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Spomeniki in kulturna dediščina
v občini Ribnica na Pohorju
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 partnerji 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 Ribnica na Pohorju, za njo župan Srečko Geč
Redakcija: Karla Oder, Srečko Štajnbaher
Fotografije in besedila: Vinko Skitek, Andreja Šipek, Srečko Štajnbaher,
Mojca Štuhec
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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Uvodna misel!
Štirinajst stoletij se človek naseljuje na področju, ki ga pokriva Občina Ribnica
na Pohorju. Včasih je bil prostor bolj naseljen, prvi zapis Ribnica-Reyvinich pa je
nastal 18. 05. 1266. Sredi 17. stoletja je bilo v Ribnici na Pohorju z okolico okoli 75
gospodarstev. Skozi vso zgodovino je bila osnovna gospodarska panoga kmetijstvo. Vendar pa so druge gospodarske panoge ponesle imena naših krajev
daleč v svet. Steklo, les in kamen so zaznamovali 200 let zgodovine teh krajev.
Zaradi bogate gospodarske aktivnosti se lahko pohvalimo tudi z bogato kulturno, tehnično in naravno dediščino, saj so bili lastniki steklarn in kamnolomov dokaj napredni in so razvoju tako v tehničnem kot tudi v izobraževalnem
smislu namenjali dokaj veliko pozornost. Ohranitvi dediščine posveča lokalna
skupnost z raznimi društvi posebno pozornost. Tudi zato smo veseli projekta
Biseri naše kulturne krajine in publikacij, ki predstavljajo dediščino. Vsem, ki so
kakorkoli pripomogli k izdaji publikacij, se v imenu Občine Ribnica na Pohorju in
mnogih rodov, ki so živeli na tem prostoru, iskreno zahvaljujem.
Srečko Geč
Župan občine Ribnica na Pohorju
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BISERI NAŠE KULTURNE KRAJINE
Dediščina so dobrine, podedovane iz preteklosti, ki jih Slovenke in Slovenci,
pripadnice in pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti in romske
skupnosti, ter drugi državljani in državljanke Republike Slovenije opredeljujejo
kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, verskih in drugih prepričanj, znanj in
tradicij. Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz medsebojnega vplivanja
med ljudmi in prostorom skozi čas. Dediščina se deli na materialno, ki jo pred
stavljata premična in nepremična dediščina in živo dediščino.
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je pristojen za varovanje
nepremične kulturne dediščine. Vsa zavarovana in registrirana kulturna dediš
čina je vpisana v Register nepremične kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo. V projektu je ZVKDS OE Maribor izvajal popis tiste dediščine, ki je uradno
registrirana. Ta razdelitev dela na terenu je bila potrebna predvsem iz razloga, da
ne bi popisovalci določenih zadev obravnavali dvakrat. Za uraden vpis dediščine
v register namreč niso bili potrebni številni podatki, predvsem ne zgodbe o
nastanku malih spomenikov, zato smo v sklopu projekta opravili pregled stanja teh spomenikov in dodali zgodbe o njihovem nastanku, prav tako pa na ta
način populariziramo kulturno dediščino ne samo pri lastnikih in udeležencih v
projektu, ampak tudi ostali zainteresirani širši javnosti. Sami rezultati projekta dajejo veliko možnosti vključevanja kulturne dediščine v razvojne projekte občin.
Srečko Štajnbaher
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Maribor

4

BISERI NAŠE KULTURNE KRAJINE IN NJIHOVE
ZGODBE
Projekt Biseri naše kulturne krajine / Juwelen unserer Kulturlandschaft lahko
uvrstimo v okvir medkulturnega dialoga, katerega cilj sta zbliževanje narodov
in razcvet kulture. V času globalizacije je poudarek na skupni kulturni dediščini
in spoštovanju nacionalnih in regionalnih raznolikosti. Tako je za uspešen medkulturni dialog potrebno medsebojno poznavanje, razumevanje, strpnost in
zaupanje. Unescova Univerzalna deklaracija o kulturni raznovrstnosti trdi, da so
spoštovanje razno vrstnosti kultur, strpnost, dialog in sodelovanje v skupnem
razumevanju in zaupanju med najboljšimi poroki za mednarodni mir in varnost.
Koroški pokrajinski muzej je regionalna ustanova za varovanje premične kulturne dediščine in z njo povezane zgodovine in načina življenja na območju
Mežiške, Mislinjske in Dravske doline. Posamezni muzejski predmeti, eksponati,
so nosilci različnih informacij o predmetu samem, kot tudi o širšem prostoru in
času, zato je celovita obravnava kulturne dediščine in zlasti povezovanje snovne
in nesnovne oz. žive dediščine pomemben pristop za njeno uspešno ohranitev.
Tudi pri nesnovni dediščini je potrebno upoštevati njene globoko zakoreninjene soodvisnosti med nesnovno in snovno kulturno dediščino ter naravno
dediščino. Dokumentiranje „malih spomenikov“, biserov naše kulturne krajine in
njihovih „življenjskih zgodb“ in objava na skupni spletni bazi opozarja tudi na
njihovo vlogo pri sooblikovanju kulturne krajine, vzpodbuja lastnike in skrbnike, laično in strokovno javnost k oblikovanju pozitivnega odnosa do kulturne
dediščine in njene ohranitve ter vzpodbuja vključevanje kulturne dediščine v
turistično ponudbo.
Karla Oder
Koroški pokrajinski muzej, Ravne na Koroškem
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Ambroževo znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Novejše znamenje je zgrajeno v tradiciji 17. stoletja. Znamenje ni horizontalno členjeno, v stranicah so polkrožne niše.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Obnova pred prbližno 30 leti,vendar slaba. Zaradi betonske obloge, vlaga in kurši se omet.
Razlog za nastanek zamenja spomomin na kugo.

