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ZBORNIKU NA POT 

Pričujoči zbornik ima kar dolgo predzgodovino. Zgodovinsko društvo za Koroško, ki 
je nastalo leta 1988, ga je že takrat načrtovalo z mislijo, da bi ga izdajalo vsako leto. 
Člani društva menijo, da je zbornik, ki bi obravnaval vse tri koroške doline in 
povezoval strokovnjake vseh strok, potreben. Vzpodbujal bi jih k raziskovalni 
dejavnosti, posebej pa bi opogumljal tiste, ki se že ukvarjajo z raziskovanjem, in tiste, 
ki čutijo potrebo po tem delu. Namen zbornika je namreč seznanjati domačo in 
slovensko javnost z rezultati raziskovalcev, ki se ukvarjajo s Koroško. Nenavsezadnje 
se je društvo odločilo za izdajo tudi zato, da ne bi zaostajali za drugimi slovenskimi 
območji, ki že desetletja izdajajo tovrstne zbornike. 

Uredništvo zbornika vabi torej k sodelovanju strokovnjake različnih strok. 
Zbornik bo obravnaval zgodovinsko-humanistično, družbeno-gospodarsko, tehnično
tehnološko, naravovarstveno in naravoslovno problematiko, ki se nanaša na koroško 
krajino. 

Če bo zbornik tako zasnovan, se ni bati, da ne bi bilo dovolj prispevkov; tudi na 
višjih in visokih šolah se je nabralo precejšnje število diplomskih, magistrskih in 
doktorskih del, ki obravnavajo problematiko koroške krajine. Med njimi je dovolj 
takih, ki jih je vredno objaviti. 

Upamo, da bo Koroški zbornik lahko premagoval težave in ovire in bo kolikor toliko 
redno opravljal svoje poslanstvo. 

Alojz Krivograd 
Predsednik zgodovinskega društva 
za Koroško 
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Urednikova beseda 

V poletnih mesecih 1995 smo se lotili zbiranja prispevkov in urejanja prve številke 
Koroškega zbornika. Uredniško delo je bilo končano ob izteku istega leta, sredstva za 
natis pa smo z velikimi napori uspeli zagotoviti šele v začetku letošnjega leta. Kljub 
temu smo se odločili , da bo prva številka Koroškega zbornika izšla z letnico 1995, ob 
koncu leta 1996 pa nameravamo izdati še drugo. 

Med članki in razpravami v prvi številki objavljamo daljše besedilo koroškega rojaka 
Johanna Skuka, ki je s temo Zgodovina župnije Slovenj Gradec in mentorsko 
pomočjo profesorja dr. Karla Amona doktoriral na teologiji graške univerze že leta 
1964. Gre za prevod prvega dela obsežne disertacije, ki je dragocena predvsem zaradi 
izčrpnega navajanja virov in literature. 

Nova umetnostnozgodovinska spoznanja o stavbni zgodovini treh sakralnih 
spomenikov v Mislinjski dolini prinaša članek Mateja Klemenčiča, medtem ko je 
krajši opis fresk v podružnični cerkvi sv. Janeza v Šentjanžu nad Dravčami prva 
znanstvena objava tega pomebnega srednjeveškega slikarskega cikla. 

Etnologinja Brigita Rapuc je pripravila objavo svoje diplomske naloge o prehrambeni 
kulturi prebivalcev v okolici Dravograda, arhivske vire o volitvah v dravograjskem 
srezu leta 1931 pa je pregledal Marjan Kos. 

Arheološki poročili prinašata izčrpna opisa terenskega raziskovanja v Slovenj 
Gradcu in Dovžah. Dopolnjeni sta s številnimi risbami in fotografijami . 

Obsežno bibliografijo v svojem času izredno popularnega, a danes pozabljenega 
publicista, jezikoslovca, etimologa, zgodovinarja in pesnika Davorina Trstenjaka je 
pripravila Marjana Vončina. Odločili smo se tudi za originalni ponatis 
Trstenjakovega "antropološko-etimološkega" članka, ki ga je leta 1853 objavil v 
časopisu Novice. Vsebina članka se nam je zdela mikavna zlasti v navezavi na 
aktualno pravdo o izvoru Slovencev med "germano-jugoslovenarskimi" režimskimi 
zgodovinarji na eni strani ter trdo narodnjaškimi "venetskimi romantiki" na drugi 
strani. 

Ocenama dveh obsežnih novejših publikacij, ki obravnavata kulturno zakladnico 
Libelič oz. zgodovino Mežice, sledita še dvajubilejna zapisa. 

Zbornik zaključujejo ilustrirani utrinki, ki so posvečeni trem izginulim graščinam v 
koroških dolinah. 

Marko Košan, marec 1996 
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ZGODOVINA ŽUPNIJE SLOVENJ GRADEC 

Johann Skuk 
(Iz nemščine prevedel Marko Košan) 

ZGODOVINA ŽUPNIJE SLOVENJ GRADEC 

I. Pregled zgodovine kraja od časa pred ustanovitvijo župnije do 
izgube moči oglejskih patriarhov v 15. stoletju 

Mislinjska dolina, ki se razteza od Doliča na jugu do Dravograda na severu, 
obkrožena s Pohorjem in Karavankami, je prastaro naselitveno področje. Predstavlja 
najkrajšo naravno povezavo med Celjem (Celejo) in Celovško kotlino, ki je bila od 
železne dobe naprej gospodarsko, versko in politično središče tega območja. 1 Cesta 
skozi Mislinjsko dolino je bila zelo pomembna zlasti v rimskem času, ko je bil sedež 
prokuratorja province Norik v Virunumu. 

Sredi doline so Rimljani zgradili poštno postajo Colatio. Kraj, ki ga omenja 
znamenita Tabula Peutingeriana, je ležal ob rimski cesti Upellae-Juenna-Virunum, v 
neposredni bližini današnjega Slovenj Gradca. Natančno lego naselbine so ob 
vznožju grajskega griča, na mestu današnjega Starega trga, odkrila izkopavanja dr. 
Winklerja. 

Čeprav je bil odkrit šele košček njenih skrivnosti, si lahko ustvarimo vtis o 
življenju in pomenu naselbine v rimskem času. Za njen razvoj je bila značilna 
period ična rast in upadanje prometa. Številni izkopani novci kažejo na to, da je 
cvetoče obdobje Colatia sovpadalo s poštnimi reformami rimskega cesarstva v I. in 
2. stoletju.2 

Egger, ki je najdbe anal iziral, domneva, da je steber, ki nosi obok današnje cerkve 
sv. Pankracya na Gradu, pripadal templju, posvečenemu Marsu Augustu in Jupitru 
Depulsorju. Ta naj bi "v času zunanje nevarnosti, ko je bila cesarjeva najtežja naloga 
varovanje meja, del dolžnosti podelil vrhovnemu božanstvu Jupitru optimusu 
maximusu. Vsi spomeniki, ki so mu bili posvečeni kot defensorju, fulguratorju in 
propugnatorju, odražajo skrbi tega stoletja.,,4 

Grobišče, ki bi lahko spregovorilo o tem, ali je krščanstvo doseglo te kraje že v 
rimskem času, je še premalo raziskano. Obrobni predeli, ki bi lahko vključevali 
starokrščanska kultna mesta in grobišča, ležijo v Colatiu še pod zemljo, tako da 
direktnega dokaza za trditev, da je bila poštna postaja tudi zgodnjekrščanska 

skupnost, dejansko ni. Ker pa so zgodnjekrščansko baziliko našli v Celju (Celeji/, v 
bližini Jeunne na gori sv. Heme (Hemaberg) pa celo tri zgodnjekrščanske kultne 
stavbe6

, prav gotovo tudi v primeru Colatija, ki je ležal ob isti cesti, kaj takega ni 
izključeno, zlasti ker velj~ nekaj podobnega tudi za cerkev v Virunumu. 7 

I Jaro Šašel: Colatio kot rimska poštna postaja. Zbornik filozofske fakultete II (Ljubljana 1955), str. TJ. 
1 Natančen prikaz poštne organizacije in tranzitnega prometa prav tako podaja Šašel (s citirano novejšo 
literaturo). 
J Rudolf Egger: Ausgrabungen in Norikum 1912/13, Jahreshefte des osterreichischen Archllologischen 
Instituts 17, Dunaj 1914, Dodatek, str. 6:1 . 
4 Ibid. str. 67. 
~ Franc Kovačič: Zgodovina lavantinske škofije 1228 - 1928, Maribor 1928, str. 12. 
r. Alois Maier: Kirchengeschichte von Karnten, I. del, Celovec 1951, str. 21. 
7 Ibid. str. 24. 
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JOHANN SKUK 

Doslej znane najdbe nam razkrivajo "podobo zaselka skromnih razsežnosti, daleč 
od obeh centrov rimskega življenja v Aquileji in Virunumu. In vendar je imel tudi 
Colatio v središču naselbine prostor, ki je bil miniatura podobe vsakega glavnega 
mesta v rimskem cesarstvu: kultni prostor za čaščenje uradnih božanstev cesarstva -
Jupitra optima maxima, Marsa Augusta in varuha meja Depulsorja. Ta majhna 
družba bogov je nadomeščala aquilejski kapitol in veliki tempelj v Virunumu."g 

Colatio je bil med preseljevanjem narodov bržkone uničen in z imenom je tonila v 
pozabo tudi naselbina. Staroslovansko grobišče za Gradom sodi že vlO. in II. 
stoletje. Šele od takrat naprej teče poselitvena kontinuiteta, o razvoju naselbine pa 
nam pričajo tudi pisani viri.9 

Misijonska dejavnost oglejskih patriarhov in vzpon k posvetnemu gospostvu kot 
ozadju starejši zgodovini župnije 

Oglej se je po skromnih začetkih razvil v pomemben center cerkvene in posvetne 
oblasti. Misijon je mesto spremenil v metropolo zgodnjega krščanstva v tem prostoru 
in žarišče krščanskega življenja ter katoliškega nauka za področja proti vzhodu. S tem 
je postal nosilec frankovske nadoblasti nad Slovani in vzpodbujevalec pritiska 
cerkvenoknežje oblasti na sever proti Karantaniji. Njegova škofija se je raztezala na 
zahodu do Tagliamenta, na severu do današnje Koroške, na jugu do Jadranskega 
morja, na vzhodu pa njegove meje do konca vpadov Ogrov v 11. stoletju niso bile 
natančno določene. 10 . 

Misijonska dejavnost patriarhov se je začela v 8. stoletju. Prvi poskus je izpeljal 
patriarh Pavlin II (786 - 802), ki so mu nadeli naziv "apostol Slovencev" in ga 
kasneje posvetili v svetnika. 11 Bil j e vodilna osebnost sinode v Regensburgu leta 792. 
Velik ugled, ki ga je imel v očeh samega Karla Velikega, mu je prinašal bogate 
darove nemških plemičev. Sodni "exemtion", ki so ga priznali za njegove posesti, je 
občutno povečal vrednost daril. 12 Leta 796 je po povratku z vojnega pohoda na 
vzhodu sklical sinodo v Furlaniji. Ko je bilo barbarstvo končno premagano in ko sta 
bila na osvojena ozemlja uvedena svoboda in red, se je Pavlinu zazdel ugoden 
trenutek za dokončno pokristjanjevanje svoje velike škofije. lJ 

Za uspešno razširjanje vere je bilo treba ukreniti vse potrebno: jasno formulirati 
najvažnejše svete resnice, duhovščini zabičati strog način življenja in uvesti 
desetino.14 Teološko dobro podkovani in moralno neoporečni glasniki vere naj bi 
jamčili za uspeh. Desetina, zapisana v trinajstem kanonu, naj bi zadostovala za 
njihovo preživljanje. 

8 Egger, JOAI 17 (1914), op. cit. opomba 3, Dodatek, str. 86. 
9 Šašel, op. ci!. opomba 1, str.73, op. 2. 
10 Heinrich Schmidinger: Patriarch und Landesherr. (Die weltIiche Herrschaft der Patriarchen von 
Aquileja bis zum Ende der Staufer), Publikationen des Osterreichischen Kulturinstituts in Rom, 1. Abt., 
Gradec - KOln 1954, str. 10. 
II Franc Felc: Reformation und Gegenreformation im Patriarchat Aquileja (tipkopis disertacije), Dunaj 
1954, str. 10. 
12 Alojz Kuhar: The conversion of the Slovenes and the German-Slav ethnic boundary in the Eastern Alps, 
New York - Washington 1959, str. 104. 
l' Ibid. str. 106. 
14 Ibid. str. 105. 
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ZGODOVINA ŽUPNIJE SLOVENJ GRADEC 

Misijonska dejavnost se je očitno laže uveljavila tam, kjer so bili ostanki rimskega 
življenja. Ta metoda je bila uspešno uporabljena v Karantaniji, kjer so glasniki vere 
za svoja izhodiščna mesta izbrali stare škofovske sedeže. Za misijonsko središče sta 
bila izbrana Ljubljana in Celje, podobno kot Gospa Sveta in Sv. Peter v lesu (Sankt 
Peter im Holz}. 15 

V času oglejskega patriarha Ursusa 1. in njegovega naslednika Maksencija II. je 
prišlo z Arnom, nadškofom v Salzburgu, do spora glede cerkvene pripadnosti 
Karantanije. Patriarh se je pozival na sinodne akte svojih prednikov iz časov 

langobardskih vdorov leta 568, Arno pa se je nasprotno oprl na privilegije papežev 
Zaharije, Štefana in Pavla 1. Oba sta zahtevala cesarjevo razsodbo. Karel Veliki je 14. 
junija leta 811 v Aachnu mejo med obema škofijama postavil na reko Dravo. 16 

Izvzeta so bila vsa posestva obeh cerkvenih oblastnikov. Oglej je tudi poslej lahko 
posedoval in razpolagal z zemljo severno od Drave; področje južno od Drave, ki je 
pripadalo marki Furlaniji, pa ni bilo mogoče razdeliti med oba metropolita. Razdelili 
so ga na štiri dele, vendar je v cerkvenem pogledu spadal pod jurisdikcijo Ogleja. 17 S 
tem je področje okoli Slovenj Gradca nazadnje pripadlo Ogleju. 

Kdaj se je torej uveljavilo krščanstvo v Mislinjski dolini? 

Kralj Arnulf je nekemu predniku grofa iz Zeltschacha, ''jidelis Waituni" 
(zvestemu Waituni), leta 895 podaril velika posestva na Krškem polju ob Savi. IS V 
zvezi s tem darilom je cesar Oton III. leta 980 podelil zemljo grofu Vilijemu, soprogu 
sv. Heme. 19 To darilo je obsegalo velika posestva okoli Vitanja na Spodnjem 
Štajerskem. V tem času je v Vitanju obstajal vikariat, ki je bil kasneje podrejen 
pražupniji v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Kovačič je na podlagi tega domneval20

, 

da je matična župnija Šmartno (Sv. Martin) obstajala pred letom 980. S tem bi prav 
lahko bila misijonska postaja prvih glasnikov vere na tem področju . Ker je skozi 
Mislinjsko dolino vodila stara rimska cesta, prve župnije pa so nastajale ob 
prometnih povezavah, je bila takšna "pražupnija" tudi tukaj prav primerna. V vsakem 
primeru je Oglej cerkveno organizacijo za Koroško s Slovenj Gradcem vzpostavil 
med letoma 81 lin 843? Razen tega obstaja možnost, daje Oglej v glavnih deželnih 
mestih ustanovil škofije, kakor je že bil običaj na Hrvaškem. 

Italijanski kralj Hugo je leta 928 patriarhu Ursu iz Ogleja kot nadomestilo za 
izgubljene in uničene škofije ob ogrskih vpadih poklonil škofijo Concordia. Odločil 
je tudi, da bodo opustošene škofije, ki jih ne bo mogoče obnoviti, zopet priključili 

. h ')') patnar atu.-

I~ Ernst Klebel: Zur Geschichte der Pfarren und kirchen K!lmtens. Die kirchliche Organisation im 
Patriarchat Aquileja. Carinthia II 116. 1926. str. 47. 
II, Monumenta historica ducatus Carinthiae (izd. A. laksch in H. Wiessner). Celovec 1896-1915 in 1956; 
III., str. I. 
17Schmidinger. op. cit opomba 10. str. II . 
18 Kuhar. op. cit. opomba 12. str. 120. 
1'1 Ibid. str. 120. "eomes Vuillihe/mi", grof Vilijem je bil potomec grofa WaItune. 
20 Op. cit. opomba 5. str. 98. 
21 Klebel: Car 1/116. 1926. op. ci!. opomba 15. str. 49. 
21 Franc Kos: Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku (5 delov); II.. str. 284. št. 374a; tudi 
Klebel: Carinthia 11116. 1926. op. cit., str. 47-48. "Omnia inrecuperabilia episcopia. qlle ... a 
... Ungrorum rabie pene IIsqlle ad sO/11m depopu/afa ad diocesim Aqui/eja perfinere videnflIr" . Bodite 
pozorni na množino! 
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JOHANN SKUK 

Ker je provinca Slovenj Gradec prišla v posest oglejske cerkve, so se v kratkem 
času vzpostavili temelji za začetek posvetnega gospostva patriarhov. 

Vsako posvetno gospostvo, ki je bilo v posesti cerkvenega gospodarja, je moralo 
upoštevati cerkveni položaj gospoda. Posvetna posest, s katero je upravljal, pa se ni 
vedno pokrivala s cerkveno. Opaziti je, da sta bila vzpon in padec oglejske posvetne 
moči povezana s cerkvenim značajem gospostva. Zagotovo se je svoboda izbire tuk~ 
obdržala dlje kot drugod, čeprav je sprva prešla na cesarja in kasneje na papeža.' 
Patriarhov prestol so zasedali številni pripadniki nemškega plemstva. Te rodbinske in 
družinske zveze so prinesle oglejski cerkvi bogate darove.24 

Cesar Karel Veliki je patriarhu Pavlinu potrdil vse posesti, ki so ležale v 
njegovem cesarstvu, zagotovil mu je imuniteto in ga osvobodil vseh javnih dajatev . 2.~ 
Frankovska imuniteta je zagotavljala še večjo vsebinsko samostojnost kot 
poznoantična: pomenila je popolno svobodo pri delovanju javnih uradnikov. 
Prepovedano pa jim je bilo pobiranje davkov vseh vrst, kakor tudi vsakršno nasilje 
nad tistimi prebivalci, ki so sami uživali imuniteto.26 Kadar so zemljiški gospodje 
zahtevali zase zakonsko pravico nad prebivalstvom z imuniteto in s tem izrabili 
državno oblast, je namreč 9.rozilo, da bi pojav velikega posestva lahko pripeljal do 
"procesa razkroja države,,-7. Z izgradnjo sodnega sistema se je državna oblast 
pravzaprav močno okrepila. S tem ko so na svojem ozemlju uredili učinkovito 

upravo, so uravnavali finance in vojsko. Sodni oblasti zemljiškega gospoda je 
imuniteto priznala država. "[munitetne uradnike" starejšega časa so kasneje nasledili 
plemiči-odvetniki. Sprva so bili zgolj zastopniki svobodnih ljudi pred javnim 
sodiščem, nazadnje pa so sodno oblast prevzeli kar sami. Takšno sodno odvetništvo 
pa moramo razlikovati od cerkvenega; to je večinoma opravljal ustanovitelj cerkve 
sam.28 

Za poseben položaj, ki so jim ga dajali cesarji, se morajo patriarhi zahvaliti 
predvsem strateško pomembnemu položaju Ogleja. Področje, na katerem leži, je bilo 
namreč važno pri varovanju frankovskega cesarstva pred Avari in Ogri. Ti so večkrat 
vdrli v Furlanijo in jo oplenili. V takšnih pogojih so cerkveni dostojanstveniki iz 
Ogleja opravljali pomembno nalogo, saj so deželo varovali pred vpadi . V ta namen 
so jim. gripadli ~tevilni ~radovi, mesta ter samo~tani . z vsem pre~ožen~em i~ 
dohodkL- 28. aprila [001 je cesar Oton III. na prošnjo VOjvode Otona (10 tudI zaradI 
ogrskih vpadov) patriarhu Ivanu podaril polovico gradu Solkan, polovico vasi Gorica 
in polovico vseh ostalih posesti, pravic in dohodkov, ne samo v krajih Solkan in 
Gorica, temveč tudi drugod na ozemlju med Sočo, Vipavo, Devinom in Alpami. 
Poleg tega je Oglej pridobil vse vasi, ki so jih patriarhi od časa ogrskega pustošenja 
na ozemlju patriarhata, concordijske škofije in sestenske opatije zgradili na zemlji 
brez gospodarja in na kraljevih tleh; skupaj z vsem, kar jimje pripadalo v krogu dveh 
milj. Oglejska cerkev je imela izključno pravico do uživanja te posesti in 

2.1 Milko Kos: Oglejski patriarhi in slovenske pokrajine do srede 13. stoletja s posebnim ozirom na vlado 
p,atriarha Bertoida iz rodovine Andechs. Časopis za zgodovino in narodopisje 13, Maribor 1917, str. 6. 
4Schmidinger, op. ciI. opomba 10, str. 3. 

l~ Emil Ottenthal: L'administration du Frioul sous les patriarches d'Aquilee, v: Melanges Paul Fabre, Paris 
1902, str. JOJ. 
2(, Heinrich Mittteis: Der Staat des hohen Mittelalters, Weimar 1940, str. 51. 
17 Hans Planitz: Deutsche Rechtsgeschichte, Gradec, 1950, str. 50. 
2K Ibidem, str. 51 . 
19 Schmidinger. op. ciI. opomba 10, str. JI. 
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obdavčevanja ter pravico do sodne oblasti. JO S to odločitvijo je bila potrjena važna 
določba Otona 1. iz leta 972, po kateri so posesti brez dediča, ki so sodile v 
jurisdikcijo patriarhata oziroma concordijskega škofa in sestenske opatije, pripadle 
patriarhatu.3 Ob takšnem izkazovanju naklonjenosti je patriarhu pripadlo mesto 
največjega zemljiške~a gospoda v svoji cerkveni provinci, deležen pa je bil tudi 
največjih privilegijev. 2 S tem mu je bila dana možnost braniti deželo pred sovražniki. 

Z omenjenimi darili je prišel Oglej v posest številnih utrjenih naselbin in gradov. 
Ti pa niso bili pomembni le za varnost in obrambo dežele, temveč tudi za nastajanje 
cerkvenega in posvetnega ozemlja. Kadar je bil v tujih rokah, je grad predstavljal 
stalno nevarnost za cerkveno posest, medtem ko je bil v rokah cerkvi zvestih vazalov 
in ministerialov zanesljiva cerkvena zaščita. 

Ker je grad na Grajskem hribu pri Slovenj Gradcu s cerkvijo sv. Pankracija 
obvladoval Mislinjsko dolino, obenem pa je bil osrednja točka zemljiškega 
gospostva, so si patriarhi zelo prizadevali, da bi ga dobili v svoje roke. Kot v 
salzburški cerkveni provinci, so se tudi na ozemlju patriarhata gradile številne 
samostojne cerkve. Posebno v Podjuni in Mislinjski dolini)) jih je bilo veliko.34 Z 
razmahom samostojnih cerkva je patriarh izgubljal vodstvo in upravo nad cerkveno 
posestjo. Če je želel to preprečiti, si je moral prizadevati, da bi pridobil čim večje 
število cerkva in samostanov. Slednji so bili za krepitev posesti še posebej 
pomembni. Pogosteje je skrbel za darila in ustanove, saj je s pridobivanjem le-teh 
vpliv cerkvenega gospoda rasel sam od sebe. S tem ko je patriarh poklonil župnijo 
samostanu, je obdržal posest, medtem ko bi z naravnim razvojem dogodkov vse to 
izgubil. To so bili bržkone razlogi, da je patriarh župnijo Slovenj Gradec najprej 
poklonil proštiji v Dobrli vasi in kasneje belinjskemu samostanu v Furlaniji. 
Pripomniti je še treba, da za mnoge samostane in cerkve, ki jih najdemo v posesti 
patriarhov, ni znano, kdaj so bile zgrajene ali pridobljene. Ta trditev velja za belinjski 
samostan35

, kot tudi za fare sv. Pankracij in sv. Martin pri Slovenj Gradcu. Samostan 
sv. Martina pri Belinji je patriarh Popon obnovil in na novo naselil z benediktinci. 
Številne pritožbe, ki so jih na župnijo sv. Pankracija naslavljali belinjski opati, kažejo 
na to, da samostan tukaj nikoli ni mogel priti do nadarbinskih dohodkov. Toda o tem 
pozneje. 

O tem, kakšnega pomena je bila za patriarhe imuniteta, smo že spregovorili. Oton 
II. je terjatve davkov in upravljanje sodstva pridržal sami cerkvenoknežji gospodi in 
njihovim oskrbnikom posesti.36 Henrik II. je odločil, da je patriarhov oskrbnik "ex 
nostra latere nuntius in iam dictis castellis et vil/is placitet, et si lites inter eas exorte 
fuerint, /ega/i iudieio ut /ega/is missus potestative determinet".37 Naslednji mejnik na 
poti k utrjevanju moči je pomenila razsodba cesarja Konrada II. na državnem zboru v 
Veroni leta 1027: karantanski vojvoda Adaiberon se je moral odpovedati vsem 

Jn Hennann Wiesflecker: Die Regesten der Grafen von GOrz und Tirol. Pfalzgrafen von KlIrnten. 
Publikationen des Instituts fur Osterreichische Geschichtsforschung, izd. Santifaller, 4. vrsta, 1. oddelek, 
Innsbruck 1949, I., str. 13, šl. II. 
.11 Schmidinger, op. ciI., str. 33. 
Jl Ottenthal, op. ciI. opomba 25, str. 304 . 
.lJ M. Fei icett i: Steiennark im Zeitraume von achten bis zum zwOlften Jahrhundert. Beitrage 9, 1872, str. 
58. 
J4 Klebel, Car 1 116, 1926, op. ciI. opomba 15, str. 14. 
J~ Schmidinger, op. ciI., str. 37. 
Jr. Ibid. Op. ciI., str. 44. 
H Ottenthal, op. ciI. opomba 25, str. 304, opomba 4. 
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zahtevam, ki jih je imel do ljudi, podložnih patriarhu Poponu.38 Njegove terjatve "ex 
parte ipsius ducatus" do "Jodrum et angarias seu publicum servitium in panem ... et 
alias angarias et Junctiones publicas" so bile zavrnjene.39 Kot eden prvih italijanskih 
knezov Joe Popon leta 1028 od cesarja Konrada II. pridobil pravico do kovanja 
denarja. Ker je vedel, da so prehodi preko Alp in s tem dohodi do Italije v 
zanesljivih rokah, je dal Henrik IV. grofijo Furlanijo v fevd svojemu nekdanjemu 
kanclerju, tedaj patriarhu Sigehardu "cum omnibus ad regalia et ad ducatum 
pertinentibus. hoc est: placistis. col/ectis. Jadro districtionibus universis ... ".41 

Patriarh je tako pridobil popolno vojvodsko oblast nad Furlanijo. V svojih rokah je 
združil vso zakonodajno in sodno oblast, ter tako onemogočil rast deželne 
gospoščine. Vse pravice, ki jih je nekoč izvrševal karantanski vojvoda, so prešle v 
patriarhove roke. Kot vidimo, se lahko patriarhi za svoje uspehe zahvalijo predvsem 
politiki nemških cesarjev, saj so le-ti služili njihovim posebnim ciljem. Cesar Henrik 
IV.je leta 1077 patriarhu Sigehardu podelil še grofiji Istro in Kranjsko.42 

Zaradi cerkvenih okolišev z imuniteto in bogatih plemiških posesti je v tem času 
prišlo že do tolikšne razdelitve, da enotno gospostvo patriarhov ni bilo več mogoče. 
Sigehard se je moral odreči mejni grofiji Andechs-Merancev, kasnejših posestnikov 
province Slovenj Gradec.43 Kot zadnji te rodbine je patriarh Bertold leta 1251 
gospoščino in župnijo Slovenj Gradec volil oglejski cerkvi.44 Zaradi ugodne lege (kot 
nekakšna predstraža Koroške na jugovzhodu) je bila Mislinjska dolina stalno jabolko 
spora med koroškimi vojvodi in oglejskimi patriarhi.45 

Za izvrševanje službenih zadev je patriarh uporabljal različne uradnike - tudi v 
Slovenj Gradcu - zato jih tukaj na kratko predstavljamo. 

Različni dvorni uradniki so nosili zgolj častne naslove in niso imeli nobene 
praktične veljave. Po naročilu kapitlja je vicedom vodil patriarhove upravne posle, 
poleg tega pa je skrbel za posvetne stvari in je bil patriarhov zastopnik v posvetnih 
vladnih zadevah. Generalni kapitan je bil vojskovodja in s tem odgovoren za 
obrambo in vzdrževanje miru. Za predele, ki so bili direktno podrejeni patriarhu - kot 
je bil to po letu 1251 Slovenj Gradec, so skrbeli gastaldi, ki so jih imenovali tudi 
kapitanati ali potestati. Nadzorovali so patriarhove pravice in dolžnosti, uravnavali 
spore med podložniki, izterjavali davke in davščine ter izvrševali policijsko oblast. 

K patriarhovemu državnemu uradništvu so sodili tudi ministeriali, na katere so se 
cerkveni gospodje vedno bolj opirali in jim predajali pomembne službe. Ob podaritvi 
Slovenj Gradca patriarhatu leta 1251 je Bertold za svoje ministeriale določil: "/us 

)H Urban WahnschatTe: Das Herzogthum KlImten un seine Marken im II. Jahrhundert, Celovec 1878, str. 
17. 
)9 ibid. str. 16, opomba 52. "Fodrum" stoji tukaj v zvezi z voj~ko poslušnost jo v smislu oskrbovanja. S 
tem je hotel koroški vojvoda podrediti Oglej, saj mu ni hotel priznati polne imunitete in svobode, s katero 
je bil podrejen zgolj cesarju. 
40 Ottenthal: op. cit. opomba 25, str. 304. 
41 ibid., str. 304. 
42 Jožef Gruden: Cerkvene razmere med Slovenci v XV. stoletju in ustanovitev ljubljanske škofije, 
Ljubljana, 1908, str. 1, opomba I. 
4) E. Baumgartner: Kovnici Slovenj Gradec in Kamnik v dobi Andechs-Merancev, ČZN 28. Maribor 
1933, str. 19. 
44 Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark (izd. J. Zahn), Gradec 1875-1903, III., str. 153 št. 88; tudi 
Erlauterungen zum Historischen Atlas der Osterreichischen Alpenlllnder, izdala Akademie der 
Wissenschaften na Dunaju, Odd. II, 1111. obdelal Pircheggcr, Dunaj, 1940, str. 165. 
4~ August Jaksch: Geschichte Kamtens bis 1335 (v dveh delih), Celovec, 1928, II., str. 37. 
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ministerialium Aqui/egensium in omnibus habeant".46 Omembe vredne so tudi 
Bertoldove pogodbe s škofom Ulrikom iz Krke v zvezi s poroko slovenjgraškega 
ministeriala Henrika s krško ministerialko.47 

Patriarh je v Slovenj Gradcu posebej čislal s "feudum habitantiae" obdarjene 
plemiče, tako imenovani gradnike ali kastelane. Vsakdo, ki je dobil v fevd grad, je 
moral tam bivati, ga na lastne stroške vzdrževati v dobrem stanju in v primeru vojne 
služiti vojaško službo. Zaradi tegaje bil oproščen davkov. 

Ob plemiških fevd ih je treba omeniti tudi neplemiške, katerih nosilci so bili t. i. 
"ministeriales ignobi/es" in "domes/ici". Kadar so se namreč patriarhi znašli v 
denarnih težavah in niso mogli več plačevati uslug svojim uslužbencem, so svoje 
upnike zadovoljili z zemljiščem, katerega nadlastniki so še vedno ostali cerkveni 
oblastniki; ohranili so le manjšo priznavalnino. 

Patriarh je dobival svoje dohodke od cerkvenih prihodkov, od pridelka na svojih 
posestvih in od davkov. Denar so prinašale tudi kovnice denarja, ki jih je ustanovil 
patriarh. Ena od teh je bila tudi v Slovenj Gradcu.48 Tudi njo je Bertold kasneje 
daroval oglejski cerkvi.49 Postavili so mitnice in carine; za utrjevanje mest, za 
poslaništva, gradnjo cest in svoja potovanja pa so zahtevali visok prispevek. 

Nastanek mesta in župnije 

Rimska poštna postaja Colatio, ki je obstajala na prostoru današnjega Starega 
trga, je v času preseljevanja narodov propadla. Slovani so na tem pomembnem 
položaju v Mislinjski dolini, v zavetju grajskega griča, ustanovili novo naselbino. 
Grad, ki se je nahajal na griču, je dal tudi naselbini ime "Grad". Že okoliščina, da se 
je ohranilo starodavno ime, po katerem je dobila ime celotna dolina (nem. Greztal)50, 
govori o pomenu te naselbine. 

V II. stoletju je bila trdnjava v posesti koroških vojvod. Ob ustanovitvi 
samostana v Šentpavlu v Labotski dolini leta 1091 (Engelbert Spannheimski) je bil 
med imenitnimi pričami omenjen tudi Weriand de Grez. 51 Dve leti kasneje se 
pojavlja ob mejnem istrskem grofu Poponu in grofu Ulriku kot dobrotnik novega 
samostana. Šentpavlu daruje dve hubi v Selnici ob Dravi.52 

Po Spannheimih je grad Slovenj Gradec prešel v roke grofov Weimar-OrlamUnde, 
sočasnih mejnih grofov Kranjskih in Istrskih.53 Sofija, hči mejnega grofa Popona, se 
je poročila zandeškim grofom Bertoldom II. Njun sin Bertold III. je po materi 
podedoval tudi Slovenj Gradec, s čimer so andeški postali slovenjgraški gospodje.54 S 
pametno politiko porok so ga uspeli obdržati, položaj so le še utrjevali in svojo posest 

4(, UB III. op. ciI. opomba 44. str. 153. šl. 88. 
47 MDC I. op. ciI. opomba 16. str. 384. šl. 500. 
4H Baumgartner, ČZN 28. 1933, op. ciI. opomba 43. str. 21. 
49 UB III, op. ciI. opomba 44. str. 153, šl. 88. 
lO MDC III, op. ciI. opomba 16, str. 402, šl. 1073; Gradivo IV. op. ciI. opomba 22, str. 241, šl. 477; glej 
tudi: Zahn: Ortsnamenbuch der Steiermark im Mittelalter, Dunaj 1893. str. 503. Kraj se pogosto pojavlja 
z imeni Grace, Graze. Grez, Windisken Graze, Windisgraze itd. 
li MDC III. str. 193, šl. 496. To je najstarejša listinska omemba kraja! 
l2 MDC III. str. 194, šl. 498; Gradivo III. str. 236. šl. 402. 
lJ Baumgartner, ČZN 28, 1933. op. ciI. opomba 43. str. 19. 
l4lvan Grobelnik: Slovenj Gradec v srednjem veku. Ob sedemstoletnici Slovenj Gradca. 1951. str. 14. 
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celo razširili. Bertold IV. je pridobil naslov vojvoda Meranski, s čimer je njegova 
posest neposredno postala "država". Zato je leta 1180 Slovenj Gradec izločil iz 
Koroške - postal je samostojen teritorij.55 Obsegal je področje med reko Dravo ln 

Vitanjem, Pohorje in nekdanje koroško-štajersko mejno območje. 
Žalostno slavo si je pridobil Henrik IV., naslednik Bertoida IV. 21. junija 1208 so 

ga obdolžili sodelovanja pri umoru kralja Filipa Švabskega, ga izobčili, izgubil pa je 
tudi fevde. 56 Zatekel se je na dvor kralja Andreja II. Ogrskega. Zaradi izgona iz 
države je v korist vojvode Ludvika Bavarskega izgubil istrsko mejno grofijO.57 
Obdržal je lahko le osebne posesti - Kamnik na Kranjskem in Slovenj Gradec. Tukaj 
je leta 1211 sestavil neko listino: " ... Datum apud Graze ... ".58 

Bavarski vojvoda pa je istrsko in kranjsko marko prepustil patriarhu Wolfgerju. 
Toje potrdil cesar Friderik II., kije 22. februarja 1214. leta na patriarha poleg ostalih 
posesti prenesel tudi "Marehiam Carniole et Istrie eum eomitatu et honore et 
universis pertinentiis omnique iure imperiali".59 Še istega leta se je Wolfger imenoval 
"dioeeesis Forojuliane, Istrie et Carniole marehio".«J 

Ko je bil Henrik IV. kasneje rehabilitiran, so mu vrnili fevde. V listinah se od 
takrat imenuje "Henriehus dei gracia marehio Ystrie".61 Do razdora med Andeškimi 
in patriarhi pa ni prišlo, kajti Wolfger je leta 1218 umrl, Bertold iz rodu Andeško
Meranskih pa je postal njegov naslednik. Zgladil je vsa nasprotja med interesi 
Andeških in patriarhov glede Istrske in Kranjske marke. Henrik je umrl 18. julija na 
svoji posesti v Slovenj Gradcu62

, svoje zadnje počivališče pa je našel v cerkvi sv. 
Pankracija.6.1 Ker je Henrik umrl brez potomcev, ga je nasledil njegov brat, patriarh 
Bertold. Ta se je pogosto zadrževal v Slovenj Gradcu in s tem izpričal prav posebno 
zanimanje za to svojo posest.64 

Andeški, ki so imeli pomembno tržno središče v Kamniku, so hoteli nekaj 
podobnega zgraditi tudi v Slovenj Gradcu, zato se niso več zadovoljevali zgolj z 
gradom in majhnim naseljem ob vznožju grajskega griča, temveč so naselbino 
preselili v sredino Mislinjske doline. Nadeli so ji ime sosednjega kraja, ki so ga 
poslej imenovali "Antiquum forum" ali Stari trg. Tej odločitvi je botrovala boljša 
prometna lega, večja naselitvena površina in možnost izgradnje obzidja. Ustanovitelji 
so od krone za novo naselbino morda že pred letom 1180 izposlovali tržne pravice. 
Čeprav Le listina iz 1180, s katero naj bi se samostanu Žiča določile dajatve in proste 
mitnine ,ponarejena, Pirchegger ugotavlja67, da listina mora imeti starejšo podlago. 

55 Anton Meli: GrundriB der Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Landes Steiennark, Gradec, 
Dunaj, Leipzig 1929, str. 24. 
% Kos: ČZN 13, 1917, op. cit. opomba 23, str. 4. 
57 Schmidinger, op. cit. opomba 10, str. 88. 
5' UB II, op. ciI. opomba 44, str. 171, št. 114. 
59 M. Kos: ČZN 13, 1917, str. 4. 
(,0 Ibid., str. 4. 
('1 Baumgartner, ČZN 28,1933, str. 20. 
(,2 M. Kos, ČZN 13, 1917, str. 5. 
6) Gradivo V, op. ciI. opomba 22, str. 241, šl. 484. 
64 Davorin Trstenjak: Zgodovinske črt ice o nekdanji provinciji Windischgraz, Kres 1, 1881, str. 128. 
('5 Leyfert: Ober die Ortsnamen Altendorf, Altenmarkt, Neumarkt idr., Zeitschrift des Historischen 
Vereins fUr Steiennark 20, Gradec 1924, str. 128; tudi Zahn: Ortsnamenbuch, op. cit. opomba 50, str. 8. 
Mo UB 1, op. cit. opomba 44, str. 706, št. 718. 
(,7 Geschichte der Steiennark (I. del, Gotha 1920; 2. del, Gradec-Dunaj-Leipzig 1931), I., str. 381. 
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zaneslj iv dokaz za to domnevo ponuja daril na listina Ratriarha Bertoida iz leta 1251, 
v kateri je Slovenj Gradec prvič poimenovan ''forum ". 

Prvotno je trgovina predstavljala preprosto menjavo dobrin pod cerkvijo sv. 
Pankracija v starem Slovenj Gradcu, zaradi česar so ta kraj nazadnje poimenovali 
Stari trg. Takšni trgovski centri so nastajali ob pomembnih cestnih povezavah, v 
bližini cerkvenih in verskih središč. To so bili tudi naj~rimemejši prostori, kjer se je 
redno zbiralo veliko Ijudi.(f) Kot zatrjuje Milko Kos , so se praviloma nahajali v 
krajih, katerih ime vsebuje besedico "trg" ali v neposredni bližini starih cerkva oz. 
župnije. Namig za navzočnost takšne cerkve je v resnici patrocinij sv. Pankracija. O 
obstoju cerkve v Slovenj Gradcu že okoli leta 1090 sicer v svojem delu 71 poroča 
Muchar, vendar je prva zanesljiva listinska omemba fare v "Grazu" iz leta 1106.72 

Grofu Kacelinu, ki je na Koroškem in v Furlaniji zelo obogatel, je treba bržkone 
pripisati ustanovitev proštije v Dobrli vasi . V se svoje imetje "eum omni Jamilia sua 
pro suis suorumque parentum delietis,,73 je prepustil oglejski cerkvi in odločil, da naj 
nad njegovim grobom zgradijo samostan. Po smrti je patriarh Ulrik njegovo truplo 
preselil v Dobrlo vas v Podjuni in ga pokopal pri cerkvi sv. Marije. Patriarh Ulrik je 
Marijino cerkev povečal ter poslal concordijskega škofa Riwina, da bi jo posvetil. 
Cerkveni gospod je proštijo tudi sam bogato obdaril, tamkajšnjim kanonikom pa je 
poklonil več zaselkov "eum deeimis Graz et deeimis lun et quatuor plebibus et 
servitiis earum quarum una est Ras. due lun ad sanetum Cantianum et sant um 
Miehaelem. una Graz,,74. Ob tem netočnem opisu župnije "Graz" se poraja vprašanje, 
ali je bila ob tem mišljena fara sv. Pankracija ali sv. Martina pri Slovenj Gradcu. 
Odgovori strokovnjakov so različni. Prevladuje mnenje, ki so ga zagovarjali tudi 
Klebel75

, Pircheg~r76 in Kovačič77, da je šlo za sv. Martina, medtem ko sta se F. 
Kos78 in Zadnikar odločila za sv. Pankracija. Brez dvoma je sv. Martin starejša fara 
in jo na tem območju štejemo med tako imenovane pražupnije, vendar v tem primeru 
več stvari kaže na to, da je proštiji v Dobrli vasi desetino odmerjala župnija sv. 
Pankracija. 

2. marca 1490 je cesar Friderik III. prosil kardinala Marka, ki mu je pripadalo 
patronatsko pravo nad župnijo sv. Pankracija, da bi le-to priključil samostanu v 
Dobrli vasi. Samostan je bil zaradi številnih turških in madžarskih vpadov tako 
poškodovan, da ni zmogel preživljati svojih kanonikov. Cesar je prošnjo utemeljil s 
tem, da je župnija "etiam alias dieto monasterio ineorporata JUit".ID Friderik se je 

68 UB II, str. 153, št. 88. 
69 M. Kos: Stari trg in sorodna krajevna imena, Geografski vestnik 5-6, 1929-30, št. 1-4, str. 164. Pri 
Starem trgu ni poudarek na "stari", temveč na "trg". Prvotna trgovina je namreč potekala pred cerkvijo, po 
sveti maši . V Krki je bila na primer za to določena posebna vhodna lopa. 
lO Ibid. 167. 
11 Albert Muchar: Geschichte des Herzogthums Steiermark (9 delov), Gradec, 1844 - 1874, III.. str. 180. 
12 MDC III, op. cit. opomba 16, str. 216. št. 535; Gradivo IV, op. cit. opomba 22, str. II, št. 20. 
1.1 MDC III, str. 216, št. 535; Gradivo IV, str. II, št. 20. 
14 MDC III, str. 216. št. 535 : Gradivo IV, str.I 1, št. 20. 
B Carinthia 1, 116, 1926, op. cit. opomba 15, str. 52 . Vendar je Klebel dvoumen, saj isto tam, str. 14, 
govori o sv. Pankraciju. 
16 Geschichte der Steiermark, op. cit. opomba 67, 1. del, str. 307. 
11 Zgodovina lavantinske škofije, op. ciI. opomba 5, str. 107. 
lS Gradivo, op. cit. opomba 22. 
19 Srednjeveška arhitektura na Gradu pri Slovenjem Gradcu v luči zgodovine in novih odkritij, Kronika 4, 
1956, str. 157. 
so Steiermarkisches Landesregierungsarchiv, Gradec, HofschatzgewOlbe IV, str. 785. 
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obrnil tudi na papeža Inocenca VII 1.81 Omenjena, nekoč že izvršena "priključitev", se 
gotovo nanaša na leto 1106, kajti o morebitni kasnejši priključitvi ne vemo ničesar. V 
tej prošnji je govora le o župniji sv. Pankracija, sv. Martin pa se ne omenja. 

Očitno pa darilo iz leta 1106 ni obveljalo, saj tako Šmihel kot Rož nista imela 
nobene povezave z Dobrlo vasj082, župnija sv. Pankracija pa je pripadla belinjskemu 
samostanu. 

Leta 1154 je patriarh Peregrin 1. znova potrdil korarski zbor bratov redovnikov v 
Dobrli vasi in jim določil kapele ter desetine z vsemi pravicami, ki jih je imel patriarh 
v tej fari. Uvedel je tudi avguštinski red.83 Med omenjenimi cerkvami se župnija 
"Graz" ne pojavlja več, samostanu pa sta bili dodeljeni dve novi župniji: Libeliče in 
Škale, kot tudi dve kapeli - Lokovica (Sv. Janez na Poljani) in Mežica. Te se v 
svojem nastanku navezujejo na župnijo Slovenj Gradec in delno nemara na 
neizvršeno darilo Šmihela pri Pliberku.84 

Naslednja, čeravno posredna omemba cerkve v Slovenj Gradcu, se nahaja v krški 
listini iz leta 1167, v kateri je "Bertholdus arehidiaeonus de Graze" med pričami 
zapisan na prvem mestu.85 

Sedem let kasneje, v začetku leta 1174, je bila cerkev v Slovenj Gradcu omenjena 
zaradi nekega "eontroversia, quam ... Rieherius Belliniensis abbas pro eeclesia 
saneti Paneratii de Graz eum Bertoido Saunensi arehidiaeono habebat ... ,,86 S tem 
prvikrat izvemo za cerkvenega patrona. 

Sv. Pankracij je bil prvotno samostojna cerkev krških oskrbnikov87
, o čemer priča 

že opis "eapella".88 Nastanek je povezan z gradom. Pozornost zbuja tesna zveza 
gradu kot obrambne arhitekture in cerkve, t. j. zveza med posvetnim in župnijskim 
gospostvom.89 Patrocinija je izbral ustanovitelj, pri čemer so pomembno vlogo pri 
izbiri cerkvenega patrona igrali tudi dinastični momenti. Poleg tega je treba omeniti, 
da so med najbolj priljubljene cerkvene patrone grajskih kapel posvetne zemljiške 
gospode v srednjem veku spadali vsi svetniki - vitezi. Često srečujemo Jurija in 
Martina, kot tudi Pankracija, ki so ga slavili kot zaščitnika proti krivemu pričanju.90 

Listine potrjujejo ta predvidevanja. Duhovniki fare sv. Pankracija so zelo dolgo 
bivali "au/der vesst ze Windisehgreez".91 Vizitacijsko poročilo iz leta 1611 se glasi: 
"Eeclesia paroehialis Sclavigraeeii in monte ... Paneraliano dieta ... sila est inlra 
muros areis antique".92 Cerkev sv. Pankracija stoji na vrhu 527 metrov visokega 
grajskega griča, sto metrov nad mestom Slovenj Gradec. Zahodno od cerkve, le nekaj 
metrov vstran, stoji zvonik. Gotovo je bil zgrajen kot stražni stolp. Na jugozahodu se 

S 1 Ibid., str. 784. 
82 Klebel, Carinthia I 116, 1926, op. cit. opomba 15, str. 9. 
8' MDC III, str. 361, št. 930; Gradivo IV, št. 327. 
84 Klebel: Carinthia I 116, 1926, str. II. 
s-' UB III, str. 7, št. 5; MDC 1, str. 192, št. 251; Gradivo IV, št. 544. 
M6 UB 1, str. 525, št. 554; kot tudi Josef Zahn: Archivalische Untersuchungen in Friaul und Venedig, 
Beitrage 7, 1870, str. 95; KarImann TangI: Windischgratz und die Herren von Windischgratz bis zur ihrer 
Erhcbung in den Freiherrenstand im Jahre 1551, Mitteilungen 12, 1863, str. 183; Davorin Trstenjak: Kres 
1,1881, str. 129. 
S7 ErI. "", op. cit. opomba 44, str. 164. 
MM Gradivo IV, str. 280, št. 550a, 1174 - 1176,29. junija v Anagniju. 
M9 Herwig Ebner: Steirische Burg- und Schlosskapellen und ihre Patrozinien, Zeitschrift des Historischen 
Vereins fur Steiermark 49, 1958, str. 74. 
90 Ibid., str. 73. 
91 Steiermarkisches Landesarchiv, Gradec, Kop. 3368b, 27. marec 1380; Škofijski arhiv Ljubljana, orig. 
perg., 27. marec 1380. 
92 Škofijski arhiv LjUbljana 
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nahaja nekdanja stavba župnišča z okroglimi okni. Če odmislimo kasnejše prizidke iz 
17. stoletja, predvsem prezbiterij na vzhodu in stopnišče na južni strani, dobimo 
prvotno obliko cerkve: kubično formo oz. veliko kocko v najčistejši obliki. V tej 
podobi se nam kaže cerkev sv. Pankracija še na bakrorezu iz leta 1681.'13 Že omenjeni 
vizitacijski zapis iz leta 1611 opisuje najstarejše stanje: " ... Figura quadrata, sine 
choro, tota habet !ornicem et innicitur magna columna marmorea ex uno lapide 
.. . ".94 Da gre vsekakor za isto cerkev, ki se je v 12. stoletju imenovala "sancli 
Pancratii de Graz,lJ5, potrjuje šele nedavno odkrit napis nad glavnim portalom na 
zahodni strani cerkve iz začetka 13. stoletja: "Ec clia sci Pangracii".96 

Kdaj je bila cerkev "s. Prangracz au! der vesst ze Windischgrecz,f17 ustanovljena, 
ne vemo. Lahko pa domnevamo, da je ta impozantna stavba - dvoranska cerkev z 
enim monolitnim podpornim stebrom v sredini (brez kasnejših dozidav), povezana s 
patriarhom Bertoldom, ki se je tukaj večkrat zadrževal in v "castro Windisch Grez in 
domo plebani,fJ8 izdal številne listine. 

Oglejski patriarhi kot cerkveni in zemljiški gospodje 
Slovenj Gradca 

Najpomembnejša osebnost na patriarhovem prestolu v Ogleju je bil v 13. stoletju 
brez dvoma Andechs-Meranec Bertold. Rodbinske vezi z evropskimi kraljevskimi 
dvori in mnogimi plemiškimi rodbinami so ga naredile za mogočnega cerkvenega 
veljaka in zemljiškega gospoda. Patriarhat je pripeljal do vrhunca moči. Pripadal je 
tisti novi generaciji cerkvenega kneštva, ki je na ~odlagi naklonjenosti cesarski kroni 
napenjala vse sile za vzpostavitev lastne veličine. 

Kar Bertoldu zagotavlja trajno pomembnost in ga loči od njegovih predhodnikov, 
je njegova verska gorečnost in živahna dejavnost v božji službi. Večkrat je 
prepotoval svojo prostrano nadškofijo in se pri papežu Gregorju IX. trudil, da bi z 
utemeljitvijo o slabih možnostih opravljanja pastoralnih poslov v svoji cerkveni 
duhovniji ustanovil novo škofijo s sedežem v samostanu v Gornjem Gradu. Njegovi 
načrti so se uresničili šele leta 1461, ko je cesar Friderik III. ustanovil ljubljansko 
škofijo. 

Po smrti patriarha Wolfge~a (+ 1218) je del oglejskega kapitlja "postuliral" 
Bertoida, kaloškega nadškofa1 

, medtem ko so ostali za patriarha volili kanonika 

9~ Vischer: Topographia Ducatus Styriae, Gradec 1681, objavljeno v Zadnikar: Kronika 4, 1956, str. 157. 
94 Škofijski arhiv Ljubljana 
9~ UB 1, str. 525, šl. 554; Gradivo IV, str. 276, št. 544. 
9(, Zadnikar: Kronika 4, 1956, str. 163. 
'17 Zahn: Ortsnamenbuch. op. ciI. opomba 50, str. 8. 
98 MDC IVIl, str. 151, št. 1899 in str. 152, št. 1900. 
99 Schmidinger, a. a. O., str. 88. 
100 Gradivo V. str. 154, št. 284. 
Bertold je bil sin BertoIda IV. Andeškega (+ 1204), vojvode Meranskega in mejnega grofa Istrskega; brat 

vojvode Otona 1. Meranskega, burgundskega palatina in mejnega istrskega grofa; svak kralja Filipa 
Avgusta Francoskega, Andreja II. Madžarskega in vojvode Henrika iz Liegnitza ter končno stric svete 
Elizabete. turinške deželne grofice. Bertold je bil leta 1203, ko je bil njegov brat Egbert bamberški škof, 
tam prošt in od leta 1205 nadškof v Kaloči na Madžarskem. V letu 1209 je bil ban Hrvaške, Dalmacije in 
Slavonije, 1212 vojvoda Sedmograškega, leta 1213 koregent madžarske kraljevine, a je moral ob nekem 
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Ulrika. Ker se obe strani nista mogli dogovoriti, so se za odločitev obrnili na papeža. 
Honorij III. prvi strani ni dopustil postulacije kaloškega nadškofa, volitev stolnega 
kanonika Ulrika pa je "kasiral" s tem, da se je skliceval na določila splošnega 
koncila lol in si sam pridržal imenovanje novega patriarha. Po daljšem posvetovan~u 
se je Honorij II 1. končno odločil za kaloškega nadškofa Bertoida in mu poslal palij. 02 

Svojo odločitev je oglejskemu kapitlju oznanil 27. marca 1218 in zapovedal, da 
morajo novega patriarha sprejeti z vsemi častmi ter mu biti vdani. Bertoldovo 
imenovanje je zanimivo tudi zaradi tega, ker ni bil izvoljen s strani duhovščine in 
oglejskega ljudstva, temveč z avtoritativno odločitvijo papeža. Kljub izvolitvi za 
oglejskega patriarha je Bertold še nekaj časa ostal v Kaloči in še vedno nosil 
nadškofovski naziv. O tem pričata dve pismi Honorija III.: 7. julija 1218 Bertoldu 
"archiepiscopo Colocensi, in patriarcham electo,,103 in neka listina iz Šentpavla, v 
kateri opat Ulrik "Wernhardo de Graeze. militi domini archiepiscopi Kolocensis. 
postmodum venerabilis patriarehe Aquilegensis"l04 daje v fevd štiri hube in gajemlje 
v pobratimstvo svojega samostana. 

