Kapunar
2360 Radlje ob Dravi
Na meji med Republiko Slovenijo in Avstrijo, na
Kapunarju
motivi

/

napisi:

Napis letnice postavitve (1937)

Čas

1937

n a s ta n k a :
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Vojaška utrdba

K at e g o r i j a :

Pomnik, Vojni spomenik

Opis
Za nekdanjo šolo je na skali utrdba, kjer so še vidne strelne line. Od
vojaške utrdbe je ostala stena s strelno lino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Nemške oblasti so med drugo svetovno vojno šolo spremenili v utrjeno
vojaško postojanko z mitralješkimi gnezdi obdano z žično oviro. Iz bunkerja so varovali železniški most.
VIR: Marija Makarovič in Majda Sušek,Trije rodovi o Vuhredu in okolici,
Občina Radlje ob Dravi, Vuhred, 1996.

Geo-Koordinate:
46.59511471767926° geogr. širina, 15.228574275970459° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vuhred 138
2365 Vuhred
Na skali za nekdanjo šolo, Vuhred 138.

Čas

n a s ta n k a :

Med drugo svetovno vojno

134

Vranova kašča, Št. Janž
pri Radljah

K at e g o r i j a :

Kašča, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Na Vranovi kmetiji se je v sklopu domačijskih stavb v izvirni obliki ohranila stara kašča. Objekt ima zidano, obokano klet, nadgradnja je v celoti cimprana. Pokriva jo izjemno strma skodlasta streha podalšanih
napuščev. Ohranjeno je originalno stavbno pohištvo s kovanim okovjem. Pod podaljšano streho na zadnji strani kašče se nahaja klasična
preša za sadje. Nad zidanim vhodom v klet je letnica 1869.

Geo-Koordinate:
46.62097799254475° geogr. širina, 15.262107253074646° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Št. Janž pri Radljah 33
2360 Radlje ob Dravi
Št. Janž pri Radljah 33, p.d. Vran. Severozahodno
od ceste Vas - Remšnik, Jugovzhodno od cerkve Sv.
Janeza

Čas

1869

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Branko Potnik
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Vuhreški križev pot

K at e g o r i j a :

Križev pot, Kapela / Križev pot

Opis
1 POSTAJA: kapela Matere božje, Osranekova kapela
2.POSTAJA: znamenje sv. Jožefa, Novakovo znamenje
3.POSTAJA: Trunkovo razpelo

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pred prvo svetovno vojno in do leta 1978 so bile vsako leto procesije po
vuhreškem polju s prošnjami za dobro letino in varovanje pred neurjem
in točo. Prva postaja je bila pri kapeli matere božje, nato pri znamenju
sv. Jožefa do Trunkovega razpela.Ker so verjeli, da so prošnje uslišane,
so to pot imenovali«Marijina zapuščina«.Zadnja procesija je bila tu leta
1978.
VIR: Frida Mravljak (2009); Marija Makarovič in Majda Sušek,Trije rodovi
o Vuhredu in okolici. Občina Radlje ob Dravi, Vuhred, 1996, str. 30.

Geo-Koordinate:
46.59502624984031° geogr. širina, 15.231857299804687° geogr. dolžina

Geografska
Vuhred
2365 Vuhred
Vuhreško polje

Čas

d o lo č i t e v l e g e :

n a s ta n k a :

Začetek 19. stoletja

136

Zapuščene in zaraščene
kapunarske njive

K at e g o r i j a :

Naravni spomenik, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Ostanki kamnitih nasipov višine 0,50 do 1 m, širine 1 do 1,5 m in dolžine
do 30 m.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ti nasipi so najbrž nastali pred stoletji, ko so ljudje (verjetno tlačani)
krčili gozdove za pašnike, travnike ali njive. Po krčenju gozdov so
površine očistili kamenja, katerega so nalagali ob robovih površin. To
se je dogajalo najbrž že pred stoletji, kar dokazujejo te površine, saj so
ponovno zaraščene z velikimi drevesi, v gozdu pa so vidni tudi panji
dreves, ki so jih podrli že mnogo časa nazaj. Tudi kamni so že delno zasuti in poraščeni z mahom. Med amaterskim raziskovanjem teh nasipov
se je našlo zanimivo starodavno kmečko orodje, ki je bilo kovano iz več
kovinskih delov in sestavljeno s kovinskimi gneti. Majhen del teh njiv je
uporabljal bližnji kmet še po drugi svetovni vojni.
VIR: ustni vir, g. Mirko Kogelnik (2009).

