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Spomeniki in kulturna dediščina
v občini

Ravne na Koroškem

Dokumentarni zbornik
Evropskega projekta »Biseri naše kulturne krajine«, izvedenega v sklopu
OP Slovenija – Avstrija 2007 – 2013.
Vodja projekta je bila ustanova Kärntner Bildungswerk iz Celovca. Projektni part
nerji pa so bili še Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik iz Celovca, Koroški
pokrajinski muzej – Enota Ravne na Koroškem in Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije OE Maribor.
Izdajatelj: Občina Ravne na Koroškem, za njo župan Tomaž Rožen
Redakcija: Karla Oder, Srečko Štajnbaher
Fotografije in besedila: Igor Glasenčnik, Andrej Gradišnik, Stanko Jelen, Tomo
Jeseničnik, Marko Košan, Sebastijan Oblak, Karla Oder, Miroslav Paškvan, Alojz
Pristavnik, Valerija Rižnik, Vinko Skitek, Andreja Šipek, Srečko Štajnbaher, Tone
Štrigl, Mojca Štuhec, Bogdan Zelnik.
Produkcija: ilab crossmedia

Projekt je financiran s strani Evropske unije, Dežele Koroške in Službe vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko.
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Uvodnik k zborniku Biseri
naše kulturne krajine
Kulturna raznolikost naše Koroške je naše bogastvo. Naše bogastvo ni sestav
ljeno samo iz velikih monumentalnih stvaritev človeka ampak tudi iz manjših in
manj znanih biserov, ki so ravno tako pomemben del naše kulturne dediščine.
Ti biseri so potrebni naše večje pozornosti, da bi dobili primerno mesto in da bi
jim zagotovili ustrezno veljavo v smislu njihove kulturne vrednosti. Tako bodo
lahko na voljo v boljši svetlobi nam in prihodnjim rodovom, ki se bodo imeli
priložnost boljše spoznavati z njimi. To se mi zdi zelo cenjen prispevek projekta
imenovanega »Biseri naše kulturne krajine«. Zavedati se moramo, da smo velik
del svoje identitete, ki smo jo izgradili v preteklosti in jo živimo v sedanjosti,
ustvarili ravno s kulturo. S kulturnim delovanjem in tudi kulturnimi stvaritvami,
kamor spadajo biseri. Ta skupna kulturna dediščina, ki jo je zajel projekt, je hkrati
priložnost za povezovanje vseh ljudi, ki jih združuje Koroška pokrajina, razdelje
na med dve državni skupnosti. Zavedati se moramo, da ni dovolj, da smo ukinili
administrativne meje, ampak da moramo prehoditi tudi kulturne in človeške
meje med nami, da bomo bolje povezani in tako bogatejši za dobre odnose
med nami. Kultura je sploh naša dejavnost, ki združuje in povezuje ljudi v tem
prostoru in širše ter lahko preko nje gradimo dobre človeške odnose. Dobri od
nosi med posamezniki in med narodi so temelj razumevanja v našem skupnem
evropskem prostoru, kjer se združujemo tako politično, kot tudi kulturno v vsem
bogastvu naših raznolikosti.
Zahvaljujem se vam za uspešno izpeljavo projekta, ki bo našim ljudem omogočil
lažji in boljši dostop do biserov kulturne krajine, ki so bili preveč v ozadju in za
postavljeni. Biti moramo zadovoljni tudi z majhnimi stvaritvami, če želimo biti
upravičeni do velikih. Izpolnili ste vse cilje projekta in jih v mnogih kategorijah
presegli, za kar vam gre še posebna zahvala. Upam, da se boste posamezniki, ki
ste sodelovali pri tem projektu in vanj vložili svoj človeški potencial, angažirali še
pri kakšnem podobnem snovanju, ki nas bo razveseljeval in bogatil tudi v pri
hodnje. Še enkrat vam v imenu Občine Ravne na Koroškem čestitam za dobro
opravljeno delo.
mag. Tomaž Rožen
Župan občine Ravne na Koroškem
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BISERI NAŠE KULTURNE KRAJINE
Dediščina so dobrine, podedovane iz preteklosti, ki jih Slovenke in Slovenci,
pripadnice in pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti in romske
skupnosti, ter drugi državljani in državljanke Republike Slovenije opredeljujejo
kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, verskih in drugih prepričanj, znanj in
tradicij. Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz medsebojnega vplivanja
med ljudmi in prostorom skozi čas. Dediščina se deli na materialno, ki jo pred
stavljata premična in nepremična dediščina in živo dediščino.
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je pristojen za varovanje
nepremične kulturne dediščine. Vsa zavarovana in registrirana kulturna dediš
čina je vpisana v Register nepremične kulturne dediščine pri Ministrstvu za kul
turo. V projektu je ZVKDS OE Maribor izvajal popis tiste dediščine, ki je uradno
registrirana. Ta razdelitev dela na terenu je bila potrebna predvsem iz razloga, da
ne bi popisovalci določenih zadev obravnavali dvakrat. Za uraden vpis dediščine
v register namreč niso bili potrebni številni podatki, predvsem ne zgodbe o
nastanku malih spomenikov, zato smo v sklopu projekta opravili pregled stan
ja teh spomenikov in dodali zgodbe o njihovem nastanku, prav tako pa na ta
način populariziramo kulturno dediščino ne samo pri lastnikih in udeležencih v
projektu, ampak tudi ostali zainteresirani širši javnosti. Sami rezultati projekta da
jejo veliko možnosti vključevanja kulturne dediščine v razvojne projekte občin.
Srečko Štajnbaher
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Maribor
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BISERI NAŠE KULTURNE KRAJINE IN NJIHOVE
ZGODBE
Projekt Biseri naše kulturne krajine / Juwelen unserer Kulturlandschaft lahko
uvrstimo v okvir medkulturnega dialoga, katerega cilj sta zbliževanje narodov
in razcvet kulture. V času globalizacije je poudarek na skupni kulturni dediščini
in spoštovanju nacionalnih in regionalnih raznolikosti. Tako je za uspešen med
kulturni dialog potrebno medsebojno poznavanje, razumevanje, strpnost in
zaupanje. Unescova Univerzalna deklaracija o kulturni raznovrstnosti trdi, da so
spoštovanje razno vrstnosti kultur, strpnost, dialog in sodelovanje v skupnem
razumevanju in zaupanju med najboljšimi poroki za mednarodni mir in varnost.
Koroški pokrajinski muzej je regionalna ustanova za varovanje premične kul
turne dediščine in z njo povezane zgodovine in načina življenja na območju
Mežiške, Mislinjske in Dravske doline. Posamezni muzejski predmeti, eksponati,
so nosilci različnih informacij o predmetu samem, kot tudi o širšem prostoru in
času, zato je celovita obravnava kulturne dediščine in zlasti povezovanje snovne
in nesnovne oz. žive dediščine pomemben pristop za njeno uspešno ohranitev.
Tudi pri nesnovni dediščini je potrebno upoštevati njene globoko zakorenin
jene soodvisnosti med nesnovno in snovno kulturno dediščino ter naravno
dediščino. Dokumentiranje „malih spomenikov“, biserov naše kulturne krajine in
njihovih „življenjskih zgodb“ in objava na skupni spletni bazi opozarja tudi na
njihovo vlogo pri sooblikovanju kulturne krajine, vzpodbuja lastnike in skrbni
ke, laično in strokovno javnost k oblikovanju pozitivnega odnosa do kulturne
dediščine in njene ohranitve ter vzpodbuja vključevanje kulturne dediščine v
turistično ponudbo.
Karla Oder
Koroški pokrajinski muzej, Ravne na Koroškem
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Avguštinovo znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Znamenje je masivno, kockaste oblike s podstavkom. Je baročno s
štirimi nišami. Streha krita s šitlni se stožčasto zaključi s končnim preprostim okrasom.
Niše so bile nekoč poslikane.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ni znane nobene pripovedi o nastanku znamenja. Slutimo lahko, da je
morda to staro kužno znamenje.
Vir: Igor Glasenčnik, 2009.

Geo-Koordinate:
46.52349899911036° geogr. širina, 14.958314895629883° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podkraj 2
2390 Ravne na Koroškem
Podkraj 2, Ravne na Koroškem

Upodobljeni

motivi

Ni poslikana

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Neznan

Čas

n a s ta n k a :

18. stoletje

Lastnik / Varuh:
Močivnik Franc

Evidenčna
EŠD 14062

številka dediščine:
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Batičev relief na fasadi
inštituta Železarne Ravne

K at e g o r i j a :

Kultni in pravni spomenik, Skulptura

Opis
Med spremnima frizoma je razpeta zgodba življenja s plesom za koroški
rej, in opozorilom na smrt s plesom okostnjakov spodaj. Na velikem reliefu so poudarjene samo večje oblike, tako da se dekorativne teksture
in finejše oblike ob igri svetlobe in senc kar izgubijo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Skulptura je nastala, ko je železarna zgradila novo stavbo OTK.
Vir: Simona Javornik, Stojan Batič in njegova dela na Koroškem, Katalog,
Koroški muzej,Ravne na Koroškem, november 2000.
Geo-Koordinate:
46.5434849312288° geogr. širina, 14.95063304901123° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koroška cesta
2390 Ravne na Koroškem
Relief stoji na pročelju stavbe OTK, v bližini ceste
Ravne-Prevalje in upravne zgradbe Metala.

Umetnik/umetnica:

Stojan Batič, akademski kipar

Čas

1966

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem
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Bertov križ

K at e g o r i j a :

Poljski križ, Znamenje / Križ

Opis
Preprost lesen križ z razpelom. Ima dvokapno leseno strešico. Okoli
križanega je venec umetnih rož.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pri tem križu naj bi strašilo in žlice talavo.
Križ nosi ime po Renerjevem Bertiju (Adalbert Gostenčnik), ki je tri noči
zapored sanjal, naj na tem mestu postavi križ.
Vir: Igor Glasenčnik.

Geo-Koordinate:
46.507757202237855° geogr. širina, 15.001015663146973° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgora 6
2394 Kotje
Križ stoji v gozdu na meji med dvema kmetijama,
Podgora 6, Kotlje.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s križanim.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Adalbert Gostenčnik

Čas

1956

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Rener
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Blatnikova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je zidana, simetrična dvokapnica in pokrita z dvokapno streho,
krito s strešno opeko.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju lastnika stoji kapela na ostankih temeljev nekdanje
hiše. Domačija Blatnik je imela pred drugo svetovno vojno na reki Meži
svoj mlin s petimi kolesi. Stal je neposredno pred železniškim mostom,
jez pa je bil nasproti sedanjega spomenika Malgaju. Pri mlinu je stal tudi
objekt v katerem so varili pivo. V sedanji hiši družine Kolar pa so imeli
kovačijo. Mimo hiše je vodila cesta Ravne-Dravograd in prav v bližini
hiše je bil znan Blatnikov klanec. Po drugi svetovni vojni so zgradili sedanjo cesto in kmetija je izgubila večino zgoraj omenjenih objektov.
Kapelo je zgradil Gregor Cigler, gospodar in gostilničar Blatnikove
domačije. Do leta 1949 je bila pri Blatniku gostilna in so se v njej ustavljali furmani.
Po pripovedovanju starejših domačinov so se pri Blatniku ustavljali
mnogi furmani, ki so pred zelo hudim klancem s konji počivali. Ta klanec so neusmiljeno preklinjali in naj bi gospodar Cigler dal zgraditi kapelo v opomin konjarjem, da naj se vzdržijo grdega govorjenja. Klanec se
je končal pri Cestniku.
Vir: Miroslav Paškvan; Igor Glasenčnik.

Geo-Koordinate:
46.55001082257026° geogr. širina, 14.984750747680664° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dobrije 1
2390 Ravne na Koroškem
Na desni strani poti do domačije p.d. Blatnik, Dobrije
1, Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V niši kapele je razpelo obdano s cvetličnim vencem.
Pod razpelom je prostor za vazo s cvetjem. Ob kapeli
sta na vsaki strani dve cipresi.

Umetnik/umetnica:
Gregor Cigler

Čas

n a s ta n k a :

Okoli 1930

Lastnik / Varuh:
Nabernik Jože
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Branatova križevna tabla

K at e g o r i j a :

Znamenje / Križ

Opis
Lesena križevna tabla ima v notranjosti ličen križ s križanim. Streha je
dvokapna in krita z desčicami. Tabla je pobarvana z živimi barvami.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zgodba o nastanku in postavitvi table na to mesto ni poznana.

Geo-Koordinate:
46.59396462450764° geogr. širina, 14.916000366210937° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Strojna
2390 Ravne na Koroškem
Branatova tabla je pritrjena na drevo ob cesti, ki vodi
od cerkve na Strojni proti domačiji Oplaz.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na tabli:
18 55
TO JE SMAROV FLORJA BRANA SAN
SPOMINV SAMI SVETI KRISH
LVDIMMATES LISHINEK

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

1855

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Družina p.d. Branat, kmetija je zapuščena
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Cerkev sv. Marjete

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Župnijska cerkev sv. Marjete je še danes obkrožena s taborskim obzidjem, ki je bilo postavljeno v obrambne namene ob vpadu Turkov v 15.
stoletju in so ga v 19. stoletju znižali na sedanjo višino. Srednjeveška je
tudi arhitekturna zasnova cerkve, ki je enoladijska, z na zahodu dodano
vhodno lopo, od ladje nižji in ožji kratki kor na vzhodni strani pa je 3/8
zaključen.
Na ladjo cerkve je na severu prislonjen nečlenjen zvonik, na severu pa
je ob prezbiterij postavljena pravokotna zakristija. Na južno stran cerkve je prislonjena poligonalna kapela s stolpičem.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Cerkev, ki se prvič omenja leta 1367, je obdana s pokopališčem. Bila je
večkrat prezidana in ima obliko iz 18. stoletja. Fasade, tudi zvonikova,
so poslikane z dekorativno poslikavo. V cerkvi je baročna oprema J. J.
Mersija in prižnica, ki je delo kiparja Franca Bernekerja.
V arhivskih virih so precej skromni in nejasni podatki o času nastanka župnijske cerkve. Kotlje so po arhivskih virih v 14. stoletju spadale v
šmartinsko pražupnijo oz. pod oglejskega patriarha in v savinjski arhidiakonat.
V celovškem glasilu Kres iz leta 1882 je Davorin Trstenjak, napisal članek
Ustanovitev cerkve v Kotljah l. 1367, vendar se ne ve ali gre za gradnjo
kotuljske cerkve ali gradnjo sv. Neže na Vrheh. Tako je cerkev v Kotljah
dejansko izpričana šele v 16. stoletju, v vizitacijskih zapisnikih savinjskega arhidiakona leta 1592/96.
LEGENDA O NASTANKU CERKVE:
V ustnem izročilu na Koroškem se je ohranila pripovedka, ki pravi, da sta
pred davnimi časi sv. Marjeta in sv. Ožbolt skupaj potovala po Koroški
in iskala cerkev, v kateri sta bila določena za patrona. Sv. Marjeta je bila
določena za cerkev v Črni, sv. Ožbolt pa za cerkev v Kotljah. Toda pri
Kotljah je Marjeto pičila kača in je morala ostati, Ožbolt pa je odpotoval
naprej v črno in postal patron črnjanske cerkve.
Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, katalog,
Ravne na Koroškem,2002, str. 20-24.; Vinko Möderndorfer, Koroške narodne pripovedke, Celje, 2000.

Geo-Koordinate:
46.52151958914418° geogr. širina, 14.98410701751709° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2394 Kotlje
Stoji sredi naselja Kotlje ob cesti proti Šrotneku.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Dekorativna poslikava na robovih sten- šivi.

Umetnik/umetnica:

Franc Berneker, kipar; Janez Jurij Mersij, kipar in
rezbar.

Čas

n a s ta n k a :

1367, sredina 18. stoletja

Lastnik / Varuh:
Župnija Kotlje

Evidenčna
EŠD 3076

številka dediščine:
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Cerkev sv. Mohorja
in Fortunata

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Cerkev sv. Mohorja in Fortunata je enoladijska z ozkim nečlenjenim
zvonikom, ki stoji pred glavno zahodno fasado, ter s 5/8 zaključenim
gotskim prezbiterijem na vzhodu. Cerkev je pokrita s streho iz eternita.
Na zunanjščini prezbiterija ni zunanjih opornih stebrov, vendar so
zaključene stranice prezbiterija okrašene z okrasnimi šivanimi robovi, ki
so jih rekonstruirali na osnovi prvotnih ob obnovi cerkve leta 1994. Na
severni in južni steni ima ladja po dvoje šilasto zaključenih neogotskih
oken. Zahodni neogotski vhodni portal je danes zaprt, za vhod se uporablja južni stranski portal, ki je preprosto neogotsko zašiljen.
Od prvotne sakralne stavbe, ki je glede na njeno obrambno namembnost v 15. stoletju že stala, je ohranjen le še dolgi gotski kor, ki
je ožji od ladijskega dela stavbe in je obdan z visokim talnim zidcem.
Cerkev notranje opreme skorajda ne premore, saj je bila zaradi svoje
obrobne lege mnogokrat tarča nepoštenih ljudi. Kar je ostalo, je novejše,
iz druge polovice 19. stoletja. Kot del cerkvene opreme lahko omenimo
le poslikan križev pot s starinskimi napisi v Bohoričici iz 19. stoletja. Cerkev sv. Mohorja in Fortunata je od vsega začetka podružnična cerkev
sv. Marjete v Kotljah.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
LEGENDA O NASTANKU CERKVE:
Prvotno je imela cerkev romarski značaj, o čemer govori tudi pripovedka, ki pravi, da še preden je imela sv. Uršula svojo cerkvico na Uršlji
gori, je stala v skalovju Plešivca cerkev, posvečena sv. Mohorju, kamor
so ljudje množično romali na božjo pot. Nekega poletja sta tja romali tudi dve stari ženici. Sonce je pripekalo in pot je bila naporna, tako
da sta se na Šrotnekarjevem ustavili in si odpočili. Šrotnekar je bil velik
posestnik, ki je pobiral od vseh kmetov desetino. Tako sta ob počitku
ženici tožili druga drugi, kako hudo je na svetu. Prva je tarnala, da če
ne moreš plačati desetine, pristaneš v ječi, druga pa je tožila, zakaj sv.
Mohor ne stoji na Šrotnekarjevem, ampak visoko v skalovju. Nazadnje
sta od utrujenosti zadremali. Ko sta se zbudili, sta bili sredi cerkve, okoli
njiju pa je bilo polno romarjev iz tujih krajev. Cerkev, v kateri sta bili, se
še danes imenuje sv. Mohor. Tam, kjer je cerkev prvotno stala, so ostale
le skale, ki jih danes imenujejo Šmohorjeve peči.

Geo-Koordinate:
46.5185956196435° geogr. širina, 14.972798824310303° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgora
2394 Kotlje
Stoji zahodno ob lokalni cesti Kotlje-Podgora.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Okrasni šivani robovi na vogalih in oknih.

Čas

n a s ta n k a :

druga polovica 15. stol., 18. stol.,obnovljena 1994

Lastnik / Varuh:
Župnija Kotlje

Evidenčna
EŠD 3077

številka dediščine:

Baročno predelana gotska cerkve s prezbiterijem c katerem je zvezdasti
obok s sklepniki še iz gotske dobe. Cerkev sv. Mohorja je bila v srednjem veku del danes propadle utrdbe Šmohor. Vključena je bila v zahodno obzidje, v katerem je cerkveni zvonik kot stolp služil obenem tudi
kot najvišja opazovalna točka.
TURŠKE ŠANCE
V gozdu se od ruševin gradu Šratnek čez Preški vrh in še naprej proti
Ravnam skrivajo med grmovjem ostanki dolinske pregrade, ki so jo za
obrambo koroške dežele pred Turki zgradili koncem 15. stoletja.
Gradnjo Šanc so financirali iz davka »deseti vinar«, ki so ga morali
plačevati vsi. Gradnjo Šanc pri Kotljah so začeli leta 1476 (dolga pregrada pri Guštanju s stražnimi stolpi).
Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, katalog,
Ravne na Koroškem, 2002, str.29-32, http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/all/
E60B00CA8A76CFC6C12570340025EB1F?OpenDocument
22.12.200; Vinko Möderndorfer: Koroške narodne pripovedke, Celje,
2000; Janko Sušnik, Turške šance nad Guštanjem, Prevalje, 2002.
12

Cestnikov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Znamenje je izdelano iz lesa in je pokrito z ukrivljeno pločevino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Znamenje je izdelal Gregor Lipovnik p.d. Rutnik in je prvotno stal na
mestu, kjer danes stoji nova Cestnikova hiša.
Križ naj bi bil postavljen v zahvalo ob vrnitvi vojakov iz prve svetovne
vojne in v spomin na Franca Lačna, ki je bil poročen z Milko Glasenčnik
iz Razborja in se ni vrnil iz taborišča Dachau.
Vir. Miroslav Paškvan; Igor Glasenčnik.

Geo-Koordinate:
46.5550692505986° geogr. širina, 14.98859167098999° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Tolsti vrh 4
2390 Ravne na Koroškem
Ko se zavije z glavne ceste Ravne – Dravograd v
naselje Tolsti vrh, v prvem odcepu ceste nasproti hiše
Cestnik

Upodobljeni

motivi

Razpelo s križanim.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Gregor Lipovnik

Čas

n a s ta n k a :

Po prvi svetovni vojni

Lastnik / Varuh:
Jelen Jakob

13

Cestnikov slap

K at e g o r i j a :

Naravni spomenik, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
S svojimi 26 m sodi med najvišje slovenske slapove v metamorfnih kameninah. Slap »pade« skoraj na hišno dvorišče Janeza Štuka.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Nastanek Cestnikovega slapa v Tolstem vrhu je povezan z reko Mežo in
tektonsko aktivnostjo tega območja.
Ustno izročilo krajanov pa pravi, da je ta slap poganjal mlinska kolesa
»Cestnikovega mlina«, ki so zgradili v času, ko so Nemci leta 1941 gradili
nadomestni most čez Mežo. Mlin je služil mletju žita okoliškim kmetom.
Kasneje, v času elektrifikacije kraja, je deloval na električni pogon.
Vir: Miroslav Paškvan.; Mojca in Marjan Bedjanič, tipkopis, Maribor,
2009; Spomeniki narave, zloženka Občine Ravne na Koroškem, 2004.

Geo-Koordinate:
46.557429590618° geogr. širina, 14.988420009613037° geogr. dolžina

Lastnik / Varuh:
Janez Štuk

14

Domačija Kurtnik

K at e g o r i j a :

Kašča, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
V razloženem naselju ob makadamski cesti stoji domačija, ki jo sestavljajo stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje in kašča.
Hiša, ki je postavljena v pobočje, je pritlična, delno podkletena stavba
krita s šotorasto skodlasto streho. Ob kamnitem vhodnem portalu je
niša s kipom Marije z otrokom.
Kaščo, ki je v kletnem delu zidana, zgoraj lesena, pokriva strma čopasta
opečna streha. Vhod v kaščo vodi preko ganka skozi polkrožno oblikovan vhod. Pod strešnim napuščem stoji lesena preša.

Geo-Koordinate:
46.54606714503225° geogr. širina, 14.982755184173584° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brdinje 4
2390 Ravne na Koroškem
Kašča stoji v okviru domačije na vzpetini vzhodno od
Raven

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Vošank Jožef

Evidenčna
42

številka dediščine:

15

Dvorec Javornik

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Današnja stavba je enonadstropna, delno podkletena, 6x3-osna, s prislonjenim stolpičem. Fasade so členjene v empirskem slogu, prav tako
okenske obrobe in vhodni portal na začelju, nad čelom opremljen z
grbom zadnjega lastnika. Temeljite prezidave izvirajo iz časa po 1910.
Takrat je stavba dobila na trški strani reprezentančno fasado s stolpastim rizolitom in dvema stebriščnima verandama v pritličju levo in desno
od rizalita, ki zavzemata njeno celotno širino. V pritličju graščine, prezidane v vilo, so ohranjeni križni grebenatsi oboki.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V začetku 16. stoletja se je graščina imenovala Prušnikov dvor, od ok.
1540 dalje pa po novem lastniku Luki Gamsu, ki jo je bil takrat s cesarskim dovoljenjem obnovil ter obdal z obzidjem in stolpi, Gamsenegg. V 2. pol. 16. stoletja so ga dobili v roke Javorniki - Jaborneggi, ki
so bili na začetku 16. stoletja guštanjski tržani, a so 1667 postali baroni.
Jaborneggi so posedovali grajsko stavbo tako za časa Valvazorja pa tudi
še po 1715. Pozneje je bila graščina v rokah Wayerbergov in GačnikovSchlangenburgov. Ob koncu 19. stoletja je bil njen lastnik Franc Ksaverij
Schmied, od 1910 do smrti 1946 pa je bila v rokah protestanta, Šletzijca
Ernesta Ossiandra.
Po drugi svetovno vojni je grajsko poslopje prevzela ljudska oblast.
Novi lastniki niso imeli niti denarja niti interesa za njegovo prenovo,
prav tako v njem niso bivali, to pa je povzročilo, da je grad začel propadati.
Naslednji lastnik je bila uprava Državnega kmetijskega posestva Javornik. Ko so posestvo pridružili Kmetijski zadrugi Prevalje, je prišel grad
v roke samoupravni interesni skupnosti, ki je gospodarila s stanovanji. Grad je postal stanovanjska zgradba, v njem so stanovali večinoma
ljudje, ki niso znali ceniti notranje stavbne opreme.
Po izselitvi zadnjih stanovalcev iz gradu leta 1984 je ravenska Samoupravna stanovanjska skupnost kot takratna lastnica začela z izvajanjem
najnujnejših zaščitnih del na grajskem poslopju. S prvo stopnjo del so
končali poleti 1989 in z naslednjimi stopnjami niso nadaljevali.
S podržavljanjem celotne železarne ravne je z družbo De profundis tudi
grad Javornik prišel v državno last. Ta je objekt leta 1996, za zelo nizko
ceno prodala podjetju P.S.T. s sedežem v Kotljah, ki je lastnik gradu še
danes.

Geo-Koordinate:
46.54529923336533° geogr. širina, 14.968829154968261° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Javornik 11
2390 Ravne na Koroškem
Na terasi vzhodno nad trgom stoji grad Javornik.
Javornik 11, Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Ovalen grb nad vhodom je grb rodbine Ossiander.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

1540, delno obnovljen v prvi četrtini 20. stoletja

Lastnik / Varuh:
Podjetje P.S.T.iz Kotelj

Evidenčna
EŠD 7644

številka dediščine:

Vir: Karla Oder, Utrinki iz preteklosti, Zgodovinske podobe, Ravne na
Koroškem, 750 let prve pisne omembe 1248 - 1998, Ravne na Koroškem
1998, str. 26; Miroslav Osojnik, Sodobni mestni utrip, Ravne na
Koroškem, 750 let prve pisne omembe 1248- 1998, Ravne na Koroškem
1998, str. 70; France Kotnik, Storije I., Celovec, 1957, str. 75-76; Marjeta
Markovič, Ana Šinko, Zgodovinske okoliščine in vzroki propada gradu
Javornik, raziskovalna naloga, osnovna šola Prežihovega Voranca, Ravne na Koroškem, marec 2004., Ivan Stopar, Grajske stavbe v vzhodni
Sloveniji, Ljubljana, 1993, str. 42-43; Karla Oder, Ravne na Koroškem v
19. stoletju, Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino, Ljubljana 2008, str. 305-322.
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Grad Šrotnek

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Danes je od grajske zasnove ohranjen le pravokotni obzidni stolpič.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvi znani lastnik gradiča - dvorca je bil Hans Sauer - na grbu nad vhodom so bile izklesane njegove inicialke H.S. in letnica 1609. Leta 1613
ga je od Regine Ptujske roj. Sauer odkupil Matija Gačnik, lastnik toplic v Dobrni, za svojega sina Jurija, ki ga je cesar 1666 skupaj z njegovim bratom Janezom poplemenitil z naslovom »zu Schlangenberg«.
O tej značilni povzpetniški rodovini Kačnikov - Gačnikov, oz. o lastniku
Šratneka, Juriju, pripoveduje izročilo, da je dal že kar pri vhodnih vratih
bičati neposlušne podložnike, preden jih je vrgel v temnico; v njih naj bi
bilo še pred časom videti na zidove pritrjene verige z utežmi.
Leta 1914 je celotno posestvo kupil domačin, kmet Janez Metarnik, za
katerim jo je podedoval njegov vnuk, hčerin sin Rudolf Kostwein, ki je
1942 umrl. Po vojni je bil v dvorcu sedež kmetijske zadruge, 1967 so ga
podrli.
Vir: Ivan Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji, Ljubljana, 1993, str.
101-104.

Geo-Koordinate:
46.516793714600965° geogr. širina, 14.972777366638183° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgora
2394 Kotlje
Nekdaj je stal dvorec na lahni vzpetini v Podgori pri
Ravnah na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

Niso več ohranjeni

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

1609

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
neznan

17

Dvornikova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Preprosta manjša zidana kapela, odprtega tipa brez niš in poslikav. Ima
notranji prostor. Streha je dvokapna in krita z opeko.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ko so kapelo leta 1946 obnovili, so v steklenici pod streho našli naslednji zapis: „Ta križ je postavil Franc Dvornig leta 1894 in je bil blagoslovljen od Jožefa Pogačnika, župnika v Kotljah.“
Namen postavitve kapele pa ostaja neznan.
Vir: Igor Glasenčnik, 2009.

Geo-Koordinate:
46.513397445950865° geogr. širina, 14.96638298034668° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgora
2394 Kotlje
Kapela stoji sredi pašnika pod mogočno lipo na
domačiji Dvornik, Podgora, Kotlje.

Upodobljeni

motivi

Ni poslikana

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

1894, obnovljena 1946

Lastnik / Varuh:
Valentar

18

Forma viva,
Barna von Sartory

K at e g o r i j a :

Kultni in pravni spomenik, Skulptura

Opis
"Mostovna" konstrukcija skulpture z nenavadno industrijsko estetsko formo simbolno poudarja tehnološke značilnosti jekla, osrednjega
gradbenega materiala industrijske dobe. Monumentalne traverze ilustrirajo bistvo konstrukcijskih možnosti jeklenega gradiva, »aplikativna«
izvedba na okroglih vodilih ter vizualno počrtovanje inženirskih detajlov (vijaki) plastični objekt namenoma približujejo področju industrijskega dizajna. Z lokacijo pri križišču poti »most« navidezno povezuje
čečovsko teraso z vzpetino z grajskim in športnim parkom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Barna von Sartory: rojen leta 1927 v Pecsu na Madžarskem. Avstrijski državljan, ki je v času ravenskega simpozija živel v Berlinu, kjer je
poučeval eksperimentalno oblikovanje okolja na Državni Akademiji za
grafiko, tiskarstvo in oglaševanje. Leta 1950 je diplomiral iz arhitekture,
leta 1961 pa še iz kiparstva. Samostojno razstavljal v Avstriji, Nemčiji, na
Češkem in Slovaškem. Redno se je udeleževal mednarodnih kiparskih
simpozijev: 1962 Berlin (Nemčija), 1963 St.Margarethen (Avstrija), 1966
Vysne Ruzbachy (Češka), 1967 Ostrava (Češka), 1968 Proctor (Vermont,
ZDA). Prejel več pomembnih nagrad (mdr. 1969 nagrada Trigon v Gradcu, Avstrija.
Vir: Marko Košan, Forma viva 1964 - 1989. Katalog Koroškega muzeja
Ravne na Koroškem, 1999, str: 52, 53.

Geo-Koordinate:
46.54097589943523° geogr. širina, 14.961040019989014° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2390 Ravne na Koroškem
Ob letnem kopališču na Ravne na Koroškem

Upodobljeni

motivi

Abstraktna skulptura.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:

Barna von Sartory, Avstrija

Čas

1970

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem

19

Forma viva, Boštjan
Drinovec in Primož
Oberžan; »Sonični oblak«

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Monumentalna skulptura je iz jekla.
Boštjan Drinovec in Primož Oberžan sta ustvarjala skulpturo Sonični oblak/ Sonic cloud, ki pa ima poleg formalne tudi funkcionalno funkcijo,s
pomočjo vetra ali naključnih mimoidočih ustvarja zvok.
Sonični oblak ni prva izmed njunih skulptur, kjer je fizično-formalna
prisotnost nadgrajena z zvočnimi kvalitetami, je pa zagotovo najbolj
monumentalna in bo konceptualno tudi najbolj na preizkušnji zaradi
izpostavljene leg in vplivov okolja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na Ravnah so umetniki med 17. in 30. septembrom ustvarjali nove tri
forma vive, s katerimi so razširili obstoječo najpomembnejšo sodobno
kiparsko zbirko na Koroškem, 28 že obstoječih forma viv. Simpozij je
potekal v organizaciji Koroškega pokrajinskega muzeja in Občine Ravne na Koroškem na deloviščih v Sistemski tehniki, d.o.o. in Strojih Ravne, d.o.o. Sodelujoči umetniki so bili izbrani s pomočjo strokovne žirije.
Boštjan Drinovec je bil rojen leta 1973 v Ljubljani, kjer je v letu 1998 je
diplomiral na Akademiji za likovno umetnosti in leta 2001 končal podiplomski študij. Leta 2008 je bil izvoljen v naziv docenta na Akademiji za
likovno umetnost v Ljubljani.
Primož Oberžan je bil rojen leta 1973 v Laškem, od vpisa na fakulteto
živi v Ljubljani. Po preselitvi v Ljubljano je aktivno sodeloval pri kulturnem dogajanju na Metelkovi, še posebej v Teatru Gromki; leta 1997 je
ustanovil urbano pleme The Stroj.
Primož Oberžan in Boštjan Drinovec sta predstavnika mlajše generacije
umetnikov na sicer različnih področjih, vendar sta v sodobnem likovnem oblikovanju našla stično točko ravno v večplastnih skulpturah.
Vir: Tipkopis, Simona Javornik-Ristič.

Geo-Koordinate:
46.54592005708259° geogr. širina, 14.946277141571045° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koroška cesta
2390 Ravne na Koroškem
Pred upravno stavbo Sistemske tehnike, Ravne na
Koroškem.

Upodobljeni

motivi

Abstraktna skulptura

/

napisi:

Umetnik/umetnica:

Mag. Boštjan Drinovec, Primož Oberžan

Čas

n a s ta n k a :

September 2008

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.
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Forma viva,
Dino Basaldella

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Po formatu in izrazu monumentalna skulptura emblematično stoji
na izjemni vedutni točki na robu Čečovja. Nad staro ulico ravenskega
tržnega jedra, ki se razteza nekaj deset metrov pod njo. Surova in raskava kontura preproste, a sugestivne plastike kot nekakšen arhetipski
radar tiplje v pradavnino, v čase prvinskega občutja duhovnosti. Njena oblika je skoraj nasilno iztrgana iz gladkega materiala impozantnih,
več centimetrov debelih jeklenih plošč. Vehementna velikopoteznost
izvedbe uvršča Basaldell in kip med najboljše izdelke ravenske in tudi
slovenske Forme vive nasploh.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Dino Basaldella: kipar in zlatar. Rojen 26. aprila 1909 v Vidmu (Udine) v Italiji. Skupaj z bratoma Mirkom in Afrom osrednji protagonist
avantgardne umetnosti v Furlaniji že v tridesetih letih ter kasneje v
šestdesetih in sedemdesetih. Študiral je v Benetkah in Firencah. V
Rimu razstavljal že leta 1935, leta 1960 pa v galeriji "la Tartaruga". Na
Beneškem bienalu sodeloval leta 1936 in znova leta 1964. Razstavljal
tudi v New Yorku (Viviano Gallery, 1960), Pitsburghu (1961), Princetonu
(1961). Izdelal je spomenik upora v Vidmu. Poučeval je na Umetniškem
inštitutu v Vidmu. Umrl leta 1977.
Vir:Marko Košan, Forma viva 1964-69. Katalog, Koroški muzej Ravne na
Koroškem, 1999, str.38, 39.