Geo-Koordinate:
46.542864079662955° geogr. širina, 15.30618667602539° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornji Lehen na Pohorju 15
2364 Ribnica na Pohorju
Znamenje pri domačiji Ambrož in pri hiši Lehen 53.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V nišah so bili naslikani svetniki, vendar kje danes vse
preblejno.

Čas

n a s ta n k a :

18. stoletje

Lastnik / Varuh:
Medved Miha

Evidenčna
8153

številka dediščine:
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Breznikova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela zaprtega tipa ima pravokotno tlorisno obliko, polkrožno
obokan vhod v kapelo in dvokapno leseno streho prekrito s šitlni. Vhod
v kapelo zapirajo kovana železna vrata. Kapela ima na vsaki zunanji
strani plitvo polkrožno oblikovano stensko nišo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po ustnem izročilu je bila kapela sv. Jožefa zgrajena po vsej verjetnosti v začetku 19. stoletja, letnica ni znana, prav tako ni natančno znano
kdo jo je dal postaviti. Postavljena je bila v spomin na tragičen dogodek, ki se je pripetil na mestu, kjer danes stoji kapela. Ob kapeli je rasla
mogočna lipa, ki jo je leta 1983. leta podrlo neurje. Kmalu po neurju pa
je v kapelo zadel s tovornjakom nepreviden šofer in jo zrušil. Tako je bila
kapela leta 1984 na novo zgrajena po prvotni podobi v sodelovanju s
spomeniškim varstvom v Mariboru, leta 1985 pa je bila ob njej posajena
mlada lipa.
Vir: http://www.zupnijaribnicanapohorju.si.

Geo-Koordinate:
46.555126° geogr. širina, 15.273497° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Orlica 25
2364 Ribnica na Pohorju
Na Breznikovi kmetiji na Zgornji Orlici 25 stoji na
hribčku ob lokalni cesti, ki vodi proti Janževskemu
Vrhu.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Nad vhodom v kapelo je naslikan napis: »Sv. Jožef
prosi za nas.« V kapeli visi slika sv. Jožefa in manjše
razpelo.

Čas

n a s ta n k a :

Začetek 19. stoletja, na novo postavljena 1984

Lastnik / Varuh:
Hudernik Franc
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Burgrafova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa je historicistična arhitektura z bidermajerskimi
reminiscencami.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Imenovana tudi Marijina kapelica, postavljema je bila ob stari cesti čez
greben v Ribnico.

Geo-Koordinate:
46.53583841809947° geogr. širina, 15.279922485351562° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ribnica na Pohorju 64
2364 Ribnica na Pohorju
Stoji pri hiši Ribnica na Pohorju 64, ob staro Burgrafovi domačiji.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Posvetilni napis nad portalom in podobi svetenikov v
naši na straneh kapele.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje

Lastnik / Varuh:

Občina Ribnica na Pohorju

Evidenčna
8166

številka dediščine:
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Fasadna poslikava
na Miklavčevi hiši

K at e g o r i j a :

Slika, kip, Fasadni ornament

Opis
Na mestu nekdanjega okna je naslikana na zunanjo steno podoba Jezusa na Oljski gori. Poslikava je zaščitena z zasteklitvijo.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Fasadna poslikava nima posebnega namena, je pa naslikana na mestu,
kjer so v zidu odkrili slepo okno.

Geo-Koordinate:
46.548756° geogr. širina, 15.261911° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Orlica 28
2364 Ribnica na Pohorju
Poslikava se nahaja na zunanji steni stanovanjske
hiše domačije Miklavc na Zgornji Orlici 28.

Upodobljeni

motivi

Jezus na Oljski gori

/

napisi:

Umetnik/umetnica:
Jerič iz Rogaške Slatine

Čas

2002

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Miklavc
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Fornecijeva kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela iz prve polovice 19. stoletja je zaprtega tipa. Vhodna fasada je
klasicistično členjena s polkrožnim portalom ter štirimi pilastri. Notranjost je grebenasto obokana.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ob prenovi in preslikavi je bila Fornecijeva kapelica leta 1998 tudi nekoliko spremenjena. Trikotni zaključek na pročelju so oblekli z lesom
in pročelje prebarvali enobarvno, tako da ni več poudarjena členitev s
štirimi pilastri.

Geo-Koordinate:
46.53592698251591° geogr. širina, 15.296359062194824° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornji Lehen na Pohorju
2364 Ribnica na Pohorju
Kapela stoji na ovinku, malo nad lokalno cesto, v
neposredni bližini pri hiši Lehen 72.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Poslikave svetnikov, presliakva iz leta 1998,kip Marije
v notranjščini.

Umetnik/umetnica:
Franc Vidmar 1998

Čas

n a s ta n k a :

1. polovica 19. stoletja

Lastnik / Varuh:

Forneci Jožef, Zgornji Lehen an Pohorju 30

Evidenčna
8152

številka dediščine:
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Grobna kapela

K at e g o r i j a :

Grobna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je pravokotne tlorisne oblike in jo pokriva dvokapna streha pokrita z pločevino. Nad vhodom na vrhu strehe je pritrjen lep kovinski
križ. Kapela ima na vsaki strani eni šilasto oblikovano okno. Vhod v kapelo je šilasto oblikovan in ga zapirajo lesena zastekljena vrata. V trikotu nad vhodom je narejena zidna lina podobna triperesni deteljici. Ob
vhodu sta z štukaturo nakazana dva stebra.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
V kapeli je pokopana družina Rietschnig. Ne dolgo nazaj pa so v njej
pokopali tudi Alojza Miheliča, o čemer nam priča pogrebni leseni križ
v njej.