Dejstvo, da so vse posesti mejnega grofa Henrika IV. ležale na ozemlju znotraj 
jurisdikcije oglejskega patriarhata, ni pripeljalo do nikakršnega križanja interesov, 
zlasti ker si je Bertold z bratom Henrikom razdelil slovenjgraško posest. Dokaze o 
tem nam nudijo listine, v katerih že leta 1218 kot priče nastopajo ministeriali 
patriarha Bertoida: 1218 Bernhard l05

, 1224 Oton lO6 in OrtolflO7
, 1225 Henrik lO8

, 1228 
Berengar lO9 in Henrik llo

, 1239 Henrik in Otoniii, 1242 Ulrik112, 1247 Henrik, Ulrik 
de Vetzwein in Oton Wisento. 113 

Po Henrikovi smrti (+ 1228) je Slovenj Gradec v celoti pri~adel Bertoldu, ki je še 
istega leta tu postavil "vicedominus in Graeze, Bertoldus,,1 4. Leta 1243 je dobil 
službo slovenjgraški župnik Crafto l15

, ki se leta 1247 navaja kot "Aquilegensis 
canonieus. plebanus in Grece,,116. 

uporu zbežati. leta 1218 pa končno oglejski patriarh; glej Gradivo V. str. 152, št. 28J: Vita patr. Aquil. ab 
auetore anonymo; Vitae patr. Aquil. ab auctore Ant. Bellono; Chronicon tertium patr. Aquil. 
JOI M. Kos, (ZN 13, 1917, op. cit. opomba 2] ; tudi Gradivo V, str. 155. št. 284. Bržkone se je skliceval 
na četrti lateranski koncil iz leta 1215, za časa Inocenca III., ki je predpisal način volitve škofov. 
102 Bertold je bil proti papeževi volji imenovan za nadškofa v Kaloči , zato je šele sedaj prejel palij . Da je 
Bertold kljub temu postal oglejski patriarh, je morda izposloval madžarski kralj Andrej II. Bertold ni bil 
nikakršen koncilijant in na kompromise pripravljena osebnost. Pri njem je človek naletel na trdo, vztrajno, 
samozavestno in ostro osebnost. ki je izzivala odpor. Prav gotovo je tudi sam pripomogel, da je na 
Madžarskem v času njegovega soregenstva prišlo do upora, v katerem so umorili njegovo sestro Gertrudo. 
ženo Andreja JI. Morda se ga je hotel kralj z imenovanjem za patriarha rešiti - "promovealllr III 
amovealllr" - da bi pomiril nasprotnike in utrdil položaj. 
103 Baumgartner. ČZN 28. 19JJ. op. cit . opomba 4J, str. 20. 
104 UlJ II. op. cit. opomba 16, str. 291, št. 201. 
10.< MDC IVil. str. 98, št. 1170. 
10(, MDC IV II, str. JJ 1. št. 2J 19. 
101 MDC IVil , str. 1J9. št. 1871. 
ln, UB II. str. 320. št. 229. 
109 UB II, str. 342. št. 251. 
110 UB II, str. J45 , št. 252. 
III UB II, str. 479. št. J69. 
lil UR II, str. 518. št. 504 in 505. 
11.1 UB III. str. 66. št. 12. 
114 UB II, str. J45, št. 252. 
II; UB II. str. 532. št. 420. 
1110 UB III, str. 66, št. 12. 
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Patriarh se je večkrat mudil v Slovenj Gradcu, kjer je imel svojo hišo 117. Leta 
1225 se je "iuxla pon/em Drawe apud Montjerrar,,118 pogodil s krškim škofom 
Ulrikom glede delitve otrok iz zakona svojega ministeriala Henrika iz Slovenj Gradca 
z neko krško ministerialko. 13. januarja 1226 ga z velikim spremstvom srečamo na 
slovenjgraškem župnijskem trgu 119. Ko se je tukaj mudil leta 1239, je duhovščini 
svoje škofije priporočil, da je treba s tistimi, ki bi škodovali samostanu Šentpavel, 
ravnati v skladu s cerkvenimi kaznimi 120. Na svoji posesti v Slovenj Gradcu se je 
daljši čas zadrževal še tik pred smrtjo, saj je 13 . marca 1251 grofu Ulriku iz Strmca 
(Sternberg pri Bel~aku) izstavil listino, ki mu je zagotavljala 80 mark dohodkov s 
posestva Treffen 12 • 24. aprila je izdal neko listino tudi za samostan Studenice 122. 

30. aprila 1251 je v oporoki "pro remedio anime sue ae parentum suorum 
remedio omnem proprielatem quam habebat in provineia Windisehgratz"l23, z 
gradom, trgom, sodnijo, mitnico in kovnico volil ministerialom in si pridržal pravico, 
da je tiste, ki so mu verno služili, nagradil z milostjo in celo fevdom. Nadalje je 
odločil, da bodo njegovi ministeriali v Slovenj Gradcu lahko uživali "ius 
ministerialium Aquilegensium". Vsem ostalim je pokazal posebno naklonjenost z 
zagotovilom, da noben fevd ali posest nista mogla postati prosta tako dolgo, dokler so 
živeli sorodniki prejšnjega lastnika. 

To slavno volilo je patriarh Bertold izdal "in eeclesia beate Elisabel in .foro 
Windisehgraze,,124, ob priliki njene posvetitve. S tem lahko gradnjo Elizabetine 
cerkve postavimo v čas med letoma 1235, ko je bila Bertoldova nečakinja 

beatificirana, in 30. aprilom 1251, datumom posvetitve. 
Patriarh se je tudi sicer izkazal kot veliki častilec sv. Elizabete. Oglejskemu 

kapitlju je leta 1245 podaril deset mark letnih prihodkov od oglejske mitnine, da bi 
lahko kanoniki vsa nadaljnja leta slovesno obhajali praznik sv. Elizabete, deželne 
grofice turingijske. 125 

Bertoldov obisk Slovenj Gradca spomladi 1251 je bil tudi njegov zadnji. Izdaja 
listine z volilom in posvetitev cerkve sv. Elizabete sta bili njegovi zadnji uradni 
dejanji za patriarhat nasploh, saj je že 23 . maja 1251 v Ogleju umrl. 126 

117 Trstenjak: Kres 1.1881 . op. cit. opomba 64. str. 63. Še leta 1881 so domačini neko hišo na Glavnem 
trgu v Slovenj Gradcu imenovali "škofova hiša". Na nekem kamnu so našli letnico 1226 in patriarhov grb. 
Glej tudi Grobelnik: Slovenj Gradec. op. cit. opomba 54. Nekatere kamne te patriarhove palače je v zid na 
južni strani Elizabetine cerkve vgradil dekan Soklič . 

li R MDC l. str. 384. št. 500; US II . str. :120. št. 229; Gradivo V. str. 216. št. 432. Kraja Montferrar, kjer 
naj bi se to zgodilo. ni mogoče natančno določiti , vsekakor paje v bližini Dravograda. 
II"MDCIVII , str.151 , št.1899;MDCIV/ I, str.152, šI.1900. 
110 MDC IVil. str. 271, št. 2185. 9. decembra 1239. 
Ili MDC IVIl. str. 395. št. 2457. 
III M. Kos: ČZN 13, 1917. str. 18. 
m US III. str. 153. št. 88. V tej listini je bil Slovenj Gradec prvič poimenovan ':forum" - trg. 
124 US III, str. 153. št. 88. Elizabetina cerkev jc današnja mestna župna cerkev v Slovenj Gradcu. 
m WiesOecker: Regesten 1, op. ciI. opomba 30, str. 153. št. 510. 
12(' M. Kos: ČZN 13. 1917, str. 43. Bertoldov grob se nahaja v baziliki v Ogleju. Življenjsko delo velikega 
patriarha je opisal M. Kos: isto tam, strani 1 - 44. 
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Boj oglejskih patriarhov za Slovenj Gradec 

Oglejska cerkev posesti ni bila preveč vesela. Komaj je patriarh Bertold zatisnil 
oči, je zahtevo po lastništvu nad slovenjgraškim okolišem sporočil koroški vojvoda 
Ulrik III. Poročil se je bil namreč z Bertoldovo nečakinj o Nežo in kot njeno dedno 
pravico zahteval grad Werneck na Kranjskem in Slovenj Gradec. 127 Bertoldovega 
darila patriarhatu ni priznal. Novi patriarh Gregor de Montelengo se je kot zakoniti 
dedič uprl Ulrikovim zahtevam, toda koroški vojvoda se je zatekel k sili in v navezi z 
goriškim grofom Majnhardom III. leta 1253 Slovenj Gradec iztrgal patriarhu. 128 

Gregor se je leta 1258 pritožil papežu Aleksandru IV. in vojvodo ovadil, češ da je 
oglejski cerkvi naredil veliko škode in jim "ne samo strgal oblačila s telesa, temveč 
jim že ogroža življenja". Tako jim je protipravno odvzel grad Werneck, trg Slovenj 
Gradec in še nekatere gradove in posesti. Papež je nato pozval vojvodo, naj oglejski 
cerkvi vme Slovenj Gradec, njene gradove in posesti, izraziti je moral zadoščenje in 
se izogibati nadaljnjim sitnostim.l29 Če bi Ulrik to odklonil, je zanj odredil sodbo, po 
kateri je najprej škofu Walterju iz CastelIa 130, po njegovi smrti pa priorju iz sv. Jurija 
pri Allegi (Benetke) dodelil nalogo, naj vojvodo ekskomunicirajo. Prior naj bi to 
javno oznanil, če se do določenega roka ne bi opravičil (oz. "dal zadoščenja"). 

Leta 1261 je koroški vojvoda preklical vse proti patriarhu naperjene vojne ukrepe, 
prepustil mu je vse posesti v Furlaniji in obljubil vrniti zasežene gradove. 24. 
novembra 1261 je sledila mirovna pogodba v Čedadu, ki je vsebovala tudi posebne 
določbe.13I Patriarh je obljubil poslati (skupaj z vojvodovim) sla v Rim, da bi dosegel 
razveljavitev Ulrikovega zakona z ženo Nežo.132 Ne glede na to, ali bo uspel pridobiti 
odvezo, je patriarh zagotovil, , da bodo na Nežino prošnjo njej in vojvodi, kot tudi 
njunim dedičem podeljeni fevdi, če bo Neža svojo celotno posest prenesla na cerkev. 
Na koncu je patriarh Gregor vojvodi dodelil Sloven~ Gradec, vendar samo "ad vitam 
ipsius tantum oo. sive habuerit heredes sive non oo. ". 33 

Odnosi med obema so se toliko izboljšali, da je Ulrik III. podprl patriarha v boju 
proti goriškim grofom. S tem se je Ulrik dokopal do tolikšnega ugleda, da je bil po 
Gregorjevi smrti, ko je za~ovarjal izbor brata Filipa na patriarhovo mesto, imenovan 
za generalnega kapitana. 1 

4 Filipa so 23. septembra 1269 res izvolili, vendar ni bil 
potrjen, in so ga 8. maja 1272 prepodili. Vojvoda Ulrikje umrl leta 1269 v Čedadu, 
vse svoje imetje pa je zapustil kralju Otokarju. Ta je šel pozimi 1270 s svojo vojsko 
preko Mislinjske doline na Kranjsko in Koroško. Zasedel je Slovenj Gradec, čeprav 
ni imel za to nobene pravice, saj je Slovenj Gradec po Ulrikovi smrti zopet pripadel 
patriarhu. Ko se je mudil v Slovenj Gradcu, je Otokar potrdil dva privilegija 
koroškega vojvode Ulrika samostanu Žiča. Med pričami se pojavi tudi slovenjgraški 

127 Trstenjak: Kres 1,1881, str. 191: "Friderieus Agnetem uxorem suam.filiam Ottonis dueis Meranie. 
tamquam eognatam repudiavit. quam postea Ulrieus. dux Karinlhie. aeeepit uxorem". 
IlO Grobelnik: Slovenj Gradec, op. cit. 17. 
129 Wiesflecker: Regesten 1, str. 172, št. 658. 
1.10 MDC IVil, str. 526, št. 2684. 
lJI MDC IVil, str. 570, št. 2761. 
Dl Vojvoda se po smrti edinega sina in hčere od svoje ostarele žene ni mogel več nadejati otrok. Po 
zgledu bratranca Otokarja si je prizadeval za razveljavitev poroke, da bi lahko prišel do nove. Glej tudi 
Jaksch: Geschichte Karntens II, op. cit. opomba 45, str. 38. Tudi ob njegovi poroki z Nežo je Inocenc IV. 
izdal dispenz, "quia dietus Ulrieus tertio a.ffinitatis gradu Agnet eontingit eandem". 
O tem piše tudi Trstenjak, Kres 1, 1881, str. 191 . 
m MDC IVil. str. 570, št. 2761. 
IH Schmidinger, op. cit., str. 133. 
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župnik Crafto. 135 Kralj Otokar je slovenjgraški okoliš podredil kranjskemu glavarju 
Ulriku von Habsbachu.

136 

Pod Ulrikovim gospodstvom je Slovenj Gradec pridobil mestne pravice. To je 
prvikrat omenjeno v listini z 22. maja 1267, v kateri je koroški vojvoda "in 
civitatibus .,. Stain et Windischgraz" samostanu Žiča zagotovil oprostitev mitnine. 137 

Ulrik je bil nasploh dobrotnik samostanskih redov. Vilhelmincem iz Velikovca je na 
primer podelil posestva okoli Slovenj Gradca.IJ8 S salzburškim nadškofom Ulrikom 
sta določila sankcije za tiste, ki bi kovali slabe novce. V tej pogodbi se Slovenj 

. k . d k k . d . 139 Gradec omenja ot vOJvo s a ovmca enarja. 
Decembra 1273 je prazni patriarhov prestol v Ogleju končno zasedel Rajmond 

della Torre. Ko je ta v začetku avgusta 1274 prišel v Videm, se je pred njim pojavil 
odposlanec kralja Otokarja in zanj zahteval vse fevde na Koroškem, Kranjskem in v 
Marki, ki jih je od patriarhov dobil vojvoda Ulrik, med drugim tudi grad in mesto 
Slovenj Gradec 140. V zameno je Otokar patriarhu ponujal zvesto zavezništvo. Patriarh 
je Otokarja seznanil z dejstvom, daje oglejska cerkvena posest vojvode Ulrika III. na 
Koroškem, Kranjskem in v Marki po njegovi smrti ostala brez zakonitega dediča, 
zato je Rajmund brez posebnega dovoljenja ni mogel ponovno oddati. Podelitev 
fevda s "castrum et forum" Slovenj Gradec, ki ga je cerkvi podaril Bertold, je 
patriarh zavrnil s sklicevanjem na prisego in dodal: "Non miretur aut indignetur regia 
ce/situdo, si eius peticionibus non consentit".141 Pozornost zbuja dejstvo, da j e 
patriarh za Slovenj Gradec uporabil besedo '1orum", medtem ko je vojvoda Ulrik že 
1267 govorilo "civitas".142 To bi lahko razložili le s tem, daje mestne pravice podelil 
zgolj Ulrik, patriarh pa tega ni priznal. 

Iz odgovora, ki ga je patriarh posredovalodposlancu, je moč opaziti, da se je 
visoka duhovščina odrekla popustljivosti do Otokarja, bržkone pod vplivom Gregorja 
X. in zaradi dobrih patriarhov ih zvez s kraljem Rudolfom. Habsburžani so namreč po 
Rudolfovem okronanju od Otokarja zahteval i vse državne fevde, patriarh pa, ki se je 
ustrašil Otokarjevih zahtev po Slovenj Gradcu in ostalih cerkvenih fevdih, je sedaj 
stopil na njihovo stran. Rudolf mu je leta 1276 Slovenj Gradec v resnici vrnil, za kar 
mu je patriarh obljubil podporo v vojni proti Benetkam. 143 Rajmund je tako v Slovenj 
Gradcu nastopil "ut verus possessor et existens in posessione pacijica" in za 
generalnega kapitana postavil nekega Henrika. l44 Vendar to stanje ni vzdržal o daljši 
čas. Spori z goriškimi grofi in upor v Furlaniji so patriarha pahnili v grozeč položaj , v 
Slovenj Gradcu pa so se dvignili proti njemu tudi ministeriali. V prvi polovici leta 
1293 so Otto iz Slovenj Gradca, Nikolaj - nečak Bernharda iz Slovenj Gradca, 
Gepouer in Hartn id iz Guštanja ter Friderik Leupacher iz Slovenj Gradca zasedli grad 

135 StLA. op. cit. opomba 91 , kop. pap. št. 953 in 954; glej tudi TangI: Mitteilungen 12, op. cit. opomUi1 
86, str. 183. 
1J6 Franz Krones: Verfassung und Verwaltung der Mark und des Herzogthums Steier von ihren Antl1ngen 
bis zur Herrschaft der Habsburger, Gradec 1897, str. 268. 
137 MDC IV12, str. 663, št. 2930; govora je o "predium Windischgrec" . 
1)8 MDC IV12, str. 499, št. 2639. 
1)9 MDC IV12, str. 692, št. 2978. 
140 MDC V, str. 100, št. 151; glej tudi Krones: op. cit., str. 298. 
14IMDCV,str. IOO,št.151. 
142 MDC IV12, str. 663, št. 2930. 
14) Grobelnik: Slovenj Gradec, op. cit., str. 25. 
144 lahn: Beitrage 7, 1870, op. ci!. opomba 86, str. III. 
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Slovenj Gradec in drugo patriarhovo lastnino. 14S Zaradi tega prestopka so si nakopali 
ekskomunikacijo. Da bi dosegli odpuščanje , so morali patriarhu pod prisego obljubiti, 
da mu bodo služili s po šestimi vitezi, slovenjgraško provinco in okoliš pa v 
naslednjih desetih letih na svoje stroške in izdatke branili pred vsemi, ki bi ogrožali 
posesti, dobrine in pravice patriarha ter oglejske cerkve. Če bi prisego prelomili, bi 
izgubili vse lastne in fevd ne posesti. 

Potem ko je patriarh prejel vsa zagotovila, jim je odpustil nezakonita dejanja in 
žalitve. Omenjeni vazali so bili odrešeni cerkvene prepovedi, vrnjeni so jim bili 
zakramenti. Naložena pa jim je bila stroga pokora: vsak izmed njih je moral eno leto 
vsak dan izmoliti štirideset rožnih vencev in štirideset Ave Marij; ob petkih so se 
morali postiti ali če bi tega ne hoteli ali zmogli, so morali beraču ponuditi enako 
hrano, kot bi si jo dali pripraviti zase. Po povratku v Slovenj Gradec so morali tri 
zaporedne nedelje ob vhodnih vratih Elizabetine cerkve vse, ki so vstopali, prositi za 
odpuščanje . l46 Patriarh je Ottu iz Slovenj Gradca dodatno zagrozil z izgubo vseh 
posesti, če bi prelomil prisego in v bodoče še kdaj ogrozil cerkvene pravice "de 
castro et de burgo de Windischgretz" ali si drznil prilastiti patriarhove dohodke. 147 

Kako je patriarh zadušil ta upor oz. kdo mu je pri tem pomagal, viri ne poročajo. 
V vsakem primeru je bila pokora težka. Da patriarh pri tem omenja Elizabetino 
cerkev in ne cerkve sv. Pankracija, je vzrok najbrž v tem, da je prva z lego v mestu 
imela več obiska kot župna cerkev na grajskem griču. 

Po teh energičnih ukrepih so v Mislinjski dolini zopet zavladali urejeni odnosi. S 
Slovenj Gradcem je leta 1302 začasno razpolagal patriarh Ottobono de Razzi. 148 

Kmalu pa so si v tej oddaljeni pokrajini cerkveno posest začeli prilaščati laiki . 
Goriški grofje in Rizzardo de Camino so sprožili nov spor s patriarhom. To je 
izkoristil koroški vojvoda in 26. novembra 1304. leta zasedel Slovenj Gradec. Tukaj 
je izdal listino za samostan v Šentpavlu, s katero je opatu Rudolfu in njegovemu 
konventu priznal pravice v Dravogradu. 149 

Patriarh Ottobono je svoje ministeriale in gradnike v Slovenj Gradcu ostro 
opozoril, naj ne prestopijo na stran vojvode Henrika. Ker pa s tem ni imel 
nikakršnega uspeha,jihje hotel kaznovati tako, daje prepovedal bogoslužje v župniji 
~v . Pankrac}ia ter vernikom naložil, naj božjo službo obiskujejo v Dravogradu ali v 
Smartnem. L Ti ukrepi Henrika seveda niso navedli k temu, da bi predal Slovenj 
Gradec. Ker Ottobono svoje moči ni mogel uveljaviti, je bil leta 1305 prisiljen s 
Henrikom in Otonom, koroški ma vojvodoma, kot namestnikoma svoje cerkve, za 
dobo šest let skleniti pogodbo o nenapadanju. Patriarh je preklical interdikt in za 
dobo tridesetih let Slovenj Gradec prepustil vojvodoma. ISI 

14~ StLA, kop. pap., str. 1441h: Čedad, 8. Julija 1293. Ozadje tega upora je morda potrebno iskati na 
Koroškem; glej tudi Jaksch: Geschichte Karntens Il , str. 137, TangI: Mitteilungen 13, 1864, str. 175. 
14(' St LA. kop. pap., str. 1441 a " ... quod in Iribus diebus dominicis immediale sequenlibus. popslquam 
juerinI apud Windischgrez. venianI super oslium ecclesie s. Elisabelh, el rogenI omnes inlranles. ul 
supplicenl Deum. quod ipse dignelur eis parcere cu/pas ipsorllm. qllas incurrerunl accipiendo bona 
ecclesie Aqui/eiensisd el occupando castrum de Windischgretz ... ". 
147 StLA, kop. pap. , 1441b, Videm, 9. julija 1293. 
14M Grobelnik: Slovenj Gradec, str. 25 . 
149 Trstenjak: Kres 1,18881 , str. 563 . 
IlO Ibid., str. 564. 
Il I Muchar, VI, op. cit. opomba 71, str. 159. 
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Ko je bil koroški vojvoda Henrik 1307. leta izvoljen za češkega kralja, so boji na 
Koroškem in na Dravskem polju, ki so temu sledili, v dogajanje potegnili tudi 
Mislinjsko dolino.152 Krški škof Henrik in grofje Vovbrški so po naročilu Friderika 
Lepega po daljšem obleganju 13. julija . 1308. z naskokom zavzeli grad Slovenj 
Gradec, ki so ga nato predali Habsburžanom. 153 Ceprav je bil Slovenj Gradec oglejski 
fevd koroškega vojvode, so se mu Habsburžani odrekli šele leta 1311. 154 

Za kritje stroškov potovanja h koncilu na Dunaj je Ottobonus predpisal posebni 
skupni prispevek.155 Ker ga podaniki v Slovenj Gradcu niso izplačali, je 22. januarja 
1313 z grožnjo cerkvene kazni od sodnika in svojih svetnikov terjal, da odredbo 
uresničijo. Ta davek, ki ga je bilo treba izterjati od vseh podanikov oglejske cerkve 
"iuxta consuetudinem antiquissimam et diutissime observatam", je znašal osem 
oglejskih pfenigov na ognjišče in mlin. S tem pismom je patriarh določil, da morajo 
omenjeni prispevek do prve praznične nedelje v njegovem imenu zbrati trije pošteni 
možje in ga predati po poslaniku. Sicer naj vedo, da "nos dedisse plebano in 
Windischgraz vel eius vices gerenti nostris litteris in mandatis, ~od ecclesiam 
vestram et terram autoritate nostra eeclesiastico subiciat interdicto".1. 

Nujnost takšnih sankcij dokazuje, da patriarhi niso bili več neomejeni gospodje 
Slovenj Gradca. Svoje stare pravice so skušali doseči s silo, njihova moč pa se je 
uveljavljala s spremenljivim uspehom. Odreči so se morali vse večjemu številu delov 
posesti ali pajih oddati v fevd. 

Slovenj Gradec so morali večkrat odstopiti, nazadnje v fevd koroškim vojvodom. 
Ti so leta 1316 grad in mesto za sto srebrnih mark zastavili koroškemu glavarju in 
maršalu Konradu Aufensteinu, ki je poskrbel za popravilo gradu. 157 Tri leta kasneje 

db b '1' 158 so to pogo o zopet o novI I. ' 

Ko so na Koroškem potekali boji za nasledstvo in je bila v nevarnosti tudi posest 
Slovenj Gradec, je patriarh Bertrand 24. junija 1335 na škofa Lorenza Grimminga iz 
Krke prenesel "eustodiam, defensionem et regimen castri et oppidi ae terre .. . 
Windischgratz", in sicer od praznika vseh svetih za dobo enega leta in naprej do 
preklica. To pa se je lahko zgodilo šele takrat, ko je bilo škofu povrnjenih petsto 
mark, s katerimi je moral vsak košček posesti odkupiti-od imetnika zastav ka Konrada 
Aufensteina. 159 Kot kaže, je bil dolg v največji meri poravnan že po preteku enega 
leta, saj ~e Bertrand že leta 1336 s posestvi obdaril Friderika Leupacherja iz Slovenj 
Gradcal in istočasno dal v fevd šestindvajset hub "in contrata Vindisgratz" Katarini 
Investreyt iz Slovenj Gradca. 161 Že pred tem je Patriarh Paganus bratoma Eberhardu 
in Urizilinu, 10kostreIcema z gradu Slovenj Gradec, podelil v fevd kmetijo pod 

1~2Ibid .. str. 165. 
I~J Pirchegger: Geschichte der Steicrmark II , str. 19; glej tudi Trstenjak: Kres L str. 5 in Muchar: VI , str. 
171. 
1~4 Hans Pirchegger: Die Untersteicrmark in der Geschichte ihrer Herrschaften und GUlten, Stadtc und 
Markte. Buchreihe der sUdostdeutschen Histor. Kommission, 10. del, Munchen 1962, str. 169. 
1 ~~ Trstenjak: Kres 1, str. 528. 
1% StLA, kop. pap., 1 772b; Videm, 22. januarja 1313. 
1~7 Haus-, Hor- und Stadt Archiv, Dunaj, rep. XXIV, AB 40611; 30. junij 1316. 
I~R HHStA, op. ci!. opomba 157, rep. LAB 375/2: Innsbruck. 16.jlllij 1319. 
I~" St LA, op. ciI. opomba 91, kop. pap. 2086c; Ljubljana, 24. junij 1335. 
1(00 Notizenblatt der Akademie der Wissenschaften, Dunaj, (8eilage zum Arch. f Osterr. Geschichte) 8, 
1858, str. 435. 
1(01 Zahn: Beitrage 7,1870, str. 124; 26. decembra 1336. "Contrata" pomeni "področje". 
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gradom v Starem trgu, aje ta kasneje ~o smrti Dietricha iz Slovenj Gradca ostala brez 
dediča in je ponovno pripadla Ogleju. 62 

Nedolgo za tem je zopet izbruhnil spor med Oglejem in avstrijskimi vojvodi. Leta 
1339 naj bi dunajski trgovci patriarhu Bertrandu celo obljubili 1000 mark podpore, 
če se z njimi ne bi mogel zediniti. 163 Če pa bi se patriarh z njimi pobotal "de eo quod 
lenuerunt et tenent terram de Vindisgratz cum provincia dicte terre", bi obljuba 
postala brezpredmetna. 

Kot kaže, so se vendarle dogovorili, saj je leta 1342 Bertrand izročil mesto, grad 
in provinco Slovenj Gradec grofu Ulriku Pfannbergu, avstrijskemu maršalu in 
koroškemu glavarju, kot povračilo za njegove usluge v službi oglejske cerkve. l64 S 
tem pa je bil povezan tudi naslednji pogoj: prva tri leta naj bi grof za varstvo in 
obrambo mesta prejemal celotne dohodke, po preteku treh let pa naj bi patriarhu letno 
izplačeval sto mark najemnine. Prepustitev je bila omejena na dobo patriarhovega 
življenja. Kadarkoli bi cerkveni dostojanstvenik prišel v Slovenj Gradec, bi mu 
morali na gradu, v mestu in v okolici biti na razpolago. l65 Pogodba je s smrtjo 
patriarha leta 1350 prenehala veljati. Njegov naslednik Nikolaj je sklenil nov 
dogovor oz. le podaljšal staro pogodbo, kajti leta 1351 je Ulrich Pfannberg grad, 
mesto in provinco Slovenj Gradec za 2500 guldnov zastavil svaku Henriku iz 
Montpreisa in njegovi ženi Elizabeti 166, pri čemer si je pridržal pravico povratnega 
odkupa. 

Pet let kasneje je bil Slovenj Gradec zopet v lasti avstrijskih vojvodov, kajti 
Albrecht II. je ob snidenju s patriarhom Nikolajem leta 1356 v Šentvidu ob Glini 
obljubil, da bo grad in provinco Slovenj Gradec za 1000 funtov dunajskih pfenigov, 
ki jih je zastavil vojvoda, ponovno odkupil in patriarhu oz. oglejski cerkvi posest 
vrnil. To naj bi se zgodilo do prihodnjega praznika sv. Jurija, in sicer neglede na 
mogoče nove spore s patriarhom. 167 Poleg teh 1000 talentov naj bi oglejska cerkev 
plačala tudi vse dolgove, ki so Slovenj Gradec bremenili na račun njihovih 
predhodnikov. Kljub temu dogovoru vojvoda Slovenj Gradca ni hotel vrniti. l68 

Papež Inocenc VI. je leta 1359 kralja Ludvika Madžarskega sicer prosil, naj od 
vojvode Rudolfa Avstrijskega terja vrnitev patriarhu odvzetih posesti Slovenj Gradec, 
Tiffen, Treffen, Wippach, Venzone in Chiusa l69

, vendar Rudolfa niso mogli omajati, 
Slovenj Gradec je obdržal zase. 

162 StLA, kop. pap. 2014d; Videm, 2. september 133!. 
1(,] Fontes rerum Austriacarum (II. odd: Diplomata et Acta), Dunaj 1849, 11/40, str. 48, št. 38. 
164 StLA, kop. pap. 2203d; Venzone, 13. maj 1342. 
16~ StLA, kop. pap. 2203 d; glej tudi Tangi: Mitteilungen 12, 1863, str. 170. 
166 HHStA, op. cit. opomba 157. rep. XIV, AB 40611. 24. junija 135!. 
167 FRA 11/40, op. cit. opomba 163. str. 92, št. 78; glej tudi Tangi: Mitteilungen 12, 1863, str. 170. 
168 Zahn: Beitrage 7,1870, str. III; HHStA, Rep. 1, AB 375/3, 9. oktobra q56. 
169 FRA 11/40, str. 106, št. 88, Villeneuve 20. julija 1359. K provinci Slovenj Gradec so takrat šteli še " ... 
cas/rum Puchens/ain ... ilem /urrim Windischgraz ... i/em cas/rum in Waldeg ... , die wir von dem 
go/shaus zu Agley zu lechen haben ... Ol; tudi Felicetti: Beitrage 10, 1873, str. 115. opomba 400. 
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V zaključni fazi boja za Slovenj Gradec, ko je moč patriarhov kot ozemeljskih 
gospodov nad tem območjem že zelo oslabela, so cerkveni gospodje župnikom pri sv. 
Pankraciju in ministerialom na slovenjgraškem gradu podelili različne privilegije in 
jih potrdili tudi njihovim predhodnikom. 

Patriarh Pagan je slovenj graškemu župniku Pilgrimu 16. maja 1330 izročil 

kazensko sodstvo nad vsemi podložniki, z izjemo smrtnih obsodb, kot so to imeli tudi 
že njegovi predhodniki "de antiqua eonsuetudine, euius in eontrarium memoria non 
existit,,170. Na novo mu je podelil pravici do lova in ribolova. Devet let kasneje je 
istemu župniku sodno pravico ter pravico do lova v mestu in provinci Slovenj Gradec 
priznal tudi patriarh Bertrand. Te pravice so lahko uživali vsi župniki sv. 

•• 171 
PankracIJa. 

Proti plenilcem cerkvenega premoženja je patriarh nastopal z vso ostrino. Z 
grožnjo izobčenja je prepovedal sečnjo dreves v svojem gozdu blizu Slovenj Gradca 
in ljudem s tamkajšnjega gradu ukazal, naj to nadzorujejo.171 Svojemu ministerialu 
Konradu Leupacherju iz Slovenj Gradca je patriarh Bertrand v fevd podelil štiri njive 
"i/ata montem civitatis", ki jih je nekoč imel "Johannes seholastieus de dieto loeo". 
Ta učitelj je postal upravitelj posestva krškega škofa Lorenza, "qui tune ... dietam 
terram regebat atque tenebat".173 Po neki kasn~~ši listini je bil Johannes 
"seholastieus eeclesie sanete Elisabete in Vindisgrez".1 4 S podelitvijo tega fevda je 
Konrad Leupacher od patriarha prejel tudi sodno pravico nad svojimi ljudmi na vseh 
podeljenih posestvih, kot so to že imeli njegovi predhodniki in stanovski tovariši. 175 

Ta dokaz naklonjenosti je patriarh kasneje potrdil še enkrat. 176 

Leta 1350 je patriarh Bertrand vitezu Otu iz Slovenj Gradca izročil pravico do 
krvnega sodstva nad vsemi svojimi ljudmi, z izjemo krvne sodbe v ožjem smislu, 
"prout habent alii eastel/ani ... in Windisehgraz". n 

Tudi patriarh Bertrand je podeljeval fevde . Henrik iz Montpreisa je od njega 
prejel več kmetij "in ... dominio et distrietu Windisehgraez", ki so mu po smrti 

. G š ' . dl 178 Lovrenca IZ u tanja zopet prIpa e. 
Leto dni kasneje je patriarh Ludvik della Torre s posestjo v provinci Slovenj 

Gradec znova obdaroval Henrika iz Montpreisa. l79 Ta zadnja patriarhova svobodna 
podelitev fevda pomeni zaključek posvetnega gospostva oglejskih nad Slovenj 
Gradcem in dokončno izgubo Bertoldove zapuščine. 

170 Notizenblatt 8, 1858, str. 408. 
171 StLA, Kop. pap. 2146, v Čedadu 20. oktobra 1339. 
172 SILA, Kop. pap. 2202 a. 
17) SILA, Kop. pap. 2202 a. 
174 SILA, Kop. pap. 2949 i, v Čedadu, 12. decembra 1365. 
1 H StLA, Kop. pap. 2202 b. 
176 StLA, Kop. pap. 2210 d, septembra - oktobra 1342. 
177 StLA, Kop. pap. 2405 d, Sacile 25. marca 1350; glej tudi Notizenblatt 8,1858, str. 347. 
m StLA, Kop. pap. 2639 c, 12. februarja 1358. 
179 StLA, Kop. pap. 2721 b, v Vidmu, 7. decembra 1359. 
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Slovenj Gradec pod Habsburžani 

Po izsiljenem dunajskem miru 21. aprila 1362 se je moral patriarh Ludvik della 
Torre v korist vojvode Rudolfa IV. Avstrijskega odpovedati "Windischgrecz ... et 
omnes inJeodationes, quas dicta ecclesia in Styria, Karinthja et Carniola ... 
habet".lso Cesar Karl IV. je sicer v NUmbergu vsa odstopanja in izsiljene pogodbe, ki 
jih je moral patriarh Ludvik skleniti z avstrijskim vojvodo, razglasil za neveljavne in 
nične,181 Habsburžani pa so kljub številnim pritožbam patriarha obdržali Slovenj 
Gradec in druge posesti. Leta 1366 je patriarh znova pozval vojvodo, naj vme 
Slovenj Gradec, pri čemer se je lahko skliceval na dogovor iz Šentvida, v katerem je 
bila izročitev Slovenj Gradca dogovorjena, vendar pa "sepius requisitus, nihil Jecit 
sed contrarium".181 Kljub vsemu pa je patriarh "in contrata de Vindisgratz" obdržal 
"merum imperium, videlicet cudendi pecuniam et alia regalia sicut in Foriiulii".183 
Seveda pa to ni ustrezalo dejstvom. Rudolfova oblast nad fevdom Slovenj Gradec se 
je obdržala, državnopravni status pa je bil še daljši čas neurejen: včasih je Slovenj 
Gradec nastopal kot samostojna provinca, včasih pa so ga prištevali k Štajerski ali 
Koroški. l84 Ko je pod deželnim knezom Ferdinandom 1. Slovenj Gradec pripadel 
celjski grofiji, je dokončno postal del vojvodine Štajerske. 

16. marca 1364 so slovenjgraški mestni gospodje in kmetje, med njimi brata 
Bertold in Henrik Hebenstreit, Friderik Strelec, Oto Hauz, Herman Muttel, Konrad 
Staudacher, Ortel in Reinprecht iz Slovenj Gradca ter deželni sodnik Fritz, obljubili 
pokorščino dednemu pobratimstvu med avstrijskim vojvodom in luksemburško 
kraljevsko hišo na Češkem. l85 Takrat je imel gospoščino Slovenj Gradec v zastavi 
Cholo iz Vuzenice. Deset let kasneje je od Habsburžanov za 1500 goldinarjev dobil 
grad in mesto Slovenj Gradec Haug iz Tybeina, kasneje pa njegovi dediči Walseejci. 
Nato so se vrstili deželnoknežji skrbniki: Wilhelm Metz, Gilg Schulthauzinger, 
Leonhard iz Pressinga in Franz Prager, ki je od cesarja Friderika leta 1493 dobil 
naročilo, naj obnovi razpadajoči grad Slovenj Gradec in v mestu v obrambne namene 
prezida Schulthauzingerjev stolp.l86 To je bilo nujno potrebno, saj so Turki večkrat 
obiskali Mislinjsko dolino in jo opustošili. 187 

18°FRA 11140, str. 134, št. 135. 
181 FRA 11140, str. 190, št. 152; (1363) 4. aprila: " ... qualiter preterilo tempore dum in vinculis et 
captivilate Rudo/fi ... castra Vindisgracz ... nec non federe, pacta, promissiones ... et omnia inde secuta 
omnesque conventiones illicilas et iuri contrarias ... revocamus, cassamus, annulamus, destruimus ... 
declaramus ... quod nullius roboris vel momenti consistanl ... ". 
182 FRA 11140 str. 325, št. 234. 
18~ ibid. 
184 ibid.; glej tudi Zahn: Beitrage 7, 1870, str. 112. "Gravamina et inimiciciarum factarum ecclesie 
Aquilegensi narracio". 
m Muchar, VI, op. cit. opomba 71, str. 368. 
186 Zahn: Ortsnamenbuch, str. 504. 
187 Saria: Donesek k zgodovini turških in ogrskih napadov, ČZN 17, 1922, str. 39: "1473 prima vice ... 
(manjka del listine!) ... is numerus docetturcosfuere in Gractal post Danielis ... 3a 1480 lacobi ... ". Tudi 
Madžari so vpadali v Slovenj Gradec. Ibid. : "Anno 1481 rex hungariae nomine Mathias obsediI 
Marpurgam cum exercilu magno dominica die ante Valentini ... venit ad Graz in die Pentecostis cum 
magno exercilu el cum baginpurk(!) .. . Episcopus de Gran venil eodem anno ad Graz in die Pentecostis 
cum magno exercilu. El lunc Ungari receserunt cum magno scandalo ... ". Pisec teh notic je bil duhovnik 
oglejske nadškofije ter" in Graz unum annum vicarius el duos annos ... cappelanus in Anliquo foro el 
duos annos primisarius". Pod imenom "Graz" je gotovo mišljen Slovenj Gradec, saj lahko le tako ra
zumemo "Anliquumforum" - Stari trg. 
Poročilo očividca, slovenjgraškega župnika Martina ScharffWinta o turškem vpadu leta 1476 (Kopija v 
župnijskem arhivu v Slovenj Gradcu): " ... 1476 ... supervenerunl immanissime Turckharum copie pro 
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Razkol v oglejskem patriarhatu in posledice za Slovenj Gradec 

Kriza v oglejskem patriarhatu in razkroj patriarhove države na avstrijsko-beneški 
meji sta imela tako v političnem kot cerkvenem pogledu daljnosežne posledice. 
Premoč Benečanov v Furlaniji je izzval odpor avstrijske gospode, ki je prav tako 
hotela prevzeti dediščino oglejskih cerkvenih knezov. Prerekanja so pripeljala do 
tega, da je cerkveni red vedno bolj propadal, patriarhom pa je bila kot zakonitim 
cerkvenim knezom na avstrijskem ozemlju odvzeta vsa avtoriteta in preprečeno 

opravljanje vizitacij. 
Patriarh Ludvik Teck II., katerega izbor sta podpirala predvsem grofa Friderik 

Ortenburški in Herman Celjski, dolgo ni dobil papeškeg~riznanja. Šele na koncilu v 
Konstanci ga je potrdil novo izvoljeni papež Martin V. 1 Medtem ko se je Ludvik v 
Konstanci trudil za papeževo priznanje, so Benečani izrabili njegovo odsotnost in 
zasedli Sacile, Čedad in Videm. Vsi Ludvikovi poskusi, da bi s pomočjo cesarja 
Sigismunda ponovno osvojil izgubljena ozemlja, so spodleteli. Brezuspešni so bili 
tako poskusi posredovanja Martina V., kot tudi izobčenje, ki gaje Benečanom izreklo 
cerkveno zasedanje v Baslu leta 1435. 189 Patriarh Ludvik je zapustil Furlanijo in se 
zatekel k sorodniku, celjskemu grofu Hermanu. V letih od 1420 do 1430 je bilo Celje 
sedež patriarha in njegovega dvora. Ker je bil zato del patriarhata pod Benečani brez 
vrhovnega dušnega pastirja, cerkveni red pa je popustil, je moral papež Evgen IV. 
leta 1436 za apostolske vizitatorje imenovati škofa iz Recanatija Tomassinija in 
Ludvika Barba, opata pri sv. Justinu v Padovi. 

Iz Celja je patriarh Ludvik obiskoval različne kraje na Spodnjem Štajerskem in 
večkrat posegal v cerkvene odnose. Celjske grofe je zasipaval s privilegiji in jim 
podelil v fevd vse posesti, ki jih je Oglej še imel na Koroškem, Štajerskem in 
Kranjskem. V času obiska v Slovenj Gradcu 12. marca 1425. leta "dum ibidem 
vasallos nostros eiusdem territorii de feudis nostris et nostre Aqui/egiensis ecc/esie 
investivimus"I90, je Ludvik poklonil samostanu v Millstattu kot prosto posest eno 
hubo pri Laufenbergu. 

secunda vice. et in reversione vastarunt provinciam istam ... QUi preterierunt opidum nostrum hora quasi 
nona ve/ decima, et partim adhue eo die perrexerunt usque ad Gonobi/z. partim vero hine ii/de in valle 
sparsi et in Krottendorff et apud sanctum Jaeobum (Pameče) pernaetaverunt, exereitu stante in 
Guttenstein. Qui demane in die saneti Galli videlieet a gallieantu usque ad horam vesperarum successive 
eum maxima preda et hominum ac rerum a/iarum preteriit et tandem omnes in unum eonvenientes. ea 
noete apud Sanctum Egidium steterunt, et de mane versus Ciliam iter dirrexerunt. 

Item ecclesia saneti Egidii ibidem uaneum doma p/ebani funditus exusta est. !tem ecclesia saneti 
Leonhardi. eeclesia saneti Ahacii nondum consecrata. ecclesia saneti Uda/rici, eeclesia sanetiLaurentii 
et eeclesia saneti Thome; omnes supardicte eeclesie eodem tempore eombuste sunt. Et eum hoc bona 
ecclesie saneti Pangracii pro magna parte depradata et mansus infraseripti igne vastati sunt .. . in quibus 
maximum percepi dampnum et fruetus primi anni perdidi. Eeclesiam eciam saneti Pangracii pro tune 
primo (!) munivi et villanas meas ae eertos alios intus posui. qUibus prefuit presbyter Mathias. dictus 
Kyetz. protune meus cappellanus". 

IR8 Kovačič, op. cit. opomba 5, str. 212; 26. februarja 1413. 
189 Jožef Gruden: Cerkvene razmere med Slovenci v XV. stoletju in ustanovitev ljubljanske škofije, 
L~ubljana 1908, str. 3. 
1 JosefChmel: Geschichte Kaiser Friedrichs IV. und seines Sohnes Maximilian I., Hamburg 1840,1. del 
str. 121, op. 2. 
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Patriarh je za svojega namestnika, razen v Furlaniji, imenoval Gregorja 
Koroškega, škofa iz Pedene (1418 - 1435)191, ki pa ga v Slovenj Gradcu niso priznali, 
zaradi česar je koncil v Konstanci 18. marca 1418 kaznoval Nikolaja iz Slovenj 
Gradca s cerkvenim izobčenjem.l92 Dve leti kasneje, 8. februarja 1420, je Filip de 
Fontanellis, arhidiakon oglejskega patriarhata "in spiritualibus", ekskomuniciral 
Pavla iz Slovenj Gradca, Reinprechta iz Walseeja in tudi vse njune svetovalce, 
pomagače in puntarje, ker niso hoteli priznati Gregorja Koroškega, od ~apeža 
izvoljenega in postavljenega oglejskega veljaka, ter mu obljubiti pokorščine. 1 

3 Tudi 
Gregor Koroški je Pavlu iz Slovenj Gradca, kiJe prav tako kot Gregor pripadal 
avguštinskemu redu, izrekel ekskomunikacijo.1 Walseejci so imeli gospoščino 
Slovenj Gradec v zastavo od Habsburžanov. 195 Leta 1416 je vojvoda Albrecht 
Avstrijski zastavil mesto Slovenj Gradec Reinprechtu iz Walsseja še za nadaljnjih 
osemindvajset let. 196 

Na baselski reformski sinodi se je patriarh Ludvik opredelil proti Evgenu IV. in za 
sabo v shizmo potegnil celotno svoje področje. 197 Najbolj goreč zagovornik baselske 
ideje v avstrijskem delu oglejskega patriarhata je bil škof Martin iz Pedene, ki je 
svojemu naslovu dodal "vicarius in pontificalibus et spiritualibus generalis extram 
patriam Foroiulii. l98 Patriarh Scarampo se je 10. junija 1445. leta odpovedal posvetni 
oblasti v patriarhatu in zato dobil od Benečanov letno 5000 zlatnikov ter oblast nad 
mesti Oglej, S. Vito in S. Daniele. l99 

Scarampa v avstrijskem delu patriarhata niso priznali, ker so "Baselčani" 

podpirali nadaljevanje shizme in so za patriarha razglasili Aleksandra 
Ziemowitskega, škofa iz Trienta. Ko je Aleksander leta 1444 na Dunaju umrl, so 
"Baselčani" za novega patriarha izvolili lavantinskega škofa Lorenza Lichtenbergerja. 
Papež Evgen IV. mu je odrekel priznanje in tako nad njim kot nad njegovim 
generalnim vikarjem Martinom slovesno izrekel ekskomunikacijo.2oo Po Lorenzovi 
smrti leta 1446 v Šentandražu v Labotski dolini okrnjena baselska sinoda, ki so ji bili 
dnevi šteti, ni več izvolila novera patriarha, temveč se je zadovoljila z Martinom iz 
Pedene kot administratorjem.2o Zadržanost "Baselčanov" je nastala predvsem na 
izrecno željo cesarja Friderika III, saj se je zbližal s papežem Evgenom, ki ga je bil 
pripravljen za določene pravice priznati kot zakonitega poglavarja. Tako je smel 
Friderik III. v svoji deželi podeliti sto beneficMev duhovnikom. To je potreboval, da 
se je lahko oddolžil zaslužnim v svoji službi? - Da je prišlo do sprave s papežem in 
do obnove cerkvene enotnosti, gre največja zasluga diplomatski spretnosti in vnemi 
cesarjevega posebnega tajnika Eneja Silvija Piccolominija. Enej, ki je že bil sienski 
škof, a je deloval na cesarskem dvoru na Dunaju, je na osnovi papeškega privilegija, 
po katerem je cesar Friderik III. v svoji deželi lahko podelil duhovnikom sto 

191 Kovačič: op. ci!., str. 212. 
192 HHSTa, op. ci!. opomba 157, Rep. III, AB 378/4; Konstanz, 18. marca 1418. 
19) HHSTa, Rep. XXIV, AB 406111; 8. februar 1420. 
194 HHSTa, Rep. III, AB 378/4; Šentvid pri Ljubljani, 13. marca 1420. 
19l Pirchegger: Untersteiermark, op. ciI. opomba 154, str. 169. 
196 HHSTa, Rep. 1, AB 375/5; Dunaj, 12. april 1416. 
197 Kovačič : op. ci!., str. 213 . Poleg Ogleja so se nasprotnemu papežu Feliksu in s tem k shizmi pridružili 
tudi škofje iz Salzburga, Lavanta, Krke, Trienta in Brixena. 
198 Gruden: op. ci!., str. 12. 
199 Ibid., str. 14. 
200 Ibid., str 127. Rim, IS.junij 1445. 
201 Kovačič, str. 213. 
202 Ibid. , str. 214. 
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beneficij ev in zaradi "getrewn fleyssigen dinst, so er uns ... unverdrossenlich und 
nutzparlich gethan hatt",203 med ostalimi nadarbinami204 dobil tudi župnijo Slovenj 
Gradec. 

Po ukinitvi shizme v patriarhatu so Ludvika Scarampa priznali vsi, vendar ga je na 
avstrijskem ozemlju nadomeščal njegov generalni vikar Martin. Po Ludvikovi smrti 
leta 1465 so Benečani zahtevali njim vdanega patriarha. Ker pa papež Pavel II. ni 
hotel razžaliti cesarja, je z razglasitvijo patriarha odlašal. Vodstvo cerkvene province 
je kot apostolskemu vikarju in gubernatorju najprej naložil škofu Felettu iz 
Concordije, kasneje pa škofu Andreasu?05 

Ko je Friderik, da bi imel v bojih s Turki zavarovan hrbet, priznal beneško 
zasedbo Furlanije, je Pavel II. za novega patriarha imenoval svojega nečaka, 

kardinala Marca Barba. Ta je bil kot diplomat tako zaposlen, da je vodenje 
patriarhata prepustil najprej svojemu generalnemu vikarju škofu Paschasiusu iz 
Gallignana v Istri in za njim škofu Petru iz Caorle. Šele ta je lahko izpeljal prvo 
vizitacijo po razkolu v patriarhatu. Lahko si predstavljamo, kakšne razmere je našel! 
6. maja 1491. leta je obiskal Slovenj Gradec.206 Sledile so pogostejše vizitacije. 
Povod za to je bil na eni strani zanemarjeno stanje po turških vpadih,207 na drugi 
strani pa so patriarhi na ta način skušali ponovno pridobiti vpliv, čeprav se nižji 
cerkveni organi niso več kaj prida brigali za patriarha. Škof Jakob Valaresso iz 
Kopra, Nikol~ Donato, škof Sebastijan Nascimbene iz Corona v Albaniji,208 Butius 
de Palmulis2 in Silvester de Sanctis210 so igrali pomembne vloge v kasnejših 
obdobjih slovenj graške župnijske zgodovine, istočasno pa so bili zadnji zastopniki 
patriarha nasploh. 

lOJ StLA, Kop. Pap. 6392. Dunajsko Novo mesto, 25 . januar 1453. 
204 Georg Voigt: Enea Silvio de Piccolomini, als Papst Pi us II. und sein Zeitalter, Berlin 1856, 1. del, str. 
290. 
20l Gruden, str. 73 . 
206 Kovačič, str. 216. Podrobnosti o tej vizitaciji niso znane. 
207 Egger: Popotniški dnevniki Paola Santonina 1485 - 1487, Celovec, 1947, str. 135. 
208 Gruden, str. 74. Škof Peter iz Caorle, "decrelorum doclor in palriarchalu el dioecesi 
aquileiensi pro Rmmo capilulo quasi vacanle vicarius genera/is", je vizitiral leta 1494 2. maja Slovenj 
Gradec, 17, maja Kotlje, 20. maja Vuzenico. Ibid., str. 144. 
209 StLA, Kop. Pap. 7697. Videm, II. marca 1478. 
210 StLA, Kop. Pap. 7998. Videm, 26. oktober 1484. 
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Geschichte der Pfarre Slovenj Gradec 

Historische Obersicht vom Zeitraum vor der Grundung der Pfarre bis zum Verlust 
der Macht der Patriarchen von Aquileja im 15. Jahrhundert 

Zusammenfassung 

Die historische Obersicht uber die Pfarre Slovenj Gradec stutzt sich auf zahlreiche 
archivarische Quellen und Zitate aus der Literatur vor 1963, als die vorliegende 
Dissertation entstand. Das erste Kapitel ist der Abhandlung der Geschichte des Ortes 
in der Zeit des R6mischen Reiches und den Anfangen der Missionstatigkeit der 
Patriarchen von Aquileja im 8. Jahrhundert (Patriarch Paulin us) gewidmet. Durch 
das Mislinjatal (Misslingtal) fuhrte eine alte R6merstrajJe, und an den wichtigen 
Verkehrswegen entstanden die ersten Pfarren. Die Provinz Slovenj Gradec 
(Windischgraz) gelangte unter das Patronat der Kirche von Aquileja, weshalb hier 
binnen kurzer Zeit die Fundamente fur den Beginn der weltlichen Herrschafl der 
Patriarchen gelegt werden. Die beiden wichtigsten Pfarren St. Pankratius und St. 
Martin wurden unterstellt, indem sie Kl6stern geschenkt wurden. Aufgrund der 
Kirchensprengel mit Immunitat und der reichen Adelsbesitzungen kam es zu Ende 
des II . Jahrhunderts bereits zu einer derartigen Aufleilung, dajJ eine einheitliche 
Herrschafl uber das Land nicht mehr m6glich war: Die Provinz Slovenj Gradec 
gelangte in die Hande der Markgrafen von Andechs-Meran. AIs letzter dieser 
Familie vermachte Patriarch Berthold im Jahre 1251 die Grundherrschafl und die 
Pfarre Slovenj Gradec wieder der Kirche von Aquileja. Vordem fuhrte er das 
Patriarchat als kirchlicher Potentat zum H6hepunkt der Macht, erbaute aber 
zugleich auch die mittelalterliche Stadt Slovenj Gradec, die er fur einen wichtigen 
Stutzpunkt seiner kirchenfurstlichen Herrschafl hielt. Die Kirche von Aquileja war 
uber die Besitzung nicht allzu sehr erfreut. Kaum war Patriarch Berthold gestorben, 
meldete seinen Anspruch auf die Herrschafl uber das Gebiet von Slovenj Gradec der 
Karntner Herzog Ulrich Il/. an, dem es gelang, die Stadt einige Zeit lang den 
Patriarchen von Aquileja zu entreij3en. Unter seiner Herrschafl erlangte Slovenj 
Gradec das Stadtrecht (vor 1267). Spater erhielt die Kirche von Aquileja die 
Besitzung wieder zuruck, jedoch waren die Zwistigkeiten zwischen dem Patriarchat 
und den osterreichischen Herz6gen von Dauer. 1351 schenkte Patriarch Ludwig 
della Torre die Besitzung in der Provinz Slovenj Gradec Heinrich von Montpreis. Es 
war dies die letzte freie Vergabe eines Lehens des Patriarchen und zugleich das Ende 
der weltlichen Herrschafl der Kirche von Aquileja iiber Slovenj Gradec, was den 
endgultigen Ver/ust des Erbes von Berthold bedeutet. Nach dem erzwungenen 
Frieden von Wien am 21.4.1362 mujJte der Patriarch aufSlovenj Gradec zu Gunsten 
Rudolfs lV. von Osterreich verzichten. Damit ging die Besitzung in die Hande der 
Habsburger uber. . 
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CIKLUS FRESK V PODRUžNIČNI CERKVI SV. JANEZA 
V ŠENTJANŽU NAD DRAVČAMI 

Marko Košan 

Ciklus fresk v podružnični cerkvi sv. Janeza 
v Šentjanžu nad Dravčami 

Največje število ostankov poslikav, ki jihje moč najti v notranjščinah podeželskih 
podružničnih cerkvah v zaledju Mežiške, Dravske in Mislinjske doline v celotnem 
15. stoletju, lahko povežemo z delovanjem koroških slikarskih delavnic. Sklenjen 
korpus fresk pa se je ohranil le na dveh mestih: v cerkvi sv. Barbare pri Prevaljah in v 
p. c. sv. Janeza v Šentjanžu nad Dravčami. 

Le kakšen kilometer zračne razdalje od Vuzenice leži v samoto pohorskih 
obronkov umaknjena cerkvica sv. Janeza. O vzrokih nastanka kvalitetnega in 
briljantno izvedenega cikla fresk v tako zakotni podružnici lahko le ugibamo. Morda 
bi odgovor našli z razkritjem identitete upodobljenih naročnikov z votivne slike na 
južni steni v celoti poslikane notranjščine, ali pa - morda še lažje - z identifikacijo 
lepe portretne upodobitve škofa pod pasom fresk na severni steni. Zlasti velika 
kompozicija Pohoda in poklona sv. treh kraljev s svojo kvaliteto preseneča, saj izdaja 
izjemno veščega mojstra v barvnem modeliranju lepih in priljudnih obrazov 
konjenikov in spremstva v pohodu, medtem ko je prizor Poklona naslikan s tolikšno 
mero Iirične topline, da ga moremo šteti za eno najlepših srednjeveških upodobitev 
Marije z otrokom na Slovenskem. 

Podružnična cerkev sv. Janeza se prvič omenja leta 1305. V 15. stoletju večkrat 
prenovljena. Je enoladijska in v celoti obokana. Močna rebra v Ičidji in v zvonici se 
naslanjajo na figuraIne konzole. Notranjščina je v celoti poslikana. Posamezne 
prizore ločuje enotna, z bogatim rastlinskim patroniranim vzorcem okrašena bordura. 
Slikarije so dobro ohranjene, z izjemo poslikave na zahodni steni (Sv.Krištof), ki je 
bržkone tudi nekoliko starejša. Poslikavo so odkrili leta 1972, v celoti prezenttrali pa 
šele leta 1980.1 Freske do razstave Gotika v Sloveniji leta 1995 v Narodni galeriji v 
Ljubljani še niso bile publicirane.2 

Cerkev sv. Janeza v Šentjanžu 
nad Dravčami 

I Dela so pričeli strokovnjaki Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor, dokončali pa 
strokovnjaki Restavratorskega centra R Slovenije. 
2 Gotika v Sloveniji, Ljubljana, 1. junij - 1. oktober 1995, kat. šl. 146 in uvod (Marko Košan: Stensko 
slikarstvo 15. stoletja na koroško-štajerskem mejnem področju). Pred tem samo še Marjan Zadnikar in 
Jože Anderlič: Lepote slovenskih cerkva. Koper 1985 (b. reprodukcija in krajši komentar) in Tatjana 
Špitalar: Novo odkrite freske na severnem Štajerskem (Diplomska naloga, tipkopis), Ljubljana 1986. 
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Severna stena 
Pohod in pokIon sv. treh kraljev 

Vsa tri polja severne stene prekriva velika kompozicija Pohoda in poklona sv. treh 
kraljev, ki povzema tip koroškega oz. beljaškega načina realizacije motiva, vendar 
izpušča nekatere za beljaško delavnico značilne det~le, kot je denimo izpeljava 
motiva iz teme srečanja sv. treh kraljev. Bolj shematiziranaje tudi pokrajina, v kateri 
se vrši pohod, saj je odrešena mnogih detajlov, ki se praviloma vrstijo v pejsažih 
beljaških slikarjev. Poudarek je zgolj na glavnih osebah pohoda. Figure na konjih so 
oblečene v značilna kratka zvončasta oblačila, trakovi na slikovitih naglavnih 
pokrivalih pa se vrtinčijo v zraku. Takšni kostumi so bili značilni za modo, ki se je v 
slikarstvu kazala v času mednarodne gotike "mehkega sloga". Vključen je tudi motiv 
zamorca, ki pije iz čutare. 