Geo-Koordinate:
46.54261416274426° geogr. širina, 14.965224266052246° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Čečovje
2390 Ravne na Koroškem
Čečovje, Ravne na Koroškem

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Abstraktna skulptura,
Ljudi skulptura spominja na »radar«.

Umetnik/umetnica:
Dino Basaldella, Italija

Čas

1965

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.
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Forma viva, Dušan Tršar

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
V jekleni okvir ujeta skulptura na podoben način kot Tršarjeve male
plastike iz pleksi stekla učinkuje kot prostorska slika, ki ji daje ritem nemirno valovanje kubistično lomljenih, zglajenih ploskev. V njih prepoznavamo silhueto figuralnega doprsja, čeprav je v vibracije vzburkane
kiparske prostornine vpisana tudi elementarnejša energija razplastenih
in stiliziranih zemeljskih skladov. Arhetipskih žarišč praživljenja vseh
oblik?

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Dušan Tršar: Rojen leta 1937 v Planini pri Rakeku. Akademijo za likovno
umetnost v Ljubljani je končal 1963, podiplomski študij kiparstva je leta
1965 zaključil pri profesorju Borisu Kalinu. S štipendijo Prešernovega
sklada je leta 1970 študiral v Italiji, leta 1975 pa s štipendijo sklada Moše
Pijade v Franciji. Študijsko se je izpopolnjeval še na potovanjih po Poljski in Madžarski. V letih 1970 - 1972 je razstavljal s skupino neokonstruktivistov - oblikoval je objekte v kovini (železo) in pleksi steklu (tudi
fluorescenčno pleksi steklo v kombinaciji z neonom. Zaposlen je kot
profesor na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani.
Vir: Marko Košan, Forma viva Ravne na Koroškem 1964-1989. Katalog,
Koroški muzej Ravne na Koroškem, 1999, str. 74,75.

Geo-Koordinate:
46.5413846089544° geogr. širina, 14.963904619216919° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Čečovje
2390 Ravne na Koroškem
Stoji pred stavbo Upravne enote Ravne na Koroškem
na Čečovju

Upodobljeni

motivi

Abstraktna skulptura.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Dušan Tršar

Čas

1984

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.
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Forma viva,
Giancarlo Marchese

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Marchesejeva skulptura pripoveduje vznemirljivo modernistično zgodbo o genezi kristalinične abstraktne oblike v prostoru. Prirejena je za
številne slikovite poglede, pri katerih sledimo dinamičnemu vzgonu v
jedru kompaktne forme; kljub nemonumentalnim dimenzijam s svojim iskanjem uravnoteženega kompozicijskega učinkovanja nadvse
zgovorno priča o aktualnem kiparskem raziskovanju tektonike mas v
šestdesetih letih.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Giancarlo Marchese: Rojen leta 1931 v Parmi. Študiral je na akademiji
Brera v Milanu pri profesorjih Marinu Mariniju in Lucianu Mignuzziju.
Po študiju je bil tam najprej asistent in kasneje profesor. Leta 1956 je
sodelvoal na bienalu v Benetkah, leta 1957 pa je imel veliko osebno
razstavo v galeriji dell Ariete v Milanu. Večkrat je razstavljal skupaj z Giacomo Benevellijem in Ninom Cassanijem. Kasneje profesor na milanski
Berri, pri njem se je izpopolnjevalo tudi nekaj slovenskih kiparjev (Anton Herman).
Vir: Marko Košan, Forma viva 1964-69. Katalog, Koroški muzej Ravne na
Koroškem, 1999, str.28, 29.

Geo-Koordinate:
46.53909355750801° geogr. širina, 14.965814352035522° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Čečovje
2390 Ravne na Koroškem
Stoji na začetku Čečovja, nasproti kava bara Pariz,
Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

Abstraktna skulptura.
Ljudje jo imajo za »orla«.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:

Giancarlo Marchese, Italija

Čas

1964

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski
muzej, enota Ravne na Koroškem.
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Forma viva, Ichiro Yoshiba

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Polnoplastičen, v rdečo barvo odet monumentalni korpus na vzpetini
ob robu atletskega stadiona je krajinska dominanta okoliša športnega
parka pri ravenski gimnaziji. Tehnično dovršeno, briljantno zvarjeni
pločevinasti plašč pokriva konstrukcijski skelet skulpture kot gladka
koža, posamezni pravilni, geometrijsko pojmovani deli pa iz osrednjega torza štrlijo le toliko, da slikovno vzburkajo zelo celovit in zaokrožen
likovni organizem.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ichiro Yoshiba: Rojen 9. Februarja 1936 v Tokiju na Japonskem. Marca 1962 je diplomiral na oddelku za oblikovanje kovanega železa na
tokijski Akademiji za likovno umetnost. Razstavljal je večinoma na Japonskem, leta 1962 in 1965 je prejel nagrado umetniškega združenja
Nika-Kai. Poučeval je na tokijski akademiji.
Vir: Marko Košan, Forma viva 1964-69. Katalog, Koroški muzej Ravne na
Koroškem, 1999, str.44,45.

Geo-Koordinate:
46.53977964082195° geogr. širina, 14.960004687309265° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2390 Ravne na Koroškem
Stoji pri atletskem stadionu na Ravnah na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

Abstraktna skulptura

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Ichiro Yoshiba, Japonska

Čas

n a s ta n k a :

1965, obnovljena 2009.

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.
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Forma viva,
Irmtraud Olga Ohme

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Vse skulpture ravenske forme vive, razen Rotarjeve in Počivavškove, so
prekrite z monohromnim, domišljenim ali le zaščitnim, barvanim premazom, samo nemška kiparka Irmtraud Ohme je v tridelni, v vodoravnem sosledju razvit ansambel barvo vključila kot integralni del vizualnega vtisa celote. Na ploščad pred osnovno šolo nameščeni elementi
jeklene "izrezanke" so prilagojeni človeški velikosti, s čimer so podrejeni povsem drugačni logiki kiparskega izraza: običajni impozantni zagon v višino je nadomestila igriva skrivalnica pogledov med gladkimi
površinami subtilno perforiranih "paravanov".

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Irmtraud Olga Ohme: Rojena leta 1937 v Magdeburgu v Nemčiji. Leta
1960 je diplomirala na visoki šoli za oblikovanje v Halleju, smer kovineemajl. Od leta 1977 je docent in strokovni vodja oddelka za oblikovanje
kovin na visoki šoli za upodabljajočo in uporabno umetnost v Halleju
(Burg Giebichenstein). Sodelovala je na vseh pomembnejši razstavah
uporabne umetnosti v Nemčiji in predstavitvah le-te v tujini.
Vir: Marko Košan, Forma viva Ravne na Koroškem 1964-1989. Katalog,
Koroški muzej Ravne na Koroškem, 1999, str. 66,67.

Geo-Koordinate:
46.54362464646123° geogr. širina, 14.970256090164185° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Javornik
2390 Ravne na Koroškem
Stoji pred osnovno šolo Koroški jeklarji na Javorniku,
Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

Abstraktna skulptura.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Irmtraud Olga Ohme

Čas

n a s ta n k a :

1981, obnovljena 2009

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.
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Forma viva,
Jerzy Jarnuszkiewicz,
Televizor

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Čista, konstrukcijsko dovršena plastika v igri konkavno in konveksno
ukrivljenih ploskev tiplje v negativni in pozitivni kiparski prostor, ki ga
omejujejo monumentalne, geometrijsko poenostavljene oblike. Skulptura sodi v drugi, študijsko zasnovani pol avtorjevega ustvarjanja, saj
je pred tem večino njegovih del oblikovala vehementna, ekspresivno
oblikovana figuralika. Horizontalno razvito plastiko odlikuje notranja
uravnoteženost in domišljena kompozicijska trdnost, saj tudi podporni
skelet paličastih nosilcev ne zmanjšuje estetske zaokroženosti.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Jerzy Jarnuszkiewicz: Rojen 27. februarja v Kaliszu na Poljskem. Leta
1938 je končal srednjo umetniško šolo. V letih 1946 - 1950 je študiral
kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost v Varšavi. Že v času študija
je prejel več nagrad na posameznih razstavah in kiparskih natečajih.
Bil je član umetniške skupine, ki je prejela nagrado na mednarodnem
natečaju za spomenik v Auschwitzu. Do leta 1964 je relaiziral še tri javne spomenike (Varšava, Lublin, Kalisz) in več arhitekturnih skulptur. Od
leta 1957 je bil najprej asistent, od 1968 pa vpliven profesor za kiparstvo na varšavski Akademiji za likovno umetnost, kjer je zapustil ogromen pečat razvoju sodobnega poljskega kiparskega oblikovanja. Je
izvrsten medaljer in avtor mnogih kovanih monet. Izdelal je še več monumentalnih javnih spomenikov (Janezu Pavlu II. in kardinalu Stefanu
Wyszynskemu). V zadnjih letih je največ pozornosti posvetil oblikovanju skupinske plastike Pieta.
Vir: Marko Košan, Forma viva Ravne na Koroškem 1964-1989. Katalog,
Koroški muzej, Ravne na Koroškem, 1999, str. 24, 25.

Geo-Koordinate:
46.542045080948675° geogr. širina, 14.962898790836334° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Čečovje
2390 Ravne na Koroškem
Skulptura stoji na robu Čečovja, za stavbo upravne
enote, Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

Abstraktna skulptura

/

napisi:

Umetnik/umetnica:

Jerzy Jarnuszkiewicz, Poljska

Čas

1964

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.
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Forma viva, Jo Oda

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Odova kontejnerska kompozicija je sestavljena iz škatlastih elementov, ki so s svojo slikovito nedorečenostjo v dejavnem dialogu s togimi kvadri okoliških stanovanjskih blokov. Dinamično strukturo
plastike krepijo brezštevilni detajli, ki navidez naključno, v resnici pa
nadvse domišljeno dopolnjujejo serpentinasto vzpenjačo s skladovnico kubističnih abstraktnih form, le na vrhu razklenjenih v ekspresivno
nalomljeno paličasto teksturo, ki se je pred leti, ko je skulptura še stala
pred razprto zelenico, vpisovala v modrino neba.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Jo Loda: Rojen leta 1936 v Tokiju na Japonskem. Na kiparskem oddelku
tokijske Likovne akademije je diplomiral leta 1960. Istega leta je prejel nagrado za mladega umetnika na razstavi umetniškega združenja
Shinesisaku Kyokai v Metropolitanskem muzeju v Tokiju, leta 1961 pa
je tam prejel prvo nagrado. Podiplomski študij na tokijski akademiji je
zaključil leta 1962. Prvo veliko samostojno razstavo je imel leta 1963 v
galeriji Surugadai v Tokiju.
Vir: Marko Košan, Forma viva 1964-69. Katalog, Koroški muzej Ravne na
Koroškem, 1999, str.30, 31.

Geo-Koordinate:
46.541569222138364° geogr. širina, 14.964215755462646° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Čečovje
2390 Ravne na Koroškem
Skulptura stoji med trgovskim centrom na Čečovju,
Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

Abstraktna skulptura

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Jo Oda, Japonska

Čas

n a s ta n k a :

1964, obnovljena 2009

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.
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Forma viva, John Hoskin

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Zgodnja Hoskinova dela iz petdesetih let so vključevala prepoznavne detajle oblik iz sveta živali, zlasti insektov. Še vedno žive zoomorfne asociacije je v začetku šestdesetih začel kombinirati z obarvanimi,
geometričnimi formami (kip z naslovom Square Flat v londonski galeriji
Tate iz leta 1963), šele s skulpturo, ki jo je izdelal na Ravnah, pa se je
približal izhodiščem abstraktnega modernističnega kiparstva njegovih
bolj slavnih sočasnih angleških kolegov: Cara, Scotta ali Kinga. Tehnične
rešitve izvedbe z med seboj privijačenimi sestavnimi deli sicer spominjajo na tehnologijo konstrukcije aerodinamičnih zračnih plovil, preciznost izdelave pa kiparja v prvi vrsti izdaja kot izjemnega mojstra oblikovanja v kovini.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
John Hoskin: Rojen 21. septembra v Cheltenhamu, Gloucester, Velika
Britanija. Leta 1935 je končal šolo in se izučil za tehničnega risarja. Od
1941 do 1947 je služil vojski, nato pa kot risal delal v javnih službah. V
prostem času se je ukvarjal s slikarstvom in oblikovanjem v lesu in kovini. Leta 1950 je zapustil javno službo in se posvetil kiparstvu, preživljal
se je s priložnostnimi deli. Od leta 1957 dalje je predaval na umetnostni akademiji v Bathu. Razstavljal je v Veliki Britaniji, Belgiji, Japonski,
Nemčiji, Indiji, njegova dela so v vseh večjih galerijah Velike Britanije.
O njegovem delu je pisal tudi sir Herbert Read (Art Now in A Concise
History of Modern Sculpture). Umrl je leta 1990.
Vir: Marko Košan, Forma viva 1964-69. Katalog, Koroški muzej Ravne na
Koroškem, 1999, str.42,43.

Geo-Koordinate:
46.5472108754656° geogr. širina, 14.966715574264526° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2390 Ravne na Koroškem
Stoji ob cesti severni dovoz v mesto, Ravne na
Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Abstraktna skulptura.
Ljudi skulptura spominja na letalo.

Umetnik/umetnica:

John Hoskin, Velika Britanija

Čas

n a s ta n k a :

1965, obnovljena 2008.

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.
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Forma viva,
Jörgen Haugen Sörensen

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Igriva in ironična, skoraj nadrealistično učinkujoča kompozicija se prostorsko razvija v dialogu gladkih jeklenih plošč in lahkotno zakrivljene
žice, ki skulpturo nežno ovija in slikovito rahlja njeno konturo. Tipajoče
vitice se vraščajo v tla in zadržujejo plastiko v sorazmerno majhnih dimenzijah. Sörensenova rešitev je morda duhovit (postmodernističen?)
komentar na monumentalno resnobnost preostalih skulptur njegov
kiparskih kolegov na ravenski forma vivi.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Jörgen Haugen Sörensen: Rojen leta 1934 v Koebenhavnu na Danskem.
Samouk, s kiparskim oblikovanjem je pričel, ko mu je bilo petnajst let.
Delal je v Franciji, Italiji, Nizozemski, ZDA. Za različna mesta v Evropi je
izdelal več javnih spomenikov.
Vir: Marko Košan, Forma viva Ravne na Koroškem 1964-1989, katalog,
Koroški muzej Ravne na Koroškem, 1999, str. 58,59.

Geo-Koordinate:
46.54420367368749° geogr. širina, 14.9693763256073° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Javornik
2390 Ravne na Koroškem
Skulptura stoji na Javorniku v bližini osnovne šole
Koroški jeklarji

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Abstraktna skulptura,
Po ljudskem poimenovanju predstavlja delfina.

Umetnik/umetnica:

Jörgen Haugen Sörensen, Danska

Čas

1975

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, Ravne na Koroškem.
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Forma viva,
Katsuyi Kishida

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Večina skulptur ravenske Forme vive je podvržena logiki vertikalnega
prostorskega razvoja, le nekatere kompozicijsko sledijo horizontali.
Kishidovo delo pa s skopimi likovnimi sredstvi povezuje obe oblikovni
koordinati. Skulptura je sestavljena iz dveh simetričnih delov, ki se iz
pritlehne kubične forme vzpneta v višino, pri čemer se kljub subtilnemu vizualnemu zlitju fizično nikoli ne dotakneta. Zamisel bi bila morda
še bolj učinkovita, če bi jo bilo mogoče realizitati v izrazito monumentalnih dimenzijah.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Katsuyi Kishida: rojen leta 1937 v Tokiju na Japonskem. Na akademiji
za likovno umetnost Musashino v Tokiju je diplomiral leta 1963. Član
umetniškega združenja Kohdo Bijutsu Kyokai. Sodeloval je na številnih
skupinskih razstavah, pripravil pa je tudi več samostojnih predstavitev
svojega dela.
Vir: Marko Košan, Forma viva 1964-69. Katalog, Koroški muzej Ravne na
Koroškem, 1999, str.48, 49.

Geo-Koordinate:
46.54116727869769° geogr. širina, 14.970191717147827° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Javornik
2390 Ravne na Koroškem
Na južnem robu naselja Javornik, Ravne na
Koroškem

Upodobljeni

motivi

Abstraktna skulptura.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:

Katsuyi Kishida, Japonska

Čas

n a s ta n k a :

1970, obnovljena 2008.

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.
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Forma viva, Koji Ishikawa

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Organske oblike iz jeklenih trakov se sugestivno zaokrožajo v izjemno
sugestivno, fantastično kompozicijo s strukturiranimi sestavnimi deli, ki
vsak zase pomenljivo posega po prepoznavnih formah iz živalskega sveta. Ostre, zalomljene "antene" se izmenjujejo z mehkobno migetajočimi
lovkami, ki iz polžastega korpusa dinamično sežejo v negativni prostor
skulpture. Vitalistilčni impulz, ki preveva resnično "živo obliko" je v aktivnem nasprotju s trdim in ostrim značajem železa oz. jekla.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Koji Ishikawa: Rojen 2. maja 1949 v Tsuwanu (prefektura Shimane) na
Japonskem. Leta 1972 je končal študij umetnosti na univerzi v Fukuoki,
kjer je končal tudi specializacijo iz oblikovanja. Zanimala ga je ekologija. Leta 1974 je postal asistent na Inštitutu za design v Kyushuju, začel
je kipariti v različnih materialih. Prvo samostojno razstavo je imel leta
1986. Sodeloval je na nekaterih pomembnih skupinskih razstavah (nagrada na 3. Razstavi za veliko nagrado Henryja Moora, Utsukushi-gahara muzej na prostem).
Literatura:Marko Košan, Forma viva Ravne na Koroškem 1964-1989. Katalog, Koroški muzej, Ravne na Koroškem, 1999, str. 76,77.

Geo-Koordinate:
46.5420233113238° geogr. širina, 14.950064420700073° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Janeče
2390 Ravne na Koroškem
Janeče, Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Abstraktna skulptura.
Motiv polža po ljudskem poimenovanju.

Umetnik/umetnica:
Koji Ishikawa

Čas

n a s ta n k a :

1989, obnovljena 2009.

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, Ravne na Koroškem.
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Forma viva,
Matjaž Počivavšek

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Plastika izjemnih dimenzij, skovana iz masivnih jeklenih ingotov,
izžareva lepoto prvinskega oblikotvorja. Več kot deset ton težka skulptura z izzrcaljeno skeletno strukturo polkrožno zalomljene, horizontalno razvite forme negira svojo tektonsko "ozemljenost" in se kot oplemenitena duhovna entiteta zarisuje v gledalčevo zavest ali morda celo
podzavest.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Skulptura opozarja na zgodovino železarstva v Mežiški dolini. Nastala
je v okviru mednarodnega kiparskega simpozija Forma viva leta 1989.
Na Ravnah na Koroškem so med leti 1964 in 1989 organizirali sedem
simpozijev, ki se jih je udeležilo 30 umetnikov iz 15 držav sveta. Vsako
četrto leto so kiparji ustvarjali iz železa in jekla na Ravnah na Koroškem,
v Portorožu so klesali kamen, v Kostanjevici so kiparili v lesu, skulpture
v Mariboru pa so iz betona.
Matjaž Počivavšek je rojen 4. oktobra 1955 v Ljubljani. Kiparstvo študiral
na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (1974-1978), kjer je leta
1980 končal tudi specializacijo. Izpopolnjeval se je na New York Studio
School (1980-81) in na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts v Parizu (1983-86). Nato je dalj časa živel med Parizom in Ljubljano. Danes je
profesor na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani.
Vir: Marko Košan, Forma viva Ravne na Koroškem 1964-1989. Katalog,
Koroški muzej, Ravne na Koroškem, 1999, str. 80,81.

Geo-Koordinate:
46.542525117277826° geogr. širina, 14.971071481704712° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Javornik
2390 Ravne na Koroškem
Stoji v središču naselja Javornik, ob igrišču.

Upodobljeni

motivi

Abstraktna skulptura.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Matjaž Počivavšek

Čas

1989

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.
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Forma viva,
Milena Braniselj

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Milena Braniselj je kiparka, ki se najdosledneje med vsemi na Slovenskem ukvarja s kinetično oz. mobilno skulpturo. Tudi Formo vivo na Ravnah je zasnovala kot vrtečo se vetrnico vegetabilnih zaokroženih oblik
z eliso, ki kljub monumentalnim dimenzijam in teži deluje lahkotno in
igrivo. V železarni je delala tudi nekaj let prej, med drugim je izdelala
nagrajeno palico Titove štafete.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Milena Braniselj: Rojena 12. Avgust 1951 v Ljubljani. Končala je šolo za
oblikovanje, smer industrijsko oblikovanje. Leta 1977 je diplomirala na
Akademiji za likovno umetnost, smer kiparstvo in leta 1979 končala kiparsko specialko pri profesorju Slavku Tihcu. Sodelovala je na številnih
skupinskih razstavah doma in po svetu. Od leta 1976 se je udeležila kiparskih simpozijev v Tacnu, Puli, Rušah, na Ravnah, v Sisku, Ribnici na
Lokvah. V Sloveniji in tujini je postavljenih več njenih javnih del.
Vir: Marko Košan, Forma viva Ravne na Koroškem 1964-1989. Katalog,
Koroški muzej Ravne na Koroškem, 1999, str. 60,61.

Geo-Koordinate:
46.540008661319874° geogr. širina, 14.961791038513184° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2390 Ravne na Koroškem
Forma viva stoji nasproti osnovne šole Prežihov Voranc, Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Abstraktna skulptura.
Po ljudskem poimenovanju je to »propeler«.

Umetnik/umetnica:
Milena Braniselj

Čas

n a s ta n k a :

1981, obnovljena 2007.

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.
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Forma viva, Peter Kärst

K at e g o r i j a :

Kultni in pravni spomenik, Skulptura

Opis
Skulpturo odlikuje neomodernistični geometrizem, pri katerem sta v
ospredju volumen in masa čistih likovnih prvin. V konturi monumentalne plastične kompozicije se izmenjavata napetost silnic pravilnih linij
in dematerializacija snovnosti gradiva. Valj in pokončna trapezoidna
ploskev se v množici pogledov, ki jih ponujata, zdaj ujameta v zaprti,
samozadostni formi, že naslednji trenutek pa se razkleneta in vsrkata
tudi "obprostorje" gigantskega kipa.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Peter Kärst: Rojen leta 1956 v Braunschweigu v Nemčiji. Kiparstva se
je učil od leta 1973 dalje v mojstrskih delavnicah in v šoli za umetnost
v Hannovru. Med leti 1979-1981 je študijsko bival v Italiji in Franciji. V
letih 1983-1984 je obiskoval Visoko šolo za umetnost v Berlinu. Od leta
1985 je sodeloval na številnih samostojnih in skupinskih razstavah v
Zvezni republiki Nemčiji in na Nizozemskem. Sodeloval je na kiparskem
kongresu v Frankfurtu na Maini. Leta 1987 je prejemal študijsko
štipendijo na Spodnjem Saškem. Za svoja dela je prejel tri prve nagrade
na natečajih v letih 1987 in 1988.
Vir: Marko Košan, Forma viva Ravne na Koroškem 1964-1989. Katalog,
Koroški muzej, Ravne na Koroškem, 1999, str. 78,79.

Geo-Koordinate:
46.54220779934604° geogr. širina, 14.970942735671997° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Javornik
2390 Ravne na Koroškem
Stoji na Javorniku v sredini naselja, za bloki št.
46,47,48.

Upodobljeni

motivi

Abstraktna skulptura.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Peter Kärst

Čas

1989

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.
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Forma viva, Roberto Steel

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Tematsko izhodišče šestega simpozija Forme vive na Ravnah je Robertu Steelu narekovalo sestavljeno kompozicijo z intrigantno dvoumnim in poetično naravnanim sporočilom. V postmodernem občutju
alegoričnega likovnega jezika jekleno stopnišče simbolizira človekovo
težnjo po premagovanju ovir in svobodni iniciaciji v višave neznanega,
medtem ko stožčasto "sidro" ilustrira človeške strahove in bremena preteklosti, ki ga na tej poti ovirajo. Vsebinske poudarke efektno podčrtuje
tehnično čista izpeljava domišljenih kiparskih volumnov.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Roberto Steel: Rojen 26. marca 1953 v Opatiji na Hrvaškem, po narodnosti je Italijan. Po dokončani gradbeni tehniški šoli na Reki se je leta
1973 vpisal na študij arhitekture v Ljubljani, ki ga je dokončal 1981. Leta
1976 se je vpisal na kiparski oddelek Akademije za likovno umetnost v
Ljubljani. Sodeloval je s poletno kiparsko šolo v Marušičih v Istri.
Vir: Marko Košan, Forma viva Ravne na Koroškem 1964-1989. Katalog,
Koroški muzej Ravne na Koroškem, 1999, str. 72,73.

Geo-Koordinate:
46.5152142299673° geogr. širina, 14.985823631286621° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Kotlje
2394 Kotlje
Stoji v bližini Rimskega vrelca, ob cesti Kotlje - Ivarčko
jezero

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Abstraktna skulptura.
Po ljudskem poimenovanju je to »utež«.

Umetnik/umetnica:
Roberto Steel

Čas

n a s ta n k a :

1984, obnovljena 2007

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.
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Forma viva,
Roman Makše,
»Od tu do tu«

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Monumentalna skulptura je iz jekla.
Ideja skulpture Romana Makšeta je večplastna: z ambientom, skulpturo, osvetlitvijo in momentom barve umetnik tvori zaključeno celoto.
Skulptura Romana Makšeta je sicer dvodelna. Postavljena je v parkovni
ambient na Čečovju, s tem pridobi določene kvalitete in je umeščena
v jasno določen kontekst. O tem govori tudi njeno ime, Od tu do tu, ki
govori o delih, ki se sestavljajo v mozaik. Gledalec namreč na fizičnointuitivni ravni več delov skulpture- tj. oba dela skulpture in kontekstualno okolje- poveže v celoto. Kompleksna skulptura je odraz fascinacije
kiparja nad materialom, tako nerjavnim kot tudi rjavnim jeklom, nad
proizvodnimi procesi, nad industrijskim okoljem, nad možnostjo tehnologije za obdelavo skulpture, itd…

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na Ravnah so umetniki med 17. in 30. septembrom 2008 ustvarjali nove
tri forma vive, s katerimi so razširili obstoječo najpomembnejšo sodobno kiparsko zbirko na Koroškem, 28 že obstoječih forma viv. Simpozij je
potekal v organizaciji Koroškega pokrajinskega muzeja in Občine Ravne na Koroškem na deloviščih v Sistemski tehniki, d.o.o. in Strojih Ravne, d.o.o. Sodelujoči umetniki so bili izbrani s pomočjo strokovne žirije.
LEKSIKON:
ŽIVLJENJEPIS AVTORJA:
Roman Makše se je rodil leta 1963 v Ljubljani. Študiral je kiparstvo na
Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1994 končal tudi
podiplomski študij. Danes dela kot izredni profesor za kiparstvo na
Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Je izjemno angažiran kipar, ki
je svojo ustvarjalnost predstavil na številnih samostojnih in skupinskih
razstavah.
Vir: Tipkopis, Simona Javornik-Ristič. Ravne na Koroškem, 2009.

Geo-Koordinate:
46.54100837001026° geogr. širina, 14.966007471084595° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Čečovje
2390 Ravne na Koroškem
Čečovje, Ravne na Koroškem

Upodobljeni

motivi

Abstraktna skulptura

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Roman Makše

Čas

n a s ta n k a :

September 2008

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem
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Forma viva, Slavko Tihec

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Vegetativne forme, sestavljene iz varjene, površinsko razvite strukture
tankih podolžnih jeklenih profilov, so bile v šestdesetih letih izrazit
mejnik v Tihčevem ustvarjanju in z njim eno izmed najpomembnejših
poglavij v razvoju slovenskega modernega kiparstva v smeri informela
in abstrakcije. Monumentalna izvedba t. i. Semaforja na Ravnah, ki ga
je kipar sprva zasnoval na vrteči se osi, vendar zamisel ni bila realizirana, je v zaokroženem ciklu večkrat nagrajenih del (Aleksandrija 1962)
morda najbolj sugestivna in učinkovita. Krožno valovanje pahljačasto
razraslega in linearno izpeljanega obrisa skulpture se zrcali v teksturi
paličastih elementov nerjaveče pločevine, listnata oblika okoli dveh
(pol)kroglastih jeder, sestavljena iz sredobežno potekajočega jeklenega šibja pa vpija magično igro svetlobe, s katero Tihčev znak ob cesti na
Čečovju seva v okolico.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Slavko Tihec: rodil se je 10. julija 1928. Od 1950-1955 je študiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. V študijskih letih je deloval v
skupini Be-54. Po diplomi se je izpopolnjeval v ateljeju Johnnya Friedlaenderja v Parizu. Ob koncu petdesetih in v začetku šestdesetih let
je intenzivno sodeloval in razstavljal s slikarjem Rudolfom Kotnikom.
Leta 1966 in 1980 je sodeloval na Beneškem bienalu. Od leta 1960 je
poučeval na kiparskem oddelku ljubljanske Akademije za likovno
umetnost (od 1979 redni profesor). Bil član umetniške skupine Grupa
69. Avtor je mnogih javnih spomenikov (Kozara, Ljubljana, Maribor).
Umrl je leta 1993 v Ljubljani.
Vir: Marko Košan, Forma viva 1964-69. Katalog, Koroški muzej Ravne na
Koroškem, 1999, str. 34-35.

Geo-Koordinate:
46.539015699179025° geogr. širina, 14.964041411876678° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Čečovje
2390 Ravne na Koroškem
Stoji ob cesti na Čečovje, Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Abstraktna skulptura.
Ljudje jo različno imenujejo: monštranca, sonce ali
semafor.

Umetnik/umetnica:
Slavko Tihec, Slovenija

Čas

1964

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.
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Forma viva,
Stevan Luketić

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Informelsko teksturo, sestavljeno iz odpadnih kosov jeklene pločevine,
opilkov in ostružkov je kipar zvaril v gosto reliefno tkivo slikovite, poudarjeno taktilne "slikovne" površine. Likovni nagovor plastike je na
osnovno bogati ploskvi podrejen neulovljivi igri svetlobe in sence,
namenjen je zgolj frontalnemu pogledu gledalca. Ustvarjalca niso zanimale tektonika mas in konstrukcijske kompozicijske rešitve, temveč
simbolni izraz železa kot gradiva moderne dobe.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Stevan Luketić: Rojen 8. Novembra v Budvi v Črni gori. Od leta 1945
je bil aktivni vojaški oficir, nato se je vpisal na Akademijo za likovno
umetnost v Zagrebu, kjer je leta 1955 diplomiral pri profesorju Franu
Kršiniću. Samostojno razstavljal v Budvi, Podgorici, Borovu, Zagrebu,
skupinsko pa v Parizu, Rimu, Bariju, Luganu.
Vir: Marko Košan, Forma viva 1964-69. Katalog, Koroški muzej Ravne na
Koroškem, 1999, str.26, 27.

Geo-Koordinate:
46.54293443007614° geogr. širina, 14.967429041862488° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ob Suhi 11
2390 Ravne na Koroškem
Pred Zdravstvenim dom, Ravne na Koroškem

Upodobljeni

motivi

Abstraktna skulptura

/

napisi:

Umetnik/umetnica:

Stevan Luketić, Jugoslavija, danes Črna Gora

Čas

1964

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.
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Forma viva,
Thomas A. Lindsey

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Tom Lindsey svoje kiparsko snovanje podreja arhitekturnemu in oblikovalskemu projektiranju, kar kaže tudi skulptura pred ravensko gimnazijo. Čeprav je duhovita kompozicija povsem abstrakten organizem,
je sestavljena iz dokončanih izdelkov in polizdelkov domače jeklarne:
cevi, kavljev, rezervoarjev… kot celota pa daje vtis imaginarnega stroja,
ki bi lahko bil tudi ironičen spomenik izginevajoče industrijske dobe.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Thomas A. Lindsey: Rojen 25. marca 1941. Arhitekturo in kiparstvo je
študiral na univerzah Oklahoma in Kentucky ter na Art Institute v Kansas
Cityju. Med 1968 in 1980 je predaval na različnih visokošolskih centrih
v ZDA (Kansas City Art Institute, Canon McMillan High School Syracuse
University, Pratt Fine Arts Center v Seattlu…). Skupinsko in samostojno
razstavljal od leta 1965. Sodeloval je pri mnogih arhitekturnih in oblikovalskih projektih, med letom 1977 in 1981 je zmagal na večih natečajih
za spomeniške plastike v različnih krajih ZDA. Pri svojem delu izpostavlja simbolno sporočilnost energije vetra in sonca. Z aplikacijo ekološko
prijazne solarne energije se ukvarja tudi pri načrtovanju arhitekture. Za
svoje delo je prejel številne nagrade.
Vir: Marko Košan, Forma viva Ravne na Koroškem 1964-1989. Katalog,
Koroški muzej, Ravne na Koroškem, 1999, str. 64,65.

Geo-Koordinate:
46.54113038043624° geogr. širina, 14.957252740859985° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Na Gradu
2390 Ravne na Koroškem
Skulptura stoji na robu parka nasproti Gimnazije,
Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

Abstraktna skulptura.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Thomas A. Lindsey

Čas

n a s ta n k a :

1981, obnovljena 2009.

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.
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Forma viva, Yuki Oyanagi

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Ustvarjalci z vseh koncev sveta so pri delu na monumentalnih plastikah
na Ravnah večinoma odkrivali konstrukcijske možnosti oblikovanja, ki
jih ponuja značaj železnega in jeklenega kiparskega gradiva. Vse nas
z večjo ali manjšo močjo vsakovrstnih aluzij nagovarjajo z abstraktno
likovno govorico, le Oyanagijeva je izrazito figuralna. Kompozicija zoomorfne človeške figure in antropološkega ptiča je sestavljena iz jeklenih laminatov, pri čemer paličasta površinska tekstura spominja na
obliko samurajskih oklepov. Hierarhična simbolika, ki jo izžarevata v
medsebojni dialog postavljeni skulpturi, bržkone prav tako korenini v
starodavni japonski mitologiji.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Yuki Oyanagi: rojen leta 1944 v Niigati na Japonskem. Na umetnostni
akademiji univerze Tama je diplomiral leta 1970. Že od leta 1968 razstavlja na vsakoletnih razstavah umetniškega združenja Nika Kai ter na
razstavi sodobne japonske umetnosti, ki jo organizira Mainichi Press.
Vir: Marko Košan, Forma viva 1964 - 1989. Katalog, Koroški muzej, Ravne na Koroškem, 1999, str. 56, 57.