Geo-Koordinate:
46.63980198940527° geogr. širina, 15.25277853012085° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Kapunar
2360 Radlje ob Dravi
Pod kapunarsko karavlo
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Zbirka igrač Majde Sušek

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Zbirka šteje več kot 300 igrač. S pomočjo več kot 100 rekonstrukcij
igrač si je mogoče predstavljati svet otroške igre in domišljije pred skoraj sto leti na tem delu Pohorja in ohranja tisti del kulturne dediščine
in vrednot,ki so bile posredovane otrokom v najrosnejšem obdobju
življenja.
VIR: Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec, zloženka.

Geo-Koordinate:
46.59359599973614° geogr. širina, 15.232758522033691° geogr. dolžina

Čas

n a s ta n k a :

2000 ( predstavitev v muzeju)

Lastnik / Varuh:
Majda Sušek
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Železniška postaja Vuhred

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Stavba je zidana, na vsako stran osrednjega dela je pet velikih oken
s polknami.V stavbi so tudi stanovanja namenjena uslužbencem
železnice. Pred izgradnjo javnega vodovoda so se oskrbovali z vodo
iz vodnjaka s pomočjo »bidra«. Do leta 1939 se je postaja imenovala
Vuhred-Marenberg (tudi v cirilici).

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvi vlak je peljal skozi Vuhred leta 1863. Istočasno so zgradili stavbo
železniške postaje. Za gradnjo postaje in njene infrastrukture je bilo
porabljenih 7,30 ha njiv in travnikov. Postajno poslopje je bilo grajeno
v istem slogu kot nekatere druge v Dravski dolini. Do leta 1939 se je
železniška postaja imenovala Vuhred – Marenberg. Znotraj postaje je
tudi stara varnostna naprava, prenesena iz Novega mesta in montirana
leta 1985, prej so morali kretnice zaklepati in prestavljati ročno. Ob izgradnji železnice je bil zgrajen tudi prvi most, ki je bil lesen. Čez leto dni
ga je odnesla voda, zato so postavili novega, kovinskega.
VIR: Sušek Maks, Pahernikovi gozdovi: biografija rodbine Pahernik, Radlje, Pahernikov sklad, 2005, str. 11.; ga. Frida Mravljak (2009).

Geo-Koordinate:
46.596367996548935° geogr. širina, 15.235955715179443° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Vuhred 17
2365 Vuhred
Ob železniški progi Dravograd – Maribor. Vuhred 17.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Nad vhodom je napis imena železniške postaje:
VUHRED

Čas

1863

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Javno dobro, železniška infrastruktura
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Zgornje Kravtičev križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ stoji v gozdu ob gozdni cesti, ki iz Radelj vodi do kmetije Sitar
na koncu te ceste. Križ je lesen in ima zelo velik kip Jezusa Kristusa in
napis INRI nad njim. Streha je lesena in prebarvana. Z modro barvo je
prebarvana tudi notranjost križa. Okoli križa stoji plastična ograja. Lastniki skrbijo, da je križ vedno urejen in okrašen.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zgodba ali legenda o Zgornje Kravtičevem križu je skrivnostna. Do danes se je ohranila le zgodba, da je bil na mestu, kjer stoji danes križ, ubit
nek moški. Zakaj in kdo je bil, ni znano.
VIR: Plazovnik Berta, Onuk Kristina (2009).
Geo-Koordinate:
46.6235643776828° geogr. širina, 15.205507278442382° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Trije Kralji 27
2360 Radlje ob Dravi
Domačija Zgornji Kravtič, Sv. Trije Kralji 27

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Ima velik kip Jezusa Kristusa in napis INRI nad njim.

Čas

n a s ta n k a :

Točenega leta postavitve križa domačini ne poznajo,
nedvomno pa je bil postavljen pred drugo svetovno
vojno.

Lastnik / Varuh:
Šantl Ivan
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Zgornje Obančeva kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica je posvečena je sv. Janezu Nepomuku. Je kvadratne oblike,
prekrita z leseno kritino. Vrata v kapelo so polkrožno oblikovana, izdelana iz kovine.

Geo-Koordinate:
46.624456442999474° geogr. širina, 15.295028686523438° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Remšnik 9
2363 Podvelka
Kapela stoji na domačiji Zg. Obanc, Remšnik 9

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Nad vrati v kapelo je napis SVETI JANEZ, PROSI ZA
NAS! Desno pod napisom je freska dveh grozdov,
levo pa freska keliha, sveče in križa.
Pod zatrepom je iz lesa izrezan napis IHS in lesen
križ. V kapeli je frska sv. Janeza.