Kompozicija Pohoda treh kraljev 

Pod osrednjim poljem kompozicije Pohoda treh kraljev na severni steni je 
celopostavna portretna figura škofa, očitno pokrovitelja prenove in poslikave cerkve. 
Mikavna je misel, da je upodobljenec lavantinski škof Lorenz Lichtenberger, ki so ga 
pristaši nasprotnega ~apeža Feliksa z baselske reformne sinode leta 1444 izvolili za 
oglejskega patriarha. Lorenz Lichtenberger je umrl že leta 1446 v Šentandražu v 
Labotski dolini. 

) ložefGruden: Cerkvene razmere med Slovenci v XV. stoletju in ustanovitev ljubljanske škofije, 
Ljubljana 1908, str. 14. 
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V ŠENTJANŽU NAD DRAVČAMI 

Poslikava v prezbiteriju 

Portret škofa na 
severni steni cerkve. 

Polja nad gotskimi okni v prezbiteriju prinašajo prizore evharistične simbolike 
Kristusovega žrtvovanja in vstajenja (pelikan, ki s svojo krvjo hrani mladiče, levinja 
z mladiči in v ognju prerojeni ptič Feniks). Te manjše podobe so deloma zakrite s 
poznejšim baročnim oltarjem, s celoto poslikave pa jih veže široka dekorativna 
bordura z bogato rastlinsko ornamentiko. 

Južna stena 

Poslikava južne stene s prizori iz legende sv. Janeza Krstnika je razdeljena v 
dva pasova. Zgoraj si sledijo: Pridiga v puščavi, Krst v Jordanu in Janezovo 
OČitanje Herodu. V spodnji vrsti pa: Rabelj privede Janeza Krstnika, 
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Obglavljenje in Saloma s Krstnikovo glavo ob Herodovi obloženi mIzI. 
Upodobitvi v sredini obeh vrst (Krst v Jordanu in Obglavljenje) sta delno uničeni 
zaradi sekundarnih posegov (vgraditev baročnega okna). Nekaj prizorov je 
postavljeno v stilizirano, še povsem trecentistično pojmovano arhitekturo interierja. 
Desno spodaj ob zadnjem prizoru legende je delno uničena tudi votivna podoba 
naročnikov poslikave. 

Prizora na južni steni 
cerkve: Janezova prid iga 
v puščavi in Rabelj 
privede Janeza Krstnika. 

Za oblačila figur na teh podobah je prav tako značilna mehka igra linij, ki je v tej 
zapozneli fazi mednarodnega gotskega sloga še elegantno zvijugana v obrobah, a 
nekoliko trša in bolj navpično potekajoča v gubah oblačil. Konzervativna nota 
slikarije se tukaj kaže tudi v povsem trecentističnih formah naslikane arhitekture, 
zunanji izraz podob paje tudi robatejši kot v sceni Pohoda. Morda je bil tukaj na delu 
mojstrov nekoliko slabši pomočnik, freske v celoti pa kljub temu ne odstopajo od 
izročila mehkega sloga, kot ga je na Koroškem uveljavila Friderikova beljaška 
delavnica, za njim pa povzeli slikarji, ki so se sredi stoletja iz nje izločili in delovali 
po drugih manjših mestih dežele. 
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Pok Ion treh kraljev 

Ena od delavnic je kot kaže pred letom 1450 nastala v Velikovcu4
. V ta krog 

spomenikov na vzhodnem Koroškem, ki kažejo zgovorno osebno noto znotraj 
zapoznelega mehkega sloga, bi lahko uvrstili vrsto poslikav, vezanih na dva mojstra z 
zasilnimi imeni. Nekoliko starejši je mojster poslikave kostnice pri c. sv. Štefana v 
Sp. Trušnjah (Niedertrixen), ohranjene le v fragmentarnih prizorih Zadnje sodbe. 
Slikar je bil bržkone osrednja osebnost delavnice, v kateri je znova zaznati tudi 
furlanske vplive).5 V njej je nekaj let morda deloval tudi mladi Tomaž Beljaški, saj je 
pred 1450 je kot mojstrov pomočnik naslikal fresko Marije zaščitnice s plaščem v 
Altenmarktu. Poleg Tomaža je iz iste delavnice izšel tudi mojster, ki je nekaj let 
kasneje poslikal zunanjščino cerkve v Sp. Trušnjah, pripisujejo pa mu tudi freske v 

4 Janez HOfler: Die Gotische Malerei Villachs. Villacher Maier und Malerwerkstatten des 15. 
Jahrhunderts; Neues aus Altvillach, 18. & 19. Jahrbuch des Stadtmuseums, 1981 & 1982, pp. 110, III. 
~ HOfler, ibidem. 
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cerkvi sv. Petra in Pavla pri Graffensteinu ter nekaj tabelnih slik iz šentpavelskeg .. 
samostana (Hofler, ibidem). Podoba velikovške delavnice je s tem dobila jasen profil, 
v njen krog pa sodita tudi pred nedavnim ponovno odkrit in v celoti prezentiran 
ciklus fresk svetniške legende v prezbiteriju c. sv. Jurija v Vabnji vasi (Wabelsdorf) 
ter votivna slika Konrada Ernsta (datirana 1460) iz velikovške župne cerkve. Zasilno 
je v ta krog moč uvrstiti tudi freske iz Šentjanža nad Dravčami. Na zvezo z 
mojstroma iz Sp. Trušenj in zlasti s poslikavo v Vabnji vasi nas opozarja tudi ter 
ritmično ponavljanje naslikanih ščitkov in motivov dragih kamnov v naslikani 
borduri, ki ločuje posamezne prizore poslikave. 

Fresken'!,Yklus in der Filialkirche St. Johannes in Šentjanž nad Dravčami 

ZusammenJassung 

Die meisten Reste der mittelalterlichen Wandmalereien des 15. Jahrhunderts im 
Hinterland des Mežika-, Drau- und Mislinjatals k6nnen mit der Tatigkeit der 
Karntner Malerwerkstatten verbunden werden. Der gr6j3te Freskenkorpus hat sich in 
der Filialkirche St. Johannes in Šentjanž nad Dravčama erhalten, der erst 1972 
entdeckt und 1980 zur Ganze vorgestellt wurde, jedoch noch keine breitere 
Publikation erlebte. Das Kircheninnere ist vollstandig bemalt. Die einzelnen Szenen 
sind durch eine einheitliche, mit einem reichen patronierten Pjlanzenmuster verzierte 
Bordure getrennt. Alle drei Felder der Nordwand bedeckt eine bril/ant gemalte und 
vorzuglich erhaltene groj3e Komposition der Ankunft und Huldigung der Heiligen 
Drei K6nige. Die Szene der Huligung muj3 Jur eine der sch6nsten Darstellungen 
Marias mit dem Kind in Slowenien gehalten werden. Die Bemalung der Sudwand 
zeigt sechs Szenen aus dem Leben des hi. Johannes des TauJers. Fur die Gewander 
der Figuren auJ diesen Bi/dem sind Formen der Spatphase des internationalen 
gotischen Stils charakteristisch, "trecentistisch" ist auch die Architektur der Szenerie. 
Vielleicht war bei den Bi/dem aus dem Johannes-Zyklus ein nicht so guter Gehilfe 
des Meisters am Werk. Die Fresken weichen insgesamt nicht von der Tradition des 
Weichen Sti/s ab, wie er in Karnten von der Werkstatt Friedrichs aus Villach bzw. 
von Malem durchgesetzt wurde, die vor der Mitte des Jahrhunderts aus ihr 
ausschieden. Eine dieser Werkstatten entstand o.ffensichtlich vor 1450 in 
V6lkermarkt und bemalte einige der dortigen umliegenden Kirchen. Die Fresken in 
der Johanneskirche k6nnten zeitlich in die Nahe der Bemalung der Kirche in 
WabelsdorJ gestelIt werden. Ober die Grunde der Entstehung des vozuglichen 
Freskenzyklus in der abseitigen Filialkirche k6nnen nur Vermutungen angestelIt 
werden. Vielleicht k6nnte die Antwort in der AuJdeckung der Identitat der 
dargestelIten Auftraggeber auJ dem Votivbild an der Sudwand oder aber -
m6glicherweise noch leichter - in der Identifikation des sch6nen Portrats des 
Bischofs unter dem Freskenband an der Nordwand gefimden werden. 
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Matej Klemenčič 

Tri poznogotske cerkve v Mislinjski dolini in konjiško-dobrloveška 
stavbarska delavnica· 

Kljub številnim ohranjenim poznogotskim cerkvam je arhitekturna zgodovina tega 
obdobja na Slovenskem Koroškem in tudi Štajerskem le slabo raziskana. Odprto 
ostaja še posebej vprašanje avtorstva posameznih stavb oziroma delovanje 
posameznih delavnic. Če je moč na primer na Gorenjskem dokaj točno določiti 
delavniške zveze med posameznimi spomeniki, to za severovzhodno Slovenijo ne 
moremo trditi. In kljub temu, da so nam po zaslugi Jožeta Mlinariča znana številna 
imena kamnosekov iz Maribora, I jih še ne moremo zanesljivo povezati z ohranjenimi 
deli. Najslabše pa je raziskana prav Koroška. Objavljenih je le malo arhivskih virov, 
primerjalnih študij o ohranjenih spomenikih pri nas in v sosednjih avstrijskih 
pokrajinah pa še ni. 

S pomočjo formalne analize lahko opredelimo delavnico, ki je okoli leta 1500 
delovala v Mislinjski dolini. Povežemo ali kar poistovetimo jo lahko z eno od 
pomembnih štajersko-koroških poznogotskih delavnic. Ker pri takšni analizi lahko 
med seboj primerjamo le močno podobne si arhitekturne elemente in ker ob tem ni 
jasno, kakšen je bil »zaklad oblik« neke stavbarske delavnice (Formenschatz, tudi 
HiUtengut), so ugotovitve seveda nepopolne. Dopolniti jih bo mogoče le z 
zgodovinsko utemeljenimi povezavami. Poimenovanje »delavnica« ostaja v tem 
primeru okvirno, saj ne vemo, kako so delavnice ali posamezni kamnoseki delovali na 
manjših gradbiščih. 

V naslovu omenjene cerkve so župne cerkve sv. Janeza Krstnika v Šentjanžu pri 
Dravogradu,2 sv. Elizabete v Slovenj Gradcu3 in sv. Martina v bližnjem Šmartnem.4 

• Članek je dopolnitev referata Župnijska cerk~v v Konjicah in gradbena dejavnost Valentina Fabrija, ki 
sem ga prebral na simpoziju Gotika v Sloveniji oktobra 1994 v Narodni galeriji v Ljubljani in bo 
objavljen v zborniku referatov (od tod citirano KLEMENČIČ 1994). Za pomoč in nasvete pri delu se želim 
zahvaliti prof. dr. Janezu Hoflerju, ki me je tudi opozoril na nekaj arhivskih dokumentov in mi dal na 
voljo še neobjavljene izsledke svojih raziskav. 
I Še posebej Jože MLINARIC: Gradivo za zgodovino Maribora. 17. zvezek: Davčni registri in obračunske 
knjige, Maribor 1991. Gradivo je bilo že prej delno obdelano v Jože CURK: Viri za gradbeno zgodovino 
Maribora do 1850, Maribor 1985 (Viri Pokrajinskega arhiva Maribor, 1). 
2 Marijan ZADNIKAR: ROn/anika v Sloveniji. Tipologija in morfologija sakralne arhitekture, Ljubljana 
1982, p. 362. Leta 1483 se omenja cerkev sv. Janeza v slovenjgraški dolini, kije spadala pod župnijo sv. 
Martina. Cf. Giuseppe V ALE: Itinerario di Paolo Santon ino in Carintia, Sliria e Carniola ne~1i anni 
1485-1487 (Codice Vaticano Lalino 3795), Citta del Vaticano 1943 (S/udi e testi, 103), p. 35 . 
3 M " arlJan ZADNIKAR: Ume/nos/ni spomeniki Slovenj Gradca, Ljubljana 1966 (Kul/urni in naravni 
spomeniki Slovenije, 8); Ivan KOMEU: Gotska arhitektura na Slovenskem. Razvoj stavbnih členov in 
cerkvenega prostora, LjUbljana 1973, pp. 257,291; ZADNIKAR 1982, pp. 550-552; Ferdo ŠERBEU: 
Slovenj Gradec, Slovenj Gradec 1983; Jože CURK, Gradbeni oris mestne župne cerkve in meščanskega 
špitala v Slovenj Gradcu, Časopis za zgodOVino in narodopisje, 57 (n. v. 22)/2, 1986, p. 328, objavljeno 
tudi v Slovenjgraški meščanski špital v srednjem veku, Maribor 1985 (Katalogi, 3). 
4 KOMEU 1973, p. 292; Jože CURK, Oris gradbene zgodovine Pohorja, Časopis za zgodOVino in 
narodopisje, 58 (n. v. 23)/1,1987, p. 88. 
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Vse tri ležijo v Mislinjski dolini, od prve do zadnje je manj kot deset kilometrov, in 
so bile prvotno del pražupnije s sedežem v Šmartnem.5 

Zgodovinskih podatkov, ki bi natančneje opredeljevali njihove poznogotske 
prezidave, ni, v starejši literaturi pa so le skopo omenjane in datirane v čas okoli leta 
1500.6 

Slika l. Ž. c. sv. Janeza Krstnika, Šentjanž pri Dravogradu, notranjščina 

5 Prim. Janez HOI'LER: Gradivo za historično topografIjo predjožejinskih župnij na Slovenskem. VIII 
(tipkopis). 
6 Pravzaprav najdemo v starejši literaturi le dataciji prezidav cerkve sv. Elizabete, ki naj bi bila prezidana 
okoli leta 1500 (ŠERBEU 1983; ZADNIKAR 1966) ali konec 15. stoletja (CURK 1986, p. 328), in glavne 
ladje v Šmartnem, ki naj bi bila obokana po letu 1500 (CURK 1987, p. 88). 

38 



TRI POZNOGOTSKE CERKVE V MISLINJSKI DOLINI IN 
KONJlŠKO-DOBRLOVEŠKA STAVBARSKA DELAVNICA 

V Šentjanžu in Šmartnem sta bili obokani cerkveni ladji (sliki l in 8), v Slovenj 
Gradcu pa zgrajen nov prezbiterij (slika 2). V vseh treh primerih so pri gradnji 
uporabili močne notranje opornike, na katere so postavili obok, sestavljen iz 
šestroge\jnih zvezd. 

Slika 2. Ž. c. sv. Elizabete, Slovenj Gradec, notranjščina 

Tudi S primerjavo detajlov lahko najdemo nekaj stičnih točk, seveda pa tudi več 
razlik. Profilacija notranjih opornikov vseh treh cerkva se povsem ujema. 
Tričetrtinski steber je prislonjen ob poligonaIni nosilec, ki ima na obeh poševnih 
stranicah žleb. Le-ta se konča tik pod poudarjenim kapitelnim delom služnika (slike 
3,4 in 9). 
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+ 

Skica l . Ž. c. sv. Janeza Krstnika, Šentjanž, tloris (po Zadnikar 1982, str. 362) 

Skica 2. Prerez notranjih opomikov v treh mislinjskih cerkvah 
(poenostavljeno) 

Ob bazah služnikov v cerkvi sv. Elizabete in v Šmartnem ponekod še lahko 
najdemo »vegetabilno« prekrižane palice, ki pa so večinoma močno poškodovane in 
zakrite z debelimi premazi. V sv. Elizabeti je takšno »prekrižje« tudi na slavoloku, ki 
je nastal pri ~oznogotski prezidavi. Kapiteini deli služnikov so različni, prav tako tudi 
profili reber. 

7 V sv. Elizabeti je v kapitelnem delu služnikov in ob rebrih bisemi niz, ki paje verjetno dodatek 17. 
stoletja, saj ga najdemo tudi v glavni ladji. 
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Skica 3. Prerez profila reber (poenostavljeno): 
a. Slovenj Gradec, b. Šentjanž, c. Šmartno 

Tako notranji oporniki kot šestrogeljna zvezda so v slovenskem delu Štajerske in 
Koroške razmeroma redki, pogostejši pa so na Avstrijskem Koroškem. Kljub 
nekaterim razlikam v izvedbi detajlov nas podobnost v oblikovanju prostorov in 
profilaciji opornikov prepriča o tem, da so vse tri cerkve delo tesno povezanih 
gradbenikov, ali bolje, iste delavnice. 

Skica 4. Ž. c. sv. Elizabete, Slovenj Gradec, tloris (po Zadnikar 1982, str. 551) 

Zanimivo bi bilo oceniti tudi kakovostni nivo delavnice. Ladji cerkva v Šmartnem in 
še posebej v Šentjanžu sta dokaj nizki. Zasnova obeh prostorov se ne more meriti z 
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dokaj kvalitetno izvedbo kamnoseških detajlov. Drugače pa je v Slovenj Gradcu. 
Prezbiterij sv. Elizabete je visok, notranji oporniki , ki se v Šentjanžu in Šmartnem 
zdijo nekoliko čokati , delujejo tu dosti bolj elegantno. Le baročni oltar danes povsem 
zakriva prezbiterijev zaključek in jemlje prostoru prvotno podobo. 

Slika 3. Šentjanž, notranji opornik Slika 4. Slovenj Gradec, notranji opornik 

Na Koroškem in Štajerskem obstaja nekaj ambiciozno zasnovanih cerkva, ki jih 
lahko povežemo z našo skupino. Za vezni člen nam služi ladja župnijske cerkve sv. 
Nikolaja v Vuzenici. Tam namreč najdemo edini preostali primerek šestrogeljne 
zvezde v tem delu Slovenske Štajerske in Koroške,8 obok pa tudi tu sloni na močn ih 
notranjih opornikih. Njihova oblika se od »mislinjskih« razlikuje le v tem, da je ob 
stranskih ploskvah palica, ki se konča ob kapitelu. Da je vuzeniški obok tudi 
delavniško povezan z mislinjsko skupino, pa dokazujeta profil reber in oblika 
kapitelov, ki se povsem ujemata s Šmartnim (slike 6, 7 in 9). 

Obnova vuzeniške cerkve je povezana s takratnim župnikom Valentinom 
Fabrijem (t 1509), savinjskim in podjunskim arhidiakonom, župnikom tudi v 
Konjicah in proštom v Dobrli vasi. Vuzeniška ladja je bila obokana po letu 1496 in 
pred letom 1511. Ista delavnica je nekoliko prej, verjetno v začetku devetdesetih let 
oziroma pred jesenjo leta 1497, obokala župno cerkev sv. Jurija v Konjicah, jeseni 
leta 1505 pa je bil dokončan obok samostanske cerkve v Dobrli vasi. V delu 
Fabrijeve delavnice se kažejo močni vplivi steyrske stavbam ice iz Spodnje Avstrije, 
odkoder je moral priti 

8 Na Slovenskem Štajerskem jo najdemo še v Slovenskih goricah, v Ž. c. sv. Andraža v Vitomarcih, 
nekoliko dopolnjeno pa še v Ž. c. v Lenartu. 
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Slika 5. Ž. c. sv. Nikolaja, Vuzenica, notranjščina 

Skica 5. Ž. c. sv. Nikolaja, Vuzenica, tloris (po Zadnikarju 1982. str. 376) 
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vsaj njen vodja.9 Pri Vuzenici so ti vplivi še najmanj vidni, čeprav je njena povezava 
s Fabrijevo delavnico povsem očitna. Profilacijo opornikov, reber in obliko kapitelov 
v treh mislinjskih cerkvah lahko primerjamo tudi z drugimi deli Fabrijeve delavnice, 
na primer s cerkvami v Globasnici (Globasnitz), Konjicah in Dobrli vasi (Eberndorf). 

Slika 6. Vuzenica. notranji opornik Slika 7. Vuzenica. slop pod emporo 

Zaradi povezave z vuzeniško cerkvijo lahko župnijsko cerkev v Šmartnem 
povsem zanesljivo datiramo v prvo desetletje 16. stoletja ali kakšno leto prej. 
Nekoliko težje je natančno časovno opredeliti drugi dve cerkvi, a verjetno sta bili 
obnovljeni približno istočasno . Za gradbeno zgodovino cerkva v Šentjanžu in 
Šmartnem sicer nimamo nobenih podatkov. V času, ki nas zanima, je znanih le nekaj 
imen šmarških župnikov. Leta 1481 ali malo pred tem je umrl župnik Nikolaj 
Scipech. Del njegove velike zapuščine, v kateri se omenjajo dragulji, denar ter druge 
premičnine in dragocene stvari, je pripadel oglejski cerkvi. Njegov naslednik 
Giovanni Sinapsis je jeseni leta 1481 v Padovi navajal netočne podatke o dohodkih 
svoje fare, ki je v virih opisana kot ena najbogatejših in najslavnejših v provinci. 
Sinapsis je bil leta 1494 še vedno šmarski župnik, kasneje, leta 1513, pa se omenja še 
Andreas de Monte Maiori, ki je bil tedaj tudi arhidiakon zgornje Koroške in Ziljske 
doline, namestnik savinjskega arhidiakona in generalni vikar oglejskega patriarha 

9 Fabrijeva gradbena dejavnost bo natančno obdelana v KLEMENČIČ 1994, kjer citiram tudi starejšo 
literaturo in vire za datiranje teh spomenikov. 
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izven Furlanije, leta 1515 pa tudi savinjski arhidiakon. 10 Prav on se zdi, glede na 
položaj, ki gaje imel v cerkveni hierarhiji, možni pobudnik obnove šmarške cerkve. 

Slika 8. Ž. c. sv. Martina, Šmartno pri Slovenj Gradcu, notranjščina 

Za cerkev sv. Elizabete je znana listina o podelitvi odpustkov iz začetka 
sedemdesetih let, vendar se nanaša le na oltarno ustanovo oziroma kapelo sv. 
Kata~ine, ki ~e bila pod ~atronatom Florijana iz Slovenj Grad~a (Florian~s de 
Bindlsgrecz). I Leta 1501 Je cerkev z ustanovo dveh vsakodnevmh maš dobIla še 
nekaj premoženja. 12 Na obokanje se gotovo nanašata dva grba na kapitelih služnikov 

10 Za Nikolaja Scipecha cf. VALE 1943. p. 652, za Sinapsisa cf. ibid., p. 67. Andreas de Monte Maiori je 
omenjen npr. v BEDA SCHROLL: Urkunden - Regesten des Augustiner - Chorherren - Stiftes Eberndorf im 
Jaunthale. Klagenfurt 1870, p. III, doc. CXXXV\. in v IGNAZ OROŽEN, Das Bisthum und die Di6zese 
Lavant. lii. Theil: / . Das Archidiakonat Saunien. 2. Das Dekanat Cilli. Cilli 1880, p. 19. 
II Č Cf. Jože MLINARI : Zbirka listin 1246-1865. Maribor 1987 (Viri Pokrajinskega arhiva Maribor, 3), p. 
60, doc. 171-172: 9.4.1471; Pavle BLAZNIK: Historična topografija Slovenije II. Slovenska Štajerska in 
jugoslovanski del Koroške do leta 1500. II. N-Ž, Maribor 1988, p. 307: 9.4.1471 . Florijan Erazem 
(floriani herasmi patroni) se omenja tudi 21. decembra 1474. ko je predlagal duhovnika Adama 
Oberdorferja (adami oberdor.ffer) za kaplana tega oltarja. Oltar je bil posvečen sv. Katarini, Marjeti , Neži 
in vsem svetnikom (HOFLER: op. cit., cf. BLAZNIK 1988, p. 307: 21.12.1474, p. 308: 18.12.1495, 1498). 
Gotovo istovetni Florijan se omenja leta 1476, leta 1479 kot mestni sodnik (Florijan z mestnega trga
Florian am placz), leta 1509 pa se omenja Doroteja, hči pokojnega Slovenjgradčana Florijana in žena 
Vincenca Kraxnerja. Cf. Jože MLINARIČ, Slovenjgraški meščanski špi/al v srednjem veku, Maribor 1985 
(Katalogi. 3), p. 33 (20.1.1479 in 23.5.1509); MLINARIČ 1987, p. 68, doc 200: 24.8.1476, p. 70, doc. 
205: 20.1.1479. 
12 

Jože KOROPEC, Srednjeveško gospostvo Slovenj Gradec, Časopis za zgodovino in narodopisje. 49 (n. 
v. 14)/1,1978, p. 26. 
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za glavnim oltarjem. Levi grb je slovenjgraški mestni grb,13 desni pa ima obliko rože 
z velikim cvetom in še ni bil identificiran. Tako lahko le sklepamo, da je bila cerkev 
sv. Elizabete prezidana v času (starotrškega) župnika Martina Schar1Winda (1475-
1512),14 saj je le malo verjetno, da bi se to zgodilo pred letom 1475 ali po letu 1512. 

Slika 9. Šmartno pri Slovenj Gradcu, 
notranji opornik 

Za konec bi rad opozoril še na omembe poznogotskih kamnosekov, ki sem jih 
zasledil v objavljenem arhivskem gradivu. Prvi je omenjen leta 1523 v urbarju cerkve 
sv. Elizabete. 1S Leta 1528 pa se je moral v Slovenj Gradcu pred vizitacijsko komisijo, 
ki ji je načeloval ljubljanski škof Krištof Ravbar, zaradi krivoverstva zagovarjati 
kamnosek Erazem (Erasm Stainmetz). Omenjata se še kamnosek Jakob (Jacob 
Stainmetz) ter kamnosekova žena Genovefa (Genovefa, Steinmetzen hausfrau), ki sta 
po pridigi zaprosila za odvezo. 16 

O dejavnosti omenjenih kamnosekov ne vemo ničesar. V tretjem desetletju so bile 
vse tri zgoraj obravnavane cerkve gotovo že obnovljene, res paje bil leta 1529 cerkvi 
sv. Radegunde v Starem trgu prizidan prezbiterij s kripto, ki je bil kasneje žal močno 
predelan. 17 

13 Grb sestaVljajo trije stolpi. Srednji je širši in naj bi bil okrogel, stranska dva pa sta ožja in višja. Tak 
grb je znan že v 14. stoletju (cf. Božo OTOREPEC: Srednjeveški pečati in grbi mest in trgov na 
Slovenskem, LjUbljana 1988, pp. 180-185). 
14 KOROPEC 1978, pp. 24-25. 

15 Urbar mestne slovenjgraške cerkve 1523 (Pokrajinski arhiv Maribor). Omembo citiram po KOROPEC 
1978, p. 26, kjer pa ni zapisano kamnosekovo ime. 
16 Josip MRAVUAK, Protestantizem v Slovenjem Gradcu, Slovenj Gradec ob 700 letnici. 1251-1951 . 
Slovenj Gradec 1951, pp. 30-31; Anton Albrecher: Die Visitation und Inquisition von 1528 in der 
Steiermark, /. Edition. Graz 1981 (disertacija - tipkopis), pp. 240-256. 

17 ef. Primož SIMONm: Humanizem na Slovenskem in slovenski humanisti do srede XV/. stolelja, 
Ljubljana 1979, pp. 109-110. 
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TRI POZNOGOTSKE CERKVE V MISLINJSKI DOLINI IN 
KONJIŠKO-DOBRLOVEŠKA STAVBARSKA DELAVNICA 

•• Ko je bil članek že pripravljen zatisk. je izšel zbornik predavanj s simpozija Gotika v Slovenilf · 
popoln citat referata, ki ga v opombah navajam kot KLEMENČiČ 1994, se glasi Matej KLEMENČiC, 
Zupnijska cerkev v Konjicah in gradbena dejavnost Valentina Fabrija - Die Pfarrkirche von Konjice und 
die Bautlltigkeit des Valentin Fabri, GoIika v Sloveniji. Nastajanje kulturnega prostora med Alpami, 
Panonijo in Jadranom. Akti mednarodnega simpozija - GOlik in Slowenien. Vom Werden des 
Kulturraums zwischen Alpen, Pannonien und Adria. Vortrage des internalionalen Symposiums - 1/ gotico 
in Slovenia. Su/la Jormazione de/lo spazio culturale tra le Alpi, la Pannonia e I'Adriatico. Alii del 
Convegno Internazionale di Studi (Ljubljana, Narodna galerija, 20. - 22. oktober 1994), Ljubljana 1995, 
pp. 111-121 , 123-129. 

DREI SPA"TGOTISCHE KIRCHEN IM MISLlNJATAL UND DIE BAUHOTTE VON 
KONJICE UND EBERNDORF 

Zusammenfassung 

Die Geschichte der Architektur der sptitgotischen Kirchen in Koroška (friiher 
Siidktirnten) ist nur unzureichend erjorscht. Die vorliegende Abhandlung ermittelt 
mit Hi/fe der jormalen Analyse eine Bauhiitte bzw. Werkstatt, die um 1500 im 
Mislinjatal ttitig war und die Kirchen St. Johannes d. T. in Šentjanž, St. Martin in 
Šmartno und St. Elisabeth in Slovenj Gradec mit einem Gew61be versah. Wir k6nnen 
sie mit einer der bedeutenden steirisch-ktirntnerischen sptitgotischen Werksttitten 
verbinden oder sogar identijizieren, die fiir Valentin Fabri, Archidiakon im Savinja
und im Jaunta/, Pfarrer von Konjice und Probst von Eberndorf, ttitig war. Die 
Ana/yse basiert auj den stark ahnlichen Baue/ementen (Verg/eich auch mit dem 
Gew6/be in der Kirche St. Niko/aus in Vuzenica, das ebenfalls V. Fabri in Auftrag 
gab), wesha/b die Bezeichnung "Bauhiitte" ,-bzw. "Werkstatt" nur den Rahmen 
jestlegt, der bis je/zt noch nicht durch historische Angaben untermauert werden 
konnte. Der Autor verweis/ noch auf die Namensnennung einiger Steinmetze aus 
etwas sptiteren Zeit, die er in den Archivalien fand. 
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Brigita Rapuc 

"RAJŠi 'MAM, DA STOPI N'TER SVINJA KO KRAVA" 

Prehrambena kultura prebivalcev Ojstrice, Kozjega Vrha, Goriškega Vrha in 
Svetega Duha 

V prispevku objavljam skrajšano in izbrano vsebino diplomske naloge s polnim 
naslovom Prehrambena kultura prebivalcev zgornje Dravske doline na primeru 
Ojstrice, Svetega Duha, Goriškega in Kozjega Vrha nad Dravogradom. Naloga je 
nastala leta 1990 pod mentorstvom prof. dr. Janeza Bogataja na Oddelku za 
etnologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. 

RAZISKOVANJE PREHRAMBENE KULTURE Z VIDIKA ETNOLOGIJE 

Človekova osnovna in najnujnejša biološka potreba je prehranjevanje. S hrano 
zadostimo svojim fiziološkim, psihološkim in socialnim potrebam. Skrb za zadostitev 
teh potreb uravnava tudi človekova prizadevanja. Tako je del gospodarskega 
delovanja usmerjen v pridobivanje živil, to je prehrambenih sestavin. 

Tem prizadevanjem lahko sledimo na dveh nivojih: neposredno in posredno. 
Neposredno pridobivanje prehrambenih sestavin vključuje različne načine 

pridobivanja hrane na poljih in vrtovih. S posrednim pridobivanjem prehrambenih 
sestavin pa lahko označimo njihovo kupovanje, zamenjavo in podarjanje. 

Predmet etnološkega preučevanja prehrambene kulture vsebuje dva vidika: 

V širšem smislu gre za preučevanje sklopa vprašanj, ki pojasnjujejo stopnjo 
razvitosti prehrambene kulture. Tako se v tem sklopu ukvarjam z opisom zunanjih 
dejavnikov, ki vplivajo na prehrambeno kulturo (s socialnim, gospodarskim in 
geografskim okoljem). Gre za preučevanje funkcije kuhinje kot bivalnega prostora in 
preučevanje kuhinjske opreme, gospodinjskih pripomočkov in pribora. 

- V ožjem smislu pa so predmet etnološkega preučevanja načini pridobivanja hrane 
(nabiralništvo in lovstvo, poljedeljstvo, živinoreja), skupine različnih vrst hrane in 
postopki pripravljanja posameznih jedi ter ne nazadnje tudi načini in sama kultura 
prehranjevanja. 

Naloga vsebuje pet sklopov etnološkega preučevanja prehrambene kulture: 

I. Ekonomske, socialne in geografsko-klimatske razmere, ki poleg navedenega 
časovnega okvira opredeljujejo osnovne pogoje za določeno kulturo prehranjevanja. 

2. Bivalno okolje, ki se v ožjem smislu nanaša na kuhinjo kot bivanjsko enoto, ki 
služi družinskim članom za opravljanje raznih dejavnosti. Različne stopnje razvitosti 
in spremembe kuhinje kot bivalnega prostora ter spremembe v kuhinjski opremi so 
posredni pokazatelji razvitosti prehrambene kulture. 
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3. Sestavni del etnološkega proučevanja prehrambene kulture je tudi človek. Njegov 
življenjski ritem narekuje v povezavi z ostalimi dejavnostmi, ki vplivajo na 
prehranjevanje, razporeditev ter sestavo obrokov in jedilnikov (dnevnih, tedenskih, 
letnih; jedilnike ob posebnih priložnostih, ob delu in slovesnostih). Ljudje 
uporabljajo številne izraze in besedne zveze, povezane s poimenovanjem načina 
prehranjevanja, vrste živil ipd. Na način prehranjevanja vpliva vsak posameznik z 
ravnanjem po splošnih kulturnih vzorcih in s prilagajanjem načina prehranjevanja 

sebi. 

4. Za etnološko preučevanje prehrambene kulture so pomembni tudi različni zunanji 
vplivi: verski vplivi, splošno razširjena mnenja, ljudsko verovanje, izobraževanje. Ti 
vplivi so uravnavali dejavnosti v povezavi s pripravo in uživanjem hrane, načini 
prehranjevanja in drugim. 

5. Zadnji sklop preučevanja prehrambene kulture predstavlja hrana na splošno. 
Predstavljajo ga kompleksi posameznih vrst hrane (močnata, druga rastlinska, mesna 
in mlečna hrana ter sadje in pijače). Za ta sklop vprašanj sta značilni tudi priprava 
živil in način priprave posameznih jedi. Za posamezne vrste živil rastlinskega 
(različna žita) in živalskega izvora (različne vrste mesa) lahko opišemo zaključene 
prehrambene in uporabne cikluse. 

PREDSTAVITEV IZBRANEGA PODROČJA IN PREBIVALCEV 

Hribovsko razseljena območja nad Dravogradom, področje Ojstrice, Svetega 
Duha, Goriškega in Kozjega Vrha naseljujejo samotne kmetije, ki ležijo na 
nadmorski višini od 700 do 1020 metrov. Področje predstavlja iztekajoča se južna, 
sončna, amfiteatralno ležeča pobočja Golice. 

Kmetje gravitirajo v Dravograd. Do leta 1960, ko so zgradili novo gozdno cesto, 
je bilo področje slabo povezano z dolino. Leta 1964 so se jim življenjski pogoji vsaj 
delno izboljšali, saj so dobili elektriko. 

Strmi svet nad dolino Drave po domače imenujejo Kimperk (po izročilu se je ime 
ohranilo po lastniku gozdov v prejšnjem stoletju). Ljudje v dolini imenujejo 
prebivalce Kimperčani in naziv uporabljajo nekoliko zaničevalno. Za te ljudi v dolini 
pravijo, da sta njihov "ausvajs lahtema in rukzok" in zbijajo stare šale na njihov 
račun, kot npr.: "Kaj je Kimperčan rekel, ko je prvič videL?" Informatorji, s 
katerimi sem se srečevala in jih spoznavala, si oznak, ki jim jih dolind pritikajo, ne 
zaslužijo., To so ljudje s praviloma pozitivnim odnosom do okolja, do gozda, do 
zemlje, ki j im daje skromne možnosti za življenje in s ponosom gledajo na svoj svet. 

Področje Ojstrice in bližnjih razseljenih področij s samotnimi kmetijami je po 
svoje arhaično, odmaknjeno in kot tako ima vsaj do neke mere ohranjeno 
tradicionalno ljudsko kulturo in s tem tudi prehrambeno kulturo. 

KUHINJA - NAJPOMEMBNEJŠI PROSTOR 

Kuhinja ("kuhija") je osrednji prostor hiše. Vlogo osrednjega prostora je imela 
tudi njena predhodnica dimnica. Tip dimnične hiše se je tu ohranil do tridesetih let 
tega stoletja. Po tem času so začeli hiše množično preurejati. Tip dimnice na tem 
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področju je bil razvitejši tip. Hiše so bile praviloma večcelične. Poleg dimnice so 
imele še vsaj dva prostora: vežo ("vopo") in dnevni bivalni prostor ("hišo"). 
Značilnost dimnice je ta, da se ognjišče in peč kurita iz istega prostora. Kurišče 
("zid") je predstavljala zidana peč, ki se je nadaljevala s krušno pečjo, ki je segala v 
drugi prostor. Dvignjeno je bilo do mizne višine. Pod njim je bil prostor za drva, 
kokoši. 

Kuhanje na "zidu" je bilo naporno, lahko bi rekli tudi umazano delo. Za kuhanje 
na "zidu" so uporabljali podstavek ali pa so kuhali brez njega. Podstavek je bil 
okrogle ali pravokotne oblike. V primeru, da so imeli večjo kuho, so zakurili krušno 
peč in kuhali v njej, pekli pa so samo, če so zakurili v peči. 

Eden izmed razlogov, da so se gospodinje zelo razveselile štedilnika na drva 
("špožerta"), je bila prav njegova uporabnost, saj je bilo moč kuhati in peči hkrati. 

SLIKA 1: Štedilnik na trda goriva 

S preurejanjem so dimnice spremenili v kuhinje z zidanim štedilnikom ter ločeno 
lončeno krušno pečjo, ki je praviloma stala v drugem prostoru. 

Z uvajanjem štedilnikov so dimnice, črne kuhinje postale bele, življenje v njih pa 
prijetnejše. Štedilnik so kurili ves dan skozi vse leto, razen v hudi poletni vročini, ko 
so zakurili dvakrat na dan. Kuhinja je bila pozimi edini ogrevani prostor. Kot 
zanimivost naj navedem, da je štedilnik pozimi služil tudi za previjanje dojenčkov . 
Na rob štedilnika so dali desko ("nudlpret") in na njej previli otroka. Ob štedilniku 
imajo ponavadi svoj prostor starejši ljudje. Ob njem sedijo, se grejejo in celo jedo. 

Kot je bilo že omenjeno, se je s preurejanjem dimnic od glavnega kurišča ločila 
tudi krušna peč. Postavljena je lahko v druge prostore. V novogradnjah si jih 
postavljajo celo v kleteh. 

Na Ojstrici je kuhinja še vedno prostor, v katerem se ne odvijata samo osnovni 
funkciji, katerima je sodobna kuhinja namenjena: kuhanje in uživanje hrane, temveč 
ima še druge vloge: 
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_ Kadar so doma, se družinski člani zadržujejo v kuhinji preko celega dne. 

_ V njej opravljajo dela, ki niso pretirano umazana, npr. predenje, pletenje košar, 
popravljanje orodja. Funkcije kuhinje se razvijajo v smeri odpravljanja navedenih del 
iz kuhinje. 

_ Kuhinja služi kot nadomestilo dnevne sobe, v njej stoji poleg kuhinjske opreme 
skoraj praviloma tudi kakšen fotelj, divan ali kavč ali celo avtomobilski sedež. V 
kuhinji imata prostor tudi televizija in radio. 

_ Kuhinja služi kot sprejemnica za goste. Običajno sprejmejo in pogostijo goste kar 
v kuhinji (ali pa v "hiši"). 

Kuhinja izgublja vlogo spalnega prostora. Čeprav je v njej še vedno kavč ali 
dvosed, spijo v kuhinji le v izjemnih primerih. Na kavču čez dan nikoli ne ležijo, 
razen bolnikov in otrok. Na njem samo posedajo in gledajo televizijo. 

_ Preden so začeli urejati in dozidavati oziroma urejati kopalnice (v sedemdesetih 
letih), je imela kuhinja tudi vlogo umivalnice in kopalnice s prostorom za "lavor" , 
brisače, milo, za ogledalo z glavniki, krtačami in ostalim. 

- Praviloma imajo kuhinje kot z nabožnimi slikami in razpelom. Takoimenovani 
"bohkov kot" predstavlja domači oltar. 

- Kuhinja je v osemdesetih letih z napeljavo telefonskih linij dobila novo vlogo. 
Postala je prostor, iz katerega navezujejo stike s svetom. 

SLIKA 2 : Del kuhinjske opreme 
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PREHRAMBENA KULTURA NA SPLOŠNO 

Človek uravnava označevanje jedi, obrokov in načine uživanja hrane. Za to 
uporablja vrsto izrazov. Značilni izrazi so se oblikovali tudi tu. Govorno spada 
področje Ojstrice v koroško podjunsko narečno skupino. Izrazi so značilno koroški z 
nemškimi popačenkami . Lep izraz, ki mi je ostal posebej v spominu, uporabljajo za 
posladek po kosilu; pravijo mu "požlink". 

Menjavanje letnih časov jim narekuje različen delovni in življenjski ritem. To se 
in se je odražalo tudi pri razporeditvi posameznih obrokov glede na dnevni čas. 

Povezanost ljudi in odvisnost od narave potrjujejo številni pregovori in rekla o 
smel em in preudarnem kmetovanju . To so neke vrste vodila, pravila, ki urejajo način 
kmetovanja - npr. do kdaj morajo določena dela opraviti, da je pridelek zadovoljiv. 
Pogosto so bili posamezni svetniki tisti, ki so pregovorno vplivali na posamezna 
opravila. Pri sejanju in sajenju so se ravnali po luninih menah (upoštevali so dve fazi : 
polno luno in mlaj). Spomladi so vsa dela opravljali "mladja", da je bolj raslo, 
medtem ko so dela v jeseni opravljali "starja". 

Težji življenjski pogoji so kmete naredili za skrbne in varčne gospodarje. Vsaj še 
pred dvema desetletjema ali tremi je veljalo reklo, da so dobro kmetovali, če so 
pridelali hrano za eno leto vnaprej. Tako so npr. novo žito že spravljali, ko so šele 
začeli uporabljati prejšnjo letino. Nek informator je rekel :" Ko smo novo koruzo 
f1incali, smo ta staro rob'Ii." 

Nepovezanost kraja, težja dostopnost in samooskrbni način so pogojevali, da so s 
hrano ravnali skromno, nerazsipno. Hkrati pa niso čutili pomanjkanja in lakote. 
Vedno so je imeli dovolj. Znali so si jo umeriti. 

Njihova dejanja so bila pogosto pod vplivi vere v vraže. Veliko dejanj čarobnega 
pomenaje bilo povezanih s kolinami in svinjami. Z ljudskim verovanjem so povezane 
tudi prepovedi posameznih dejanj. Tako so npr. verjeli , da bo šel kruh skozi vrata od 
hiše, kadar je bil nož položen na kruhu. Isto je veljalo, če so obrnili odrezano stran 
hleba proti vratom. 

Prav tako so bila splošno razširjena mnenja, rekla o sami prehrani, njeni pripravi , 
načinu uživanja in kasnejši prebavi. Naslov prispevka sem povzela iz zabavljanja čez 
ječmenovo enolončn ico. Bolj jim je teknilo, kadar je: "Svinja n'ter stopva, ko pa 
krava". Raje so imeli ričet s svinjskim mesom kot mlečni ječmen . 

Z raznimi hudomušnimi, dobronamernimi pripombami so si popestrili delo in 
opozarjali recimo na pozabljivost in napake gospodarjev. "V kleti so pa psi" ali "Bo 
treba pa pse iz kleti spustit" - tako so začeli negodovati, kadar so domači pozabili na 
pijačo in je žeja pritiskala. 

Koline imajo poseben položaj v celoletnem prehrambenem ciklusu. To je bil 
poseben dan, ko so se vsi veselili mastne hrane. Hkrati pa je pomenilo, da jim je čas 
kolin prinesel boljšo hrano vsaj za nekaj časa. Začelo se je obdobje obilnejše, mesne 
in mastne hrane. Na dan kolin jedo značilne jedi, prav tako pa je drugačna tudi 
časovna razporeditev obrokov, ki se prilagaja naravi dela na kolinah. 

Urejenost kuhinje, samo kuhanje, postrežba, pomivanje posode so v domeni 
žensk. Tega dela se moški oprime samo v izjemnih situacijah. 

Ljudje so zelo gostoljubni, hrano namenjeno gostu, zelo ponujajo, tako ženske 
kot moški. Pravijo tudi :" Le jejte, da boste t'k tolsti ko j's". 

Debelosti se vsaj starejši ne sramujejo. Za človeka, ki je debel, še vedno pravijo, 
"da mu dobro gre". Debelost je pomenila tudi višji socialni status. Odnos do telesa 
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izraža zanje značilen lepotni ideal, ki je veljal še v času po 2. svetovni vojni. Ženska 
mora biti "mala in okrogla, da lažje po hribu gre". 

PRIMERI JEDILNIKOV 

V nalogi sem se posebej ukvarjala tudi s primeri posameznih obrokov in 
jedilnikov. Opisani so primeri običajnega, krepkega in boljšega zajtrka ("bruštika") 
ter zajtrka ob kolinah in nedeljah; primeri dopoldanskih malic ("mavih ižin") -
običajnih in boljših glede na letne čase. Opisane so različne najpogostejše 
kombinacije jedi za običajna kosila ("ižine"), ki so bila odvisna od letnih časov, in 
boljša ter nedeljska kosila. Na podoben način so opisani tudi primeri popoldanskih 
malic ("večerk") in večerij. 

Prvi obrok je bil običajno po prvem delu v hlevu, vedno je bil kuhan zajtrk. Zelo 
pomemben pa je bil zajtrk ob težjih delih, ko so imeli najete delavce. Tako so že 
zjutraj začeli z vsaj dvema rihtama: 

a) I. rihta: na rezine narezan kruh, prelit z mlekom ali belo kavo; 
2. rihta: zabeljen fižol, grah ali bob; 

b) I. rihta: korenjevajuha; 
2. rihta: ajdovi ali koruzni žganci z mlekom. 

Dopoldanske mali ce so bile preproste in odvisne od letnega časa. Kosilo je bilo 
obilnejše od malice, prav tako pa so na kosilo vplivali letni časi z obiljem ali 
pomanjkanjem določene hrane. Poleti je prevladovala zelenjavna hrana, medtem ko 
so bili pozimi bolj odvisni od močnate, pa tudi mesne hrane. 

Večerja je bila pomemben obrok, s katerim se je dan zaključil. Vsa družina se je 
še enkrat zbrala za mizo. Jedi za večerjo so bile v glavnem lahko prebavljive, manj 
kalorične, pa vendar količinsko zadovoljive. Predstavljam različne možnosti za izbiro 
večerje, ki se razlikujejo glede na letne čase: 

- poleti: a) koruznajuha in kislo mleko; 
b) "mel župa" in solata; 
c) kislo mleko z rženim kruhom; 
d) kislo mleko s kumaricami in kruhom; 
e) na rezine narezan suh kruh v kompotu; 
f) "knolčiji" in kislo mleko; 

- jeseni: a) na rezine narezan ržen kruh, prelit s sladkim moštom; 
b) krompir v oblicah; 
c) koruzni ali ajdovi žganci in sladek mošt; 

- pozimi: a) koruznajuha in sladko mleko; 
b) črna redkev v solati in kruh; 
c) kislo zelje; 
d) fižolova solata in kruh; 
e) mrzel krompir in kruh; 
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- spomladi: (večerje so bile podobne zimskim); 
a) ječmenove klobase in kislo zelje. 

Vse leto so jedli: 
a) ostanke hrane od kosila; 
b) "knolčevo župo"; 
c) mlečni ječmen; 
d) proseno kašo na mleku; 
e) sveže mleko in ržen kruh. 

Boljše večerje so bile: 
- pozimi: a) ječmenove klobase s krompirjevo solato; 

b) "mažerli" in "nudini"; 
c) kisla juha; 

- spomladi: 
a) ječmen in svinjske noge; 
b) žolica s čebulo v solati. 

Ob pomembnejših poljskih opravilih so pripravljali boljšo hrano, ki je niso jedli vsak 
dan. Predvsem je bila to količinsko in kalorično obilnejša hrana. Tako se primeri 
jedilnikov nanašajo na košnjo, žetev, gnojvozo in mlačev. Pri opravljanju manj 
zahtevnih kmečkih del niso kuhali posebne hrane, ampak so jedli tako kot vsak dan. 

POROKA IN SEDMINA 

Podrobneje sem s kulinaričnega vidika obdelala tudi dva pomembna praznika 
življenjskega ciklusa: poroko ("ovset") in sedmino. Tako sem svatovski jedilnik 
primerjala za obdobje pred 2. svetovno vojno in po njej, s spremembami do danes. 
Pogostitve svatov so bile podobne kot danes, vendar dosti skromnejše. Od tega, iz 
kako premožnih družin sta mladoporočenca, je bilo odvisno, kakšno pečenko so jedli. 
V bogatejših hišah so pripravili več vrst pečenke: svinjsko, telečjo ali pečenega 
piščanca. Najpogosteje je bila na mizi samo svinjska pečen ka. 

Kisla juha je pomenila razhod ("laufpos") svatov. Navada je bila, da so se svatje 
po kisli juhi poslovili. 

Danes na nevestinem in ženinovem domu raje kot z narezkom zbranim svatom 
postrežejo s toplo malico. Nekdaj običajno pijačo mošt je nadomestilo vino. Danes 
ponujajo več vrst pečenke. Pečenic in kislega zelja ne ponujajo več, kot je bilo to v 
zimskem času še po 2. svetovni vojni v navadi. Dušen riž, ki je zamenjal krompirjevo 
solato, danes vse bolj nadomešča francoska solata. 

Zelo zanimiva jed je "mažerli". Danes je izgubil svojo nekdanjo veljavo. Še v 
petdesetih letih je prišel na mizo ob polnoči na svatbah (sovpada zobrednim 
snemanjem nevestinega venčka) in prav tako ob isti uri tudi na sedminah (sedmina je 
trajala vso noč in pojedina je bila podobna svatbeni). 
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VERSKI VPLIV NA PREHRANO 

pomemben vpliv na prehrano je imela in še ima vera. Krščanska doktrina je 
vplivala s predpisovanjem postnih in nepostnih dni. Tako se je njen vpliv odražal 
vsaj v dvoj em. Cerkveni prazniki so s seboj prinesli obilnejšo, boljšo hrano. 
Nasprotno pa je s strogimi pravili post~ reducirala prehrano. V postnih. dneh je bila 
hrana skromnejša, pusta in enolična. Cez tako hrano so zabavljali: "Crnega pavra 
vrežite". Obroki, tudi imenovali so se drugače kot običajno, so si na postni dan sledili 
v naslednjem vrstnem redu: 

I. "kosivo" ob 9
h 

običajen zajtrk kot vsak dan. Hrano so zabelili samo z maslom; 

2. "malca" ob 12.30 
a) na rezine nastrgan hren in trdo kuhana jajca; 
b) črna redkev z makovo "prgo" v solati; 
c) fižolova solata; 

3. večerja ob 19
h 

a) koruzni močnik; 
b) "knolčeva župa"; 
c) mlečni ječmen; 
d) kislo zelje. 

Postni režim (odrekanje zaradi verskih vzrokov) je zelo vplival na prehrambene 
navade ljudi. Postili so se ves štiridesetdnevni post od pepelnice do velike noči. Izven 
postnega časa pa so se odpovedovali mesu še na zapovedane postne dneve in trikrat 
na teden. Postnega režima so se držali do nedavna. Posamezniki so se postili celo 
strožje, tako da so iz hrane izločili vso živalsko hrano. Na postni dan niso uživali 
jajc, mleka in masla. Jedli so pusto hrano ali skromno zabeljeno z rastlinskimi olji. 
Danes se postijo samo še na božični, pepelnični in velikonočni post. Obdržali so 
navado, da v petek ne kuhajo mesne hrane. Gostu, ki pride na obisk v petek ali na 
postni dan, postrežejo z malico brez mesa. 

Po štiridesetdnevnem postu je nastopilo obdobje obilne hrane, sploh so se po 
postu zelo veselili hrane, odrekali so se ji mesec in pol in so komaj čakali, da bodo 
zopet jedli meso. Veselje nad hrano je bilo dosti večje, kot recimo danes za isti 
praznik, ko se mogoče samo v petek odpovejo mesni hrani. Nasprotno jim danes 
obilna velikonočna hrana predstavlja prej breme kot veselje. 

Pomebnejši prazniki cerkvenega ciklusa, ki jih je označila dobra hrana, so bili 
božič, velika noč, binkošti, telovo, vsi sveti. 

VELIKA NOČ 

Glede hrane je izstopala predvsem velika noč. Na ta praznik se tudi blagoslavljajo 
jedi. Cerkev je sicer v blagoslovu jedil našla ustrezno povezavo z Jezusovim 
trpljenjem in posameznim živilom (rdeči pirhi so npr. Jezusova kri, prelita za nas 
itd ... ). Velika noč je prekrila mnogo starejše praznike praznovanja pomladi. Zanimiv 
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paje moment, ko z blagoslovom prekinjajo post in na nek način dovoljujejo obilnejšo 
hrano. Post je imel poleg verskih tudi druge razloge. Šlo naj bi za čiščenje telesa, na 
splošno paje bilo v pomladnih mesecih že prisotno pomanjkanje hrane. 

Hlapci in dekle so za veliko noč dobili "talngo". Vsakemu so razdelili šarkelj in 
kuhano prekajeno svinjsko meso. Običajno so si hrano spravili na skrita mesta. Jedli 
so jo še ves naslednji teden. 

Na velikonočni dan so bili obroki naslednji: 

I. pred odhodom k vstaj enski maši, ki je bila ob 6h, so imeli od 4.30 naprej, odvisno 
od tega, koliko so bili po~amezniki oddaljeni od cerkve, zajtrk: 

- prekajeno meso, klobase, pogača, na rezine nastrgan 
hren, vsak otrok je za žegen dobil klobaso; 

2. "kosivo" okrog II h, ko so prišli od maše: 
najprej so postregli s pravo kavo, potem pa so sledile jedi ("rihte"): 
I. "rihta": mrzli hren in pogača; 
2. "rihta": svinjska juha s suhimi krapi, ki so ostali od pusta, kuhano prekajeno 

svinjsko meso, hrenov "zos" in pražen krompir; 
3. "rihta": rahlo vzhajan jabolčni štrudelj; 
4. "rihta": močnat narastek (pogačo narezano na rezine so prelili z žvrkljanim 

jajcem in mlekom ter spekli); 
5. "rihta": kompot iz suhih sliv, mali krapi "bobi", preliti s češpljevim likerjem; 

na koncu so pili še zakuhan mošt. 

Za velikonočno kosilo je moralo biti veliko "riht". Več je bilo vrst mesa, 
slovesnejše je bilo kosilo. Pripravili so tudi "žovco" in spekli peciva. Jedli so od 
enajste ure dalje ves popoldan. Zvečer ni bilo posebnega obroka. 

Običajno so se po strogem postu preveč najedli, kar jim je povzročilo nemalo 
prebavnih težav: vetrove in hude diareje. Pogosto je posameznike, ki so največ 
pojedli, napihovalo. Tem so prevezovali ("rajclali") trebuhe, da se jim niso razpočili. 

DRUGI VPLIVI NA PREHRANO 

Nemška okupacija je precej prispevala k spremembam prehrambenih navad. 
Omogočila jim je seznanitev z novimi prehrambenimi sestavinami. Prvič so jedli 
čokolado in druge sladkarije, različne vrste sirov. Mesečno so prejemali živila, kot so 
sladkor, riž, moko, maslo in meso. 

Spremembe, ki jih je prinesel modernejši način kmetovanja, so povzročile 

spremembe tudi v prehrambeni kulturi: 
- opuščati so začeli starejše, manj donosne rastlinske vrste: proso, ajdo, ječmen; 
pestrost starih sort so nadomestili z manjšim izborom vrst in s hibridi; 
- hrano, ki je niso več pridelovali sami, so začeli kupovati; vse bolj so postajali 
odvisni od trgovine; 
- večji pridelki so omogočili večjo prirej o mesa, prešli so z močnate na mesno 
prehrano; 
- opuščati so začeli stare načine priprave hrane, spremenil se je način prehranjevanja. 
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PRIPRAVA ŽIVIL 

potrebno pozornost sem v nalogi posvetila tudi pripravi živil. Značilna 

samooskrba s hrano rastlinskega in živalskega izvora pogojuje dejstvo, da si hrano 
pripravljajo sami. Da se je hrana 'dovolj dolgo obdržala, so jo morali ustrezno 
pripraviti. Pri živilih živalskega in rastlinskega izvora gre za različne postopke 

priprave. 

l. Za žita sta značilni dve vrsti priprave: 
a) mletje zrna za moko; 
b) phanje zrnja za kašo. 