Geo-Koordinate:
46.545240446594214° geogr. širina, 14.963824152946472° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Prežihova ulica
2390 Ravne na Koroškem
Pred trgovino Tuš, Ravne na Koroškem

Upodobljeni

motivi

Abstraktna skulptura.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Yuki Oyanagi, Japonska

Čas

n a s ta n k a :

1975, obnovljeno 2008

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.
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Forma viva, Yves Trudeau

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Iz nepravilnih, gladko izrezanih jeklenih plošč sestavljena izrazita vertikalna kompozicija proži številne, tudi figuralne asociacije. V vlogi vedutnega poudarka ob glavni prometni cesti je njen izraz v celoti podrejen slikoviti konturi, kakršna se spreminjajoče zarisuje pogledu, ko
v počasnem gibanju zaokroži okoli skulpture. Lahkotna, z izrezanimi
odprtinami, ki rahljajo njeno maso, zanikuje tektonsko trdnost in doma
zalebdi v zraku nad svojim podstavkom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Yves Trudeau: rojen leta 1930 v Montrealu. Z risanjem in modeliranjem se je ukvarjal že v otroških letih. Od svojega štirinajstega leta se je
učil lončarskih veščin v keramični delavnici mojstra Adriena Vilandrëja.
Po maturi je obiskoval École des Beaux Arts v Montrealu in nadaljeval
študij keramike pri Gaëtanu Beaudinu v North Hartleyu, Quebec. Bil je
iniciator, ustanovitelj in dolgoletni predsednik Kiparskega združenja
države Quebec. Prejel je več državnih nagrad. V času sodelovanja na
simpoziju na Ravnah je bil profesor kiparstva na "Le Camp des Arts des
Jeunesses Musicales du Canada" v Montrealu. Dela v keramiki in kovini
je razstavljal v galerijah širom Kanade in v Parizu.
Vir: Marko Košan, Forma viva 1964-69. Katalog, Koroški muzej Ravne na
Koroškem, 1999, str.36, 37.

Geo-Koordinate:
46.54426442937383° geogr. širina, 14.96199756860733° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koroška cesta 13
2390 Ravne na Koroškem
Skulptura stoji pri gasilskem domu na Ravnah na
Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Abstraktna skulptura.
Ljudi skulptura spominja na obglavljeno človeško
figuro.

Umetnik/umetnica:
Yves Trudeau, Kanada

Čas

n a s ta n k a :

1964, obnovljena 2008.

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.
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Forma viva,
Zoran Petrović

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Ekspresivna rustikalnost, pri kateri so posamezni robustni, nepravilni kosi nerjaveče pločevine zvarjeni z osnovnim vertikalnim skeletom
skulpture, je tipičen primer informelske, razprte kompozicijske "harmonije". V njej ne gre iskati literarnih podtekstov in figuralnih aluzij.
Čeprav je Petrović v prvi vrsti pravzaprav slikar, je za njegove skulpture
značilno, da agresivno osvajajo prostor, v katerem poudarjeno razgaljajo zgolj svojo bogato snovno eksistenco.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zoran Petrović: rojen 7. aprila 1921 v vasi Sakule v Banatu. Gimnazijo
je obiskoval v Pančevu. Akademijo za likovno umetnost v Beogradu je
končal leta 1949. Kasneje tudi profesor iste akademije. Sodeloval je na
pomembnih skupinskih razstavah: na III. bienalu v Aleksandriji 1957, s
"Salonom 59" v Antibesu in Parizu 1960, na razstavi "Sodobno jugoslovansko slikarstvo in kiparstvo" leta 1961 v Tate Gallery v Londonu itd.
Samostojno razstavljal v Beogradu, Novem Sadu, Pančevu, Subotici,
Ljubljani (Mala galerija 1961), Parizu, Londonu.
Vir: Marko Košan, Forma viva 1964-69. Katalog, Koroški muzej Ravne na
Koroškem, 1999, str.32, 33.

Geo-Koordinate:
46.543698439568736° geogr. širina, 14.964913129806519° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2390 Ravne na Koroškem
Stoji na robu parka pred mestno hišo Občine Ravne
na Koroškem

Upodobljeni

motivi

Abstraktna skulptura

/

napisi:

Umetnik/umetnica:

Zoran Petrović, Jugoslavija, danes Srbija

Čas

n a s ta n k a :

1964, obnovljena 2008

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.
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Forma viva,
Zvonimir Kamenar

K at e g o r i j a :

Kultni in pravni spomenik, Skulptura

Opis
Slikar in kipar Zvonimir Kamenar z Reke je v drugi polovici sedemdesetih let z uspehom razstavljal fragmentarno razklenjene, ekspresivno
dramatične in v bronu oblikovane organske forme. "Živa oblika", ki stoji
ob cesti v Dobji vasi, je bolj umirjena in konstrukcijsko čistejša, kljub
temu pa je ohranila vse značilnosti in elementarni naboj Kamenarjevega kiparskega jezika: problematiko odnosa lupine in jedra ter razprtih
kiparskih mas, dialog pozitivnega in negativnega volumna ter nemiren
obris, ki ponuja zanimive in atraktivne poglede na plastiko iz različnih
zornih kotov.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zvonimir Kamenar: Rojen 4. Maja 1939 v Sušaku pri Reki na Hrvaškem.
Leta 1960 je končal šolo za uporabno umetnost v Zagrebu, oddelek za
industrijsko oblikovanje. Na kiparskem oddelku Akademije za likovno
umetnost v Zagrebu je leta 1964 diplomiral v razredu profesorja Vanje
Radauša. Od 1965 deluje kot svobodni umetnik. Študijsko je potoval v
Italijo, Francijo, Anglijo in na Nizozemsko. Izdelal je celo vrsto portretov
znanih osebnosti na Hrvaškem in več javnih spomenikov.

Geo-Koordinate:
46.544620844949314° geogr. širina, 14.962284564971924° geogr. dolžina

Vir: Marko Košan, Forma viva Ravne na Koroškem 1964-1989. Katalog,
Koroški muzej Ravne na Koroškem, 1999, str. 62,63.

Upodobljeni

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2390 Ravne na Koroškem
Stoji v krožišču na Ravnah na Koroškem.
motivi

Abstraktna skulptura

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Zvonimir Kamenar

Čas

n a s ta n k a :

1981, obnovljena 2005 in 2009.

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem, Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.
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Gampretova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je odprtega tipa, posvečena Srcu Jezusovemu. Pokrita je z
opečno kritino in ima dvokapno streho. Grajena je iz doma žgane opeke. V notranjosti je polkrožno obokana.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Med prvo svetovno vojno se je Franc Sekavčnik zaobljubil, da bo postavil kapelico, če bo živ in zdrav preživel vojno. Deset let po koncu
prve svetovne vojne je obljubo izpolnil. Posvečena je Srcu Jezusovemu.
Čaščenje Srca Jezusovega je bilo tista leta močno razširjeno in so ga
pospeševali tudi duhovniki po župnijah. Drugih podob v kapelici ni.
Vir: Vogel Milan, Znamenja med Peco in Pohorjem, Borec, julij 1996, št.
547-548 in Igor Glasenčnik
Geo-Koordinate:
46.52718891499793° geogr. širina, 14.993891716003418° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brdinje 38
2394 Kotlje
Na Brdinjah nad Kotljami pri Gampretu, Brdinje 38,
Kotlje.

Upodobljeni

motivi

Podoba Srce Jezusovo

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

1929-1930

Lastnik / Varuh:
Sekavčnik Franc
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Gimnazija Ravne

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Stavba gimnazije je pravokotne oblike in je dvonadstropna. Pokriva jo
štirikapna streha. K njej je bil zgrajen pri zidek, ki ima tudi pravokotno
obliko, je enonadstropen in a pokriva poševna streha.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Srednješolsko izobraževanje na Ravnah sega v čas po koncu druge svetovne vojne. Pred tem razen gospodinjske šole za dekleta med drugo
svetovno vojno in obratne industrijske šole v ravenski železarni, ki so
jo obiskovali predvsem vajenci v industrijskih obratih, drugih srednjih
in visokih šol na tem prostoru ni bilo. Prvo gimnazijo so tako po velikih
prizadevanjih Ravne dobile 17. septembra 1945, ko so ustanovili gimnazijo in v ustanovitveni akt so takrat zapisali, »da se utegne razviti v
popolno gimnazijo.« S poukom so slovesno začeli 15. oktobra istega
leta. Prostore je gimnazija dobila »v gradu grofa Thurna na Ravnah z
razkošnim parkom in igrišči. Z leti se je število dijakov stalno večalo in
potrebe po novi šolski stavbi so bile vedno večje. Tako so ob pomoči
mladinskih delovnih brigad, podjetij in delovnih ljudi v neposredni
bližini ravenskega gradu zgradili novo stavbo gimnazije. Ta nova zgradba gimnazije je bila v veliki meri zgrajena na podlagi prostovoljnega
udarniškega dela številnih dijakov in delavcev, ki so žrtvovali svoj prosti
čas, da so uresničili sen številnih generacij Korošcev, ki so si v preteklosti
želeli gimnazije in s tem višjega nivoja izobraževanja v domačem kraju.
Slovesno otvoritev so organizirali v okviru devetega koroškega festivala 10. oktobra 1954. Na gimnazijo so vse od ustanovitve dalje prihajali
učenci iz vseh treh dolin. Najbolj oddaljeni so dobili mesto v dijaškem
domu, drugi so se vozili z vlakom, pozneje z avtobusom.
Leta 1980 sta obe srednji šoli na Ravnah (Gimnazija in Srednja industrijska šola) doživeli pomembno organizacijsko spremembo. 23.12.1980
so na podlagi izida referenduma združili Gimnazijo in Šolski center v Srednjo šolo tehnično-naravoslovne in pedagoške usmeritve
(SŠTNPU) in že v naslednjem letu začeli izvajati program usmerjenega
izobraževanja. Začeli so tudi z dozidavo prizidka s potrebnimi opremljenimi učilnicami. S šolskim letom 1991/92 sta se šoli razdelili na Gimnazijo in Srednjo strojno-kovinarsko šolo.
Vir: Karla Oder, 60-letnica Gimnazije Ravne. Razstava, 2005.

Geo-Koordinate:
46.540843065108426° geogr. širina, 14.957199096679688° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Na Gradu 4
2390 Ravne na Koroškem
Zgradba stoji nasproti grajskega parka. Na Gradu 4,
2390 Ravne na Koroškem

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na stavbi gimnazije je spominska plošča ustanovitve
šole.

Čas

n a s ta n k a :

1954, 1981

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem
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Grad Ravne

K at e g o r i j a :

Balkon, Fasadni ornament

Opis
Dvorec bo star že okoli 500 let in razkazuje značilne poteze od pozne
gotike do klasicizma.
Grad ima razgibano tlorisno zasnovo v obliki črke H. Nadstropna
stavba je podkletena in zidana iz kamna, po zadnji predelavi pa kaže
neobaročen videz. Vsaka od grajskih fasad je oblikovana po svoje, vse
pa imajo v pritličju vodoravne fuge in obrobljena zamrežena okna.
Okna v nadstropju so oblikovana bolj bogato.
Še posebej izstopa šesteroosna severna fasada, ki ji dajejo estetski
poudarek konzolast balkon, trojno vratno okno in čelo z grbom grofov
Thurnov.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Grad Ravne je bil zgrajen v 16. stoletju in pozneje predelan. Med prvimi
lastniki so bili baroni Süchten. Že pred letom 1760 pa so ga imeli baroni
Schlangenbergi (Gaitschniki, ki so bili leta 1666 povzdignjeni v barone in so bili tudi lastniki Šrotneka). Leta 1809 je grad prevzel grof Jurij
Thurn, ki ga je nekaj let pred smrtjo podaril mlajšemu sinu Douglasu. V
tem času je grad dobil današnji videz, ob njem pa so v letu 1863 uredili
park.
Med drugo svetovno vojno je v gradu delovala gospodinjska šola za dekleta s Tirolskega in Gornje Koroške. Leta 1944 se je vanj vselila nemška
vojska. Po vojni so prostore spremenili v učilnice gimnazijcev in uredili še internat. Po letu 1954 v njem hranijo zgodovinski spomin in ga
predstavljajo javnosti Koroški muzej Ravne, Koroška osrednja knjižnica
dr. Franca Sušnika in enota Pokrajinskega arhiva Maribor.
Vir: Karla Oder, Utrinki iz preteklosti, Zgodovinske podobe, Ravne na
Koroškem, 750 let prve pisne omembe 1248 - 1998, Ravne na Koroškem
1998, str. 26; Miroslav Osojnik, Sodobni mestni utrip, Ravne na
Koroškem, 750 let prve pisne omembe 1248- 1998, Ravne na Koroškem
1998, str. 70; Karla Oder, Ravne na Koroškem v 19. stoletju, Kronika:
časopis za slovensko krajevno zgodovino, Ljubljana 2008, str. 305-322.

Geo-Koordinate:
46.54192688534224° geogr. širina, 14.957520961761474° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Na Gradu 1,2,3,5.
2390 Ravne na Koroškem
Na vzpetini nad mestom, ob športnem parku, stoji
grad Ravne. Na gradu 1,2,3,5. Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Severna fasada izstopa zaradi konzolastega balkona,
trojnega vratnega okna in čelo z grbom.

Čas

n a s ta n k a :

1551, 17. stol., druga polovica 19. stol., 2001-2004

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem, Koroška osrednja
knjižnica dr. Franca Sušnika.

Evidenčna
EŠD 7643

številka dediščine:
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Grajski (mestni) park
ob gradu Ravne

K at e g o r i j a :

Naravni spomenik, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Ravne na Koroškem se ponašajo z gradom Ravne in z njegovo lepo
okolico. Zadnji lastniki gradu, grofje Thurni, so polja za gozdom po letu
1866 preuredili v grajski park z visokimi smrekami, jelkami, bori, macesni, bukvami, javorji, topoli, trepetlikami, brezami, kostanji in lipami ter
z redkimi, eksotičnimi drevesnimi vrstami in grmičevjem. Najbolj zanimive eksotične vrste so med iglavci kanadska smreka, srebrna ameriška
bodeča smreka, ameriška duglazija, nutka (aljaška pacipresa), thuja ali
orjaški klek in tisa, med listavci so zanimivi ameriški javor, magnolija
in tulipanovec. Od grmičevja so najbolj nevsakdanji japonska kutina,
brogovita, dobrovita in pamela. Celoten park je zasejan povsem naravno, v njem ni nobenih baročnih elementov, ampak ga odlikuje zelo preprost stil, tako da spominja na angleške parke, kjer pustijo, da se narava
razbohoti in razraste po mili volji.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Mestni park prepletajo in obkrožajo številne sprehajalne poti; na tihih
kotičkih so postavljene klopi za oddih. Ravenski park velja danes za
spomenik oblikovane narave in je edina večja arhitektonsko oblikovana parkovna površina v Mežiški dolini. Domačinom predstavlja estetski
okras mesta, priljubljen kraj za vsakodnevni oddih in sprostitev ter lepa
zelena pljuča Mežiške doline. Prav zaradi enkratnega občutka njegovega prvega oblikovalca za estetiko in naravno ubranost pritegne tudi
obiskovalce od drugod.
Vir: Miroslav Osojnik, Sodobni mestni utrip,Ravne na Koroškem, 750 let
prve pisne omembe, 1248- 1998, str. 53-58., Saša Djuro Jelenko, tipkopis, Slovenj Gradec, 2009.

Geo-Koordinate:
46.54237703581464° geogr. širina, 14.961211681365966° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Na gradu
2390 Ravne na Koroškem
Park leži na vzpetini južno in vzhodno od gradu,
južno od ceste Ravne - Prevalje.

Čas

n a s ta n k a :

Druga polovica 19. stoletja

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem

Evidenčna
EŠD 12292

številka dediščine:
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Grb grofov ThurnValsassina na gradu
Ravne

K at e g o r i j a :

Slika, kip, Fasadni ornament

Opis
Grb grofov Thurnov na pročelju na južni strani gradu, v smeri proti
grajskemu parku, priča o Thurnovi posesti na Ravnah na Koroškem.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Grad Ravne leži na vzpetini nad trgom Guštanj, kjer so ga sredi 16. stoletja zgradili Hebenstreiti. Sredi 17. stoletja je bil v posesti družine Sichten, od začetka 18. stoletja pa v rokah Gačnikov pl. Schlangenbergov.
Leta 1807 je zemljiško posest Streiteben z gradom in fužino prevzel grof
Georg Thurn. Plemiška rodbina Thurn-Valsassina je vse od začetka 17.
stoletja, ko je Janez Ambrož (1537–1621) leta 1601 odkupil gospostvo
Pliberk, pomembno sooblikovala življenje v Mežiški dolini in že zgodaj
vlagala v industrijski razvoj. Grad pa so po letu 1863 prezidali, mu dali
sedanjo neobaročno podobo in ob njem zasadili grajski park.
Vir: M. Dolinšek, Tri doline v koroški zgodovini. 720 let Ravne na
Koroškem. Ravne na Koroškem : Mestna konferenca SZDL, 1968; M.
Preinfalk, Grofje Thurn-Valsassina na Koroškem. Kronika, letnik 56, št. 2,
2008, str. 247-264.

Geo-Koordinate:
46.54192344059285° geogr. širina, 14.956512451171875° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem
Na južnem pročelju gradu Ravne

Čas

n a s ta n k a :

okoli 1866

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem
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Grmov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z Bogom so postavili ob poti od Grma proti Stovniku pred
dvema letoma (2007).

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na tem mestu je bil že včasih enkrat križ. Potem ga je naredil dedi
zdajšnjega gospodarja. Dedi je bil v partizanih in je imel zaobljubo, če
srečno pride z vojske, bo postavil kapelo, zidan križ. Navozil je že kamenje, pa ni zidal. Bog je bil vsa leta shranjen na bajti, da je bil že čisto
črn.
Vir: Pepi Buhvald

Geo-Koordinate:
6o35° geogr. širina, 4o55° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Strojna 7
2390 Ravne na Koroškem
Na drevesu ob cesti od Grma proti Stovniku

Umetnik/umetnica:

Gregor Lipovnik, p.d. Rutnik je izdelal Boga, križ
gospodar

Čas

n a s ta n k a :

Križ je bil postavljen leta 2008, Bog izdelan v 50. letih,
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Grmova tabla

K at e g o r i j a :

Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Leseno znamenje na drevesu je včasih stalo nekoliko bolj vstran. V leseni tabli je Bog, obdan z vencem papirnatih rož.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Tam blizu, kjer je stala tabla, je bilo kopiše, kjer so včasih kuhali oglje.
Ljudje so pripovedovali, da je tam strašilo, da je žlice "talavo", zato so
postavili tablo.
Čisto blizu stoji tudi Grmov križ. Na Šopkovem vrhu je tudi bila ena tabla. Pravijo, da je tam divja jaga hodila. Je Skitekovga Johana gnala.
Vir: družina p. d. Grm

Geo-Koordinate:
46.58870140809871° geogr. širina, 14.918596744537354° geogr. dolžina
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Hiša Milonig

K at e g o r i j a :

Portal, vrata, Fasadni ornament

Opis
Portal nad podhodom hiše je zelo lepo oblikovan. Zaviti vzorec se na
vrhu stika v obliko grba v rokokojski kartuši. V njegovi sredini je nekoč
bila ura, danes je le še nakazana. Vrh zaključuje podolžen zaključek.
Sama stavba je zidana, enonadstropna, nesimetrično organizirana in
ima na desni strani stolpast rizalit. Sestavljata jo v osnovi dve stavbi, ki
sta ločeni tudi s požarnim zidom. Portal na levi je pravokoten, na desni
pa polkrožen. Stavba skoraj simetrično zaključuje trg na zahodni strani.
Sedanja obdelava fasade je neprimerna.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V 19. stoletju se je hiša imenovala Tschebulova (Čebulova) hiša.
Leta 1827 je bil njen lastnik Tschebul Karl, kakor je zabeleženo v franciscejskem katastru. K hiši so spadali še vrt, park in dvorišče. Njena velikost
pa je bila 141 kvadratnih klafter.
Do 1945, ko je hiša postala družbena last, so bili lastniki Milonigi, 1988
leta je lastništvo prevzelo podjetje Integral Golfturist d.o.o. Ljubljana
TOZD Gostinstvo Ravne na Koroškem, leta 1994 pa ONA-ON, Notranja
trgovina p.o.
V pritličnih prostorih stavbe imata svoje prostore Okrepčevalnica Sova
(danes zadaj na dvorišču) in Prodajni center Ates (leta 2009 je tu športni
butik Frek in trgovina z belo tehniko Aliansa). V zgornjih prostorih je
Stanovanjska zadruga Brdinje. V zadnjem delu stavbe je prodajalna
Urška (danes je prazen prostor).
Vir: Mavrič Mateja, Hiše na Trgu Svobode mesta Ravne na Koroškem,
Raziskovalna naloga, Ravne, 1998, str. 47-48.; AS, Protocoll der Bau parzellen, fond 178, k.o. Guštanj, k.128.

Geo-Koordinate:
46.544650361662725° geogr. širina, 14.965771436691284° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Trg Svobode 21
2390 Ravne na Koroškem
V mestnem jedru Raven na Koroškem

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Grb v rokokojski izvedbi in (nekoč) javna ura.

Čas

1670

n a s ta n k a :
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Ivartnikov evharistični
križ

K at e g o r i j a :

Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Zelo velik lesen križ. Na križu so pritrjene luči za osvetljavo križa.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je bil postavljen 1935, ko je bil v Ljubljani evharistični kongres. Takrat so v mnogih krajih po Sloveniji postavljali križe z namenom večjega
čaščenja svetega Rešnjega telesa.
Leta 1949 je močan veter stari križ podrl, zato so naslednje leto postavili
novega. Do njega so napeljali elektriko. Blagoslovil ga je župnik Serajnik
in sicer v spomin padlim borcem v drugi svetovni vojni. Pravijo, da ga
drugače ne bi smeli postaviti, če ne bi dobil tega dodatnega pomena.
Na križu so inicialke ZM 1950, kar pomeni Zdovc Maks, ki je bil takrat
gospodar pri Ivartniku.
(po pripovedovanju Maksove žene).
Vir: Vogel Milan, Znamenja med Peco in Pohorjem, Borec, julij 1996, št.
547-548., Igor Glasenčnik.

Geo-Koordinate:
46.504567138696025° geogr. širina, 14.969193935394287° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgora
2394 Kotlje
Pri Ivartniku nad Kotljami, v bližini Ivarčkega jezera,
stoji nekoliko zahodno od hiše zelo velik križ., Podgora, Kotlje.

Upodobljeni

motivi

Razpelo in napis:
ZM 1950.

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

1935, na novo postavili 1950

Lastnik / Varuh:
Zdovc Emil
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Ivadova kapelica

K at e g o r i j a :

Opis
Kapelico zaprtega tipa iz 1841 leta členi segmentno zaključen vhod in
stranski odprtinici v obliki lunet.

Geo-Koordinate:
46.55715662468522° geogr. širina, 14.972938299179077° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem 35
2390 Ravne na Koroškem
Jugovzhodno od domačije Ivad, Tolsti Vrh 35.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kapelica je bila obnovljena, v notranjščini so na
stenah upodobljeni angelčki, na polici pa je majhen
Marijin kipec.

Čas

1841

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Tone Franc, Tolsti vrh pri Ravnah na Koroškem 35

Evidenčna
14078

številka dediščine:
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Jakobov križ

K at e g o r i j a :

Mrtvaški križ, Znamenje / Križ

Opis
Preprost lesen križ z razpelom ima dvokapno streho prekrito s pločevino.
Okrog razpela je pritrjen venec umetnih rož. S hrbtne strani so na križ
pritrjene deske v obliki deltoida.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju naj bi na tem mestu nekega delavca ubila strela. V
spomin so mu postavili križ.
Leta 1989 so križ popolnoma obnovili. Delo obnove je opravil Boštjan
Oblak ml. iz Raven na Koroškem, ki ima v bližini vikend.
Julija 1989 je takratni kaplan na Ravnah, Igor Glasenčnik, križ blagoslovil.
Vir: Igor Glasenčnik.
Geo-Koordinate:
46.577064288037924° geogr. širina, 14.972949028015136° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Tolsti vrh 42
2390 Ravne na Koroškem
Križ stoji blizu opuščene kmetije Jakob, Tolsti vrh,
Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:

obnovil ga je Boštjan Oblak.

Čas

n a s ta n k a :

Ni znano, obnovljen 1989

Lastnik / Varuh:
Jereb Berta
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Jakobova tabla

K at e g o r i j a :

Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Lesena tabla petkotne škatlaste oblike je pokrita z dvokapno streho iz
pločevine. V njej je majhen lesen križ z razpelom dve nabožni sliki. Pod
znamenjem je pritrjena pravokotna lesena tabla, na kateri je napis "JAKOBOVA TABLA".

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Znamenje je bilo nekdaj pritrjeno na drevesu v bližini domačije Jakob.
Kasneje so ga prestavili na sedanjo lokacijo iz neznanega vzroka.

Geo-Koordinate:
46.576061310156724° geogr. širina, 14.973506927490234° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Tolsti vrh
2390 Ravne na Koroškem
Znamenje stoji ob cesti od kmetije Šteharnik proti
opuščeni domačiji Jakob na Tolstem vrhu

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Razpelo s križamin. Na križu napis INRI.
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Jankov vodnjak

K at e g o r i j a :

Hišni vodnjak, Vrelec / Vodnjak

Opis
Vodnjak je zidan iz kamna, pokriva ga dvokapna streha krita s skodli. Ima dvižni mehanizem, ki ga poganjajo ročno s kolesom, s katerim
dvignejo vedro z vodo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vodnjak je bil na domačiji od tistih časov, ko so postavili prvo stanovanjsko hišo, to je pred približno 200 leti. Po uvedbi vodovoda v hišo in v
hlev so vodnjak opustili. Takrat so ga prekrili z betonsko ploščo.
Tak je ostal vse do leta 2009, ko se je današnji lastnik odločil, da ga obnovi.
Vodnjak so očistili in na novo pozidali s kamnom, dali so mu streho in
mehanizem za dviganje vedra z vodo.
Vodnjak ni originalne zunanjosti, je pa narejen kot rekonstrukcija starega vodnjaka.
Vir: Štefan Šipek, 2010.

Geo-Koordinate:
46.57703478895326° geogr. širina, 14.934539794921875° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zelen breg 18
2390 Ravne na Koroškem
Vodnjak je postavljen na vogalu hiše, na domačiji
Jank, Zelen breg 18, Ravne na Koroškem.

Čas

n a s ta n k a :

Vsaj pred 150 leti, obnovili 2009

Lastnik / Varuh:
Majda in Štefan Šipek
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Juračeva kisla voda

K at e g o r i j a :

Zdravilni vrelec, Vrelec / Vodnjak

Opis
Zajetje vrelca »kisle vode« je zavarovano s kamni, saj ga ljudje še uporabljajo, predvsem ko jim primanjkuje železa. Posledično je okolica izvira
oranžno rjave barve.
Drugi vrelec je cca. 500 metrov ob Meži navzgor od prej omenjene hiše.
Zajetje se nahaja v betonski lupini. Tudi okolica tega vrelca je oranžno
rjave barve.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Izročilo pravi, da je v bližini vrelcev bil most čez reko Mežo. Dve jekleni
vrvi zgoraj za oprijem rok in dve z deskami za stopanje čez reko. Ljudje
so hodili s pletenkami »po zdravje«. K vrelcu so hodili ljudje po vodo,
predvsem za žanjice, tudi iz bolj oddaljenih krajev.
Vir: Miroslav Paškvan.
Geo-Koordinate:
46.56603247799593° geogr. širina, 15.010714530944824° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2390 Ravne na Koroškem
Na sami meji občin Ravne na Koroškem in Dravograd, nekoliko navzdol ob reki Meži, od hiše Jurača
Maksimiljana, Koroški Selovec 21, se nahaja eden od
vrelcev kisle vode.

Lastnik / Varuh:
Jurač Maksimiljan
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Juričevo znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Znamenje je betonsko in zanimivo oblikovano. Zidan steber z kvadratnim nastavkom z nišami. Na vrhu je netipična streha, pravokotne betonske plošče naložene ena na drugo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Med drugo svetovno vojno sta bila v Dachau Andrej Kotnik, nekdanji borec za severno mejo, in njegov sin Stanko. Že med bivanjem v
taborišču sta sklenila, da bosta, če se živa vrneta na svoj dom na Dobrije,
zgradila znamenje v hvaležen spomin na božjo dobroto in previdnost.
Res sta se vrnila in že jeseni leta 1945 je gospodar Andrej začel počasi
zidati znamenje. Najprej je hotel postaviti kapelico, pa je bilo v tistem
času to prenevarno. Skrivaj je delal, večkrat celo s koruzno slamo pokril,
vprašujočim odgovarjal, da zida vodovod, češ, nimamo vode. Še istega
leta je delo končal, v kasnejših letih dodajal v niše razne podobe, ki jih je
sam izdelal. Vir: Vogel Milan, Znamenja med Peco in Pohorjem, Borec,
julij 1996, št. 547-548.; Miroslav Paškvan; Igor Glasenčnik, Znamenja v
Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini, Koroški tednik, let II, št. 36, 17. september 1998, str.7.Vir: Vogel Milan, Znamenja med Peco in Pohorjem,
Borec, julij 1996, št. 547-548.; Miroslav Paškvan; Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini, Koroški tednik, let II, št. 36,
17. september 1998, str.7.

Geo-Koordinate:
46.55261928713842° geogr. širina, 14.989449977874756° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dobrije
2390 Ravne na Koroškem
Na Dobrijah med Dravogradom in Ravnami je poleg
Jugove in Župančeve še Juričeva domačija, na vrtu
katere stoji to zanimivo zidano znamenje.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V štirih nišah so naslednje podobe: sv. Družina
(narisana na les), sv. Marija (kipec je kupljen), Srce
Jezusovo (lesen kipec), Juričevo prvo rezbarsko delo,
in križ- razpelo.

Umetnik/umetnica:

Andrej Kotnik- Juričev Andrej

Čas

n a s ta n k a :

Jeseni 1945

Lastnik / Varuh:
Družina Kotnik
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Kacilova tabla

K at e g o r i j a :

Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Lesena križeva tabla z razpelom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križevo tablo je na lipo dala postaviti Marija Kacil, zato ker je njen mož
Franc Kacil prepovedal vsakršno versko znamenje v hiši.
Žena Marija pa je rekla, če križ ne sme biti v hiši, bo pa zunaj nje, da božji
blagoslov ne bo odgnan od hiše. Tako je naročila Mihu Bobnarju, naj
naredi leseno ohišje in vanjo pritrdi razpelo.
Franc Kacil je bil nekaj časa v nemški vojski, nato pa v partizanih in po
osvoboditvi se je skrhanega zdravja vrnil domov. V obupu je začel popivati in leta 1980 sam končal življenjsko pot.
Vir: Igor Glasenčnik (po pripovedovanju Marije Kacil), Vogel, Milan, Znamenja med Peco in Pohorjem. Borec, julij 1996, št. 547-548.

Geo-Koordinate:
46.523733255718156° geogr. širina, 14.99582290649414° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brdinje 44
2394 Kotlje
Tabla je pritrjena na lipo blizu domačije Kov, Brdinje
44, Kotlje.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s križanim.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
kmetija p. d. Bobner

Čas

1977

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Družina Kacil
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Kapela pri cerkvi
sv.Urha na Strojni

K at e g o r i j a :

Grobna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela je nekoliko večja, odprtega tipa, oprta na dva stebra.
Streha je polkrožne oblike in krita z opečnato kritino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zapisa v župnijski kroniki, zakaj so postavili kapelo ni. Gotovo pa je nadomestila leseno razpelo, križ, ki je bil prej verjetno samostojno postavljen.
Vsako pokopališče ima večji križ, ki vsem sporoča krščansko veselo oznanilo, da smrt ni konec vsega, ampak začetek nekega novega življenja.
Pod kapelo je grob duhovnika Janeza Coceja, ki je v Strojni služboval do
9.3.1883 leta. Rodil se je 23.6.1819 v Galiciji na Štajerskem.
Zanimiv je napis na njegovem nagrobniku:
VELKO POSKUSIL PO SVETU OKOLI
OD SVOJIH VIŠKIH SLABO POZNAN
SERCE ČUTILO MNOGE JE BOLI
VSE ZABIM ZDAJ IN DENEM NA STRAN.
TRUPLO TU NAJ SI POČIJE
KJER SEM NAŠEL TIHI MIR
IN KEDAJ K SODBI URA BIJE
VZEMI NAS TI K SEBI JEZUS
NAŠ PASTIR.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini.
Koroški tednik, let II, št. 39, 8. oktober 1998, str.7.

Geo-Koordinate:
46.59577920481607° geogr. širina, 14.914498329162598° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Strojna
2390 Ravne na Koroškem
Kapela stoji na pokopališču cerkev sv. Urha v Strojni.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V notranjosti je razpelo, nad njim pa na oboku slikarija, ki predstavlja Boga Očeta z napisom:
HVALJEN BODI JEZUS KRISTUS.
V niši na hrbtni strani kapele je upodobljen sv. Urh, ki
drži v roki knjigo.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Župnija Strojna
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Kapela sv. Janeza
Nepomuka

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelico zaprtega tipa členi polkrožno zaključena niša na glavni fasadi. Streha je valovita bakrena in se zaključuje v križ na vrhu strehe. V
notranjsoti je kip sv. Janeza Nepomuka, ki ga varujejo železnosteklena
vrata.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Lepa in lično urejena kapelica, posvečena sv. Janezu Nepomuku stoji ob potoku Suha. Znano je, da so zelo pogosto v krajih ob vodi postavljali kapele v čast temu svetniku, doma iz Češke, kot priprošnjiku za
varstvo pred poplavami.
Podatka kdaj je kapelica bila postavljena ne najdejo niti v župnijski
kroniki. So pa ob obnovi leta 1989 našli na ometu v latinskem jeziku
napisano besedilo: DEVS IN FIDOS ONEPOMVCENE, kar pomeni »Bogu
zvesti Nepomuk«. Črke, ki so v latinskem napisu poudarjene z rdečim,
pa so VI I ID MVC. Če te črke seštejemo dobimo letnico 1611, kar bi lahko bilo leto nastanka kapele.
Kapela je bila gotovo postavljena zato, da bi mesto Ravne varovala
priprošnja tega svetnika pred poplavami, povodnjimi in drugimi elementarnimi nesrečami, posebej povezanimi z vodo.
V zadnjih letih je kapela bila na novo ometana in urejena.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini,
Koroški tednik, let II, št. 29, 30. julij 1998, str.7.

Geo-Koordinate:
46.54488649479211° geogr. širina, 14.966930150985718° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2390 Ravne na Koroškem
Ob Suhi pri gostilni Lečnik, Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V notranjosti stoji baročen kip sv. Janeza Nepomuka
v naravni velikosti. Na zunanji steni zidu pa je upodobljen dogodek iz življenja tega mučenca, ko so ga
vrgli v vodo z mostu.