Geo-Koordinate:
46.538881° geogr. širina, 15.275527° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ribnica na Pohorju
2364 Ribnica na Pohorju
Kapela stoji na pokopališču v Ribnici na Pohorju.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapeli so kipi Marije z Jezusom, sv. Jožefa in sv.
Antona Padovanskega. Na stropu kapele je naslikan
napis v nemškem jeziku: »Friede ihrer Asche! Auf
wieder sehen!«

Lastnik / Varuh:
Mihelič Marjan
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Jakobova kapelica

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica je pravokotnega tlorisa, pokrita z opečno dvokapnico. Fasade
členi šilasta vratna odprtina z lesenimi vratnicami. V notranjščini je kip
Jezusa z gorečim srcem.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Spomin na leto 1932, ko je bil Maksimilijan Držičnik (Ribnica 1903-1978
Maribor) prejel duhovniško poveličanje v Rimu in postal župnik v škofiji
Lavant.

Geo-Koordinate:
46.52721745699695° geogr. širina, 15.275373458862304° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Hudi Kot 9
2364 Ribnica na Pohorju
Kapelica stoji ob domačiji Jakob (Hudi Kot 8), vzhodno od ceste od Ribnice na Pohorju proti Črnemu
vrhu.

Čas

n a s ta n k a :

začetek 20. stoletja

Lastnik / Varuh:
Zapečnik Janko

Evidenčna
27215

številka dediščine:
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Kogelnikova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Zidana kapela zaprtega tipa ima pravokotno tlorisno obliko in jo pokriva dvokapna streha prekrita s strešno opeko. Vhod v kapelo zapirajo
lesena dvokrilna vrata. Na zunanji strani kapele sta dve zidni niši, ki sta
poslikani.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je postavil nekdanji gospodar na kmetiji (ded od Andreja Petruna) zaradi svoje srečne vrnitve iz prve svetovne vojne.
Vir: Petrun Andrej,19.4.2011.

Geo-Koordinate:
46.531610° geogr. širina, 15.277487° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Hudi kot 3
2364 Ribnica na Pohorju
Kapela stoji na domačiji Kolegnik v Hudem Kotu 3.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na levi zunanji niši je naslikana podoba sv. Florijana,
na desni pa sv. Frančiška Asiškega. V notranjosti je
postavljen kip Lurške Marije, nad njo pa napis: »SV.
MARIJA PROSI ZA NAS.« Na levi notranji strani je naslikana podoba srca Jezusovega, na desni pa podoba
srca Marijinega. Na oltarni mizi pa je naslikan Marijin
kronogram.

Umetnik/umetnica:
Vidmar Franc

Čas

1997

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Petrun Andrej
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Križev pot na Ribnici
na Pohorju

K at e g o r i j a :

Križev pot, Kapela / Križev pot

Opis
Od župnijske cerkve sv. Jerneja vodi do podružnične cerkve sv. Lenarta
14 kapelic križevega pota. Zgrajene so bile leta 1774 v baročnem stilu in
čudovito povezujejo obe cerkvi. Ob križevem potu vodi tudi zadnja pot
večine krajanov, kajti ob cerkvi sv. Lenarta je pokopališče.
Baročen križev pot s kapelicami, ki niso vse enako oblikovane je edinstven na območju Pohorja oziroma Dravske doline.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Križev pot v obliki 14 kapelic, od katerih vsaka predstavlja po eno postajo. Take kapelice so pogosto postavljene po pobočju hriba, ki se potem
imenuje Kalvarija, ker predstavlja hrib, na katerem je bil Jezus križan.
Sicer je Križev pot sodi med standardno opremo katoliških cerkva. Sestavljen je iz 14 slik, ki imajo standardizirano vsebino in jih imenujemo
tudi postaje križevega pota. Postaje, kot jih poznamo danes, so nastale
v 17. stoletju.V vsaki kapeli je drugi ikonografski motiv Kristovega trplenja.

Geo-Koordinate:
46.53747683642247° geogr. širina, 15.272369384765625° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ribnica na Pohorju
2364 Ribnica na Pohorju
Stoje med župnijsko cerkvijo v Ribnici in podružnično
cerkvijo sv. Le narta, ob lokalni cesti oziroma v drevoredu.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Kapele trenutno so popolnoma prazne in neposlikane.

Čas

1774

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Župnjiski urad Ribnica na Pohorju

Evidenčna
8165

številka dediščine:
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Kunčnikova kapelica

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Neogotska kapelica kvadratnega tlorisa, pokrita z dvokapnico. Fasade
členijo šilaste odprtine, poslikane stranske niše, pilastri. V notranjščini
kip Matere božje in v celoti poslikan interier.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Prababica od g. Zapečnika, je dala v začetku 20. stoletja postaviti tole
kapelico v zahvalo, da je njena hči prebolela hudo bolezen.

Geo-Koordinate:
46.53570557120395° geogr. širina, 15.266790390014648° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ribnica na Pohorju 15
2364 Ribnica na Pohorju
V središču vasi Ribnica na Pohorju. Na desni strani
glavne ceste skozi Ribnico v smeri Hudega kota.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapeli v gotsko zašiljeni niši kip moleče Matere
Božje, na levo in desno naslikana (v približno enakih
proporcih kot kip)Jezus (Srce Jezusovo)in Marija
(Brezmadežno srce Marijino). Na zunanjščini je nad
portalom posvetilni napis, vendar v tem stanju kapelice težko berljiv. Na straneh v dveh nišah upodobivi
svetnikov z malim Jezusom.

Čas

n a s ta n k a :

začetek 20. stoletja, 1908

Lastnik / Varuh:
Zapečnik Aleš

Evidenčna
27216

številka dediščine:
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Miklavčeva kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je pravokotne tlorisne oblike in jo pokriva dvokapna streha pokrita z pločevino. Kapela ima polkrožno oblikovan vhod v notranjost, ki
ga zapirajo lesena vrata.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelo je zgradil ded Ivana, ki se je zaobljubil ob ženini težki nosečnosti,
saj sta bila žena in otrok v nevarnosti. Ženo in otroka so rešili in sezidali
to znamenje. Kapelo so obnovili leta 1997, ko so prvotni kipec zamenjali z novim, ki nima takšne zgodovinske vrednosti. Originalni kipec pa
so shranili. Kapelo so potem ponovno obnovili leta 2005/06.
Ustni vir: gospa Miklavc, 2010.