2. Pri oljnih rastlinah: 
a) pridobivajo olje s pomočjo stiskanja. 

3. Okopanine, zelenjavo, stročnice jedo v glavnem sveže, zato teh živil ni potrebno 
posebej pripravljati. Za konzerviranje te vrste živil uporabljajo različne postopke 
priprave: 

a) sušenje; 
b) kisanje; 
c) vlaganje v kis s pasterizacij o; 
d) zamrzovanje. 

4. Sadja pojedo veliko svežega. Na različne načine pa ga pripravijo s postopki: 
a) sušenja; 
b) vkuhavanja in kuhanja marmelad; 
c) prešanja; 
d) kisanja; 
e) zamrzovanja. 

5. Meso in mesni izdelki so hitro pokvarljiva živila, ki zahtevajo takojšnjo 
konzerviranje: 

a) dimljenje in sušenje; 
b) konzerviranje s pepelom; 
c) zalivanje z mastjo; 
d) konzerviranje splesnijo; 
e) shranjevanje v snegu; 
t) podaljševanje obstojnosti s kisom; 
g) zamrzovanje v zamrzovalnihskrinjah. 

Najbolj revolucionaren način konzerviranja hrane, ki je prinesel največ (tako 
negativnih kot pozitivnih posledic) so prav gotovo prinesle zamrzovalne skrinje. 
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SLIKA 3 : Polna shramba suhomesnat ih izdelkov 

POSAMEZNE VRSTE HRANE 

Pomembno mesto v nalogi imajo vrste hrane. Tako sem podrobno obdelala vrste 
kruhov, žgancev, boljših kruhov - pogač, ostalih močnatih jedi, močnikov, testenin, 
rastlinske hrane, juh; mleko in mlečne izdelke, meso, mesne izdelke in jajca, sadje in 
pijače. V prvem delu so podrobneje predstavljene posamezne vrste hrane, od 
terminologije, tipologije, do načinov priprav in uporabe, v drugem delu pa so dodani 
posamezni najznačilnejši recepti. 

Največjo skupino jedi predstavlja ostala močnata hrana. Tu sta najštevilnejši 
skupini "nudinov" in "krapov". "Nudini" so jed, podobna štrukljem. 

Le-ti se razlikujejo glede na uporabo kvasa in načina priprave (kuhanje, pečenje, 
cvrenje in praženje). Tukaj predstavljam recept za "nudine" s suhim sadjem: 

testo: pšenična moka, jajce, voda; 
nadev: skuhane in narezane suhe hruške "kvoce" ,jajce, 

sladkor, skuta (lahko na kocke narezan bel kruh ali 
kuhan riž); 

priprava: iz sestavin za testo zgnetejo mehkejše testo kot za 
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rezan ce in ga pustijo počivati. Med tem pripravijo nadev. 
Testo razvaljajo v mlinec, po njem enakomerno razdelijo 
nadev. Testo zvijejo in narežejo na 10 do 15 cm dolge 
"nudine" . Ob straneh jih dobro stisnejo s prsti, da se ne 
razkuhajo. Tako pripravljene nudlne lahko kuhajo v vreli 
vodi, na pari, za posebne priložnosti pajih ocvrejo. Kuhane 
"nudlne i

• narežejo na centimeter debele rezine, naložijo jih 
v skledo in zabelijo z ocvirki. Ocvrtih "nudinov" ne zabelijo. 
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UMESTITEV V ČAS 

Raziskovanje prehrambene kulture zajema čas od konca I. svetovne vojne do 
konca osemdesetih let. Kontinuirano časovno trajanje je razdeljeno na pet obdobij. 
Vsako obdobje ima svoje značilnosti, lahko ga označimo s posameznimi 
izstopajočimi lastnostmi. 

I. Čas po l. svetovni vojni do začetka 2. svetovne vojne 

konec l. svetovne vojne je izbran za mejnik in začetek naloge iz več razlogov: 
- konec avstro-ogrske monarhije in nastanek Kraljevine Jugoslavije je prinesel 
spremembe v družbeno in gospodarsko življenje; 
- z nastankom novih državnih mej v neposredni bližini Ojstrice so se prekinile 
nekdanje vezi in vzpostavile nove (poročnih zvez preko meje skoraj ni več, v 
nasprotju s tem nastajajo tihotapske poti); 
- zgodovinski spomin redko seže v obdobje pred I. svetovno vojno. 

Za prvo obdobje je značilna tradicionalna prehrambena kultura. Gre za star način 
pridelave in priprave jedi, način uživanja hrane in starejše vrste jedi. Na tako stanje 
prehrambene kulture je vplivalo več dejavnikov: star način obdelovanja zemlje, ki je 
dajal malo pridelka in omogočal skromno rejo goveje živine in prašičev, in slaba ter 
nezadostna povezanost z dolino, kar je povečevalo ali vsaj ohranjala avtarkičen način 
življenja brez rednih stikov z okoljem. 

V vsakodnevni prehrani je prevladovala močnata hrana (žganci, močniki, kaše, 
"nudIni", krapi, kvašeni cmoki in drugo), različne juhe (ječmenova, krompirjeva, 
mlečne in močnate juhe). Poleti so si prehrano popestrili s svežo zelenjavo: bobom, 
stročjim fižolom in z zeljem; pozimi pa s kolinami, ki so prinesle obilo mesne in 
mastne hrane. 

Mesna hrana je bila proti pričakovanju pogosto na mizi. Ob kolinah vsak dan, 
dokler niso pojedli vseh mesnih izdelkov, ki jih niso konzervirali za daljši čas. Do 
maja so uživali meso redno ob nedeljah. Poleti pa so redno uživali ovčje meso enkrat 
na teden ali enkrat na štirinajst dni, kar jim je omogočala razvita institucija izmenjave 
ovčjega mesa. Dva do trije bližnji sosedi so imeli dogovor, da si sveže ovčje meso 
med seboj posojajo in vračajo. Tako so se na preprost način (saj so se izognili 
hitremu kvarjenju mesa poleti) oskrbovali z mesom. 

Zanimiv podatek govori o precejšnji količini mesa, ki ga je pred 2. svetovno 
vojno zaužila šestnajstčlanska družina. Trinajst otrok, starša in stari oče so pojedli 
šest do osem svinj od novembra do maja. V poletem času pa so pojedli prav toliko ali 
še več ovac. Med posameznimi družinami je prihajalo do individualnih razlik pri 
zaužitih količinah mesa. 

Postili so se strogo, niso jedli hrane živalskega izvora. Presenetljivo je razmerje 
med postnimi in nepostnimi dnevi. Postili so se štirideset dni pred veliko nočjo, na 
pomembnejše postne dneve in trikrat na teden. Samo štirje dnevi v tednu so bili 
nepostni. 

Rženega kruha, ki je bil osnovno živilo, so imeli dovolj. V splošnem jim hrane ni 
primanjkovalo, saj so jo kot skrbni gospodarji pridelali za eno leto vnaprej. Poleg 
rženega kruha so bili žganci, močnik in kaše najpogostejši spremljevalci prebivalcev 
Ojstrice. 
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Razlika med vsakdanjo in praznično hrano je bila izrazita; ker je bilo meso na 
mizi ob praznikih, so se jih še posebej veselili tudi zaradi boljše hrane. 

V prvem obdobju se je spreminjala notranjost dimničnih hiš. Dimnice so 
preurejali v kuhinje z zidanim štedilnikom, urejali so tlak v kuhinjah, ločili prostor za 
kuhanje svinjske krme. Proces preurejanja dimnic je trajal do srede petdesetih let. . 

2. Obdobje nemške okupacije 

V tem času so uvedli spremembe, ki so pozitivno vplivale na: 
- seznanjanje z novimi poljedeljskimi kulturami; 
- seznanjanje z novimi prehrambenimi sestavinami in posameznimi živili. 

Med vojno so dobili nove vrste krompirja in žita. Obilne letine so prinesle 
zadostne količine hrane za ljudi in krme za živali. Za to obdobje pravijo, da so dobro 
jedli. Boljše kot prej in potem. Nemška okupacija jim je prinesla redne pošiljke 
hrane. Dobivali so moko, sladkor, mast, maslo, sir, čokolado. Riž je delno nadomestil 
uporabo starejših kultur (prosa, bara in ječmena). 

3. Obdobje po 2. svetovni vojni do srede petdesetih let 

Življenjske in prehrambene razmere so se v tem času bistveno poslabšale. 
Obvezna oddaja živil je povzročala pomanjkanje. Oblast je kmetom nalagala 
prekomerne obvezne oddaje hrane, ki so jih komaj zmogli. Dogajalo se je, da so si 
morali hrano izposojati, kot zabelo so uporabljali celo ovčji in goveji loj, na skrivaj 
so redili prašiče in skrivali zaloge hrane. 

Naklonjenost medvojnemu' odbobju lahko pojasnimo tudi z izrazito razliko med 
izobiljem hrane v času nemške okupacije in obdobjem pomanjkanja po koncu vojne . 

.Do sredine petdesetih let se splošne razmere niso izboljšale in bistveno 
spremenile. Poljedeljstvo je bilo na ravni tradicionalnega, kar je pogojevalo 
tradicionalno prehrambeno kulturo. V tem obdobju se je končal proces preurejanja 
dimničnega tipa hiš. Leta 1955 je bila prezidana zadnja dimnična hiša na Goriškem 
Vrhu. 

4. Čas od srede petdesetih do začetka sedemdesetih let 

V drugi polovici petdesetih let so se začele splošne življenjske razmere 
izboljševati.2 novo gozdno cesto so dobili nove možnosti povezovanja in razvijanja. 
To obdobje predstavlja začetek pospešenega opuščanja tradicionalnega načina 
življenja - kmetovanja in s tem povezane tradicionalne prehrambene kulture. 

Z izgradnjo nove gozdne ceste so se jim ponudile nove možnosti in načini 

komuniciranja s širšim okoljem. Še vedno pridelajo vso hrano in so neodvisni od 
organizirane preskrbe. 

Z napeljavo elektrike so se spremenile razmere v kuhinji kot bivalnem prostoru. 
Prehrana je izgubila nadih tradicionalnega. Procesi spreminjanja tradicionalne 
prehrane, ki so se začeli že po 2. svetovni vojni, so v tem in naslednjem obdobju 
dobili današnjo podobo. 

To obdobje je prineslo pomembne spremembe, ki so vzpostavile pogoje za 
nadaljnji, hiter razvoj v naslednjih dvajsetih letih. 
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5. Obdobje od okrog leta 1970 do konca osemdesetih let 

Čas po letu 1970 je prinesel veliko sprememb. Poleg novih načinov obdelovanja 
polj, reje živali, je pomembna novost uporaba zamrzovalnih skrinj. Povzročila je, da 
je značilno močnato in zmerno mesno zamenjala prevladujoča mesna hrana. 

Za to obdobje je značilen vsestransko intenziven razvoj. Uporaba moderne 
kmetijske mehanizacije, umetnega gnojenja in uporaba škropiv so prinesle večje 
količine pridelane istovrstne hrane (več krompirja, žita in koruze) na račun opuščanja 
starih kultur (ajde, ječmena, prosa). 

Začetek uporabe zamrzovalnih skrinj predstavlja največjo spremembo 
tradicionalne prehrane. Nov način konzerviranja omogoči uživanje svežega mesa in 
zelenjave čez vse leto. Tradicionalno uživanje močnate hrane je danes skoraj 
pozabljeno. Prevladuje izrazito mesna prehrana. 

V tem obdobju se je spremenil videz kuhinj, nabavljali so novo opremo. Konec 
osemdesetih let so zamenjevali tovarniško izdelano pohištvo (kjer so ga imeli) z 
doma izdelanim pohištvom iz masivnega lesa. Nabavili so številne električne 

gospodinjske aparate: mlinčke za kavo, mikserje, multipraktike idr. 
Konec osemdesetih let so uredili napeljavo za telefon. Kuhinja je kot bivalni 

prostor dobila novo funkcijo : iz nje telefonirajo, vzpostavljajo neposredno 
komunikacijo s širšim okoljem. 

SKLEP 

Ojstriška prehrana je doživela razvojno pot od pretežno močnate do izrazito 
mesne prehrane. Močnata hrana je bila dodatno zabeljena, mastna. Skopost in 
enoličnost jedi so nadomeščali z obilno zabelo (primer "bleko župe", ki je lahko 
nastopala kot samostojna jed; trgance so z vodo vred, v kateri so se kuhali , izdatno 
zabelili z ocvirki). 

Kalorična hrana je ustrezala neugodnim življenjskim razmeram in napornemu 
delu. Ob težkem delu, saj so še pred dvajsetimi leti težja dela opravljali večinoma 
ročno, so takšno hrano gotovo potrebovali. To potrjuje njihovo reklo, ki pravi:" 
Težko delat in suhi kruh jest ne moreš" . Kljub zadovoljivi preskrbi z mesno hrano z 
njo niso pretiravali. Prav tako kot za ržen kruh je tudi za meso veljalo, da ga jedo v 
primernih, ne prevelikih količinah . Izjeme so bile praznično obložene mize z več 
vrstami mesa. 

Današnji način prehranjevanja je s pretirano mesno in mastno hrano neustrezen. 
Do mastne, kalorične hrane nimajo predsodkov. Ob spremenjenih življenjskih in 
delovnih pogojih jedo prevelike količine mesne hrane. 

V časovnem obdobju, ki ga naloga obravnava, lahko sledimo medsebojni 
odvisnosti med napredovanjem splošnih gospodarskih razmer in spremembam, 
izboljšavam ter novim načinom v prehranjevanja določenega socialno in geografsko 
zaokroženega okolja. 
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NAMESTO ZAKLJUČKA 

Se spominjate jedi ali okusa iz otroštva, pa vam danes nihče ne zna ponuditi kaj 
podobnega? Mogoče sploh neveste več, katera jed je to bila in kako je bila 
pripravljena. Morda bi lahko odgovor našli v katerem od mnogih zapisanih receptov 
v nalogi. 

Za pokušino vam ponujam jedilnik za današnje kosilo. 

"KORENJEV ZOS S PEČENIMI KRAPI" 

Za korenjev zos potrebujete naslednje sestavine: 
rumeno korenje, krompir, moko, maščobo, sol, črno meto ali žajbelj. 

Zelo enostavna pa je priprava: enaki količini tanko narezanega korenja in krompirja 
skupaj z začimbami skuhajte do mehkega, nato zmes z rogljo zdrobite, da postane 
tekoča. Dodajte na maščobi prepraženo moko. Po želji lahko zabelite z ocvirki. 

Pečene krape pripravite iz naslednjih sestavin: pšenične moke, jajc, vode, kisle 
smetane in žeftana. Testu lahko dodate malo kvasa, vendar ni nujno. 

Priprava: iz sestavin za testo zgneti te mlinec, razvaljajte za debelino prsta ter ga 
položite v namaščen pekač. Tako pripravljeno testo namažite s kislo smetano in 
potrosite z žeftanom. Specite. Spečen o testo narežite na 15 x 7 cm velike krape in 
ponudite k zosu. 

Ostanek krapov boste lahko pojedli jutri za zajtrk. 

"Lieber wiir's mir, dass 'n Schwein zur Tllr reinkommt a/s 'ne Kuh" 

Die Ernahrungskultur der Bewohner von Ojstrica, Kozji vrh, Goriški vrh und 
Sveti Duh 

ZusammenJassung 

In dem Beitrag ist der gekurzte und ausgewahlte Inhalt der Diplomarbeit der Autorin 
an der Philosophischen Fakultat Ljubljana, Fachbereich Ethnologie, mit dem Titel 
"Die Ernahrungskultur der Bewohner des Oberen Drautals am Beispiel von Ojstrica, 
Sveti Duh. Goriški vrh und Kozji vrh bei Dravograd dargestelIt. Die Untersuchung 
umfafit den Zeitraum vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zum Ende der 80er Jahre. 
Das Bergland oberhalb von Dravograd ist 700 bis 1020 Meter hoch gelegen. Die 
Steilhange uber dem Drautal werden dort gemeinhin Kimperk genannt und die 
dortigen Bewohner (etwas geringschatzig) Kimperčani. Das Leben auf den verstreut 
liegenden Bergbauernh6fen ist archaisch und zuruckgezogen und hat als solches die 
traditionelIe Volkskultur, auch die Ernahrungskultur, bewahrt. Die Kuche (diese war 
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noch bis in die 30er Jahre eine fypische Karntner Rauchkuche) ist der zentrale Raum 
im Haus dieser Menschen. In ihr wird nicht nur gekocht und gegessen, sie dient 
vielmehr dem geselligen Beisammensein. Die schweren Lebensbedingungen machten 
diese Bauern zu sorgsamen und sparsamen Menschen. Die Abgeschnittenheit des 
Ortes, die schwerere Zuganglichkeit und die SubsistenzwirtschaJt bedingten, daj3 mit 
der Nahrung bescheiden, nicht verschwenderisch, umgegangen wurde. Dennoch 
empfanden sie keinen Mangel, sie wuj3ten sich ihre Vorrate einzuteilen. Ihr 
Verhalten, auch im Hinblick auf die Ernahrung, stand haufig unter dem Einjluj3 von 
Aberglauben und Volksglauben. AlIgemein verbreitet waren Ansichten und 
Merkspruche uber Zubereitung, Art und Weise des Verzehrs und spatere Verdauung. 
Der Titel des Beitrags ist der N6rgelei uber den Gersteneintopf entnommen: Besser 
schmeckte die Gerstengraupe mit Schweinejleisch als der Milchbrei. Einen 
Sonderplatz im gesamten Ernahrungszyklus nimmt die Hausschlachtung ein. An 
diesem Tag werden fypische Speisen gegessen, und anders ist auch die Anordnung 
der Mahlzeiten, die sich der Reihenfolge der Arbeiten bei der Hausschlachtung 
anpaj3t. An gew6hnlichen Tagen hing die Zusammenstellung der Speisen bei den 
einzelnen Mahlzeiten von der Jahreszeit ab. Eine bessere Nahrung wurde bei 
wichtigeren Feldarbeiten zubereitet. Die Autorin fachert auch die traditionellen 
Speisefolgen anlaj3lich zweier bedeutender Festtage des Lebenszyklus au!' zur 
Hochzeit und beim Totenmahl. Einen wichtigen Einjluj3 auf die Ernahrung ubte und 
ubt noch immer der Glaube aus. Die christliche Lehre beeinjluj3te vor al/em durch 
das Gebot der Fasttage und durch die mit den wichtigeren Festtagen des 
Kircherljahres verbundenen Brauche, die durch gute Kost gekennzeichnet waren: 
Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Fronleichnam, Allerheiligen. Die Ernahrung der 
hiesigen Bev61kerung entwickelte sich im allgemeinen von den uberwiegenden 
Mehlspeisen zu ausgesprochenen Fleischspeisen. Die abgeschmalzte und damit 
kalorienreiche Nahrung entsprach den ungunstigen Lebensverhaltnissen und der 
anstrengenden Arbeit. Die heutige Ernahrungsweise ist durch ubertriebenen 
Fleischgenuj3 und fettreiche Nahrung nachteilig. In dem Zeitraum, den der Beitrag 
behandelt, kann eine wechselseitige Abhangigkeit zwischen dem Fortschritt der 
wirtschaJtlichen Verhaltnisse und den Anderungen, Verbesserungen und Neuheiten 
in der Ernahrungskultur eines bestimmten, sozial und geographisch abgeschlossenen 
Umfeldes beobachtet werden. 
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Marjan Kos 

Volitve v narodno skupščino 8. novembra 1931 v srezu Dravograd 
Politična nasprotja v jugoslovanski državi 1918 - 1931 

Leto 1918 za evropske narode ni pomenilo le konca štiriletne krvave vojne, 
temveč tud i korenite spremembe meja in s tem nastanek novih držav. Na oze.mlju 
nekdanje habsburške monarhije je bila 29. 10. 1918 med drugimi ustanovljena tudi 
Država Slovencev, Hrvatov in Srbov. Nova država mednarodno ni bila priznana, k 
čemur je pripomogla tudi vlada Kraljevine Srbije. Novonastala država je imela veliko 
problemov in nerešenih vprašanj. Meščanske stranke in vlada so bile enotne samo v 
popolni izločitvi iz nekdanje habsburške monarhije, do vprašanja ali se združiti s 
Kraljevino Srbijo ali ne pa so nastopale neenotno. Končno odločitev so dodatno 
ovirala tudi italijanska zasedba Primorske, Istre in dela Dalmacije, nerešena vprašanja 
meja, grožnja revolucionarnega vrenja, še posebej v severni Hrvatski, in ne nazadnje 
naklonjenost posameznih meščanskih strank ideji o priključitvi Beogradu. To stališče 
so pod vodstvom vplivnega politika Svetozara Pribičeviea še posebej vztrajno in 
odločno zagovarjali Srbi na Hrvatskem. Danes je oceniti, katera odločitev je bi la ali 
bi bila pravilna. Vsekakor pa ostaja odprto vprašanje, kaj bi prineslo vztrajanje po 
mednarodnem priznanju Države Slovencev, Hrvatov in Srbov oz. kaj bi pomenilo 
živeti v skupni državi le s Hrvatsko, ki je imela na svojem ozemlju močno srbsko 
manjšino. To so le nekatera posamezna hipotetična vprašanja, podana bolj kot 
razmišljanje, nikakor kot rešitev. Dejstvo je, da je srbska stran spretno izkoristila 
vlogo ene izmed držav zmagovalk v prvi svetovni vojni, neugodno mednarodno 
politično situacijo, v kateri se je novonastala država znašla, in nasprotja med 
posameznimi meščanskimi strankami, ki so v kratkem času pristale na združitev s 
Srbijo. I. decembra 1918 je regent Aleksander Karadjordjevie objavil, da je Država 
Slovencev, Hrvatov in Srbov prenehala obstajati in razglasil njeno združitev s Srbijo 
v enotno kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Do tega obdobja so na slovenskem prostoru delovale predvsem tri politične 

struje: Slovenska ljudska stranka (SLS - kIerikaIna), ki je bila najmočnejša in je 
predvsem na podeželju uživala večinsko podporo; liberalni tabor, ki je od 1917 dalje 
deloval v okviru Jugoslovanske demokratske stranke (JDS); socialisti, predvsem 
delavstvo, povezano v Jugoslovansko socialdemokratsko stranko (JSDS). 

Prva osrednja vlada Kraljevine SHS ni bila izvoljena na volitvah, temveč 20. 
decembra 1918 in je bila sestavljena iz zastopnikov vseh takratnih pomembnejših 
meščanskih strank, razen makedonskih. Za predsednika je bil imenovan Stojan 
Protie, za podpredsednika dr. Anton Korošec. Namesto volitev v ustavodajno 
skupščino je bilo prav tako po strankarskem ključu postavljeno začasno narodno 
predstavništvo. V njem so imele svoje predstavnike tudi vse tri slovenske stranke. 
Podobno so bile sestavljene tudi deželne vlade v Zagrebu, Sarajevu, Splitu in 
Ljubljani, ki so začasno opravljale notranje zadeve; ukvarjale so se s kmetijstvom, 
prosveto, pravosodjem in socialnimi zadevami. 

Skupne državne vezi so se pričele šele izgrajevati, zato ni presenetljivo, da je že 
avgusta 19) 9 odstopila prva centralna vlada radikala Protiea. V naslednjo vlado, ki 
jo je sestavil demokrat Davidovie, so bili vključeni kar trije slovenski socialni 
demokrati. Politična nasprotja v mladi državi pa so bila očitno izredna, saj je 
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19. februarja 1920 Protie zopet sestavil novo vlado (vanjo so vstopili slovenski 
klerikalci), v istem letu pa se je vlada še dvakrat zamenjala. 

28. novembra 1920 so državni vrhovi tvegali splošne volitve v ustavodajno 
skupščino, ki so v Sloveniji potekale pod neugodnim vtisom izgube Primorske in 
Koroške. Število strank na slovenskem prostoru se je v tem obdobju že povečalo. 
Tako so volilci izbirali med tremi starimi strankami: klerikalci (SLS), ki so za 
Slovenijo zahtevali avtonomijo; liberalci, vključenimi v JOS, ki so zahtevali enotno 
državo ter izključevali vsak federalizem, vendar bili za omejeno samoupravo občin, 
okrajev in pokrajin z lastnimi dohodki in voljenim zastopstvom; ter delavsko JSDS, 
ki je videla jugoslovansko rešitev v svobodni združitvi plemen na podlagi 
prostovoljnega sporazuma, popolne enakopravnosti ter sprejetje vrste socialnih 
reform. Nove stranke, ki so se po letu 1918 pomembneje uveljavile med slovenskim 
prebivalstvom, so bile: Komunistična partija Jugoslavije (KPJ), ki je v svojem 
programu zahtevala sovjetsko kmečko delavsko republiko, najpopolnejšo federacijo, 
pokrajinske gospodarske enote, delavsko kontrolo in agrarno reformo brez 
odškodnine; Narodna socialistična stranka (NSS), ki je bila podobna kasnejšim 
nacionalističnim strankam in je zagovarjala svojstven jugoslovanski socializem; in 
Samostojna kmečka stranka (S KS), ki so jo junija 1919 kot konkurenco SLS na 
podeželju ustanovili liberalci ter je bila proti agrarni reformi na podeželju in za 
monarhijo. Seveda pa so na slovenskem prostoru s svojimi kandidati na volitvah 
nastopale tudi srbske in hrvatske meščanske stranke. 

Volitev se je v Sloveniji udeležilo 73 % volivcev (samo moški so imeli volilno 
pravico), izvolili so 38 poslancev. SLS je dobila 14 poslancev, JOS 3, JSDS 6, KPJ 
5, NSS 2 in SKS 8. V državnem merilu je dobila JOS 92 poslancev, Narodna 
radikalna stranka (NRS) 91 , KPJ 59 in Hrvatska republ ikanska seljačka stranka 
(HRSSS) 50 poslancev. Za primerjavo so zanimivi rezultati občinskih volitev v 
Sloveniji aprila 1921. leta, na katerih je SLS dobila 61 % glasov, NSS l %, JOS 2 %, 
SKS 21 %, JSDS 8 % in KPJ 2 %. 

Vlada je že decembra 1920 s posebnim razglasom, t. i. "obznano" , prepovedala 
vsakršno delovanje KPJ, avgusta 1921 pa z zakonom "o zaščiti javne varnosti in reda 
v državi" komunističnim poslancem odvzela mandat in poslansko imuniteto. S tem je 
bila KPJ kot politična organizacija potisnjena v ilegalo. Dejansko pa se ob takšnem 
odnosu v ladajoče strukture do ene izmed političnih strank postavljata vsaj dve 
vprašanj i: ali bi KPJ, če bi še nadalje delovala kot legalna stranka, uspela opravičiti 
zaupanje in obdržati volivce in ne bi morda z leti postala nepomembna, nikomur 
nevama, oziroma ali je ni ravno delovanje v ilegali prekalilo do te mere, da je bila 
leta 1941 kot prva sposobna organizirati upor proti okupatorjem na območju cele 
države in po letu 1945 prevzeti oblast v državi. 

Z vidovdansko ustavo 28. 6. 1921 je bila Jugoslavija opredeljena kot 
centralistično urejena parlamentarna monarhija. Država je bi la razdelj ena na upravna 
okrožja (oblasti - Slovenij a na ljubljansko in mariborsko oblast), ki so smela šteti 
največ 800.000 prebivalcev. Vsa oblast je bila po tej ustavi v rokah narodne 
skupščine in vlade v Beogradu. 

Kot vladajoča stranka je leta. 1922 nastopala JOS. V opoziciji so bile predvsem 
nesrbske stranke, in sicer HRSS, SLS in JMO (Jugoslovanska muslimanska 
organizacija). Odločno so se borile proti centralizmu in nacionalnemu hegemonizmu. 
Politična moč in ugled teh strank sta naraščala še posebej pri zahtevah za spremembo 
ustave v smislu avtonomije in federalizacije. 
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Na slovenskem prostoru (v mariborski in ljubljanski oblasti) se je razvijalo v tem 
obdobju prav zanimivo politično življenje, ko so se poleg že uveljavljenih strank na 
politično sceno skušale prebiti razne nove stranke in frakcije. Okrog glasila "Naša 
vas" se je organiziralo novo gibanje (dr. Anton Novačan), ki je hotelo pridobiti 
kmetij ce ter konkurirati SKS, SLS in SSJ (Socialistični stranki Jugoslavije). V svojem 
programu so poudarjali republiko in nedeljivo Slovenijo ter od decembra 1922 dalje 
pričeli izdajati časopis "Republika". SSJ je združevala slovensko delavstvo, vendar je 
bila zaradi neenotnosti razcepljena na tri frakcije: prva se je zbirala okoli glasila 
"Naprej" (Bernot) in je predstavljala pokrajinski odbor SSJ; zbrani okrog glasila 
"Zarja" (Petrič) so zastopali ljubljansko organizacijo SSJ in zbrani ob glasilu 
"Enakost" (Korun) mariborsko oblastno organizacijo SSJ. Tudi liberalna stranka je 
imela nekaj težav, saj so se konzervativnejši člani odcepi li in obnovili staro Narodno 
napredno stranko (NNS). 

Seveda pa ni prihajalo samo do ločevanja, temveč tudi do združevanja strank. 
Tako so se povezale krščanske socialistične sindikalne organizacije, Jugoslovanska 
strokovna zveza (JSZ), Petričeva frakcija SSJ in komunisti okrog "Delavskih novic" v 
zanimivo koalicijo - Zvezo delavskega ljudstva (SOL), ki je poudarjala, da je na 
političnem, gospodarskem in socialnem področju moč doseči rezultate v enotni fronti 
delovnega ljudstva. Poleg naštetih je delovalo še več manjših političnih strank in 
frakcij, ki pa so bile politično komaj opazne in so manjše uspehe dosegale le na 
lokalni ravni, predvsem na občinskih volitvah. 

Daleč najmočnejša je ostala SLS. Na volitvah v Narodno skupščino 18. 3. 1923 je 
od 26 mandantov, kolikor so jih volili v Sloveniji, dobila kar 21. 2 mandata je od 
slovenskih volilcev dobila HRSS, JOS 1, SKS 1 in en glas Nemci, ki so se močno 
organizirali na Štajerskem. Od najmočnejših državnih strank so radikali dobili 100 
mandatov, demokrati 50 in HRSS 70. Tudi po teh volitvah so HRSS, SLS in JMO 
ostale v opoziciji, želeč doseči revizijo vidovdanske ustave. Stranka na oblasti, 
Panieeva NRS, jih je hotela z nekaterimi obljubami (Markov protokol) pritegniti k 
sodelovanju v skupščini, vendar nikakor niso mogli najti skupnega jezika. Stjepan 
Radie je odšel iskat pomoč tudi v tujino in se poleti 1924 v Moskvi celo vključi l v 
kmečko internacionalo. 

Rivalstva med najmočnejšimi političnimi strankami pa so se nadaljevale. Marca 
1924 se je iz JDS Ljuba Davidoviea odcepilo krilo Svetozarja PribičeviCa in se 
ustanovilo kot Samostojna demokratska stranka (SDS). V njej so bili zbrani 
pravzaprav predstavniki srbskega meščanstva iz "prečanskih" dežel (severno od 
Donave in Save), pridružili so se jim za centralizem vneti hrvaški in t. i. "mladi" 
slovenski liberalci. Ta stranka je v naslednjih letih najodločneje podpirala 
centralizem. 27. julija 1924 je Ljuba Davidovie novo vlado sestavil iz demokratov, 
SLS in JMO, na sodelovanje paje pristala tudi HRSS. To vlado paje že 6. novembra 
1924 zamenjala Pašieeva, v katero so vstopili Pribičevieevi demokrati. 

10. novembra 1924 je kralj razpustil narodno skupščino in razpisal nove volitve 
za 8. februar 1925. Predvolilne priprave v Sloveniji so bile obsežne, povezane z 
agresivno propagando, množičnimi shodi in tudi nasiljem, ki je bilo v drugih predelih 
države .še hujše in ponekod tudi krvavo. Med slovenskimi volivci se je močno 
občutila razcepljenost na dve upravne "oblasti". Na Štajerskem je bilo za volitve 
vloženih kar 14 kandidatnih list, na Kranjskem 9 in v Ljubljani 5. Med posameznimi 
strankami je tudi tokrat prišlo do koalicij. Tako sta se SKS in Prepeluhovo 
avtonomistično gibanje povezali v Zvezo delovnega ljudstva, ki jo je priznala tudi 
RadiCeva HRSS, komunisti pa so ustanovili Delavsko kmečki republikanski blok 
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(PKRB). Volilna udeležba je bila 71,2 %. Od 26 poslanskih mest jih je SLS dobila 
20, Narodni blok 2, HRSS 3 in SKS 1. V državi so dobile vladne stranke 126 
mandatov, opozicija 152. Vendar se zasedanja novo izvoljene skupščine niso mogli 
udeležiti prvaki HRSS, ker je vlada konec leta 1924 uporabila zakon o zaščiti države 
in to stranko prepovedala ter del vodstva tudi zaprla. Znotraj te stranke so se zadnje 
mesece namreč okrepile levičarske sile, občutiti je bilo tudi vpliv komunistov, vedno 
močnejše so bile zahteve po agrarni reformi in avtonomiji. Vodstvo stranke, ki ni bilo 
pripravljeno na revolucionarne spremembe, se je odreklo svojim radikalnim 
zahtevam, izstopilo iz kmečke internacionale, črtalo iz svojega imena besedo 
"republikansko", priznalo vidovdansko ustavo in celotni politični položaj. Radic, ki je 
bil izpuščen iz zapora, je izstopil iz parlamentarne opozicije (Korošec, Davidovic in 
Spaho so ostali) in skupaj z radikalci pod Pašicevim predsedstvom sestavil vlado, ki 
je bila večinoma srbska, prav tako diplomacija, generaliteta pa seveda v celoti. 

V začetku aprila je Pašiceva vlada odstopila in 8. aprila 1926 je novo vlado 
sestavil Nikola Uzunovic. Pod njegovim mandatom je bila v naslednjih mesecih še 
dvakrat zamenjana. V letu 1926 se je politična kriza še poglobila, povzročila pa sta jo 
dvor in beograjska čaršija, ki sta hotela imeti vodilno vlogo na političnem, 

gospodarskem in finančnem področju. Proti korupciji v državi in vladi je z vso silo 
nastopila opozicija. Tudi v Sloveniji je bilo organiziranih veliko protikorupcijskih 
shodov. Dr. Anton Korošec je kot prvak najmočnejše SLS še vedno zagovarjal 
avtonomijo, za pristanek k vstopu v vlado pa zahteval združitev obeh slovenskih 
"oblasti", svobodne roke v Sloveniji itd. Politično razmerje moči v Sloveniji v tem 
obdobju pa nazorno ilustrirajo volitve v "oblastni" (ljubljanski in mariborski) 
skupščini 23. januarja 1926. V predvolilnem obdobju so stranke organizirale vrsto 
shodov in se medsebojno močno napadale in obtoževale. V Ljubljani so na volitvah 
zmagali liberalci, ki so dobili 3 odbornike, SLS 2. V ljubijanski oblasti pa je 
prepričljivo zmagala SLS s 40 odborniki, SKS je dobila 4, zveza delavskih strank 1, 
kočevski Nemci I in HSS lodbornika. Tudi v mariborski oblasti je dobila SLS 
največ odbornikov (42), SDS 6, radikalci 2, HSS 10, Zveza delavskih strank 3 in SKS 
lo Vendar se takšni izidi volitev niso stalno potrjevali na občinskih volitvah, na 
katerih so se pojavljale zelo različne kandidatne liste, predvsem v industrijskih 
središčih pa so zmagovale tudi delavske stranke. 

Novembra 1926 je morala zaradi nespretne zunanje politike odstopiti četrta 

Uzunoviceva vlada. Kralj mu je konec decembra ponovno ponudil mandat za sestavo 
./ nove vlade. V vlado je povabil dr. Korošca, ki pa ponudbe ni sprejel. Ker Uzunovicu 

vlade ni uspelo sestaviti, je januarja 1927 to brez uspeha poskusil storiti Davidovic. 
Nato je s pomočjo radikalcev in HSS vlado ponovno sestavil Uzunovic, vendar jo je 
že konec decembra 1927 nadomestila nova vlada, sestavljena iz radikalcev in SLS. 
Takšno odstavljanje in postavljanje vlad je državo peljalo v vedno globljo politično 
krizo, zato ni čudno, da so se v posameznih časopisih že pojavljale zahteve po uvedbi 
diktature v državi. Zanimivo je, da je Uzunovic še enkrat dobil mandat za sestavo 
vlade, vendar je tudi ta neslavno, kot vse prejšnje, padla 16. aprila 1927. Naslednjo 
vlado je s pomočjo radikalcev, demokratov in muslimanov, a brez Slovencev in 
Hrvatov, sestavil Velja Vukičevic. II. julija sta VukičeviC in Korošec sklenila t. i. 
"blejsko pogodbo", ki je pomenila prehod SLS iz avtonomistične v centralistično 
stranko. Pri teh izredno pogostih zamenjavah vlad je zanimiva tudi vloga strankarskih 
voditeljev, ki so v želji po sodelovanju v vladi večkrat izigrali svoje volivce in 
nastopali nenačelno do svojih opozicijskih partnerjev. 
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Skupščinske volitve II. septembra 1927, ki so potekale v znamenju pritiska in 
volilnega nasilja ("kundačenje" in "batinanje"), so v Sloveniji prinesle tele rezultate: 
volitev se je udeležilo 65,5 % volilcev, volili so 26 poslancev. SLS je dobila 20 
poslancev, SDS 4, SKS 1 in SSJ 1 poslanca. V državi je še vedno ostala najmočnejša 
NRS s 112 poslanci, HSS jih je dobila 61, JOS (Davidovič) 59 in SDS (Pribičevič) 
22 poslancev. Mandatar je sprejel v vlado SLS (dr. Anton Korošec je bil imenovan za 
notranjega ministra) in JMO, v opoziciji pa sta ostali Pribičevičeva SDS, ki je bila v 
prejšnjih letih izrazita zagovornica centralizma, ter HSS. Ti dve stranki, ki sta si bili v 
preteklih letih nenehni nasprotnici, sta se sedaj zbližali in ustanovili Kmečko 

demokratsko koalicijo (KOK), ki se je več kot desetletje ohranila kot politično 
najpomembnejša meščanska opozicijska formacija jugoslovanske kraljevine. 
Slovenski del KOK, to je slovenski liberalci in kmetijci, so v opozicijskem okviru 
vztrajali samo toliko časa, dokler je njihova stara nasprotnica, kIerikaIna SLS bila v 
vladi, v nadaljevanju pa zopet podpirala centralizem. . 

Po krvavem incidentu v skupščini 20. junija 1928, ko sta bila ubita dva 
predstavnika HSS, več je bilo ranjenih, Stjepan Radič pa je za posledicami strelnih 
ran avgusta prav tako umrl, je prišlo v državi, posebej pa še v Zagrebu, do hudih 
nemirov. Vladna kriza je trajala ves julij, rešili pa so jo tako, da so ustanovili novo 
vlado, vendar zopet iz starih strank. Predsedniško mesto je zasedel dr. Anton 
Korošec, ki si je pridržal tudi mesto notranjega ministra. Ta vlada je podpisala 
nettumsko konvencijo, s katero je Italija dobila pravico 50-letnega zakupa bivše reške 
države, ki je po rimski pogodbi pripadala Jugoslaviji, za Slovence in Hrvate v Italiji 
pa ni bila sposobna izposlovati nobenih manjšinskih pravic. Podpis te pogodbe in 
bojkotiranje oblasti s strani KOK je 31. decembra 1928 povzročilo odstop vlade. 
Zanimivo pa je dejstvo, da opozicijske stranke nikoli niso napadale kralja, ki je bil v 
bistvu glavni politični kreator v državi. Ravnale so prav nasprotno. V njem so videle 
osebo, ki lahko edina razreši ta politični kaos. 

To možnost je kralj tudi izkoristil in 6. januarja 1929 razglasil diktaturo, z 
utemeljitvijo, da je zaradi nesoglasja strank vsakršna parlamentarna rešitev 
nemogoča, da med kraljem in ljudstvom ne sme biti več posrednikov in da zato vso 
oblast prevzema sam. S tem je bila vidovdanska ustava ukinjena in razglašena 
diktatura kralja Aleksandra, imenovana šestojanuarska. Kralj je postavil 
neparlamentarno vlado, podrejeno samo njemu. Za presednika je postavil generala 
Pera Živkoviča, v vlado pa so poleg predstavnikov vojske vstopili v glavnem 
posamezni kraljevi ljudje iz vodstev radikalne in demokratske stranke ter dr. Anton 
Korošec, kot edini strankarski prvak ene izmed najpomembnejših nesrbskih 
nacionalnih strank. Z uvedbo diktature je bilo prepovedano delovanje vseh strank 
(razpuščena je bila tudi SLS), organizacij in društev, ki so delovale za spremembo 
državne ureditve, prenehalo pa je izhajati tudi več kot polovica časnikov (okoli 250). 
Država je bila administrativno razdeljena na devet banovin. Njihove meje se niso 
ozirale na zgodovinske in narodne enote, delni izjemi sta bili Vardarska in Dravska 
banovina (v Dravsko banovino sta bili združeni ljubljanska in mariborska "oblast", 
razen Bele krajine, ki je bila nekaj let v mejah Savske banovine). Kraljevi diktaturi v 
odtlej imenovani Kraljevini Jugoslaviji nikakor ni uspelo oživeti ideje o državi in 
narodni enotnosti. V resnici je diktatura poglobila nacionalna nasprotja ter ni bila 
sposobna rešiti kateregakoli drugega perečega družbenega vprašanja v državi, 
predvsem pa ne gospodarskega. Anton Korošec je zaradi rešitve lastnega ugleda v 
klerikalnem taboru septembra 1930 izstopil iz vlade. Da kralj ne bi sam nosil 
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politične odgovornosti za vedno slabši položaj v dražavi, je 3. septembra 1931 izdal 
novo, tako imenovano "oktroirano" ustavo, ki je potem veljala do konca kraljevine. 

Državljanom je kralj naslovil naslednjo poslanico: 

Proglas Njegovega Veličanstva kralja Aleksandra 1. narodu 

Mojemu dragemu narodu! 

Čuvanje narodnega edinstva in državne celote je moja sveta dolžnost in najvišji 
smoter moje vladavine. To je bila pobuda in glavna naloga režima, ki sem ga uvedel 
6. januarja 1929. leta. 
V svoji besedi, ki mi jo je nalagala ljubezen do domovine, sem svojemu dragemu 
narodu odkrito pojasnil vse težkoče in nevarnosti, v katere sta zašla naše nacionalno 
življenje in državna celota. 
Te težkoče so bile tolike, nevarnosti tako resne, da so zbudile globoko skrb vseh 
rodoljubov in trgale narodno dušo. 
Vsi, ves narod je videl, kaj je vzrok temu zlu in se je zavedal velikosti tega zla in je 
zato razumel in s popolnim zaupanjem sprejel moje sklepe. 
Visoka nacionalna zavest in zdrav razum je vrlina, ki jo je naš narod vsakdar kazal v 
resnih trenutkih svoje zgodovine. 
Moje zaupanje v narodovo ljubezen in v njegove moralne sile mi je nudilo varno 
podlago za vse ukrepe pri urejanju razmer v državi. 
Srečen sem in ponosen, da je ves moj dragi narod od prvega trenutka razumel moje 
razlage in z enodušnim javnim odobravanjem močno podprl izvedbo mojih sklepov. S 
to veliko in široko narodno pomočjo se je doseglo v sorazmerno kratkem času, da so 
bile izvršene velike nacionalne in državne naloge v korist trajnih osnov zdravega 
državnega življenja. 
Kraljevini Jugoslaviji, sprejeti s toplo nacionalno dušo od vsega jugoslovanskega 
naroda, so ustvarjeni potrebni pogoji za silen polet in veliko nacionalno bodočnost. 
Poleg uverjenja, da doslej doseženi sadovi dela, zdrava politična in nacionalna 
zavest in izkustva naroda dopuščajo, da se pristopi k otvoritvi in definitivni 
organizaciji onih ustanov in one državne ureditve, ki bodo najbolj ustrezale 
narodnim potrebam in državnim interesom, sem sklenil, da postavim dosedanje delo 
in izvajanje nacionalne in državne politike na širšo osnovo neposrednega narodnega 
sodelovanja. 
Z vero v Boga in srečno bodočnost kraljevine Jugoslavije dajem 
ust a v o k ral jev ine Jug o sla vij e. 

Dne 3. septembra 1931. leta v Beogradu 

Aleksander s. r. 

Po tej ustavi je postala Jugoslavija ustavna dedna monarhija z dinastijo 
Karadjordjevičev, uradni jezik je bil srbsko-hrvaški-slovenski, poleg skupščine je bil 
uveden še senat, banovine pa so dobile širšo samoupravo. Z novo zakonodajo si je 
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kralj pridržal velika pooblastila. Zakonodajno oblast sta izvrševala kralj in narodno 
predstavništvo (senat in narodna skupščina) skupaj, s tem, da je polovico senatorjev 
imenoval kralj sam, enako tudi predsednika ministrskega sveta in ministre. Ministrski 
svet pa je bil zopet podrejen kralju. Zakon o volitvah, ki je izšel 12. septembra 1931, 
je vpeljal javne volitve in državno volilno listo (sistem postavljanja kandidatnih list: 
nosilec državne volilne liste je moral zbrati v vsakem volilnem okraju najmanj 60 
podpisov). Skupščinske volitve so bile razpisane na dan 8. novembra 1931. S 
kandidatno listo je nastopila samo vladna stranka (Jugoslovanska nacionalna stranka
JNS), kandidatna lista HSS, čeprav je zbrala nad 200.000 podpisov, ni bila potrjena, 
ker ni zbrala podpisov volivcev iz vseh volilnih okrajev celotne države. 

POTEK VOLITEV V NARODNO SKUPŠČiNO 
V SREZU DRAVOGRAD 

Območje današnje koroške regije sta pred letom 1941 obsegala dva sreza: srez 
Dravograd (Mežiška dolina in kraji občin Dravograd, Vuzenica, Muta in Radlje) ter 
srez Slovenj Gradec (Mislinjska dolina), v sklop katerega je spadala tudi Šaleška 
dolina. Dokumentacijsko gradivo slovenjgraškega srezaje bi lo v preteklosti uničeno, 

ohranjena pa je celotna dokumentacija sreza Dravograd (okoli 450 škatel), ki se 
danes nahaja v Pokrajinskem arhivu v Mariboru. Ker za slovenjgraški srez trenutno ni 
na razpolago nobenih ustreznih virov, bom potek volitev 8. novembra 1931 predstavil 
le za območje sreza Dravograd. 

Politično življenje v dravograjskem srezu je bilo do uvedbe šestojanuarske 
diktature dokaj razgibano in pestro. V podeželskih občinah (vseh je bilo 28) je bila 
najmočneje zastopana SLS, v krajih z močnejšo industrijo (Ribnica na Pohorju, 
Muta, Guštanj, Mežica, Črna ... ) pa so imele precejšen vpliv tudi delavske stranke. Za 
predvolilna obdobja (državnih in občinskih volitev) je bila značilna močna 

strankarska dejavnost, povezana z množičnimi volilnimi shodi, prevarami in 
podkupovanji volivcev ter seveda medstrankarskimi prepiri, ki so se pogosto preselili 
na strani časopisov. Vse stranke so pred volitvami veliko več obljubljale, kot pa so v 
primeru zmage lahko uresničile, vendar pa so ljudi pripravile do tega, da so aktivno 
sodelovali in dejansko dobili občutek, da tudi njihov glas na volitvah nekaj pomeni. 
Zaradi uvedbe šestojanuarske diktature (ki je povzročila ukinitev mnogih strank in 
društev, tudi najvplivnejše SLS), rastoče gospodarske krize, katere posledica je bila 
večja brezposelnost, propadanja kmečkih gospodarstev in tudi padanja življenjskega 
standarda nasploh so ljudje postajali apatični in manj zainteresirani za politiko. Boj 
za preživetje je nekatere delavce prisilil v iskanje zaposlitve v tujini, še posebej 
rudarje, vedno več pa je bilo tudi občinskih revežev. Glede na vsa našteta dejstva je 
razumljivo, da med prebivalstvom ni bilo opaziti posebnega interesa za novembrske 
volitve, še posebej ne, ko so izvedeli, da bodo volitve javne. Motila jih je tudi 
poostrena politična kontrola, ki so jo pričeli izvajati orožniki. Še posebej so 
spremljali obnašanje veljakov prepovedanih političnih strank in duhovn ikov. 

Zakoni, ki so določali način in izvedbo volitev, so bili za povprečnega volivca 
zelo težko razumljivi in so uveljavili nedemokratičen sistem volitev. Že v osnovi je 
zakon zagotavljal vladni stranki (Jugoslovanski radikalni kmečki demokraciji) zmago 
na volitvah. Ženske niso imele volilne pravice, moški z državljanstvom Kraljevine 
Jugoslavije pa z dopolnitvijo enaindvajsetih let (na prostoru Slovenije je bilo precej 
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priseljencev, ki so se umaknili iz Koroške in Primorske, a niso uspeli pridobiti 
državljanstva). Volilne pravice niso imeli aktivni oficirji, tisti, ki so bili v stečaju, in 
oni, ki so zaradi različnih kaznivih dejanj volilno pravico izgubili. Za poslanca v 
narodno skupščino je bil lahko izvoljen vsak, ki je imel volilno pravico, moral je biti 
starejši od 30 let in govoriti, brati in pisati službeni jezik (omejitev je bila le za 
posamezne kategorije državnih uslužbencev). Kandidate za državne volilne liste so 
zbirali v srezih z zbiranjem podpisov. 

V posameznih občinah, kjer so želeli kandidirati svojega kandidata, so takoj 
pričeli z zbiranjem podpisov, seveda za državno kandidatno listo. Pri tem delu pa 
niso dosegli pravega uspeha. Tako so v občini Kotlje za sreskega kandidata 
predlagali šolskega upravitelja Adolfa Soko la, vendar so zanj uspeli zbrati le 12 
podpisov. Še slabše se je končalo zbiranje podpisov za Matijo Gradišnika v Guštanju 
(Ravne na Koroškem), saj so zbrali le 10 podpisov. Stanje na terenu so zbiratelji 
podpisov, ki so hkrati propagirali volitve, ocenili kot dokaj kritično, saj je bila večina 
obiskanih neobveščen ih oziroma nezainteresiran ih za volitve. Da bi takšno stanje 
izboljšali, je bil na pobudo sreskega načelnika 8. oktobra na Prevaljah ustanovljen 
volilni sreski akcijski odbor, katerega naloga je bila organizacija ustrezne volilne 
propagande. Na sestanku, na katerem se je zbralo 14 delegatov, so za sreskega 
kandidata predlagali ing. Franca Pahernika iz Vuhreda, ki je bil poznan širšemu krogu 
ljudi, za namestnika pa Ivana Geršaka, župana iz Črne. Istega dne je kandidaturo 
prijavil tudi bivši vodja radikalov Janko Tavčar, lesni trgovec iz Maribora (sreski 
načelnik je v dopisu Kraljevi banski upravi v Ljubljani navedel, da bi za njega 
glasovali vsi tukajšnji Nemci), vendar je kandidaturo že čez nekaj dni umaknil. Na 
njegovo mesto je stopil dr. Vinko Rapotec iz Maribora, z Antonom Topolovcem s 
Prevalj kot namestnikom. Ker je bil Rapotec pristaš socialistične stranke, je bilo 
pričakovati večjo udeležbo delavstva na volitvah. Ne prvi ne drugi kandidat pa nista 
imela posebne podpore volivcev na podeželju, kjer je bila večina naklonjena nekdanji 
SLS, ki je bila kljub prepovedi še vedno aktivna. 

Volilne akcijske odbore so ustanovili tudi po vseh občinah dravograjskega sreza. 
Kot člane so k sodelovanju skušali pritegniti najuglednejše občane (kar pa jim ni 
uspelo povsod). Za to nalogo so bili zadolženi župani in člani občinskih odborov, ki 
pa so glede na strankarsko pripadnost v preteklosti tudi sedaj različno reagirali, 
pozitivno ali negativno. Člani akcijskih odborov so se takoj podali na teren; 
obiskovali so hišo za hišo in ljudem razlagali ter dokazovali pomembnost volitev in 
udeležbe na njih. Vtisi, ki so jih dobili na terenu, so bili očitno negativni, saj so od 
sreskega akcijskega odbora zahtevali, naj poišče nekaj dobrih govornikov in vsaj v 
večjih krajih organizira volilne shode, člani občinskih akcijskih odborov pa naj bi 
poskrbeli za čim večjo udeležbo. Posebno pozornost so namenili večjim krajem, še 
posebno industrijskim, kjer so k sodelovanju pritegnili vodstva podjetij, ki naj bi 
vplivala na zaposlene, da bi se udeležili volitev. 

Oblast paje skušala vplivati tudi na državne uradnike. Tako so vsem uslužbencem 
pri upravi javnih cest (banovinskim cestnim nadzornikom, cestarjem, pomožnim 
cestnim delavcem, podjetnikom in dobaviteljem za potrebe cestne službe), poslali 
poseben dekret, da je njihova udeležba na volitvah dolžnost, saj jih v nasprotnem 
primeru ne bodo obravnavali kot dobre državljane. Glede na veliko brezposelnost v 
tem obdobju je takšen razglas že predstavljal neke vrste grožnjo. 

V drugi polovici oktobra in v začetku novembra sta sreska kandidata v vseh večjih 
krajih organizirala več shodov, vendar udeležba ni bila zadovoljiva (med 40 - 60 
udeležencev; pred letom 1929 pa na posameznih shodih tudi do 300). Volilni shod 
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25. oktobra 1931 v gostilni Rozman na Prevaljah je npr. organiziral Karel Sedej, 
uradnik premogovniške družbe "Ilirija". Kot govornik je nastopil ing. Pahernik in 
udeležencem shoda, ki jih je bilo okoli 30 (v glavnem državni nameščenci), razlagal o 
pomenu volitev, dolžnostih narodnih poslancev, o rasti gospodarstva itd. Na 
Prevaljah je 3. novembra organiziral volilni shod dr. Rapotec. Tega shoda se je 
udeležilo 60 oseb, pretežno delavcev. Še isti dan je dr. Rapotec kot govornik nastopil 
na shodih na Lešah in v Trbonjah. Za boljše "razumevanje" volitev je Centralni 
akcijskih odbor za volitve v narodno skupščino v Ljubljani izdal volilni razglas, ki so 
ga pritrjevali na občinske razglasne deske. 

Bomo šli 
volit ali ne ? 

Prečitaj in daj naprej! 

V nedeljo, dne 8. novembra, bodo volitve v novi državni zbor, v našo narodno 
skupščino. O malokaterih volitvah poprej so ljudje toliko govorili kakor o sedanjih. 
Eni pravijo, da ne bodo šli volit, in nagovarjajo še druge, naj ostanejo doma. Drugi 
pa pravijo, daje potrebno in koristno, da gremo vsi volit. 
Kateri imajo prav? Preberite te-le stavke, razmislite o njih in se odločite po svoji 
zdravi pameti! 

Kdo je kriv dananšnjih gospodarskih težav 
in kako jih bomo premostili? 

Gospodarska kriza je svetoven pojav, ki je najhuje zadel nekdaj mogočne trgovske in 
industrijske države. Svetovno gospodarstvo je med seboj ozko povezano. Ako se na 
enem koncu sveta gospodarstvo podira, smo v zadrijih odmevih prizadeti tudi mi v 
Jugoslaviji, četudi manj kakor drugod. Trenutno pa je gospodarske težave pri nas 
zakrivilo največ nezuparije ljudstva v svojo državo. Tajna agitacija protidržavnih 
elementov je k tej škodi mnogo doprinesla. Tako je nastala velika nevarnost za vse 
naše državno in zasebno gospodarstvo. Sedaj je ta nevarnost odstranjena, ker smo 
dobili na Francoskem veliko zlato posojilo. Vrh tega je začela država energično 
varčevati na vseh koncih in krajih, pa spadajo zato naše državne finance med 
najbolj urejene in naš dinar med najboljši denar na svetu! 

Ako pa hočemo odstraniti vse težave, se moramo vsi složno poprijeti dela. Pozabiti 
moramo na stare razprtije in prepire in storiti vse, da bo naša država urejena in 
močna in nam v njej dobro. To svojo voljo moramo pokazati že zdaj pri volitvah. 

Za kaj gre pri volitvah? 

