
Sodeč po zelo živem ljudskem izročilu in nekaterih 

zapisih domačinov, se je hunski kralj Atila 

(imenovan tudi "bič božji") na enem od vojaških 

pohodov ustavil na Kapeli. Očarljivost tukajšnje 

pokrajine ga je premamila tako močno, da si je 

dal sezidati grajsko trdnjavo z zakladnico, ki je 

bila obdana s trojnim obzidjem.  

Po končani gradnji je Atila velel na sončni strani 

grajskega obzidja izkopati globoko, studencu 

podobno jamo, iz katere je privrela nenavadno 

vroča mineralna voda. 

Poleg jezera si je omislil tudi bržčas prvo 

kopalnico na svetu, ki je bila zgrajena tako, da je 

grela tudi zrak v grajskih prostorih. Na severni 

strani grajskega podzemlja pa je bila velika 

okrogla zakladnica, katere roparji niso nikoli 

odkrili. 

Na prigovarjanje dvornega vrača je Atila neke 

noči ugrabil lepo kraljico in jo zaprl v svoj grad, v 

sobo z debelimi mrežami na oknih, kamor nikoli ni 

posijalo sonce. V tistem času je ugrabljena 

kraljica Atili rodila sina Tunjuša, ki je bil poraščen 

z dolgo dlako, kadar pa ga je kraljica vzela v 

naročje, je vedno točila grenke solze. 

Ljudsko izročilo pravi, da se je kraja, 

imenovanega "Atilova graba" (sedaj "Šutjova 

graba") dolgo časa držalo prekletstvo, ki je bilo 

končano s postavitvijo cerkve na Kapeli. 

 Zgodovina izpričuje, da so Šentpavelski 

benediktinci postavili na Kapelskem Vrhu kapelo iz 

kamna z Atilovega gradu. 

V preteklosti se je skozi te kraje valilo mnogo 

vojsk, izmed katerih je vsaka pustila svoj pečat, a 

nobena druga, kakor Atilova. Domnevni zaklad je 

ves ta čas buril duhove ljudi od blizu in daleč. 

Pričakovanja po odkritju zaklada so se z 

občasnimi izkopi različnih predmetov še povečala 

(Tunjošov meč...). Ljudje so kopali in kopali, a 

grad, ki se je skupaj s svojim bogastvom 

pogreznil daleč v globino matere zemlje, ostaja s 

svojim bajeslovnim zakladom še daleč nerešena 

uganka. 

 

ZNAMENITOSTI NA POTI 

 

Wambergerjeva zidanica 

Kapelski Vrh 103 je zidanica z večstoletno 

zgodovino. Na oboku v klet je še danes vidna 

letnica 1659, takrat je bilo zgrajeno gospodarsko 

poslopje s kletjo. Preša je iz leta 1842. Prvi 

gospodarji so bili Propsti iz Avstrije, zidanica je 

bila 1945 nacionalizirana, hišni inventar je bil 

takrat prodan. Leta 1975 so zidanico kupili 

Wambergerjevi, kateri v njej živijo še danes, 

zidanica je pod spomeniškim varstvom. 

 

Spominska plošča posvečena pesnici Ljudmili 

Poljanec - Nataši 

dolgoletni učiteljici na Kapeli, se nahaja na 

zgradbi stare šole. Njena rojstna hiša v bližini 

župnišča je danes zapuščena, v njej pa je pesnica 

živela in delovala od leta 1874 do 1948. 

 

Spomenik žrtvam NOB  

obeležje vsem padlim borcem in talcem 1941-

1945. 

 

Razgledna točka Kapelski Vrh (312 m) 

V lepem vremenu je vidnih 45 okoliških cerkva, 

pogled pa seže vse do Blatnega jezera in 

Jeruzalema v Prlekiji. 

  

Vinska klet Kapela 

prva okrogla vinska klet v Sloveniji, zgrajena leta 

1959. Vinogradniška in vinarska tradicija kraja 

sega že v leto 1300.  

 

INFORMACIJE O POTI: 

Dolžina: 4 km (krajša pot - pot nazaj na       

glavno cesto) 

              5,5 km (daljša pot - Hlaponci) 

Čas hoje: 2-3 ure (čas za iskanje zaklada in         

drugih skrivnosti ni vštet) 

Izhodišče: Radenci, odsek za Kapelo 
 
 

ATILOVA POT 

 

 

 
 

INFORMACIJE: 

 
ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI 

Radgonska cesta 10 

 9252 Radenci 

Tel: 00 386 2  565 18 48, zavod.radenci@siol.net, 

www.ztsradenci.si 

 

Turistična pisarna Radenci 

Tel: 00 386 2 565 18 89 

info@ztsradenci.si
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