Geo-Koordinate:
46.548531° geogr. širina, 15.261845° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Orlica 28
2364 Ribnica na Pohorju
Kapela stoji nad stanovanjsko hišo na domačiji p.d.
Miklavc na Zgornji Orlici 28, Ribnica na Pohorju.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Nad vhodom je naslikana letnica 1905. Na vsaki strani
kapele je naslikano eno polkrožno okno. V notranjosti je kip Marije in nabožna slika.

Čas

n a s ta n k a :

1905, obnovljena 1997 in 2005/2006

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Miklavc
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Partizansko grobišče

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Skupinski grob z nagrobnikom, posvečenim sedmim padlim partizanom (1941-1945). Je izdelan iz klesanega kamna. Ima obliko pravokotne kamnite plošče navpično postavljene med dva kamnita stebra.
Na plošči je posvetilni napis.

Geo-Koordinate:
46.539198° geogr. širina, 15.274786° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ribnica na Pohorju
2364 Ribnica na Pohorju
Spomenik stoji na pokopališču v Ribnici na Pohorju.

Upodobljeni

motivi

Napis na spomeniku:
SPOMIN BORCEM – NOV
Med padlimi je znan
GAVRILO ILIČ – GAŠO
Iz Mostarja,
namestnik komisarja
13. Bračičeve brigade
21.11.1922 – 15.5.1944

Čas

1975

/

napisi:

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Ribnica na Pohorju, Zveza borcev za vrednote
NOB Ribnica na Pohorju

Evidenčna
EŠD 8225

številka dediščine:

17

Pokopališki križ

K at e g o r i j a :

Pokopališki križ, Znamenje / Križ

Opis
Lesen križ z lesenim korpusom je pokrit z dvokapno streho iz pločevine.
Z hrbtne strani so na križ pritrjene deske v obliki deltoida.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Pokopališki križi so na pokopališčih postavljeni kot simboli upanja.

Geo-Koordinate:
46.539026° geogr. širina, 15.275189° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ribnica na Pohorju
2364 Ribnica na Pohorju
Križ stoji v središču pokopališča v Ribnici na Pohorju.

Upodobljeni

motivi

Razpelo s Križanim.

/

napisi:

Lastnik / Varuh:

Župnija Ribnica na Pohorju
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Purova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica iz leta 1899 ima kvadraten tloris, pokrita je z opečno kritino.
Fasade členijo polkrožne poslikane niše, polstebra in trikotno čelo.
Notranjščina je poslikana.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapelica iz leta 1899.

Geo-Koordinate:
46.55827012034212° geogr. širina, 15.292625427246093° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornji Janževski Vrh 10
2364 Ribinica na Pohorju
Kapelica stoji severno od domačije Pur (Zgornji
Janževski vrh 10), ob cesti, ki vodi iz Ribnice na Pohorju na Janževski vrh.

Čas

1899

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Korman Ana, Zgornji Janževski Vrh 10

Evidenčna
21522

številka dediščine:
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Reseva kapelica

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapelica zaprtega tipa je baročna arhitektura s sočasnim kipom sedeče
Marije z Jezusom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela stoji na domačiji Res in je nastala v prvi polovici 19.stoletja.

Geo-Koordinate:
46.535070853773064° geogr. širina, 15.253744125366211° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Hudi Kot 60
2364 Ribnica an Pohorju
Pri domačiji Res, Hudi Kot 60, južno ob cesti.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Upodobitve preslikave iz leta 2003.

Čas

n a s ta n k a :

19. stoletje, 1838

Lastnik / Varuh:

Lastnik: Javno dobro občine Radlje ob Dravi, začani
upravljalec: Javno dobro občine Ribnica na Pohorju

Evidenčna
8149

številka dediščine:
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Skulptura pieta
pred župnijsko cerkvijo

K at e g o r i j a :

Skulptura, Kultni in pravni spomenik

Opis
Skulptura je narejena iz lesa.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Skulpturo je župniji podaril Franc Pliberšek iz Maribora v spomin na
smrt prijateljeve žene.
Ustni vir: Fredi Mlinarič, župnik župnije Ribnica na Pohorju, 2010.

Geo-Koordinate:
46.535274° geogr. širina, 15.268065° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ribnica na Pohorju
2364 Ribnica na Pohorju
Lesena skulptura stoji pred župnijsko cerkvijo na
Ribnici na Pohorju.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Pieta. Marija drži v naročju svojega mrtvega sina
Jezusa.

Umetnik/umetnica:

Pliberšek Franc iz Maribora

Lastnik / Varuh:

Župnija Ribnica na Pohorju
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Slinkarjevo znamenje

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Zidano znamenje z glavno in dvema stranskima nišama ima pravokotno tlorisno obliko in ga pokriva dvokapna lesena streha prekrita s
strešno opeko. Vse niše so polkrožno obokane.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Po pripovedovanju domačih je bil na njihovi domačiji nekdaj hlapec, ki
se je zagledal v sosedovo deklo, h kateri je hodil vasovat. Na kvaterno
nedeljo, ko so vsi domači molili rožni venec je šel on vasovat. Na mestu
kjer stoji to znamenje ga je zgrabil mali možak (hudič) in ga tako dolgo
premetaval sem in tja in ga na koncu vrgel domov, ravno v trenutku,
ko so domači končali z molitvijo. V spomin na ta dogodek so nato pri
odcepu do domačije Slinker postavili to znamenje, da ta možak (hudič),
ne bi mogel spet do hiše.
Vir: Jesenšek Štefanija, 19.4.2011.