Pri volitvah bomo odločili, ali naj se ponove one strašne, vsej državi in vsemu 
prebivalstvu skrajno škodljive politične borbe, ki so se razvijale v našem parlamentu 
od prevrata pa do 6. januarja 1929, ali pa naj bo bodoča narodna skupščina v 
resnici torišče dela za ljudstvo in državo. Vsak pameten državljan ve, da bi pomenila 
narodna skupščina, kakršna je bila nekdaj, ogrožarije ali celo propast države. 
Država pa nam mora biti več kakor vsaka stranka, naša narodna država nam mora 

72 

_ntadmin
Text Box
Uredništvo portala SIstory nima soglasja avtorja za objavo članka



VOLITVE V NARODNO SKUPŠČiNO 8. NOVEMBRA 1931 
V SREZU DRAVOGRAD 

biti več kakor nezdravo častihlepje in iskanje morebitnih gmotnih koristi 
posameznih oseb. 
Nič več nočemo starih strank, da bi zopet sosed soseda mrzil! Nič več nočemo, da 
bi se poslanci streljali med seboj. Vsi skupaj morajo gledati samo na to, kako bodo 
izboljlali življenje nas vseh! 

Kdo je postavil kandidate za sedanje volitve? 

V tajnih in zaupnih okrožnicah s podpisom dr. Korošca se pozivajo volilci, naj 8. 
novembra ne gredo volit. V teh pozivih se pravi, da bodo šli na voltive šele takrat, ko 
bodo zopet lahko postavili samo svoje kandidate. Kdo pa je postavil sedanje 
kandidate? 
Ni jih postavila vlada. Določili so jih volilci in njihovi zaupniki po posameznih 
srezih popolnoma svobodno in brez vsakega pritiska. Vsi kandidati so domačini in 
po večini iz srezov, kjer kandidirajo. V večini srezov je postavljenih po več 

kandidatov, tako da bodo volilci pri oddaji glasov lahko prosto izbirali in volili 
onega, ki ga smatrajo za najboljšega. 

Komu služijo tajne okrožnice in tajna agitacija proti volitvam? 

Te okrožnice govorijo o diktaturi in pomanjkanju svobode. Najmanj upravičeni so 
voditelji in po njih zapeljani agitator ji bivle Slovenske ljudske stranke, da o tem 
govore. Vsi veste, kakInih sredstev so se ti ljudje vedno posluževali. In vrh tega: Ali 
niso bili tudi zastopniki SLS člani vlade ves čas po 6. januarju 1929 in so torej s 
svojim udejstvovanjem v vladi tudi oni odobravali vse zakone in ukrepe, ki jih sedaj 
tako hudo napadajo in se nad njimi pritožujejo! Sedaj pa nočejo sodelovati, ko se 
nala država vrača k rednemu delovanju v narodni skupIčini, ki je izvoljena od 
vsega prebivalstva nale države. 

Nositelj državne liste ministrski predsednik g. Živ k o vic je tudi te 
nezadovoljneže, ki danes skrivaj agitirajo in rujejo, povabili na sodelovanje. Trezni 
pristaši bivše SLS so pristali na to sodelovanje, toda nekateri zagrizeni ljudje v 
vodstvu bivše SLS so odklonili prijateljsko ponudbo najvišjih voditeljev države in 
zahtevali, da jim mora biti dravska banovina prepulčena v izključno politično 
komandiranje. Ker tega niso dosegli, saj bi to pomenilo zopet stare nesrečne 
razmere, so sedaj užaljeni in agitira jo proti volitvam. 

Kdo je le proti volitvam? 

Nekateri agitatorji bivše Slovenske ljudske stranke kar na slepo trdijo, da se bivši 
radikali, demokrati, radicevci, muslimani ne bodo udeležili volitev. Ta trditev je čisto 
navadna laž. Od bivlih radikalnih in demokratskih poslancev kandidirajo sedaj na 
državni listi g. Živkovica prav vsi razen devetih. Tudi od bivlih radicevskih 
poslancev jih sedaj zopet kandidira mnogo več kakor polovica, med njimi tudi 
nečak rajnega Stjepana Rad ica. 
Sklicevanje na Aco Stanojevica, Mačka in Pribicevica ne drži. Aca Stanojevic je 
častitljiv starček, ki ima preko 80 let, ne more zaradi bolezni več iz hiše in nima na 
bivle pristale radikalne stranke nobenega vpliva več. Maček je odklonil 
sodelovanje z dr. Korolcem, isto je storil Svetozar Pribicevic. Zato ni priIlo do 
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enotne opozicijske liste, čeprav je to listo vlada telela. Svetozar Pribii:evii: biva v 
inozemstvu in je sklicevanje na njegovo osebo brez vsakega pomena. Muslimani v 
Bosni in Hercegovini so povsod postavili kandidate in se bodo volitev udeležili 
polnoštevilno. 

Vsi pametni in uvidevni pristaši nekdanje 
Slovenske ljudske stranke gredo na volišče! 

Proti volitvam je samo najožja skupina bivših voditeljev Slovenske ljudske stranke. 
Ta priznava državo le pod pogojem, ako jim izroči Slovenijo pod izključno komando. 
Za to mnetije agitirajo tudi najeti in plačani agitatorji. Od teh bivših voditeljev se je 
odcepilo veliko število zmernih pristašev nekdanje SLS, ki so postavili svoje 
kandidate in bodo šli vsi na volitve. 
Med kandidati so tudi štirje ugledni katoliški duhovniki, ki kandidirajo z vednostjo 
in dovoljenjem svojih cerkvenih predstojnikov, čeprav na veliko jezo nestrpnih 
voditeljev bivše SLS. Do sedaj so sprejeli kandidature naslednji duhovniki: 
g. Janko Barič, župnik pri Sv. Jakobu v Ljubljani, za kranjski okraj; 
g. Alojzij Pavlič, profesor verouka v Celju, za laški okraj,· 
g. Maks Goričar, duhovnik v pokoju, za konjiški okraj; 
g. Franc Faj1ik, župnik v Kančevcih, za dolnjelendavski okraj. 
Za njimi bodo šle ogromne množice poštenega slovenskega ljudstva, ki bodo s tem 
pokazale, da hočejo tudi one v naši državi mir in red ter 
slo!,no delo. 

SLOVENCI! 

Pri volitvah 8. novembra moramo pokazati, da ljubimo svojo Jugoslavijo in ji 
zaupamo. Zato bomo šli volit vsi, čeprav smo prej pripadali različnim strankam. 
Kdor ostane doma, je škodljivec Jugoslavije in še bolj škodljivec slovenske stvari! 
Zato prosimo vse Vas, ki ljubite svojo slovensko in jugoslovansko domovino in 
želite dobro samim sebi, napnite vse svoje moči, da bo udelel.ba pri volitvah 
naravnost ogromna in zmaga državne kandidatne liste popolna. Poučujte nevedne 
in zapeljane, utrjujte slabe in omahljive, odločno pa zavrnite vse, ki sejejo zmedo, 
razdor in sovraštvo. Ne bojte se nikogar, za Vami in Z Vamije vsa država! 

V Ljubljani, dne 22. oktobra 1931. 

Centralni akcijski odbor 
za volitve v narodno skupščino. 

"NARODNA TISKARNA" V LJUBLJANI 

Kljub vsem težavam je bil iz poročil posameznih akcijskih odborov, ki so delovali 
na terenu, razviden zmerni optimizem (pričakovana zadovoljiva udeležba na 
volitvah). Takšna poročila so sreskemu načelniku poslali akcijski odbori z Mute, iz 
Sv. Jerneja in Sv. Primoža nad Muto ter Sv. Antona nad Vuzenico. Zanimivo pa je, 
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da so orožniki v svojih situacijskih poročilih predvidevali drugačen izid volitev in da 
so bile te ocene realnejše kot ocene posameznih občinskih akcijskih odborov. 

Zelo natančno so orožniki spremljali delo županov. Na sresko načelstvo so 
pošiljali podatke o njihovi politični zanesljivosti in predanosti takratnemu režimu, 
njihovi nekdanji strankarski pripadnosti, premoženjskem stanju; o tem, ali so že bili 
kdaj odlikovani in kakšno odlikovanje so prejeli, kako dolgo so že župani ter kako 
opravljajo svojo službo. Od 28 županov jih je bilo 15 pripadnikov nekdanje SLS, 7 
SDS, 3 SSJ, 1 SKS in 1 NRS ter eden nemške narodnosti. Za večino županov so 
ugotavljali, da so bili politično zanesljivi, kar pa verjetno ni držalo, saj so župani v 
občinah imeli precejšen vpliv in ugled ter bi lahko z ustreznim pristopom do občanov 
le-te zainteresirali za udeležbo na volitvah. Rezultati volitev takšnega dejstva niso 
potrdili. Edini od županov, ki ni odgovarjal takratni oblastni strukturi, je bil župan v 
občini Marenberg (Radlje ob Dravi) Siegbert Wrentschur, ker je bil po rodu Nemec. 
Na njegovo mesto so želeli postaviti njegovega namestnika Štefana Praprotnika, 
vendar zaradi Wrentschurjevega ugleda med Nemci v Marenbergu in Dravski dolini 
tega niso storili, saj je obstajala bojazen, da se zaradi takšnega ukrepa ti ljudje ne bi 
udeležili volitev, verjetno pa tudi zaposleni pri njih ne. 

Seznam županov sreza dravograjskega 

Tek. Občina Ime in priimek Pripadal stranki Zanesljivost 
§t. 

I . Sv. Anton na Poh Vinšek Martin S.D.S. prav zanesljiv 
2. Brezno Čas Maks S.L.S. zanesljiv 
3. Črna Geršak Ivan S.S.J. odličen 

4. Sv. Danijel Šumnik Andrej S.L.S. zanesljiv 
5. Dravograd Kaiser Gvidon S.D.S. odličen 

6. Gortina Hribernik Ivan S.L.S. zanesljiv 
7. Guštanj Šuler Franc S.S.J. prav zanesljiv 
8. Janžcv.vrh-Orlica Držečnik Luka S.D.S. prav zanesljiv 
9. Kapla Štrablek Josip S.D.S. prav zanesljiv 

10. Koprivna Polanšek Janez S.L.S. zanesljiv 
II. Kotlje Petrič Anton S.L.S. baje nezaneslj iv 
12. Libeliče Saberčnik Martin S.L.S. zanesljiv 
13. Libuče Gradišnik Peter S.L.S. zanesljiv 
14. Marenberg Wrentschur Siegbert Nemec prav zanesljiv 
15 . Mežica Breznik Franc N.R.S. prav zanesljiv 
16. Muta Paternuš Ivan S.S.J. prav zanesljiv 
17. Ojstrica Mori Franc S.K.S. prav zanesljiv 
18. Pernice Kranjc Jožef S.L.S. zanesljiv 
19. Prevalje Lahovnik Franc S.L.S. prav zanesljiv 
20. SV.Primož,Muta Dobnik Aleš S.L.S. zanesljiv 
21. Sv. Primož na P. Peruš Alojz S.L.S. zanesljiv 
22. Remšnik Golob Simon S.L.S. zanesljiv 
23. Ribnica na Poh. Witzman Franc S.D.S. prav zanesljiv 
24. Trbonje Lužnik Miroslav S.L.S. zanesljiv 
25. Tolsti vrh KetAil( DemiAil( S.L.S. nezanesljiv 
26. Vuhred Ing. Pahernik Franc S.D.S. odličen 

27. Vuzenica Mravljak Jožef S.D.S. odličen 

28. Zg. Vižinga Pal ko Mihael S.L.S. baje nezanesljiv 
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Zelo natančno so orožniki v svojih poročilih opisovali tudi razpoloženje med 
prebivalstvom. Večina teh poročil je bila poslana na sepež sreza po 20. oktobru, kar 
pomeni, da so bila rezultat daljšega proučevanja terena in kot taka dokaj natančna in 
realna. Tako orožniki za Ribnico na Pohorju navajajo, da je med prebivalstvom 
prevladalo mnenje, da se je potrebno volitev udeležiti. V agitacijo za udeležbo na 
volitvah so se aktivno vključili pristaši nekdanje SDS, medtem ko so pristaši SLS 
ostali pasivni oziroma se je za večino od njih vedelo, da se volitev ne bodo udeležili. 
V občini Sv. Anton se za volitve ljudje v glavnem niso zanimali. V tej občini tudi 
niso organizirali nobenega volilnega shoda in ne kakih drugih oblik prepričevanja 
prebivalstva. Podobna je bila situacija v občinah Remšnik, Brezno in Kapla. 
Prebivalstvo je bilo za volitve nezainteresirano ter mnenja, da še nobene volitve niso 
prinesle izboljšanja in da tudi sedaj ne more biti drugače. Orožniki z Remšnika, ki so 
delovali na območju teh treh občin, so domnevali, da pristaši SLS agitirajo med 
prebivalstvom proti volitvam, vendar konkretnih dokazov za to niso imeli. V občini 
Marenberg je bilo slovensko prebivalstvo naklonjeno volitvam, manj pa prebivalstvo 
nemške narodnosti. Vprašljiva je bila tudi udeležba tistih Slovencev, ki so bili 
zaposleni pri nemških delodajalcih. V Zg. Vižingi je bilo prebivalstvo pretežno 
kmečko, vendar bi po ocenah orožniške postaje Marenberg tamkajšnji priljubljeni 
šolski upravitelj Rudi Lešnik lahko prepričal vsaj del volilnih upravičencev, da se 
volitev udeležijo. V Vuhredu, od koder je bil doma sreski kandidat ing. Pahernik, so 
orožniki v poročilu ocenili, da bo udeležba na volitvah 90 %. Upoštevali so tudi 
dejstvo, da so tam že od nekdaj živeli zavedni Slovenci in narodnjaki ter v večini 
pristaši bivše SDS. Za Muto je obveljala ocena, da je precej nemško usmerjena ter s 
precejšnjim številom delavstva, ki je bilo v preteklosti naklonjeno SSJ, nekaj pa je 
bilo tudi nemških nacionalistov. Kljub dejstvu, da so propagando za udeležbo na 
volitvah izvrševali državni uslužbenci v tovarni, po domovih pa tudi člani volilnega 
akcijskega odbora, orožniki niso mogli podati ocene o tem, koliko volilcev bo 
dejansko šlo volit. Za občine Gortina, Sv. Primož nad Muto, Sv. Primož na Pohorju, 
Trbonje in Pernice se je izoblikovala enotna ocena, da je prebivalstvo, ki je bilo v 
večini slovensko in nekdaj naklonjeno SLS, mimo in se za volitve ne zanima. Za 
občino Dravograd se orožniško poročilo ni ohranilo, situacija pa je bila verjetno 
podobna kot v ostalih krajih. 

Poročili akcijskih odborov za Mežiško dolino z dne 17. 10. in 29. 10. nista bili 
najbolj spodbudni. Propagande med ljudmi je bilo očitno premalo, zelo slabo pa je na 
razpoloženje delavstva vplivala objava Ilirske premogovniške družbe, da bo v bodoče 
izplačevala polovico mezde v obliki bonov. Posebno vlogo so v tem predvolilnem 
obdobju igrale tudi t.i. vojne odškodnine. V času bojev za severno mejo leta 1919 je 
bilo v Mežiški dolini izropan ih ali kakorkoli drugače oškodovanih 378 oseb, ki jim je 
bila obljubljena vrnitev vojne škode, kar pa do takrat še ni bilo izpolnjeno, kljub temu 
da je odbor vojnih oškodovancev samo v zadnjem letu poslal 64 prošenj za rešitev 
tega problema. Govorice, da je bila vojna škoda v južnih predelih države izplačana, je 
ljudi še dodatno ogorčila. Napovedovali so, da se volitev ne bodo udeležili. Ob tem je 
potrebno dodati, da je zaradi gospodarske krize mnogo vojnih oškodovancev 
gospodarsko propadlo do takšne stopnje, da so se pri njih že pojavljali rubeži. Ti 
ljudje so pričakovali vsaj olajšave pri davkih. Toda zgodilo se je ravno nasprotno, saj 
so v sredini oktobra občine sprejele sklep o izterjavi zaostalih davkov. 

Glede na našteta dejstva, rastočo brezposelnost in nenehno rast cen življenjskih 
artiklov je normalno, da del prebivalstva do volitev ni imel nikakršnega odnosa. 
Motile so jih tudi javne volitve in samo ena, državna lista. 
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Žandannerijska postaja Guštanj je v poročilu 24. oktobra navedla, da so se ljudje 
v vseh štirih občinah njenega rajona (Guštanj, Tolsti Vrh, Kotlje in Libeliče) slabo 
zanimali za volitve. Kakšne protiagitacije niso opazili. Odnos do sreskih kandidatov 
kot oseb je bil pozitiven, kot do sreskih kandidatov na volitvah pa rezerviran in 
pasiven. Na Prevaljah so orožniki zanimanje za udeležbo na volitvah zaznali med 
državnimi uslužbenci in delavstvom, ne pa med kmečkim prebivalstvom. Mnogi so 
bili mnenja, da po volitvah ne bo nič bolje. V občini Sv. Danijel je bilo prebivalstvo 
kmečko; simpatiziralo je z nekdanjo SLS, za napovedane volitve pa je bilo 
nezainteresirano. Na območju obeh občin sta sreska kandidata s svojima 
namestnikoma agitirala za udeležbo na volitvah. Protivolilne propagande ni bilo 
zaznati. V občini Mežica (kjer je bilo nekaj volilne propagande) je prevladovalo 
mnenje, da bo udeležba na volitvah povprečna. 

Na območju žandannerijske postaje Črna sta bili določeni dve volilni mesti, in 
sicer v Črni in Koprivni . Pripadniki ukinjenih strank so se malo zanimali za volitve. 
K Sokolu Kraljevine Jugoslavije Črna paje pristopilo nekaj članov nekdanjih strank 
in društev ter tudi nekaj članov socialistične stranke, ki je imela v preteklosti v 
občinskem svetu skoraj vedno večino. Le-ti so v kraju in okolici organizirali 
propagando za volitve. Volivci so negodovali predvsem nad javnostjo volitev. Od 
delavcev, ki so se bali za svoje službe, je bila udeležba pričakovana, pripadniki bivše 
SLS pa so izjavljali, da se volitev ne bodo udeležili. V občini Koprivna so 
predvidevali, da se bo volitev od 120 volilcev udeležilo le 15. V tej občini so 
orožniki odkrili protivoliini letak s podpisom dr. Antona Korošca: 

Slovenci! 

Dne 8. novembra ne gremo volit! 

Dr. Maček in Svetozar Pribičevič sta s proglasom od 15. oktobra pozvala vse 
svobodoljubne Hrvate, da se volitev ne udeleže. In Hrvatje držijo s svojimi voditelji! 

Voditelji srbskih strank (Aca Stanojevič za radikale, Ljuba Davidovič za 
demokrate, Jovan Jovanovič za zemljoradnike) so sklenili že takoj isti dan. ko je izšel 
volivni zakon, da njihovi pristaši. ki štejejo večino srbskega naroda, ne gredo volit! 

Muslimani pod vodstvom dr. Spaha ne gredo volit. 
Mi Slovenci torej tudi ne gremo volit! 
Pri sedanjih volitvah kandidatov ni postavilo ljudstvo. ampak general Živkovič. 

Na volivce se vrši strašen pritisk od strani vlade. Niti pri volitvah, niti v parlamentu 
ne bo prišla do izraza svobodna volja naroda. Poslanci ne bodo odgovorni ljudstvu, 
temveč vladi. 

Slovenci, Hrvati in Srbi, 8. novembra ne gremo volit! Mi hočemo svobodo v 
Jugoslaviji in zato svobodne volitve! Mi hočemo take poslance, ki si jih bomo samo 
postavili! 

Mirno in samozavestno bomo čakali. da napoči dan, ko se vrne politična 
svoboda. Vse grožnje in obljube, kakor tudi vse neresnične vesti. ki se tros ijo okoli o 
meni in drugih voditeljih, nas ne morejo omajati. 

Noben zaveden Slovenec 8. novembra ne bo fei na voiHče! Vsi svobodoljubni 
Slovenci bomo ostali doma! 

Dr. Anton Korofec 
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V vseh občinah so kot simpatizerje nekdanje SLS orožniki zelo natančno 
kontrolirali tudi župnike, vendar z njihove strani niso zaznali večje propagandne 
aktivnosti. 

V predpripravo na volitve je spadala tudi priprava in potrditev volilnih imenikov. 
To nalogo so v občinah dobili župani, ki so morali vzeti za osnovo imenik, ki je bil v 
veljavi na volitvah narodnih poslancev II. septembra 1927. Najprej so morali 
sestaviti stalni volilni imenik (rubrike: tekoča številka, rodbinsko in krstno ime 
volil ca, poklic, kraj bivališča ter opombe). Na podlagi tega so morali sestaviti 
abecedni volilni imenik v dveh izvodih, od katerih je enega obdržalo sodišče. Če do 
17. oktobra zvečer volilnega imenika niso dostavili na okrajno sodišče, je bil 
odgovorni organ v občini (župan) kaznovan z zaporom tudi do šestih mesecev. Če 
volilnega imenika niso pravilno izpolnili, so ga vrnili občini, da ga popravi, sicer pa 
je postal zakonsko veljaven. . 

Volišča so bila običajno v poslopju občinskega urada, v šolskem ali tudi kakšnem 
drugem poslopju, ki ga je določil občinski urad. Načeloma se je v občinah z nad 800 
volilci določilo več volišč, pri majhnih pa so odredili za dve občini eno samo volišče. 
Na območju sreza Dravograd, kjer je bilo 28 občin, je zaradi majhnosti posameznih 
občin prišlo do združevanja in je bilo določenih 22 volišč. Za vsako volišče so 
imenovali volilni odbor. Sestavljali so ga predsednik, ki ga je določil državni zbor; 
odbornik, ki gaje določil sreski načelnik, in en predstavnik kandidatne liste, za katero 
se naj bi glasovalo. Kjer so združili dve občini ali več, je bil v volilni odbor določen 
po en odbornik iz vsake občine. Predsednika volilnega odbora je državni odbor 
določil 15 dni pred volitvami, občinskega odbornika pa sreski načelnik pet dni pred 
tem dogodkom. 

Volilni odbor je moral imeti na dan volitev na razpolago ves volilni material, 
izbral pa si je tudi potrebno število zapisnikarjev in pomočnikov. Na volišču sta 
morala biti prisotna vsaj dva člana volilnega odbora. V prostor, kjer se je glasovalo, 
so spuščali največ po pet volilcev naenkrat. Če volivca člani volilne komisije niso 
poznali, je moral ta podati osebne podatke, po potrebi pa so ga tudi slikali. Volivci so 
prebrali kandidatne liste. Če kateri med njimi ni znal brati, je to na glas storil 
predsednik volilne komisije, nato je volivec javno glasoval za listo, za katero se je 
odločil (bila je samo ena) tako, da je imenoval njenega nosilca in sreskega kandidata. 
Volišča so se zaprla ob šesti uri. 

Volitve v narodno skupščino 8. novembra 1931 so potekale v glavnem mimo in 
brez večjih zapet\jajev. Izid volitev v srezu Dravograd je bil sledeči: od 8395 volilnih 
upravičencev se je volitev udeležilo 2722 ali 32 %. Dr. Rapotec je prejel 10 18 in ing. 
Pahernik 1704 glasove. V srezu Slovenj Gradec je od 7616 volilnih upravičencev 
glasovalo 227 volilcev ali 29 %. Dr. Vošnjakje prejel 1162, Mermolja 354 in Rupnik 
711 glasov. Izidi volitev za posamezna volišča sreza Dravograd so razvidni iz 
spodnje razpredelnice. . 
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Srez Dravograd 

Tek. Volišče Število Občina .. .... ........ ... GIa s o valo ............ 
št. volilcev Sku- za kandidata 

v volišču paj Dr. Rapotec Dr. Pahernik 

1. Sv. Anton 141 Sv. Anton 
n. P. 74 O 74 

na Pohorju 

2. Brezno 216 Brezno 28 27 

3. Črna 734 Črna 334 86 248 

4. Sv. Danijel 182 Sv. Danijel 17 17 O 

5. Dravograd 532 Dravograd 159 2 118 
Ojstrica O 39 

6. Gortina 255 Gortina 48 3 29 
Pernice O 16 

7. Guštanj 639 Guštanj 240 165 28 
Tolsti vrh 35 12 

8. Ribnica na Poh. 729 Ribnica n. P. 181 9 92 
Janžev vrh Orl. 27 54 

9. Kapla 282 Kapla 23 \o 13 

\O. Koprivna 115 Koprivna 19 O 19 

11. Kotlje 227 Kotlje 17 5 12 

12. Libeliče 241 Libeliče 71 13 58 

13. Libuče 182 Libuče 34 32 2 

14. Marenberg 627 Marenberg 227 25 141 
Zg. Vižinga 21 40 

15. Mežica 675 Mežica 277 139 138 

16. Muta 441 Muta 245 147 61 
Sv. Primož 14 23 

17. Prevalje 963 Prevalje 282 233 49 
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18. Sv. Primož na P. 101 Sv. Prim. n.P. 22 O 22 

19. Remšnik 374 Remšnik 18 2 16 

20. Trbonje 174 Trbonje 45 13 32 

21. Vuhred 120 Vuhred IlO O IlO 

22. Vuzenica 445 Vuzenica 251 19 232 

8395 2722 1018 1704 

Kot je razvidno iz podatkov, je bila udeležba na volitvah v večini občin izredno 
slaba. Orožniki so v svojih situacijskih poročilih tak izid volitev napovedovali, kar 
dokazuje, da so zelo dobro obvladovali svoja delovna območja. 

Naloga volilnih odborov po končanih volitvah je bila, da so oddali poročilo o 
rezultatih in poteku volitev. V teh poročilih so morali poimensko navesti vse župane, 
občinske odbornike, duhovnike in državne uslužbence, ki se volitev niso udeležili. V 
posameznih poročilih so navedli tudi vzroke za slabo volilno udeležbo, kot na primer 
v občini Remšnik, kjer se volitev niso udeležili župan in tajnik občine ter kar 16 
občinskih odbornikov. Obstajal je celo sum, da so ravno občinski odborniki pozivali 
k neudeležbi na volitve. Kod dodaten vzrok za slabo udeležbo je bilo navedeno tudi 
slabo vreme in pa podatek, da ta dan ni bilo maše na Remšniku, temveč v uro in pol 
oddaljeni podružnični cerkvi Sv. Pankracija. Na Muti nista glasovala župnik in 
kaplan. V občini Sv. Primož poleg mnogih drugih niso volili župan občine in šest od 
devetih občinskih odbornikov. Nič boljši ni bil položaj v občini Kapla, kjer jih je od 
282 volilcev volilo 23, seveda tudi večina obč inskih odbornikov in župnik ne. V 
Breznu se ni udeležilo volitev sedem občinskih odbornikov, med katerimi je bil eden 
celo dobavitelj gramoza in eden občinski mitničar. V Ribnici na Pohorju so se volitev 
udeležili vsi državni uslužbenci , ni pa volilo šest občinskih odbornikov, prav tako ne 
v občini Janževski vrh - Orlica, kjer je volitve bojkotirala kar večina, to je 12 
obč inskih odbornikov. Člani občinskega odbora v Zgornj i Vižingi so se le delno 
udeležili volitev; v občini Marenberg pa je volil celoten občinski odbor z županom. 
Poročilo predsednika volilne komisije iz Vuzenice je bilo nekoliko bolj optimistično . 

Volitev se niso, in to upravičeno udeležili, trije občinski odborniki. Volilno udeležbo, 
ki je bila 57 %, so ocenili kot ugodno. Na nobenih volitvah do takrat se volitev ni 
udeležilo več 230 volilcev, tokrat pa se jih je kar 251. 

V občini Dravograd se volitev ni udeležil samo en občinski odbornik, in sicer 
Franc Garmuš. Predsednik volilne komisije je v dopisu sreskemu načelniku predlagal, 
da se proti Garmušu ukrepa, češ da je še na dan volitev agitiral proti volitvam. 
Orožniki v Dravogradu za takšne obtožbe niso zbrali dovolj dokazov, kljub temu pa 
so predlagali, da Garmuša v občinskem odboru zamenja dr. Joško Erat, z 
utemeljitvijo, daje Garmuš kritizer in da nasprotuje vsemu, kar mu ne ustreza. 

Za občino Guštanj podatki o poteku volitev niso znani, razen tega, da je bila 
struktura volilcev drugačna (delavstvo) kot v drugih občinah in da je zato večino 
glasov prejel dr. Rapotec. V Kotljah je bila udeležba na volitvah izredno slaba; od 
227 volilnih upravičencev jih je volilo samo 17. Volilo ni tudi osem občinskih 
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odbornikov, član okrajnega cestnega odbora, trije dobavitelji gramoza, voznik 
gramoza in cestni delavec. Na Prevaljah se volitev ni udeležilo 12 občinskih 
odbornikov, v Sv. Danijelu, kjer je bila udeležba komaj nekaj nad 5 %, pa župnik in 
preglednik finančne kontrole, ki pa je bil na dopustu. 

Edini očitni incident se je zgodil v občini Koprivna. Poročilo predsednika 
volilnega odbora sreskemu načelniku navaja, da je po številu majhnemu akcijskemu 
odboru uspelo od 115 volilnih upravičencev prepričati 50 volilcev, da se udeleže 
volitev. Zadnje dneve pred volitvami paje župnik Ivan Hojnik, ki je bil tudi občinski 
tajnik in blagajnik ter učitelj v ljudski šoli v Koprivni, pričel z izvajanjem močne 
proti volilne dejavnosti. Volilcem je delil protivolilne letake in jih pozival, naj se 
volitev ne udeležijo, češ da so naperjene proti veri. Pri tem sta mu pomagala Franc 
Brodnik in njegov oče. Rezultat te protipropagande je bil, da se je volitev udeležilo le 
15 volilcev, med njimi ni bilo ne župana, ne občinskih odbornikov. Seveda so ta 
primer obravnavali tudi orožniki iz Črne in ugotovili še nekaj podrobnosti. Dokazali 
so, da je župnik vabil v župnišče žene volilcev ter jih tam prepričeval, naj vplivajo na 
svoje može in jih odvrnejo od volitev. Nadalje je uspel pridobiti k sodelovanju dva 
občinska odbornika, ki sta bila člana volilnega odbora. Njuna naloga je bila, da sta 
naredila seznam vseh, ki so prišli volit. Župnik Hojnik je na zaslišanju vse priznal in 
proti vsem osumljenim je bila na okrajnem sodišču na Prevaljah vložena kazenska 
prijava. 

Slaba udeležba na volitvah v narodno skupščino 8. novembra 1931 je bila odraz 
splošnega nezadovoljstva ljudi do vrste nerešenih vprašanj v takratni državi. S 
prepovedjo delovanja večjih opozicijskih strank na Slovenskem, med drugimi tudi 
najmočnejše SLS, je to nezadovoljstvo še naraslo. Tem strankam je bil vstop v vlado 
praktično onemogočen, zato tudi ni bilo presenetljivo, daje bila udeležba na volitvah 
iz vrst njihovih simpatizerjev neznatna. Kralj, ki si je hotel ohraniti popolno oblast v 
državi, se je tega zavedal in je ravno zato izbiral takšne politične poteze, ki so mu to 
zagotavljale. 

Viri in literatura 

- Metod Mikuž: Slovenci v stari Jugoslaviji, Mladinska knjiga 1965 
- Janko Pleterski, Branko Božič: Politična in socialna zgodovina Jugoslavije, Založba 

obzorja, Maribor 1975 
- Zgodovina Slovencev, Cankarjeva založba, Ljubljana 1979 
- Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine za leto 1931 
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Die politischen Gegenslitze in der Jugoslawischen Gesellschaft 1918-1931 

Die Wahlen zur Volksversammlung am 8. November 1931 im Bezirk Dravograd 

Zusammenfassung 

Das Gebiet der heutigen Region Koroška (ehem. Sudkdrnten) umJaj3te vor 1941 zwei 
Bezirke: den Bezirk Dravograd (Mežikatal, Ortschaften der Gemeinde Dravograd 
und der Jruheren Gemeinde Radlje) und den Bezirk Slovenj Gradec. Die 
Dokumentation des Bezirks Dravograd ist vollstiindig erhalten (rund 450 
Schachteln) und befindet sich im Regionalarchiv Maribor. In dem Beitrag ist nach 
diesen Unterlagen der Ver/auJ der Wahlen vom 8. November 1931 zusammengeJaj3t. 
Das politische Leben im Bezirk Dravograd war bis zur EinJuhrung der Diktatur 
durch K6nig Alexander nach Ausschaltung der VerJassung vom 6. Januar 1929 
ziemlich bewegt und abwechslungsreich. Unter den Parteien war in den 
Landgemeinden (insgesamt 28) vor dem Verbot am stiirksten die Slowenische 
Volkspartei (SLS) vertreten, in den Gegenden mit mehr Industrie (Ribnica na 
Pohorju, Muta, Guštanj, Mežica, Črna u. a.) ubten aber auch die Arbeiterparteien 
einen ziemlich groj3en Einjluj3 aus. In der Zeit vor der Wahl war eine starke 
Parteienaktivitiit charakteristisch, die mit massenhaften Wahlversammlungen, 
Tiiuschungen und Bestechungen von Wiihlern sowie Parteienstreitereien verbunden 
war. Die Kandidaten Jur die staatlichen Wahllisten wurden in den Bezirken durch 
Unterschriftensammlung nominiert. In allen Gemeinden des Bezirks Dravograd 
wurden Wahlausschusse gebi/det. Trotzdem wurde unter der Bev61kerung ein 
geringes Interesse Jur die Wahlen registriert. Die Wahlen zur Volksversammlung 
selbst verliejen im groj3en und ganzen ruhig und ohne gr6j3ere ZWischenJiille. Die 
Wiihler entschieden sich zwischen zwei Kandidaten: Dr. Ropotec und Dr. Pahernik. 
Gewiihlt wurde der letztere. Die schlechte Wahlbeteiligung war Ausdruck der 
a/lgemeinen UnzuJriedenheit der Bev61kerung mit einer Reihe ungel6ster Fragen im 
Staat. Mit dem Verbot der Aktivitiit der gr6j3eren Oppositionsparteien, unter 
anderem auch der stiirksten Volkspartei, stieg diese UnzuJriedenheit noch weiter. Da 
diesen Parteien der Eintritt in die Regierung praktisch unm6glich gemacht wurde, 
uberraschte es auch nicht, daj3 die Wahlbeteiligung aus den Reihen ihrer 
Sympatisanten geringfugig war. 
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VILLE RUSTICE V ZG. DOVŽAH V LETIH 1992-1993 

Sa~a Djura-Jelenko 

PRVO POROČILO O ARHEOLOŠKIH IZKOPAVANJIH VILLE RUSTICE 
V ZG. DOVŽAH V LETIH 1992 -1993 

Villa rustica je izraz za impozanten stanovanjsko gospodarski kompleks značilen 
za rimsko podeželje. S stabilizacijo gospodarstva in širšega družbenega razvoja v 
dobi Avgusta, sploh pa v 1. in 2. st. n. št., se ville rustice pojavijo kot indikator 
obsega in intenzitete rimskega kulturnega vpliva. 

Najdemo jih po vsem rimskem imperiju v zelo različnih kontekstih in skozi vso 
rimsko obdobje. Med seboj se razlikujejo glede na t1orisno zasnovo in velikost (kar je 
bilo odraz finančnih možnosti in iznajdljivosti lastnika), tako da o tipični vili oz. 
prototipu ne moremo govoriti. 

V prejšnjem stoletju, ko so bile raziskave usmerjene v rezidenčne dele stavb, so jo 
opisovali kot simbol rimskega razkošja in udobnosti. Vendar pa je villa pomenila le 
del (dasiravno najpomembnejši) skupnosti, del celotne naselbine. Le v sklopu 
ostalih bivališč (skrbnikov sužnjev), kašč, hlevov, cestnih povezav, čez vse pa 
agrarnega zaledja znotraj te infrastrukture je delovala kot homogena enota, sposobna 
ustvariti dovolj in še več za svoje preživetje. Lega ob pomembnih prometnicah po 
katerih je potekala živahna trgovina, je nudila prepotrebno povezavo s centri. 

GEOGRAFSKI ORIS IN ZGODOVINA RAZISKA V 

Od 10. 9. do 7. 12. 1992 ter od 8. 9. do 22. Il. 1993 so s krajšimi presledki na 
območju rimske ville rustice v Zg. Dovžah potekala zavarovalna arheološka 
izkopavanja!, ki stajih izvajala Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec in Zavod 
za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor. 

Najdišče se nahaja pod sončnimi obronki Pohorja, na severnem obrobju 
dovžanskega polja, ki je bilo, kot kažeta slučajni najdbi kamnitih sekir iz Zg. in Sp. 
Dovž2

, obljudeno že od prazgodovine naprej. (T.la) 
Tu, v neposredni bližini sotočja Turičnice in Dovžanke, je 1. 1912 na do takrat 

arheološko še nedotaknjenem terenu s prvimi sondiranji začel dr. Hans Winkler, 
potem ko je izjemno uspešno zaključil izkopavanja rimske naselbine in grobišča v 
Colatiu in staroslovanske nekropole na višje ležeči Puščavi nad Starim trgom3

• 

I Izkopavanja so v tem obdobju potekala preko javnih del z znatno finančno pomočjo Koroškega 
pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec. Zahtevna in dolgotrajna izkopavanja nam je vsem skupaj olajšala 
ga. Mimika Pušnik, za kar se ji na tem mestu najlepše zahvaljujem. 
2 Medtem ko je bila ploščata sekira iz Zg. Dovž (PM Maribor, inv. št.A 2) objavljena že 1. 1954 (Šašel 
1954, 154), smo fragment sekire (T. la) našli novembra 1992 med arheološkim izkopavanjem ville rustice 
injo na tem mestu prvič objaVljamo. 
~ Osnovna literatura zbrana pri Pahi ču, 1975,274, za Colatio glej: 
Stnnčnik-Gulič, 1981, in Stnnčnik-Gulič, 1985. Zelo plodno je v tem obdobju deloval tudi na avstrijskem 
Koroškem (področje Podjune in Globasnice). 
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Poleg obilice ruševinskih ostankov (domačega gradbenega kamenja in odlomkov 
opek), ki jih trava še niti ni uspela docela prekriti, je Winklerja gotovo pritegnil tudi 
podatek o najdbi rimskega nagrobnika (CIL III 5105) na Pušnikovi njivi iz 1. 1835.4 

Po pričevanju zdaj že pokojnega lastnika posestva Antona Pušnika, Dovže 32, 
Mislinja, je Winkler na parc. št. 1775 k. o. Šentilj poleg stavbnih ostalin izkopal tudi 
"lepe raznobarvne ploščice in cerkveni ključ".5 Žal so omenjene najdbe, ki so jih 
shranili v bližnji poznoromanski cerkvi ci sv. Duha, čez noč ukradli. 

Kakorkoli že, domneven tloris ville je dve leti za tem objavil Egger (sI. 1 )6, brez 
natančnejše lokacije, zgolj s skopimi podatki o velikosti raziskanega objekta in 
podatkom o žigosanih opekah ter grobovih, ki jih samo bežno omeni. 

Ohranila se je še fotografija, posneta v graškem muzeju, ki kaže rimske kamnite 
spomenike iz Colatia, pred katerimi so zložene v celoti ohranjene opeke različnih vrst 
iz Dovž (sI. 2). 

Še 1. 1952, ko sta kustos Stanko Pahič iz Pokrajinskega muzeja Maribor in 
Jaroslav Šašel tod opravljala topografske raziskave, so na Pušnikovi njivi ležali kosi 
antičnih opek kar na površini. 7 

V Sp. Dovžah pa sta pri Uršejevih našla še del marmorne plošče z napisom (ILJug 
365)78, ki jo je oko 1. 1940 pri oranju odkril kmet Franc Uršej in je danes vzidana v 
južni steni cerkve sv. Duha v Dovžah. 

DOVŽE 1992 

Po ogledu terena in pozitivni orientacijski sondi smo se odločili raziskati 
reprezentančno stavbo v kompleksu celotnega agra, ki ji je pripadal (fundus), zato 
smo naše raziskave 1. 1992 usmerili v dva večja izkopa, v sektor 1 in sektor II na parc. 
št. 1775, 1776, 1772, k. O. Šentilj. 

FrontaIni izkop v sektorju 1 smo začrtali kot sistem plankvadratne mreže s 
devetnajstimi kvadranti v velikosti 5 x 5 m in vmesnimi profili šir. 40 cm (sI. 3). 

Stratigrafska shema je pokazala dokaj enostavno podobo: pod travnato rušo, 
globine do 15 cm, se pojaVlja neizrazita ruševinska kulturna plast, ki v posameznih 
kvadrant ih doseže tudi do 80 cm globine, pod njo pa je že rumena, peščena t.i. 
sterilna plast. 

Odkrili smo ostanke treh kamnitih temeljev (SE· 202, 215, 216), ki se stikajo v 
kv. 00/28 (sI. 4, 5). Nekoliko višje ohranjen (pojavi se v globini 40 do 45 cm) ter 
grajen v suhi tehniki iz večjih rečnih kamnov nepravilnih oblik je temeljni zid SE 
202, širok 70 cm in postavljen direktno na steriIno plast (sI. 6). Poteka v smeri V-z 
(kv. DO, DI, EO) in medtem ko smo njegovemu vzhodnemu kraku lahko v kv. C 2 

4 Prvi podrobnejši opis: Knabl, 1867, str.182; glej še Pahič, 1975, str. 274, z vso literaturo. 
5 Winkler mu je, kot pobiču, ostal v spominu, ko se je občasno sprehajal po terenu s petelinjim peresom, 
zataknjenim za klobukom. 
6 Egger, 1914, fig. 1. 
7 Topografski zapiski S. Pahiča, rokopis, neoštevilčeno. Omenja tudi "kamnito korito", ki bi ga naj sam 
Anton Pušnik našel na njivi onkraj potoka Turičnica. 
7. Šašel, 1963, 125 . 
• Stratigrafska enota 
8 Vsak kvadrant je razdeljen v štiri mikrokvadrante velikosti 2,5 x 2,5 m, označene npr. 0011, 0012, 
00/3,00/4. 
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sledili samo še v vzhodnem profiJu9
, se zahodni krak nadaljuje v smeri proti cerkvi 

sv. Urha na še neraziskano področje. 
Temeljna zidova SE 215, 216 potekata pravokotno na zid SE 202, v smeri S-J in 

sta prav tako grajena v suhi tehniki iz manjšega rečnega kamenja (sI. 6). Nekoliko 
ožji (šir. 50 cm) se zid SE 216 v kv. E2 izklini in se kot SE 2 I 5 proti J nadaljuje na 
arheološko še neraziskanem Pušnikovem sadovnjaku. 

Vzhodno od omenjenega zidu SE 202 smo v kv. 02 in 03 takoj pod travnato 
rušo SE 1 naleteli na obilno kamnito grobljo SE 207, pod katero se od globine 25 do 
75 cm širi ruševinska plast SE 208 sestavljena iz mase zdrobljenih in fragmentarno 
ohranjenih strešnih opek (tegule, imbrici), rečnega kamenja ter drobcev malte SE 6, 
9, skoncentrirane v JZ vogalu kv. 02/3, ki se pojavlja v različnih nivojih debeline 
nekaj cm; od globine 20 pa do 50 cm (sI. 7). Opeka je ležala nad kamenjem, med in 
pod njim, vmes se je našel tudi kakšen keramičen odlomek, npr. ročaj posode (T.I :2). 

Na strešnikih se pojavljata dve vrsti žigov: PARATI in REGANO (T.3,4) o 
čemer bom podrobneje spregovorila v posebnem poglavju. 

Največ keramičnih odlom kov, ki so slabše kakovosti (gre za grobo hišno 
lončenino), smo odkrili v kv. 05, kjer se sterilna plast, delno tudi zaradi padca terena 
od S proti J, začne šele pri IlO cm. 

Poleg odlomka ustja amfore (T.2:3) smo v sektorju 1 od drobnih najdb našli še 
več korodiran ih, kovanih železnih žebljev (T.5:4-8), odlomek noska pečatne oljenke 
(T.I: 1) ter v kv. CO/4 močno izrabljen bronast novec, as iz 1.-2. st. (sI. 8). \o 

Oa bi preverili Winklerjeva poročila smo severno od 1. sektorja vzporedno z 
izkopavanji zakoličili dve sondi (sI. 3). 

Medtem ko se je sonda 1 izkazala za negativno, smo pozitivno sondo 2 razširili v 
dva kvandranta (K in L) vel. 5 x 5 m, kajti odkrili smo JZ vogal Winklerjeve stavbe. 
Kmalu se je izkazalo, da je bila Winklerjeva interpretacija stavbnih ostankov dokaj 
pomanjkljiva, do določene mere napačna, če omenim še drobne najdbe, ki so bile 
izvzete iz svojega kronološkega konteksta in o katerih se je izgubila vsakršna sled. 
Gre za zelo dobro ohranjene ostanke temeljnih in zunanjih zidov, ki leže tik pod 
travnato rušo, zaradi česar območje ni bilo primerno za oranje, dasiravno so lastniki 
poskušali tudi to. 

JZ vogal stavbe sta nosila zunanja zidova: J zid SE 804, širok 90 cm in Z zid SE 
805, širok 70 cm. Oba sta grajena iz večjih rečnih kamnov, vezanih z malto (sI.6). 

Ozka zidova SE 801 in 807 sta omejevala 70 cm širok "kanal", ki je potekal v 
smeri V-Z inje bil zapolnjen s folnilom SE 802. V poln ilu smo našli več pravokotnih 
opek od oboka za hypokavstI, strešnike (žig PARA TI) in fragmente tubusov ter 
votIake za oboke (t. i. barrel vaults oz. VOUSSOIRS); vse premešano z večjimi in 
manjšimi rečnimi kamni.12 Globina se je od zahoda proti vzhodu gibala od 65 do III 
cm, kar je precej, glede na to, da smo v kv. K prišli do steriIne plasti ponekod že v 
globini 22 cm. 

9 Kv. C2 se v celoti nahaja znotraj vrta ga. Mimike Pušnik, Dovže 32, parc. št. 1772 k. o. Šentilj, in je bil 
zaradi vsakoletnega obdelovanja kulturno že uničen. 
10 Novcaje določil Andrej Šemrov, numizmatični kabinet, Narodni muzej Ljubljana, za kar se mu na tem 
mestu najlepše zahvaljujem: bronast novec, as, nedoločljiv (1. - 2. st.), Rom, RIC ? 
II Mere: dolž. 27 cm, šir. 11,5 cm; deb. od 6 cm do 4,5 cm. Na obeh straneh ostanki malte. 
12 Eden med njimi je kazal sledove klesanja in obdelave. Rumen peščenec. 
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Ta kanal je Winkler v celoti spregledal; zanimivo je, da opek, ki pripadajo 
talnemu in stenskemu ogrevanju, niti ni našel oziroma jih ni omenjal. 

Winklerjevo shrambo13
, tj. prostor, ki je z zidovi (šir. 50 cm) SE 806, 808 in 809 

priključen Z strani stavbe in v višino ohranjen do 50 cm, smo v celoti odkrili (sI. 6). 
V notranjosti smo v globini 35-40 cm v SZ vogalu naleteli na ostanke estriha, ki smo 
ga dober cm debelega (svetlo oker barve) našli tudi v severnem vogalu našega izkopa, 
v prostoru, ki leži J od že omenjenega kanala skupaj z opeko kvadratne oblike 
(pila?), ki je služila za postavitev stebrička talnega ogrevanja (hypokavsta). 

Podobno kot v kv. 02 smo v kv. Sonda 2/L naleteli na opečnato grobljo SE 811, 
polno v celoti ohranjenih ali odlomljenih opek različnih vrst; poleg strešnikov (tudi 
ožigosanih) večinoma opeke, ki so jih rabili za postavitev talnega ogrevanja (te so 
bile pravokotne in kvadratne oblike, večje in manjše, z ostanki malte) in stenskega 
ogrevanja (sestavljenega iz tubusov). Našli pa smo tudi odlomke votlakov, 
namenjenih za oboke, ki imajo vogale pravokotne izrezane. Podoben odlomek smo 
našli tudi v kv. 02 (SE 208)14. 

Med to opečnato gmoto je ležalo pomešano kamenje (oblice), drobci marmorja l5
, 

ometa in nekaj fragmetov črno žganih črepinj. Groblja se je pojavila v globini 10 cm 
in smo ji sledili vse do globine 60 cm, kjer se začne rumeno rjava i10vnata steriIka SE 
813. Izgleda, da se groblja SE 811, glede na konfiguracijo terena, širi še tako proti S 
kot proti Z strani. 

Na južni strani groblje smo v kv. Ll3 zasledili intenzivno plast žganine SE 816 
(sI. 6). 

Pod grobljo SE 811 smo v kv. LII v globini 60 cm s pomočjo detektorja kovin 
našli izredno dobro ohranjen srebrnik, denarius Antonina Pija iz sr. 2. st. n. št. 16 

Vzporedno z izkopavanji v Zg. Dovžah smo po topografskem ogledu bližnje 
okolice zakoličili manjšo sondo v velikosti 2 x 1 m v "Ločniškem gozdu" v Sp. 
Dovžah, kjer se v gozdu širijo nenavadne gomile. Sondaje bila negativna. 

DOVŽE 93 

Še preden se je izteklo leto, smo v Dovžah začeli z izkopom južnega dela 
reprezentančne stavbe, kvadrante od I-VI, v vel. 5 x 5 m pa smo brez vmesnih 
profilov zakoličili ob zahodni, zunanji zid stavbe, ki smo jo odkrili v 1. 1992 (sI. 9). 
Tako smo razširili izkopno področje sektorja II. 

2,3 m širok "hodnik,,17 v kv. III in VI, katerega severnega konca nismo zajeli v 
izkopnem polju, je imel vsaj deloma tlak debeline oko 2 cm iz estriha SE 820, ki se 
pojavi v globini 38 cm. Zidova SE 817 in 814 (šir. 70 cm), ki sta "hodnik" v smeri S
J omejevala na obeh straneh, sta bila, kot vsi ostali, grajena iz rečnega kamenja, 
vezanega z malto. Robni kamni so bili skrbno izbrani in so tvorili razmeroma ravno 
fronto. Zid SE 814 (sI. 6, 9) se je v osrednjem delu že izgubil, medtem ko se je 
zahodni krak zidu 804, ki je bil še v času Winklerjevih izkopavanj cel, že v veliki 
meri poškodoval. Našli smo samo še razmetan o kamenje z ostanki malte. Rumena 

"Glej še Pahič, 1967,27. 
14 V celoti ohranjena je tovrstna opeka (prva z leve strani) na fotografiji iz Gradca (sI. 2). 
I l Nekaj fragmentov grobozrnatega marmorja smo odkrili še na zunanji strani SV vogala "shrambe". 
16 Srebrn novec, D, Antoninus Pius (M. Avrelius), 149 - 150, Rom, Ric 450a. 
17 Pahič, 1967,27, sI. 1; tloris (1). 
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i10vnata plast SE 813 je predstavljala steriIko, ki je ležala takoj pod estrihom, v 
globini 40 cm. 

Tudi oba glavna prostora (kv. II in V), ki po velikosti izstopata Gužni prostor 4,7 
x 5,2 m; širina severnega prostora je prav tako 4,7 m), sta imela tla iz estriha (SE 816, 
823, 824), ki se pojavi na gI. 30 cm. V tej Winklerjevi "prostorni veži" se je ohranila 
kamnita groblja SE 815, (kv. II), sestavljena iz rečnega kamenja, opečnatih odlomkov 
ter fragment kosti in redkih neizrazitih črepinj. Tako zid SE 804 ,kot 814 sta zelo 
plitva (15 cm globine); zid SE 804 je v zemlji viden kot tanka plast malte z 
nepravilno oblikovanimi odtisi, ki so ostali od tam položenega kamenja, ki ga na tem 
mestu sedaj ni več. 

Ostali so še štirje prostori vzdolž zahodne notranje strani stavbe, od katerih sem 
kanal SE 802 že opisala. J od njega je bila v kv. I sobica, v kateri smo ob severni 
strani našli odlomek že omenjene opeke hypokavsta ter ostanke estriha SE 803. Na 
Winklerjevem načrtu je z omenjenim kanalom združena v celoto in z vzhodnim 
zidom ločena od "veže". Mi te vzhodne stene nismo odkrili, dasiravno se groblja SE 
815 na zahodni strani končuje v razmeroma ravni fronti. 

V prostoru, ki leži severno od kanala (v kv. IV), se je v plasti SE 827 našlo več 
odlornkov tegul, tubulov in odlomkov opek talnega ogrevanja; vmes so bili pomešani 
odlomki grobe hišne lončenine. Prostor se je širil v velikosti 3,0 x 3,0 m, medtem ko 
je znašala širina prostora južno od kanala 2,4 m. 

Najsevernejši izmed teh prostorov dolžine okoli 3, I m, ki še ni v celoti 
odkopan, je bil postavljen v SZ vogalu stavbe, če drži Winklerjeva ski ca; verjetneje 
pa je, da se razvaline ville širijo skoraj do ceste, ki poteka od cerkve sv. Duha proti 
Šentilju pod Turjakom in do katere je razdalja okoli 30 m. 

Ne do konca raziskani ostajajo ostanki zidu (?) SE 821, gramoza SE 818 in 
groblje SE 828 (sI. 9) z intenzivno plastjo keramičnih odlornkov, pomešanih z drobci 
opeke in marmornih odlornkov. 

RIMSKE OPEKE IN STREŠNIKI 

Glede na skromne drobne najdbe (kar lahko delno pripišemo Winklerjevemu 
posegu, delno pa tudi vprašanju, ali so prebivalci villo sami zapustili (in vzeli stvari s 
seboj) ali pa je bila nasilno opustošena) pa smo, poleg izjemno dobro ohranjenih 
ostankov temeljnih zidov, našli zajetno količino rimskih opek in strešnikov. Lesena 
konstrukcija se ni ohranila, zato pa debelina temeljev (70-90 cm) priča o teži, ki jo je 
stavba z opečnato kritino nosila. 

Kritino sta sestavljali dve vrsti strešnikov: ravni, s privzdignjenima robovoma -
t.i. tegule, težke 4 kg, in "polkrožni " imbrexi, ki so prekrili stike dveh tegul. Na 
ostrešje je bila z žeblji pritrjena zgolj prva vrsta (T.7: 1), na katero so potem polagali 
izmenično tegulo in imbrex. Višje ležeče tegule je držala skupaj teža oz. naklon. 18 

Na dovžanskih strešnikih smo našli dve vrsti žigov. Žig PARATI (5 primerov) se 
pojavlja na imbrexih (T,4:7-9,11) in na tubusu (T.4:IO). Žigi na imbrexih so se 
ohranili samo deloma, zato nam velikost celega žiga ni znana. Črke na vseh štirih 
imbrexih so enakomerno odebeljene, delujejo enotno, večjih odstopanj ni. Zaradi 
debeline imbrexov (ok. 1,5 cm) pa se je kritina na mestu žiga dokaj radi prelomila. 

18 Tegula ne začne drseti, če naklon ne prekorači 30 % . 
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Drugače pa je pri žigu REGANO, ki se pojavlja tako na tegulah (npr. T.3:1-3, 
6;4:2,3,6) kot na imbrexih (npr. T.3 :4,5,7-9; 4: 1,4,5). Velikost žiga se giblje od oko 
8,3 x oko 2,6 cm; manjše razlike so nastalezaradi različne stopnje krčenja. Zanimivo 
je, da je bil človek, ki je izdelal matrico oz. matrice za izdelavo žiga, toliko neuk, da 
je ime izklesal pozitivno in ga v odtisu lahko beremo samo zrcalno. Pri kopiranju 
žiga je naredil natančno tisto, kar je videl pred sabo. 

Poleg uradnih žigov mojstra oz. delavnice, kjer so opeke oblikovali, se pri nas na 
tegulah pojavlja tudi večje število največkrat nepravilno koncentrično, enoj no ali 
dvojno, oblikovanih znamenj (T.6), ki so jih med proizvodnim procesom (sušenjem), 
najpogosteje s prsti vtisnili v glino. Mogoče so s tem preizkušali trdnost gline, 
označevali določene serije izdelkov ali pa gre zgolj za "podpis". 

Dejstvo je, da so ta znamenja pogosta na strešnikih po vsem rimskem imperiju, 
česar pa ne moremo reči za žige REGANO in PARATI, ki smo jih do sedaj, poleg na 
Gomilskem in Vranskem l9

, v takem številu našli edinole v Dovžah. 
Tako imbrexi kot tegule so bile narejene v kalupu ter so bile glede na odtise 

domačih živali (T:5:2,3) in boso otroško stopinjo (T:5: 1) izpostavljene sušenju na 
razmeroma nezavarovanem prostoru.20 

Poleg strešnikov in odlomkov votlih opek za oboke smo v sektorju II v sami 
reprezentančni stavbi in opečnati groblji zahodno od stavbe odkrili precej, tudi v 
celoti ohranjenih opek, ki pripadajo talnemu in stenskemu ogrevanju. Ohranili so se 
deli obokov, kvadratne opeke stebričkov ter fragmenti tubusov. 21 

ZAKLJUČEK 

Dovže se v povezavi z ostalinami iz rimskega obdobja sprva znajdejo na kartah, 
ki so prikazovale potek javne cestne povezave (vie publice) na relaciji Celeia
Virunum, tako pri Pichlerju (1. 1867) kot pri Ferku (1. 1891), ki potek rimske ceste 
spelje celo mimo Zg. Dovž22. Danes je z arheološko metodo dela dokazana trasa 
rimske ceste ob glavni cesti v Sp. Dovžah preko Mislinjske Dobrave23 naprej v Stari 
Trg ( Colatio ) (sI. 10). 