Umetnik/umetnica:
Neznan

Čas

n a s ta n k a :

1611, ne vedo natančno

Lastnik / Varuh:
Družina Lečnik

Evidenčna
EŠD 7676

številka dediščine:
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Kapelica ob Votli peči

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica je zidan objekt z notranjim prostorom. Spada med kapele z
zvonikom. Nima zunanjih poslikav.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica je postavljena na mestu, kjer je pred stoletji izdihnil graščak na
Javorniku. Bil je strog in krut s svojimi številnimi podložniki. Ob žetvi je
bil žanjicam, ki so delale raboto na njegovih obširnih njivah, venomer
za petami. In kadar je katera zaostala za vrsto, jo je, kažoč na zaostanek,
podrezal: «Ali je tu notri kak kuščar skrit, da se ga bojiš?
Ker se je zaradi svojih pravic sprl z duhovsko gosposko, so ga postavili pred plemiško sodišče v nemškem Gradcu. To ga je spoznalo za
krivičnega in ga obsodilo na poljub železne device. Devica ga je prehudo stisnila in začel je že domov grede umirati. Pripeljali so ga pod
grajski hrib, kjer je izdahnil ravno na mestu, kjer stoji še dandanes spominska kapelica. Že s poti je poslal na grad ukaz, da morajo podložni
kmetje za njegov prihod zaklati toliko svinj, da se bo mogel okopati
v topli svinjski krvi, kajti le to da ga lahko ozdravi. Ko je vprega prišla
pod grad, so kmetje, ki so začeli klati svinje, delo ravno končali. Tedaj
so na dvorišče pripeljali mrtvega graščaka. Zadelj tega ta kapelica ni
le spomenik umrlemu trinogu, temveč tudi spomenik suženjstvu njegovih podložnikov.
V župnijski kroniki iz leta 1955 je zanimiv naslednji zapis: »Kapelica pod
Votlo pečjo je bila na novo ometana, bila je namreč že zelo odrta. Ob tej
priliki smo dali vanjo zopet sliko Brezmadežne, ki je bila začasno shranjena v Rutnikovi kapeli. Pred približno petimi leti so namreč neznanci
po vsej Sloveniji oskrunili kapelice in križe. V tem času pa so nekega dne
tudi to podobo našli na železniški progi in jo pravočasno rešili.

Geo-Koordinate:
46.54743556032752° geogr. širina, 14.974048733711243° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2390 Ravne na Koroškem
Kapelica stoji ob glavni cesti Ravne-Dravograd na
skali ob reki Meži, v bližini Votle peči.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V notranjosti slika Marije Brezmadežne

Umetnik/umetnica:
neznan

Kapela je bila leta 1988 ponovno temeljito obnovljena in prebeljena. Obnovo sta opravila Anton Ovčar iz Raven in Igor Glasenčnik ob
finančni pomoči župnije Ravne.

Čas

n a s ta n k a :

Vir: Lovro Kuhar-Prežihov Voranc,Od Meže do Poljane, Zbrano delo
9,Zbirka »Od Kotelj do Belih Vod«, Ljubljana 1973, str. 169-191.; Igor
Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini, Koroški
tednik, let II, št. 21, 28. maj 1998, str.7.

Lastnik / Varuh:

zadnja četrtina 19. stoletja; prvič obnovljena 1955,
drugič obnovljena 1988.

Župnija sv. Egidija, Ravne na Koroškem

Evidenčna
EŠD 14067

številka dediščine:
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Kip leva

K at e g o r i j a :

Rimski kamen, Kultni in pravni spomenik

Opis
Marmorni kip leva je močno obrušen od vode. Prednji del brezoblične
glave je poškodovan, griva je reliefno obdelana. Noge niso izoblikovane, v skupni kladi masivno prehaja v podnožje, katerega zadnji del je
odlomljen.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kip so leta 1963 našli pripadniki predvojaške vzgoje na aluvialni terasi
južno od meže, v zahodnem delu takratnih obratov železarne pri kopanju zaklonov. Od leta 2005 je postavljen v kapeli gradu ravne.
Kip leva, ki ga hranijo v Mariboru, je verjetno njegov pendant, mogoče
pripada isti grobnici, saj je bil najden v neposredni bližini, ujema se tudi
v velikosti.
KPM, enota Ravne (inv.št. 759).
Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo, Katalog, Slovenj Gradec, 2006,
str. 63.

Geo-Koordinate:
46.54193475685046° geogr. širina, 14.957456588745117° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem
Kip leva je v lapidariju v grajski kapeli Gradu Ravne
na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

Motiv leva.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

1. in 2. stol. n.š.

Lastnik / Varuh:

Koroški pokrajinski muzej, Ravne na Koroškem.

Evidenčna
EŠD 7641

številka dediščine:
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Kogovsko znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Zidano znamenje ima eno poglobljeno nišo. V njej je kipec Marijinega
obraza in vaza s šopkom rož. Nad nišo je posvetilni napis. Streha znamenja je dvokapna in krita z opeko.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Znamenje je postavil Maksimiljan Zabrčnik, ko je hudo zbolel. V bolezni
se je zaobljubil, da postavi kapelo za ozdravitev. Znamenje je postavil,
bolezni pa na žalost ni premagal.
Vir: ustni vir hčerka Maksimiljana Zabrčnik, 2010.

Geo-Koordinate:
46.507372238468065° geogr. širina, 14.97488021850586° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgora
2394 Kotlje
Znamenje stoji ob poti, ki vodi od Kogelnika do
Kumra v Podgori.

Upodobljeni

motivi

/

Napis:
V ČAST IN ZAHVALA MARIJI

napisi:

Umetnik/umetnica:
Maksimiljan Zabrčnik

Čas

n a s ta n k a :

1943, obnovljena 1990

Lastnik / Varuh:
Družina Zabrčnik
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Kotnikov križ, Podgora

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z razpelom. Ima valovito pločevinasto streho.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je postavljen na tem mestu kot del romarske poti iz Kotelj proti sv.
Roku na Selah. Pri križu so se ustavljali, zbirali in brali molitve.
Vir: Igor Glasenčnik.

Geo-Koordinate:
46.504981660606155° geogr. širina, 14.993634223937988° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgora 13
2394 Kotje
Križ stoji med hišo in gospodarskim poslopjem, Podgora 13, Kotlje.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s križanim.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

Pred prvo svetovno vojno; obnovljen 1986.

Lastnik / Varuh:
Feliks Kotnik
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Kovačev angel

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Hišna niša v glavni fasadi stare hiše. V zidni niši je kip angela varuha.
Okvir v niši je lesen, kipec je kupljen in narejen iz mavca.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ko je njihov sin postal župnik, je v hišno fasado dal narediti nišo s kipom
angela varuha.
Ustni vri: g. Matjašič, 2009.

Geo-Koordinate:
46.51082795385669° geogr. širina, 14.98685359954834° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgora 22
2394 Kotlje
Niša je na fasadi stare hiše kmetije Kovač, Podgora
22, Kotlje.

Upodobljeni

motivi

Kip angela varuha.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Obnovil ga je Matjašič.

Čas

n a s ta n k a :

Nihče se ne spomni več, obnovili 2004

Lastnik / Varuh:
Razgoršek
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Kovsov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ je postavljen na križišču poti, ki vodijo na Obretanovo in na
kmetijo Kovs. Tam stoji že več kot 100 let.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zakaj križ stoji ravno na tem mestu obstaja več razlag. Po eni naj bi bila
tu vojaška kota še iz avstroogrskih časov. Pomembna vojaška točka je
lastnike prisilala, da so križ obnavljali in ohranjali.
Po drugo zgodbi naj bi križ stal v spomin na mrtve. V tistih časih, pred
100-150 leti, je imela dovoljenje za pokopavanje samo libeliška fara. Vsi
umrli iz zgornje Mežiške doline so bili pokopani v Libeličah. Večkrat pa
se je v visokem gorskem svetu zgodilo, da je kdo umrl pozimi in ga zaradi obilice snega ter neprevoznih poti niso mogli odpeljati do Libelič.
Tako naj bi pri tem križu mrtvega pokopali v sneg in ga odpeljali naprej
na pokopališče ob prvi priliki.
Križ so na novo postavili in obnovili leta 1978. Začel ga je še izdelovati
in tesati oče današnjega lastnika Jožef Štefič, vendar ga zaradi bolezni
ni dokončal. Njegovo delo je opravil Krebs.
Na križu je vedno visel lesen kip križanega, katerega pa so pogosto ukradli. Pred približno 15 leti je Jožef Pušman dal v Železarni Ravne vliti
železen kip križanega, ki pa je obstal še danes.
Križ vzdržujejo in ohranjajo današnji lastniki.
Ustni vir: Jožef Pušman, 2009.

Geo-Koordinate:
46.50428602999376° geogr. širina, 14.938198328018188° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Uršlja gora
2390 Ravne na Koroškem
Na križišču poti, ki vodijo na Obretanovo in na kmetijo Kovs

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na križu je železen vlit kip križanega.

Umetnik/umetnica:

Jožef Štefič, dokončal Krebs.

Čas

n a s ta n k a :

Konec 19. stoletja; na novo postavljen 1978.

Lastnik / Varuh:
Jožef Pušman
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Krautbergerjevo
znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Znamenje z nastavkom širšim od baze, ohranja gotsko tradicijo. Ima
štiri poslikane niše. Pokriva ga piramidasta streha, krita s »šitlni«.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Temu znamenju ljudje pravijo tudi križ. Po obliki bi bilo lahko tudi
kužno znamenje. Znamenje je dal obnoviti Adalbert Karutberger skupaj z ostalimi svojci, takoj ko so dobili vrnjeno posestvo po denacionalizacijskem zakonu, oktobra 1996.
Po pripovedovanju Ane Krautberger so bile poslikave v znamenju zelo
lepe in kot take jih ima v svojem spominu, saj se je v okolici križa igrala
in preživljala svojo mladost.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini,
Koroški tednik, let II, št. 25, 2. julij 1998, str.13.; Register nepremične kulturne dediščine. Zavod za varstvo kulturne dediščone Slovenije, Ministrstvo za kulturo.

Geo-Koordinate:
46.522140684759144° geogr. širina, 14.968528747558594° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Preški vrh 18
2394 Kotlje
Znamenje stoji on poti h kmetiji Mihev, na nekdanjem Krautbergerjevem posestvu, Preški vrh 18, Ravne
na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Poslikave v nišah:
Jezus, Marija, sv. Duh in Božje oko.

Umetnik/umetnica:

Benjamin Kumprej, akademski slikar

Čas

n a s ta n k a :

Začetek 18. stoletja, obnovljeno 1996

Lastnik / Varuh:
Ana Krautberger

Evidenčna
EŠD 14063

številka dediščine:

68

Krčilna kovačnica,
štauharija

K at e g o r i j a :

Kovačija, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Objekt je pritlična dvoranska zgradba, ki so jo pozneje dograjevali.
Obodni zidovi so zidani iz opečnih zidakov. Konstrukcijske ojačitve se
kot pilastri kažejo na glavni fasadi. Na južni strani je objekt dvignjen
zaradi boljšega prezračevanja. Nad delom, kjer so nameščena kovaška
ognjišča, je na nižjem delu streh še dodatna prezračevalna konstrukcija.
V notranjosti prostora so v liniji razporejeni armiranobetonski stebri v
razmaku 4.5 metra. Na njih in na pilastrih vzhodne notranje stene leži
žerjavna proga.
Zunanjost objekta je skromna. Fasada je obložena z vidno opeko, ki jo
členijo pilastri v enakomernem ritmu nosilne konstrukcije. Okna so velika, sestavljena. Fasade so zasnovane osnosimetrično, toda simetrijo
motijo predvsem poznejše dozidave.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Objekt stare kovačnice je bil zgrajen leta 1915 za potrebe vojaške industrije. V njem so izdelovali granate za avstrijsko mornarico. Po vojni
so proizvodni program spremenili in leta 1925 začeli izdelovati podkve,
leta 1926 pa vzmeti. V zadnjih letih so izdelovali odkovke.
Od leta 1994 je z občinskim odlokom zaščiten kot kulturni spomenik, v
katerem nastaja muzej železarstva Koroške.
Literatura:
J. Šorn, Začetki industrije na Slovenskem. Maribor 1984; I. Mohorič,
Industrializacija Mežiške doline. Maribor 1954; M. Kolar, Zgodovinski
pregled koroškega železarstva. Koroški fužinar 1963, št. 11-12, str. 1729; K. Oder, Občina Ravne na Koroškem. Ljubljana 1992; Marjan Kolar,
375 let jeklarstva na Ravnah. Ravne na Koroškem 1995; Gospodarstvo
in tehniška dediščina Koroške. Katalog, Ravne na Koroškem 2000; Med
železom in kulturo. Zbornik, Ravne na Koroškem 2007; Tri tisočletja
železarstva na Slovenskem. Katalog, Ravne na Koroškem 2008.

Geo-Koordinate:
46.54444° geogr. širina, 14.9608° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koroška cesta 14
Koroška cesta 14

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na delu stavbe je napis „Delaj varno“, ki simbolizira
skrb za varno delo v industriji. Po drugi svetovni
vojni so v Železarni Ravne razvijali službo za varnost
pri delu, z namenom, da zmanjšajo visoko število
poškodb in nezgod v podjetju.
Literatura: K. Oder, F. Čegovnim, M. Vošner, Varstvo
pri delu v Železarni Ravne po drugi svetovni vojni.
Ravne na Koroškem 2004.

Čas

1915

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem

Evidenčna
EŠD 7752

številka dediščine:

69

Križ na Prežihovi bajti

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Križ na Prežihovi bajti, je leseno razpelo s Križanim. Pod njim je polička
z lično ograjico, na njej je postavljeno korito z rožami. Križ je pritrjen na
zunanjo steno hiše.
Sama Prežihova bajta je značilna hiša s črno kuhinjo iz 19. stoletja.
Vrhkletna lesena stavba ima v sredini lopo s kuhinjo, na levo in desno
stran pa bivalna prostora. V glavnem stanovanjskem prostoru z lesenim
stropom je zidana peč, ki so jo kurili iz veže (lope) oz. kuhinje, tako da
v stanovanjskem prostoru ni bilo dima. Ob kurišču za peč ali pred njim
je »zid« z odprtim ognjiščem za kuhanje. V majhni črni kuhinji so kuhali
kar v votli peči. Pri razvitejših tipih tovrstnih hiš so dim nekoliko zajeli
in ga usmerili skozi lesen dimnik. Notranja oprema hiše je iz prehoda
stoletja. V vsaki sobi je bil nepogrešljiv križ- razpelo v kotu hiše nad
mizo. Med pomembnejšimi kosi opreme so takrat bili postelja, omara,
predalnik in »kot« - miza s klopmi, nad njim pa »bogov kotek« (razpelo
z rožnim vencem in nabožnimi slikami.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prežihovo bajto so vorančevi starši odkupili leta 1911 in končno dosegli, kar so si že dolgo želeli: da so sami svoji gospodarji, da imajo lasten
dom in da poženejo trdne korenine v domači zemlji. Voranc je bil tu
doma od svojega devetnajstega do devetindvajsetega leta; tu je delal,
šel v zadružno šolo v Ljubljano in se vračal; od tod je šel k vojakom in v
vojsko, spet se je vrnil; odtod je hodil v guštanjsko železarno v službo.

Geo-Koordinate:
46.526501934452604° geogr. širina, 14.978216886520386° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Preški vrh 13
2394 Kotlje
Hiša na kateri je križ stoji južno od domačije Prežih,
severozahodno od Kotelj, na Preškem vrhu 12.

Upodobljeni

motivi

Prežihova bajta je značila koroška stavba malega kmeta („bajtlerja”),
ki nas z urejeno notranjostjo spominja na značilno okolje Prežihove
mladosti. Bajta je prislonjena ob sončno reber Preškega vrha, odkoder
je lep razgled na Kotlje in vso Hotuljsko kotlino na vzhodni in košato
Uršljo goro na južni strani. Skupaj s hlevom predstavlja bajta vzporedni
tip kmečkega doma. Tudi stanovanjski in gospodarski objekti so prilagojeni velikosti zemljišča.

Razpelo s Križanim.

Prežihovo bajto so leta 1979 preuredili v spominski muzej Prežihovega
Voranca. Od takrat je pod upravo in oskrbo Koroškega pokrajinskega
muzeja, Ravne na Koroškem.
Literatura: Miroslav Osojnik, Karla Oder, Prežihova bajta, spominski muzej Prežihovega Voranca, Ravne na Koroškem, 1994.

Evidenčna

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

19. stol.,obnovljeno leta 1979

Lastnik / Varuh:

Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem.

EŠD 577

številka dediščine:
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Krošlnov križ

K at e g o r i j a :

Hišni križ, dvoriščni križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z lesenim nebom. Streha je dvokapna, strma in krita z lesenimi deščicami. Ostrešje strehe je umetelno izrezljano.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Razlog postavitve križa ni znan.

Geo-Koordinate:
46.53985319316517° geogr. širina, 15.001788139343261° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brdinje
2394 Kotlje
Križ stoji na vrhu Brdinj, pri vikendih pri Krošlnu.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim.

/

napisi:

Lastnik / Varuh:
Družina Krošl
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Kvader z reliefom nimfe

K at e g o r i j a :

Rimski kamen, Kultni in pravni spomenik

Opis
V celoti je ohranjen kvader iz belega pohorskega marmorja z upodobitvijo ženske na prednji strani. Upodobljena je gola ženska, z gostimi
na kratko pristriženimi lasmi, ki stoji na vbočeni bazi izdelani v obliki
zgornjega roba žrtvenika. Levico ima dvignjeno za glavo, z njo podpira
spodnji del amfore, ki je obrnjena navzdol, z desnico pa drži za ročaj.
Težo nosi na desni nogi. Nad žensko je reliefno nakazana edikula. Dno
kvadra je povsem ravno, v nje, je vklesana moznica.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kvader je 26.6.1900 odkrila povodenj. Našli so ga v strugi Meže pri braniku Brančurnikovega mostu. Predstavlja del grobnice. Sprva je stal v
parku pred Gimnazijo Ravne. Od leta 1991 je bila plošča shranjena v
grajskem podhodu v lapidariju Koroškega muzeja ravne na Koroškem.
Leta 2005 so ga prestavili v kapelo gradu Ravne.
KPM, enota Ravne (inv. Št. 758).
Ženska z amforo predstavlja vodno nimfo. Vrč z vodo simbolizira izvir,
vrelec, na grobu pokojnika, je obujal v ponovno rojstvo.
Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo, Katalog, Slovenj Gradec, 2006,
str. 68.

Geo-Koordinate:
46.54194213639541° geogr. širina, 14.957435131072998° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem
Kvader z reliefom nimfe se nahaja v lapidariju v grajski kapelu Gradu Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Upodobljena je podoba gole ženske.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

Začetek 3. stoletja

Lastnik / Varuh:

Koroški pokrajinski muzej, Ravne na Koroškem.

Evidenčna
EŠD 7641

številka dediščine:
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Lakovnikov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z razpelom je dokaj visok in spominja na pokopališke križe.
Streha je valovita in pokrita s pločevino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju ga je dal postaviti prejšnji gospodar Lakovnikove
kmetije, ki je imel same hčerke. Močno si je želel sina naslednika, zato
je kot zaobljubo postavil križ. Res sta se mu rodila dva sinova. Eden od
njiju je danes gospodar na kmetiji.
Domačini so križ prestavili na novo, današnjo lokacijo. Danes je
domačija zapuščena. Za križ skrbijo sosedi Kričejevi.
Vir: Igor Glasenčnik, 2009.
Geo-Koordinate:
46.515789622491695° geogr. širina, 14.998526573181152° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgora
2394 Kotlje
Križ stoji na razpotju cest k domačiji Lakovnik in
Kričej, Podgora.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s križanim

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

Po drugi svetovni vojni.

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Lakovnik
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Lečnikova kapela,
Tolsti vrh pri Ravnah
na Koroškem

K at e g o r i j a :

Opis
Kamnito poznobaročno kapelico pokriva dvokapna streha. V
notranjščini še skromno ohranjeni fragmenti nekadanje poslikave.

Geo-Koordinate:
46.56029515821336° geogr. širina, 14.96537983417511° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Tolsti Vrh pri Ravnah
2390 Ravne na Koroškem
Kapelica stoji JZ od domačije Lečnik

Čas

n a s ta n k a :

prva polovica 19. stoletja

Lastnik / Varuh:

Oserban Elizabeta, Jožef

Evidenčna
14079

številka dediščine:
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Lešnikova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela štiristrane oblike z razgibano streho in oltarno mizo.
Kapela ima polkrožno obokan vhod. Na vrhu strehe je pritrjena betlehemska zvezda. Na vhodu v kapelo so pritrjena železna vrata.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvotni leseni križ pri Lešniku je bil postavljen sredi vojnih grozot, leta
1943, kot priprošnja za mir in zaščito, saj je družini grozila izselitev. Ko
je križ dotrajal, so leta 1970 na hčerkino pobudo postavili lično kapelico, ki jo je blagoslovil dekan Matej Močilnik s Prevalj. V njej sta križ in
podoba Matere božje. Kapela ni poslikana in tudi podobe v njej nimajo
posebne vrednosti.
Vir: Vogel Milan, Znamenja med Peco in Pohorjem, Borec, julij 1996, št.
547-548.

Geo-Koordinate:
46.57634942236125° geogr. širina, 14.95787501335144° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Tolsti vrh 67
2390 Ravne na Koroškem
Nad domačijo Lešnik blizu gozda in ceste. Tolsti vrh
67, Ravne na Koroškem

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapeli sta križ in podoba Matere božje. Nad vhodom v kapelo je na fasadi upodobljen križ, ki je rjavo
obarvan. Na njeni levi strani v zatrepu strehe pa je
podoba sv. Rešnjega telesa in krvi v podobi keliha in
hostije.

Čas

n a s ta n k a :

1943 križ, 1970 kapelica

Lastnik / Varuh:
Ivan Pisar, Rado Pisar
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Likevičeva štala

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
V bližini nekdanje gostilne Likevič stoji gospodarsko poslopje - hlev,
kjer so lesena vrata na podstrešje, na katerih je vrezana letnica 1895.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Gospodarsko poslopje je po navedbah lastnika 'konjska štala',saj so se
še po II. svetovni vojni ukvarjali s prevozništvom - furmanstvom. Sedaj
je objekt prazen.

Geo-Koordinate:
46.54443587318748° geogr. širina, 14.944721460342407° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dobja vas 120
2390 Ravne na Koroškem
Stoji v bližini regionalne ceste Ravne - Prevalje,
nasproti Tomaževega kozolca.

Upodobljeni

motivi

vrezana letnica 1895

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

Verjetno 1895

Lastnik / Varuh:
Anton Pečnik

76

Likevičev križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Leseni križ s križanim Jezusem, lepo obnovljen, bakrena streha.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ naj bi postavil po letu 1900 posestnik Plešivčnik z nekdanjega Dobjega dvora. Prvotno je stal na mestu sedanje avtobusne postaje pri
upravni zgradbi železarne Ravne. Po II. svetovni vojni so po letu 1950
križ neznanci podrli ga poškodovali ter ga odvrgli v Likevičevo 'deteljo' - travnik, zaradi politične spornosti, saj se je na to mesto že širila
železarna. Viktor Oblak pd.Tomažev Fika in Pečnik Anton pd. Likevič sta
ga popravila in postavila na sedanje mesto.
Vzroki za postavitev so po ustnih virih trije: 1.smrt kosca zaradi udara
strele na sosednjem travniku 2.smrt brezbožnega 'furmana', ki je na furi
na tem mestu doživel nesrečo 3.Plešivčnik je postavil križ, da bi ozdravel.
Domnevni podiralec križa pa je tudi nesrečno preminil.

Geo-Koordinate:
46.54411856642379° geogr. širina, 14.944024085998535° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dobja vas
2390 Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, mestna četrt Dobja vas, nasproti
nekdanje Likevičeve gostilne

Upodobljeni

motivi

Križani kristus

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

Okoli leta 1900

Lastnik / Varuh:

Družina Pečnik, p.d. Likevič
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Likevičev most

K at e g o r i j a :

Most, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Most s kamnitim obokom je bil razširjen - dograjen ob izgradnji peš
poti iz Raven do Dobje vasi v 80. letih prejšnjega stoletja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Most so zgradili Nemci po okupaciji leta 1942. Poleg tega so utrdili cesto od Brančurnika do Guštanja (Raven), za kar so uporabili material iz
Tomaževega pruha (gramozne jame).

Geo-Koordinate:
46.54417760038072° geogr. širina, 14.944560527801513° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dobja vas 120
2390 Ravne na Koroškem
Potok v bližini kmetije Likevič

Čas

1942

n a s ta n k a :

78

Litopunkturni steber
Ravne na Koroškem

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
V grajskem parku na Ravnah na Koroškem stoji litopunkturni kamen, ki
je del sferične osi, elementa uravnoteženja tukajšnje pokrajine.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Obdelan kamen in vklesan kozmogram je delo akademskega kiparja
in zdravilca zemlje Marka Pogačnika iz Šempasa, ki z litopunkturo dela
od leta 1985, med drugim v Türnichu, Cappenbergu, Kopru, Lipici, nadalje na obeh straneh meje med Republiko Irsko in Severno Irsko, na
Koroškem med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo ter drugod.
Vir: Marko Pogačnik, Grenzüberschreitendes Lithopunkturprojekt /
Čezmejni litopunkturni projekt. Galerie / Galeri Falke, Koroški muzej
Ravne, 1999.

Geo-Koordinate:
46.54147771507016° geogr. širina, 14.95640516281128° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Na gradu
2390 Ravne na Koroškem
Na severnem delu grajskega parka na Ravnah na
Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kamen iz josipdolskega kamnoloma je vklesan
kozmogram. Ta za Ravne na Koroškem pomeni sklep
vrste šestih kozmogramov, ki predstavljajo moške
(jang) kvalitete v južnokoroški pokrajini oziroma za
tam živeče ljudi. Ravne pri tem simbolizirajo zavestno
vez z duhovnimi izkušnjami človeštva, zbranimi med
tisočletji naše evolucije in shranjenimi v spominu
zemlje. Kraji, kakršen je plato parka za gradom na
Ravnah, so resonančne točke, kjer se da komunicirati
z varuhi tega spomina in se tako dokopati do modrosti, ki omogoča, da življenje razumemo v njegovi
večplastnosti.

Umetnik/umetnica:

Marko Pogačnik, Šempas pri Novi Gorici

Čas

1999

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Koroški pokrajinski muzej, Ravne na Koroškem
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Lubasovo znamenje

K at e g o r i j a :

Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Preprosto leseno znamenje. Lesen steber na katerega je pritrjeno razpelo. Znamenje je pokrito s stožčasto leseno streho. Stoji v kamnitem
zidanem postavku trikotne oblike.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Leseno znamenje na križišču v Podkraju nima znane zgodovine nastanka. Pripovedujejo, da je bilo znamenje postavljeno zaradi križišča cest.
Vir: Igor Glasenčnik.

Geo-Koordinate:
46.52142312675282° geogr. širina, 14.959301948547363° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podkraj
2390 Ravne na Koroškem
Znamenje stoji na križišču cest v Podkraju, Ravne na
Koroškem.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s križanim.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Neznan

Čas

n a s ta n k a :

Ni znano

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Lubas

80

Malgajev spomenik

K at e g o r i j a :

Kultni in pravni spomenik

Opis
Ob regionalni cesti Ravne- Dravograd stoji v bližini domačije Blatnik
na Dobrijah spomenik, ki je posvečen komandantu koroških borcev –
prostovoljcev Franju Malgaju in tovarišem.
Na približno tri metre visokem spomeniku iz belega granita, ki ima na
vrhu knežji kamen s peterokrako zvezdo, so tri bronaste plošče.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prvi spomenik so nadporočniku Franju Malgaju postavili že leta 1924.
Ob začetku druge svetovne vojne so ga razdejali okupatorji. Pričujoči
spomenik so slovesno odkrili leta 1947. Postavili so ga v bližini
železniške proge, a so ga leta 1968 prestavili na sedanje mesto na Dobrijah. Nazadnje so ga prestavili aprila 2010, no drugo stran ceste, v Dobrije, v bližino železniškega mostu.
Vir: Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini, Ravne na Koroškem
1990, str.76.; Kotnik Stanko, Granit in bron za skromen spomin, KF 20.
avgust 1961, leto 11, št. 7-12, str.3 .

Geo-Koordinate:
46.53333° geogr. širina, 14.98333° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dobrije
2390 Ravne na Koroškem
Ob regionalni cesti Ravne-Dravograd v bližini
železniškega mostu

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na približno tri metre visokem spomeniku iz belega
granita, ki ima na vrhu knežji kamen s peterokrako
zvezdo, so tri bronaste plošče.
Na treh bronastih ploščah je posvetilo:
LEPO JE VEŠ MAMA
LEPO JE ŽIVETI
TODA ZA KAR SEM UMRL
BI HOTEL ŠE ENKRAT UMRETI
( Karel Destovnik – Kajuh)
MALGAJU IN TOVARIŠEM
KI SO PADLI V BORBAH
ZA KOROŠKO 1918-1945
O JAZ NE SPIM
LE ČAKAM ČAS
IN ČAKAM VAS
DA GREMO SKUPAJ
ČEZ ŠT. VID
MED BTARE NAŠE
ZILO PIT
( Rudolf Maister- Vojanov)

Umetnik/umetnica:

Božidar Pengov, arhitekt , Posvetilni zapis: Kajuhovi in
Maistrovi verzi

Čas

1947

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem

Evidenčna
EŠD 28066

številka dediščine:
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Mališnikov slap

K at e g o r i j a :

Naravni spomenik, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Pri Mališnikovem slapu količina vode nenehno niha. Vodotok je odvisen
od letnega časa in količine vode od izvira.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Voda je hladna in okolica slapa tudi poleti nudi prijeten hlad.
Vir: Miroslav Paškvan.

Geo-Koordinate:
46.56349498198603° geogr. širina, 14.989171028137207° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Tolsti Vrh 12
2390 Ravne na Koroškem
Slap se nahaja pri domačiji Mališnik, nekoliko zahodno od hiše Tolsti vrh 12, Ravne na Koroškem.

Lastnik / Varuh:
Čas Peter

82

Mališnikova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je zidana in ima streho narejeno iz eternitnih plošč. Ima dvoje
majhnih oken, na vsaki strani po eno, ki pa sta obe spremenjeni v zunanje zidni niši, nad katerima sta sedaj polkrožni svetlobni lini. Vhodna
vrata so iz oblikovanih železnih profilov.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelo je zgradil Gregor Lipovnik leta 1911. Zaobljubil se je, če bo ozdravel od jetike, da bo postavil kapelo na čast Sv. Družini. O gradnji kapele piše v svojem življenjepisu tole: »Jetika na krvi me je mučila štiri
leta. Ko sem spolnil 21 let, takrat sem bil osem tednov trdo priklenjen
na bolniško posteljo in sem malo upal, da bi ozdravil. Vseeno sem na
Marijino pomoč le upal in sklenil, če ozdravim, da bom majhno kapelico
postavil na čast Sveti Družini. Neko noč se mi je sanjalo, da na tem kraju, ki sem načrt napravil na bolniški postelji, stala je visoka češnja, ki je
imela tri suhe veje… Komaj sem okreval, sem začel razkopavati na tem
kraju, kjer je v sanjah stalo češnjevo drevo, suho, na njem tri bele rožice
in sem začel graditi. Meseca avgusta je bila že zgrajena in blagoslovljena. Blagoslovil jo je kaplan Kušterle…«
Vir: Miroslav Paškvan; Igor Glasenčnik.

Geo-Koordinate:
46.56334941656976° geogr. širina, 14.991016387939453° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Tolsti Vrh 12
2390 Ravne na Koroškem
Kapela se nahaja na severni strani doline, pod kmetijo Mališnik, Tolsti vrh 12, Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na levi zunanji niši je naslikana podoba sv.Petra, na
desni zunanji niši pa je naslikana kronana devica
Marija s kronanim detetom. V notranjosti je kip lurške
Marije. In pod oltarno mizo je majhna polkrožna
zidna niša, v kateri je božji grob.

Umetnik/umetnica:
Gregor Lipovnik

Čas

n a s ta n k a :

1911, obnovljena v 90-tih letih 20. stoletja

Lastnik / Varuh:
Peter Čas
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Matevževa kapela

K at e g o r i j a :

Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je zidana in odprtega tipa. Pokriva jo dvokapna streha prekrita
z opeko.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je bila postavljena zaradi procesij, ki se vsako leto odvijajo na
Telovo in na lepo nedeljo.
Vir: Igor Glasenčnik.

Geo-Koordinate:
46.52027147059959° geogr. širina, 14.984053373336792° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Kotlje
2394 Kotje
Kapela stoji na travniku domačije Matevž, za cerkvijo
sv. Marjete v Kotljah.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Poslikave: sv. Angela in sv. Jakob.
V sredini osrednje stene je napis:
PRESVETO SRCE JEZUSOVO - USMILI SE NAS
Pod napisom je podoba Boga Očeta.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

Začetek 20. stoletja

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Matevž
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Mestna hiša

K at e g o r i j a :

Portal, vrata, Fasadni ornament

Opis
Stavba je pravokotne oblike, je dvonadstropna. Pokriva jo štirikapna
streha. Okna imajo fasadne obrobe, nadstropja pa so na fasadi ločena z
poudarjenim robom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na območju današnje občine Ravne na Koroškem je v trgu Guštanj že
pred 19. stoletjem delovala trivialka, omenjena pa je tudi trška šola.
Gašpar Pilath (1644 – 1706), generalni vikar v župniji Device Marije na
Jezeru, je leta 1700 ustanovil beneficiat, štipendijski sklad, iz katerega
so vse do šolskega leta 1915/16 podeljevali štipendije nadarjenim otrokom. Zgodovinski in demografski razvoj trga Guštanj je narekoval tudi
razvoj tukajšnjemu šolstvu. Tako sta že v letih pred prvo svetovno vojno v Guštanju delovali dve šoli. Ena je bila osnovna šola Tolsti Vrh, ki je
imela svojo šolsko stavbo na današnji Gledališki poti. V tej stavbi je še
nekaj let nazaj domoval vrtec Marjetka, sedaj pa so v stavbi stanovanja.
Druga šola pa je bila Osnovna šola Guštanj, ki je leta 1910 dobila novo
šolsko stavbo in v njej je danes sedež Občine Ravne na Koroškem. V
obeh prej omenjenih stavbah je potekal pouk do združitve obeh šol
leta 1944. po osvoboditvi leta 1945 je pouk potekal samo v prostorih
nekdanje guštanjske šole. V njej je potekal pouk razredov nižje stopnje vse do konca 90-tih let 20. stoletja, ko so k stavbi osnovne šole
Prežihovega Voranca na Čečovju dogradili prizidek v katerem so uredili
pouk učencev med 1. in 4. razredom, ki so pred tem imeli pouk do tedaj
še v stari osnovni šoli. Poslopje stare osnovne šole je občina prenovila
in vanjo preselila prostore občinske uprave občine Ravne na Koroškem.
Vir: Pristavnik Alojz, Osnovno šolstvo v Občini Ravne na Koroškem v letih 1945 – 1991, str. 106 - 107, 123 - 126 In Karla Oder, Plakat 3.

