
 

Podlehnik; 

Arheološko območje Murko 

Območje povečanega arheološkega potenciala glede na najdbo odlomka rimskodobne lončenine (ekstenzivni terenski    

pregled 2011) 

 

Arheološko območje Pod Farovškim gradom 

(Območje povečanega arheološkega potenciala glede na najdbe odlomkov rimskodobne lončenine (ekstenzivni terenski 

pregled 2011) 
 

 

Domačija Podlehnik 14 

(Sestavljajo jo pritlična, podkletena zidana stanovanjska hiša s klasicistično poudarjenim vhodnim rizalitom, skedenj, 

čebelnjak in vodnjak) 

 

 

Grad Lehnik  

(Ostanki gradu- sled stolpa s premerom 10 metrov, deloma ohranjena obrambna jarka stolpastega gradu Lehnik iz 13. stol. 

Grad so 1532 razdejali Turki) 

 

 

Hiša Podlehnik 23 

(Nadstropna hiša s konca 19. stoletja z dvokapno opečno streho. Srednjo os vhodne fasade poudarja lesena zastekljena 

veranda na štirih stebrih) 

 

 

Hiša Podlehnik 64 

(Lesena, cimprana, delno zidana hiša, nekdanja viničarija, z gospodarskimi in bivalnimi prostori s črno kuhinjo pod       

simetrično dvokapno streho, nekoč krito s slamo. V hiši je masiven lesen strop in krušna peč. Zgrajena v drugi polovici   

19. stol) 

 

 

Znamenje v vasi 

(Zidano znamenje s trapezasto oblikovanim spodnjim delom, srednjim delom z nišo, v kateri je kip, zgornji del členijo   

poslikane niše) 

 

 

Dežno pri Podlehniku 

Znamenje 

(Zidano slopno znamenje kvadratnega tlorisa z enako širokim spodnjim in zgornjim delom, ki ga členijo poslikane niše. 

Kritina je opečna. Postavljeno je bilo v 19. stoletju. Znamenje stoji na samotni legi na robu grebena zaselka Dežno pri   

Podlehniku, vzhodno od domačije Ledinček (Dežno pri Podlehniku 22). 

 

 
 

O zgodovini Podlehnika pričajo tudi številna najdišča in     

spomeniki kulturne dediščine! 



 

Gorca 

Grad Pabštajn 

(Ostanki stolpastega gradu, ki ga je sredi 13. stol. pozidal Pabo Draneški, opuščen l. 1303. Obnovili so ga gospodje Ptujski, 

l. 1532 pa razdejali Turki. Danes priča o njem delno ohranjen obrambni jarek), 
 

 

Gradišče 

(Utrjen prostor nad Rogatnico iz neznanega časa – srednji vek). 

 

Jablovec 

Hiša Jablovec 19 

(Lesena cimprana delno podkletena hiša, krita z dvokapno opečno streho. Razporeditev notranjščine je tradicionalna.   

Ohranjena je črna kuhinja). 
 

 

Stanošina 

Arheološko najdišče Gojkova 

(Na njivah in pobočjih odkrite srednjeveške drobne najdbe, na kopastem vrhu v zemljišču ostanki dvora Gojkova               

iz 15. stol.) 

 

Arheološko območje Mavčič 

(Območje povečanega arheološkega potenciala glede na najdbo odlomka rimskodobne lončenine (ekstenzivni terenski pre-

gled 2011) 
 

Grad Rogatnica 

(Ostanki stolpastega gradu z nasipi iz 12. - 13. stoletja, po letu 1428 že v ruševinah) 

 

 

Zakl 

Arheološko območje 

(V vasi zahodno ob Rogatnici je bilo najdeno kamnito orodje iz prazgodovine - neolitika, teren kaže idealne pogoje za 

poselitev v arheoloških dobah). 

http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=14508