19 Žiga (PARATI in REGANO) v Gomilskem, v rim. grobnici pod gomilo, odkrito 1. 1884: CIL 11863, 
11864 (sedaj v Pokrajinskem muzeju Celje), lit.: Bolta, 1975, str. 282; in na Vranskem, lit.: Kolšek, 1960 
- 61, str. 254. Žigi v članku niso omenjeni, za podatek se zahvaljujem ga. Veri Kolšek. Med pisanjem tega 
članka so poleti 1. 1995 na trasi avtoceste (relacija Vransko-Arja vas) v neposredni bližini Vranskega 
odkrili ostanke večje rimske opekarne in večje število opek z žigi REGANO in PARATI ter II. italske 
legije. Še neobjavljeno. Izkopavanje Pokrajinskega muzeja Celje pod vodstvom dipl. arheol. Irene 
LAZAR. 
20 Med sušenjem gline oz. žganjem se stopinja zreducira, možno celo do desetine. Gram, Fulford, 1979, 
str. 205. Za koliko se zoži, je odvisno od kemične sestave gline, v povprečju od 8 do 22 %. Na Vranskem 
so našli še več živalskih stopinj ter človeško stopinjo, obuto v vojaški čevelj, z odtisi zakovic. Za podatek 
se zahvaljujem Ireni Lazar. 
21 Glino za izdelavo strešnikov in hypokavsta so pred izdelavo osiromašili, dodali so ji razne aditive (pri 
nas zasledimo predvsem zrna kremena) in jo tako pripravili na visoke temperature. (Med njimi je en 
tubus nosil žig PARATI (T.4:\o), pa tudi pravokotna opeka hypokavsta je označena s koncentričnim 
žlebom. - Inv. št. 745, Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec.) 
22 Pahič, 1991, strani 6,13,43. 
23 Pahič, 1991, str. 49. 
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Na 569 m nadmorske višine je, kot kažejo najdbe novca, nagrobnikov, žigosanih 
strešnikov in spremnega drobnega gradiva, v obdobju 1. in 2. st. n. št. oživelo 
dovžansko polje. Dotakratno stanovanjsko kulturo, temelječo na gradnji iz lesa, je 
nadomestila uporaba kamna in malte kot veziva ter različnih vrst opek in tlakov. Vse 
te pridobitve, kot tudi uporaba hibridnega sistema kritja (polcilindričnega lakonskega 
in ravnega korintskega), ki je bil značilen za italsko opečnato kritje24

, so se v dobršni 
meri uporabile in razvile na posestvu v Zg. Dovžah. Poleg reprezentančne stavbe in 
ograde (?)25 smo na površini 675 m2 odkrili t1orisno zasnovo ville rustice, ki jo 
Tuškova glede na stavbni tip po Winklerjevem tIorisu26 uvršča med panonske vile s 
srednjim hodnikom, ki je pri nas zastopan še v stavbi A v Slovenski Bistrici27. Za 
kako veliko posestvo gre, je na podlagi današnje stopnje raziskanosti težko reči, glede 
na konfiguracijo terena pa lahko domnevamo, da je bila posest najmanj dober hektar 
velika. Razvaline so bližnji prebivalci v stoletjih odnašali za domačo gradnjo, zelo 
bogato pa se je ohranilo ustno izročilo28 . 

Za oblogo tal so vsaj v nekaterih prostorih uporabljali opečnate tlakovce, ostanki 
estriha pa kažejo, da je bila večina prostorov bolje opremljenih29

. Da so imeli 
razmeroma visok standard, lahko sklepamo na podlagi ogrevalnega sistema 
(hypokavsta). Sestavljen je bil iz zunaj stoječe kurilnice3o

, ki je preko dovodnega 
kanala SE 802 speljanega pod talno oblogo, dovajala topel ~ak v opečnate kanale 
(tubuse) vsaj v glavni prostor stavbe3

' . To niti ne preseneča, saj so zime pri nas že 
rimski pisci opisovali kot zelo krute in je bilo ogrevanje skoraj nujno potrebno. 

Da so material za gradnjo stanovanjskih poslopij pridobivali iz domačih virov, je 
nedvomn032

; po najnovejših raziskavah Pokrajinskega muzeja Celje na Vranskem pa 
obstaja možnost, da je bila opekama za proizvodnjo vsaj nekaterih vrst opek locirana 
prav tam.33 Verjetno so bili predpogoji, da je opekama poslovala pozitivno, nizki 
transportni stroški, saj so morali biti v nasprotju s kerarničnimi izdelki končni 
proizvodi poceni glede na njihovo težo; opekama je morala biti torej blizu tako glini 
kot trgu. Gomilsko in Vransko s svojimi žigi34 govorita v prid domnevi o zelo močni 
opekami, ki je zalagala tržišče v bližnji in daljni okolici in je delovala na območju 
južnega Norika. Če je bila potreba po opečnatem materialu na začetku zelo velika, je 

24 Oba, lakonski in korintski sistem, se razvijeta v Grčiji v 7. st. pr. n. št.; Blagg, 1979, 269. 
2; Oko 17.5 m dolg zid (v suhi gradnji) SE 202, ki mu nismo našli niti zahodnega niti vzhodnega konca, bi 
lahko bil del ograde, na katero so bile prislonjene stavbe (zid SE 215, 216) za sužnje, kašče in hlevi. Je to 
del južne fronte posestva? 
26 Lubšina-Tušek, 1981, str. 161. 
27lbidem. 
28 O kolu, kije padel v luknjo. 
29 V kv. DO smo na globini 40 cm našli tudi 2 (!) mozaična kamenčka belo sive barve, inv. št. 733, KPM 
Slovenj Gradec. 
JO Kurilnica je morala stati na zahodni strani reprezentančne stavbe (v sklopu SE 811 ?), kjer smo naleteli 
na večjo količino pripadajočih opek in s katere strani je bil dostop do kanala SE 802. 
JI Medtem ko v sektorju 1 nismo odkrili opek, ki bi pripadale ogrevalnemu sistemu, je bil zagotovo 
ogrevan kakšen prostor v zahodnem delu reprezentančne stavbe (prostor z grobljo SE 815 ?). 
J2 Poleg avtohtonega rečnega kamenja se nad glavno cesto in mostom v Sp. Dovžah nahaja kamnolom 
laporja, skrilavca in apnenca. Primerjaj: Pahič, 1991,45. 
JJ Čeprav je to zaenkrat le hipoteza, bi se dalo s podrobnejšimi pedološkimi mikroskopskimi analizami 
ugotoviti teksturo opek na obeh najdiščih in jo, primerjati z glino iz bližnjih glinokopov. Takšne 
glinokope imamo sicer tudi ob nasipu blizu roba dobrovške terase in tik ob rimski cesti, kjer se nahajajo 
do 15 m globoki odkopi s kupi in grebeni zemlje ter sledovi kolovozov proti dolini. Gre za nekdanje 
odkopavanje ilovice za žganje opeke. Pahič, 1991, 51. 
J4 Prva objava Riedl, 1884, CVI in CLVI, CLVII. 
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takšna villa potrebovala tovrstno surovino kasneje samo še za popravila in morebitne 
prezidave. Ob poglobljenih študijah35 bi lahko ugotovili čas delovanja te delavnice. 

Ne smemo pozabiti, da je bila z ekonomskega vidika opeka veliko pomembnejša 
kot keramika, čeprav je za tipologiste dandanes manj privlačna. 

Skratka, ob raziskanosti rimskih vil36
, če se omejim samo na območje dananšnje 

severozahodne Slovenije, se nam v Dovžah ponuja enkratna priložnost za 
rekognosciranje celotne naselbine (mislim tudi na ostanke ville rustice v Sp. Dovžah). 
Bodoče raziskave pa bi morale biti usmerjene v postopno (vsakoletno?) odkrivanje 
posameznih segmentov in hkratne (zaradi plitvo ležečih ostankov, niti ne tako drage) 
konzervatorske posege37

• . 

Ohlapna datacija znotraj prvih dveh stoletij n. št. nam govori o možnih 
komunikacijah z upravnim središčem Colatiom, prav tako pa je možno, da se s 
prihodom Markomanov leta 169 n. št. do takrat nemoten razvoj brutalno prekine38

• 

)5 Datacija stavbnih ostalin z Vranskega in žal izgubljenih pridatkov selitev celjskega muzeja) iz groba z 
Gomilskega. 
Jr, Lubšina-Tušek, 1981; stopnja raziskanosti kaže, da gre v veliki večini za starejša izkopavanja oz. zgolj 
za preliminarna poročila. 
)7 Kot na primer villa rustica iz Radvanj, Strmčnik-Gulič, 1991, str. 30. Na tem mestu bi rada toplo 
pozdravila prizadevanje novo nastale mislinjske občine in župana Mirka Grešovnika, ki se zavzema za 
odkup celotnega zemljišča, na katerem se širijo ostanki ville, z vizijo ureditve "arheološkega in 
etnološkega parka". 
1M Kot se to zgodi v Colatiu, Strmčnik-Gulič, 1981, str. 368. 
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KATALOG 
(Izbor najdb) 

Izris arheološkega gradiva in načrtov: 
Saša Djura-Jelenko, Anita Šteharnik, Meri Lubšina-Tušek 

OKRAJŠAVE: 

ohr. 
deb. 
šir. 
viš. 
fragm. 
gI. 
kv. 
spod. 
dolž. 

= ohranjena 
= debelina 
= širina 
= višina 
= fragment 
= globina 
= kvadrant 
= spodnji - ega 
= dolžina 

TABELA 1 a 

1. Fragm. dobro uglajene kamnite sekire z rezilom. 
Ohr. viš. 3,6 cm; ohr. dolž. rezila 1,9 cm. 
Sp. Dovže, slučajna najdba, inv. št. P 18. 

TABELA 1 

1. Fragm. nosu oljenke. Rdeče žgana glina. 
Ohr. viš.: 0,8 cm; deb. 0,3 cm. 
Kv. Eo/4, gI. 15 cm, SE 2, inv. št. 732. 

2. Fragm. ročaja posode. Ovalen presek. Sivo žgana 
glina s črnim prelomom. 
Ohr. viš. 10,5 cm; deb. 2,0 cm, šir. 2,3 cm. 
Kv. 02, gI. 60 cm, SE 208, inv. št. 734. 

TABELA 2 

I. Fragm. spod. dela trinožnika. Metličast okras. 
Rdeče rjavo žgana glina s sivim prelomom. 
Ohr. viš. 6,0 cm; deb. 1,3 cm. 
Sonda 2, SE 207, inv. št. 731. 

2. Fragm. spod. dela trinožnika. Metličast okras. 
Rdeče rjavo žgana glina s črnim prelomom. 
Ohr. viš. 4, l cm; deb. 0,7 cm. 
Sonda 2, SE 207, inv. št. 730. 
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3. Fragm. ustja amfore. Rdeče žgana glina. 
Ohr. viš. 8,1 cm; deb. 0,9 cm. 
Kv. D5, gI. 40 do 50 cm, SE 2, inv. št. 740. 

TABELA 3--

I. Fragm. tegule z žigom REGANO. 
Dolž. žiga 8,1 cm; šir. 2,6 cm. 
Kv. D2/3, gI. 40 do 50 cm, CE 207, 2, 6, inv. št. 725. 

2. Fragm. tegule z žigom REGANO. 
Dolž. žiga 8,7 cm; šir. 2,7 cm. 
Kv. D2, gI. 40 cm, SE 207, inv. št. 708. 

3. Fragm. tegule z žigom REGANO. 
Ohr. dolž. žiga 6,2 cm; šir. 2,7 cm. 
Kv. D2, gI. 40 cm, SE 207, inv. št. 714. 

4. Fragm. imbrexa z žigom REGANO. 
Dolž. žiga 8,3 cm; šir. 2,4 cm. 
Kv. D2/3, gI. 40 do 50 cm, SE 207, 2, 6, inv. št. 721 

5. Fragm. imbrexa z žigom REGANO. 
Ohr. dolž. žiga 8,0 cm; šir. 2,6 cm. 
Kv. D2, gI. 40 cm, SE 207, inv. št. 710. 

6. Fragm. tegule z žigom REGANO in polkrožnima žlebovoma. 
Ohr. dolž. žiga 3,5 cm; šir. 3,0 cm. 
Kv. D2, gI. 40 cm, SE 207, inv. št. 715. 

7. Fragm. imbrexa z žigom REGANO. 
Ohr. dolž. žiga 3,7 cm; šir. 1,8 cm. 
Kv. D2, gI. 40 cm, SE 207, inv. št. 720. 

8. Fragm. imbrexa z žigom REGANO. 
Ohr. dolž. žiga 5,0 cm; šir. 2,5 cm. 
Kv. D2/3, gI. 40 do 50 cm, SE 207, 2, 6, inv. št. 724 

9. Fragm. imbrexa z žigom REGANO. 
Ohr. dolž. žiga 6,0 cm; šir. 2,4 cm. 
Kv. D2, gI. 40 cm, SE 207, inv. št. 719 . 

.. Vsi strešniki in opeke so iz rdeče žgane, dokaj dobro prečiščene gline z dodatki kremena, zato tega ne 
navajam pri vsaki posebej . 
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I. Fragm. imbrexa z žigom REGANO. 
Ohr. dolž. žiga 8,2 cm; šir. 2,6 cm. 
Kv. D2, gI. 40 cm, SE 207, inv. št. 712. 

2. Fragm. tegule z žigom REGANO. 
Ohr. dolž. žiga 7,7 cm, šir. 2, 7 cm. 
Kv. D2, gI. 40 cm, SE 207, inv. št. 717. 

3. Fragm. tegule z žigom REGANO. 
Ohr. dolž. 5,1 cm; ohr. viš. 1,3 cm. 
Kv. D2, gI. 40 cm, SE 207, inv. št. 713. 

4. Fragm. imbrexa z žigom REGANO. 
Ohr. dolž. žiga 1,4 cm; šir. 1,6 cm. 
Profil kv. C2/D2, inv. št. 741. 

5. Fragm. imbrexa z žigom REGANO. 
Ohr. dolž. 4,4 cm; šir. 2,7 cm. 
Kv. D21 3, gI. 40 do 50 cm, SE 207, 2,6, inv. št. 723 . 

6. Fragm. tegule z žigom REGANO. 
Ohr. dolž. žiga 3,4 cm; šir. 3 cm. 
Kv. D2/3 , gI. 40 do 50 cm, SE 207, 2,6, inv. št. 722. 

7. Fragm. imbrexa z žigom PARATI. 
Ohr. dolž. žiga 5,3 cm; šir. 1,9 cm. 
Inv. št. 743 . 

8. Fragm. imbrexa z žigom PARATI. 
Ohr. dolž. žiga 6,4 cm; šir. 1,4 cm. 
Kv. D2/3, gI. 40 - 50 cm, SE 207, 2, 6, inv. št. 726 

9. Fragm. imbrexa z žigom PARATI. 
Ohr. dolž. žiga 3,4 cm; šir. 2,5 cm. 
Kv. D2/3, gI. 40 - 50 cm, SE 207, 2, 6, inv. št. 728. 

\O. Fragm. tubusa z žigom PARATI. 
Ohr. dolž. žiga 3,5 cm; šir. 2 cm. 
Sonda 2, inv. št. 716. 

Il. Fragm. imbrexa z žigom PARATI. 
Ohr. dolž. žiga 6,5 cm; šir. 1,5 cm. 
Kv. D2/3, gI. 50 cm, SE 207, 2, inv. št. 742. 
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TABELA 5 

1. Fragm. kvadratne (?) opeke z odtisom stopala. 
Dolž. stopala 11,2 cm. 
Kv. 02, gI. 40 cm, SE 207, inv. št. 709. 

2. Fragm. kvadratne (?) opeke z odtisom živalske stopinje 
(mačka v odskoku). 
Dolž. 5,6 cm; šir, 3,5 cm. 
Kv. 02, gI. 40 cm, SE 207, inv. št. 711. 

3. Fragm. tegule z odtisom živalske stopinje (pes - zadnja taca). 
Dolž. 6,4 cm; šir. 4, I cm. 
Kv. 02, gI. 40 cm, SE 207, inv. št. 718. 

4. Železen žebelj spolkrožno izbočeno glavico. 
Viš. 6,4 cm; šir. 0,3 x 0,4 cm. 
Kv.CI,gI.15do40cm,SE II, inv. št. 737. 

5. Fragm. železnega žeblja. 
Ohr. viš. 9,8 cm; šir. 0,6 x 0,8 cm. 
Profil C 2102, inv. št. 735 . 

6. Fragm. železnega žeblja. 
Ohr. viš. 12,3 cm; šir. 0,6 x 0,6 cm. 
Profil kv. C2/D2, inv. št. 736. 

7. Fragm. železnega žeblja. 
Ohr. viš. 5,8 cm; šir. 0,4 x 0,3 cm. 
Kv. CI, gI. 15 do 40 cm, SE II, inv. št. 738. 

8. Fragm. železnega žeblja. 
Ohr. viš. 6,0 cm; šir. 0,7 x 0,7 cm. 
Kv. CI, gI. 15 do 40 cm, SE II, inv. št. 739. 

TABELA 6 

I. Fragm. tegule, okrašen z dvojnima žlebovoma. 
Šir. žleba od 1,2 do 1,9 cm. 
Kv. 02, gI. 40 cm, SE 207, inv. št. 701. 

2. Fragm. tegule, okrašen z dvema vzporednima žlebovoma. 
Šir. žleba od 1,5 - 1, 7 cm. 
Kv. 02, gI. 40 cm, SE 207, inv. št. 705. 
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3. Fragm. tegule okrašen spolkrožnim žlebom. 
Šir. žleba 1,1 cm. 
Kv. 02, gI. 40 cm, SE 207, inv. št. 706. 

4. Fragm. tegule, okrašen z dvema polkrožnima žlebovoma. 
Šir. žleba od 0,6 do 0,9 cm. 
Kv. 02, gI. 40 cm, SE 207, inv. št. 707. 

5. Fragm. tegule, okrašen z dvema nasprotnima polkrožnima žlebovoma. 
Šir. žleba od 0,6 do 1,5 cm. 
Kv. 02, gI. 40 cm, SE 207, inv. št. 704. 

6. Fragm. tegule, okrašen spolkrožnim žlebom. 
Šir. žleba od 0,9 do 1, l cm. 
Kv. 02, gI. 40 cm, SE 207, inv. št. 702. 

7. Fragm. tegule, okrašen spolkrožnim žlebom. 
Šir. žleba 1,3 cm. 
Kv. 02, gI. 40 cm, SE 207, inv. št. 703. 

TABELA 7 

l. Fragm. tegule in železen žebelj, najdena 
originalno skupaj. 
Slučajna najdba, inv. št. 744. 

TABELA 8 

l. Fragm. tegule z žigom REGANO in polkrožnim žlebom. 
Ohr. dolž. žiga 2,8 cm; šir. 2,7 cm. 
Inv. št. 1275. 

2. Fragm. tegule z žigom REGANO. 
Ohr. dolž. žiga 5,4 cm; šir. 3,4 cm. 
Inv. št. 1273. 

3. Fragm. tegule z žigom REGANO. 
Ohr. dolž. žiga 5,3 cm; šir. 2, l cm. 
Inv. št. 1270. 

4. Fragm. tegule z žigom REGANO. 
Ohr. dolž. žiga 6,2 cm; šir. 2,1 cm. 
Inv. št. 1274. 
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5. Fragm. tegule z žigom REGANO. 
Ohr. dolž. žiga 8,8 cm; šir. 2,8 cm. 
Inv. št. 1276. 

6. Fragm. imbrexa z žigom REGANO. 
Ohr. dolž. žiga 8,3 cm; šir. 2,2 cm. 
Inv. št. 1269. 

7. Fragm. imbrexa z žigom REGANO. 
Ohr. dolž. žiga 6,3 cm; šir. 1,1 cm. 
Inv. št. 1268. 
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SI. 2: Graška slika dovžanskih opek (foto V. Berk) 
SI. 3: Letalski posnetek villae rusticae ob koncu izkopavanj vI. 1992; 

iz SZ smeri (foto A. Senica) 
SI. 4: Temelji zidov SE 202, 215 in 216 v kv. 00,1; EO, iz Z smeri 

(foto A. Senica) 
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SI. 6: Shematičen prikaz sektorja 1 in II z vnesenimi stratigrafiskimi 
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SI. 7: Kamnita groblja z intenzivno ruševinsko plastjo opek in malte 

v kv. 02 (foto A. Senica) 
SI. 8: Bronast as (1. - 2. st.) in srebrn denarius (M. Avrelius 149-150) iz 

villae rusticae, Dovže (foto Ocepek) 
SI. 9: Tloris villae rustica v Dovžah iz 1. 1993, sektor II. 
SI. 10: Izsek karte na relaciji Misl. Dobrava - Mislinja, vris rim. ceste po 
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SI. 3: Ville Rustica, Dovže, letalski posnetek 
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SI. 4: Villa Rustica, 
Pogled na kv. D), E) 
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PRVO POROČILO O ARHEOLOŠKIH IZKOPAVANJIH 
VILLE RUSTICE V ZG. DOVŽAH V LETIH 1992-1993 

SI. 7: Kamnita groblja v kv. D2 

SI. 8: Bronasti as in srebrni den ari us iz villae rusticae 
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SAŠA DJURA-JELENKO 

Erster Bericlrt uber die Ausgrabung einer VILLA RUSTICA in Zgornje Dovže 
1992-1993 

Zusammenfassung 

Vom 10.9. bis 7.12.1992 und vom 8.9. bis 22.11.1993 verliefen mit kiirzeren 
Unterbrechungen im Gebiet einer r6mischen Vil/a rustica in Zgornje Dovže 
archaologische Grabungen, die vom Regionalmuseum Slovenj Gradec und vom 
Denkmalschutzamt Maribor durchgefiihrt wurden. Der Fundort Iiegt unter den 
sonnigen Abhiingen des Pohorje (Bacher Gebirge), am Nordrand der fruchtbaren 
Dovže-Ebene, die, wie die zufalligen Funde von Steiniixten aus Zgornje Dovže und 
Spodnje Dovže zeigen, bereits seit der Friihgeschichte bewohnt war. Hier, in der 
unmittelbaren Nahe des Zusammenjlusses der Turičnica und der Dovžanka, begann 
1912 in dem damals archaologisch noch unberiihrten Gelande Dr. Hans Winkler mit 
den ersten Sondierungen. Seine Forschungen und der vermutliche GrundrifJ einer 
r6mischen Villa wurden zwei Jahre spater von Egger ver6ffentlicht, jedoch ohne 
genauere Lage, nur mit den knappen Angaben der Gr6jJe der erforschten Anlage und 
mit der Angabe der gestempelten Ziegelsteine und der Graber. die nur jliichtig 
erwahnt werden. Die neuen Untersuchungen des Gelandes wurden 1992 auf zwei 
gr6jJere Grabungen auf der Parzel/e Nr. 1775, 1776 und 1772, KG Šentilj, gerichtet. 
Zunachst entdeckte man die siidwestliche Ecke des "Winkler"-Gebaudes, weshalb die 
Sondierung noch erweitert wurde. Es stel/te sich heraus, dajJ Winklers Interpretation 
der Gebiiudereste mangelhaft war. Es wurden auch keramische Bruchstiicke (grober 
Haus-T6pferton) und Teile eines Ziegelsteins und von Dachziegeln mit zwei 
Stempelreihen gefunden: PARATI und REGANO, 1993 wurde in Dovže mit der 
Ausgrabung des Siidteils des Reprasentationsbaues begonnen. Wie die Funde einer 
Miinze, von Grabsteinen, gestempelten Dachziegeln und des begleitenden feinen 
Materials zeigen, wurde in Dovže, 569 Meter ii. d M, im I. und 2. Jahrhundert 
unserer Zeitrechnung die damalige Wohnkultur, die auf dem Holzbau basierte, durch 
die Verwendung von Stein und M6rtel sowie verschiedenen Arten von Ziegelsteinen 
ersetzt. Neben dem Reprasentationsbau wurde auf einer Flache von 675 
Quadratmetern die Anlage einer Villa rustica entdeckt, die im Hinblick auf den 
Gebiiudetypus nach dem Winkler-GrundrifJ zu den pannonischen Vil/en mit einem 
Mittelgang gereiht werden k6nnte, der in Slowenien noch im Gebaude A in Slovenska 
Bistrica vertreten ist. Um ein wie grojJes Anwesen es sich handelt, ist aufgrund der 
bisherigen Forschungsergebnisse schwer zu sagen, im Hinblick au! die 
Konfiguration des Gelandes umfajJte es aber mindestens einen Hektar. Das 
Baumaterial der Wohngebiiude stammte aus heimischen Quel/en, nach den neuesten 
Untersuchungen von PM Celje in Vranje besteht die M6glichkeit, dajJ eine Ziegelei 
fiir die Herstel/ung zumindest einiger Arten von Ziegelsteinen in der Nahe 
beziehungsweise ebendort stand 

114 



SREDNJEVEŠKO MESTNO OBZIDJE V SLOVENJ GRADCU 

Damijan Snoj 

SREDNJEVEŠKO MESTNO OBZIDJE V SLOVENJ GRADCU 
Poročilo o arheoloških izkopavanjih 

V okviru raziskav, ki naj bi opredelile izhodišča za obnovo in varstvo starega 
mestnega jedra Slovenj Gradca in jih izvajata Restavratorski center Republike 
Slovenije ter Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor, se je slednji 
odločil tudi za arheološka sondiranja. Ta naj bi potrdila (ali zanikala) domnevni potek 
obzidja, vogalni stolp in obstoj obrambnega jarka ob vzhodnem obzidju. 

Po dogovoru z Miro Strmčnik-Gulič, odgovorno konservatorko ZVNKD Maribor, 
in investitorjem Občino Slovenj Gradec, ki sta jo zastopala predsednik Izvršnega 
sveta SO Janez Komljanec in Milan Petek, pooblaščeni zastopnik investitorja iz 
upravne organizacije za urbanistično načrtovanje, sem kot samostojni kulturni 
delavec 22. 4. 1994 dal ponudbo za arheološko sondiranje. 

Pogodba za izvedbo arheoloških raziskav na območju obzidja v Slovenj Gradcu je 
bila podpisana med servisnim podjetjem izvajalca MIC d.o.o. Ljubljana in 
investitorjem Občino Slovenj Gradec, Skladom stavbnih zemljišč, in sicer 28. 4. 
1994 (05-4-S/94). 

Arheološka ekipa (dva dipl. arheologa, ena študentka arheologije in pet delavcev, 
ki jih je najel investitor) je po dogovoru z investitorjem in ZVNKD Maribor pričela 
delo na terenu 3.5. 1994 in ga zaključila v dogovorjenem roku 19. 5. 1994. 

Z Miro Strmčnik-Gulič (ZVNKD MB), ki je opravljala tudi strokovni nadzor, J. 
Hudolinom (RC RS) in Milanom Petkom (UOUN) smo locirali tri sonde A, B in C 
(glej prilogo načrt Slovenj Gradca), ki smo jih v petnajstih delovnih dneh izkopali. 

Sondo A (glej mikrolokacijo in foto 1: 1-2), velikosti 2 x 8 m, smo zakoličili 
južno za cerkvijo sv. Duha (parc. št. 575/1 k.o. Slovenj Gradec), in sicer pravokotno 
na domnevni potek obzidja. Po zaključenem arheološkem izkopu so delavci PTT 
podjetja vzporedno z obzidjem in pravokotno na našo sondo strojno izkopali jarek za 
optični kabel (globine 80 cm). Pri tem so naleteli na nadaljevanje odtočnega kanala. 
Zaradi tega smo dodatno izkopali (zgornje nasutje strojno) in očistili še površino 
velikosti 3 x 3 m (severno od sonde A) in jo poimenovali sonda All. Dodatni izkop 
sonde All smo zaključili v globini okoli 410,60, tako da smo lahko očistili in 
dokumentirali še novoodkriti del kanala. 

Po odstranitvi ruše (na abs. viš. od 411,37 do 411,46 m) in zemlje pod njo (SE 1 
in 2) smo v globini približno 20 cm naleteli na 3 do 5 cm debelo zbito svetlo peščeno 
plast (SE 6), verjetno starejšo hodno površino. Pod njo smo v osrednjem delu sonde 
naleteli na poškodovan temelj obzidja (SE 8). Ohranjena širina variira med 151 in 
177 cm. Obzidje je z zunanje strani (vzhodne) poškodoval vkop za visokonapetostni 
električni kabel (SE 3 in 4), tako da lice zidu ni ohranjeno in nismo mogli ugotoviti 
natančne širine. Odkriti temelji obzidja potekajo v smeri SZ-JV. Temelj je zgrajen iz 
velikih prodnikov. Zgornja vrsta kamnov je vezana z belo apneno malto, medtem ko 
sta spodnji dve vrsti brez maltne vezave. Zloženi sta v obliki ribje kosti. Celotna 
ohranjena višina temeljev obzidja znaša okoli 50 cm. 
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Temelj obzidja je po diagonali (smer V-Z) poškodoval še recentni vkop za 
odtočni kanal (SE 10 in 10a; glej foto 1), ki je prav tako grajen iz prodnikov, vezanih 
z belo apneno malto. Kanal je bil pokrit z večj imi prodniki (do velikosti 50 x 60 x 15 
cm), ki so bili prav tako vezani z belo apneno malto. Zunanja širina kanala je 80 cm, 
notranja pa 25 cm; taka je tudi višina. Tako v zasut ju kanala kot tudi polnilu vkopa za 
kanal smo našli več fragmentov novoveške keramike. 

V zahodni polovici sonde (od vzhodnega roga obzidja) je bila nad temno rjavo 
plastjo zemlje (SE 9), v katero je bil vkopan zgoraj opisani kanal, še 30 do 35 cm 
debela ruševinska plast (SE 5). Tudi v njej je bilo najdenih več fragmentov 
novoveške keramike. V vzhodni polovici sonde pa smo med abs. višinama 410,70 in 
41 1,20 modkrili 50 cm debelo plast prodnikov brez arheoloških najdb. 

Pod temelji obzidja (SE 16) in plastjo prodnikov (SE 7) se je začela 40 do 45 cm 
debela plast rjave zemlje, ki je bila odkrita na celotni površini sonde A (SE II, 12 in 
13). Prav na dnu plasti (abs. viš. med 4 lO, 15 in 410,25) je bila najdena večja količina 
antične keramike. Pod zadnjo kulturno plastjo pa se je pričela sterilna rdeče rjava 
plast proda (SE 14 in 15). 

Interpretacija 

Sterilni, rdeče rjavi prod rečne terase prekriva sorazmerno debela kulturna plast 
rjave zemlje, na dnu katere smo našli več fragmentov rimske hišne keramike (T 1), ki 
je zaradi netipičnosti ne moremo natančneje opredeliti. Na naj starej šo odkrito 
kulturno plast so bili položeni temelji obzidja. V isti globini (na vrhu omenjene 
kulturne plasti SE II) pa smo našli več fragmentov keramike, med katerimi izstopata 
fragment pekve (T 2: 1), ki ga postavljamo v čas med lO. in 13. st., in fragmentarno 
ohranjena oljenka (T 2: 3) iz 14. stoletja. Na opisano kulturno plast je bil zgrajen 
novoveški odtočni kanal, nad njim pa je bila v zahodnem delu sonde ugotovljena 
ruševinska plast. Ruševina je zanesljivo ostanek stanovanjskega objekta, ki je z 
vzhodno stranico stal na temeljih obzidja in je vrisan v franciskejskem katastru. 

Poleg fragmentov keramike smo izkopali tudi večje število osteoloških najdb. 
Najštevilčneje sta zastopana domači prašič (Sus scrofa) in navadni ali gozdni jelen 
(Cervus sp. seu Cervus elaphus). Ob njiju smo našli še ostanke drobnice (Ovis sp.), 
goveda (80S sp. seu 80S taurus) in navadnega ali poljskega zajca (Lep us sp. seu 
Lepus europaeus), katerega kostni ostanki se skoraj ne razlikujejo od domačega 
kunca. Vse opredelitve osteoloških najdb je opravil D. Josipovič. 

Sondo B (glej mikrolokacij o in foto 2: 1-2) smo zakoličili znotraj JZ vogala 
mestnega obzidja, in sicer v smeri V-Z (parc. št. 389 k.o. Slovenj Gradec). Zaradi 
podrt ja zahodnega profila smo osnovno sondo velikosti 2 x 4 m podaljšali proti 
zahodu še za I m (do škarpe ). 

Pod rušo (na abs. viš. med 412, 17 in 412,28 m) in humusno plastjo (SE 1 in 2) 
smo kot tretjo odkrili plast rjave zemlje, v kateri je bilo veliko kamenja in opeke (SE 
3). V njej je bil v južnem profilu vkop za betonski temelj vrtne lope, ki so jo pred leti 
podrli (vrisana v kataster). V nadaljevanju izkopavanja smo pod zgoraj opisano 
plastjo rjave zemlje s kamenjem in opeko (SE 3) v zahodnem delu sonde odkrili 

117 



DAMIJAN SNOJ 

Foto 2 

2 

118 



SREDNJEVEŠKO MESTNO OBZIDJE V SLOVENJ GRADCU 

ruševinsko plast (SE 7, 10), ki je v podaljšku sonde BI la prekrivala obzidje do 
škarpe. Pod ruševinsko plastjo smo izkopali še eno kulturno plast rjave zemlje, 
debeline od 37 do 45 cm (SE II). Sledila je 10 do 20 cm debela plast svetlo rjave 
zemlje (SE 14), ki jo je v vzhodnem delu sonde prekrivala prodniška plast (SE 13). 
Na globini povprečno 411,30 m se je pojavila močna žgan inska plast debeline 10 do 
20 cm. Pod njo je bila zadnja kulturna plast temno rjave zemlje z redkimi prodniki na 
vrhu. Plast je z globino postajala svetlejša in število prodnikov se je povečalo. V 
globini okoli 410,40 m je še čista plast sterilnega proda. Na tablah 2: 2, 4-10 in 3 je 
predstavljen izbor fragmentov keramičnih posod, najdenih v plasteh SE 3, 7 in 11 . 
Kronološko sodijo v čas od 14. do 17. stoletja. 

Že omenjeno obzidje oziroma temelj , ki smo ga odkopali I m globoko, je 
zgrajeno iz petih vrst velikih prodnikov (do velikosti 50 x 20 x 20 cm), vezanih z 
belo apneno malto. Zaradi naravnega padca terena proti jugu so ga izravnali, kar je 
lepo vidno iz zahodnega profila (foto 2: 2). Širina obzidja je 140 cm. Vodkopanem 
zahodnem delu sonde se lepo vidi, kako obzidje zavije proti vzhodu (foto 2: 1), 
Rojnikovi hiši, kjer je ohranjeno v južni fasadi (debelina od 130 do 150 cm). 

Med izkopanimi osteološkimi najdbami so tudi v tej sondi najštevilčnejši ostanki 
domačega prašiča (Sus scrofa), ki mu sledijo govedo (Bos sp. seu Bos taurus), 
drobnica (Ovis sp.), navadni jelen (Cervus sp. seu Cervus elaphus) in navadni zajec 
(Lepus sp. seu Lepus europaeus). Na nekaterih kosteh prašiča in goveda so vidni 
sledovi rezanja oziroma sekanja, kar kaže na poškodbe pri mesarskih opravilih. 

S tretjo sondo C (glej mikrolokacijo, profil sonde in foto 3) smo želeli ugotoviti, 
ali je bil tudi ob vzhodnem obzidju obrambni jarek (parc. št. 519 k.o. Slovenj 
Gradec). 

Ker so delavci PTT-ja že pred nami izkopali jašek (2 x 2 x 2 m), se nam je zdelo 
smiselno, da omenjeni izkop vključimo v našo sondo. Celotna sonda velikosti 2 x 8 m 
leži v smeri V-Z in ni popolnoma pravokotna na potek vzhodnega obzidja. 

Po končanem dokumentiranju PTT jaška (C!I-2) smo v kvadrantih C13-4 najprej 
odstranili rušo na abs. viš. okoli 409,70 m. Pod njo je bila 40 cm debela zelo zbita 
recentna plast peščenega nasut ja (SE 2), ki je prekrivala ruševinsko plast, sestavljeno 
iz zemlje, kamnov, opek in drugega odpadnega materiala (SE 3). Obe plasti sta služili 
za izravnavo zemljišča. Recentnim plastem je sledila tanka plast rumenkaste zemlje 
(SE 4), pod katero je ležala 80 do 120 cm debela plast rahle rjave zemlje z redkimi 
prodniki . Zadnja kulturna plast, pod katero je samo še sterilen prod, je peščeno 
meljasta glina (SE 6). Iz profila (glej prilogo) je lepo razvidno, kako od vzhoda proti 
zahodu pada, nato pa se ponovno dvigne: na x=7,80 m je vrh plasti na 8,30m, na 
x=4,20 m je vrh na 7,65 m in na x=0,70 m je vrh na 8,10 m. Podobno pada (in 
verjetno raste) tudi dno plasti, ki pa je bilo izkopano samo v dveh kvadrantih (za 
ostali del je možna rekonstrukcija): na x=7,80 m je dno glinene plasti oziroma vrh 
proda na 407,28 m, medtem ko se do x=4,20 m spusti na 406,50 m. 

Arheološke najdbe so zelo redke in kronološko neopredeljive. Prav tako so 
skromne tudi osteološke najdbe, med katerimi se je dalo določiti govedo (Bos sp.), 
domačega prašiča (Sus sp.) in navadnega zajca (Lepus sp.) 
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Interpretacija 

Kot je razvidno iz pravkar opisanega profila, smo s sondo C presekali obrambni 
jarek. To potrjuje tudi geološka analiza spodnje gline (SE 6). Peščeno meljasta glina 
z laminami in lečami peska ter peščenega melja kaže na mimo sedimentacijo v vodi 
suspendiranega materiala velikosti gline zobčasnim dotokom debeleje zrnatega 
materiala. Na podlagi makroskopskega opazovanja sklepamo, da sta prevladujoča 
minerala peščene frakcije muskov it in kremen (analizo opravil B. Mušič). 

Zaključek 

Srednjeveški Slovenj Gradec je bil zgrajen ob zahodnem robu geografsko zelo 
zaprte slovenjgraške kot1ine, obdane na vzhodu s Pohorjem, Črnim in Kremžarjevim 
vrhom, na jugu s Paškim Kozjakom in na zahodu z Uršijo goro - Plešivcem. Prostor, 
kjer se združujeta strugi Suhodolnice (Suhadolnice) in Mislinje, je po naravi kot 
ustvarjen za upravno središče kot1ine. 

Rezultati dosedanjih raziskav omenjenega področja kažejo, da so bila v 
prazgodovini in antiki intenzivno naseljena predvsem obrobja slovenj graške kot1ine 
(Legen, Gradišče na vzhodu; Stari trg z gradišči na zahodu). 

V srednjem veku, za oglejskega patriarha Bertoida Andeškega, se je prenesel tržni 
prostor iz Starega trga na prometno ugodnejšo lokacijo, na rt slemena Dobrave ob 
izliv Suhodolnice v Mislinjo. Slovenj Gradec, kot so poimenovali novi kraj, je dobil 
tržne pravice najkasneje leta 1251. V času Ulrika III. Spanheima, najkasneje 1267. 
leta, pa je dobil še mestne pravice. V tem času naj bi mesto obdali tudi z rahlo 
bikoničnim obzidjem. Dostop v mesto je bil skozi dvoja mestna vrata na severni in 
južni strani. Pozneje se je obzidje večkrat dozidavalo in popravljalo. V času turške 
nevarnosti so v večjem obsegu obnovili obzidje in jarke, o čemer priča cesarski ukaz 
iz leta 1448, namenjen kmetom okoli Slovenj Gradca. Takšna pomoč je bila nudena 
meščanom le ob izrednih razmerah, sicer so morali sami skrbeti za gradnjo in 
popravilo obzidja, jarka in mostov ter stražo. 

Arheološke raziskave v sondi A so potrdile naše domneve, da smemo zaradi 
bližine Starega trga - antičnega Colatia in ugodne geografske lege pričakovati rimske 
najdbe tudi na prostoru srednjeveškega mesta. Odkriti del obzidja potrjuje domnevno 
smer tako severno kot južno od sonde. Skromni obseg raziskav, recentni posegi in 
atipične keramične najdbe nam ne omogočajo natančnejše datacije izgradnje obzidja. 
Odkriti del temeljev obzidja v sondi A je bil zgrajen najkasneje v 14. stoletju. 

Raziskave v sondi B so pokazale, da znotraj JZ vogala obzidja ni bilo 
obrambnega stolpa. Kot je razvidno iz Vischerjeve grafike Slovenj Gradca (1681), sta 
oba severna vogala, vzhodnega in zahodnega, zaključevala okrogla obrambna stolpa. 
Temelji JV stolpa so bili odkriti (in so še vidni) v kletnih prostorih poslovne stavbe 
Lesne. Omenjeni JZ vogal stoji sicer na najvišjem delu srednjeveškega mesta in je 
naravno najtežje dostopen, vendar zaradi skromnega obsega raziskav ne moremo 
popolnoma izključiti možnosti, da je tudi tukaj stal stolp (mogoče zunaj vogala?). 
Tudi v tej sondi sodijo najstarejše izkopane najdbe ob obzidju v 14. stoletje. 

Z izkopom sonde C smo potrdili obstoj obrambnega jarka tudi ob vzhodnem 
obzidju. Sredina jarka je bila približno 10 m od obzidja. Na zahodni strani je jarek 
segal verjetno do polkrožnega stolpa. Ker je med redna vzdrževalna dela obrambnih 
naprav sodilo tudi čiščenje jarkov, niso skromne najdbe iz jarka nobeno 
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presenečenje. Kdaj so obrambni jarek opustili in zasuli, nam ni uspelo ugotoviti. Na 
Reichertovi upodobitvi Slovenj Gradca iz leta 1864 ga ni več videti. 

Vsi arheološki posegi na obravnavanih lokacijah so dokumentirani (stratigrafsko -
SE) z risanimi profili kot tudi devetimi fotoskicami, narejenimi s stativa. Med 
raziskavo so bili narejeni tudi vsi potrebni posnetki (geodetski, foto črnobeli in dia). 

Priporočamo, da se v okolici sond A (kjer v 1. fazi to ni bilo izvedljivo) in B 
opravijo dodatne geofizikalne raziskave. 

Z arheološkim sondiranjem bi bilo smiselno raziskati stolp v SZ vogalu obzidja 
kot tudi dodatno prosto območje južno od sonde A, kjer so se pri geoelektričnem 
kartiranju pokazale največje anomalije (mogoče gre za polkrožni stolp?). Le nova 
raziskovanja bodo lahko razjasnila še kakšno od številnih vprašanj, na katera danes še 
nismo mogli odgovoriti. 

Med potekom arheoloških raziskav smo se z Miro Strmčnik-Gulič in Milanom 
Petkom, pooblaščence~ investitorja, dogovorili, da se v okolici sonde A opravijo tudi 
geofizikalne raziskave, zato prilagam celotno poročilo B. Mušiča. , 
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KATALOG IZBORA POSEBNIH NAJDB 

(Vsi predmeti na tablah od I do 3 so risani v merilu 1:2, razen rragmenta T.I :4, ki je 
v merilu 1:4) 
Risala: Barbara Ravnik Toman 

T.I: 

l. Fragm. ostenja rjavo rdeče glinene posode, ki je na zunanji strani okrašen z 
vzporednimi vertikalnimi kanelurami. 

2. Fragm. dna in ostenja sive glinene posode, ki je na zunanji strani okrašen z 
vertikalnimi kanelurami. 

3. Fragm. dna in ostenja svetlo rjave glinene posode (verjetno lonca). 
4. rragm. ostenja svetlo rjave glinene posode, ki je v spodnjem delu okrašen z 

vertikalnimi kanelurami. 
Fragmenti 1 - 4 sodijo v rimsko obdobje (1. do 5. st.) 

T.2: 

I. Fragm. pekve iz sivo črne gline - od 10 do 13. st. 
2. Fragm. ustja lonca iz sivo črne gline - 14. st. 
3. Fragmentarno ohranjena oljenka iz rjavo sive gline - 14. st. 
4. Fragm. ustja čaše iz sivo črne gline - 15. st. 
5. Fragm. ustja čaše iz svetlo rjave gline - 15. st. 
6. Fragm. ustja čaše iz sivo črne gline - 15. st. 
7. Fragm. ustja čaše iz rjavo sive gline - 15. st. 
8. Fragm. ustja lonca iz svetlo rjave gline - 15. st. 
9. Fragm. ustja lonca iz sivo črne gline - 15. st. 
10.Fragm. ustja in ostenja lonca iz rjavo sive gline - 15. st. 

T.3: 

l. Fragm. ustja in ostenja krožnika iz svetlo rjave gline - 16. st. 
2. Fragm. ustja in ostenja krožnika iz svetlo rjave gline - 16. st. 
3. Fragm. ustja lonca iz sivo črne gline - 17. st. 
4. Fragm. ustja lonca iz rjavo sive gline - 17. st. 
5. Fragm. ustja lonca iz rjavo sive gline - 17. st. 
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SREDNJEVEŠKO MESTNO OBZIDJE V SLOVENJ GRADCU 

POROČILO O GEOFIZIKALNIH RAZISKAVAH 

Lokacija: Slovenj Gradec - obzidje (sonda A) 
Št. poročila: GEO BM 13/94 
Geofizikalna metoda: Geoelektrična upornostna metoda elektrodnih dvojčkov (A. 
Clark 1990,44). 
Izdelal: Branko Mu§ič, dipl. inž. geol. 

Opis lokacije, namen geofizikalnih raziskav in način izvajanja meritev 

Geofizikalne raziskave smo opravili na površini 1000 m2 na jugozahodni strani 
cerkve sv. Duha v Slovenj Gradcu. Z geoelektrično uporabnostno metodo smo 
premerili travnik okoli sonde A, ki smo ga zaradi lažjega izvajanja meritev razdelili 
na štiri področja (sI. 1: RSGO 1-04). Sam teren je razmeroma ugoden za tovrstne 
geofizikalne raziskave. Večji problem predstavlja le ruševinska plast, ki se nahaja na 
večjem delu terena neposredno pod površjem. Zaradi tega je na določenih mestih 
onemogočeno merjenje električnih polj na večjih globinah, kar pomeni manjši 
globinski obseg, zato so na končnih rezultatih geoelektričnih raziskav vidne le 
arhitekturne ostaline, ki se nahajajo bližje površju. Namen raziskav paje bil ugotoviti 
nadaljevanje dela obzidja, ki so ga odkrili v sondi A, potrditi oz. ovreči 

predpostavko o obstoju stolpa na tem mestu in izločiti vse anomalije v električni 
upornosti tal, ki bi lahko predstavljale odziv kakršnihkoli arhitekturnih ostalin. Razen 
tega smo želeli podati še oceno globine, na kateri se arhitekturne ostali ne nahajajo, ter 
sklepati na stopnjo ohranjenosti le-teh. Glede na namen raziskav smo se najprej 
odločili za kombinacijo geoelektričnega kartiranja in magnetometrije. Zaradi številnih 
železnih konstrukcij na terenu in neposredno ob njem smo magnetometrične 
raziskave opustili in izvedli le geoelektrično kartiranje po metodi elektrodnih 
dvojčkov (Twin probes). Meritve smo izvajali v pravilni mreži z razdaljo 1 m med 
merilnimi točkami in enako razdaljo med traverzami. Razdalja med premično 
tokovno in potencialno elektrodo je bila ves čas meritev nespremenjena in je znašala 
0.5 m. Globina efektivnega dosega meritev je bila tako cca. 1 m. Izmerjene vrednosti 
smo zgostili zbilinearno interpolacij o in na ta način simulirali meritve z odčitki na 
0.5 m. 

Kratka utemeljitev uporabljene geofizikalne metode 

Geoelektrične upornostne metode temeljijo na dejstvu, da se električna upornost 
arheoloških objektov razlikuje od medija, v katerem se te nahajajo. Iz geometrije 
elektrodne razvrstitve, jakosti enosmernega toka, ki ga pošiljamo v zemljo, in 
izmerjenega padca napetosti na določeni razdalji izračunamo t.i. navidezno specifično 
upornost znane prostornine tal. Za meritve potencialnih diferenc lahko uporabimo 
različne razvrstitve elektrod (M.B. Dobrin et al. 1988, 762-763; W.M . Telford et al. 
1990, 536; A. Clark 1990, 38). Če isto elektrodno razvrstitev z nespremenjeno 
globino efektivnega dosega prestavljamo v pravilni mreži, govorimo o 
geoelektričnem kartiranju. 
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izvor el. toka 

~-------------r3------------~~~----r4----~~ 

Slika 1: Shematski prikaz poljubne elektrodne razvrstitve za geoelektrično kartiranje (C - tokovne 
elektrode, P - potencialne elektrode, r - razdalje med elektrodami) 

Splošna enačba za izračunavanje navidezne specifične upornosti: 

pI I 

/).U=- (-

21t CI PI C2 PI 

Od leta 1985 se za geoelektrično kartiranje v arheologiji pogosto uporablja 
metoda elektrodnih dvojčkov (Twin probes)(sI.2 in 3). 

Argumenta za izbor metode geoelektričnega kartiranja po metodi elektrodnih 
dvojčkov sta hitrost izvajanja meritev in resolucija instrumenta. Ta metoda nam 
omogoča, da tudi večje površine premerimo v razmeroma kratkem času (za kvadrant 
20 x 20 m potrebujemo 20-25 min.), hkrati pa dobimo dobro horizontalno resolucijo. 
Zaradi tega lahko merimo tudi razlike v el. upornosti tal, ki znašajo le 1 % vrednosti 
višine ozadja. To je še posebej pomembno pri sistematičnem geoelektričnem 

kartiranju v gosti mreži na velikih površinah, kjer nas poleg morebitnih arhitekturnih 
ostankov zanima tudi namembnost površin in njihov medsebojni odnos v 
geografskem smislu. 
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Slika 2: Shematski prikaz elektrodne razvrstitve za geoelektrično kartiranje po metodi elektrodnih 
dvojčkov (Twin probes) in relativne spremembe električne upornosti nad visokoupornostnimi objekti 
(zidovi) in nizkoupornostnimi objekti Garki) 

~---1S ·511. ----~ 

Slika 3: Shematski prikaz poteka meritev pri geoelektričnem kartiranju po metodi elektrodnih dvojčkov 
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INTERPRETACIJA REZULTATOV RAZISKAVE 

Rezultate geofizikalne raziskave smo prikazali na sliki 4. Posebej so označene vse 
anomalije v električni upornosti pod zemeljskim površjem do globine cca. 1 m. Na 
globino in stopnjo ohranjenosti smo sklepali glede na jakost anomalij (relativne 
vrednosti so izražene v odstotkih glede na višino ozadja meritev), njihovo disperzij o 
in oblikovanost anomalij v geografskem smislu. Vse izmerjene vrednosti so prikazane 
v sivih tonih in z izolinijami, ki kažejo generalno distribucijo električne upornosti pod 
zemeljskim površjem. Temnejši toni pomenijo višje vrednosti el. upornosti in s tem 
za nas zanimiva področja, kjer se pod površjem nahajajo objekti visoke el. upornosti 
(arhitekturne ostaline?). 

Glede na jakost anomalij sem te razdelil v dve skupini. V prvo sodijo področja 
zelo visokih vrednosti, medtem ko sem v drugo skupino uvrstil vsa področja, kjer so 
bile izmerjene nekoliko nižje vrednosti od teh, vendar višje od ozadja meritev in so 
tudi v geografskem smislu razmeroma jasno zamejene (v glavnem gre za linearne 
anomalije). Najvišje vrednosti so bile izmerjene na področju C. To se nahaja tik ob 
južni strani obzidja. Glede na lego v prostoru in velikosti (manj pa glede na celotno 
obliko) bi lahko ta anomalija predstavljala odziv ostalin stražnega stolpa, ki se 
nahaja na zunanji strani obzidja. Vendar moramo biti previdni pri prevzemanju teh 
rezultatov, ker lahko dobimo podoben odziv tudi od plitvo ležeče ruševinske plasti, ki 
pa je lahko pripadala veliko kasnejši arhitekturi. Na področju A se nahajajo pod 
površjem mlajše arhitekturne ostaline in ruševine. Te predstavljajo del stavbe, ki jo 
lahko vidimo na skici, vzeti iz katastrskega načrta. Zelo visoke vrednosti el. upornosti 
so bile izmerjene tudi na področju D. Gre za večjo ploskovno anomalij o, ki se tudi 
jasno loči od okolice. Na podlagi teh rezultatov sklepam, da gre na tem mestu za 
dobro ohranjene arhitekturne ostaline, prekrite z ruševinskimi plastmi. Do podobnega 
zaključka pridemo tudi pri opazovanju vrednosti, ki so bile izmerjene na področju F, 
le da so v tem primeru arhitekturne ostaline slabše ohranjene in se nahajajo na večji 
globini. Nekoliko šibkejše anomalije od teh so bile izmerjene na področju B. 

Ker gre za jasno linearno anomalij o, sklepam, da gre v tem primeru prav tako za 
arhitekturne ostaline, ki ležijo nekoliko globlje (0.5-1 m) od arhitekturnih ostalin na 
področju A. Verjetno gre za starejšo arhitekturo, ker je ne moremo povezati z objekti, 
vrisan imi na katastrskem načrtu. Najšibkejše, vendar jasno linarne anomalije so bile 
izmerjene na področju E in G. Tudi v tem primeru lahko gre za arhitekturne ostaline, 
ki se nahajajo na večji globini (cca. 1 m), vsekakor pa globlje kot ruševinske plasti. 
Podobne anomalije lahko v izrednih primerih povzročijo manjše spremembe v 
topografiji površja, vendar sem mnenja, da gre v našem primeru verjetneje za odziv 
arheoloških ostalin. 

Literatura: 
Clark, A 1990. Seeing beneath the soil. Prospecting methods in archaeology. B.T. 
Batsford Ltd., 176 ss., London. 
Dobrin, M.B.& Savit, C.H. 1988 Introduction to geophysical prospecting (fourth 
edition). McGraw-Hill Book Company (geology series), 867 ss., Singapore. 
Telford, W.M., Geldart, L.P.&Sheriff, R.E. 1990. Applied geophysics 
(second edition). Cambridge University Press, 770 ss., Cambridge. 
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Geofizikalne raziskave 

Slovenj Gradec'94 - obzidje 

Položajna skica raziskanega terena 
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Interpretacija geoelektričnega kartiranja 
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Die Mittelalterliche Stadtmauer von Slovenj Gradec 

Archiiologischer Bericht 

ZusammenJasssung 

Im Rahmen der Forschungen, welche die Ausgangspunkte for die Renovierung und 
den Schutz des alten Stadtkerns von Slovenj Gradec bestimmen und vom 
Slowenischen Restaurationszentrum und vom Denkmalschutzamt Maribor 
durchgefohrt werden, entschlojJ sich das letztere auch zu archiiologischen 
Sondierungen. Diese sol/ten den vermutlichen VerlauJ der Stadtmauer, den Eckturm 
und die Existenz eines Wehrgrabens an der Ostmauer bestiitigen (bzw. verneinen). 
Die Ergebnisse der Grabungen und Untersuchungen von 1994 zeigen, dajJ die Stadt 
Slovenj Gradec spiitestens im 13. Jahrhundert mit einer leicht bikonischen 
Ringmauer umschlossen war. Sie wurde mehrmals ergiinzt und repariert -
insbesondere in der Zeit der TiirkengeJahr. Durch die Sondierung A (siidlich der Hl.
Geist-Kirche, Parzel/e Nr. 57511, KG Slovenj Gradec) entdeckte man Teile der 
Fundamente der Stadtmauer, die spiitestens im 14. Jahrhundert erbaut wurde. Es 
bestiitigten sich auch die Vermutungen, dajJ (wegen der Niihe von Stari trg, des 
antiken Colatio) romische Funde zu erwarten sind. Die Sondierung B (siidwestliche 
Ecke der Stadtmauer in Ost-West-Richtung, Parzel/e Nr. 389, KG Slovenj Gradec) 
ergab, dajJ innerhalb der siidwestlichen Ecke der Stadtmauer kein Wehrturm stand. 
Auch hier datieren die iiitesten Ausgrabungen ins 14. Jahrhundert. Mit der 
Sondierung C (Parzel/e Nr. 519, KG Slovenj Gradec) wurde die Existenz eines 
Wehrgrabens auch an der ostlichen Stadtmauer bestiitigt. Die Grabenmitte lag 
ungeJiihr 10 Meter von der Mauer. Siimtliche archiiologische Grabungen an den 
behandelten Standorten wurden mit gezeichneten Profilen und von einem Stativ 
angeJertigten Fotoskizzen (stratigraphisch) dokumentiert. Es wurden al/e 
erJorderlichen AuJnahmen, geodiitische, SchwarzweiftJotos und Diapositive, und 
auch geophysikalische Untersuchungen (Sondierung A) gemacht. 
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Marjana Vončina 

DAVORIN TRSTENJAK(1817-1890) 
Prispevek k bibliografiji 

Rojen je bil 8. novembra 1817 v Kraljevcih pri Vidmu ob Ščavnici (Sv.Jurij). 
Osnovno šolo je obiskoval v letih 1825-27 v Vidmu, 1827-29 v nemški Radgoni, 
1829-30 je tretji razred okrožne ljudske šole dokončal v Mariboru, 1830-36 je bil 
dijak šestrazredne gimnazije v Mariboru, od 1836 pa licejec v Gradcu, vendar je 
študij zaradi vneme za ilirizem absolviral šele 1840 v Zagrebu. V letih 1840-44 je bil 
bogoslovec v Gradcu. 