Geo-Koordinate:
46.549265° geogr. širina, 15.282440° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornji Janževski vrh 2
2364 Ribnica na Pohorju
Znamenje stoji pri odcepu ceste k domačiji Slinker na
Zg. Janževskem vrhu 2.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V osrednji niši je naslikana podoba rožnovenske Marije z detetom Jezusom, pod sliko pa napis:
»KRALJICA ROŽNEGA VENCA PROSI ZA NAS.«
Na oboku niše je naslikan krog z križem in črkami
»A.D. 2005 OBNOVLJENO.«
Pod nišo je naslikan Marijin kronogram. V levi zunanji
niši je naslikana podoba sv. Jožefa, v desni pa sv. Antona Padovanskega. Na hrbtni strani je upodobljen
križani Kristus.

Umetnik/umetnica:

Vidmar Franc, poslikave 2005

Čas

n a s ta n k a :

Obnovljena 2005

Lastnik / Varuh:
Jesenšek Štefanija
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Spomenik Miranu Cizlju

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Pomnik

Opis
Spomenik sestavlja pravokotni granitni blok, ki ima na sprednji in zadnji strani pritrjeno pravokotno kovinsko ploščo s posvetilnim napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Miran Cizelj, slovenski športnik in partizan, * 8. maj 1915, Gradec, † 18.
januar 1944, Spodnje Vetrno.
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Miran_Cizelj

Geo-Koordinate:
46.497102° geogr. širina, 15.255161° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Hudi kot 24
2364 Ribnica na Pohorju
Spomenik stoji v neposredni bližini Ribniške koče,
Hudi Kot 24.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na sprednji spominski plošči je napis:
ZEMLJO SLOVENSKO
SI LJUBIL
Z ŽAROM SRCA,
JULIJSKE VODE, SMUČIN
SPREBRNENJE,
TIHE GOZDOVE
IN STENE
PREVISNIH GORA,
NJEJ SI PODARIL
NAJDRAŽJE
ŽIVLJENJE.
Napis na plošči na hrbtni strani se glasi:
MIRANU CIZLJU
DOMOLJUBU IN
KOMUNISTU,
VSESTRANSKEMU
VRHUNSKEMU
ŠPORTNIKU, ALPINISTU
DRŽAVNEMU
SMUČARSKEMU PRVAKU,
ČLANU 1.SSK MARIBOR.
ROJEN 1915
PADEL V NOB 1944
SMUČARSKI KLUB
BRANIK 1980.

Čas

1980

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Ribnica na Pohorju
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Spomenik NOB

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Na osrednjem trgu v Ribnici na Pohorju stoji 3 metre visok obelisk, na
vrhu katerega je zvezda. Na spomeniku je napis "Slava borcem NOV".

Geo-Koordinate:
46.535572° geogr. širina, 15.267532° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ribnica na Pohorju
2364 Ribnica na Pohorju
Spomenik stoji v centru vasi.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spomeniku:
ZA KAR SMO UMRLI BI HOTELI ŠE ENKRAT UMRETI –
ČUVAJTE SADOVE NAŠIH BORB – SPOMENI NAŠIM
SINOVOM 1941 – 1945 - SLAVA PADLIM BORCEM NOV

Čas

1974

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Ribnica na Pohorju, ZB NOV Ribnica na
Pohorju

Evidenčna
EŠD 18272

številka dediščine:
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Spomenik NOB
na Jezerskem vrhu

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Dvanajst metrov visok kamnit obelisk, postavljen leta 1941, je posvečen
padlim pohorskim partizanom (1941-1945). Poleg obeliska je postavljena kamnita pravokotna plošča s posvetilom in kamnita vaza.

Geo-Koordinate:
46.493860° geogr. širina, 15.264525° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Jezerski vrh
2364 Ribnica na Pohorju
Na slemenu Jezerskega vrha, v bližini Ribniške koče.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Na plošči je posvetilni napis:
»KDO NAJ BI UNIČIL POGUM VSEH SRC, ZA SVOBODO
GOREČIH? BAKLO JE UTRNILA NOČ, ISKRA JE VNELA
POŽAR DUH VAŠ JE OSTAL V LJUDEH, SE V MOČNIH
SRCIH SPET ZBUJA, V RITMU VRETEN IN KLADIV. V
SILNEM ŠUMENJU GOZDOV
1941-1961
PLANINSKO DRUŠTVO MARIBOR
OBNOVLJENO JULIJ 1997
OBČINA PODVELKA-RIBNICA«.

Čas

n a s ta n k a :

1961, obnovljeno 1997

Lastnik / Varuh:

Občina Ribnica na Pohorju

Evidenčna
EŠD 8216

številka dediščine:
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Spomenik NOB pri OŠ

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spomenik je sestavljen iz velika kvadrastega bloka pohorskega tonalita
postavljenega pokonci, na katerem je jeklena skulptura. Na kamnitem
bloku je pritrjena kovinska spominska plošča z posvetilnim napisom.
Plošča je izdelana v obliki dveh plapolajočih zastav.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Vir: http://www.atelje-kresnik.si/kipi_reliefi_spomeniki.html

Geo-Koordinate:
46.534538° geogr. širina, 15.267227° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ribnica na Pohorju
2364 Ribnica na Pohorju
Spomenik stoji pred OŠ Ribnica na Pohorju.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spomeniku:
Tu smo - in vsepovsod brez nas ne bo nobena vaša
pot!
Arih Luka, Brunčko Ivan, Cigler Gregor, Dular Franc,
Čarb Ludvik, Gradišnik Alojz, Gradišnik Karel,
Gradišnik Maks, Grebenc Franc, Gregl Jaka, Grubelnik Edi, Grubelnik Fric, Grubelnik Maks, Grubelnik
Rajko, Hartman Oto, Hrastnik Franc, Hudernik Jože,
Hudernik Roman, Kajžer Bertl, Kajžer Janko, Kogelnik
Avgust, Kolman Anton, Kolman Elizabeta, Košir Tone,
Kotnik Stanko, Krevh Miha, Lesjak Jože, Leskovar
Franc, Kačič Jože, Nunčič Ferdo, Pačnik Jože, Papotnik Alojz, Podlesek Peter, Podlesnik Franc, Pogorelec
Anton, Pokeršnik Adolf, Pušnik Simon, Pušnik Viktor,
Pungartnik Peter, Rupret Anton, Skočir Tonček, Skutnik Alojz, Svetina Ivan, Štramec Jože, Tomažič Anton,
Uran Ivan, Uran Josip, Uran Miha, Urnaut Karel, Vanco
Vili, Vajs Gregor, Verdnik Miha.
Postavljeno v letu 1981 – ob 40. letnici vstaje.