Geo-Koordinate:
46.5437500946843° geogr. širina, 14.962584972381592° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Gačnikova pot 5
2390 Ravne na Koroškem
Stavba stoji v središču kraja blizu krožišča. Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

Čas

1910

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem
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Mihelačeva kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela z dvokapno streho krito z opeko ima notranjost zavarovano z železnimi vrati. Na zunanjih stenah sta niši, ki pa nista poslikani.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju nekdanjega lastnika kapele, naj bi obstajal zapis o
dogodku, zaradi katerega je bila kapelica postavljena. Prvotno je stala
na območju današnje Železarne, a so jo prestavili. V času Napoleona
je namreč neki francoski oficir utonil v Meži. V spomin na ta žalosten
dogodek so mu postavili kapelo in vanjo postavili kip Žalostne Matere
Božje.
Leta 2002 so kapelico še enkrat prestavili za nekaj metrov in jo ob tej
priliki obnovili. Baročno leseno skulpturo Pieta, ki je delo neznanega
avtorja domnevno iz 18. stoletja, so leta 2002 konzervirali in jo v naslednjem letu prestavili v muzej na Ravnah. Na njeno mesto so postavili
novo izdelano leseno skulpturo Pieta. Skulpturo je doniralo podjetje
Petrol Energetika d.o.o.
Vir: Igor Glasenčnik.

Geo-Koordinate:
46.5472106295084° geogr. širina, 14.965551495552063° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2390 Ravne na Koroškem
Kapela stoji ob bencinski črpalki, na nekdanjem
Mihelačevem posestvu, Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Skulptura Pieta, deloakademskega kiparja Andreja
Grošlja. Starješo skulpturo Pieta iz te kapele hrani
Koroški pokrajinski muzej.

Umetnik/umetnica:

Avtor skulpture je akademski kipar Andrej Grošelj,
izdelana leta 2002 ali 2003

Čas

n a s ta n k a :

V času Napoleona, okoli 1820; obnovljena 2002.

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem
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Mušev križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z razpelom ima leseno streho, krito s šitlni.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
O nastanku tega križa je poznana zanimiva zgodba:
Že dlje časa je ponoči prebivalce okoliških kmetij vznemirjalo neko neznano dogajanje. Križ je postavil neznani moški, ki je napovedoval, da
bo potem, ko postavi križ, umrl. To se je tudi zgodilo. Pod križem pa
so ponoči večkrat videli domačini goreti »plavi ogenj«. Nekateri so bili
prepričani, da »denar cveti«, zato so pod križem kopali.
Leta 1985 so prvotni križ zamenjali z novim. Izdelal ga je Konrad Skobir,
Mušev sin, ki je imel v bližini hišo. Ob obnovi križa so na starem našli
zapisano letnico izdelave.
Vir: Igor Glasenčnik, 2009.

Geo-Koordinate:
46.528870898055764° geogr. širina, 14.997367858886718° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brdinje
2394 Kotlje
Križ stoji ob cesti proti domačiji Muš, Brdinje, Ravne
na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s križanim.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:

Konrad Skobir je izdelal novi križ.

Čas

n a s ta n k a :

1828; obnovljen 1985.

Lastnik / Varuh:

Družina Lasnik p.d. Muš
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Nagrobna plošča
z reliefom delfina
in trizobom

K at e g o r i j a :

Rimski kamen, Kultni in pravni spomenik

Opis
V celoti ohranjena plošča z reliefom delfina in trizobom je izdelana
iz pohorskega marmorja in predstavlja del nagrobne stele. Delfin je
usmerjen navzdol in levo, rep ima polmesečasto oblikovan. Trizob je
obrnjen navzgor, ročaj se v spodnjem delu končuje z odebelitvijo, v
srednjem delu je povsem zabrisan. Prikazane so tri plavuti. Plošča je oblikovana tako, da je zgornji zadnji rob tanjši.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ploščo z reliefom delfina so našli v zgodnjih šestdesetih letih 20. stoletja
pri kopanju peska na zahodni strani ceste Kotlje-Ravne, južno od kmetije Srebot. Zaradi peskopoka je bilo najdišče povsem uničeno, ležalo pa
je ob domnevni trasi rimske ceste Kolacione-Juena. Ob reliefu delfina
so odkrili še več marmornih kamnov.
Od leta 1991 je bila plošča shranjena v grajskem podhodu v lapidariju
Koroškega muzeja ravne na Koroškem. Od leta 2005 se nahaja v kapeli
gradu Ravne. KPM, enota Ravne (inv.št. 3315).
Upodobitve delfinov so v antični umetnosti pogoste in raznolike. Posebno mesto ima delfin v nagrobnem kultu kot simbol preobrazbe,
velja za spremljevalca duš v kraljestvo mrtvih. Pokojnika preko vode
odpelje na otok blaženih.
Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo, Katalog, Slovenj Gradec, 2006,
str. 62.

Geo-Koordinate:
46.54191261820956° geogr. širina, 14.957445859909058° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem
Nagrobna plošča je v lapidariju v grajski kapeli Gradu
Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na plošči je relief delfina in trizoba.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

koncem 2. do začetka 3. stoletja n.š.

Lastnik / Varuh:

Koroški pokrajinski muzej, Ravne na Koroškem.

Evidenčna
EŠD 7641

številka dediščine:

88

Nagrobnik Alojzu
Kompanu - Žnidaršiču

K at e g o r i j a :

Nagrobna plošča, Kultni in pravni spomenik

Opis
Nagrobnik je iz granita v obliki Triglava. V sredinskem zgornjem delu je
peterokraka zvezda, pod njo napisna plošča.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spomenik je posvečen domačinu, borcu in sekretarju okrajnega komiteja KPS Dravograd Alojzu Kompanu – Žnidaršiču, ki je padel pri Trotovem križu na Strojni.
Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 72.
Geo-Koordinate:
46.59571236328931° geogr. širina, 14.913972616195679° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Strojna
2390 Ravne na Koroškem
Nagrobnik je na južni strani pokopališča pri cerkvi sv.
Urha na Strojni

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
TU MRTEV STRAŽI NAM SVOBODNO RAST
ALOJZ KOMPAN - ŽNIDARŠIČ, RUDAR
- 4.5.1094 – 19.3.1945 PADEL V BOJU Z NEMŠKO POLICIJO,
KO DVOJNA JE VZBRSTELA POMLAD
J. MRDAVŠIČ

Umetnik/umetnica:

Zasnova: KS in KO ZZB NOV Ravne, verz: Janez
Mrdavšič

Čas

n a s ta n k a :

30. 5. 1976

Lastnik / Varuh:

KO ZZB NOV Ravne na Koroškem
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Nagrobnik dr. Franca
Kotnika

K at e g o r i j a :

Nagrobna plošča, Kultni in pravni spomenik

Opis
Marmornata pravokotna nagrobna plošča z napisom je prvotno stala
na grobu dr. Franca Kotnika in njegove žene na pokopališču ob cerkvi
sv. Antona na Ravnah na Koroškem.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Dr. Franc Kotnik,rojen na Dobrijah, je bil eden izmed vodilnih slovenskih etnologov v prvi polovici 20. stoletja, ki je s svojim delom segel tudi
v Pariz, ko je leta 1948, postal član Commission Internationale des ar tet
tradidions populaires, C.I.A.P., Mednarodne komisije za ljudske umetnosti in izročila v Parizu.
Vir: Dr. Franc Kotnik, 1882 - 1955. Katalog, ur. Karla Oder, Koroški muzej,
Ravne na Koroškem, 1995; Koroški biografski leksikon

Geo-Koordinate:
46.54354396587473° geogr. širina, 14.960289001464844° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2390 Ravne na Koroškem
Nagrobnik stoji v veži pri cerkvi sv. Antona na Ravnah
na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

Napis na plošči:
DR. FRANCE – KOTNIK
1882 1955
GEZI – KOTNIK roj. KRAJNC
1883 1963

Čas

1963

napisi:

n a s ta n k a :
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Odlomek nagrobnika
s pisarjem

K at e g o r i j a :

Rimski kamen, Kultni in pravni spomenik

Opis
Ohranjena je spodnja polovica nagrobnika iz marmorja. Majka tudi levi
bočni del v višini ciste. V profilu je upodobljen mož v tuniki, pisar, stoječ
na vbočenem podstavku, z desno nogo se opira na okroglo z bukraniji
in girlandami okrašeno cilindrično cisto (capsa). Preko kolena drži z levico in desnico razvit zvitek. Na dnu stojne ploskve je moznica. Spomenik
je obrušen od vode. Na podstavku je vklesan mlajši napis: J. Cäsar (male
tiskane črke).

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Nagrobnik naj bi izviral iz Zagrada. Že pred letom 1922 so ga shranili
v parku pri »Rimskem vrelcu« v Kotljah. Od leta 1991 je bila plošča shranjena v grajskem podhodu v lapidariju Koroškega muzeja ravne na
Koroškem. Od leta 2005 je shranjen v kapeli gradu Ravne. KPM, enota
Ravne (inv. št. 743).
Spomeniki z upodobitvijo pisarja so značilni predvsem za podeželje in
mesta južnega Norika. Opozarjajo lahko na poklic pokojnika, večkrat
pa na nivo omike, izobrazbe imetnika groba. Motiv izhaja iz keltskega
običaja komunikacije z umrlim s pomočjo posmrtnih pisem, ki so jih
prilagali v grob. Nagrobnik pisarja lahko datiramo v sredino oz. drugo
polovico 2. stoletja.
Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo, Katalog, Slovenj Gradec, 2006,
str. 67.

Geo-Koordinate:
46.54196476698622° geogr. širina, 14.957413673400879° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem
Nagrobna plošča je v lapidariju v grajski kapeli Gradu
Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Upodobljen je mož v tuniki, pisar.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

Sredina oz. druga polovica 2. stoletja

Lastnik / Varuh:

Koroški pokrajinski muzej, Ravne na Koroškem.

Evidenčna
EŠD 7641

številka dediščine:
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Odlomek reliefne plošče

K at e g o r i j a :

Rimski kamen, Kultni in pravni spomenik

Opis
Ohranjen je odlomek zgornjega desnega vogala reliefne plošče iz
marmorja. Od reliefa je ohranjena upodobitev ramena in leve nadlakti
človeške figure. Plošča je obrušena od vode. Na zadnji strani poteka na
spodnji tretjini po celi dolžini plošče vodoraven utor.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Odlomek reliefne plošče so dolgo hranili na hodniku Koroške osrednje
knjižnice dr. Franca Sušnika, nato v Gimnaziji na Ravnah. Od leta 1991 je
bila plošča shranjena v grajskem podhodu v lapidariju Koroškega muzeja ravne na Koroškem. Od leta 2005 se nahaja v kapeli gradu Ravne.
KPM, enota Ravne (inv. Št. 4794).
Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo, katalog, Slovenj Gradec, 2006,
str. 69.
Geo-Koordinate:
46.54192048971984° geogr. širina, 14.957413673400879° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem
Reliefna plošča je v lapidariju v grajski kapelu Gradu
Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Upodobitev ramena in leva nadlaht človeške figure.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

Druga polovica 2. stoletja ali 3. stoletje

Lastnik / Varuh:

Koroški pokrajinski muzej, Ravne na Koroškem.

Evidenčna
EŠD 7641

številka dediščine:

92

Odlomek reliefne plošče

K at e g o r i j a :

Rimski kamen, Kultni in pravni spomenik

Opis
Ohranjen je odlomek spodnjega desnega vogala reliefne plošče iz belega pohorskega marmorja. Na odlomku je vidno reliefno stopalo in
goli meči lebdeče postave, ki se s prti desne noge dotika zgornjega
valjastega podolženga roba napisnega polja. Na sredini hrbtne ploskve sta dve jamasti moznici. Napisno polje je omejeno na zgornji in
desni strani. Črke so povsem izlizane. Ohranjene so najmanj tri vrstice
napisa. Okrašena plošča je najbrž stala v grobni kapelici. Plošča je zelo
obrušena od vode.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Plošča je bila najdena v Zagradu, na zemljišču že omenjene tovarne lepenke, najverjetneje v strugi Meže oz. ob njej v izkopanem tovarniškem
kanalu med jezom in Brančurnikovim mostom.
Dolgo so jo hranili na hodniku v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca
Sušnika, nato nekaj časa pred Gimnazijo na Ravnah. Od leta 1991 je bila
plošča shranjena v grajskem podhodu v lapidariju Koroškega muzeja
ravne na Koroškem. Od leta 2005 je razstavljena v kapeli Gradu Ravne.
KPM, enota Ravne (inv. Št. 3316).
Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo, katalog, Slovenj Gradec, 2006,
str. 77.

Geo-Koordinate:
46.54194951593938° geogr. širina, 14.957435131072998° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem
Reliefna plošča se nahaja v lapidariju v grajski kapeli
Gradu Ravne.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

Rimska doba

Lastnik / Varuh:

Koroški pokrajinski muzej, Ravne na Koroškem.

Evidenčna
EŠD 7641

številka dediščine:
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Okrasni šivi na zvoniku
cerkve sv. Urha

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament, Slika, kip

Opis
Župnijska cerkev sv. Urha je srednjeveško, od zahoda s prezbiterijem
proti vzhodu, pravilno orientirana podeželska cerkvica, obdana z nizkim obzidjem. Pravokotna ladja vodi v kratki kor, ki se zaključi v treh
stranicah in je verjetno starejši od ladijskega dela. Ob južno stran prezbiterija in ladje je postavljena kvadratna zakristija. Cerkev se ponaša
z visokim neogotskim, nečlenjenim zvonikom s šivanimi robovi, ki je
postavljen na zahodu pred glavnim vhodom v cerkev. Celotna cerkev je
pokrita s »šitlni«, za razliko od zvonika, ki je pokrit s pločevinasto streho.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Cerkev sv. Urha na Strojni je srednjeveška podeželska cerkev, vendar arhivskih podatkov o nastanku in arhitekturni podobi prednice današnje
cerkve ni veliko. Iz župnijske kronike je razvidno, da so staro cerkev prezidali in povečali 1848. leta in jo 7. maja 1848 tudi posvetili. Posvetil jo
je škof Anton Martin Slomšek, o čemer priča tudi napis na oboku ladje.
Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, katalog,
Ravne na Koroškem, 2002, str. 76-78.; http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/all/
D8E651B48AC12E9CC12570260026BBFE?OpenDocumen
22.12.2009; Niko Kuret, Praznično leto Slovencev, Ljubljana, 1989; Leto
svetnikov, Celje, 2000.

Geo-Koordinate:
46.59590404099767° geogr. širina, 14.914112091064453° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Strojna
2390 Ravne na Koroškem
Cerkev sv. Urha stoji na prisojni legi na vrhu Strojne
na 1054 m.n.v., na severnem delu nad dolino reke
Meže.

Upodobljeni

motivi

Šivani robovi na zvoniku.

Čas

1848

/

napisi:

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Župnija Strojna

Evidenčna
EŠD 3397

številka dediščine:
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Oplazova kašča

K at e g o r i j a :

Opis
V kletnem delu iz kamna zidana kašča ima dvoetažni leseni zgornji del
z značilnim gankom. Pokriva jo strma dvokapna, čopasta skodlasta
streha. Vhod v kaščo je polkrožno zaključen.Klet za mošt je obokana. V
zgornji etaži so lesene skrinje za žito.Pod podaljšanim napuščem stoji
lesena preša.
Na konzolnem delu trama je vrezana letnica 1812.

Geo-Koordinate:
46.594237896712315° geogr. širina, 14.911504983901978° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Strojna 21
2390 Ravne na Koroškem
Kašča stoji v sklopu samotne domačije št. 21 na
Strojni

Upodobljeni

motivi

letnica 1812 na tramu

Čas

1812

/

napisi:

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Štavdekar Drago

Evidenčna
7707

številka dediščine:
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Opvazova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela s šitlasto streho ima na vsaki strani niše dva okrogla
stebriča.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ob svoji 70-letnici je gospodar na kmetiji dal prenoviti kapelico. Poslikal
jo je Marjan Župančič iz Vuzenice, kip so naredili pro Gorenšku.

Geo-Koordinate:
46.594236483670116° geogr. širina, 14.911527782678604° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Strojna 21
2390 Ravne na Koroškem
Kapela stoji ob cesti do kmetije, nasproti kašče

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapeli stoji kip pieta, naslikani sta podobi sv. Danijela in sv. Urha. Na steni za kipom sta pritrjeni ploščici
z napisom: "Leta 1998 sem svoj 70 letni jubilej slavil
in obljubil, da bom, za spomin, na Opvazovi kmetiji
kapelico zgradil Štavdeker Danijel". Na drugi tablici je
napis: "Boter: Berthold Anzi"

Umetnik/umetnica:
Marjan Župančič

Čas

n a s ta n k a :

leta 1998

Lastnik / Varuh:
kmetija p. d. Opvaz
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Osnovna šola Juričevega
Drejčka

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Stavba je pravokotne oblike in jo pokriva dvokapna streha. Povezana
je z sosednim stanovanjskim blokom in pravokotno oblikovano telovadnico, tako da ima stavba obliko črke T. Stavba je enonadstropna in
pokrita z dvokapno streho.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V pozna petdeseta leta (1958/59) segajo začetki uvajanja posebnega
prilagojenega šolstva na Ravnah na Koroškem. Takrat so na osnovni
šoli Ravne na Koroškem uvedli prvi oddelek takratne Posebne osnovne
šole. V letu 1960 so oddelke s prilagojenim programom preselili v novo
šolsko zgradbo. Čez dve leti so njeni oddelki postali osnova za samostojno šolo, ki je v šolskem letu 1964/65 postala sedemrazrednica. V 80.
letih so šolo preimenovali v Osnovno šolo Juričevega Drejčka.
Vir: Pristavnik Alojz, Osnovno šolstvo v Občini Ravne na Koroškem v letih 1945 – 1991, str. 106 - 107, 123 – 126, 295. In Karla Oder.

Geo-Koordinate:
46.54081305435267° geogr. širina, 14.96387243270874° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Čečovje 24
2390 Ravne na Koroškem
Šolska stavba stoji v središču naselja Čečovje zraven
stanovanjskega bloka. Čečovje 24, 2390 Ravne na
Koroškem

Čas

1960

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem
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Osnovna šola Koroški
jeklarji in Glasbena šola
Opis
Stavba ima tlorisno obliko črke L. Je dvonadstropna stavba pokrita z
dvokapno streho.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na območju današnje občine Ravne na Koroškem je v trgu Guštanj že
pred 19. stoletjem delovala trivialka, omenjena pa je tudi trška šola.
Gašpar Pilath (1644 – 1706), generalni vikar v župniji Device Marije na
Jezeru, je leta 1700 ustanovil beneficiat, štipendijski sklad, iz katerega so vse do šolskega leta 1915/16 podeljevali štipendije nadarjenim
otrokom. Zgodovinski in demografski razvoj trga Guštanj je narekoval
tudi razvoj tukajšnjemu šolstvu. Tako sta že v letih pred prvo svetovno
vojno v Guštanju delovali dve šoli. Ena je bila osnova šola Tolsti Vrh, ki
je imela svojo šolsko stavbo na današnji Gledališki poti. V kateri je še
nekaj let nazaj domoval vrtec Marjetka, sedaj pa so v stavbi stanovanja.
Druga šola pa je bila Osnovna šola Guštanj, ki je leta 1910 dobila novo
šolsko stavbo in v njej je danes sedež Občine Ravne na Koroškem. V
kraju sta tako delovali dve šoli skozi vso obdobje med obema vojnama.
V času druge svetovne vojne, ko je bil pouk zaradi vojnih razmer zelo
okrnjen so nemške oblasti leta 1944 združile obe osnovni šoli v eno
skupno osnovno šolo Guštanj. Po drugi svetovni vojni so zaradi hitre
rasti prebivalstva Ravne doživele spremembe v organiziranosti osnovnih šol. Pod vplivom Splošnega zakona o šolstvu se je Občinski ljudski odbor Ravne na Koroškem v soglasju z drugimi forumi marca 1959
odločil za ustanovitev dveh samostojnih osnovnih šol: OŠ I, preimenovana v OŠ Prežihovega Voranca in OŠ II Ravne na Koroškem, v šolskem
letu 1963/64 preimenovana v OŠ Ivana Ditingerja. Avgusta 1966 so obe
šoli združili v OŠ Ravne na Koroškem, ki je od 17. aprila 1967 nosila ime
OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem. Ponovna reorganizacija osnovnega šolstva se je na Ravnah na Koroškem zgodila v šolskem
letu 1978/79, ko se je v novozgrajenem blokovskem naselju Javornik
začel pouk v novo ustanovljeni OŠ Koroški jeklarji, katere podružnica je
postala osnovna šola Kotlje.
Tako so se z letom 1978 »za ravensko osnovno šolstvo začela srečna leta
– Ravne so po letu 1945 ponovno dobile svojo drugo OŠ s svojo zgradbo. Za učence predmetne stopnje obeh osnovnih šol se je za trajno
končalo obdobje pouka v dveh izmenah. Odločitev o ustanovitvi nove
šole in izgradnji šolskega poslopja so sprejeli sredi sedemdesetih let 20.
stoletja v takratni ravenski občini. Gradnjo so financirali s sredstvi ravenske železarne, samoprispevka, samoupravne komunalne interesne
skupnosti (SKIS) in občinske izobraževalne skupnosti (OIS). Predsednik
dvajsetčlanskega gradbenega odbora je bil Božo Radivojevič. Izvajalci
gradbenih del podjetja Gradis so končali z deli v šolskem letu 1978/79.
Pri izgradnji in notranji opremi šole je glavno finančno breme nosil kolektiv Železarne Ravne na Koroškem, zato je bilo ime šole Koroški jeklarji izraz skromne zahvale jeklarjem, ki niso bili gluhi za potrebe svojega
kraja in otrok. Zgradbo osnovne šole so leta 2009 prenovili.
V tej isti stavbi domuje tudi Glasbena šola Ravne, katere začetki segajo v čas Avstro – Ogrske, ko se je na takratnih Ravnah osnoval pihalni orkester železarjev Ravne. Prav potrebe po instrumentalni zasedbi
v poznejšem Pihalnem orkestru Železarne Ravne so narekovale ustanovitev glasbene šole, kar se je zgodilo leta 1951. Vpisanih je bilo 54
gojencev, ki jih je poučevalo 5 profesorjev. Uradna ustanovitev Nižje
glasbene šole je datirana z letom 1956. Projekt, ki so ga zastavili učitelj
Janko Gačnik, okrajni referent Vojko Simončič in dirigent Jožko Herman, je prinesel uspehe godbi, mestu in posameznikom. V letu 1963/64
je imela 94 učencev. Od februarja 1965 je ravnateljevanje prevzel Ivan

Gradišek, član Pihalnega orkestra železarjev Ravne,
za njim pa Alojz Lipovnik, tudi član orkestra in njegov dirigent. Od leta 1993 Glasbeno šolo Ravne na
Koroškem vodi Ivan Pogorevčnik. Šola je tako vzgojila dobre amaterske glasbenike, izredno nadarjene
pa usmerila v nadaljnji študij glasbe. Večina teh se
je odločila za pedagoški poklic, posamezniki, kot so
Janez Petrač, Stanko Arnold, Drago Gradišek,… pa so
dosegli izjemne uspehe in postali odlični izvajalci v
uspešnih orkestrih. Ob takem vzajemnem sodelovanju šole in orkestra uspehi niso mogli izostati.
Vir: Pristavnik Alojz, Osnovno šolstvo v Občini Ravne
na Koroškem v letih 1945 – 1991, str. 106 - 107, 123 –
126, 295. In Karla Oder, Plakat 3.
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K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Geo-Koordinate:
46.543663018867136° geogr. širina, 14.9708890914917° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Javornik 35
2390 Ravne na Koroškem
Zgradba stoji v središču naselja Javornik. Javornik 35,
2390 Ravne na Koroškem

Čas

n a s ta n k a :

1978/79, 2009

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem
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Osnovna šola
Prežihovega Voranca

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Stavba osnovne šole Prežihovega Voranca ima večkotno obliko. Z tlorisa spominja na črko Z. Stavba je enonadstropna in jo pokriva na enem
mestu dvokapna streha, na drugem pa poševno nagnjena streha. Ob
šolski stavbi je tudi telovadnica, ki je pravokotne oblike in pokrita z dvokapno streho.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na območju današnje občine Ravne na Koroškem je v trgu Guštanj že
pred 19. stoletjem delovala trivialka, omenjena pa je tudi trška šola.
Gašpar Pilath (1644 – 1706), generalni vikar v župniji Device Marije na
Jezeru, je leta 1700 ustanovil beneficiat, štipendijski sklad, iz katerega
so vse do šolskega leta 1915/16 podeljevali štipendije nadarjenim otrokom. Zgodovinski in demografski razvoj trga Guštanj je narekoval tudi
razvoj tukajšnjemu šolstvu. Tako sta že v letih pred prvo svetovno vojno v Guštanju delovali dve šoli. Ena je bila osnovna šola Tolsti Vrh, ki je
imela svojo šolsko stavbo na današnji Gledališki poti. V tej stavbi je še
nekaj let nazaj domoval vrtec Marjetka, sedaj pa so v stavbi stanovanja.
Druga šola pa je bila Osnovna šola Guštanj, ki je leta 1910 dobila novo
šolsko stavbo in v njej je danes sedež Občine Ravne na Koroškem. V
kraju sta tako delovali dve šoli skozi vso obdobje med obema vojnama.
V času druge svetovne vojne, ko je bil pouk zaradi vojnih razmer zelo
okrnjen so nemške oblasti leta 1944 združile obe osnovni šoli v eno
skupno osnovno šolo Guštanj. Po drugi svetovni vojni so zaradi hitre
rasti prebivalstva Ravne doživele spremembe v organiziranosti osnovnih šol. Glede na takratni zakon o šolstvu se je Občinski ljudski odbor
Ravne na Koroškem v soglasju z drugimi forumi marca 1959 odločil za
ustanovitev dveh samostojnih osnovnih šol: OŠ I, preimenovane v OŠ
Prežihovega Voranca in OŠ II Ravne na Koroškem, ki je bila v šolskem
letu 1963/64 preimenovana v OŠ Ivana Ditingerja. Avgusta 1966 so
obe šoli združili v OŠ Ravne na Koroškem, ki je od 17. aprila 1967 nosila ime OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem. V njenem okviru sta že od leta 1962 delovali podružnici, nekdaj samostojni osnovni
šoli Strojna in Kotlje, medtem ko so v osnovni šoli Šelenberg leta 1962
dokončno opustili pouk. Povečanje števila otrok je lokalnim oblastem
narekovalo potrebo po novi šolski stavbi. Po potrditvi načrtov je izvajalec gradbenih del podjetje Gradis, z deli začel leta 1964 in končal jeseni
1966. Takrat sta se prej omenjeni osnovni šoli združili v današnjo OŠ
Prežihovega Voranca. Leta 1977 so ob šolskem poslopju zgradili veliko sodobno opremljeno telovadnico, v kateri so potekale tudi številne
kulturne prireditve. Ob koncu 90-tih let 20. stoletja so k stavbi osnovne
šole Prežihovega Voranca dogradili prizidek v katerem so uredili pouk
učencev med 1. in 4. razredom, ki so pred tem imeli pouk do tedaj še v
stari osnovni šoli, v katero se je kasneje vselila občinska uprava občine
Ravne na Koroškem.
Vir: Pristavnik Alojz, Osnovno šolstvo v Občini Ravne na Koroškem v letih 1945 – 1991, str. 106 - 107, 123 - 126 In Karla Oder, Plakat 3.

Geo-Koordinate:
46.53958801067654° geogr. širina, 14.961726665496826° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Gozdarska pot 11
2390 Ravne na Koroškem
Stavba šole stoji ob atletskem stadionu na Ravnah.
Gozdarska pot 11, 2390 Ravne na Koroškem

Čas

1966

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem
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Partizanska bolnišnica
»Mirta«

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Bolnišnica je bila majhen, lesen objekt , ki ga je po sistemu zemljanke zgradil Feliks Zdovc - Fika, Rožankov sin. Je lesena brunarica, z dvokapno, strmo streho krito s šitlni. Na njej je napisna tabla. Brunarica je
vzdrževana in obnovljena.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Decembra 1944 so v bolnišnico pripeljali sestro Ano Zdovc - Mirto, ki je
bila hudo ranjena v nogo. Po njej je bolnišnica tudi dobila ime. V njej so
se od konca decembra 1944 do konca vojne zdravili partizani, ki jih je
negoval in zdravil sam graditelj Feliks Zdovc - Fika.
Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str.79 - 80.

Geo-Koordinate:
46.502590977613956° geogr. širina, 14.964666366577148° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgora
2394 Kotlje
Partizanska bolnišnica stoji v Rožankovem gozdu v
Podgori, ob gozdni cesti proti Jurčku, na vzhodnem
pobočju Uršlje gore.

Upodobljeni

motivi

Bolnišnica »Mirta«

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Feliks Zdovs - Fika

Čas

n a s ta n k a :

Prvič obnovljena: 1975, drugič obnovljena 1980 leta

Lastnik / Varuh:
KO ZZB Kotlje

Evidenčna
EŠD 7730

številka dediščine:
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Pavšerjev križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z leseni nebom. Streha je dvokapna, strma in krita s šitlni. Na
križu sta dva razpela, vsak z ene strani.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je postavil Ivan Ivartnik, ker je imel močne bolečine v križu. Križ naj
bi mu pomagal pri ozdravitvi. Izdelal ga je Konrad Skobir, ženin oče, ki
je bil mizar in ljudski umetnik. Naredil je križ z dvema razpeloma, tako,
da te Jezus gleda, s katere koli strani se križu približaš.
Vir: Marjana Ivartnik, 2010.

Geo-Koordinate:
46.50985328714593° geogr. širina, 14.974365234375° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgora 33
2394 Kotlje
Križ stoji ob poti, ki vodi do domačije Pavšer, Podgora
33, Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

Dva razpela s Križanim.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Konrad Skobir

Čas

1990

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Ivan Ivartnik
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Pavšetov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ s polkrožno pločevinasto streho. Lesena ploskev križa je poslikana. Motiv cvetja in sv. Marije z Magdaleno. V sredini je razpelo, pod
njim pa polička z ograjico. Na polički je prostor za vazo z rožami. Ob
vznožju križa, ki stoji na betonski plošči, je prostor za svečo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju je pri križu strašilo. Tukaj je nekoč potekala cesta.
Mogoče so križ postavili, ker je na razpotju pogosto strašilo.
Kasneje je h križu pogosto hodila molit stara Pavšetova mama.
Vir: Igor Glasenčnik.

Geo-Koordinate:
46.514313967169315° geogr. širina, 14.982240200042725° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgora
2394 Kotje
Križ stoji ob cesti Rimski vrelec - Ivarčko jezero, Podgora, Kotlje.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Razpelo s križanim; po obnovi je deska pobarvana
modro, na njej sta upodobljena sv. Marija in sv. Marija
Magdalena, ki klečita ob križu, pod križem pa je
podoba angela varuha.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

Po drugi svetovni vojni; obnovljen v 90-tih letih 20.
stoletja

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Pavše
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Pobič s solzicami

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Bronasti kip Pobiča s solzicami stoji v centru Kotelj in je obrnjen proti
Preškemu vrhu.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po zgraditvi poslovnega centra v Kotljah, so se začeli dogovarjati tudi
o ureditvi okolice. Spomenik Pobiča s solzicami so s pomočjo KS Kotlje (takratni predsednik g. Janko Torej) in Občine Ravne na Koroškem
(takratna županja Ivana Klančnik) postavili na osrednji prostor v kraju.
Postavljen je tako, da gleda proti Prežihovem vrhu. Vsekakor je ideja o
postavitvi spomenika bila realizirana z namenom, da spomenik tujca
ob vhodu v Kotlje opomni, da se je tukaj rodil Lovro Kuhar-Prežihov
Voranc.
Odprtje skulptura je bilo 14. junija 2002. udeležili so se ga predstavniki
KS Kotlje, županja Ravenske občine Ivana Klančnik, občinski svetniki z
območja kS Kotlje in domačini. Kulturni program so pripravili učenci OŠ
Koroški jeklarji, podružnica Kotlje.
Podobo »pobiča s solzicami« so naslednje leto, ob odprtju prenovljene Vorančeve poti, uporabili za naslovnico zloženke »Vorančeva pot«.
Pri tej skulpturi se vsako leto namreč pričenja tradicionalni pohod po
Vorančevi poti in sicer ob pričetku Kuharjevih dnevov, tretjo soboto v
oktobru.
Vir: Anne Marie Valentar.

Geo-Koordinate:
46.521367513152846° geogr. širina, 14.986027479171753° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Kotlje
2394 Kotlje
Kip stoji v centru Kotelj med avtobusno postajo,
pošto in trgovino.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kip simbolizira pobiča s solzicami in predstavlja prvo
postajo Vorančeve poti. Lik pobiča je povzet po znani
mladinski Vorančevi noveli Solzice.

Umetnik/umetnica:

Stojan Batič, akademski kipar

Čas

n a s ta n k a :

14 .6. 2002

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem
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Podpečnikov križ

K at e g o r i j a :

Poljski križ, Znamenje / Križ

Opis
Velik lesen križ s kipom Križanega. Križ ima leseno nebo in polkrožno
streho krito z deskami.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ so postavili, ker naj bi na tem mestu strašilo. Tod mimo je šla divja
jaga pozimi, ko je bil svež sneg, pa se nobena stopinja ni videla.
Mimo križa je vodila tudi nekdanja romarska pot k sv. Roku na Selah.
Romanje je zadnja leta spet oživelo.
Križ so leta 2009 obnovili domači (Petrič Andrej, Marjan in Matjaž). Sami
so naredili vsa lesarska dela in poslikavo. Križ je lepo vzdrževan, okoli
njega je napeljana žičnata ograja zaradi živine. Pod njim je vedno postavljena vaza s cvetjem.
Vir: Marija Petrič, 2009.

Geo-Koordinate:
46.511536791395564° geogr. širina, 15.010027885437011° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgora 7
2394 Kotlje
Križ je postavljen pod mogočno lipo na travniku
Podpečnikove domačije, Podgora 7, 2394 Kotlje.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Razpelo s Križanim in letnico 1898

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

1898, obnovljen 2009

Lastnik / Varuh:
Družina Petrič
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Pokopališki križ
pri cerkvi sv. Marjete

K at e g o r i j a :

Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z Jezusom ima leseno valovito dvokapno streho, pokrito s
pločevino. Kip Križanega je precej velik. Križ je pokopališki križ značilen
za vsa Slovenska pokopališča.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pokopališki križi so postavljeni na pokopališčih v opomin na minljivost
življenja in za upanje v novo življenje.