Leta 1844 je bil posvečen za duhovnika, 1846 je bil kaplan v Slivnici pri 
Mariboru, 1847 v Ljutomeru, 1848 v Hajdini, 1849-50 v Ptuju, 1850-61 najprej 
slovenski kaplan v Mariboru, nato gimnazijski učitelj verouka (nekaj časa tudi 
slovenščine, zgodovine in zemljepisa), 1861-68 župnik v Šentjurju pri Celju, 1868-79 
na Ponikvi, od 1879 do smrti 3.februarja 1890 pa v Starem trgu pri Slovenj Gradcu, 
kjer je tudi pokopan. Na nagrobniku, ki je vzidan v zid cerkve, piše: 

TUKAJ POČIVA 
znameniti pisatelj 
c. g. DAVORIN 
TERSTENJAK 

župnik starotrški 

* 8. nov. 1817 + 2. febr. 1890 

V službi si osivel sveti, 
v vedi bil nam vnet klicar 

svojemu posvetil rodu 
vse moči si dušam v dar. 

V Slovenskem biografskem leksikonu je Anton Slodnjak zapisal, da je bil 
leposlovec, mitolog, etimolog, zgodovinar in liberalno-katoliški publicist, ustanovitelj 
Društva slovenskih pisateljev in njegov prvi predsednik. Pisal je v mnoge tedanje 
časopise: Slovenijo, Novice, Slovenski narod, Slovenski glasnik, Slovensko bčelo, 
Bleiweisov koledar, Zoro, Kres, Slovan, Danico ilirsko, Zoro Dalmatinsko, 
SUdslawische Zeitung, Jordanove JahrbUcher, Deutsche Aufinerksame, IIIirisches 
Blatt in druge. 

Bil je tudi med ustanovnimi člani Slovenske matice v letih od 1865 do 1873. Leta 
1872 je ustanovil Zoro, časopis za zabavo, znanost in umetnost. Zori je pridružil še 
Vestnik, ki gaje sam urejal v letih 1873-74. Taje prenehal izhajati leta 1875, 1878 
pa tudi Zora. 

Bil je med soustanovitelji Kresa, leposlovnega in znanstvenega lista, ki je izhajal 
od 1881 do 1886 v Celovcu. 

Andrej Fekonja navaja v Trstenjakovem življenjepisu tudi spisek njegovih 
člankov, objavljenih v Novicah. Spisek je dolg kar enajst strani. Tedaj ni bilo 
plodovitejšega slovenskega pisca znanstvenih del. Toda Trstenjakovi spisi s področja 
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DAVORIN TRSTENJAK (1817-1890) 
PRISPEVEK K BIBLIOGRAFIJI 

staroslovanske zgodovine in mitologije so zastareli in nosijo enako kot jezikoslovne 
razprave pečat samouka (Jan Šedivy: Profesorji klasične gimnazije, op. cit). 

Pri sestavljanju bibliografije sem se posluževala prispevkov o Davorinu 
Trstenjaku, v kolikor so bili dosegljivi. V Narodni in univerzitetni knjižnici v 
Ljubljani sem iz Fekonjeve knjižice prepisala spisek del; podatke sem pobrala iz 
Slovenskega biografskega leksikona, prav tako pa tudi iz člankov Jana Šedivyja: 
Profesorji klasične gimnazije v Mariboru, Janeza Rotarja: Davorin Trstenjak in Zora 
dalmatinska ter Janka Glazerja: Rokopisno gradivo slovenjegoriškega izvora v 
študijski knjižnici v Mariboru. 

Ve se, da je pisal pesmi, vendar jih je malo objavljenih, ker jih je uničil. Pisal je 
tudi drame. Znana je Nevesta iz otoka Cypros, ki se je izgubila. Kačic navaja, da je 
napisal ilirsko dramo Marula. Mogoče še kaj. 

I. LEPOSLOVNI PRISPEVKI 

l. Pesmi 

Fran Levec v članku o Trstenjaku (op. cit,) omenja, da je več slavnostnih 
slovenskih in ilirskih pesmi objavil v časopisu Der Aufmerksame leta 1838. Nekatere 
njegove pesmi je ponemčil Matevž Vehovar in jih objavil v Carnioli pod naslovom 
Montenegriner in v Croaciji s pristavkom Aus dem IIIirischen des Davorin. Nekaj jih 
je prevedel tudi nemški pesnik Friderik Wendt ter jih objavil v praškem listu Ost und 
West. V Danici ilirski je Trstenjak pesmi objavil pod naslovom Leljinke v ilirščini . 

Joža Glonar v članku Literarni odnošaji med Štajerskimi Slovenci in Nemci v 
predmarčni dobi (Styria 1843-48) navaja, da so bile v Styrii leta 1843 str.181, 533 in 
leta 1844 str.33, objavljene tri Trstenjakove pesmi z naslovi: Zvesti Slovenci, K 
visokimu svetkovanju... Ignacia Marije grofa od Attemsa, deželnega glavara na 
Štajerskem; Na slavo preveseliga rojstva .. . Joana, nadvojvode Austrie ... 

Janez Rotar v svojem članku Davorin Trstenjak in Zora dalmatinska omenja 
naslednje Trstenjakove pesmi : 

2.Proza 

Moje želje. - Zora dalmatinska, 1844, št. 38 
Neizcrpljiva vrutak. - Zora dalmatinska, 1844, št. 9 
Hlepanja. - Zora dalmatinska, 1844, št. 9 
Radost. -" " " 
Život, život rode ! - " " 
Zlata vremena. - Zora dalmatinska, 1844, št. 31 

Našla sem samo dve pesmi: 
Prisega. - Novice, 1862, str. 69 
Prva vožnja po železnici skoz slovensko zemljo. - Novice, 1846, str. 93 

Kelmorajn. - Slovenski glasnik, 1864, str. 34-45 
Narodne povesti. - Novice, 1858 
Novo leto 1824: Povestica. - Novice, 1857, str. 2, 6, 7,10, 11 
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Pisma o Slovencih in Slovenkah. - Novice, 1857, 1859 
Potni listi. - Novice, 1857 
(Podpis Vitomar) 
Povesti o jezerih med Slovenci. - Novice, 1857, str. 195 
Prijazni dopisi do strica Bercka Dragana v Vrbovcu. - Novice, 1859 
Pismo I., str. 3-4; II., str. 12-13; III., str. 18-19; IV., str. 28-29; V., str. 36-
37; VI., str. 44; VII., str. 51-52; VIII., str. 60-61; IX., str.67-68; X., str. 76-
77; XI., str. 82-83; XII., str. 92-93; XIII., str. 100-102; XIV., str. 108-109; 
XV., str. 115-117; XVI., str. 123-125 (podpis Vicko) 
Slovenske humoreske : Po narodnih pravljicah. - Novice, 1858; Glasnik 
slovenski, 1859, str. 161-164 (podpis Vicko Dragan) 
Slovenski Leander: Novela po narodni krajnski povedki. - Novice, 1860, str. 
67-69,76-78,83-85 
Slovenskohrvaška povest o Čehu, Lehu in Mehu. - Novice, 1858 
Slikar. - Bleiweisov koledar, 1854, str. 42-47 
Slutnja: Povestica. - Novice, 1857, str. 114, 118 
Spoznanje: Povestica. - " "str. 71 
Sveta vera: Povedka iz poganskih časov. - Novice, 1857, str.398, 402, 407 
(podpis Vicko Dragan) 
Živi ogenj. - Novice, 1857 
Životopisne črtice. - Novice, 1880 

II. PREVODI 

Kijmm, J.: Bukve od porodne pomoči. - 1840 
Mesec Marije ali častenje ... - 1842 , 1856 

III. ČLANKI lN RAZPRAVE 

l. Etn%lke in mit%lke črtice in razprave 
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1853-55 

Brahm: Nar višje božanstvo in njegovi sledi na indo-slovenskih spomenicih. 
- Novice, 1853, str. 381-82,387,391,394 
(Razložil Davorin Terstenjak) 
Cvet\ica Lotos in nje pomen na noriškorimskih kamnih. - Novice, 1855, str. 
154, 158, 162, 166, 170, 174, 182-83, 186, 190, 194,202,206,210,214, 
218 
Čast je indiškega boga Skanda na rimsko-slovenskih spomenicih. - Novice, 
1853, str. 342, 346 
Kakšno božanstvo je Hercules Saxamus? (Iz rokopisa: Kdo so bili 
Noričani...). - Novice, 1853, str. 326, 330 
Korant - Kurent: Basnosloven pretres. - Novice, 1855, str. 23, 26, 30, 34 
Mitologijski kraji (med Muro in Dravo). - Novice, 1854, str. 342, 346 
Ostanki Bramatovega čast ja na rimskoslovenskih spomenicih. - Novice, 
1853,str.266,270,274,278-79 
Sveto indiško figovo drevo in njega pomen na noriškorimskih kamnih. -
Novice, 1855, str. 262, 266, 270, 274, 278, 282, 286 
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Višnutov Kršna, Avatara in njeni ostanki na rimskih spomenicih. - (Iz 
rokopisa: Kdo so bili Noričani...). - Novice, 1853, str. 158-59 

1856-59 

Ali tudi Slovenci naj praznujemo tisočletni spomin apostolske delavnosti sv. 
Kyrila in Metoda? - Novice, 1857 
Kakšna boginja je bila "Nutrix Avgusta"? - Novice, 1859 
Mladostne igre Slovenov kraj Mure. - Novice, 1857 
(Podpis Vicko Dragan) 
Narodni običaji: Ovirokih. - Novice, 1857 
O badnjak. - Novice, 1857 
O boginji Celeji. - Novice, 1859 
O božanstvu Korsa.- Novice, 1856, str. 340 
O božici Kykala. - Novice, 1856, str. 272 
O indoslovanski božici "Kalanda" , "Koleda" . - Novice, 1856, str. 2-9 
O istrijanskih božanstvih. - Novice, 1856, str. 22-23, 30-31,35,38,46, 50 
O panonsko-slovenski boginji, imenovani "Vida Solitana". - Novice,1859, 
str. 131-133, 139-140 
Opisanki, rumenici, aletu in o skrivnostnem pomenu jajca sploh pri starih 
narodih. - Novice, 1858 
O rojenicah. - Novice, 1857 
O vi rokih. - Novice, 1857 
O tatermanu. - Novice,1858 
Poletne šege Slovencev tokraj in onkraj Mure. - Novice, 1857 
(Podpis Vicko D.) 
Mytologične drobtine. - Glasnik slovenski, 1859, zv.3, št.1-12, str.5-9, 24-
29,45-46,64-65,78-80,98, 125-27, 144-45, 158-59, 172-75, 182, 189 
Mytologične drobtine. - Glasnik slovenski, 1859, zv. 4, št. 1-6, str. 16-18, 
47-50,81-83, 113-15, 147-51 
Mytologične drobtine: Po narodnih pripovedkah naznanja Dav. Terstenjak. -
Slovenski glasnik, 1861, zv. 12, št. 1-22, str.3, 11, 18,23,27,38,47,60,78, 
88, 143 

1860-80 

Bato, znamenovanje za najvišjega glavarja pri nekdanjih Panonih. - Novice, 
1867 
Doneski k slovenski mitologiji: 1. Ladavice, II. Boženstvo Trojan, III. 
Zelenko, IV. Lisičja nedelja, V. Kačji kralj, VI. Perkunji vrh, VII. Kralj 
Gonjaš, Henil, Gongele, Hainal ... - Novice, 1880 
Najimenitnejša slovenska narodna pesem mitične vsebine: Iz zapuščine 
Stanka Vraza. - Novice, 1869 
Narodno blago: 1. Žale žene, II. Solnce in mesec moškega in ženskega spola 
in njuju poroka, III. Oblica, zaoblica. - Novice, 1879 
O Belinu, bogu slavnih slovenskih Kamov in Norencev in o njihovih 
simbolih: Bokalu, čaši, kotlu, kostkah, kovalkih. - Novice, 1864 
O polkonjih, Pesjanih in Psoglavcih: Prinesek k staroslovenski zgodovini. -
Novice, 1860, str. 50, 58-59 
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Pregina, mitično bitje starih Slovenov. - Novice, 1871 
Razprava o imenih nekaterih božanstev. - Novice, 1870 
Siva, bož ica po labskih in čeških Slovanov. - Novice, 1871 
Slovenske uganjke in njih pomen za slovensko mitologijo. - Novice, 1871 
Venetski božanstvi Fon in Geriv. - Novice, 1870 

2. Jezikos/ovne in elim%Ike čr/ice in razprave 
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1853-55 

Krakov in Šiška. - Novice, 1855, str. 354, 358, 362, 402, 406 
O besedi "8eč". - Novice, 1854 
O imenih rek Save, Sore, Drave, Mure, Anasa: Dostavek k prvemu pretresu 
spisa "O Noriku in Noreji". - Novice, 1854, str.366, 370, 374, 379, 382, 
390,399 
O imenih "Svaduccius" in " Svaduccia. - Novice, 1855 
O imenu Styria, Štirsko, Štajersko, Steiermark. - Novice, 1855, str. 346, 350 
O pomenu imen slavnih slovanskih mest Vineta in Jom-Jumna in o 
izobraženosti starih Slovenov. - Novice, 1855, str. 374, 379 
O pomenu mesta Retra in priimena čemobogovega Pya. - Novice, 1855, str. 
386 
Tavbrama. - Slovenska bčela, 1853, str. 67-68, 77-78 
Taprius. - " "" str. 125-26, 141 

1856-59 

Etimološke drobtinice: l. Kanderšica, 2. Belkla-8enkla, 3. Bled, 4. 
Konomia, Samovica in Sura, 5. 8ešata, Bišati, na 8eču, 6. Bale in Kog, 7. 
Vahor, 8. Ne vroki, pa tudi ne viroki, ampak uroki. - Novice, 1857 
Hemona, Emona, Amina, Kamana = Ljubljana. - Novice, 1857, 1858 
Kaj je pravo pisanje: Svetovit ali Svetovid?, Vind, Vlah, Nemec, Sloven: 
Jezikoslovna črtica. - Novice, 1858 
Kaj pomeni slovensko ime Samo? - Novice, 1856, str. 332, 360-61 
Mike in Rochel. - Novice, 1856, str. 188 
Nekoliko imen z rimskih kamnov. - Novice, 1858 
O besedah "kuga", "Diža" in "Sud" in še ... - Novice, 1856 
O imenu osebnem Trogimar. - Novice, 1859, str. 410-11 
O leži in pomenu imena rimskoslovenske mansie "Ragando" - Ragindo. -
Novice, 1859, str. 387-88 
O pomenu imena mesta Petovion-Ptuj-Petau. - Novice, 1856, str. 191, 196 
O pomenu imena mesta Solva. - Novice, 1856 
O pomenu imena rimskoslovenske postaje "Sabatinca". - Novice, 1856 
O ženskem imenu CA VRV. - Novice, 1856, str. 232-33, 236 

1860-81 

8atja: Jezikoslovna in pravnostarinska črtica. - Novice, 1867 
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Brglez: Etimološka črtica. - Novice, 1867 
Dundar in drongar. - Novice, 1871 
Gavez: Jezikoslovna črtica. - Novice, 1871 
Hrvoje - Hrvat: Etimološka drobtin ica. - Novice, 1862 
Je li "čitalnica" slovenska beseda? - Novice, 1862 
Jerenina in Trebeina. - Novice, 1862 
Kaj pomeni latinska beseda "jecativ"? - Novice, 1869 
Kaj je "Windischer" in kaj Sloven? - Novice, 1867 
Kdo so bili Rotmani? - Novice, 1861 
Lacus Lugens - Cerkniško jezero. - Novice, 1863 
Nekaj o osebnih imenih karantanskih Slovencev. - Novice, 1881 
O pravem pomenu besede "župan". - Novice, 1864 
Od kod ime "babje leto". - Novice, 1871 
Prešeren: Etimološka razprava. - Novice, 1881 
Razlaga imen na marberškem slovenskorimskem kamnu. - Novice, 1863 
Slovenska imena na slovenskorimskih spomenikih, najdenih v krajnski 
deželi. - Novice, 1863 
Snobač - vrvnik. - Novice, 1871 
Stična imena starodavnih Noričanov. - Novice, 1868 
Suhor: Jezikoslovna črtica. - Novice, 1871 
Zakaj se trg Kozje veli "Drachenburg"? - Novice, 1864 
Župan: Etimološka in pravnozgodovinska črtica. - Novice, 1869 

3. Starozgodovinski pomenki in zgodovinske črtice 

1853-55 

Kaj pomeni ime "Panonija" (iz rokopisa: Kdo so bili Noričani). - Novice, 
1853, str. 146, 150 
Kakšna je sorodnost Slovenov z Indianci? (Iz rokopisa: Kdo so bili Noričani 
.. . ). - Novice, 1853 str. 230-34, 238, 246, 250 
Kje je stal Praetorium Latovicorum. - Novice, 1855, str.78 
Na razvalinah starega Novoduna in drugo. - Novice, 1853 
O Noriku in Noreji. - Novice, 1854, str. 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 70, 74, 
78,86,93-94,98-99, 102-103, 115, 118, 123, 126, 130, 134 
Razprava posvečena Šafafiku 
Postaja "ad Publicanos" . - Novice, 1855, str. 310, 314 
Razlaga napisov na starodavnih kamnih (iz rokopisa: Kdo so bili Noričani in 
Panonci ... ). - Novice, 1853, str. 58, 70, 74, 89,94, 103, 107, IlO, 117-18, 
122-23,130,134,210,214,218,294,302,306,354,358 
Rimska cesta iz Akvileje, čez Emono v Sisak. - Novice, 1854, str. 310, 311, 
315,318-19,323 
Tudi po gornjem Štajerskem je prebival Slovenec za rimskega vladarstva (iz 
rokopisa: Kdo so bili Noričani .. . ). - Novice, 1853, str. 186-87, 190 
Zgodovinski pogovor o grbu ljubljanskem. - Novice, 1853 
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1856-59 

Je li sv. Jeronim bil Slovenec? - Novice, 1859, str. 200-201, 233 
Kako daleč je segla zemlja starih Japudov. - Novice, 1858 
Kako dolgo so že Slovenci na Pohorju? - Novice, 1859 
O gromski sekiri imenovani "taran-balta-sekira": Iz slovenske arheologije. -
Novice, 1859, str. 2-3, 10-11,27-28,34-36,43-44, 50-51, 58-59, 315 
O legi in pomenu rimskoslovenske postaje Pultavia. - Novice, 1856, str. 256, 
260,284-85 
O starinskem v Kropi in na Krajnskem najdenem denarju. - Novice, 1859, 
str. 315 
O postaji Juena. - Novice, 1856 
O starih Kamih. - Novice, 1859, str. 249-50, 256-57 
O staroslovenskem denarju ADNAMT. - Novice, 1858 
Še enkrat o denarju ADNAMT. - Novice, 1858 
Rimsko-slovenska postaja Surontium. - Novice, 1856, str. 366-67 
Skiti nikdar niso bili Slovani. - Novice, 1857, str. 10, 14 
Usmiljena Slovenka: Zgodovinska drobtinica. - Novice, 1857 

1860-69 

Aravisci: Zgodovinska črtica. - Novice, 1868 
Kje je bila nekdanja županija Zetelinesfeld? - Novice, 1862, str. 291 
Novi dokazi, da so Panoni bili Slovenci. - Novice, 1863, 1867 
O tisočletnici Cirila in Metoda. - Novice, 1862 
Odkod bi Slovenci prišli v dežele nekdanjega Norica? - Novice, 1869 
Odkod so Keiti (GaIIi, Vlahi) prišli v Noricum in Panonijo? - Novice, 1860 
Starinski denarji najdeni v trboveljski fari. - Novice, 1869 
Vojska Panonov z Rimljani. - Novice, 1867 

1871-82 

Denar "Ferti". - Novice, 1881 
Koroškoslovenski vojvoda Valhun. - Novice, 1881 
Kos Krajnske v starih časih je stal pod oblastjo koroških vojvod. - Novice, 
1880 
Obseg nekdanje Celjske grofije. - Novice, 1881 
Posestva grofa Spanheima v Slovenskih goricah. - Novice, 1881 
Prvotna posestva Andekščanov na Krajnskem. - Novice, 1880 
Rodbina grofov Thum-Valsassina. - Novice, 1881 
Še nekaj dokazov za slovenstvo starih Venetov. - Novice, 1871 
Zgodovinske črtice o nekdanji provinciji Windisch-Graz. - Kres, 1881, št. 1-
12, str. 63-66, 125-29, 190-93, 238-41, 302-06, 256-58, 416-19, 466-69, 
528-31, 563-66, 622-25, 668-70; Kres, 1882, št. 1-11, str. 54-57, 115-17, 
177-79,223-28,283-86,339-41,391-94,486-88, 540-44, 590-94 
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4. Drugi članki in feljtoni 

1852-59 

Dopis iz Maribora. - Novice, 1852 
Dopis iz Maribora: O men s cetius (odgovori Hicingerju). - Novice, 1857 
Dopis iz Marburga. - Novice, 1858 
Dopis od Ščavnice. - Novice, 1852 
Iz slovenjegraške doline / Novičar iz avstrijskih krajev. - Novice, 1857 
Jedna želja o zadevi našega slovnika. - Novice, 1857, str.86 
Jugoslovansko slovstvo. - Novice, 1857, str. 407-08 
Novoletnica: uvodni članek k prvemu listi. - Novice, 1858 
Odprto pismice gospo županu Rih. Knablu, odbomiku štajerskega 
zgodovinskega društva. - Novice, 1854 
Opazke k članku : Preseljevanje Sarmatskih Limigantov. - Novice, 1857, str. 
231,235,238 
Pohvala in prošnja. - Novice, 1857, str. 71 
Še nekaj zastran našega slovnika. - Novice, 1857, str. 94 
Tudi nekaj o slovstveni zapuščini Stanka Vraza. - Novice, 1854 
Ueber den Ursprung und die Heimath des Glagolismus / Von P.J.Šafafik: 
Ocena. -Novice, 1858 

1860-81 

Iz Celja. - Novice, 1863 
Iz Ljutomera. - Novice, 1863 
Janž. - Kres, 1881, št. 9, str. 532 
Kakšna je bila Lavantinska škofija pred 100 leti? - Kres, 1881, št.9, str. 673-
75 
Kolednica za Novo leto: Uvodni članek. - Novice, 1864 
O simboličnem pomenu "sokola" v "Južnem sokolu". - Novice, 1862 
Peter Muhič. - Kres, 1881, št.9, str. 532 
Prispevki k zgodovini dušnega prerojenja Slovencev na Štajerskem. - Zora, 
1872, št. 2, str. 22-26; št.3, str. 40-42; št.4, str. 53-55; št.5, str. 65-67; št. 10, 
str. 145-47 
Slovenske gomile. - Kres, 1881, str. 675-77 
Slovstvene stvari. - Novice, 1880 
Vojujmo proti pravdaštvu uzbudjujmo pravnu sviest. - Narodni list, 1882, 
str. 76-77 
Zupan, župan. - Kres, 1881, št. 9, str. 532 
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IV. PRISPEVKI O DA VORINU TRSTENJAKU 

l. Vknjigah 

Fekonja, Andrej: Davorin Trstenjak, slovenski pisatelj: Ob petdesetletnici 
njegovega književnega delovanja. - V Ljubljani: Izdal in založil Anton 
Trstenjak, 1887 
Glazer, Janko: Rokopisno gradivo slovenjegoriškega izvora v študijski 
knjižnici v Mariboru. - Svet med Muro in Dravo, Maribor: Obzorja, 1968, 
str. 693-94 
Petre, Fran: Poiskus ilirizma pri Slovencih (1835-1839). - V Ljubljani: 
Slovenska matica, 1938, str. 30, 126, 129, 141, 143, 150, 163, 166-66, 168, 
176, 180, 212, 222, 223, 228, 229, 248, 282, 284, 296, 300, 303, 322, 323, 
336,337,342 
Pogačnik, Jože: Zgodovina slovenskega slovstva. - Maribor, 1969, knj.3, str. 
20,27,28,35,44,45,48,50,53,81,85,88,91,94,96, 115,202; knj. 4, 
str. 19,39,41,42,57,62, 70, 74, 117 
Prijatelj, Ivan: Borba za individualnost slovenskega književnega jezika v 
letih 1848-1857. - V Ljubljani: Slavistično društvo, 1937, str. 14,60,72-73, 
76, 120, 124, 126 
Prijatelj, Ivan: Duševni profili slovenskih preporoditeljev: Z šestdesetletnico 
izdali Prijateljevi učenci. - V Ljubljani: (Merkur), 1935, str. 79, 154, 155 
Prijatelj, Ivan: Slovenska kulturnopolitična in slovstvena zgodovina. -
Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1955; Knj. 1: Duševni obraz 
generacije "staroslovencev", str. 243-254 
Slodnjak, A.: Slovensko slovstvo. - Ljubljana: Mladinska knjiga, 1968, str. 
221,230 
Slovenska književnost. - Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982, str. 367- 68 
Slovenski biografski leksikon. - Ljubljana: SAZU, 1980; zv.12, str. 196-198 
Vošnjak, Josip: Spomini. - Ljubljana: Slovenska matica, 1982, str. 128-134 
(s sliko) 
Zgodovina slovenskega slovstva. - Ljubljana: Slovenska matica, 1959; knj.2, 
str. 152, 153, 157, 158, 166-67, 173,214-15,216,253, 260 

2. V časopisju 
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Fekonja, Andrej: Orokopisni zapuščini Davorina Trstenjaka. - Ljubljanski 
zvon, 1890, str. 383-84, 446-67 
Glonar, Joža: Davorin Trstenjak (1817-1890): Ob stoletnici njegovega 
rojstva. - Slovan, 1908, str. 266-78 
Glonar, Joža: Literarni odnošaji med Štajerskimi Slovenci in Nemci v 
predmarčni dobi (Stirya 1843-1848). - Časopis za zgodovino in narodopisje, 
1908, str. 139-43 
J.R.: Davorin Trstenjak in Matija Majer. - Dom in svet, 1894, str. 481-83 
Levec, Fran: Davorin Trstenjak. - Slovenski narod, 1878, str. 258, 259 
Levec, Fran: Davorin Trstenjak. - Ljubljanski zvon, 1890, str. 166-72 
Lončar, Dragotin: K Prijateljevi kulturni in politični zgodovini Slovencev, 
1848 -1895. - Zgodovinski časopis, 1950, str. 188-92 



DAVORIN TRSTENJAK (I817-1890) 
PRISPEVEK K BIBLIOGRAFIJI 

Pajk, Janko: Davorin Trstenjak: Doneski k njegovemu životopisu. -
Ljubljanski zvon, 1894, str. 523-528, 653-656, 715-717 
Rotar, Janez: D. Trstenjak in Zora dalmatinska. - Jezik in slovstvo, 1958/59, 
str. 12-16 
Šedivy, Jan: Profesorji klasične gimnazije v Mariboru. - Časopis za 
zgodovino in narodopisje, 1970, zv.1, str. 79-83 

Popisi člankov in prispevkov niso popolni. Popisala sem le dosegljivo literaturo. 
Večino gradiva sem pregledala v Koroški osrednji knjižnici na Ravnah, vendar tudi 
ne vsega. Temeljito delo bi zahtevalo veliko več časa in bi bilo povezano z iskanjem 
v knjižnicah, ki hranijo starejše gradivo (Ljubljana, Maribor). Težava pri iskanju je 
tudi v tem, ker je Trstenjak veliko pisal pod psevdonimi. Navajam nekatere: Borko, 
Vlastelin, Dalibor, Davor, Ilir, Slavjan, Kralovski, Vicko Dragan, Vitomar . 

V novejšem času ni zaslediti važnejših prispevkov o njem. Leta 1974 je Alenka 
Glazer ob prispevku Dve biografiji Franca Bernekerja - Večer, 1974, št. 216, str. 7 
objavila tudi fotografijo osnutka doprsnega kipa Davorina Trstenjaka iz leta 1900, ki 
ga je izdelal Fran Berneker v spomin svojemu dobrotniku. Kip je žal uničen . 

Mnenja sem, da bi se bilo vredno pomuditi ob njegovem delu, ki kljub 
pomanjkljivostim zasluži pozornost v sedanjem času tudi zato, ker je enajst let 
preživel v Starem trgu in raziskoval zgodovino naših krajev. 

DAVORIN TRSTENJAK (1817-1890) 
Beitrag zur Bih/iographie 

Zusammenfassung 

Davorin Trstenjak wurde am 8. November 1817 in Kraljevci bei Videm ob Ščavnici 
(Sv. Jurij) geboren. Nach der Volksschule besuchte er 1830-36 die Unterstufe des 
Gymnasiums in Maribor und spater die Oberstufe des Gymnasiums in Graz. 1840 
beendete er in Zagreb das Studium der Philosophie und 1840-44 studierte er in Graz 
Theologie . Nach mehreren Jahren Dienst anderswo kam er 1879 als Pfarrer nach 
Stari trg bei Slovenj Gradec, wo er bis zu seinem Tod am 3. Februar 1890 b/ieb. 
Trstenjak war Belletrist, Mythologe, Etymologe, Historiker und liberal-katholischer 
Pub/izist, Grunder und erster Obmann des Slowenischen Schriftstellervereins. Er 
schrieb fur zahlreiche Zeitungen und Fachzeitschriften. Er war Mitbegrunder des 
Verlages Slovenska matica. 1872 grundete er die Zeitschrift fur Unterhaltung, 
Wissenschaft und Kunst "Zora", der noch die Zeitung "Vestnik" folgte, die er auch 
selbst redigierte. Er war Mitbegrunder des belletristischen und wissenschaftlichen 
Blat/es "Kres", das in Klagenfurt erschien. In seiner Zeit gab es in Slowenien keinen 
produktiveren Autor wissenschaftlicher Arbeiten, die aber gr6j3tenteils die Feder des 
Autodidakten verraten. Er verfaj3te auch Gedichte, die er jedoch selten 
ver6ffentlichte. Zahlreiche Artikel erschienen unter verschiedenen Pseudonymen. 
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Kakšna je sorodnost Slavenov z Indianci* 

Razložil Davorin Terstenjak 

Iz rokopisa: "Kdo so bili Noričani in Panonci, Kelti ali Slovenci?" 

Perva domovina vsih narodov je Azia. 1 Ona je občinska domačija njih omike ali 
njihovega izobraženja. Bogato in rodovitno zemljo, v kteri je človečje pleme se lahko 
pod mogočnim uplivom nature pomnoževalo in razširjevalo, himalajsko, altajsko in 
uralsko pogorje deli v Azio zapadno, v kteri stanuje pleme bele barve, in ktera stran 
se sopet razdeluje v južnozapadno in severnozapadno, - in v Azio iztočno, v kteri 
pleme žolte barve stanuje, in ktera stran se sopet razdeluje v južnoiztočno, iztočno in 
severnoiztočno. 

Za naša preiskovanja je samo pleme bele barve važno, ktero se veli indoperziška 
ali indoeuropejska rodovina,z Otroci in členi te rodbine so se od sod razširjevali v 
Europo. Od indiškega do atlanškega morja, od otoka Ceilona do otoka Islandškega je 
samo jedna rodoslovna tri bus, ktere zibelka je stala v prijazni dolini kašemirski; al že 
v tamni starodavnosti je na eni strani europejske pušave, na drugi en del Azie 
obljudi la, kjer se še danes v dveh rodovinah najde, v indiški med Gangesom in 
Indom, in v perziški med Indom in Tigrom. Po vsestranem presojenju učenih 

jezikoslovcev sta te dve rodovini, kakor sestava njunega jezika priča, nekdaj en sam 
jezik govorile, in brez dvombe je bil ti občinski jezik jezik sanskritski, ker je on 
občinski izvirnik vsih jezikov Indie? 

Ali časa, kadar sta obe plemeni še zjedinjene bile po jeziku in veri, ne more nikdo 
povedati, zakaj to je bilo v tamni starodavnosti, kamor noben historišk izvirnik ne 
seže. 

Pismeni spominki sanskrita v zdanji podobi sežejo petnajst stoletij pred našim 
časoslovjem nazaj.4 Te indoperziške rodovine nasledniki so europejski narodi Celtov, 
Germanov, Trakogerkov in Vindolitvanov, in zato ti narodi najdejo večidel korenike 
svojega jezika v sanskritu. 

Nar čistejše in nar več jih najde vindolitvanski (slavenski), ker je gotovo nar 
pozneje Indio zapustil. Jezik sanskritski pa so cio o času njegovega nar večega 
razširjenja samo govorili višji priviligirani stanovi; prosti narod in žene so govorile 
prakrit, to je, naravni prosti jezik, kteri sicer s sanskritom enake korenike ima, pa v 
neomikani, v različni obliki. 

• Članek je prvič izšel v nadaljevanj ih v Novicah. letnik 1853, str. 230, 234, 238, 246 in 250. Tukaj 
objavljeni ponatis je v originalu, brez popravkov in z avtorjevimi opombami. (op. ured.) 
1 Po jezikoslovnih preiskovanjih Eichhoffovih, rodoslovnih in zemljopisnih Ritterovih, Klapprothovih, po 
historičkih in starinoslovskih Lassenovih, Bohlenovih in GOrresovih, tudi po učenem delu Robertsona: 
"Historical disquisition conceming the knowledge which the ancient had ofIndia." 
2 Glej: Diodor II. 38., Eichhoff "Europa und Indien", stran 10. 

3 Eichhoff: "Europa und Indien", stran 20. 

4 Eichhoff: "Europa und Indien", stran 21. 
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Že zgodej so se indiške rodovine ločile, ker ob času Zoroastra poseben svet jezik 
v zapadni Azii najdemo, kteri se veli Zend, kterega dragi ostanjki so hranjeni v Zend 
- Avesti, in kteri pričajo, daje ti jezik na enakem steblu s sanskritom zrasel.5 

Naj bolj stara betva, ktera se je od indiške rodovine ločila, in se po tem takem od 
aziatskega izvira nar bolj oddaljila, je celtiška, ktera se je v Europi v dve betvi 
razdelila: v cimriško in giiliško. 

Ostanjki krepkega tega jezika se najdejo v Ossianovih pesrnah. Celtiški narod, 
kterega sedež je enkrat bil od Pirenej do Rajna, od Alp do Antlanškega morja, je 
gotovo pervi čez Kaukas prišel v Europo, ker, kakor smo rekli, on sanskritskih 
korenik naj manj ima. 

Za njim se je brez dvom be vzdignila iz Indie betva germanska, ktera se je v 
pokrajinah perziških pred vratami Irana v starem Mirhondu, kteri se je v starih časih 
tudi Džermania zval6

, za neki čas vstanovila, kar dosti korenik germanskega jezika in 
sličnih besed s Zend - Avestskim pričuje, potem pa čez Kaukas skoz veliko Dunajsko 
dolino v serce Germanie priderla in pod različnimi imeni Teutonov, Suevov, Frankov 
in Alemanov se razprostirala. 

Druga veja tega silnega naroda je pod imenom Saksov, Friesov in Langobardov 
kraj bregov Labe se naselila, in odtod vejico Anglov v veliko Britanio poslala. 

Tretja veja se je razprostirala kraj Odre in je obljudiJa pod imenom Skandinavov 
in Gotov vsa pobočja baltiškega morja.7 

Poldnevna Europa med Alpami in Hemom, srednjim in čemim morjem stori s 
primorjem male Azie tri narlepše polotoke zemlje.V te pokrajine se je malo pozneje 
drugi del indiške familie preselil, to rodovino imenujejo nekteri učeni pelasgijsko; 
nekteri trakopelasgijsko, drugi trakogerško, in sopet nekteri romansko. Ena betva te 
familie, ktera je čez Taura (Taurus) v malo Azio prišla, je obljudila te pokrajine; - al 
verjetno je, da je tam že našla stanovnike in sicer vindiškega plemena, kakor Henete8

, 

Lidie itd., ktere je pozneje gerški živelj pogreciziral. 
Slavska, bolje rečeno vindiška rodovina je po preiskovanjih učenih etnografov in 

historikov naj mlajša, ki se je naj pozneje iz Indie v Europo preselila. Tudi časa 
njenega preselovanja nam noben historišk izvirnik ne pove. 

Vindiško pleme je iz Indie koračilo skoz prednjo Azio, verjetno čez Helespont9, 

in od on dot dalje v pokrajine med Drinom, Drilom in jadranskim morjem ležeče, skoz 
doline babjih gor (monte s baebii lO

) dalje skozjuliške planine, od ondotje ena veja se 
razprostirala skoz gornjo in srednjo Italio in se do rimskih vrat naselila pod imenom 
Venetov. 

5 EichhofT: v omenjeni knjigi, stran 22. 

6 Glej : Muhar Gesch. d. Stei. /1 20. 

7 Po EichhofTu: "Europa und Indien". stran 15. 

8 Po gerških in rimskih spisateljih so jadranski Veneti bili pod vodstvom Antenorovim v Venetske 
gokrajine prišli iz Paflagonie, glej: Strabo Geog. V. 

Drugi pot ni bil mogoč, kakor čez Helespont, kteri je morebiti enkrat celina bila, ktera se je še le skoz 
presilne zemeljske prekucije raztergala. Po morji je tako silna množica težko v Europo prišla. Naj 
slovenski učeni možje ti pot bolje presodijo; vreden je ostrega preiskovanja. 
10 B&l3l<l OPil, kakor Ptolomej piše, je zdaj pogorje, ktero po krajih raznih ima različna imena: Skardag, 
Despotdag itd. 
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Druga veja pa se je raztegnila do pobrežja Leha in IIare pod imenom Resavcev 
(Retov) in Vindeličanov, - tretja je obsedia pokrajine med Adrio in Tatro pod 
glavnimi imeni Noričanov, Panoncev, Ilirov (proprie dicti "Iliri" - Plini) in je vejice 
raztegovala doli do Srema in Tise, in svoje sinove poslala čez tatranske gore (karpate) 
do baltiškega morja, kjer jih spet pod imenom Vindi ll najdemo. 

Prihod celtiških narodov (v letih 388 - 322 pred Krist.) in razširjenje traških 
(Getov in Dakov), pozneje privihranje germanskih (Markomanov in Kvadov) je 
edinost vindiškega plemena prerezala. 

Zlo se mi zdi, da je še ena druga vindiška betva iz Indie čez Kaukaz koračila v 
pokrajine med Dnestrom in Dneprom, ktero pa sta zgodaj podjarmila Skit in Sarmat, 
aziatska prišelca čez Ural, člena rodovi ne žolte barve, semitiškega jezičnega stebla, 
ktera sta vindiškemu severnemu plemenu skalila indiški živel in njemu gotovo nekaj 
tartarskega vcepila. Severne vindiške betve je tudi razkosil German. 

Vindiško pleme takraj tatranskih gor, kraj Adrie in reke Jame (Amo) je dolgo 
živelo srečno in vživalo blagor miru. Turjani so sloveli v umetnostih in so bili učitelji 
Rima; Sabini so roparskim rimskim sinom pustili svoje hčere in tako dali spočetek 
poznejši telesni moči; slovenski rodi noriški in panonski so bili slavni na bojištvu in 
pri ognjišču, dokler jih ni izselovanje celtiških narodov stiskovati začelo in Rimljan 
volčje prirode njih podjarmil in njihove samostalnosti zaterl. 
Indiško rodovin o pa je prisililo svojo pervo domovino zapustiti povečanje in 
pomnoženje. Pa, kakor je to pomnoženje člene ene rodovine razdružilo, tako je tudi 
njihov jezik razklalo. Lepo piše o tem preučeni Eichhoff. 12 

11 Iz "Aeneide" Virgiliove se vidi (Aen. 1. 243), da sta liburniški in veneški rod bila sorodna; ker pa so po 
Serviu (ad Aen. v. 243) Vindeličani tudi liburniško pleme bili, nemore nobeden Liburnov in Venetov 
traškim Ilirom pripisovati, tudi Vindeličanov ne k Celtom. Ker pa se Veneti ločijo po šegah, oblačilu in 
jeziku od Celtov kakor Polybi (II. 17) piše, kaj so tedaj druzega bili kakor Slaveni? 

12 EichhofTv "Europa und Indien" na strani 4. in 5. pravi: Das Anwachsen der Menschenfamilie vervielfil 
Itigte die Verhaltnisse und Bedorfnisse; der Erfindungsgeist veranderte die sachlichen Gegenstande, und 
bemachtigte sich des Naturreiches, um es zu seinem Nutzen anzuwenden. Von da an musste die Sprache 
zugleich mit dem Menschen wachsen. Den Regeln der Aehnlichkeit folgend fing man an, die Grundlaute 
von dem Einzelwesen auf die Gattung, von dem Wirklichen auf das Gedachte oberzutragen; man trennte 
von jedem Dinge die Eigenschaften, um sie auf verschiedenegleichartige Oberzutragen; man unterschied 
die vorObergehende Handlung von dem bleibendem Wesen, das sie verrichtet; man vermied die lastige 
Wiederholung der gleichen Benennungen durch die Anwendung einiger bekannten WOrter; man 
bestimmte endlich die Zahlen, die Zeit- und Ortsverhaltnisse und alle Nebenumstande. So bildeten die 
logischen Theile der Rede, welche dem menschlichen Verstande selbst dann gegenwartig sind, wenn er sie 
nicht ausdrOckt, sich deutlich in der Sprache ab, unter den Formen der Dingnamen, der Eigenschafts-, 
Handlungs- und Zustandsworter, der FOrwOrter und der BestimmungswOrter. Die gegenseitigen 
Beziehungen der Gegenstande und die genauere Bezeichnung der Handlungen vermannigfaltigten bald 
diese Redetheile selbst durch Deklination und Conjugation. Um so vielen Erfordernissen, so 
vielenNebenbestimmungen einer und derselben Vorstellung zu genOgen, konnten die WOrter Anfangs so 
zusammengestellt werden, dass sie sammtlich ihre Geltung behielten; aber das bestandige 
Zusammenstehen der Silben, welche bei dem wachsenden Reichthume an Vorstellungen sich unaufhO 
rlich verbanden, und allen Gedankenverbindungen gemass zusammenwuchen, brachte bald die eine oder 
die andere derselben zu der bIossen Rolle einer Vor- oder Endsilbe herah; sie vereinigten sich bei ihrer 
Veranderung und ihre Vereinigung ward bleibend; seitdem enthielt ein Wort mehre Vorstellungen, die 
Sprache hOrte auf sich in dem zu eng gewordenen Kreise mOhsam zu bewegen, sie schwang sich empor 
und wurde vielsilbig. 

Die Sprache hat aufgehOrt Eine zu sein, und ihre ebenso mannigfaltige als schnelle Entwickelung 
trennte die verschiedenen VOlkerschaften. Bald durch Gebirge, FIOsse und Meere, durch grosse 
Zwieschenraurne, welche durch Erdrevolutionen noch vergrOssert wurden, getrennt, bildeten diese 
VOlkerschaften ihre Sprachen nnter den verschiedenartigsten Einflossen aus; sie verarmte durch Rohheit, 
sie veredelte sich durch bOrgerliche Gesittung itd. 
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Kakor se je jezik, tako se je tudi izvirna vera popačila. V pervi svoji dobi so vsi 
aziatski narodi vero v samega edinega Boga imeli. Bil je to ostanek božjega 
razodenja. Sledi vere v samega edinega Boga se najdejo cIo pri Gerkih in Rimljanih. 
V orfejskih pesmah se bere: "Vsi Bogovi so eno. Ena moč, eno božanstvo je Cevs, 
veliki vrednik sveta." (Orph ftag. IV. stran 364). Valeri Soran pravi: 

Jupiter Omnipotens, regum rex ipse, Deumque 
Progenitor, Genetrixque Deum, Deus unus et idem 

(S. August. de civ. Dei IV. 9. VII. 9.) 
Temu podobno govori Synesi (Himn. III.) 

LU 1tu'tllP, cm e 'Eom f.lll'tllP 
LU e 'upallv, au OE ellA-ul; 

Bruker piše enako od Kaldejov (Histor. crit. filol. ]1. 2. 18.): " Deo quam 
summum maximumque venerantur, Adad nomen dederunt. Ejus nominis interpretatio 
significat unus." (glej: Macrob. Saturn 1. 23.). Ravno tako je bila tudi vera v samega 
edinega Boga pri starih Germanih: "Regnator omnium Deus, cetera subjecta atque 
parentia" - piše Tacit (German c.35.). In tudi vindiških bukvah Vedas se bere, da je 
samo eden duh veliki, kteri se veli solnce (asiat. Research. VIII. 397.) - Tiste betve 
indiške rodovine, ktere so se naj preje ločile in izselile, so še obderžale v svojem 
basnoslovju enoverstna (einfache) božanstva, ktera niso druga, kakor vtelesene 
(personificirane) moči nature. Zato ima keltiško basnoslovje cele podobe, tudi 
germansko ne ve nič od avatar. To je živi dokaz, da sta se te betvi naj preje, pred 
Vindiško iz Indie preselile. 

Sledi božjega razodenja so se zmiraj bolje zgubljali, in človek si je, kolikor več se 
je ločil od poznanja postav nature, njenih uzrokov in delovanj, zmišleval nove 
božanstva. Tako so nastale avatare indiških božanstev, ktere je naj mlajše indiško 
pleme, ki se je iz Azie v Europo preselilo naimre vindiško, seboj prineslo in jih v 
svojem bogočastju ohranilo, in sicer Vindi takraj Dunaja, kjer so v veči edinosti in 
celosti živeli, celo indiška imenovanja bogov, kakor Surja, Vindruna, Jaubrama, 
Mitra itd., in imena po bogih totih, - severni pa, ker so odrezani bili zgodaj od 
prastebla (Urstamm), so v teku časov imena pozabili. Tako lahko zapopademo, zakaj 
nemški kronisti, kteri so nam ostanke severnovindiškega basnoslovja zapisali, 
njihovih bogov po indiških imenih ne imenujejo, čeravno so vse vlastitosti in vsi 
obredi čisto indiški ostali. 

Če to reč globleje presodimo, vidimo, da glavni bogovi severnih Vindov niso nič 
druzega, kakor prestavki indiških imen v slavenska. Ker so zgodaj svojo samostalnost 
zgubili in pod oblast drugih narodov prišli, jim ni mogoče bilo svoje čast je tako 
razvijati, kakor južnim, kteri so brez dvombe po načinu indiških braminov imeli šole, 
v kterih so se mladenči podučevali v verozakonskih rečeh, znabiti tudi v svetem 
jeziku braminov. Pri južnih Slavenih so se gotovo ohranili prepisi svetih bukev 
"Vedas", "Puranas", "Gita" itd., kar vidimo in se pregričamo iz tega, ker na rimskih 
kamnih lastna imena po tih bukvah prejeta najdemo 3, kakor "Vedius", "Puranius", 
"Giton" itd. Severnim je brez dvombe le ustmeno izročilo obderžalo staro indiško 
vero v poznejših časih, južnim pa pismeno. Tudi človek ima do verozakonskih reči in 
božjih imen večo pobožnost in častenje, kakor do posvetnih, zato tudi se imena 
bogočastja verozakonskih obredov itd. niso tako hitro pozabile, kakor imena 
vsakdanjega življenja in občenja, ktere so zapopadene v izrazih jezika. 

13 Muhar: Gesch. d. Steier. 1. 366, 368, 375. 
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Da so severnoslavenska glavna božanstva ednaka z indiškimi, samo s slavenskim 
imenom, to vidimo iz indiške trojice Trimurti. Paulin (System Brahm. stran 106.) piše 
o nji sledeče: "Trimurti seu Trinitas indica. Ex sententia Indorum Brama est creator, 
Višnu conservator, Živa est destructor, vindex et judex, cui animarum post mortem 
cura obtigit. Samserdamicum "tri" significat tres, "murti" vero personam vel corpus. 
Trimurti seu trinitas indica sunt tres personae etc." Pri severnih Slavenih se veli ta 
trojica: Triglav (Vita s. Ottonis L. 2. c. 13.) in se reče od njega: "ideo summum Deum 
habere tria capita, quoniam tria procurat regna, id est, coeli, terrae et inferni" 
(primeri: Brama, Višnu, Živa). 

Tudi po duhu jezika slavenskega je Triglav dosledni prestavek indiškega Trimurti, 
ker Slovenec pomen "glava" tudi rabi v pomenu "oseba", individuum, persona; 
postavim: deset glav živine pase. 

Ime božanstva Brama pomeni razun drugih tudi toliko kot pravical4
, resnica, 

veritas (Kollar Slav. Boh. 230). Bramu jednak je v čast ju in podobi severni Prove, 
kakor so nam to ime nemški kronisti popačili in ktero se je brez dvom be glasilo Pravi, 
Deus verus. (Massius: de Diis obotr. c. 2. str. 35. Chron. Sax. 1153, Petrus Albinus 
Meisn. Chronic. X. str. 302). 

Višnu pomeni pomeni po etimologii nekterih jezikoslovcov toliko kot "vitez", in 
mi smo že spoznali severnoslavensko božanstvo: Vit, Vitislav. Drugi jezikoslovci 
(glej: Bopp. Gramm. str. 44) izpeljujejo ime Višnu od glagola "vis" intrare, habitare, 
tedaj pomeni Višnu intrantium gloria, hospitum Dominus, protector, pro illis pugnans, 
Hostislav, Vitislav, Vitoljub, zato česka beseda "vitati" salutare. 15 

Da vse te božanstva severnoslavensko basnoslovje pozna, učijo basnoslovci (glej: 
Leibnitz Scriptor. rerum brunsvic. str. 141). 

Edna avatara Višnutova se je velela Parasurama, ktera po besednem prestavku 
pomeni Gostirad, Radigost (glej: Vollmer Myth. str. 1224). Zdaj zapopademo, zakaj 
je Radegost tako do tenkega podoben Višnutu. Živa je obderžala svoje indiško ime 
tudi pri severnih Slavenih. 

Indra, Deus aeris et tempestatis (Bopp: gloss. 31) se je malo poslovenila, ker na 
rimskih kamnih najdemo Vindruna, to je, Vedrina. Litvanci jo imenujejo Podaga, to 
je, nebeška, od "dangis" coelum (primeri: jugoslovensko d6ga, duga, iris, mavra), 
Rusi pa: Pogoda, ruski izrečeno Pagada. (Več beri o tem pri Helmoldu: Chronicon 
Slav. 1. cap. 84. stran 68 in Hanuš: Wissensch. der slaw. Myth., stran 75, 260, 107, 
110,273,260). Dalje so iz indiškega preložene božanstva: Govinda - v Volos, Stado, 
Hari - v Zelon, Zelen, Kurma - v Želv; druge so le malo premenjene, postavim: 
Bhavani v Babo 16, Hiranja v Gorinja. Kdor se globleje hoče o tej ednakosti indiškega 
in slavskega basnoslovja podučiti, naj bere Kollarovo "Slavo Bohinjo" in izverstnega 
dr. Hanuša basnoslovsko delo: "Wissenschaft des slav. Mythus. Lemberg 1842". 

14 Brama tudi v indiškem pomeni: rast, Wachsthum, zato toliko imen Rastislav pri severnih Slovenscih, 
pri južnih najdemo historiško ime vojvoda koroškega Rastic. Zdaj je jasno, odkod toliko "Crescentius", 
"Crescentinus", "Crescentia" itd. pride; so to prestavljeni Janbrami, kakor smo na koroških kamnih našli -
~restavljeni Rastici . 
5 Tako je pod "Jupiter suspitator" večkrat indoslavenski Višnu skrit. 

16 Pri noriških Slovencih se je velela Bhavani Baba ali mara, die Weltmutter, zato toliko Beba lastnih 
imen BAEBIS, BAEBIA na kamnih v Noriku in Panonii. a se večkrat spremeni v e, primeri: lahek in 
lehek, kratek in kratak, jaro in jero itd. Ime še je ostalo v psovkah naroda. V severnoslavenskem 
basnoslovju najdemo to indiško Bhavani Majo - noriški Babi Mara pod imenom Baba. 
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KAKŠNA JE SORODNOST SLA VENOV Z INDIANCI 

Mesta 

Ortura 

Sabura 
Komara 
Muziris 
Ariaka 
Na~ika 

Binagora 

Goria, Nagara 
Arsa 

Indi~ka: 

Botra, Palimbotra 
Kandala 

Ceteum 
Berabona 

Kosa 

Rhizala (Ricala) 

Larica, mogočna tergovaška deržava 
(Las sen lud. Alterth. 1. 151) 
Latika 

Slavenska: 
Končnica na "tur" se najde v Sorgitur 
(Bojodurum?) 
Sabaria 
Komarnica, vas na Štajerskem 
Muzirje, Mozirje, terg v Celjskem kraju 
Ariavci, vas na Štajerskem 
Na~ice, več vasi v jugoslav. deželah 
Vinagora, Vinica na Štajerskem in 
Horvatskem 
Gorica, Na Gori 
Arsia, reka v Istrii (Plin.) 
Boterna, vas blizu Radgone 
Kandalika (Candalicae), rimska postaja 
na Tablah Peutingerovih v koroški deželi 
Cetinje 
Primeri: končnica "bona" v imenu mesta 
Vindobona 
Koson, Kosonius, se najde dostikrat na 
koroških kamnih, tudi se omeni neka 
Civitas Cossonum 
Rhicinium, Rizinium, Ricinium v 
Dalmacii 
Larice, Larike, rimska postaja na tabl. 
peuting. in v Itiner. Anton. (kje?) 
Lotodos (polatinč.) rimska postaja na 
Štajerskem (kje?) 

Imena oseb 

Indi~ka: 

Ajmir, ime indiškega kralja (1000 po 
Kr.) (James Miii. Gesch. des brittisch. 
lnd. II. str. 186) 
Kalingar, ime indiškega kneza 1035 po 
Krist. (M iii. stran 191) 

Ram, ime indiškega kneza 

Kabul, Kandahar, pokrajini indiški 

Kikeri, indiški rod (Miii. 198) 

Slavenska: 
AIMAR (Ankershofen) na koroških 
kamnih (Ankershofen). 

CALlGENA na rimskih kamnih. 
Kaligarič rodovina živeča v Ptuju In 

Slovenjem Gradcu. 
RAMRAMVS, na noriških rimskih 
kamnih (Ankershofen). 

Primeri: imena slovenskih rodovin: 
Kaful, Indahar, Indihar . 
Kiker, rodovina kranska, Kiker, otok v 
zemlji serbskih Narečanov (Šafar. II. 
267). 
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DA VORIN TRSTENJAK 

Čiligi, pleme indiško (Miii 210) 

Agra, Bahar, Mulkan, Berar, Kandeš, 
imena indiških Subah, to je žup (Gau) 
(MiiI. II. 263) 

Lodi, knez indiški, Bukš 
Čušer, imena indiških knezevičev (MiiI. 
273) 
Biker, kraj in mesto v Indii itd. 
Jabadii, Insul. (Ptolom.) 

Čiligi, rodovina koroška živi tudi zlo 
razširjena v Mariboru in okolici njegovi. 
Primeri: ime ilirskega kralja Agron, ime 
rodovine Bohor, Bohorič na Krajnskem, 
Mulko na Štajer., Beran na Štaj., 
Kanduč na Koroškem. 
Primeri: Lodi, ime mesta Pukšič. 
Čuš, Čušič imena rodovin slovenskih. 

Pikerje, vas blizu Maribora 
Japodi. 

Mislim, da bode v tem zadosti dokazov naše ozke sorodnosti z Indianci. Če 
Keltomani zamorejo s takšnimi dokazi na noge, kakor smo jih mi v tem spisu na 
svetlo spravili, jim damo veljati, kar so dozdaj učili. Ako pa tega ne zamorejo, naj 
odstopijo od dozdanjega terdenja, in naj v dogodivščini Slovencem mesto dajo, ktero 
jim gre, in naj ne celtizirajo cele stare Europe. 
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LIBELIČE 

Bertej Logar 

Vsaka vas ima svoj glas 7 

Spremna knjiga h kaseti Libeliče - Slovenske ljudske pesmi iz Libelič na Koroškem 
(Vsaka vas ima svoj glas, serija IJ, št. 7). Izdala kulturna zveza v Celovcu in 
Prosvetno društvo Libeliče. Tisk: Accordia, Ljubljana. Založila Mohorjeva založba, 
Celovec 1994. 