Umetnik/umetnica:

Atelje Kresnik, Zg. Vižinga

Čas

1981

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Ribnica na Pohorju, ZB NOV Ribnica na
Pohorju
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Spomenik prisilno
mobiliziranim
v nemško vojsko

K at e g o r i j a :

Vojni spomenik, Pomnik

Opis
Spomenik je narejen v obliki kamnite plošče postavljene med dva kamnita stebra. Na plošči je posvetilni napis. Material iz katerega je spomenik narejen je pohorski tonalit.

Geo-Koordinate:
46.538711° geogr. širina, 15.275240° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ribnica na Pohorju
2364 Ribnica na Pohorju
Spomenik stoji na pokopališču v Ribnici na Pohorju.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spomeniku se glasi:
V spomin padlim in pogrešanim mobiliziranim Slovencem v nemški vojski v času 1942 – 1945 iz kraja
Ribnice na Poh. in okolice župnije Ribnice.
Bisako Anton roj. 1923
Pokeršnik Kristjan roj.
1908
Dešnik Franc roj. 1918
Pokeršnik Anton roj.
1920
Drame Franc roj. 1914
Novak Maksimiljan roj
1921
Forneci Anton roj. 1923
Ovčar Srečko roj. 1926
Fišinger Mirko roj. 1924
Reflak Franc roj. 1923
Helbl Alojz roj. 1917
Rek Ivan roj. 1921
Hudernik Jože roj. 1921
Rek Anton roj. 1921
Hostinger Jože roj. 1923
Skočir Alojz roj. 1920
Kajzer Jože roj. 1923
Skrlovnik Anton roj. 1922
Knaver Roman roj. 1921
Pušnik Ludvik roj. 1919
Košir Ivan roj. 1921
Steničnik Peter roj. 1920
Kotnik Ivan roj. 1923
Voh Štefan roj. 1922
Krautberger Simon roj. 1918 Zep Lenard roj. 1924
Kutin Edvard roj. 1921
Zlatinek Edvard roj. 1913
Miklavc Franc roj. 1923 Društvo mobilizirancev l.
1999
Mrak Janez roj. 1921
Mrak Jože roj. 1925
Medved Mirko roj. 1921
Lesjak Alojz roj. 1921
Janko Anton roj. 1921

Čas

1999

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Društvo mobilizirancev
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Spomenik škofu
Maksimiljanu Držečniku

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Pomnik

Opis
Kovinski doprsni kip nekdanjega mariborskega škofa Maksimiljana
Držečnika je pritrjen na kamnit pravokotni podstavek. Kip obdaja kamnit lok.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Maksimiljan Držečnik, nekdanji mariborski škof se je rodil 5. oktobra 1903 v župniji Ribnica na Pohorju, natančneje v Orlici na domačiji
Vinšek na kar opozarja tudi spominska plošča na domačiji. Po končani
gimnaziji se je Maksimiljan odločil za študij bogoslovja, katerega je dve
leti obiskoval v Mariboru, nato pa je študij nadaljeval v Rimu, kjer je
doktoriral iz teologije in filozofije in bil leta 1932 posvečen za duhovnika.
Držečnik si je prizadeval za sožitje vernih in neverujočih v takratni
družbi in se zavzemal za prenovo krajevne Cerkve v duhu 2. vatikanskega cerkvenega zbora. Umrl je leta 1978. Bil je edini izmed slovenskih
škofov, ki je bil navzoč na vseh sejah II. Vatikanskega cerkvenega zbora
od 11. oktobra 1962 do 8. decembra 1965. Najpomembnejša vidna dela
poleg molitve škofa Držečnika so:
• prenova zunanjščine mariborske stolnice,
• ustanovitev Slomškovega dijaškega semenišča,
• izdaja celotnega Svetega pisma,
• zgraditev bogoslovnega semenišča,
• dokončna ureditev škofijskih meja,
• prizadevanje za razglasitev Slomška za svetnika,
• vnema za poživitev verskega in cerkvenega življenja v koncilskem
duhu,...
Vir: http://www.zbirka.si/maksimiljan-drzecnik/ in http://www.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/node/1492 in http://www.ribnicanapohorju.
si/index.php?Itemid=
58&id=72&option=com_content&task=view

Geo-Koordinate:
46.535211° geogr. širina, 15.267882° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ribnica na Pohorju
2364 Ribnica na Pohorju
Spomenik stoji pred župnijsko cerkvijo na Ribnici na
Pohorju.

Upodobljeni

motivi

Napis na spomeniku:
MSGR. DR.
MAKSIMILJAN DRŽEČNIK
MARIBORSKI ŠKOF
1093-1978

/

napisi:

OB 100-LETNICI
ROJSTVA
25- OBLETNICI SMRTI

Čas

2003

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Župnija Ribnica na Pohorju
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Spominska plošča
na Ribniški koči