Geo-Koordinate:
46.52141894343813° geogr. širina, 14.984498620033264° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Kotlje
2394 Kotlje
Križ stoji na pokopališču pri cerkvi sv. Marjete v
Kotljah.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

/

napisi:

Lastnik / Varuh:
Župnija Kotlje
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Pokopališki križ
na cerkvi sv. Antona

K at e g o r i j a :

Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ, figura je skoraj v naravni velikosti. Ima valovito pločevinasto
streho.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Od 1.1.1861 do 31.10.1965 je bilo okrog cerkve sv. Antona farno
pokopališče. Po tem letu so uredili skupno pokopališče za Ravne in Prevalje ob cerkvi sv. Barbare v Zagradu. Sredi 70. let so pokopališče pri sv.
Antonu prekopali in uredili skupno grobnico za mrliške ostanke.
Vir: Igor Glasenčnik; Karla Oder, Občina Ravne na Koroškem. Etnološka
topografija slovenskega etničnega ozemlja. Ljubljana 1992.
Geo-Koordinate:
46.54349919794828° geogr. širina, 14.960449934005737° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2390 Ravne na Koroškem
Križ je na fasadi cerkve sv. Antona, Ravne na
Koroškem.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s križanim.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Neznan

Čas

1861

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Župnija sv. Egidija, Ravne na Koroškem
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Pokopališki križ
pri sv. Egidiju

K at e g o r i j a :

Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Opis
Velik lesen pokopališki križ.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Do leta 1860 so okrog cerkve sv. Egidija na Ravnah pokopavali, kasneje
so pokopališče prenesli k cerkvi sv. Antona, od tam pa leta 1965 k cerkvi
sv. Barbare v Zagradu.
Vir: Igor Glasenčnik; Karla Oder, Občina Ravne na Koroškem. Etnološka
topografija slovenskega etničnega ozemlja 20. stoletje, Znanstveni
inštitut Filozofske fakultete v Ljubljani, 1992, str. 26-27.

Geo-Koordinate:
46.546140442895606° geogr. širina, 14.965481758117675° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stara ulica
2390 Ravne na Koroškem
Križ stoji na fasadi farne cerkve med dvema tablama
50 padlim vojakom v 1.sv.vojne, Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim

/

napisi:

Lastnik / Varuh:

Župnija Ravne na Koroškem
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Pokrovova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana mogočna kapela je novejše izdelave. Ima notranji prostor s kipcem in je v celoti poslikana. Streha je dvokapna in krita s šitlni. Na vrhu
strehe je zvonik z zvoncem, streha zvonika je čebulaste oblike.
Notranjost kapele je zastekljena in zavarovana z železnimi vratci.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelo je postavil Albin Potočnik za zdravje. Njegova žena Ana-Marija Potočnik je bila dolga leta zelo bolna in priklenjena na invalidski
voziček. Za njeno zdravje in za zdravje celotne družine stoji kapela.
Vir: ustni vir Maja Klančnik (vnukinja Albina Potočnik), 2010.

Geo-Koordinate:
46.50760853369747° geogr. širina, 14.95737075805664° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Uršlja gora 1
2394 Kotlje
Kapela stoji na robu dvorišča domačije Pokrov, Uršlja
Gora 1, Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapeli je kipec Marije.
Poslikave v notranjosti: na sredini sv. Družina, na levo
in desno pa sv. Marjeta in sv. Uršula.
Zunanje poslikave: sv. Rok, sv. Krištof in sv. Florijan.

Čas

1992

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Marjana Klančnik
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Poslovna stavba

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Stavba ima tlorisno obliko črke L. Je pravokotno oblikovana in dvonadstropna. Pokriva jo dvokapna streha

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V tej poslovni stavbi so poslovni prosti namenjeni različnim dejavnostim: optiki, lekarni, zobozdravstveni ordinaciji, dopisništvu časopisa,
zavarovalništvu itd. Tu ima prostore tudi Ljudska univerza Ravne.
Na Ravnah na Koroškem je leta 1951 v okviru Sindikalno kulturno
umetniškega društva Prežihov Voranc delovala »sekcija za ljudsko
univerzo«. Sekcija pa je organizirala 14. dnevna predavanja, jezikovne tečaje, vodila je delo večerne gimnazije na Ravnah. Izvenšolsko
izobraževanje in šolanje ob delu je doživelo največje spremembe s
šolsko reformo konec petdesetih let, ko so šolske ustanove začele
izobraževati odrasle, zaposlene ljudi. Za te potrebe so ustanavljali
delavske in ljudske univerze. V šestdesetih letih je bilo delo Ljudske
univerze usmerjeno na štiri področja: ideološko-politično, družbenoekonomsko, strokovno in poljudnoznanstveno. Enak koncept je ostal
tudi v naslednjih desetletjih, le da je bilo več poudarka na ideološkopolitičnem in družbeno-ekonomskem področju.
Za potrebe Železarne Ravne so pripravljali razne seminarje in tečaje za
kvalifikacijo in preučevanje tovarniških delavcev, za katere je stroške
pokrivala Železarna. Splošni izobraževalni program je obsegal: tečaj
nemškega jezika, šolo za življenje, ciklus predavanj za mlade, šolo za
starše in predavanja po osnovnih šolah ob tednu solidarnosti z vietnamskim ljudstvom. Na področju strokovnega izobraževanja so organizirali: tečaj za kurjače centralnih kurjav, komercialno srednjo šolo,
ekonomsko srednjo šolo, medicinsko srednjo šolo, višjo tehniško šolo,
visoko komercialno-ekonomsko šolo, večerno osnovno šolo in pripravljalni tečaj za sprejemne izpite na višjih in visokih šolah (predavanja iz
matematike, fizike in kemije). V osemdesetih letih je univerza sodelovala z Višjo komercialno šolo v Mariboru.
Vir: Karla Oder, Občina Ravne na Koroškem. Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja. Ljubljana 1992, str. 48-49.

Geo-Koordinate:
46.54416677748966° geogr. širina, 14.962826371192932° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Gačnikova pot 2, 3, 4
2390 Ravne na Koroškem
Stavba stoji blizu mestne hiše in krožišča. Gačnikova
pot 2, 3, 4, 2390 Ravne na Koroškem
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Potočnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica elipsoidnega tlorisa z dvokapno streho z jahačem je bila postavljena 1917. V trikotnem čelu je relief Marije z detetom. Obnovljena
leta 1996

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Oče Peter in mati Katarina Lipovnik sta se s svojo družino od Mališnika
preselila k Potočniku. Dolgo časa je sin Gregor žaloval za svojo rojstno
hišo, posebej pa za kapelo, ki jo je tam postavil. Prišla je prva svetovna
vojna in njegova brata dvojček Jožef ter najmlajši brat Gašper sta bila
vpoklicana, on sam pa je bil preslaboten zaradi krvne jetike, ki jo je prebolel. Dvojček Jožef je zgodaj padel, dobil je strel v trebuh. Tako se je
Gregor odločil, da pri Potočniku postavi kapelico v čast Kraljici miru, z
željo, da bi se vojna čimprej končala.
V svojem življenjepisu je zapisal:
»Prišlo je leto 1917. Nemci so še hujše pričeli po govejskih hlevih vso
živino jemati, jaz, ko nisem bil vojak, sem se namenil na novem domu
pri Potočniku novo kapelico postaviti, kar sem že postavil, to leto 1917 v
zgodnji pomladi, Mariji na čast in presvetemu srcu Jezusovemu.«
kapelico je meseca junija 1917 blagoslovil tedanji župnik na Ravnah
Avguštin Križaj.
Vir: Vogel Milan, Znamenja med Peco in Pohorjem, Borec, julij 1996,
št. 547-548.; Register nepremične kulturne dediščine; Igor Glasenčnik,
Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini, Koroški tednik, let II, št.
28, 23. julij 1998, str.7.

Geo-Koordinate:
46.54964583418438° geogr. širina, 14.990887641906738° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dobrije 5
2390 Dobrije
Kapelica stoji na križišču JZ od domačije Potočnik,
Dobrije 5

Upodobljeni

motivi

relief Marije z detetom

/

napisi:

Napis nad vrati:
KRALJICA MIRU, PROSI ZA NAS.
Na vrhu stolpa je križ, pod križem pa napis:
O KRIŽ, NA VISOKO POSTAVLJEN,
ZASTAVA PREMAGE SI NAM.
VISOKO NAM BODI POSTAVLJEN,
KER UPANJE NAŠE SI NAM.
V kapeli je oltar s tabernakljem, lesenim razpelom
in nekaterimi podobami svetnikov, ki jih je Gregor
Lipovnik sam izrezljal.

Umetnik/umetnica:
Gregor Lipovnik

Čas

n a s ta n k a :

1917; obnovljena 1995 leta

Lastnik / Varuh:

Lipovnik Srečko in Rozalija

Evidenčna
14030

številka dediščine:
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Prežihov spomenik
v grajskem parku Ravne

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Spominska plastika je ulita iz brona z graviranimi Prežihovimi izbranimi
mislimi.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prežihov Voranc je slovenski pisatlej, po katerem se imenuje tudi bralna
značka, gibanje ki že skoraj pol stoljetja vzpodbuja in širi kulturo branja
na Slovenskem.
Spomenik so slovesno odkrili v grajskem parku leta 1966. Za izbiro avtorja spomenika so oblikovali strokovno komisijo, ki je izdelavo zaupala
akademskemu kiparju Dragu Tršarju, odličnemu portretistu in kiparju
abstraktnih oblik.
Drago Tršar je Prešernov nagrajenec za življenjsko delo.
Vir: Miroslav Osojnik, Sodobni mestni utrip, Ravne na Koroškem, 750 let
prve pisne omembe, 1248- 1998, Koroški muzej Ravne na Koroškem, str.
66;Franc Sušnik, Spomenik Prežihovemu Vorancu. Kroški fužinar, 1967,
št.1, str.5; Prešernovi nagrajenci

Geo-Koordinate:
46.542148517266995° geogr. širina, 14.95813250541687° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Na gradu
2390 Ravne na Koroškem
Spomenik stoji v parku ob ravenskem gradu.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Spomenik predstavlja drevo, morda ogromen list, iz
njega izstopa pisateljev obraz, ki se zazira proti Uršlji
gori.

Umetnik/umetnica:

Drago Tršar, akademski kipar

Čas

n a s ta n k a :

27.11.1966

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem
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Prosenovo znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Lepo baročno slopno znamenje je zidano in ima tri niše. Nekoč so bile
poslikane. Pokriva jo piramidasta, strma streha, krita s »šitlni«.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prosenovo znamenje okoličani imenujejo tudi križ.
Kdaj je bilo znamenje zgrajeno ni znano. Gotovo pa je že stalo v 18.
stoletju.
Približno 50 m pred znamenjem stoji ob cesti križ, ki so ga postavili leta
1995. Leto dni pred tem se je tu smrtno ponesrečil Marjan Borovnik Jankov sin iz Zelenbrega. Prosenovi so dovolili križ postaviti na njihovi
zemlji.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini,
Koroški tednik, let II, št. 22, 4. junij 1998, str.7.
Geo-Koordinate:
46.55969441703824° geogr. širina, 14.953250885009766° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stražišče 18
2390 Ravne na Koroškem
Znamenje stoji v sklopu kmetije Prosen, Stražišče 18,
Ravne na Koroškem

Upodobljeni

motivi

Ni več poslikav

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

18. stoletje; obnovljena 1994

Lastnik / Varuh:
Marija Glavnik

Evidenčna
EŠD 14072

številka dediščine:
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Prunarjeva tabla

K at e g o r i j a :

Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Preprosto oblikovana tabla. Pobarvana je z zeleno barvo. V njej je razpelo s Kristusom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zgodba o namenu te table ni ohranjena.

Geo-Koordinate:
46.53412614432396° geogr. širina, 15.003376007080078° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brdinje
2394 Kotlje
Tabla je pritrjena na debelo lipo, na vrhu Brdinj pri
domačiji Naglič.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim.

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

Pred prvo svetovno vojno

Lastnik / Varuh:
Družina Naglič
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Purkova tabla
pri Štekneči bajti

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Enostavna lesena škatlica pravokotne oblike, v kateri je pritrjen križ. Na
vrhu ima še majhno enokapno poševno streho iz pločevine.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kdaj in zakaj je bila tabla postavljena na to mesto ni znano. Tu je križišče
šestih poti in od tu vodi pot tudi v Libeliče.

Geo-Koordinate:
46.58523491660521° geogr. širina, 14.95638370513916° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Tolsti vrh
2390 Ravne na Koroškem
Križeva tabla visi na drevesu v gozdu na križišču
gozdnih cest nad nekdanjo kmetijo Štekne na Tolstem vrhu

Upodobljeni

motivi

Na razpelu je napis INRI

/

napisi:
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Račelovo znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Zidano znamenje ima dve manjši stranski niši in eno večjo glavno nišo.
Pokriva ga štirikapna streha iz »šitlnov«.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Zanimiva je zgodba povezana z nastankom Račelovega znamenja:
Dva Račelova hlapca sta en poletni večer šla na gnojvožo k Jaznikarju.
En hlapec je šel prej in drugega pričakal na robu gozda (danes je tu
postavljeno znamenje), kjer ga je ubil z vilami. Vzrok umora je bilo ljubosumje, saj sta oba hlapca hodila k Jaznikarjevi dekli.
Duh umrlega je, nekaj dni po umoru, prišel klicat svojega najboljšega
prijatelja Jankovega Urha in ga prosil, naj ga pokoplje na pokopališču
na Prevaljah. Ta je to uslugo mrtvemu prijatelju naredil.
Nekaj let po tistem so na tem mestu postavili zidano znamenje v opomin strašnemu dogodku.
Vir: Marija Borovnik, 2010.

Geo-Koordinate:
46.5830522699403° geogr. širina, 14.935226440429687° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zelen Breg
2390 Ravne na Koroškem
Znamenje stoji ob cesti Zelen breg - Strojna. Na robu
Račelovega gozda v bližini Jankove hiše (Zelen breg
18).

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Poslikane so vse tri niše:
V glavni niši je sv. Urh, v stranskih pa sv. Krištof ter
Pieta.

Umetnik/umetnica:

Obnovil ga je Gustav Štrekelj

Čas

n a s ta n k a :

Po prvi svetovni vojni, obnovili v 80-tih letih 20.
stoletja

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Račel
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Rdevova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidano znamenje z dvokapno streho. Kritina je opečnata.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ob praznovanju zlate poroke zakoncev Golob, sta se zaobljubila, da
bosta še enkrat obnovila kapelico, preden predasta skrb zanjo naslednjemu rodu (vnuku in njegovi ženi). Leta 2001 so jo obnovili. Poslikavo je
naredila vnukinja Milena Golob, zidarska dela pa okoliški mojstri: Lesjak
Dani in Gros Vili. Prenovo sta financirala zakonca Golob. Kapelico je blagoslovil kotuljski župnik Marjan Plohl.
Zgodba, zakaj je kapelica bila prvotno postavljena ni več znana. Tudi
freska na stari kapeli je bila tako uničena, da ni bila več vidna. Nova
poslikava ni kopija stare amapak je čisto samostojna stvaritev Marije z
Jezusom.
Vir: Marija Golob.

Geo-Koordinate:
46.521157362114906° geogr. širina, 14.979912042617798° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Kotlje 15
2394 Kotlje
Na travniku blizu domačije Rdev, Kotlje 15, Kotlje

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na prednji strani je v niši upodobljena podoba Marije
z Jezusom.

Umetnik/umetnica:

Obnovila Milena Golob (poslikavo), Gradbena dela:
Lesjak Dani, Gros Vili.

Čas

n a s ta n k a :

Kapela je nastala po prvi svetovni vojni in je bila
obnovljena 2001.

Lastnik / Varuh:

Danilo in Mateja Luter
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Rebernikova kapela

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Zidano znamenje je dokaj visoko. Ima šest niš, ki so nekoliko globlje,
poslikane so s podobami svetnikov. Streha je stožčaste oblike, pokrita
s »šitlni«.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Obnove dokaj visokega slopnega znamenja na katerem so bile slabo vidne poslikave v nišah in razpadla streha, so se lotili zanesenjaki
župnije Ravne. K sodelovanju so povabili tudi Zavod za varstvo kulturne
dediščine, ki je določil način obnove. Tako je bil odstranjen stari omet
vse do kamna. Izdelane so bile nove niše po vzoru prejšnih. Streho je z
macesnovimi „šitlni” pokril Ivan Štruc iz Podkraja. Zidarska dela sta opravila Mirko Haberman in Srečko Glasenčnik iz Vuzenice.
Znamenje je blagoslovil kaplan Igor Glasenčnik 9. oktobra 1988.
Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini.
Koroški tednik, let II, št. 26, 9. julij 1998, str.7.

Geo-Koordinate:
46.5299200196603° geogr. širina, 14.957435131072998° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Navrški vrh
2394 Kotlje
Znamenje stoji ob cesti, ki vodi na Navrški vrh, nad
domačijo Rebernik.

Upodobljeni

motivi

Nabožna slika in razpelo.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:

Več sodelavcev pri prenovi.

Čas

n a s ta n k a :

Obnovljena 1988

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Rebernik
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Reliefna plošča
z dvema figurama

K at e g o r i j a :

Rimski kamen, Kultni in pravni spomenik

Opis
Skoraj v celoti ohranjeni reliefni plošči iz marmorja manjkata zgornji del
in spodnji levi vogal. Reliefna plošča predstavlja nagrobnik z dvema figurama. Manjkata obe glavi. Postavi sta na pol obrnjeni druga k drugi.
Mož je upodobljen v togi, ob njegovi desni je ženska, ki sedi na stolu.
Oba sta upodobljena en face. Mož se opira na desno nogo, v desnici, ki
visi prosto ob boku, drži zvitek, preko slabo ohranjene levice visi konec
toge. V sredini med obema figurama v višini 66 cm od spodnjega roba,
je vklesana okrogla moznica, predrta.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ploščo so prvič omenili s sliko leta 1902. Do leta 1987 je bila vgrajena v
vodnjak pred Gimnazijo Ravne. Od leta 1991 je bila plošča shranjena v
grajskem podhodu v lapidariju Koroškega muzeja ravne na Koroškem.
Od leta 2005 se nahaja v kaepli gradu Ravne.
KPM, enota Ravne (inv.št.757).
Žena v sedečem položaju predstavlja žalujočo ženo, na kar kaže drža
njenih rok. Mogoče sta uprizorjena starša, ki žalujeta za otorkom. Na
podlagi tipa toge lahko spomenik datiramo v 2. stoletje.
Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo, Katalog, Slovenj Gradec, 2006,
str. 66.

Geo-Koordinate:
46.54192048971984° geogr. širina, 14.957413673400879° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem
Reliefna plošča se nahaja v lapidariju v grajski kapeli
Gradu Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Upodobljeni sta moška in ženska figura.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

2. stoletje

Lastnik / Varuh:

Koroški pokrajinski muzej, Ravne na Koroškem.

Evidenčna
EŠD 7641

številka dediščine:
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Reševalna postaja

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Stavba reševalne postaje na Ravnah je pravokotne oblike in je enonadstropna. Pokriva jo poševna streha. V pritličju so prostori za reševalna
vozila, v nadstropju pa so stanovanja in pisarne.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V času pred drugo svetovno vojno je na Ravnah deloval zasebni zdravnik dr. Boštjan Erat, ki je prišel na Ravne leta 1919. Kmalu je postal predsednik odbora Rdečega križa Guštanj-Ravne, v okviru katerega so leta
1923 ustanovili tudi Reševalno postajo. Ta je bila sprva v hiši na naslovu
Trg Svobode 1. Od leta 1953 naprej pa domuje v novi stavbi. Dve leti za
tem je odbor pridobil reševalni avto, do začetka vojne pa še tri vozila.
Že prva leta po vojni se je Reševalna, ki je imela prostorer pred drugo
svetovno vojno v stavbi ob trgovini Bevc, ločila od Rdečega križa kot
samostojna ustanova, ki jo je vodil Ervin Wlodyga. Vodstvo Železarne
je Reševalni postaji kupilo moderen in ustrezen reševalni avtomobil. V
času po drugi svetovni vojni se je skupaj z razvijajočim se zdravstvenim domom širila tudi reševalna postaja in se tako razvila v osrednjo
reševalno postajo na Koroškem. Pred nekaj leti je dobila tudi novo ime
»Reševalna služba Koroške«. S sprotnimi posodobitvami voznega parka
in strokovnimi usposabljanji sodelavcev in njihovim strokovnim delom
je Reševalna služba Koroške postala eden izmed temeljev širše regionalno ustrezne zdravstvene varnosti prebivalstva.
Prvotno stavbo so pred desetletjem obnovili po načrtih arhitekta Uroša
Rajterja.
Vir: Etwin Wlodyga, Pred 50 leti je bila zgrajena ambulanta v Guštanju.
2001 (avtorjevi članki iz Koroškega fužinarja);Karla Oder, tipkopis 2010.

Geo-Koordinate:
46.5426909090137° geogr. širina, 14.967815279960632° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ob Suhi 11a
2390 Ravne na Koroškem
Stavba stoji v bližini zdravstvenega doma na Ravnah.
Ob Suhi 11a, 2390 Ravne na Koroškem

Čas

n a s ta n k a :

Okoli 1953

Lastnik / Varuh:

občina Ravne na Koroškem
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Riharjevo znamenje

K at e g o r i j a :

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

Opis
Znamenje predstavlja iz kamna izklesan kip angela.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Konrad Skobir, ki se je z Muševega posestva na Brdinjah nad Ravnami
na Koroškem poročil k Riharju v Kotljah, je po drugi svetovni vojni pred
hišo postavil lepo figuralno znamenje angela varuha. Izklesal ga je sam
in tako izpolnil zaobljubo, ki jo je dal med divjanjem nemške vojske na
Slovenskem. Bil je mobiliziran v nemško vojsko, vendar je prišel domov
živ in zdrav. Iz hvaležnosti, da je bil obvarovan najhujšega, je pred hišo
postavil spominsko znamenje.
Vir: Milan Vogel, Znamenja med Peco in Pohorjem. Borec, julij 1996, št.
547-548., Igor Glasenčnik.
Geo-Koordinate:
46.52205062143394° geogr. širina, 14.962080717086792° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Preški vrh
2394 Kotlje
Kip stoji pred hišo domačije Rihar, Preški vrh, Ravne
na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

Kip angela varuha

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Konrad Skobir

Čas

n a s ta n k a :

Po letu 1945

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Rihar
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Rimski vrelec v Kotljah

K at e g o r i j a :

Zdravilni vrelec, Vrelec / Vodnjak

Opis
Ob vznožju mogočne Uršlje gore, v dolini Kotelj, izvira na nadmorski
višini 510 metrov, naravna mineralna voda, izjemno bogata z železom.
Izvir leži na levi strani potoka Kotula, v neposredni bližini ceste iz Kotelj
proti Ivarčkemu jezeru, na območju arheološkega najdišča.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Izvir zdravilne vode so poimenovali Rimski vrelec, po domnevni postojanki ob rimski cesti med Celeio in Virunumom. Danes sta tu urejena
dva izvira kisle vode. V drugi polovici 19. stoletja so tu začeli razvijati
zdraviliški turizem. Kotlje so postale znane po „kisli vodi” že pred letom
1877, ko je lastnik Steinhaeubl zgradil zdravilišče in prizidek polnilne in
ekspertne naprave za vodo. Konec 19. stoletja je postal lastnik Rimskega vrelca Kozmos Schütz. Urejeno kopališče ob stavbi je gostom nudilo
različne kopeli. Sem so prišli gostje zdraviti katarne, mehurne, želočne
in ledvične bolezni, prihajali pa so tudi slabokrvni, živčno bolni in rekonvalescenti. Mineralno vodo z Rimskega vrelca, znano kot najboljša
namizna voda, so pili v vseh večjih mestih Avstro-Ogrske in celo v Ameriki. Prodajali so jo tudi v lekarnah.
Vrelec je na zaščitenem arheološkem območju z EŠD 28085.
Vir: Karla Oder, Občina Ravne na Koroškem. Znanstveni inštitut Filozofske fakultete Ljubljana, 1992; Register nepremične dediščine ZVKDS, Ministrstvo za kulturo RS.

Geo-Koordinate:
46.51419509593808° geogr. širina, 14.986150860786438° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Kotlje
2394 Kotlje
Izvir leži v neposredni bližini ceste mimo Rimskega
vrelca proti Ivarčkemu jezeru

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Pri starem izviru kisle vode je reliefna plošča z motivom

Čas

n a s ta n k a :

Načrtno uporabi kisle vode so uredili v drugi polovici
19. stoletja.

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem

122

Rožankova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je zidana in odprtega tipa z dvokapno streho, krito z opeko.
Notranjost zapirajo železna vratna ograja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pri kapelici so nekoč opravljali blagoslov jedi za veliko noč. Okoliški
kmetje so prinesli košare s hrano in krmilom k „žegnanju”. Župnik pa je
prišel iz Kotelj in opravil blagoslov jedi.
Običaj so prekinili v 60. letih 20. stoletja, ko so ljudje postali bolj „mobilni” in so lažje prišli v dolino. Danes je blagoslov jedi v župnijski cerkvi sv.
Marjete v Kotljah in v podružni cerkvi sv. Mohorja in Fortunata.
Vir: Igor Glasenčnik, 2009.

Geo-Koordinate:
46.506722421290696° geogr. širina, 14.966726303100586° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgora 40
2394 Kotlje
Kapela stoji pod lipo ob domačiji Rožank, Podgora
40, Kotlje.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Notranjost kapele: na južni strani Poklon treh Kraljev,
na severni strani Jezus dobri pastir, na vrhu Smrt sv.
Jožefa.
Na zunanji strani so poslikave: na severni strani sv.
Frančišek, na južni strani sv. Anton puščavnik, na
hrbtni strani Jezus Kristus, ki oznanja in nad vrati
Sveta trojica.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Zorko Zdovc
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Rožejevo znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Zidano znamenje je pravokotne oblike in ima štiri niše. Štirikapna
streha je bila prvotno krita s »šitlni«, leta 1987 pa so jo zamenjali z bakrom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po ljudskem pripovedovanju naj bi Rožejev križ nastal v času, ko je bila
Mežiška dolina še veliko jezero. Prebivaci Dobrij, ki so tedaj spadalai pod
župnijo Kotlje, so v Kotljah pokopavali svoje mrliče. Ker zaradi jezera ni
bilo drugega dohoda v Kotlje, so se morali precej visoko dvigniti do
kmeta Rožeja na Brdinjah nad Javornikom. Pot je bila predolga, zato so
se vmes večkrat ustavljali in počivali. Da bi se zbrali na kar najboljšem
in ravnem prostoru, so postavili križ ter tukaj z mrličem počakali na
župnika, ki jim je prišel nasproti in opravi obred sprejetja pokojnega.
Od tod jih je potem spremljal v farno cerkev in na pokopališče v Kotljah.
Kasenje so lesen križ nadomestili z zidanim znamenjem, ki je vseeno
ohranilo prvotno ime.
Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini, Koroški
tednik, let II, št. 36, 17. september 1998, str.7.

Geo-Koordinate:
46.54635098914614° geogr. širina, 14.983377456665039° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brdinje 5
2394 Kotlje
V bližini domačije Rožej, Brdinje 5, Kotlje.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V nišah so poslikave svetnikov: sv. Florijan, Devica
Marija s Svetim pismom v roki, Kristus s križem in
evangelist sv. Matej.

Umetnik/umetnica:

Nove poslikave Stojan Brezočnik, akademski slikar

Čas

n a s ta n k a :

zadnja četrtina18. stoletje; obnovljena 1988.

Lastnik / Varuh:
Rajko Kralj

Evidenčna
EŠD 14028

številka dediščine:
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Rudniški rov v Podgori

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Od rudniškega rova lahko danes vidimo le zaščitna železna vrata, ki zapirajo vhod v rov. Na levo in desno stran vrat je zgrajena škarpa iz kamna. Rov je v vznožju hriba, ki se razprostira nad njim.
Tu so kopali manjše količine rude še pred prvo svetovno vojno.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Še pred prvo svetovno vojno so na tem območju kopali svinčevo rudo v
manjših količinah. Med vojno in po vojni so rudnik opustili.
Danes je viden samo zaprt vhod v nekdanji rudniški rov.

Geo-Koordinate:
46.50418215233437° geogr. širina, 14.979515075683593° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgora
2394 Kotlje
Rudniški rov se nahaja na robu naselja Podgora,
mimo Rimskega vrelca in Kotnikove domačije v gozd.

Čas

n a s ta n k a :

Začetek 20. stoletja
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Rutnikov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Križ je izdelan iz lesa, kritina je ukrivljena pločevina. Pod razpelom je v
leseni škatli leseni kipec Marije.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ so postavili leta 1943, ko so bili sinovi s teh treh kmetij v vojski, v
priprošnji, da bi se srečno vrnili na svoje domove. Noč pred blagoslovitvijo križa je neznanec vrgel kip Matere božje pod križ, kip Križanega
pa v grmovje.
Vir: Vogel Milan, Znamenja med Peco in Pohorjem, Borec, julij 1996, št.
547-548; Miroslav Paškvan.

Geo-Koordinate:
46.55564471282643° geogr. širina, 14.985179901123047° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Tolsti vrh 22
2390 Ravne na Koroškem
Rutnikov križ stoji na meji kmetij Rutnik, Sveti in
Kumer na Tolstem vrhu pri Ravnah na Koroškem ob
cesti iz Dravograda proti Ravnam.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Razpelo s križanim in kipec Marije.

Umetnik/umetnica:

Kip je izdelal ljudski rezbar Gregor Lipovnik, p.d.
Rutnik.

Čas

n a s ta n k a :

1943; prenovili 1980

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Rutnik

126

Rutnikova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela z opečnato kritino in zvonikom na katerem je križ iz
pločevine. V kapeli so kor, oltar in podobe križevega pota. Kapela in
njena notranjost so v celoti delo nekdanjega gospodarja in rezbarja
Gregorja Lipovnika.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Gregor Lipovnik se je 1918 priženil na Rutnikovo domačijo. Po smrti
prvega sina je postavil kapelico. Po izgubi drugega sina padlega v vojni, pa je prvotno kapelico leta 1939 razširil. Za vzor sta mu bili kapela na
Peci in kapela na Brinjevi gori. Rutnikova kapela je tisti čas služila kot
cerkve za okoliške prebivalce.
Lipovnik je svojo umetniško žilico uporabil za bogato rezbarsko izdelavo opreme in tudi poslikavo. Prvo kapelico je zgradil na travniku pod
domačijo Mališnik, drugo pa na njivi domačije Potočnik. Naredil je še
križpot na tromeji in križevo znamenje pri Cestniku. Vnuk, sedanji lastnik, Vindiš Jože, hrani njegov dnevnik, ki je prava zgodovinska zakladnica.
Gregor Lipovnik je želel biti pokopan v svoji kapeli, zato je moral pridobiti posebno dovoljenje pristojnih državnih organov.
Vir: Miroslav Paškvan; Alojz Krivograd, Ljudski rezbar Gregor Lipovnik
(1889-1969), katalog, Koroški muzej Ravne na Koroškem, 1993.

Geo-Koordinate:
46.55573275309807° geogr. širina, 14.984954595565796° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Tolsti vrh 22
2390 Ravne na Koroškem
Na levi strani Meže nad naseljem Spodnji Tolsti Vrh,
ppod kmetijo p.d. Rutnik

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapeli je rezbarsko izdelan glavni oltar. Nad vhodom v kapelo je kor, na katerem stoji harmonij. Stene
krasijo rezbarije svetopisemskih prizorov. Na pročelju
kapele je nagrobna plošča umetnika.

Umetnik/umetnica:
Gregor Lipovnik

Čas

n a s ta n k a :

1921, dozidana 1939, obnovljena 2005.

Lastnik / Varuh:
Vindiš Jože

Evidenčna
EŠD 3307

številka dediščine:
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Sedež okrožja KPS
Dravograd na Kozarnici

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Dve leseni brunarici s strmo dvokapno streho iz šitlnov. Notranjost je
urejena v muzejsko postavitev in predstavitev zgodovinskih dogodkov
leta 1944-1945.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Od decembra leta 1944 do osvoboditve je bil na Kozarnici, visoko pod
Uršljo goro, zadnji sedež Okrožja KPS Dravograd. Sedež okrožja je bil v
dveh brunaricah. Tu je bila 22. marca 1945 tudi 6. seja Okrožnega komiteja KPS Dravograd, ki se je je udeležil tudi sekretar Oblastnega komiteja KPS za Štajersko Sergej Kraigher.
Brunarici na Kozarnici so leta 1980 pričeli obnavljati in v njiju uredili
stalno razstavo o dejavnosti aktivistov dravograjskega okrožja z bogatim slikovnim in tiskanim materialom. Stalno razstavo so na Kozarnici
svečano odprli 1980.
Vir: Osojnik Miroslav, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini, Ravne na Koroškem 1990, str. 81.
LEKSIKON:
NOB

Geo-Koordinate:
46.48660476893542° geogr. širina, 14.980802536010742° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Sedež okrožja je bil postavljen visoko pod Uršljo
goro, sredi gozda.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na brunarici je preprost napis:
SEKRETARIAT OKROŽJA
Na drugi pa:
ZAŠČITA - OSKRBA
OKROŽJA DRAVOGRAD

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

4. 7. 1980

Lastnik / Varuh:
KO ZZB Dravograd

Evidenčna
EŠD 7731

številka dediščine:
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Spomenik Alojzu
Štajnerju

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
V veliko skalo je vgrajen lesen spomenik s štirikapnim lesenih ostrešjem.
Obdan je z leseno ograjo. Posvečen je koroškemu aktivistu Alojzu
Štajnerju - Tesarju, ki je 5. maja 1944 padel v zasedo nemške policije in
bil ubit.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 79.

Geo-Koordinate:
46.50721076945548° geogr. širina, 14.962348937988281° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgora 41
2394 Kotlje
Spomenik stoji na Janeči ridi v Podgori 41, Kotlje.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spomeniku:
ALOJZ ŠTAJNER
13.5.1908 – 5.5.1944
PREDZADNJO POMLAD VOJNE VIHRE
JE TU UGASNIL PLAMEN ŽIVLJENJA
KOROŠKEGA TESARJA- AKTIVISTA OF

Umetnik/umetnica:
Zasnova: Andrej Grošelj

Čas

n a s ta n k a :

28. 10. 1978

Lastnik / Varuh:
KO ZZB Kotlje
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Spomenik
na Obretanovem

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spomenik predstavlja kompozicija lesenih stebrov, različnih višin, postavljenih v obliki nezaključene osmice. Na najvišjih, čelnih stebrih so
pritrjene spominske plošče z napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spomenik na Obretanovem pod Uršljo goro, kmetiji so partizani rekli
»Pri mokrem jopiču«, je posvečen vsem padlim borcem v NOB na tem
področju.
Načrt za spomenik je izdelal arhitekt Franc Mezner. Odkrili so ga julija
1979, na njem je na štirih ploščah lirično besedilo dr. Franca Sušnika.
Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 74.