Izšli sta torej knjiga in kaseta. Knjiga je nastala kot dopolnilo h kaseti. Ljudske 
pesmi, pevci in godci so bili v ospredju zanimanja raziskovalca etnomuzikologa mag. 
Berteja Logarja, doma iz Suhe na avstrijskem Koroškem. Kot raziskovalec deluje na 
Inštitutu za etnomuzikologijo pri Visoki šoli za glasbo in upodabljajočo umetnost v 
Gradcu. • 

Knjiga in kaseta o Libeličah sta sedmi po vrsti. Prvo knjigo v seriji Vsaka vas ima 
svoj glas je avtor izdal že leta 1988. Serija ima dva dela: v prvem, kamor sodi pet 
knjig, je avtor obdelal različne tematske sklope ljudskega petega pesemskega zaklada. 
Drugi del serije je razvrščen po posameznih krajih, za katere se pripravljajo 
monografije. Tako je pred obravnavano knjigo že izšla monograftia o Suhi. 

Kaseto so posneli pevci iz Libelič v štirih različnih zasedbah: ženska skupina 
pevk, moška skupina pevcev, mešana skupina pevcev in libeliška dekleta. Izbrane so 
najpomembnejše in najznačilnejše pesmi za Libeliče in okolico. Dodane so tudi 
instrumentalne skladbe za harmoniko in ustne orglice. 

V uvodnih besedah spremne knjige avtor razlaga: "Ko smo imeli pesmi večinoma 
posnete na trak, smo se pogovarjali o tem, da bi morda pripravili h kaseti tudi majhno 
brošuro, podobno kot na Suhi. Vsak si je izbral eno temo, na katero je napisal svoj 
prispevek .. . " 

Knjiga predstavlja neke vrste skupno delo večih avtorjev. Sodelovalo je 14 
pomebnejših sodelavcev, predvsem domačinov, ki so na svoj način osvetljevali 
posameznosti iz zgodovine Libelič in načina življenja v tem kraju. Bertej Logar je 
prispevke posameznih avtorjev dopolnil injih uredil v zaključeno celoto. 

Poleg uvodnih poglavij (sledijo si Uvod, Kaseti in brošuri na pot, Pregled pesmi, 
ki so na kaseti in Zemljevid (Bertej Logar» sestavljajo knjigo naslednja poglavja: 
Pesmi (Bertej Logar), Iz zgodovine organiziranega kulturnega delovanja Libelič 

(Viktorija Kos, Adrijan Zalesnik, Zdravko Ridl, Vanja Kajzer, Jože Pšeničnik), 

Ljudski pevci in godci (Bertej Logar), Zimska praznovanja in ljudski običaji v 
Libeličah (Adrijan Zalesnik, osnovnošolci OŠ Libeliče, Zdravko Ridl), Iz zgodovine 
župnije Libeliče (Bertej Logar, Viktorija Kos, Franček Kraner), Utrinki iz novejše 
zgodovine Libelič (Lojze Kos, Adrijan Zalesnik, Peter Pavel Klasinc, Ivan Kajzer, 
Ivan Pšeničnik, Betka Jevšek, Jožica Zalesnik-Srebotnik), Razvoj šolstva v Libeličah 
(Irma Knez), Libeliške domačije in posestniki ( Jožica Zalesnik-Srebotnik, Jan<;z 
Cehner, Zdravko Ridl, Jakob Kobovc, Bertej Logar). Knjigo zaokrožujejo še Slovar 
narečnih izrazov (Zdravko Ridl), Seznam hiš, Seznam slik, Seznam uporabljenih 
virov in literature, Seznam sponzorjev in Povzetek knjige v nemškem jeziku. 
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V prvem poglavju Pesmi so objavljene transkribcije vseh pesmi in skladb, ki so 
posnete na kaseti. 

Obširno poglavje Iz zgodovine organiziranega kulturnega delovanja Libelič 
predstavlja društveno zgodovino. S kronološko natančnostjo sledimo razvoju 
kulturnih prizadevanj: tako npr. pevski, zborovski in odrski dejavnosti ter 
izobraževanju odraslih od druge polovice 19. stol. dalje. Sledimo ustanavljanju 
različnih društev, njihovi dejavnosti, zamiranju in ponovni oživitvi. Avtorica 
prispevka nas popelje od ustanovitve Podružnice družbe sv. Cirila in Metoda, preko 
Slovenskega bralnega društva, ki je nastalo leta 1902, do Krščansko-izobraževalnega 
društva Skala. Čas delovanja tega društva je bil zaznamovan z burnimi dogodki po 1. 
svetovni vojni. Društvo je skrbelo za vsesplošno izobraževanje odraslih. Po 2. 
svetovni vojni pa so ustanovili Prosvetno društvo Saberčnik. Zavzetost in volja 
članov Prosvetnega društva se je kazala tudi v tem, da so se odločili graditi prosvetni 
dom. Sami so izdelovali opeko zanj, vendar "Zaradi uradno nepojasnjenih vzrokov pa 
opeka ni bila uporabna." Na prosvetno dvorano so morali počakati še več kot 
desetletje. 

V okviru društva Saberčnik je podrobneje predstavljena dramska dejavnost. Od 
leta 1951, ko je bila uprizorjena prva igra, sledimo opisom za igre in gostovanja, 
priprave zanje in seznam dramskih uprizoritev od leta 1951 do 1991. Nadalje lahko 
beremo še o delovanju ljudske knjižnice in izobraževanju odraslih. Opisano je 
delovanje Moškega pevskega zbora Libeliče in Plesne skupine. Posebej pa je dodan 
prispevek o dejavnosti libeliške mladine v organizciji ZSMS. 

Opisom društvene dejavnosti sledi narodopisni del, kot ga imenuje Bertej Logar. 
To sta poglavji Ljudski pevci in godci ter Zimska praznovanja in ljudski običaji v 
Libeličah. Avtor zapiše:" Kdor je imel "lepo štimo" (lep glas), je v veseli družbi 
nekaj veljal, pa čeprav ni bil bogat." V tem poglavju predstavlja pevce, priložnosti za 
petje, posebnosti pevskega zaklada, podrobneje se ustavi pri svatovskih pesmih. 
Obdelal je preproste pevske skupine, predvsem fantovske. Posebej je omenil 
posameznike, ki imajo sloves dobre(ga) pevca(ke). Takšna pevka je JUlijana Mak, ki 
ima rokopisno zbirko besedil pesmi. Julijana jih je zapela, Bertej Logar pa jih je 
transkribiral. Takšni zapisi so služili pevcem in pevkam, da so se pesmi, ki jih niso 
poznali, na novo naučili. Zbrali so okoli 250 pesemskih enot. Iz tega gradiva so 
izbrali tiste pesmi, ki so se zdele raziskovalcu tipične za Libeliče. 

V knjigi so predstavljene tudi rokopisne zbirke drugih Libeličanov, npr. Antonije 
Kajzer. 

Zanimivi so seznami pesmi, ki jih je posameznik ali pa skupina pevcev najraje 
pela. Podpoglavje o ljudskih godcih se nanaša na opise godčevskih skupin. 

Poglavje o zimskih praznovanjih in ljudskih običajih v Libeličah je skromnejše. V 
prvem delu obsega osnovnošolske opise zimskih praznovanj: Miklavža, božiča, 

otepanja, silvestrovega in Svetih treh kraljev. V drugem delu pa so etnografski opisi 
bala, vlačenja ploha, pustovega pogreba in steleraje pri Jezerniku. 

Obširno poglavje Iz zgodovine župnije v Libeličah sestavlja več podpoglavij . 
Prvo prinaša seznanitev s starostjo in velikostjo fare. Le-ta naj bi nastala kot prafara 
med leti 1132 in 1154 na ozemlju še starejših prafar Šmihela pri Pliberku in Šmartna 
pri Slovenj Gradcu. Obsegala je naslednje podružnične ali :tupne cerkve: Potoče, 
Črneče, Šentjanž pri Dravogradu, sv. Jedert, Marijo na jezen .. Prevalje, Strojno in 
Kotlje. Prafara je delila usodo svoje pripadnosti različnim cer kvenim organizacijam. 
Najprej so prafaro upravljali iz doberloveškega samostana. Po razpadu oglejskega 
patriarhata leta 1751 je prafara pripadla goriški nadškofiji, po letu 1792 pa 
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lavantinski škofiji. Od leta 1809 so faro Libeliče oskrbovali benediktinci iz Šentpavla 
v Labotski dolini. Po prenosu sedeža Lavantinske škofije v Maribor je prišlo do 
sprememb oskrbe inkorporiranih župnij. Po I. svetovni vojni so Libeliče za kratek 
čas pripadle krški škofiji. Od leta 1922 pa so zopet priključene lavantinski škofiji. 

Naslednje podpoglavje govori o prebivalcih fare Libeliče. Podatki se nanašajo na 
zapise iz kronik za leta 1890, 1911, 1994. Podpoglavji o cerkvi sv. Martina v 
Libeličah in o kostnici - libeliški znamenitosti podrobno predstavita oba pomembna 
spomenika. Današnja podoba cerkve je iz leta 1792, ko je prejšnja stavba pogorela. 
Od romanske cerkve iz II. stol. je ostalo samo nekaj ostankov zidu v zemlji. Iz 12. 
ali 13. stol. je ostal ohranjen okrogli kamer, kjer je bila v pritličju kostnica, zgoraj pa 
kapelica nadangela Mihaela. 

Sledita podpoglavji o libeliški kostnici in nekdanjih libeliških podružnicah. 
Dodani sta dve krajevni pripovedki, ki ju je po pripovedovanju zapisala Viktorija 
Kos. 

Iz opisa libeliške fare Štefana Singerja iz 1. 1983 je podan vrstni red Iibeliških 
dušnih pastirjev. V naslednjem podpoglavju pa so predstavljene nekatere listine iz 16. 
in 17. stoletja. Gre za podroben opis dvanajstih listin, ki jih hranijo v župnišču. 
Govorijo predvsem o reševanja zemljiškoposestniških odnosov. 

V župnišču hranijo tudi Stuffts Register - seznam podložnikov iz leta 1772. 
Stuffts Register je seznam fevdnih kmetov in drugih obdavčen ih oseb cerkve sv. 
Martina, njenih podružnic ter župnišča. Seznam je bil sestavljen po starem urbarju. 

Po zapisih Igorja Glasenčnika je narejen seznam križev in kapel v Libeličah. 
Kapele (7) in križi (14) so podrobno lokacijsko in časovno opredeljeni ter opisani. 

Kot mnogo drugih pomembnih listin se je v Libeličah ohranila tudi župnijska 
kronika iz let 1862 in naprej. Tako v naslednjem podpoglavju Iz libeliške kronike 
sledimo kronološkim opisom najpomembnejših dogodkov, ki so se v posameznem 
letu zgodili. Sledimo delovanju župnikov V. Pucherja (1862-1895), J. Držaniča 

(1895-1900), M. Krejčija (1900-1902), A. Vogrinca 1. (1902-1945). Dodan je tudi 
opis razvoja fare in cerkve po 2. svetovni vojni. V njem so opisane težke razmere, ki 
so nastale z vzpostavitvijo nove politične oblasti. Delovanje župnika A. Vogrin ca IL 
se deli na obdobije od 1947 do 1966 in na obdobje (ki ga je zaznamoval sporazum iz 
leta 1966 med Vatikanom in Jugoslavijo) od leta 1966 do 1982. Po tem letu sledimo 
dosežkom in napredkom v fari vse do leta 1993. 

Zanimivo poglavje je tudi Utrinki iz novejše zgodovine Libelič. Najprej so 
predstavljeni župani in občinski upravniki do leta 1933. Zelo zanimivo in privlačno je 
poglavje o političnih bojih in polemikah v prvem obdobju 20. stoletja, ki je 
predstavljeno s pomočjo citiranja različnih pisnih virov iz tega obdobja. 

Političnemu nasprotovanju med Slovenci in Nemci sledimo od začetka stoletja 
dalje. Opisano je, kako je Libeliče zaznamovala I. svetovna vojna in kako so kasneje 
potekali boji za meje med Avstrijo in Jugoslavijo. 

Najpomebnejša dogodka v zgodovini vasi, ki predstavljata svojevrsten fenomen v 
slovenski in evropski zgodovini, sta vsekakor plebicit leta 1920, ko so se odločili 
živeti v Jugoslaviji, in upor zoper mednarodno odločitev, po kateri so Libeliče 
pripadle Avstriji. Dvoletno ponemčevanje ni rodilo sadov in v jeseni 1922 so zahteve 
za priključitev dosegle svoj višek. Ko je bila meja prestavljena, so Avstrijci vas 
izropali, odpeljali so tudi gasilsko brizgalno. Boj zanjo, ko so jo junija 1923 libeliški 
gasilci ukradli Potočanom in jo pripeljali nazaj, "je bila hkrati krona vroče plebiscitne 
pustolovščine", je zapisal Lojze Kos. 
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Zgodovinskemu utripu vasi sledimo na kronološki način od leta 1923 do 1944. V 
tem obdobju so si prizadevali za ureditev vodovoda, posvečali so se hmeljarstvu. To 
obdobje so zaznamovali "graničarji" in dogodki na meji. Tik pred 2. svetovno vojno 
se je povečal pritisk hitlerjancev. Napomembnejši dogodek, ki se je zgodil med 
vojno, je bila hajka orožnikov in gestapovcev, ki so julija 1944 umorili šest članov 
družine Saberčnik in zažgali domačijo. 

Iz kronike za leto 1945 razberemo, da so se zaradi umikajočih se različnih čet iz 
Jugoslavije prebivalci Libelič sami organizirali v neke vrste vaško stražo. 

Adrijan Zalesnik je pisal kroniko tudi od leta 1946 do leta 1993. Kronološko 
lahko sledimu duhu časa, ki je zaznamoval posamezna leta. Udarniško delo konec 
štiridesetih in v petdesetih letih, ustanovitev zadružnega posestva, nabava traktorja in 
dvotonskega tovornjaka leta 1953. Potekala je elektrifikacija hribovskih predelov. V 
šestdesetih letih je prišel v vas zdravnik, ki je predaval o kontracepciji, dobili so prvo 
redno avtobusno progo Dravograd-Libeliče, predvajali prve kinopredstave, frizerka je 
vsako soboto lepšala Libeličane. 

Sedemdeseta leta so bila v znamenju splošnega napredka; tako so dobili gasilski 
dom s prosvetno dvorano, vrtec, asfaltirano cesto. 

S posodabljanjem kraja in življenja v njem so zagnano nadaljevali tudi v 
osemdesetih letih, ko so do vasi in kmetij v hribih pričeli napeljevati telefon. 
Napeljali so tudi vodovodne linije do vsake hiše. V teh letih se je širilo naselje samo 
z gradnjo individualnih stanovanjskih hiš. 

V zadnjem desetletju se Libeliče vse bolj nagibajo k razvoju kmetijstva in 
turizma. Pred dvema letomaje začel izhajati lokalni "časopis" Libeliški glasnik. 

V nadaljevanju sledita opisa dveh društev - gasilskega in lovskega. Gasilsko 
društvo je bilo ustanovljeno leta 1891. Dodan je seznam večjih požarov iz gasilske 
kronike. Lovska družina Libeliče je krajše predstavljena. Ustanovljena je bila leta 
1946. 

V podpoglavjih o pomembnih in. zaslužnih osebnostih iz Libelič sta predstavljeni 
babica (eba) Marija Messner in najstarejša Libeličanka Marija Ring (* 190 1). 

Obširno poglavje govori o razvoju šolstva v Libeličah - od ustanovitve osnovne 
šole s prvimi poskusi leta 1811 in dokončno ustanovitvijo leta 1818. Iz šolske kronike 
je avtorica črpala podatke o razmerah v šoli, o številu učencev in učitelj ih. Pred 
zgraditvijo sedanje šole leta 1908 je pouk potekal v mežnariji. Pomembnejša učitelja, 
ki sta delovala v Libeličah, sta bila Matija Mencin leta 1879, ki je bil tudi prvi šolan 
učitelj, in leta 1922 Ivo Močnik, ki je v šolo napeljal elektriko, zagrad il vrt, nasadil 
drevesnice, napravil čebelnjak. Z ženo sta bila gonilni sili gospodarskega in 
kulturnega napredka v vasi. Avtorica govori tudi o ureditvi pouka do in po 2. svetovni 
vojni. Po letu 1950 sta pomembno mesto zavzela učitelja Alojz in Viktorija Kos. 

Dodan je seznam vseh učiteljev, ki so učili v Libeličah. Temu sledi opis projektne 
naloge, ki so jo izvedli učenci osnovne šole, z naslovom Razvoj obrti v Libeličah . V 
širšem poglavju so objavljeni spomini Franca Srebotnika na učitelja Iva Močnika. 
Kot zaslužna učitelja sta predstavljena Alojz Kos in Rudi Mencin. 

Pomemben del knjige sestavljajo podatki o libeliških domačijah in posestnikih. 
Gre za pregled hišnih imen, posestnikov in nekaterih prebivalcev na domačijah, ki 
danes sodijo v KS Libeliče. Tako so predstavljene Libeliče, Libeliška Gora, Gorče, 
Tribej in del Črneške Gore. Opisi za posamezno domačijo se delijo v dva dela. Prvi 
del vsebuje krajši opis razvoja v 20. stoletju in so ga pripravili domačini, drugi del 
vsebuje podatke iz starejše zgodovine in temelji na arhivskih virih. Ta del je pripravil 
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avtor knjige. Tako gre za strnjen pregled pomembnih biografskih podatkov za 
prebivalce posameznih kmetij v zadnjih tristo letih. 

Knjigo zaokrožajo izčrpen slovar narečnih besed in abecedno urejen seznam 
hišnih imen. Zelo dobrodošel je dodatek o seznamu slik. Za vsako fotografijo je 
dodan natančen opis oseb na sliki. Sledijo še seznami uporabljenih virov in literature 
in spisek libeliških podjetnikov in organizacij, ki so s finančnimi sredstvi pomagali 
pri ustvarjanju kasete in brošure, ter povzetek v nemškem jeziku. 

Publikacija je izčrpen pregled zgodovine Libelič in okolice od srednjega veka do 
danes. Preseneča pa dejstvo, da so jo napisali domačini sami. 

Poseben vzgojni pomen ima kaseta, ki obuja pozabljeni glasbeni utrip kraja in 
hkrati predstavlja današnjega. 

Ob nastajanju kasete se je pokazalo, kako večplastna in polna je zgodovina kraja. 
Avtorji so s temeljitim delom oblikovali prispevek, s kakršnim se ne more pohvaliti 
prav veliko slovenskih krajev. Zato jim želimo, da, da bi glas njihove vasi ne le daleč 
segel, temveč imel tudi svoj odmev. 

Brigita Rapuc 
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Štefan Lednik 

MEŽICA 1994 

o podobi in preteklosti kraja 
ob njegovi 840-letnici 

(prevod povzetka v nemščino in angleščino: Majda Gregorek; fotografije Štefan 
Lednik in drugi; samozaložba. Mežica 1994) 

Knjigo "Mežica 1994 - O podobi in preteklosti kraja ob njegovi 840-letnici" je 
napisal Štefan Lednik in jo sredi leta 1994 izdal v samozaložbi. Je lepo opremljena s 
številnimi črno belimi in barvnimi fotografijami in kopijami različnih dokumentov, 
zato je privlačna in zanimiva. Po zunanjosti je res podobna monografijam številnih 
naših krajev in območij, vendar bi jo težko imeli za pravo monografijo. Pravilneje bi 
bilo reči, da je to kronika posameznih področij ali pojavov. 

Kljub temu je knjiga za nas dragocena, ker vsebuje številne podatke, ki nam 
omogočajo globlji vpogled v življenje kraja. Avtorja lahko samo pohvalimo, da se je 
lotil takega dela, se naslonil na nekatere arhivske vire in literaturo, vendar moramo 
upoštevati, da po stroki ni zgodovinar in da je preteklost koroškega območja slabo 
raziskana. 

Delo je razdeljeno na tri poglavja: Splošni zgodovinski oris, Glavne gospodarske 
dejavnosti in Rast in razvoj kraja po letu 1800. Dodani so še opombe in viri. 

Prvo poglavje obravnava pojav Mežice in njenega imena, upravno pripadnost, 
cerkev in faro, poselitve, prometne povezave in dogajanje v širšem obmoiju Mežiške 
doline. 

Kot dokaz za nastanek Mežice je avtor navedel prevod listine oglejskega patriarha 
Peregrina 1. iz leta 1154, ko je podelil kapelico sv.Jakoba avguštinskemu samostanu v 
Dobrli vesi. Ime Mežica je v latinski listini zapisano v nemški izgovorjavi "mise". 
Pisec sicer razpravlja o izvoru imen Mežica in Meža, vendar je najverjetnejša razlaga 
Ramovša in Baša, da ime Meža prihaja iz korena, ki je v besedah mezeti, mezi na, kar 
pomeni svet, prepojen z vodo, ali močvirje. O nastanku imen in o njihovem prvotnem 
pomenu ni primerno razpravljati, če nismo jezikoslovci. Vendar velja načelo, da se je 
treba poglobiti v čas, ko je bilo ime prvič zapisano, in v čas, ko je nastalo. Za Mežo 
in Mežico drži, da je bilo ime najprej slovensko, pozneje ga je zapisal Nemec tako, 
kakor ga je slišal, ali pa ga je prikrojil po svoje. Ali pa je ime Meža slovenskega 
izvora, ni gotovo, kajti naši predniki bi ga lahko slišali tudi od staroselcev. 

Podpoglavje o upravno političnem razvoju vsebuje številne podatke, saj se je 
pisec s to problematiko podrobno ukvarjal. Osnovno spoznanje, ki ga knjiga ponuja, 
je, da je bila Mežiška dolina obrobno območje; središča moči so bila izven nje vse do 
nastanka Jugoslavije, ko je vsaj do 1941 bil sedež okraja na Prevaljah in pozneje v 
Dravogradu, središči pa sta bili v Ljubljani in Beogradu. Fevdalno obdobje je 
značilno po tem, da je v njem prevladovala velika razdrobljenost fevdalne lastnine, 
posamezni lastniki pa so imeli nad podložniki različne oblastne pristojnosti.Tako 
stanje je trajalo vse do ukinitve tlačanstva leta 1849. 
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Avtor predpostavlja, da je še v 1. polovici 18.stoletja bila soteska med Mežico in 
Črno brez poti, da je pot tekla od Rehta na štenge, mimo Pika in na Mošenik. Dvorec 
Mošenik ni slučajno na tem mestu, ampak je na pomembnem prehodu med Savinjsko 
dolino in Podjuno. Ta trditev je zelo verjetna, vendar bi bil potreben še trden dokaz. 

Pisec ima prav, da so nemški uradniki popačili številna izvirna slovenska imena 
domačij, zlasti se je to dogajalo od Marije Terezije dalje. Tako se je zgodilo za 
kmetijo Železat ali Železa na Lomu št.16. V 18. stoletju so zapisali kar Schliesser 
(Ključar). To, da je ime nastalo zaradi železa, ki naj bi tam bilo, bi morali dokazati s 
tem, da so ga kdaj pred 18. stoletjem tam tudi pridobivali. Toliko železne rude na 
Lomu zagotovo je, da bi se to lahko zgodilo. Toda to bi bil šele pomožen podatek za 
dokazovanje. 

Nejevoljniški patent iz leta 1782 ni odpravil podložništva, kakor je zapisano v 
knjigi; tlako in dajatve je le omejil, uvedel pa je nekaj ugodnosti za tlačane. 
Pomembno je bilo, da so se lahko tlačanovi otroci odselili in zaposlili kjerkoli ter si 
svobodno izbrali poklic brez dovoljenja fevdalcev. Tudi posestnik je lahko zapustil 
kmetijo, če je mišel sposobnega naslednika. 

Med drugim lahko preberemo, da so v stari Jugoslaviji občine postopoma 
združevali, toda že septembra 1933 so bile v Mežiški dolini združene. Na občinskih 
volitvah 15. oktobra 1933 so izvolili po 24 odbornikov v občinah Črna, Prevalje in 
Ravne, 18 pa v občini Mežica (Službeni list Dravske banovine 1933, str.879). Škoda 
je, da niso navedeni Krajevni ljudski odbori (KLO), ki so nastali 1945. leta. Dodane 
so še skice o "ozemeljskem" razvoju mežiške občine od njenega nastanka do danes. 

Avtor navaja zanimive in verjetne smeri poselitve mežiške in črnjanske okolice, 
vendar zanje še ni zadostnih dokazov. Mežica spada med starejša naselja pri nas, o 
čemer priča 840-letnica, ki so jo obeležili leta 1994. Kdaj in kako je bilo v resnici 
poseljeno to okolje, bo verjetno za trajno ovito v temo. Domnevati smemo, da so bili 
gorski predeli poseljeni že v 12.stoletju (v Sloveniji do okoli 1000 m). V 13. in 14. 
stoletju se je naselitev obrnila predvsem v hribovite predele. Zgodovinarji zatrjujejo, 
da je bil gorati predel med Podjuno, Mežiško in Dravsko dolino poseljen ravno v teh 
dveh stoletjih, torej območje okoli Uršlje gore, Pece, Strojne, Košenjaka in tudi 
Pohorja. 

V knjigi je navedenih nekaj načinov, kako je grof Thurn po zemlj iški odvezi 
(1849) pridobival kmetije. Med njimi je tudi ta, o katerem govori ljudsko izročilo in 
je čisto verjeten. Gre za kmetijo Prevalnik na Ludranskem vrhu; gospodarji so nosili 
enak priimek. Moralo je biti v 2. polovici 19. stoletja. Kmetija je že bila obkrožena z 
grofovsko zemljo. Ker je gospodar ni hotel prodati, so začeli Thurnovi gozdni in 
lovski čuvaji streljati govedo, ki je prestopilo mejo. V nekaj letih je družina zgubila 
vrsto krav in nekaj parov volov. Zaradi tega so se odločili kmetijo prodati komu 
drugemu kot Thumu in so kupili Čuješevo pod Brinjevo goro nad Prevaljami. Zadnji 
pravi gospodar na Čuješevem se je pisal Prevalnik. Največ kmetij so si grofje Thurni 
pridobili v gornjem delu Mežiške doline in okoli Uršlje gore zaradi tega, ker so si tam 
zaokroževali svoje gozdne površine. Poglavje o poselitvi je dopolnjeno s seznami iz 
zemljiških knjig; če bi jih proučili, bi prišli do zanimivih ugotovitev. 

Teza, ki jo ponuja pisec, da je bila največja ovira za izkoriščanje svinčene rude 
težka dostopnost, le deloma drži. Dokaz za to je Idrija, ki je bila prav tako težko 
dostopna. Ko so odkrili živo srebro, je bilo na trgu tako drago, da se je splačalo 
zgraditi prometnice in država si je rudnik hitro prisvojila. Enako je bilo s svincem na 
pobočjih Pece, samo da je konjuktura padla v poznejše obdobje po napoleonskih 
vojnah. 
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Osrednji problem knjige je gospodarski razvoj z glavnim poudarkom na 
svinčenem rudniku. Tu najdemo veliko zanimivih podatkov. Avtor je izpostavil 
elektrifikacijo, ki jo pač najbolj pozna. Potem se zadrži še ob fužinarstvu v Črni in 
Mežici in pridobivanju premoga nad Mežico. Vse do 60. let prejšnjega stoletja se je 
fužinarstvo ali železarstvo v Mežiški dolini ločilo od ostalega fužinarstva na 
slovenskem in avstrijskem ozemlju po tem, da so drugi fužinarj i imeli železovo rudo 
in obsežne gozdove, v Mežiški dolini pa so bili brez rude; imeli pa so premog in tudi 
gozdove. Železarski obrati v Mežiški dolini od Raven, Prevalj, Mežice do Črne so 
uvažali surovo železo z območja Huettenberga. 

Na str. 70 tega poglavja ni jasno povedano, da so bili Angleži le najemniki 
rudnika, kajti BBU (Bleiberger Bleiwerk Union) je s tem prikrila svoje pravo 
lastništvo pred jugoslovanskimi oblastmi. Seveda ne drži, da je Mežiška dolina 
pripadla k Jugoslaviji zato, ker so Angleži želeli priti do rudnika; dolino je rešil 
Franjo Malgaj, ki jo je zasedel 7. novembra 1918. leta. To zasedbo so namreč 
velesile priznale na pariški mirovni konferenci 1919. leta. 

Avtor je navedel še poimenovanja za posamezna rudišča, rudarske naprave in 
orodja in spregovoril o materialnem in družbenem položaju rudarjev. Na str. 97 je še 
zapisal, da so Thurni opustili železov rudnik pri Črni na zahtevo Huettenberžanov in 
tudi to, da je omenjena ruda "sila revna". Dokaz za prvo trditev bi morebiti našli v 
kakem arhivu, za drugega pa bi morali na teren. 

Objavljen je še prevod dela zelo zanimivega poročila o fužini v Črni iz leta 1804 
(shranjen je v Koroškem deželnem arhivu v Celovcu). 

Tretje, zadnje poglavje je obsežno in nabito s podatki. V njem je pisec obravnaval 
vrsto področij družbenega življenja in dela - od gibanja prebivalstva, rasti kraja, 
obrti, turizma do šolstva, narodnostnega, političnega in društvenega razvoja. Uspelo 
mu je predstaviti živahno in pestro politično in društveno življenje med svetovnima 
vojnama. 

Če se zadrži mo pri posameznostih, je zanimivo, da je Mežica dobila prvo pekarno 
šele 1910. leta. Leta 1948/49 so zgradili na Smrečnikovem smučarsko vlečnico, ki je 
bila poleg kranjskogorske druga v "državi", verjetno v jugoslovanski. Zapisano je, da 
je delavsko kulturno društvo Vzajemnost bilo ustanovljeno leta 1933, v resnici pa je 
bilo to leta 1936. 

Pozornost vzbuja podatek, daje bilo iz takratne Mežice (verjetno mežiške občine) 
med 2. svetovno vojno mobiliziranih v nemško vojsko 88 fantov, od teh jih je padlo 
21, torej četrtina. Ko smo pred leti ugotavljali, koliko je bilo v Mežiški dolini žrtev 
nacističnega nasilja, usmrčen ih, padlih partizanov in tistih, ki so nasilje preživeli, smo 
ugotovili, da je bilo med žrtvami 10 % prebivalstva. To število padlih je morebiti 
droben dokaz za tezo nekaterih zgodovinarjev, da bi slovenski narod plačal veliko 
večji krvni davek, če bi Jugoslavija leta 1941 ostala v trojni zvezi fašističnih držav, 
ker bi vsi za orožje sposobni bili mobilizirani in bi umirali na frontah v raznih delih 
Evrope. 

Lepo je, da se je avtor na koncu s kratkimi sestavki spomnil treh velikih 
Mežičanov: župnika Janeza Hornboecka (1878-1942), Vinka Moederndorferja 
(1894-1958) in Josipa Hergoutha (1892-1958). 

Ko sem prebiral Lednikovo knjigo in pisal to poroči lo, me je vzpodbudilo, da bi 
povedal nekaj o odprtih vprašanjih našega poznavanja preteklosti Mežiške doline in 
vse koroške kraj ine (treh koroških dolin). Marsikaj je bilo raziskano in napisano, 
vendar ni bilo pravih temeljitih in podrobnih raziskav. Malo je lokalnih monografij. 
Največje delo so opravili etnografinji dr. Marija Makarovič in mag. Karla Oder ter 
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zgodovinarji NOB (Bogdan Žolnir, Mile Pavlin in Marjan Linasi). Ni primernih knjig 
ali razprav, iz katerih bi se lahko hitro in primerno informirali. Ob vsem tem je res, da 
je ogromno slovenske in avstrijske literature, ki govori tudi o naših krajih, vendar je 
dolgotrajen in mučen posel, da se v tej grmadi knjig dokopIješ do posameznih 
podatkov. 

Držal se bom zaporedja vprašanj, kakor nanje posredno opozarja obravnavana 
knjiga. 

Z upravno-političnim razvojem Mežiške doline in vse koroške krajine se 
dejansko nimamo kje seznaniti. Prav tako ni pregleda nad fevdalnimi lastninskimi 
odnosi, materialnim in pravnim položajem podložnika; ravno tako tudi ne poznamo 
fevdalnih in državnih ustanov in njihovih pristojnosti, ki so obladovale našo krajino 
vse do modernih občin. Problematika poti in prometa nasploh je za naše kraje dokaj 
neznana, tako za starejše kot za novejše obdobje. O gradnji poti in tranzitnih cest ne 
vemo ničesar, neznanka je zgodovina mostov, ne vemo dosti o gradnji železnic, 
splavarjenju na Dravi in plavljenju lesa na njenih pritokih; o nastajanju hribovskih 
poti in kolovozov ter o njihovi uporabi, niti o značilnostih prometa z vprežno živino. 
Prav tako malo vemo o razvoju cerkve in verskega življenja pri nas. 

Pojav grofov Thurnov je pomemben predvsem zaradi gospodarskega razvoja, 
kajti s fužinarsko in rudarsko dejavnostjo so postajali modemi kapitalisti, zato bi bilo 
pomembno proučiti ta njihov razvoj. 

O razvoju industrije v Mežiški dolini je dosti napisanega, vendar je odprtih še 
vrsta vprašanj. Večja podjetja bi potrebovala svojo monografijo (npr. železarna 
Ravne), obdelati bi morali tovarne na Prevaljah, fužine v Črni in Mežici, 
premogovništvo in rudnik v Mežici, separacijo in topilnico v Žerjavu. Odprto je tudi 
vprašanje tehniškega in tehnološkega razvoja, finansiranja, oblik denarnega prometa, 
trgovine, delovne sile in njenega položaja, davčne politike in politike licenc oziroma 
rudoslednih pravic, izobraževanja kadrov, gospodarskih zastojev (na Prevaljah, fužini 
v Črni in Mežici), lastništva, koncentracije kapitala itn. Enako velja za ostali dve 
koroški dolini; tudi tam so nastajali obrati v 18. in v začetku 19. 'stoletja: železarna v 
Mislinji, tovarna kos v Slovenj Gradcu, kovačije na Muti, glažute in pozneje 
kamnolom v Josipdolu. Posebno vprašanje za zgodovino je industrijski razvoj v stari 
Jugoslaviji, med nemško okupacijo in po letu 1945. 

Malo vemo tudi o drugih gospodarskih dejavnostih v zadnjih tristo letih, nejasna 
je podoba o razvoju naselij, stavbarstva nasploh, kulturnega življenja, ljudske 
umetnosti itn. Naj navedem dva primera, ki sta lahko izziv za kakega raziskovalca. 
Prvi uradni tiskani dokument štajerskih deželnih oblasti, ki ga hranijo v Koroškem 
muzeju na Ravnah na Koroškem, predpisuje, da je treba v Mariboru pobirati posebno 
mitnino za platno, ki ga trgovci iz Slovenjega Gradca in Raven (Guštanja) prinašajo 
na tamkajšnji trg. Odkod tem trgovcem platno? Verjetno so ga izdelovali tukajšnji 
podeželski tkalci, saj je bilo še pred 30 leti na naših kmetijah veliko naprav za 
izdelovanje platna - od trlic, frnač do statev. Da je bilo treba predpisati mitnino, je 
gotovo šlo za večje količine. 

Druga taka dejavnost je npr. oglarstvo. Ni dovolj, da vemo, da so og\arili. To je 
treba dokumentirati, saj imamo pisane vire in sledi na terenu. 

Zadnje poglavje v knjigi nas opozarja, da premalo poznamo proces narodnostnega 
boja v dvojni monarhiji oziroma vprašanje germanizacije, nastajanja strank in 
političnega boja, volitev, nastanka in razvoja delavskega gibanja, razvoj šolstva, 
kmečkega in delavskega zadružništva, nastanek in razvoj denarnih zavodov itn. 
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Premalo vemo o obdobju stare Jugoslavije in druge svetovne vojne, prav tako o 
NOB. Ni treba posebej omenjati obdobja zadnjih 50 let. 

Vsekakor dovolj dela vsaj še za eno generacijo - ne samo zgodovinarjev, ampak 
tudi raziskovalcev drugih strok. 

Alojz Krivograd 
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Ob šestdesetletnici prof. Alojza Krivograda 
(1934 - 1994) 

Govoriti o življenjski poti kolega in posebej 
še šefa je poseben izziv, ko moraš presojati 
njegove različne vloge. Vlogo človeka, ki ti 
ponudi roko, da lahko stopiš korak naprej; vlogo 
strokovnega kolega, ki je raziskoval občutljivo 

področje zgodovine; vlogo šefa, ki je ne smeš ne 
preveč hvaliti, ne preveč grajati. Pa vendar so vse 
vloge združene in izražene v delu in osebnosti 
enega človeka. 

Alojza Krivograda, ki je zagledal luč sveta v 
aprilu leta 1934 pri Spodnjem Konečniku na 
Koroškem Selovcu, večina pozna kot profesorja 
zgodovine, ki jo je od leta 1962 poučeval na 
Gimnaziji na Ravnah na Koroškem. Pa ni samo 
poučeval. Pri zgodovinskem krožku je 
navduševal dijake nad branjem dokumentov in 
njihovim raziskovanjem. 

Z raziskovanjem se je ukvarjal tudi sam. Večino časa je namenil raziskovanju 
delavskega gibanja v obdobju med obema vojnama v okraju Prevalje s poudarkom na 
Mežiški dolini. Tri razprave o tej temi so objavljene v treh delih zbornika Med Pec o 
in Pohorjem I. Delavsko gibanje, ki ima začetke v času liberalnega kapitalizma, v času 
industrializacije in rasti delavskega razreda, je povezano z resnično potrebo po 
izboljšanju delovnih in življenjskih pogojev. Delavci so postavljali zahteve za boljše 
plače, za zaščitna sredstva, za skrajšan delovni čas, za boljša stanovanja. Krivograd v 
svojih raziskavah razkriva skrajno neugodne socialne razmere rudniških, jeklarniških, 
papirniških in drugih delavcev in njihovih družin. Ob tem obravnava tudi vključenost 
delavcev v strokovne organizacije in politične stranke, kar jim je omogočilo večjo 
učinkovitost pri uveljavljanju zahtev. Tako sta z vprašanjem delavskega gibanja 
povezana nastanek in delovanje komunistične partije, ki je z aktivnostjo članov in 
programom našla odziv tudi med delavci v Mežiški dolini. Med ustanovitelji stranke 
je bil Prežihov Voranc.2 

Med oblike delavskega gibanja v tistem obdobju sta sodili bojkot volitev in 
stavka. Sodelovanje v stavki, zlasti dolgotrajnejši, je največkrat pustilo težke 
posledice tako za posamezne delavce kot za celoten obrat. To se je pokazalo tudi pri 
stavki kamnosekov v Josipdolu in Hudem Kotu leta 19383

• 

I Delavsko gibanje v Mežiški dolini od nastanka države SHS do šestojanuarske diktature. Med Peco in 
Pohorjem. Maribor 1965. 
Kratek oris delavskega gibanja v Mežiški dolini od 1929 do 1936. Med Peco in Pohorjem. Ravne na 
Koroškem 1975. 
Oris delavskega gibanja v Mežiški dolini od 1936 do 1941. Med Peco in Pohorjem. Ravne na Koroškem 
1986. 
2 Politično delovanje Prežihovega Voranca od leta 1920 do1930. Plenum kultul'(lih delavcev OF 
slovenskega naroda. VII.sklic. Ravne na Koroškem 1979. 
J Stavka kamnosekov v Josipdolu in Hudem Kotu leta 1938. Koroški fužinar 1986 (2); Časopis za 
zgodovino in narodopisje 1985, št.2. 
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Med večletnim pregledovanjem arhivskih virov v Pokrajinskem arhivu Maribor je 
našel tudi dovolj gradiva o delovanju društev, še posebno društva Svoboda. Vsak kraj 
v Mežiški dolini je imel podružnico tega društva, aktivnosti članov pa so bile 
usmerjene predvsem v dramsko in telovadno dejavnost.4 

Kot zgodovinar se je ukvarjal tudi z zgodovino narodnoosvobodilne vojne in je 
avtor temeljnega teksta v delu Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini5

• Prav 
tako je soavtor spominske publikacije žrtvam druge svetovne vojne6

. 

Na področje gospodarske zgodovine je segel s tekstoma o železarni Prevalje7 in z 
referatom o industrializaciji Mežiške doline do prve svetovne vojne8

. 

Službo upravnika muzeja je sprejel jeseni 1979 z upanjem, da bo lahko več časa 
namenil raziskovanju; pa je s tem sprejel še številne druge zadolžitve in naloge. 
Prevzel je vodenje muzeja s stalnimi muzejskimi zbirkami, a brez stalno zaposlenih 
strokovnih delavcev. Začel je širiti muzejsko dejavnost, kar pa je bilo tesno povezano 
z zaposlovanj em delavcev za opraVljanje strokovnih nalog. Muzej pa se je pričel tudi 
osamosvajati in je v tem času postal samostojen zavod. 

Kot predsednik odbora za varstvo naravne in kulturne dediščine pri občinski 
kulturni skupnosti je zaznal izginjanje kmečke arhitekture, ki jo je zanamcem moč 
ohraniti le dokumentarno. S pomočjo študentov etnologije je že v letu 1980 pričel s 
terenskim delom in v desetletju in pol je nastala pomembna dokumentacija kmečke 
arhitekture v Mežiški dolini. Ob skicah in zapiskih je nastalo več tisoč posnetkov, 
katerih avtor je Alojz Krivograd. Zbrano obsežno in dragoceno gradivo pa čaka, da 
ga bo predstavil javnosti. 

Ena izmed njegovih priljubljenih dejavnosti je urejanje arhivskega gradiva. Dva 
fonda sta tesno povezana z njegovim delom: fond Okraj nega arhiva Prevalje v 
Pokrajinskem muzeju Maribor, ki ga je še neurejenega vztrajno pregledoval in je bil 
osnova njegovih raziskov;· in fond mislinjske železarne v Koroškem muzeju na 
Ravnah, ki gaje sam uredil. 

Profesor Krivograd je tudi predsednik Zgodovinskega društva za Koroško in član 
izvršnega odbora Zgodovinskega društva Slovenije. 

Zgoraj omenjena delovna področja in zlasti bibliografske enote predstavljaijo le 
njegova najpomembnejša dela. Ob njegovem življenjskem jubileju mu zaželimo 
trdnega zdravja, da bi lahko zanesljivo izpolnil vse strokovne načrte, ki jih resnično 
ni malo. 

Karla Oder 

4 Kratek oris delovanja kulturnih društev Svobod v Mežiški dolini od 1929. do 1935.leta. Koroški fužinar 
1976, št. 4. 
5 Oris narodnoosvobodilnega boja v Mežiški dolini. Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini, str.4-
24, Ravne na Koroškem 1990. 
6 Spominu žrtev iz Mežiške doline 1941-1945. Ravne na Koroškem 1984. 
7 Železarna Prevalje 1835-1899. Prevalje 1987. 
8 Oris industrializacije Mežiške doline do prve svetovne vojne. Referat na 26.zborovanju slovenskih 
zgodovinarjev, 29.9.1992 v Slovenj Gradcu. Koroški fužinar 1992, št. 2, str. 1-6. 
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Prof. Jože Potočnik - 60-1etnik 
(1935 - 1995) 

Profesor Jože Potočnik, prosvetni in kulturni 
delavec, zgodovinar in mentor, človek, ki zavzeto 
preučuje krajevno preteklost in odkriva ter 
objavlja nove podatke iz te bogate 
kulturnozgodovinske dediščine, je v začetku 

februarja 1995 zaokrožil šest življenjskih 
desetletij in domala 40 let živahnega in za 
pedagoški poklic ter kulturno rast izgorevajočega 
življenja. 

Jožetu Potočniku je tekla zibel na 
Primorskem, v Sušaku, manjšem kraju blizu 
Ilirske Bistrice; kadar le more, vedno pohiti v kraj 
mladostnih spominov. Po učiteljišču v Kopru ga 
je šolska oblast poslala na OŠ v Šentilj pri 
Mislinji, kmalu sta z ženo Dano prišla v Slovenj 
Gradec. Vedoželjnost ga je gnala, da je ob delu 
diplomiral še na 2. stopnji in si tako pridobil 

univerzitetno diplomo. Od 1962 naprej je vztrajal v Srednji šoli Slovenj Gradec, bil 
profesor zgodovine in zemljepisa, predstojnik o.e. ekonomske šole, predsednik sveta 
ustanove in različnih komisij; skratka, danes si dinamičnega razvoja naše srednje šole 
ne moremo zamisliti brez njegovega delovnega deleža, velik pa je tudi prispevek k 
razvoju kulturnih prizadevanj v Slovenj Gradcu, kajti med drugim je opravljal 
pomembne funkcije v Občinski kulturni skupnosti Slovenj Gradec in organizacijskih 
odborih domala vseh slovenjgraških mednarodnih kulturnih prireditev. 

Profesor Jože Potočnik je posvetil ob šolskem delu največ časa in naporov prav 
preučevanju in objavljanju podatkov in spoznanj iz slovenj graške zgodovine. 
Poklicna radovednost je budila nemir in voljo, da je zbiral podatke in gradivo o 
partizanskem boju v Mislinjski dolini in drugih temah: napisal je številne članke o 
preteklosti slovenjgraških podjetij, društev, združenj, prispevke za šolske zbornike, 
Odseve in Odsevanja, Večer, Viharnik, TV-IS, Mislinjsko dolino itd. 

Vsekakor pa predstavlja jedro tovrstnih naporov knjiga o znamenjih NOB v 
Mislinjski dolini, kjer je ob pomnikih iz novejše zgodovine razčlenjeval potek 
zgodovinskih dogodkov in ob njih spremljal usodo ljudi, ki so bili udeleženci teh 
dogajanj. S številnimi črno-belimi in barvnimi fotografijami je zbornik obogatil 
Stanko Hovnik. 

Oktobra leta 1987 je bila natisnjena brošura 15 let Obrtnega združenja Slovenj 
Gradec, katere urednik je bil, hkrati pa pisec osrednjega prispevka o razvoju 
obrtništva v Slovenj Gradcu od davne preteklosti do najnovejših dni. 

Z veliko vnemo se je lotil pregleda zgodovinskih dogodkov za drugo monografijo 
(1992) Slovenj Gradec in Mislinjska dolina (Od davne preteklosti do danes) in tako 
stmjeno predstavil gospodarsko, socialno, politično-upravno in kulturno vlogo 
Slovenj Gradca v preteklosti. Enako zavzeto je nastajala knjižica TUS - Tovarna 
usnja Slovenj Gradec (1990) ob 140-letnici tovarne; njenemu razvoju je sledil od 
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začetka do jubileja, posebno pozornost pa je namenil novejšim spremembam - širitvi 
proizvodnih programov in oblikovanju TOZD. Nazadnje izšla knjižica Od kovačije 
do moderne tovarne (1993); v osrednjem prispevku predstavlja na temelju različnih 
virov življenje in rast najstarejše tovarne v Slovenj Gradcu (od tovarne kos do Fecra 
oz. več današnjih podjetij - največje je Nieros metal): lastništvo, proizvodni 
programi, rast in upadanje zaposlenosti, prodaja na domačih in tujih trgih itd. 
Besedilo spremlja izbrano slikovno gradivo. 

Zadnje pomembno dejanje pa je uredniška skrb za zbornik Slovenj Gradec in 
Mislinjska dolina 1; v tej knjigi so priznani strokovnjaki razgrnili davno in manj 
davno zgodovino naših krajev in potrdili pomen kulturne dediščine tega prostora. 
Knjigaje izšla letos. 

Profesor Jože Potočnik je človek nemirnega duha, zato znova in znova spremlja 
nova spoznanja v zgodovinski stroki, zbira listine, najrazličnejše dokumentarno 
gradivo, stare fotografije, delovne zvezke, članke, zgodovinska pričevanja itd.; 
zbranega gradiva in časopisnih člankov ima doma in v šoli več deset map. 
Nezadovoljen redno opozarja na pomanjkljivost, da ob večjih posegih v prostor ni 
zanimanja, da bi ovekovečili stanje pred spremembo, kar bi za raziskovalce vsekakor 
pomenilo velik izziv. 

Dokumenti, listine, fotografije, zapisi so temeljni vir zgodovinskih podatkov in 
preučevanj, poudariti pa kaže, dajih prof. Potočnik kritično tehta in šele ko je 
prepričan, da so avtentični, jih upošteva, hkrati pa tudi opozarja na pomisleke in 
neskladnosti. Podobno velja za njegov pouk zgodovine v šoli. 

Kot mentor je z učenci pripravil številne prikaze (razstave) o krajevnih 
zgodovinskih in kulturnih dogodkih, zato ni nenavadno, da so se med šolo in 
okoljem, predvsem pa Koroškim pokrajinskim muzejem, Galerijo likovnih umetnosti, 
zgodovinskim društvom in drugimi ustanovami redno spletale trajne delovne in 
prijateljske vezi. 

Za tako široko in plodno opravljeno delo je prof. Jože Potočnik dobil številna 
priznanja in nagrade: med najljubše šteje Vrunčevo nagrado za pedagoško ter 
Bernekerjevo za kulturno delo; posebej pri srcu pa mu je imenovanje za svetnika: 
naziv muje podelilo Ministrstvo za šolstvo in šport v letu 1993. 

Ob 60-letnici si predvsem želi, da bi dočakal svoj "zgodovinski" dan - upokojitev, 
kajti potem bo lahko veliko časa posvetil najljubšemu konjičku - preučevanju 

razgibane preteklosti Slovenj Gradca in Mislinjske doline. 

Čestitamo in želimo, da bi bilo tako! 

Tone Turičnik 
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Šrotnek, risba, Darinko Plevnik, leto 1956. 

Šrotnek (Schrottenegg), Šrotenek, Kačji grad, dvor, dvorec 

Grad Šrotnek je prvič omenjen leta 1609 skupaj s prvim lastnikom Hansom 
Sauerjem. Kmalu zatem je prišel v roke rodbine Kačnik-Gačnik. 

Leta 1914 je dvorec kupil Janez Metarnik (23.5.1849 - 7.11.1930)1. Po ustnem 
izročilu je posest z vsem inventarjem in okrog 30 glavami živine kmalu prodal 
nekemu lesnemu trgovcu. Kupec je venem letu posekal les in zanj izkupil več, kot je 
bila kupna cena vsega posestva. Tedaj se je začel Metarnik kesati in je odkupil posest 
za isto ceno, kot jo je prodal. S tem se je še bolj zadolžil. Z začetkom Prve svetovne 
vojne sta morala sinova na fronto. Ivan je tam padel, Toniju pa je oče ponudil posest, 
da bi bil lahko oproščen vojske, pa ni maral prevzeti zadolženega posestva. Tako je 
Janez izročil posest Rudolfu Kostweinu, hčerkinemu sinu, ki je bil kot nabiralec 
mleka oproščen vojaške službe. Rudolf je še pred koncem vojne poplačal vse 
dolgove. 

Prva upodobitev dvorca je nastala okrog leta 1681 in je objavljena v Valvazorjevi 
Topografiji Koroške, zadnje posnetke pa so naredili leta 1967 ob rušenju. 

Karla Oder 

I Ivan Stopar: Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji (IV. knjiga), Viharnik, LjUbljana 1993, str. 101-104 
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Renesančni obrambni stolpič v Vuzenici - Pistorjev grad "Goteborg" 
(Fotografija je nastala pred letom 1914) 

Vuzeniški stari grad 

G. M. Vischer, Vuzeniški grad 
Topografija Štajerske, 1681 

Grad naj bi pred letom 1238 pozidal Kolon 1. Žalemski, čeprav se prvič omenja v 
listinah šele leta 1288. Zanesljivejši viri o njem poročajo šele leta 1359, ko omenjajo 
tako grad kot tudi stolp nad njim. Po Kolonovi smrti leta 1374 so posest prevzeli 
Celjani, upravnik gradu in gospoščine je postal Hans Liechtenstein Nikolsburg, Več 
desetletij kasneje so Celjske, ki so Vuzenico še priznavali za šentpavelski fevd, 
nasledili Habsburžani ter so grad in posest upravljali z oskrbniki. Menjalo se je veliko 
oskrbnikov in leta 1507 gaje dobil v zastavo Žiga [vniški. V naslednjih desetletjih so 
grad in prebivalce Vuzenice čakali težki časi, kajti to so bili časi kmečkih uporov in 
turških vpadov. Leta 1568 je grad in gospoščino Vuzenica prevzel Krištof Kollnitz, 
ki pa je moral izplačati Ivniške. Kollnitzi so grad prodali in do leta 1663 se je 
menjalo več lastnikov; Hans Karl Kometar pa ga je prodal samostanu dominikank v 
Marenbergu (Radljah). Ob koncu 17. stoletja je bil grad še dobro ohranjen in 
takšnega ga je na bakrorezu upodobil G. M. Vischer (Topografija Štajerske, 1681). 
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Po razpustitvi samostana dominikank leta 1782 je prešel v roke verskega sklada, ki je 
razprodal tudi to posest. Grad naj bi bil takrat že povsem demoliran, saj naj bi po 
požaru marenberškega samostana leta 1780 za njegovo obnovo uporabili gradbeni 
material mogočnih grajskih zidov in ostrešij. 

Kasnejši lastniki ostankov nekdaj mogočnega gradu in preostanka posesti niso bili 
več iz vrst plemenitih družin. Leta 1859 sta bila lastnika Matevž in Terezija Andriz, 
po njuni smrti je posest in grad dedovala Elizabeta Andriz. Leta 1896 je lastništvo 
prešlo na Georga in Rozo Kolar, od njiju pa je posestvo z ostanki gradu leta 1897 
kupil Dunajčan plemenitega porekla Oskar von Pistor, oče slikarja Oskarja von 
Pistorja ml. ter ga namenil sinu. Na Dunaju in v MUnchnu šolajoči se slikar Oskar 
von Pistor ml. (1865-1928), se je leta 1890 poročil z domačinko Ano Verdnik in se 
leta 1897 stalno naselil v Vuzenici. V renesančnem obrambnem stolpiču si je uredil 
skromen dom in atelje, kjer je živel in ustvarjal. Umrl je v Vuzenici leta 1928 in 
komaj štiri leta po njegovi smrti je stolpič, umetnik ga je poimenoval Gt>teborg kot 
spomin na švedsko poreklo svoje rodbine, skoraj povsem uničil požar. Kasneje so ga 
za silo obnovili in v sedemdesetih letih je v njem še bival slikarjev sin Odoaker z 
družino. 

Danes kljubuje času le še ena stena nekdaj obrambi in kasneje tudi bivališču 
grajskih oskrbnikov namenjenega stolpiča. Prav tako je od celotnega grajskega 
kompleksa ostalo le nekaj zidovja nad pečino in ga komaj opazimo. Delo človeških 
rok je narava čisto preglasila, čeprav nam pogled samodejno uide na hrib, ki se 
monumentalno dviga nad Vuzenico in nas očara v dialogu z mirnim tokom reke 
Drave in ob njej položenim trgQm? 

Milena Zlatar 

2Lit.: [van Stopar: Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji (IV. knjiga), Viharnik, Ljubljana [993, str. [45-[47 
Milena Zlatar: Oskar von Pistor (1865-1928), Galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec 1995 
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Dvorec Legen; fotografija nastala pred 2. svetovno vojno 

LEGEN (Lechen), dvorec 

Stal je v ravnini na Legnu pri Slovenj Gradcu. Na njegovem mestu stoji danes 
hiša Legen 22. 

Gospoščina se v srednjem veku ne omenja. Šele 1598 se imenuje Viljem Leysser 
"auf Waldegg und Lehen". 1629 se v zvezi s tedanjim lastnikom jurijem 
Ferdinandom Leysserjem imenuje tudi dvorec Legen - "Schloss Lechen" . Zamenjal je 
več lastnikov. 1737 je graščino dedoval grof Žiga Thum-Valsassina, v posesti 
Thurnov paje bil dvorec tudi še leta 1900, ko gaje posedoval Vincenc grof Thum, pa 
tudi med obema vojnama. Po prvi svetovni vojni je pričel zlagoma propadati. 1937 je 
bil že hudo razvaljen. Po zadnji vojni je dokončno propadel. Danes stoji na njegovem 
mestu preprosto kmečko poslopje, del stare kleti pa po izročilu še izvira iz časov 
nekdanje graščine, katere podobo nam kažejo stare upodobitve. 

po Ivanu Stoparju: Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji 
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KOROŠKI ZBORNIK 
1 - 1995 

Izdalo in založilo 
Zgodovinsko društvo za Koroško 

Uredil: Marko Košan 
Naklada: 1000 izvodov 

Natisnila 
Tiskarna Grafika Prevalje 

junij 1996 

"Zgodovina je kakor mivka, ki spolzi med prsti" 
Edi Koraca 
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