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Pravokotno oblikovana spominska plošča z posvetilnim napisom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
"Prva planinska koča na zahodnem delu Pohorja je bil Senjorjev dom,
ki ga je zgradila podružnica SPD Maribor. Kočo so svečano odprli 10.
julija 1932. Stala je na sedlu med Jezerskim vrhom in Ribniško kočo. Na
kraju, kjer danes stoji Ribniška koča, je v kraljevini Jugoslaviji postavil
počitniško vilo mariborski tovarnar g.Josip Hutter. Obe stavbi so borci Pohorskega bataljona 9.oktobra 1942 zažgali. Po vojni so se planinci
PD Maribor - Matica odločili, da z udarniškim delom zgradijo novo planinsko postojanko na pogorišču Hutterjeve vile. Organizirali so se pod
vodstvom g.Friderika Degna, starosto mariborskih planincev. Ustanovili
so društvo »fanatikov Ribniške koče« in pričeli z delom julija 1946. Obnova je bilo končano po treh letih trdega dela in 30. novembra 1949 so
Ribniško kočo svečano predali namenu."
Vir: http://pd.paloma.si/ribniskakoca.htm

Geo-Koordinate:
46.497803° geogr. širina, 15.255633° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Hudi kot 24
2364 Ribnica na Pohorju
Plošča je pritrjena na zunanjščino Ribniške koče v
Hudem Kotu 24.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na spominski plošči se glasi:
NA TEMELJIH NEKDANJE HUTTERJEVE VILE SO
PLANINCI NAŠEGA DRUŠTVA LETA 1949 ZGRADILI
RIBNIŠKO KOČO. PD MARIBOR MATICA OKTOBER
2000.

Čas

2000

n a s ta n k a :
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Spominska plošča NOB
na stavbi občine

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Spominska plošča je pravokotne oblike, narejena je iz pohorskega tonalita in na njej je posvetilni napis.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Glej : Generalmajor Dušan Kveder-Tomaž, BORBE DIVIZIJ IN KORPUSOV NA SLOVENSKEM V POLETJU 1944. http://docs.google.com/
viewer?a=v&q=cache:oyzfVKqsDnwJ:www.dlib.si/v2/StreamFile.
aspx%3FURN%3DURN:NBN:SI:DOC-TI2773U1%26id%3D51999e642b2c-485c-bae4-8b0843967c9d%26type%3DPDF+Za%C4%8Dasno
+osvobodili+Ribnico+na+Pohorju&hl=sl&gl=si&pid=bl&srcid=ADG
EESj0lzrbkPSPNsqU54RTr2vdd3pZ9o30AsnqO_EcWU0VYoCvzmYlnIZhSBttWTfznorZWrawBNZKxSSBtphXN9yjXyeek6wTR3HtklYdsvMG9
shmqwjl5P3tRGLtkHmaXSW7z0dy&sig=AHIEtbTUH2nc4Bxe8GQL1NFWs_QM2UDHFQ

Geo-Koordinate:
46.535446° geogr. širina, 15.267270° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ribnica na Pohorju 1
2364 Ribnica na Pohorju
Spominska plošča se nahaja na zunanji fasadi stavbe
centru Ribnice na Pohorju. Ribnica na Pohorju 1.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis:
V noči od 22. na 23. avgust 1944 je I. SPUB Toneta
Tomšiča začasno osvobodila Ribnico na Pohorju. Pri
zavzetju sovražne postojanke so izgubili življenje:
Komandir I. čete II. bataljona
Zabukovec Jože – Miklavž, roj. 8.3.1923 – Hrastje pri
Grosuplju in borci:
Jelen Franc, roj. 14.9.1913 - Češnjice
Mihelak Ivan, roj. 19.4.1926 - Črnova
Novak Franc, roj. 11.12.1910 – Družmirje
Švab Karel, roj. 18.10.1918 – Strmec
Šuperina Zvonimir, roj. 29.1.1922 – Trsat
Brišnik Martin, roj. 12.10.1912 – Pesje
Savinšek Matija, roj. …Nova Štifta pri Gornjem Gradu
Ob prazniku občine Radlje, 12. Avgusta 1985.

Čas

1985

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:

Občina Ribnica na Pohorju
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Spominska plošča
Petru Miklavcu

K at e g o r i j a :

Spomenik osebnosti, Pomnik

Opis
Spominska plošča je pravokotne oblike in je narejena iz kamna. Na njej
je posvetilni napis.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Življenjepis bratov Petra Miklavca - Podravskega in Filipa Miklavca – Pohorskega:
Brata samorastnika Peter Miklavc - Podravski, prevajalec, publicist in
pisatelj se je rodil 5. aprila 1859 umrl pa je 5. novembra 1918 ter Filip Miklavc - Pohorski, gospodarski in ljudski pisatelj se je rodil 9. aprila
1863 umrl pa je 10. maja 1910, sta bila preprosta kmečka sinova, doma
iz Orlice v občini Ribnica na Pohorju. Ker po osnovni šoli nista imela
možnosti za nadaljnje šolanje, sta se izobraževala sama in dospela do
visoke razgledanosti. Zlasti sta se naučila slovanskih jezikov, Filip je
obvladal predvsem češčino. Filip je pisal pretežno gospodarske članke,
občasno prevajal iz slovanskih jezikov, zbiral narodopisno gradivo, poskusil pa se je tudi v leposlovju in napisal dve izvirni pohorski povesti:
Kamenar ter Roža in Trn.
Še dlje je prišel njegov brat Peter. Z znanjem vseh glavnih slovanskih
jezikov je ogromno prevajal in tako postal naš prvi poklicni prevajalec.
Pisal je tudi izvirne članke in ustvaril tri daljše povesti: Tlačanje, Trnjev
venec in Pod slamnato streho. Brata Podravski in Pohorski lahko veljata
za prva pohorska pisatelja.
Vir: http://www.ribnicanapohorju.si/index.php?Itemid=
58&id=72&option=com_content&task=view.

Geo-Koordinate:
46.542280° geogr. širina, 15.261411° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Orlica 33
2364 Ribnica na Pohorju
Nahaja se na fasadi Fefrletove hiše, Zgornja Orlica 33.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na plošči se glasi:
V tej hiši se je rodil pohorski samorastnik
Peter Miklavec – Podravski
1859 – 1918
Zaslužni prevajalec iz
Slovanskih literatur.
Spominsko ploščo sta mu postavila v letu 1956
Društvo prevajalcev Slovenije in Zveza Mariborskih
kulturnih delavcev.