Geo-Koordinate:
46.49969257667717° geogr. širina, 14.927973747253418° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Uršlja gora
2394 Kotlje
Spomenik stoji na Obretanovem, pod Uršljo goro, pri
koči, ki jo upravlja organizacija Združenja borcev za
vrednote NOB Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na ploščah:
NEKDAJ BI STORIJA BILA
DEVET DEKLET
DEKLIČEV ROSNIH CVET
OJ GORA
DRZEN LOK
MED UP IN STRAH RAZPET
ŠE VEŠ
DO KOŽE SMO PREMOČENI
NA KRUŠNI PEČI
JOPIČE SUŠILI
TUDI MATJAŽ

VSA DRUŽINA ZVESTA
PARTIZANSKA STRAŽA V
PEČEH GLOBAČAH BORCEM
VARNA ZAVET
TU PRIZORIL JE
HOTULJSKI TABOR 1943
PRIZORELI TUDI BESI
OČETA SREBREJA SO
7.12.43
GNALI V DACHAU
IN GA VRGLI V PEČ
IVANKO ŠTEFKO
LENČKO PAVLO
V RAWENSBRÜCK
PADEL…PADEL…
10.1.1044
SLEMNIK GUSTI – GREGA
REVEN RUDI – JOŠKO
IVAN VALTER 15.1.1944
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6.4.1944 FRANC KOLENC
S PRIMORSKEGA
BOREC ŠTIRINAJSTE
BES POŽGAL JE DOMAČIJO
18.10.1944
ČLOVEK ZMORE
ČEZ MEJE SVOJE
VEČ POGUMA MUKE
KOKOR JE MOGOČE
DEKLE ZORNO
STISNI USTNE
GORA
SLAP RAZGRNI
URŠELJC KRVAVEČIH

Umetnik/umetnica:

Zasnova: Franc Mezner, Posvetilni zapis: dr. Franc
Sušnik

Čas

n a s ta n k a :

28.7.1979

Lastnik / Varuh:

KO ZZB Ravne na Koroškem

131

Spomenik NOB
na Ravnah na Koroškem

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Moderno oblikovan spomenik, visok šest metrov, je iz nerjavečega jekla. Stoji na betonskih stopnicah. Prvotno so ga postavili pred Srednjo
metalurško šolo, v 90. letih 20. stoletja pa so ga prestavili na sedanjo
lokacijo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na križišču glavnih cest vpadnic Dravograd-Prevalje-Kotlje stoji na Ravnah na Koroškem v parku pred avtobusno postajo velik spomenik NOB.
Občani so ga posvetili vsem znanim in neznanim junakom, ki so se borili za našo svobodo.
Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 75.

Geo-Koordinate:
46.54481270329949° geogr. širina, 14.962810277938843° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koroška cesta 14
2390 Ravne na Koroškem
Spomenik stoji ob avtobusni postaji in ob krožišču na
Ravnah na Koroškem, za NLB banko.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spomeniku:
NIKOLI NE BOMO POZABILI
1941-1945
NIKOGAR NE BOMO POZABILI

Umetnik/umetnica:

Zasnova: Petar Hadži Boškov

Čas

n a s ta n k a :

22. 7. 1977

Lastnik / Varuh:
KO ZZB Ravne
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Spomenik NOB v Kotljah

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Ob vznožju spomenika je na betonsko osnovo pritrjenih dvanajst bronastih plošč, iz spomenika pa izstopa privzdignjena ogromna kamnita
gmota, v katero pritiskajo z vseh strani jeklene palice. Te palice simbolizirajo sile odpora, ki težko gmoto okupacije vztrajno potiskajo iz
ravnotežja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Mogočen spomenik so Hotuljci posvetili partizanskemu mitingu zadnjo oktobrsko nedeljo leta 1943, ko so bile Kotlje en dan osvobojene, in
vsem svojim padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja.
Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 77; Stanko Kotnik, Granit in bron za skromen
spomin. Koroški fužinar, 1961, leto 11, št. 7-12, str.4.

Geo-Koordinate:
46.52132715633908° geogr. širina, 14.984890222549438° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Kotlje
2394 Kotlje
Spomenik stoji na križpotju ob vaških lipah pred
pokopališču v Kotljah.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na ploščah je posvetilo:
SREDI OKUPACIJE ZADNJE OKTOBRSKE NEDELJE
1943
SMO SE HOTULJCI S PARTIZANI TU POD LIPO ZBRALI
IN ZAKLELI SMRT FAŠIZMU SVOBODA NARODU
BESED POTRJENJE ŽIVLJENJA ŽRTVOVANA
BARL - PAVŠEČI FRANCI
BREZNIKOVA MILKA
BRICMAN – SVETNEČI TONČI
DVORNIK KRISTI – BRČNIK
FILIP – ŽLOSARJEV PEPI
GORENŠEK - ŠTRUCEV BERTI
GORENŠEK - ŠTRUCEV PETER
GOSTENČNIK - JANEČI TINČI
GOSTENČNIK NANTI - JURČKOV
IZKA TOMAŽ, KAMNIK JOŽI
KAMNIK MICKA IZ JANEČE BAJTE
KERBEV ANZI, KOTNIK AVGUST
KOTNIK FRANC - JANET
KOREN TONČKA - TONIJEVA
KRIČEJ ALOJZ
KRIČEJ - TROBIJEV FRANCI
KUHAR - PREŽIHOV ANZA
LESJAK LUKA, LESJAK PAVLI
LAMPRET FRANCI, LUŽNIK PEPI
ODROV NANTI, PISAR VIKTOR
PETREJ FRANC, PUHOVNIKAR LIPI
PRATNEKAR - PROTIČEV ANZI
LOGAR - NACESKI GUSTI IN ŽENA FRANCKA
MLATEJ PONGRAC - MLATEJ IN ŽENA HELENA
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PETRIČ ANTON - TONI
SADOVNIK FRANCI, SAMEC FERDO
SVETINA ANTONIJA - JANKINJA
SEDAR ŠTEFAN - RIHARJEV
SLEMENIK IVAN
ŠTAJNERJEVA KATRA IN SINA ANDREJ IN LOJZ
ŠATER - ROŽIJEV RUDI
TRUP - KOTNIKOVA MICKA
TRATNIK- DULERJEVA MICKA
ROŽANKOVI ŠTIRJE
ZDOVC ANA, FRANCI, ZEP, ZORKO
ŠKORJANC GUSTI, VEČKO ALOJZ
UČAKAR - HRIBRSKI GUSTI

Umetnik/umetnica:

Zasnova: Franc Mezner, Andrej Grošelj, Posvetilni
zapis: dr. Franc Sušnik

Čas

n a s ta n k a :

28. 10. 1973

Lastnik / Varuh:
KO ZZB Kotlje
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Spomenik OF
na Navrškem vrhu

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spomenik je visok granitni blok, na vrhu katerega je peterokraka zvezda, na njegovem telesu pa posvetilna plošča. Stoji na betonskem podstavku.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
12. oktobra 1942 je kmet Beno Kotnik - Lobas ustanovil prvi odbor Osvobodilne fronte za Ravne in njihovo okolico.
Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str.78; Stanko Kotnik, Granit in bron za skromen
spomin. Koroški fužinar, 1961, leto 11, št. 7-12, str.4.
Geo-Koordinate:
46.52890805068811° geogr. širina, 14.95064377784729° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Navrški vrh
2390 Ravne na Koroškem
Spomenik stoji na Vržunovem travniku na Navrškem
vrhu nad Ravnami na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

Napis na spomeniku:
OF
12 OKTOBER 1942
SO RAVENSKI VŽGALI
TUKAJ BORBE KRES IN
LES JIM BIL JE BRAT

/

napisi:

Umetnik/umetnica:

Zasnova: Anton Gašper, Franc Ivič, Posvetilni zapis: dr.
Franc Sušnik

Čas

n a s ta n k a :

18. 10. 1958

Lastnik / Varuh:
KO ZZB Ravne
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Spomenik padlim borcem
pri Jurčku

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spomenik je zgrajen iz polkroglo sezidanih granitnih kock, prislonjenih
na veliko granitno skalo, na katero je z vsake strani pritrjena po ena okrogla jeklena plošča. Spomenik je posvečen padlim borcem Koroškega
odreda. Prvotno je bila nad granitnim kamnom pritrjena peterokraka
zvezda, ki je že nekaj časa ni več.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
30. decembra 1944 so Nemci napadli domačijo pri Jurčku, dva partizana ujeli, štiri pa med borbo ustrelili. Padli so: Ivan Pratnekar – Protičev
Anzi z Brdinj – sekretar okrožnega komiteja Guštanj- Prevalje, Albert
Gorenšek- Štrucev Berti z Brdinj, Ferdo Samec iz Podgore in Anton Žarn,
borec iz trboveljskih revirjev.
Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 78-79; Stanko Kotnik, Granit in bron za skromen spomin, Koroški fužinar, 1961, leto 11, št. 7-12, str.4.

Geo-Koordinate:
46.5000190052784° geogr. širina, 14.969043731689453° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Uršlja gora
2394 Kotlje
Spomenik stoji ob zgornjem travniku pri domačiji
Jurček v Podgori.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spomeniku:
KI GREŠ NA GORO TU POSTOJ
V SVOBODO POT TI PISAL
PARTIZAN JE TU
S KRVJO
1944
NA PRAGU SVOBODE
SO V BOJU
Z OKUPATORJEM
ŽRTVOVALI ŽIVLJENJA
PRATNEKAR IVAN- JOŽKO
SAMEC FERDINAND
GORENŠEK ALBERT
ŽARN ANTON – ZVONE
SLAVA JIM

Umetnik/umetnica:

Zasnova: KS in KO ZZB NOV Kotlje, Posvetilni zapis: dr.
Franc Sušnik

Čas

n a s ta n k a :

1957 leta, obnovljen: 4. 7. 1980

Lastnik / Varuh:
KO ZZB Kotlje

Evidenčna
EŠD 7729

številka dediščine:
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Spomenik Poldetu
Eberlu - Jamskemu

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spomenik je preprost, saj je v grobo obdelano belo granitno skalo vdelana jeklena spominska plošča z napisom, ki spominja na smrt Poldeta
Eberla - Jamskega.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Nad kmetijo Lobas v Podkraju je 7. novembra 1943 umrl Polde Eberle Jamski, rudar iz zasavskih revirjev, prvi sekretar KPS za Mežiško okrožje
in ne prvi sekretar Osvobodilne fronte slovenskega naroda za mežiško
okrožje, kot je pomotoma zapisano na spomeniku!. Na mestu, kjer so
takrat našli mrtvega sekretarja, so leta 1957 odkrili spomenik.
Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini, Ravne na Koroškem 1990, str. 80; Kotnik Stanko, Granit in bron za skromen
spomin, Koroški fužinar, 1961, leto 11, št. 7-12, str.4.

Geo-Koordinate:
46.51924529487154° geogr. širina, 14.955557584762573° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podkraj
2390 Ravne na Koroškem
Spomenik stoji v gozdu nad kmetijo Lobas v Podkraju
pri Ravnah na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spomeniku:
V TEH JE GORAH VNEMAL SRCA ZA SVOBODO
JAMSKI POLDE EBERLE,
PRVI SEKRETAR OSVOBODILNE FRONTE
SLOVENSKEGA NARODA
ZA MEŽIŠKO OKROŽJE.
TU JE OMAHNIL 7. NOVEMBRA 1943. LETA.
NJEGOV SPOMIN ŽIVI V TEM SAMORASTNEM RODU

Umetnik/umetnica:

Zasnova: Boris Florjančič, Franc Ivič, posvetilni zapis:
dr. Franc Sušnik

Čas

n a s ta n k a :

22. 7. 1957

Lastnik / Varuh:
KO ZZB Ravne
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Spomenik Prežihov
Voranc

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Na Preškem vrhu v neposredni bližini Prežihove bajte, stoji nabetonskempodstavku bronasti kip Prežihovega Voranca, delo akademskega kiparja Stojana Batiča, ki ga je izdelal leta 1979, ob odprtju spominskega muzeja slovenskemu pisatelju Lovru Kuharju s psevdonimom
Prežihov Voranc (1893-1950).

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pisatelja Lovra Kuharja s psevdonimom Prežihov Voranc (1893-1950)
uvrščajo med predstavnike socialnega realizma. Večino del je napisal v zaporu, ko je bil zaprt zaradi političnega delovanja v okviru Komunistične partije. Bolj znana njegova dela so romani: Boj na
požiralniku (1935), Požganica (1939), Jamnica (1945) in Doberdob
(1940). Med najbolj znanimi deli sta zbirka novel Samorastniki (1940)
in črtice Solzice (1949). Po Vorančevih literarnih predlogah so nastale
televizijske igre, filmski scenariji, gledališke igre, prizori in priredbe za
oder ter radijske igre.
Po letu 1980 so nekatere njegove romane in pripovedi prevedli v
nemški jezik.
Stojan Batič je eden vidnejših sodobnih kiparjev, ki ga je zgodaj
privlačilo izdelovanje malih plastik, pozneje pa se je uveljavil tudi z
ustvarjanjem javnih spomenikov. V njegovem obsežnem ustvarjalnem
opusu imajo osrednje mesto človeški liki, figure, ki jim je dal podobo v
bronu, kamnu, lignitu, žgani glini in terakoti.
V desetletjih ustvarjanja je oplemenitil tudi pokrajino Mežiške doline s
številnimi spomeniškimi figuralnimi plastikami, ki sovpadajo s pokrajino in so del vsakdanjega življenja.
LITERATURA: Prežihova bajta. Spominski muzej Prežihovega Voranca
1979-1999. Stalna zbirka Koroškega muzeja Ravne. Ravne na Koroškem
1999; Stojan Batič in njegova dela na Koroškem : ob razstavi Evropske
legende. Ravne na Koroškem : Koroški muzej, 2000.

Geo-Koordinate:
46.526314° geogr. širina, 14.975895° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Preški vrh
2394 Kotlje
Na poti od kmetije Prežih do Prežihove bajte, spominskega muzeja Prežihovemu Vorancu

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Silhueta Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca je postavljena tako, da ima pogled na vas Kotlje, na njegovi
desni pa se pred njim dviga Uršlja gora.
Na podstavku je napis:
LOVRO KUHAR - PREŽIHOV VORANC
1893 - 1950

Umetnik/umetnica:
Stojan Batič

Čas

1979

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Koroški pokrajinski muzej, Ravne na Koroškem
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Spomenik Prežihovemu
Anzanu

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spomenik je preprost, iz grobo obdelanega granita z zvezdo na čelni
strani in bronasto spominsko ploščo pod njo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spomenik je posvečen Ivanu Kuharju – Prežihovemu Anzanu, kmetu
humanistu in borcu za svobodo – bratu Prežihovega Voranca, ki so ga
26.6.1944 ubili nemški policisti.
Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 80.

Geo-Koordinate:
46.52684936265869° geogr. širina, 14.976704120635986° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Preški vrh
2390 Ravne na Koroškem
Spomenik stoji slabih sto metrov pod Prežihovo bajto
na Preškem Vrhu v globači pri potočku.

Upodobljeni

motivi

Napis na spomeniku:
PREŽIHOV ANZA
IVAN KUHAR
26.6.1944
OD DOMA V COKLAH
SEM PRIGNAN
UMORJEN ZAGREBEN
O NE – ČAS KO TOD
NEČLOVEK JE MORIL

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Zasnova: Florjan Kotnik

Čas

n a s ta n k a :

14.5.1978

Lastnik / Varuh:
KO ZZB Kotlje
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Spomenik pri Trotovem
križu

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Obeležje dogodka

Opis
Na betonskem, peterokrakem podstavku je postavljena skalna gmota.
Na njo sta pritrjeni dve spominski plošči z napisom. Nad njima je peterokraka zvezda.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Domicilni odbor aktivistov bivšega dravograjskega okrožja je 20. julija
1985 odkril v spomin na borbo z nemškimi policisti pri Trotovem križu
na Strojni spominsko znamenje borcem, ki so padli marca 1945. Med
njimi je padel tudi Alojz Kompan - Žnidaršič, sekretar okrajnega komiteja KPS Dravograd.
Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 73.

Geo-Koordinate:
46.598920663911485° geogr. širina, 14.93316650390625° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Strojna
2390 Ravne na Koroškem
Spomenik stoji ob cesti iz Zelenbrega proti Strojni, v
bližini križišča cest Strojna-Ravne-Libeliče.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
SVOJO SRČNO KRI SMO DALI
ZA SVOBODO TEBI DOMOVINA

Umetnik/umetnica:

Posvetilni zapis: Mitja Šipek

Čas

n a s ta n k a :

20. 7. 1985

Lastnik / Varuh:

KO ZZB Ravne na Koroškem
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Spomenik
samoupravljanja

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Spomenik sestavlja horizontalni litoželezen ingot, na katerem je stala
peterokraka zvezda. Nad njo je še danes viden napis.
Spomenik je popolnoma zaraščen.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V času socialističnega družbenega sistema so uvedli samoupravljanje,
kot obliko upravljanja v podjetjih. Septembra 1949 so bila izdana navodila o izvolitvi prvih delavskih svetov, s čemer se je pričel dolgotrajni
proces decentralizacije. 2.9.1950 so v Železarni Ravne, takrat imenovani
še Guštanj, izvolili prvi delavski svet z 69 člani. Za predsednika so izvolili
Maksa Večka. 9.9.1950 so delavci svečano prevzeli tovarno. Odločanje o
gospodarjenju je bilo še vedno pod močnim vplivom države.
Spomenik je najprej stal pri stari upravi, v bližini srednje metalurške
šole. Na sedanje mesto v bližino nove upravne zgradbe so ga postavili
po letu 1974.
Vir: Koroški fužinar, 1963, št. 9-10, str. 24.

Geo-Koordinate:
46.5435247796331° geogr. širina, 14.949506521224976° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koroška cesta
2390 Ravne na Koroškem
Stoji ob avtobusni postaji na Janečah, nasproti upravne stavbe Železarne, Koroška cesta 14, Ravne na
Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Peterokrako zvezdo so v 90. letih odstranili. Ostal je
napis:
9. 9. 1950 SMO DELAVCI PREVZELI TOVARNO

Čas

1950

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem
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Spomenik sedmim talcem
v gozdu na Selovcu

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spomenik je zasnovan iz osmih grobo obdelanih granitnih kamnov. Na
osrednjem kamnu je peterokraka zvezda, za njo pa so pustili lesen križ,
ki je bil na tem mestu že od leta 1969.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V gozdu na Selovcu stoji na kraju strašnega zločina, kjer so gestapovci
januarja 1945 zverinsko mučili in pobili sedem talcev, spomenik, ki so
ga svečano odkrili že 1969, obnovili pa leta 1982.
Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str.76; Miroslav Paškvan.
Geo-Koordinate:
46.53982465780621° geogr. širina, 15.01532793045044° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Selovec
V gozdu nad domačijo Vrhnjak, Koroški Selovec.

Upodobljeni

motivi

/

Na križu je preprost napis:
Prijatelj dragi kam hitiš,
pomisli in postoj.
Ta križ v samoti govori,
da bil končan je boj.
Ta skromni križ, ki tu stoji
naj spomni te na nas,
ki dali smo življenje
za rod slovenski naš.

napisi:

Tukaj je bilo umorjenih 7 slovenskih
mož in fantov
Od nemških gestapov dne 12.1.1945.
Slava jim!
Na preostalih kamnih so imena z letnicami rojstva in
smrti pobitih talcev:
MENART IVAN - ČIČA
1899 - 1945
STROPNIK PAVEL
1903 – 1945
KAVTIČNIK ALOJZ - TOMO
1913 – 1945
KOTNIK ANDREJČEK
1928 – 1945
NEZNANI PARTIZAN PADEL 1945
GOSTENČNIK FERDO - BRKA
1900 – 1945
GOSTENČNIK FERDO
1926 – 1945

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

odkrit: 4. 7. 1969, obnovljen: 1982

Lastnik / Varuh:

KO ZZB NOV Ravne na Koroškem
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Spomenik žrtvam
na Rimskem vrelcu

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Kamnita spominska plošča, pravokotne oblike z napisom. Nekoč je bila
plošča pritrjena na fasado hotela Rimski vrelec. Konec 80-tih so jo prestavili ob škarpo vrta.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Nemci so na partizanski miting v Kotljah, ko so bile zadnjo oktobrsko
nedeljo leta 1943 Kotlje en dan svobodne, ostro reagirali. Do decembra 1943 so aretirali okrog deset domačinov, v policijski postojanki
na Rimskem vrelcu pa so storili strašen zločin. Marmorna plošča na
pročelju stavbe na Rimskem vrelcu je nem, v srca in marmor vklesan
spomin svobodnjakom pod Uršljo goro.
Vir: Miroslav Osojnik,Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str.77-78; Stanko Kotnik, Granit in bron za skromen spomin. Koroški fužinar, 1961, leto 11, št. 7-12, str.4.

Geo-Koordinate:
46.513516565036646° geogr. širina, 14.985222816467285° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Kotlje
2394 Kotlje
Spominska plošča je na zidni škarpi za stavbo hotela
Rimski vrelec

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
TUKAJ SO HITLERJEVI POLICISTI
Z GLAVO NAVZDOL KRIŽALI
ROŽANKOVEGA ANZANA
OBESILI ROŽANKOVEGA ZEPA
UBILI KOTNIKA AVGUSTA
IN APOHALJO MICO
USTRELILI ŠTAJNERJEVEGA LOJZNA
PLAZILI SE PO NAŠIH TIHIH GORAH KRVAVA ZVER KI BREZ SRCA MORI IN DAVI.

Umetnik/umetnica:

Posvetilni zapis: dr. Franc Sušnik

Čas

n a s ta n k a :

6. 7. 1954

Lastnik / Varuh:
KO ZZB Kotlje
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Spomenik žrtvam
na Rimskem vrelcu II.

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Na pet-vogalnem podstavku stoji pokončna granitna skala s pritrjeno
spominsko ploščo in peterokrako zvezdo nad njo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spomenik je posvečen hotuljskim žrtvam, ki so jih nemški policisti mučili in pobili v postojanki na Rimskem vrelcu, in vsem neznanim
žrtvam fašističnega nasilja.
Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str.78.
Geo-Koordinate:
46.50923402011027° geogr. širina, 14.971661567687988° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Kotlje
2394 Kotlje
Spomenik stoji blizu Rimskega vrelca je v gozdu ob
cesti proti Ivarčkemu jezeru.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
V POLICIJSKI POSTOJANKI SO BILI ZVERINSKO
MUČENI IN POBITI TER TU POKOPANI
APOHALOVA MICA
ROŽANKOV ANZA
ROŽANKOV ZEP
KOTNIKOV GUSTL
IN NEZNANI TALCI
SLAVA JIM

Umetnik/umetnica:

Posvetilni zapis: dr. Franc Sušnik

Čas

n a s ta n k a :

27. 4. 1978

Lastnik / Varuh:
KO ZZB Kotlje
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Spomenik žrtvam
pri cerkvi sv. Antona

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spomenik je sestavljen iz velikih marmornatih plošč z napisi. Njihov vrh
je izoblikovan v obliki Triglava. V najvišjem vrhu je peterokraka zvezda.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Leta 1970 je bilo staro pokopališče na Ravnah ukinjeno in opravljen
prekop na pokopališče Barbara v Zagradu pri Prevaljah. Za žrtve, ki so
jih pokopali pred ukinitvijo tega pokopališča, so leta 1970 postavili in
slovesno odkrili spomenik, ki je na vrhu izoblikovan v vrh Triglava.
Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 75.
Geo-Koordinate:
46.543418025226615° geogr. širina, 14.960278272628784° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koroška cesta 14
2390 Ravne na Koroškem
Spomenik je na zahodni strani cerkve sv. Antona na
Ravnah na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Dve veliki marmornati plošči v podnožju pričata:
KOT ŽRTVE NEMŠKEGA FAŠIZMA, KI JE HOTEL
UNIČITI SLOVENSKI ROD SO PO STRAŠNEM TRPLJENJU UMRLI KOT MUČENIKI TUDI TUKAJŠNJI DOMAČINI:
JUH FRANC, JUH LUKI, KOTNIK DREJČI, KRISTAN
MAKS, KRIVOGRAD FRANC, KNEZ JOSIP, LEPKO
FRANC, LIPOVNIK FRANC, MOTNIK MILKA, MRAVLJAK PAVLI, PARADIŽ ŠTEFAN, PISARADI, PLAZOVNIK
ZDENKO, PLEŠNIK FRIDI, PLEŠNIK NESTI, POROPAT
FRANJO, REVEN RUDI, SLEMNIK FRIDI, SLEMNIK GUSTI, TRBOVŠEK ŠTEFAN, VERDINEK VANČI.
POBITI IN UMRLI V TABORIŠČIH IN ZAPORIH: VAVČI
ANDREJ, ENCI RUDEJ, GLOBOČNIK JOŽE, KOLAR
FRANC, KREVH IVAN, KRIVOGRAD FRANJO, LAČEN
FRANC, LAČEN JOŽE, TRBOVŠEK JOŽE.
KOT TALCA STA BILA USTRELJENA KOTNIK LOJZEJ,
LOGAR JAKOB.
V JEČI OBGLAVLJEN: KOTNIK RAJKO
IZ BRATSKIH REBUPLIK PADLA: LEVAČIČ FRANJO,
PLETKOŠIČ PAJA.
VSI, KI SO BILI POKOPANI NA POKOPALIŠČU NA RAVNAH, SO BILI 5.5.1970 PREKOPANI NA POKOPALIŠČE
BARBARA.
VEČNA SLAVA VSEM ŽRTVAM, KI SO PADLE V TEŽKI
BORBI ZA PRAVICO IN SVOBODO!

Umetnik/umetnica:

Zasnova: Franc Mezner, Posvetilni zapis: dr. Franc
Sušnik

Čas

n a s ta n k a :

5. 5. 1970

Lastnik / Varuh:

KO ZZB NOV Ravne na Koroškem
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Spominska plošča
- samoprispevek

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Kovinska plošča z napisom na fasadi stavbe v središču mesta Ravne na
Koroškem.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V 70. letih 20. stoletja se je uveljavila oblika sofinanciranja obnove ali
novogradnje objektov javnega pomena. Sredstva so v obliki samoprispevka, za katerega so se izrekli na referendumu, prispevali prebivalci
občine ali krajevne skupnosti.

Geo-Koordinate:
46.54466659582571° geogr. širina, 14.965953826904297° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Trg Svobode 20
Ravne na Koroškem 2390
Spominska plošča je v starem mestne jedru mesta
Ravne na Koroškem na pročelju stavbe, Trg Svobode
20, nekdanji magistrat.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
TA STAVBA JE BILA ZGRAJENA S SREDSTVI KRAJEVNEGA SAMOPRISPEVKA.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

70. leta 20. stoletja

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem
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Spominska plošča Kefrov mlin

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Prvotni mlin ne stoji več. Spominsko ploščo, ki priča o zgodovinskih dogodkih so prestavili na stanovanjsko stavbo v sklopu domačije.
Stavba je zidana, dvonadstropna. V njej sta dva stanovanja različnih
družin.
Plošča na stavbi je kovinska, nepravilne oblike in z napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ravne na Koroškem so dobile svojo prvo delavsko borbeno organizacijo Komunistično partijo 1. maja 1920. Zastopnik guštanjske organizacije je bil gozdar Metarnik Anton.
Pri rojstvu KP Raven je sodeloval Viktor Koleša. Članstvo je ob rojstvu
štelo 20 članov in se je hitro večalo, tako da je ob prvi Obznani štelo 80
članov in simpatizerjev.
Za izvedbo prvega kongresa so možje pregledali teren v okolici Kefrovega mlina ter prišli do zaključka, da bo II. kongres SKOJ v mlinu 24. in
26. junija 1923. leta, seveda v strogi ilegalnosti.
Leta 1926, konec junija je bil na Ravnah III. kongres SKOJ. Udeležilo se
ga je 39 delegatov iz vseh pokrajin razen Bosne. Kongres je ugotovil, da
SKOJ še ni postal pomemben faktor v življenju jugoslovanske mladine,
zato je kot glavno nalogo postavil, da se mora SKOJ organizacijsko okrepiti.
Da sta lahko bila II. in III. kongres SKOJ v Kefrovem mlinu, katerega
je imel v najem kotlarski mojster Matija Gradišnik, sošolec in prijatelj
Prežihovega Voranca in eden od prvih članov partije, je moral po navodilih pokrajinskega vodstva odigrati neljubo vlogo. Da bi Kefrov
mlin ostal nesumljiv, je moral Matija Gradišnik vsako nedeljo obiskati
božji hram in klečati pred oltarjem, da je utišal sumničenje vohunov in
žandarjev, ki so pisali in govorili, da se v Kefrovem mlinu zbira sodrga,
katero bo treba uničiti.
Tako je soteska odigrala veliko zgodovinsko delo v tem zakotnem mlinu. V mlinu je bilo mnogo sestankov.
Vir: Kokol Ivan - Imre, Zgodovinski Kefrov mlin, Koroški Fužinar, leto 26,
25. april 1976, št. 2, str. 24.

Geo-Koordinate:
46.53666501370254° geogr. širina, 14.984664916992187° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Brdinje
2390 Ravne na Koroškem
Mlin leži v soteski med Kotuljščico in naseljem Javornik.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
LETA 1923 IN 1926
SO V TEM MLINU
DELEGATI DRUGEGA IN
TRETJEGA KONGRESA SKOJ
ZAČRTALI JASNO POT
ZVEZI KOMUNISTIČNE MLADIKE
JUGOSLAVIJE

OB 50. OBLETNICI USTANOVITVE SKOJ
1973

Čas

n a s ta n k a :

Okoli 1900
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Spominska plošča
dr. Francu Kotniku

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Pomnik

Opis
Na fasadi domačije Županc na Dobrijah, se nahaja spominska plošča dr.
Franca Kotnika, slovenskega etnologa in slavista. Bil je ravnatelj Mohorjeve družbe v Celju.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Dr. Franc Kotnik, rojen na Dobrijah 1882, umrl v Celju 1955, je bil slavist
in narodopisec, gimnazijski profesor v Celovcu in Velikovcu, ki se je ukvarjal s slovenskim narodopisjem ter z literarno in s kulturno zgodovino
koroških Slovencev. V prvi polovici 20. stoletja je veljal za najvidnejšo
osebnost v slovenski etnologiji. Poleg raziskovanja koroških bukovnikov, predvsem Andreja Šusterja Drabosnjaka, ki mu je namenil doktorsko disertacijo, je zbiral ljudsko blago in napisal pregled razvoja slovenskega narodopisja.
V tej hiši je bil rojen tudi dr. Janko Kotnik, profesor, slovenski romanist in
slovaropisec. Hiša je zibelka še nekaj znanih oseb iz rodovnika Kotnikov.
Vir: Dr. Franc Kotnik 1882-1955. Katalog, Koroški muzej Ravne na
Koroške, 1995.
Koroški biografski leksikon

Geo-Koordinate:
46.55208068367245° geogr. širina, 14.989074468612671° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dobrije 6
2390 Ravne na Koroškem
Plošča je pritrjena na stanovanjski hiši domačije
Županc na Dobrijah 6, Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

Napis na plošči:
TU JE BIL DOMA
DR. FRANC KOTNIK
PROFESOR, NARODOPISEC,
RAVNATELJ MOHORJEVE
1882-1955

Čas

napisi:

n a s ta n k a :

Druga polovica 20. stoletja.

Lastnik / Varuh:
Kotnik Simon
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Spominska plošča
na stavbi Gimnazije
Ravne na Koroškem

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Gimnazija Ravne je dvonadstropna zidana stavba. V njej že vse od ustanovitve poteka pouk gimnazijskega programa.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spomenik je pravzaprav GIMNAZIJA na Ravnah na Koroškem. Osvoboditev naše domovine je dala leta 1945 našim ljudem nov revolucionarni
polet, zato so se organizirani vključili v obnovo porušenih objektov, v
gradnjo novih tovarn, cest in prog. Za vse to pa so bili potrebni šolani
ljudje, ki jih Koroška krajina že tako ni imela zadosti, pa tudi vojna je
zahtevala svoje žrtve. Delavci so prek svojih sindikatov in delegatov
skupaj s kmeti že poleti 1945. leta zahtevali, da dobijo tudi Ravne svojo gimnazijo. Po velikih prizadevanjih je bila leta 1945 ustanovljena.
Začasne prostore je dobila v gradu Ravne, leta 1953 pa se je preselila v
novo zgrajeno gimnazijsko stavbo.
Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 75.

Geo-Koordinate:
46.54088734325348° geogr. širina, 14.957242012023926° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Na gradu 4
2390 Ravne na Koroškem
Spominska plošča je na pročelju gimnazije, ob vhodnih vratih. Gimnazija stoji na robu parka Ravne, med
grajskim kompleksom in športnim centrom, Na gradu
4, Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči:
TO GIMNAZIJO
JE POSTAVILO DELOVNO LJUDSTVO
ZA SPOMIN PADLIM ZA SVOBODO
MLADIM RODOVOM
ZA RAST SOCIALISTIČNE DOMOVINE
SVETILNIK KULTURE SLOVENSKI KOROŠKI
10. OKTOBER 1954

Umetnik/umetnica:

Posvetilni zapis: dr. Franc Sušnik

Čas

n a s ta n k a :

10. 10. 1954

Lastnik / Varuh:

KO ZZB NOV Ravne na Koroškem
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Spominska plošča
Prežihov Voranc

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Pravokotna marmornata plošča z napisom je pritrjena na fasado novozgrajene Kotnikove hiše.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pri Kotniku v Podgori se je rodil 10. 8. 1893 Lovro Kuhar in tukaj živel
nekaj mesecev.
Na mestu nekdanje Kotnikove bajte - Vorančeve rojstne hiše, stoji nova
stavba, na njej pa je pritrjena spominska plošča.
Tukaj je tudi ena izmed postaj Vorančeve poti.
Vir: Anne Marie Valentar, Zloženka Vorančeva pot, Ravne na Koroškem,
2003.

Geo-Koordinate:
46.504981660606155° geogr. širina, 14.99384880065918° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgora 13
Kotlje 2394
Plošča je pritrjena na fasado Kotnikove hiše v Podgori
13, Kotlje.

Upodobljeni

motivi

Napis na plošči:
ROJSTNA HIŠA
PREŽIHOVEGA VORANCA

Čas

/

napisi:

n a s ta n k a :

Prva polovica 20. stoletja
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Spominsko znamenje
pri Godčevem križu

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spomenik predstavlja na naravno skalo pritrjena jeklena spominska
plošča z napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spomenik je posvečen padlemu kurirju mežiškega okrožja Andreju
Štajnerju – Rigu. Tu je 16.maja 1944 omahnil zadet od nemške krogle.
Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str.79.

Geo-Koordinate:
46.49920563802168° geogr. širina, 14.951083660125732° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Uršlja gora
239o Ravne na Koroškem
Spominsko znamenje stoji v gozdu, ob gozdni cesti,
ki pelje od Ošvena proti Naravskim ledinam.

