Domačĳa Kapl predstavlja enega redkih
ohranjenih kmečkih ambientov, ki na edinstven
način priča o načinu življenja na tem območju.
Ogled domačĳe in nastanitev v njej predstavlja
izvrstno možnost podeželskega razstrupljanja ob
spoznavanju kmečke hiše, orodja in načina
življenja v preteklosti.
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Podeželsko razstrupljanje s spoznavanjem zakladov kulturne dediščine
Projekt se izvaja v okviru projekta »DETOX«, ki je podprt s strani Evropske unĳe in
sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa
sodelovanja Interreg V-A Slovenĳa-Hrvaška 2014-2020.

V naselju Dražen Vrh, ki se razprostira po slemenih
gričevnate pokrajine, se nahaja Kaplova domačĳa.
Domačĳa, znana po ohranjeni stari leseni hiši
»cimprači«, ima status lokalnega etnološkega
spomenika. Značilna kmečka hiša z ohranjeno
opremo izvira iz sredine 19. stoletja. Domačĳo
sestavljajo stanovanjska hiša, pritlično zidano
gospodarsko poslopje z značilnimi prezračevalnimi
opečnimi mrežami ter leseno razpelo.

Pritlična hiša
podolžnega tlorisa je
primer razširjene t.i.
cimprane gradnje z
leseno kladno
konstrukcĳo z
notranjimi in
zunanjimi ilovnatimi
ometi, zaščitenimi z
apnenimi opleski.

Zunanji del razčlenjujejo manjše pravokotne
pokončne okenske odprtine, ki jih zapirajo
dvokrilna lesena okna, katerih krila so razdeljena v
tri polja.. Ščitĳo jih kovani okenski križi in
dvokrilne lamelne naoknice.
V hiši se je ohranila tradicionalna tlorisna zasnova z
osrednjo vežo, ki v osrednji osi vodi v kuhinjo, levo
in desno sta sobi. V večjem prostoru je ohranjena
lončena peč. Iz taistega prostora je dostopna manjša
sobica. Desno od dvoriščnega vhoda je prostor
nekdanje shrambe, kjer so urejene sanitarĳe.

Vse prostore krasĳo prvotni leseni tramovni
stropovi. Prav tako je ohranjeno vso notranje
stavbno pohištvo in lesene podnice.
Hiša ima na podstrešju sobo, vrata v katero so
opremljena z leseno ključavnico in se zaklepajo z
lesenim ključem.
Na podstrešju hiše je urejena zbirka starega
kmečkega orodja in opreme.