Čas

n a s ta n k a :

Ni znano

Lastnik / Varuh:
Kaiser Marija
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Zgornje Obančeva kmetija

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Na kmetiji Zgornji Obanc so nekdanji prostori hleva preurejeni v
družabni prostor. Klet je velbana in obložena s kamnjem. V prostoru
so tudi obnovljene jasli za krmljenje živine, ki so ostanek nekdanjega
hleva. Lastnica tukaj hrani veliko predmetov iz preteklosti kmetije (stari sod, pripomoček za krtačenje volne, rog za shranjevanje brusnikaostrivnika,...). Okna so mala in polkrožna, kakršna so bila pogosta na
hlevih.
Vir: ostni vir, Marija Wesonick

Geo-Koordinate:
46.626040117791476° geogr. širina, 15.29045820236206° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Remšnik 53
2363 Podvelka
Kmetija Zg. Obanc, Remšnik 53.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Wesonick Marija
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Zgornje Pernatov križ

K at e g o r i j a :

Znamenje / Križ, Hišni križ, dvoriščni križ

Opis
Zgornje Pernatov križ stoji pred staro hišo. Križ je lesen na betonskem
podstavku in obrnjen proti Dravski dolini.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Marko Pečolar je obljubil, da bo pred svojo hišo postavil križ, če se bo
srečno vrnil domov iz druge svetovne vojne. Domov se je vrnil srečno,
vendar nikoli ni bilo časa, da bi izpolnil svojo obljubo in križ tudi postavil. Zaobljubo sta izpolnila njegov oče Ivan Pečolar in sin Jakob Pečolar,
ki sta križ postavila leta 1963, leto dni po smrti Marka Pečolarja.
VIR: Pečolar Jakob, ga. Pečolar Marjeta (2009).

Geo-Koordinate:
46.63567674208091° geogr. širina, 15.189435482025146° geogr. dolžina

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Križ ima kip Jezusa Kristusa in napis INRI nad njim.

Umetnik/umetnica:

Zgornje Pernatova hiša, Sv. Trije Kralji 54.

Čas

n a s ta n k a :

Križ je bil postavljen leta 1963 in obnovljen leta 1994.

Lastnik / Varuh:

Pečolar Jakob, Marjeta.
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Zgornje Pernatova hiša

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament, Balkon

Opis
Z manjšimi obnovami se je ohranila do danes. Severna stran strehe je še
vedno prekrita s skodlji, pokrivnim materialom na Koroškem, medtem
ko so južno stran strehe prekrili že z drugimi materiali. Sleme strehe je v
smeri V – Z. Sestava hiše je tipična koroška, bivalnemu delu je priključen
skedenj za spravilo sena in orodij. Klet ima dva prostora, v enem delu so
hranili pridelke, drugi del (pod skednjem) je služil kot hlev. Notranjost
hiše je sestavljena iz treh delov: stare kuhinje, levo je večja soba, desno
manjša, ki so jo imenovali "štibl". Grajena je iz lesa. Kletni prostori so
zidani s kamenja, ki ga veže mivka.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Hiša se je ohranila vse do danes, njena lastnika sta Pečolar Jakob in Marjeta. Starost je ocenjena na okoli 300 let. Zob časa je naredil svoje, zato
sta morala lastnika menjati južno stran strehe, tudi prvotna ograja balkona – ganka je zamenjana. Notranjost ki je bila obnovljena v takšnem
stilu, ki je bil v preteklosti. Danes hiša služi poletnemu oddihu lastnikov.
VIR: ustni vir g. Pečolar Jakob, ga. Pečolar Marjeta (2009).

Geo-Koordinate:
46.63564727489734° geogr. širina, 15.189070701599121° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Trije Kralji 54
2360 Radlje ob Dravi
Sv. Trije Kralji 54, v bližini cerkve sv. Trije kralji

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:

Pečolar Jakob, Marjeta.
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Zmorkova kapelica,
Radlje ob Dravi

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Baročno slopno znamenje kvadratnea tlorisa pokriva strma skodlasta
streha. V zgornjem delu hišice sta dve večji polkrožni niši (na vzhodni
in južni strani).
Znamenje je bilo na to mesto prestavljeno iz prvotne lokacije v križišču
cest.

Geo-Koordinate:
46.61635756117358° geogr. širina, 15.210528373718261° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2360 Radlje ob Dravi
Radlje ob Dravi, zahodni del naselja, vzhodno od
dvorca Mahrenberg

Čas

n a s ta n k a :

18. stoletje

Lastnik / Varuh:

Občina Radlje ob Dravi. Mariborska cesta 7, Radlje ob
Dravi

Evidenčna
8161

številka dediščine:
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Znamenje na
Zojsnikovi hiši

K at e g o r i j a :

Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Leseno znamenje z razpelom je postavljeno na Zojsnikovi hiši. Na njem
je razpelo z Jezusom Kristusom in napisom INRI nad njim. Lastniki skrbijo, da je znamenje vedno urejeno in okrašeno.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zakaj je bilo znamenje postavljeno na hišo domači kmetije Zojsnik ne
vedo.
VIR: domači kmetije Zojsnik (2009).