Upodobljeni

motivi

/

Napis na spomeniku:
ŽRTEV JE SEME
NOVEGA ŽIVLJENJA
TU JE 16. MAJA 1944
OMAHNIL KURIR
MEŽIŠKEGA OKROŽJA
ŠTAJNER ANDREJ - RIGO

napisi:

Umetnik/umetnica:

Posvetilni zapis: dr. Franc Sušnik

Čas

n a s ta n k a :

29. 10. 1977

Lastnik / Varuh:
KO ZZB Kotlje
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Srednja in Višja šola
Ravne

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Stavba je grajena v obliki črke T iz dveh traktov. Je enonadstropna
zgradba, ki jo pokriva dvokapna streha.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Srednješolsko izobraževanje na Ravnah sega v čas po koncu druge svetovne vojne. Pred tem razen gospodinjske šole za dekleta med drugo
svetovno vojno in obratne industrijske šole v ravenski železarni, ki so jo
obiskovali predvsem vajenci v industrijskih obratih, drugih srednjih in
visokih šol na tem prostoru ni bilo. Rast in razvoj Železarne sta po vojni
izpostavila potrebo po kvalificiranih kadrih, zato so najprej ustanovili
»šolo učencev v gospodarstvu (ŠUG)«, njen upravitelj je postal Aleksander Gracijanski – uslužbenec Železarne. Ker v njej niso mogli zagotoviti
potrebne izobrazbe učencem, so v jeseni leta 1946 z odlokom Ministrstva težke industrije FLRJ ustanovili industrijsko – metalurško šolo
»za pridobivanje praktičnega in teoretičnega znanja za poklice strojne,
kovaške in metalurške stroke.« Z istim odlokom so ustanovili tudi dom
za učence v 4 km oddaljenem bivšem letoviškem poslopju Rimskega
vrelca v Kotljah. V novoustanovljeni šoli so pridobivali strokovno kvalifikacijo talivci, livarji, modelni mizarji, valjavci, strojni kovači, kalilci, rezkalci, strugarji in ključavničarji. »Z odločbo Gospodarskega sveta LRS
(Ur. L. LRS – štev. 28/156 z dne, 20. IX. 1952 – odločba o ustanoviteljih
strokovnih šol), postane ustanovitelj Železarna Ravne.« in osebje šole
je prejelo osebne dohodke po tarifnem sistemu železarne. Prva leta je
teoretični pouk potekal v vili pri upravnem poslopju Železarne, oktobra
1948 so se preselili v novo urejene prostore Železarne in pričeli z rednim
teoretičnim poukom v novih šolskih učilnicah. Zanimanje za tehniške
poklice je hitro raslo, zato so leta 1957 v neposredni bližini Železarne
zgradili novo šolo, za katero so sredstva prispevali zvezni, republiški in
okrajni skladi za kadre. Šola je kmalu prerasla občinske okvire in postala
regijska šola za poklice na področju strojništva in metalurgije. Konec
petdesetih let so jo preoblikovali v Izobraževalni center, v katerega so
bile vključene poklicna kovinarska in metalurška šola, tehniška srednja šola, šola za specializirane metalurške delavce. Leta 1968 je sledilo
preimenovanje šole v Šolski center, ki se je v devetdesetih preimenoval v Srednjo strojno kovinarsko šolo, v kateri so izobraževali mlade
in odrasle predvsem v različnih poklicnih in tehničnih programih. Čas
usmerjenega izobraževanja je prinesel nove organizacijske in programske spremembe. Šolski center in Gimnazija sta se združila v center
izobraževanja: Srednjo šolo tehniško-naravoslovne in pedagoške usmeritve. Od šolskega leta 1991/92 je šola spet delovala samostojno, najprej kot Srednja strojna-kovinarska šola, danes kot Srednja šola Ravne,
ki izvaja nove programe. Poleg Srednje šole, je v tej stavbi našla svoje
prostore tudi Višja strokovna šola Ravne. Tako je Ravnam, kot pred 65 leti
z ustanovitvijo gimnazije med mesta s srednješolskim izobraževanjem,
uspel preboj na raven višje strokovnega izobraževanja.
Vir: Kronika. Naših petdeset let: Zbornik ob 50-letnici Srednje strojnokovinarske šole na Ravnah. Ravne na Koroškem: Srednja strojnokovinarska šola na Ravnah. Ravne na Koroškem, 1996; Karla Oder, Delavci
Železarne Ravne v obdobju socializma in njihov način življenja. Disertacija, Ljubljana 2011, str.300-303.

Geo-Koordinate:
46.545307104384584° geogr. širina, 14.962027072906494° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Koroška cesta 10
2390 Ravne na Koroškem
Stavba stoji ob cesti skozi Ravne, blizu krožišča in
glavnega vhoda v železarno Ravne. Koroška cesta 10,
2390 Ravne na Koroškem

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na pročelju stavbe je napis Srednja šola Ravne.

Čas

1957

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem
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Šteharski križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Preprosto leseno razpelo z dvokapno leseno strešico.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križ je bil na sedanje mesto prenesen iz gozda, kjer se je po prvi svetovni vojni zgodila nesreča. Dva lovca, Zupanc in Lasnik Henrik sta lovila
divjad. Ker je bilo gosto grmovje, se je neka veja zataknila v puško, ta se
je sprožila in smrtno zadela Lasnika, ki je hodil pred njim.
V spomin na ta tragičen dogodek so postavili križ. Prejšnji gospodar
Anton Šteharnik, je križ prestavil na sedanje mesto.
Vir: Igor Glasenčnik.

Geo-Koordinate:
46.56540745853007° geogr. širina, 14.97637152671814° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Tolsti vrh
2390 Ravne na Koroškem
Križ stoji na Šteharskem vrhu, Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s križanim

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Neznan

Čas

n a s ta n k a :

Po prvi svetovni vojni

Lastnik / Varuh:

Domačija p.d. Šteharnik
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Stovnikov križ

K at e g o r i j a :

Križ ob poti, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z velikim Bogom. Nad njim je polkrožna šitlasta streha.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Leta 1937 je Boga izdelal Franc Ladra, brat očeta zdajšnjega gospodarja.
Takrat mu je bilo 10 let. Pozneje je bil profesor, potem je šel v Ameriko.
Že od nekdaj je na tem mestu stal križ med dvema lipama. Prejšnjega
Boga je prav tako izdelal Franc Ladra. Pred osmimi leti je gospodar postavil nov križ in nanj dal novega Boga, ki je dolga leta bil shranjen. Zdaj
je shranjen stari Bog.

Geo-Koordinate:
46.544195° geogr. širina, 15.038554° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Strojna 7
2390 Ravne na Koroškem
Stoji ob poti južno od Stovnika.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Velika skulptura Jezusa Kristusa je pobarvana. Nad
skulpturo je napis INRI.

Umetnik/umetnica:
Franc Ladra

Čas

1937

n a s ta n k a :
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Sušilnica hmelja

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Zidana štiri etažna stavba. Ima dva tovorna vhoda in enega osebnega. Na stavbi je več okenskih odprtin. Tretjina stavbe je lesena zaradi
sušenja hmelja. Stavba je v slabem stanju in že dolgo ne služi več svojemu namenu. Prepuščena je propadanju.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Hmelj so začeli gojiti v Spodnji Mežiški dolini leta 1956. Dotakratni
kmetijski zadrugi Prežihovega Voranca so oblasti odvzele pravico do
trgovanja z lesom, ki ga je prodajala v sodelovanju s kmeti, včlanjenimi
v Kmetijsko zadrugo. V zamenjavo so Zadrugi ponudili gojitev hmelja,
ki ga je začela gojiti na zadružni zemlji v Kotljah, na Šrotneku in na zemlji kmetov kooperantov. Pogodbe z zadrugo za gojitev hmelja so imeli
kotuljski župnik Lajnšek, kmet Kolar, Lubas in Mihev.
Ob podpisu pogodb so analizirali prst na posameznih parcelah in predvideli s čim bodo njive dognojevali.
Za obdelavo hmeljišč so uporabljali male traktorje, kultivatorje, osipalnike in posebne nože, s katerimi so obrezovali sadike hmelja. Orodje in
stroje je priskrbelo hmeljarsko podjetje Hmezad iz Žalca.
Sadike Savinjski golding so bile zelo kaljive, hmelj so dajale od 15- 20
let. Hmelj je potreboval veliko padavin. Rast so pospeševali z različnimi
gnojili. Najhitreje je hmelj dozorel na peščenih tleh.
Čez leto so za hmelj skrbeli domačini, v avgustu pri obiranju pa so na
pomoč priskočili tudi sezonski delavci iz drugih krajev (iz Prekmurja,
Mežiške doline). Med poletnimi počitnicami so pomagali tudi učenci
osnovnih šol in gimnazije Ravne.
Hmelj je odkupoval Hmezad. Za plačilo je bila ena merica (vredna
današnjih 5 žemelj).
Hmeljišče je bilo pravokotne oblike. Hmelj so prenehali gojiti okoli 1975
leta. Prenehali so zaradi velikega padca cen in preusmeritve zadrug v
živinorejo. Stroje je odkupil Hmezad, sušilnice pa so propadle.
Vir: Sanja Pipuš, Lucija Lipovnik, Hmeljišča v Spodnji Mežiški dolini, raziskovalna naloga, Ravne na Koroškem, 2003.

Geo-Koordinate:
46.52207965827478° geogr. širina, 14.987196922302246° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Kotlje
2394 Kotlje
Stavba stoji ob glavni cesti Kotlje- Slovenj Gradec.

Čas

n a s ta n k a :

1956-1975

Lastnik / Varuh:

Kmetijska zadruga Kotlje
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Tomažev kozolec

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Kozolec Toplar. Izdelan samo iz lesenega materiala, vključno z vezniki,
namesto žebljev.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Datum izgradnje ni znan, po podatkih lastnika pred letom 1900.

Geo-Koordinate:
46.54357987860129° geogr. širina, 14.943568110466003° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dobja vas 113
2390 Ravne na Koroškem
V naselju Dobja vas v neposredni bližini regionalne
ceste Ravne - Prevalje.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:
Viktor Oblak
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Trotov križ

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidano znamenje trikotne oblike. Ima tri niše, ki so poslikane. Pokriva
ga piramidasta streha krita s »šitlni«. Okoli kapele je postavljena nizka
lesena ograja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na meji treh far – prevaljske, libeliške in strojanske stoji znamenje trikotne oblike, ki ga domačini imenujejo Trotov križ. Njegova trikotna
oblika je hkrati simbolični in oblikovni izraz časa, v katerem je znamenje okrog leta 1800 nastalo. Ljudski umetniki pa so ga že velikokrat na
novo poslikali. Poleg križanja, ki kot znamenje odrešenja ne manjka na
nobenem znamenju, so na njem upodobljeni še vsi trije farni zavetniki:
prevaljska Marija, libeliški sv.Martin in sv.Urh z domače Strojne.
Po pripovedovanju ljudi, so se pri tem znamenju v preteklosti ustavljali z mrličem, ko so jih vozili ali nosili pokopat na Strojno ali v Libeliče.
Morda so ravno iz tega vzroka na tem mestu postavili trikotno zidano
znamenje.
Župnija Libeliče je nekdanja prafara, župnija Prevalje pa se omenja že leta 1335. Iz nje se je v letih 1788 do 1795 začasno in leta 1861
dokončno izločila župnija sv. Egidija na Ravnah. Župnija sv.Urha na Strojni se je leta 1788 izločila iz župnije sv. Danijela v Šentanelu.
Vir: Zadnikar Marijan, Slovenska znamenja, Ljubljana 1991, str.290-291.;
Register nepremične dediščine.; Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški,
Mislinjski in Dravski dolini, Koroški tednik, let II, št. 23, 11. junij 1998,
str.7.

Geo-Koordinate:
46.59922143238043° geogr. širina, 14.932758808135986° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zelen Breg 15
2390 Ravne na Koroškem
Križ stoji na meji treh far: prevaljske, libeliške in strojanske, oziroma v gozdu na meji med ravensko n dravograjsko občino. Zelen breg 15, Ravne na Koroškem

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Poslikave v nišah so zelo bogate:
1. v niši je podoba Matere Božje z Detetom, na strani sta sv. Jožef in sv. Matija, nad njimi so sv. Karel, Bog
Oče s Sinom na križu in sv. Anton Puščavnik.
2. v niši je sv. Martin, na strani sta sv. Luka in sv.
Katarina, nad njimi so sv. Janez, sv. Filip in Lurška Mati
božja.
3. v niši je sv. Urh, na strani sta sv. Florijan in sv.
Mihael, nad njimi so sv. Jernej, sv. Elizabeta in Marija
Brezmadežna.

Umetnik/umetnica:

Ljudski umetnik iz Ljubljane, ime se je pozabilo
(1965),

Čas

n a s ta n k a :

Okoli 1800, prvič obnovljena 1965, drugič obnovljena
2008

Evidenčna
EŠD 7415

številka dediščine:
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Večkova kapelica

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Lepo vzdrževana kapelica na prostranem travniku nad kmetijo. Pokrita
je s skodlasto streho, slopno znamenje z nišami v dveh nadstropjih, ki
so poslikane s sakralnimi motivi.
Kapelica nad kmetijo Navodnik, p. d. Večko, je postavljena verjetno od
takrat, ko so gradili hišo pod travnikom, kjer vodi mimo ožja cesta do
Kanca pod Uršljo goro. Postavljena je verjetno kot vse ob gradnji v dober namen in za srečo pri hiši.
Po ljudskem verovanju je prisotno mnenje: »… ker varuje kmetijo pred
nesrečo, bo tudi samo varovana.«

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Od cele Rakitnikove družine, ki je bila pobita na domačiji na Breznici
leta 28.11. 1944, sta ostali v hiši dve hčerki; Večkova gospodinja v Podgori in Kogovska na Navrškem vrhu, ki sta se od Rakitnikovih že odselili.
Kapelica je zidano slopno znamenje s trikotnim tlorisom.
Zakaj je kapela trikotna, ni dokazano. Ena domneva je, da je stala takrat
na križišču treh poti, ki so vodile do sosednjih kmetij. Tako je človek z
vsake strani lahko videl božje podobe ne glede na to, v katero smer se
je peljal.
Vir: Greta Jukič, Marija Suhodolčan Dolenc, Popisni list za osebno izkaznico kulturnega spomenika, Dediščine občine Prevalje, Večkova kapelica.

Geo-Koordinate:
46.50903022158534° geogr. širina, 14.987154006958008° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Uršlja gora 12
2390 Ravne na Koroškem
Kapela stoji nad domačijo Veček, v naselju Uršlja gora

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Freske predstavljajo svetnike: sv. Ano, ki Mariji razlaga
sv. Pismo, sv. Uršula s plaščem pod katerim so njene
device in sv. Florijan, zaščitnik pred ognjem in ujmami. Pod glavnimi freskami so simboli: srce Marijino,
sv. Duh in sv. Rešnje telo.

Umetnik/umetnica:
neznan

Čas

n a s ta n k a :

Ni znano, verjetno pa po 1. svetovni vojni

Lastnik / Varuh:

Družina Navodnik, p. d. Večko

158

Veglova križevna tabla

K at e g o r i j a :

Leseno znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Lesena križevna tabla z dvokapno streho, pokrito s pločevino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na tem mestu sta v bližini ena ob drugi na hrastu in na brezi pritrjeni
križevni tabli. Obe imata bogato zgodovino: Avgust Kokalj, znani ljudski
godec je pripovedoval, da se je prejšnjim gospodarjem godila velika
krivica. Franc Štefič, rojen pri Veglu, je moral med prvo svetovno vojno
na fronto. Njegova sestra Štefka Štefič je dala postaviti prvo tablo, da
bi se brat vrnil iz vojne. Vrnil se je, vendar duševno bolan. Zdravil se je
šel v Ljubljano in tam tudi ostal. Križanega za to tablo je k hiši prinesel Avgust Kokalj, ki ga je dobil v železarni na Ravnah. Veliko železnih
korpusov so prinesli tja, da bi jih pretopili. Nekaj jih je Avgust rešil in
podaril okoliškim kmetom.
Drugo tablo je dala postaviti Francka Štefič, da bi se prihajajoča druga
vojna srečno končala.
Vir: Milan Vogel, Znamenja med Peco in Pohorjem. Borec, julij 1996, št.
547-548.; Igor Glasenčnik.

Geo-Koordinate:
46.55285538560281° geogr. širina, 14.967895746231079° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2390 Ravne na Koroškem
Ob stezi pod opuščeno kmetijo Vegel je na hrast pritrjena križevna tabla, Tolsti Vrh, Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

Podoba Marije

/

napisi:

Umetnik/umetnica:

Maks Brundula je izdelal drugo tablo.

Čas

n a s ta n k a :

1919 in 1942

Lastnik / Varuh:
Gostenčnik Kristl
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Vidrihova kašča,
Tolsti Vrh pri Ravnah
na Koroškem

K at e g o r i j a :

Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Kašča, ki stoji v okviru večje samotne domačije je postavljena na
pobočju nad stanovanjsko hišo. Dvoetažno leseno stavbo z značilnim
gankom, ki je v kletnem delu zidana iz kamna, pokriva strma dvokapna
čopasta skodlasta streha. Na tramu je vrezana letnica 1871.
Kašča je izvirno in kvalitetno ohranjen objekt ljudskega stavbarstva.

Geo-Koordinate:
46.56659159635539° geogr. širina, 14.970052242279053° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem 44
2390 Ravne na Koroškem
V okviru domačije Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem
44

Čas

1871

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Kričej Alojz

Evidenčna
28087

številka dediščine:
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Vitraži v cerkvi
sv. Antona Puščavnika

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Cerkev sv. Antona je enoladijsko zasnovana, z dvokapno opečno streho, ki ima na vzhodni strani prezbiterija steno med oporniki predrto s
tremi šilastimi gotskimi okni. Vsa okna so deljena na dva dela, na vrhu
pa obogatena z gotskim krogovičjem. Zapirajo se z vitraži akademskega slikarja Staneta Kregarja s konca 50-tih let 20. stoletja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Od prvotne cerkve, domnevno iz konca 14. stoletja, je ostal le še gotski prezbiterij, današnji ladijski del pa je, kot pri mnogih cerkvah na
Koroškem, nastal ob veliki prezidavi cerkve v letih 1638/39. Cerkev je
pravilno srednjeveško orientirana od zahoda proti vzhodu, z glavno fasado z neogotskim zahodnim zvonikom obrnjeno proti zahodu. Tloris
cerkve je enoladijska zasnova, na katero se na vzhodu naslanja kratki
kor s 5/8 zaključkom.
Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, katalog,
Ravne na Koroškem, 2002, str. 41-45.

Geo-Koordinate:
46.543513956611896° geogr. širina, 14.960492849349976° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2390 Ravne na Koroškem
Cerkev stoji severno ob cesti Ravne – Prevalje in
vzhodno od železarne.

Upodobljeni

motivi

Vitraž v gotskem oknu.

/

napisi:

Umetnik/umetnica:

Stane Kregar, akademski kipar

Čas

n a s ta n k a :

1445, obnovljena v 90-tih letih 20. stoletja

Lastnik / Varuh:

Župnija Ravne na Koroškem

Evidenčna
EŠD 3306

številka dediščine:
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Vitraži v cerkvi sv. Egidija

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament, Slika, kip

Opis
Vitraži oken v križevi in Florijanovi kapeli župnijske cerkve sv. Egidija so
iz konca 50.let 20.stoletja.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V arhivskih virih se cerkev prvič omenja leta 1331. O zidavi in njeni
posvetitvi ni nobenih podatkov. Posvečena je sv. Iliji, opatu, ki je pri
domačinih bolj znan kot sv. Egidij (Tilen).
Cerkev sv. Egidija je v osnovi že poznoromanska, vendar je bila večkrat
predelana, tako da so romanske ostaline skrite in vzidane v današnji
cerkveni skelet. Cerkev je pravilno srednjeveško orientirana od zahoda
proti vzhodu. Na zahodu, kjer je glavni vhod v cerkev, stoji kvadratna
veža s tremi vhodnimi loki, ki vodi v pravokotno cerkveno ladjo z dvema visokima stranskima kapelama. Na vzhodu se cerkev zaključi v kvadratastem oltarnem prostoru, nad katerim se dviguje mogočen zvonik,
ki so ga na osnovi prvotnega prezidali ob veliki prezidavi cerkve leta
1622.
Vir: Simona Javornik, Likovna dediščina cerkva Mežiške doline, katalog,
Ravne na Koroškem, 2002, str. 35-42., http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/
all/FF16193796B20856C125706D002DF03A, 22.12.2009, Niko Kuret,
Praznično leto Slovencev, Ljubljana, 1994.

Geo-Koordinate:
46.545956460163055° geogr. širina, 14.964988231658936° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Stara ulica
2390 Ravne na Koroškem
Cerkev leži na severnem delu Raven, na griču nad
mestom.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Vitraži oken v Križevi in Florijanovi kapeli.

Umetnik/umetnica:

Stane Kregar, akademski slikar

Čas

n a s ta n k a :

1331, nazadnje obnovljena konec 50-tih let 20.stoletja

Lastnik / Varuh:

Župnija Ravne na Koroškem

Evidenčna
EŠD 3305

številka dediščine:
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Vodnjak na kmetiji
Herman

K at e g o r i j a :

Poljski vodnjak, Vrelec / Vodnjak

Opis
Vodnjak je nedoločljive globine, okrogle oblike, obokan, pokrit s kamenjem.

Geo-Koordinate:
46.542878838499234° geogr. širina, 14.941073656082153° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dobja vas
2390 Ravne na Koroškem
Na Ravna na Koroškem, mestni četrti Dobja vas pri
kmetiji Herman, približno 50 m nad kmetijo v smeri
gozda.

Čas

n a s ta n k a :

Okoli leta 1900

Lastnik / Varuh:
Kmetija Herman
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Vodnjak pred mestno
hišo

K at e g o r i j a :

Vrelec / Vodnjak

Opis
Pred mestno hišo občine Ravne na Koroškem je postavljen preprost
vodnjak s tremi kamni, ki obdajajo "izvir" vode. Ta v poletnih mesecih
predstavlja majhno fontano.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vodnjak pred mestno hišo Občine Ravne na Koroškem je nastal v okviru
projekta ureditve trga pred mestno hišo leta 2003. Sedež Občine Ravne na Koroškem je od leta 1999 v prenovljeni stavbi nekdanje osnovne
šole, zgrajene leta 1910.
Občina Ravne na Koroškem
Geo-Koordinate:
46.543911947069006° geogr. širina, 14.962542057037353° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Gačnikova pot 5
2390 Ravne na Koroškem
Pred mestno hiš, Gačnikova pot 5, Ravne na
Koroškem

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Trije kamni postavljeni v krog. Iz dna vodnjaka brizga
voda.

Umetnik/umetnica:
Sonja Godec, arhitektka

Čas

2004

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem
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Vodno korito pri Kotniku

K at e g o r i j a :

Hišni vodnjak, Vrelec / Vodnjak

Opis
Vodno korito z lesenim tatrmanom je bilo narejeno pred nekaj leti.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Na dvorišču je vedno bilo vodno korito. Zaradi dotrajanosti ga je lastnik obnovil. Dolgo je iskal primerno grčo, iz katere bi izrezbaril tatrman.
Našel je eno naravno in jo le malenkost predelal.
Vir: Feliks Srečko Trup, 2009.

Geo-Koordinate:
46.503207366453374° geogr. širina, 14.992818832397461° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgora 13
2394 Kotlje
Vodno korito je postavljeno na dvorišču med staro in
novo stanovanjsko hišo, Podgora 13, Kotlje.

Čas

2006

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Feliks Srečko Trup
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Vodno korito pri Močniku

K at e g o r i j a :

Hišni vodnjak, Vrelec / Vodnjak

Opis
Betonsko vodno korito stoji v neposredni bližini hleva. Včasih je bilo
leseno, potem so naredili betonskega. Tu se je napajalo govedo in tudi
ovce dokler niso naredili napajalnikov.

Geo-Koordinate:
46.587307366304856° geogr. širina, 14.92166519165039° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Strojna 3
2390 Ravne na Koroškem
Dvorišče kmetije Močnik

Čas

n a s ta n k a :

Vodno korito stoji na tem mesto že od nekdaj.

Lastnik / Varuh:
Kmetija p.d. Močnik
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Votla peč

K at e g o r i j a :

Naravni spomenik, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Votla peč pred Ravnami je velik blok pegmatita, ki se je v preteklosti odlomil od više ležečih skalnih pobočij in predstavlja naravni most,
pod katerim teče reka Meža. Ta izredno redka naravna znamenitost je
edinstven geomorfološki pojav v Sloveniji.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ljudska zgodba pripoveduje, da je nekoč cela Mežiška dolina bila jezero. Raztezalo se je od Kramarice pri Črni do Votle peči pri Ravnah.
Hči prevaljskega grofa in sin pliberškega grofa sta se na skrivaj videvala. Ker ju je ločilo veliko temno jezero sta se drug do drugega vozila s
čolnom. Nekoč pa je na poti hči prevaljskega grofa utonila. Grof se je
zaobljubil, da bo postavil cerkev sv. Mariji, če jo najdejo. Jezero je pri
Ravnah, pri Votli peči, izpodjedlo skalo in izteklo. Našli so truplo grofove
hčerke, grof pa je izpolnil obljubo in postavil cerkev.
Zaradi tega se cerkev imenuje Marija Devica na Jezeru.
Vir: Miroslav Osojnik, Sodobni mestni utrip, Ravne na Koroškem. 750
let prve pisne omembe, str.76.; Mojca Bedjanič, Votla peč. Tipkopis, Maribor, 23.10.2009; Vinko Möderndorfer: Koroške narodne pripovedke.
Celje, Mojca Möderndorfer, 2000, str. 234235.

Geo-Koordinate:
46.54741059537627° geogr. širina, 14.97159719467163° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2390 Ravne na Koroškem
Peč leži v reki Meži, ob cesti od Raven na Koroškem
proti Dravogradu.
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Vrata na nekdanji gostilni
Likevič

K at e g o r i j a :

Portal, vrata, Fasadni ornament

Opis
Lesena vrata z dvema steklenima linama in železnimi rešetkami.
V bližini hiše stoji gospodarsko poslopje, kjer so lesena vrata na
podstrešje, na katerih je vrezana letnica 1895 (slika 3).

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Gostilna so postavili ob cesti poleg predhodne lesene gostilne. Gostilna
je bila furmanska. Obstaja legenda o zlatem 'zotlno' (sedlo), ki ga bi naj
zakopali pri bližnjem mostu, kjer še sedaj 'votlo poje' če pelje težje vozilo preko mostu. Po pripovedovanju, naj bi bil prvotni priimek lastnikov
Lemež a so ga ponemčili v Anton Lajmiš. Domnevno naj bi bil takratni
lastnik Anton Lajmiš v daljnem sorodu z nekdanjim koroškim deželnim
glavarjem Arthurjem Lemischem.

Geo-Koordinate:
46.54424401350554° geogr. širina, 14.945070147514343° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dobja vas 120
2390 Ravne na Koroškem
Na Ravnah na Koroškem, v mestni četrti Dobja vas,
pri Likeviču

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na linah sta dve železni rešetki, na katerih sta inicialki
graditelja zgradbe A L (Anton Lajmiš) ter letnica
izgradnje 1903.

Čas

1903

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Solastnika nekdanje gostilne, Marija in Anton Pečnik
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Zdravstveni dom

K at e g o r i j a :

Fasadni ornament

Opis
Stavba Zdravstvenega doma je danes sestavljena iz treh traktov, pravokotne oblike, ki so enonadstropni. Dva izmed treh sta med seboj povezana v obliko črke T, medtem ko tretji stoji ločeno zase. Vsi trakti so
pokriti z dvokapno streho.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Stavbo zdravstvenega doma so začeli načrtovati že kmalu po koncu
druge svetovne vojne, a se je njena gradnja nekoliko zavlekla. V istem
času so bile zaradi številnih delovnih nezgod potrebe po lastni ambulanti tudi v železarni vse večje. Posledično je obratna ambulanta pričela
obratovati maja 1951. Stavba zdravstvenega doma pa je v istem času
ponovno začela rasti, predvsem zaradi pomoči države, ki je odobrila
potrebna finančna sredstva. Ko je bila stavba zgrajena, je Svet za ljudsko zdravstvo LRS ambulanto opremil z modernimi instrumenti in ostalimi sanitetnimi potrebščinami. Dokončali so jo v letu 1953. Iz opisa ambulante izvemo naslednje: »V pritličju levo sta dve zdravniški in zobna
ordinacija, za čakalnico služi prostoren hodnik. Desno so sobe za ležeče
bolnike s 7 posteljami in soba za bolničarke. Levo v prvem nadstropju je
soba za steriliziranje obvezilnega materiala z novim avtoklavom in aparatom za destiliranje vode. Nato sledi soba za fizikalno terapijo, soba za
šokirane, mala operacijska soba in laboratorij. V tem delu stavbe je tudi
rentgenska soba s temnico. Imajo en rentgenski aparat, svojega ima
tudi zobna ambulanta. V ambulanti so sprejemali za dalj časa le bolnike,
ki so jim svojci prinašali hrano. Ambulanta je telefon lahko uporabljala
le 7 ur na dan, v času ko je delovala pošta. V letu 1953 so v mestu odprli
tudi lekarno in pridobili zdravniško ordinacijo v tovarni.
V okviru zdravstvenega doma na Ravnah so razvijali zdravniško službo,
v sedemdesetih letih tudi medicino dela, katere nosilec je bil dr. Janko Sušnik. Zdravstveno osebje je sodelovalo s prebivalci in z različnimi
društvi, kot sta društvo invalidov, društvo diabetikov itd. ter zanje organiziralo različne tečaje in predavanja. Stavbo zdravstvenega doma so
z vsakim desetletjem povečevali z dograditvijo novih prostorov in tako
širili dejavnost.
Z zdravstvom so povezane tudi krvodajalske akcije, prostovoljne darovanje krvi, ki je bilo po drugi svetovni vojni zelo množično, saj je kri
prostovoljno darovalo več sto ljudi letno.
Vir: Anton Novak, Za zdravstveni podvig kraja. Nastanek, pomen in
namen nove ambulante Guštanj. Koroški fužinar, 1952, št. 1-3, str. 4;
Služba ambulante v Guštanju. Koroški fužinar, 1952, št. 1-3, str. 29; Borba v ambulanti. Koroški fužinar, 1958, št. 4-9, str. 8.

Geo-Koordinate:
46.5429826421936° geogr. širina, 14.967767000198364° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ob Suhi 11
2390 Ravne na Koroškem
Objekt stoji ob cesti, ki pelje proti naselju Javornik.
Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem

Čas

1953

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Ravne na Koroškem
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Železniški most
na Ravnah na Koroškem

K at e g o r i j a :

Most, Obrt / Kmetijstvo / Industrija

Opis
Železniški most je kamnit in ima dva loka, katera prečkata cesto in potok Stronjska reka.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Železniški most so zgradili v času gradnje Koroške železnice, ki je povezovala Maribor in Celovec.
Vir: Ivan Mohorič, Industrializacija Mežiške doline, Maribor 1954; Ivan
Mohorič, Zgodovina železnic na Slovenskem, Ljubljana 1968.

Geo-Koordinate:
46.54752767224308° geogr. širina, 14.965953826904296° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

2390 Ravne na Koroškem
Železniški most se nahaja na severnem delu Raven
ob izlivu potoka Stronjska reka v reko Mežo.

Čas

n a s ta n k a :

Med letoma 1861 in 1863

Lastnik / Varuh:
Slovenske železnice
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Znamenje pri Štratneški
žagi

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Zidano znamenje z nišo. Ima dvokapno streho krito z opeko. Nad nišo
je niša v obliki trilista.
Znamenje s poslikavo in nišo v obliki trilista v timpanonu.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Datum nastanka je neznan. V ravenski župnijski kroniki pa se najde zanimiv zapis o kipu Brezmadežne, ki je bil v kapeli do leta 1952. Restavrator Anton Blatnik iz Maribora je kip obnovil in ko so odprli novo
kapelo v mariborskem bogoslovju, je župnik Jaroš Kotnik kip posodil
tej ustanovi.
Vir: Igor Glasenčnik.
Geo-Koordinate:
46.531491695844934° geogr. širina, 14.966983795166016° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podkraj
2390 Ravne na Koroškem
Znamenje stoji na mestu nekdanje Šrotneške žage
pod Preškim vrhom, Podkraj, Ravne na Koroškem.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V glavni niši je Mati Božja, v trilistni niša pa je naslikana Sveta Trojica.

Umetnik/umetnica:

Slikar, restavrator Škerlec je niše poslikal ob obnovi
cerkve sv. Antona na Ravnah.

Čas

n a s ta n k a :

Zadnja četrtina 19. stoletja

Evidenčna
EŠD 14064

številka dediščine:
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Znamenje sv. Izidorja

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Zidano znamenje z notranjo nišo in poslikavo. Streha je dvokapna in
krita z opeko.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je bila zgrajena 1912, zgodba o namenu njene postavitve ni znana.
Obnovili so jo dve letu po tistem, ko jim je umrl sin Drago. Sosed jo je na
grobo ometel, g. Hojnik je poslikal podobo sv. Izidorja.
Vir: Rozalija Rožen,2009.

Geo-Koordinate:
46.5170161873856° geogr. širina, 14.976403713226318° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Podgora
2394 Kotlje
Kapelica sv. Izidorja stoji na travniku vzhodno od
cerkve sv. Mohorja in Fortunata na Štrotneku.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis: JEZUS - DOBRI PASTIR
Poslikava sv. Izidorja

Umetnik/umetnica:

zadnja poslikava: Ivan Hojnik

Čas

n a s ta n k a :

1912, obnovljena 1989

Lastnik / Varuh:

Rozalija Rožen jo oskrbuje

Evidenčna
EŠD 14061

številka dediščine:
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Kapelca pod lipo

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Zidano slopno znamenja ima več niš. Pokriva ga štirikapna streha z
opečnato kritino.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po eni izmed pričevanj je kapelica nastala na mestu kjer si je gostilničar
Anton Lajmiš ob delovni nezgodi zlomil nogo.

Geo-Koordinate:
46.54449490679936° geogr. širina, 14.942328929901123° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dobja vas
2390 Ravne na Koroškem
Na Ravnah na Koroškem, v mestni četrti Dobja vas,
pri naselju vrstnih hiš

Čas

n a s ta n k a :

17. stoletje, obnovljena okoli 1910

Lastnik / Varuh:

Četrtna skupnost Dobja vas

Evidenčna
EŠD 7664

številka dediščine:

173

Znamenje v središču
mesta Ravne
na Koroškem

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Pred hišo v Trgu Svobode 6 na Ravnah je v podpornem zidu narejena
polkrožno obokana niša, v kateri je lesen križ z razpelom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Mimo znamenja še danes vodi cesta do bližnjih hiš, ampak nekdaj je
bila to glavna cesta iz Raven proti Kotljam.

Geo-Koordinate:
46.54481221136341° geogr. širina, 14.967563152313232° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Trg Svobode 6
2390 Ravne na Koroškem
Znamenje se nahaja pred hišo Trg svobode 6 na Ravnah, v podpornem zidu.

Upodobljeni

motivi

Lesen križ z razpelom

/

napisi:
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»Partizanski prehod«
na Dobrijah

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spomenik je oblikovan iz dveh traverz, železniških tirnic, med katerima
je velika peterokraka zvezda. Pod njo je pritrjena napisna plošča.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Obeležje je posvečeno spominu na prehod članov KPS in SKOJ-a, ki so
v letih 1926-1930 po tej poti vzdrževali zvezo s tujino, in partizanskih
enot, ki so na tem mestu prečkale progo, cesto in reko Mežo. Minerski vod 1. bataljona Vzhodnokoroškega odreda je 27.7.1944 opravil
uspešno diverzantsko akcijo.
Obeležje ima ljudsko ime »Partizanski prehod«.
Vir: Miroslav Osojnik, Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 72.

Geo-Koordinate:
46.54974175456431° geogr. širina, 14.98286247253418° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Dobrije
2390 Ravne na Koroškem
Obeležje stoji med železniško progo in cesto Ravne
na Koroškem-Dravograd v bližini Malgajevega spomenika na Dobrijah.

Upodobljeni

motivi

Napis na plošči:
1941
PARTIZANSKI PREHOD
1945

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Zasnova: ŽTP Maribor

Čas

n a s ta n k a :

12. 12. 1975

Lastnik / Varuh:

KO ZZB NOV Ravne na Koroškem
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