Čas

1956

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Družina Miklavc
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Spominska plošča
Stanetu Severju

K at e g o r i j a :

Obeležje dogodka, Pomnik

Opis
Spominska tabla je narejena iz pohorskega tonalita in je pravokotne
oblike. Na plošči je spominski napis.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Stane Sever, slovenski gledališki in filmski igralec, * 21. november
1914, Ljubljana (Vič) † 18. december 1970, Ribnica na Pohorju. (http://
sl.wikipedia.org/wiki/Stane_Sever)

Geo-Koordinate:
46.535347° geogr. širina, 15.267465° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Ribnica na Pohorju 23
2364 Ribnica na Pohorju
Pritrjena je na zunanjščino hiše v Ribnici na Pohorju
23.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis:
V tej dvorani je 18. dec. 1970 zadnjikrat nastopil veliki
slovenski igralec STANE SEVER s krotkim dekletom
Dostojevskega in tako sklenil svojo umetniško in
življenjsko pot.

Lastnik / Varuh:

Občina Ribnica na Pohorju
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Strdenova kapela

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela ima pravokotno tlorisno obliko in je z zunanje strani obložena s
kamnom – pohorskim tonalitom. Na zadnji strani je kapela zaobljena.
Pokriva jo trikapna streha, ki je pokrita z »šitlni«. Kapela je od znotraj
polkrožno obokana, vhod v notranjost pa zapirajo kovana železna vrata.

Geo-Koordinate:
46.546660° geogr. širina, 15.241390° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Hudi kot 80
2364 Ribnica na Pohorju
Kapela stoji ob glavni cesti Vuhred – Ribnica na
Pohorju pod domačijo Strden, Hudi Kot 80, Ribnica
na Pohorju.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

V kapeli je naslikana podoba sv. Janeza Nepomuka.

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Strden
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Ušmanova kapelica

K at e g o r i j a :

Hišna kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Rustikalno oblikovana kapelica kvadratnega tlorisa s polkrožnim
zaključkom iz druge polovice 19. stol. Fasade členi rustika, šilasta vratna
odprtina in poslikava nad njo. V kapelici je kip Marije z Jezusom.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Ušmanova kapela je nastala v drugi polovici 19. stoletja.

Geo-Koordinate:
46.550685700447694° geogr. širina, 15.257735252380371° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Orlica 16
2364 Ribnica na Pohorju
Zgornja Orlica 16. Kapelica stoji južno od domačije
Ušman, vzhodno od ceste Zgornja Orlica - Vuhred.

Čas

n a s ta n k a :

druga polovica 19. stoletja

Lastnik / Varuh:
Zavšnik Jože

Evidenčna
27582

številka dediščine:

34

Vinšekova kapela

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Kapela je štirikotne oblike in je pokrita z dvokapno streho iz pločevine.
Od znotraj je kapela polkrožno obokana. Vhod v kapelo krasita na vsaki
strani dva polstebra. V notranjosti kapele je polkrožna stenska niša. Pod
nišo je na steni naslikan posvetilni napis.

Geo-Koordinate:
46.539387° geogr. širina, 15.259441° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Orlica 39
2364 Ribnica na Pohorju
Kapela stoji na domačiji Vinšek blizu stanovanjske
hiše. Zgornja Orlica 39, Ribnica na Pohorju.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Napis na kapeli:
V zahvalo za božje varstvo v letih 1941 – 45,
V notranjosti je kip Marije

Čas

n a s ta n k a :

po letu 1945

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Vinšek
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Volbanška kapelica

K at e g o r i j a :

Spominska kapela, Kapela / Križev pot

Opis
Preprosta kapelica pravokotnega tlorisa je neogotsko oblikovana. Pokrita je s skodlami. Portal ima šilasto zaključen. Postavljena je bila na
prelomu iz 19. stol. v 20. stol.

Zgodovina, šege, pripovedka, legenda
Kapela je bila zgrajena na prelomu iz 19. stol. v 20. stol.

Geo-Koordinate:
46.521075663842836° geogr. širina, 15.216150283813476° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Hudi Kot 103
2364 Ribnica na Pohorju
Stoji severno od ceste, ki vodi proti cerkvi sv. Bolfenka, zahodno od Ribnice na Pohorju.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Poslikava iz leta 2007, ko je bila kapela obnovljena,
podpisan DAH.

Čas

n a s ta n k a :

Prelom 19. stol. in 20. stol.

Lastnik / Varuh:
ni podatka

Evidenčna
27580

številka dediščine:
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Znamenje na Vinšekovi
stanovanjski hiši

K at e g o r i j a :

Zidano znamenje, Znamenje / Križ

Opis
Znamenje je sestavljeno iz polkrožno oblikovane stenske niše v kateri
je kip Jezusa Kristusa. Poleg niše pa je pritrjena spominska plošča na
kateri je napis, ki spominja, da se je v tej hiši rodil mariborski škof Maksimiljan Držečnik.

Geo-Koordinate:
46.539217° geogr. širina, 15.259023° geogr. dolžina

Geografska

d o lo č i t e v l e g e :

Zgornja Orlica 39
2364 Ribnica na Pohorju
Znamenje se nahaja na stanovanjski hiši domačije
p.d. Vinšek na Zgornji Orlici 39, Ribnica na Pohorju.

Upodobljeni

motivi

/

napisi:

Nad napisom je upodobljen grb nekdanjega mariborskega škofa dr. Maksimiljana Držečnika, kateremu
je posvečena ta spominska plošča.
Napis na spominski plošči:
Tu se je rodil 5.10.1903
dr. Maksimiljan Držečnik
mariborski škof
1.3.1949 – 13.5.1978
Posvečen v škofa
15.12.1946 v Mariboru
1993

Čas

1993

n a s ta n k a :

Lastnik / Varuh:
Družina p.d. Vinšek
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