Geo-Koordinate:
46.641452000275656° geogr. širina, 15.184178352355957° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sv. Trije Kralji 62
2360 Radlje ob Dravi
Domačija Zojsnik. Sv. Trije Kralji 62

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Znamenje ima razpelo s kipom Jezusa Kristusa in
napisom INRI nad njim.

Čas

n a s ta n k a :

Kdaj in zakaj je bilo znamenje postavljen lastnik
domačije Poročnik Karel ne ve. Zaradi tega je mogoče
zatrditi, da je bilo postavljeno že pred letom 1900.

Lastnik / Varuh:
Poročnik Karel
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Župankova domačija s
spomenikom NOB

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Na Župankovi domačiji sta ohranjena stanovanjska stavba in gospodarsko poslopje iz 18. stoletja, med katerima stoji osrednji spomenik
padlim borcem Lackovega odreda. Na visokem kamnitem podstavku
stoji bronasta figura partizana. Podstavek prekrivajo napisane plošče: V
SPOMIN PADLIM BORCEM ZA DOMOVINO DNE 23.11.1944.
Na pročelju nekdanje domačije so grafitni reliefi, ki prikazujejo nemški
napad na domačijo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Partizanske enote Lackovega odreda, ki so delovale severno od Drave,
so s svojimi akcijami močno vznemirjale okupatorja, zato so Nemci na
obeh straneh Kozjaka, v dolini Drave in na avstrijskem ozemlju krepili
svoje postojanke in pogosto pošiljali patrulje in večje enote proti odredu. Dne 18. novembra 1944 so Nemci izvedli kratko, vendar dobro pripravljeno ofenzivo, v kateri je sodelovalo med 2500 in 3000 vojaki. Nemci
so Lackov odred presenetili. Večina odreda, ki mu je poveljeval Anton
Plešnik – Murat, je bil takrat na Kapli. Do večjega spopada je prišlo že 19.
novembra. Večina odreda se je poizkušala prebiti proti Sv. Duhu, vendar so jih Nemci prestregli. Vojaki so se usmerili proti Remšniku. V bojih
se je večje število partizanov ločilo od odreda, njegova moč je slabela.
Del partizanov so Nemci zajeli, trije so se uspeli prebiti do Župankove
domačije, kjer so jih 22. novembra tudi postregli z večerjo. Prenočili so v
hiši in na seniku domačije. Naslednji dan, 23. novembra, so partizane na
Župankovi domačiji zajeli Nemci. V boju je bilo ubitih sedem partizanov
3. bataljona Lackovega odreda, ostalim se je uspelo rešiti.
Nemška ofenziva na partizane je trajala do 24. novembra in bila ena od
težjih preizkušenj partizanov severno od Drave. Lackov odred je utrpel
velike izgube. Podatki o številu mrtvih partizanov se razlikujejo in se
gibljejo med 25 in 35. Prav tako se razlikujejo podatki o ujetih partizanih. Po podatkih Nemcev naj bi bilo v ofenzivi zajetih 78, po podatkih
štaba Lackovega odreda pa kar 133.

Geo-Koordinate:
46.61740400919294° geogr. širina, 15.238637924194336° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Št. Janž nad Radljami 66
2360 Radlje ob Dravi
Nad mestom Radlje, Št. Janž nad Radljami 66

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na podstavku spomenika: V SPOMIN PADLIM
BORCEM ZA DOMOVINO DNE 23.11.1944.

Čas

n a s ta n k a :

Domačija iz 18. stoletja; spomenik 1963

Evidenčna
EŠD 8226

številka dediščine:

VIR: Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, številka
21, september 1995, str. 424., Register nepremične kulturne dediščine:
http://rkd.situla.org/ (16.12.2009), Tragedija pri Župankovi domačiji –
informativna tabla na domačiji.
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Župankova kapelica,
Št. Janž pri Radljah

K at e g o r i j a :

Znamenje / Križ

Opis
Pravokotna kapelica, pokrita z opečno dvokapnico ima na fasadi sedlasto zaključeno poslikano nišo (figura svetnika), ki jo zapirajo kovane
vratnice. V trikotnem čelu je manjša kvadratna niša.

Geo-Koordinate:
46.61768404114849° geogr. širina, 15.237371921539306° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Št. Janž pri Radljah 65
2360 Radlje ob Dravi
Št. Janž pri Radljah, zahodno od Župankove domačije
(Št. Janž pri Radljah 65)

Čas

n a s ta n k a :

začetek 20. stoletja

Lastnik / Varuh:

Bukovnik Silvo, Št. Janž pri Radljah 66, Št. Janž pri
Radljah

Evidenčna
18286

številka dediščine:
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