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IN MEMORIAM 

BOGDAN ŽOLNIR (1908-1997) 

28. novembra lani je v Slovenj Gradcu umrl Bogdan Zolnir. 
Rodil se je 13. aprila 1908 v Olimju pri 
?odčetrtku v učiteljski družini. Tudi sam se je 
odločil za učiteljski poklic in leta 1927 
končal učitelj išče v Mariboru. Prvo mesto so 
mu dodelili v Ribnici na Pohorju, pot učitelja 
ga jc zanesla v Belo Krajino, leta 1937 pa je 
prišel v Slovenj Gradec, kjer je v letih pred 2. 
svetovno vojno učil na osnovni šoli v 
Šmartnem. Ob napornem učiteljskem delu se 
je kot vaditelj gimnastike in smučanja ter kot 
planinec angažiral tudi na športnem področju. 
Mladino Je vzgajal v napred- nem, 
narodnozavednem duhu. Prav zato ga je 
nemški okupator že aprila 1941 skupaj z ženo 
Slavico (tudi učiteljico) in sinom Mirkom 

aretiral in zaprl v zbirnem taborišču v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, nato pa za štiri 
leta izgnal v Srbijo, kjer se je vključil v osvobodilno gibanje in se leta 1944 pridružil 
partizanom. Po vojni je še nekaj let učiteljeval na več šolah v Mislinjski dolini, 
nazadnje na nižji gimnaziji v Slovenj Gradcu, ves čas je bil tudi aktiven družbeni in 
športni delavec ter vodja gradnje in obnove šol ter planinskih postojank. 

Nemudoma je pričel zbirati podatke o dogodkih v 2. svetovni vojni in 
narodnoosvobodilnem boju na območju Koroške krajine in zamejske Koroške, za 
karje navdušil tudi svoje učence in prebivalce krajev, kjer je učiteljeval. Gradivo, ki 
ga je zbral, je predstavljalo osnovo za okrajni muzej NOB, ki so ga ustanovili aprila 
1951 v Slovenj Gradcu. '3ogdana Zolnirja so imenovali za prvega ravnatelja. Čeprav 
je biJ vodja muzeja, je v njem do leta 1974, ko se je upokojil, opravljal tudi naloge 
kustosa, raziskovalca in pedagoga. Bil je izredno dejaven, saj je za delo v muzeju 
žl1voval tudi veliko prostih ur, ob tem pa je še vedno našel čas tudi za aktivno delo 
na področju planinstva. Delo v muzeju še zdaleč ni bilo enostavno, saj je bilo treba 
orati ledino. Temeljne literature, na katero bi se bilo mogoče opreti, ni bilo, arhivi so 
bili delno zaprti, politični sistem pa takšen, da je bilo potrebno paziti na vsako 
besedo. Denarja je bilo malo, pa še ta je dotekal od večih občin, kar je povzročalo 
dodatne težave. Kot vse, je tudi te probleme obvladoval, pa tudi obiskovalcev je bilo 
iz leta v leto več. Mnogi se ga še iz otroških let spominjamo kot izvrstnega vodiča po 
muzeju. Zbral je mnogo (okrog petindvajset tekočih metrov) arhivskega gradiva in 
pričevanj, več kot tisoč petsto muzealij, pripravil več odmevnih razstav, napisal 
okrog osemdeset člankov in razprav, knjigo "Partizanski tisk ob Mislinji, Meži, 
Dravi" (1962), v Vestniku koroških partizanov (danes Koroški vestnik) je objavil 
daljše besedilo o partizanskih tehnikah in tisku na območju zamejske Koroške (št. 1-
2, 1990), leta 1994 pa skupaj z Miletom Pavlinom knjigo "Protifašistični odpor, 
Koroška od zaeetka vstaje do Konca leta 1943 ", v kateri je Bogdan Zolnir obdelal 
vzhodni del Koroške.t-'oleg problematike 2. svetovne vojne in NOB na območju 
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IN MEMORlAM 

Koroške to in onstran meje so ga zanimale predvsem naslednje teme: nemška 
okupacija in okupacijski sistem, začetki upora in prve uporniške skupine, partizanska 
saniteta, partizanske tehnike in tisk, ter sklepni boji. Muzej, ki ga je ustanovil in v 
njem triindvajset let ravnateljeval, je v zadnjih letih prerasel v splošni Koroški 
pokrajinski muzej, vendar je delo, ki ga je opravil Bogdan Žolnir, še vedno osnova 
za pomemben del njegove dejavnosti. 

Za svoje delo je bil Bogdan Žolnir večkrat odlikovan, posebej vredno pa je 
omeniti, da mu je muzejska stroka podelila ValvasOljevo nagrado in strokovni naziv 
muzejskega svetovalca. Matična občina Slovenj Gradec se mu je zahvalila z 
Bernekerjevo nagrado za kulturne dosežke, podelila pa mu je tudi naziv častni 

občan. 

Marjan Linasi 
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ZGODOVINA ŽUPNIJE SLOVENJ GRADEC 

Johann SKUK 
[z nemščine prevedel Marko Košan 

ZGODOVINA ŽUPNIJE SLOVENJ GRADEC 

II. Cerkvena uprava v Mislinjski dolini - zgodovina 
pražupnije, župnij in podružničnih cerkva 

Pražupnija sv. Martina v Šmartnem pri Slovenj Gradcu 

Versko središče Mislinjske doline je bilo pri najstarejši zakoniti cerkveni ustanovi v 
dolini - pri sv. Martinu v Šmal1nem pri Slovenj Gradcu. Starodavni župnijski okoliš 
te pražupnije je segal na severu do Drave, vštevši področje okrog Vuzenice, na jugu 
pa do Vitanja. Ker je imelo Vitanje kot sedež grofov iz Friesach - Zeltschacha 
(grofje Breški, 980-1042) že svoj vikariat, ki je bil cerkveno podrejen Sv. Martinu 
pri Slovenj Gradcu, je moral Sv. Martin v tem času že obstajati kot materinska 
župnija. I Po letu 1170 se je od Sv. Martina odcepila "kapela Gratz" na Grajskem 
hribu pri Slovenj Grudcu, ki je bila bogato opremljena ustanova krških dednih 
oskrbnikov2, sorodnikov sv. Heme, ustanoviteljice krške škofije. Ustanovitelj Sv. 
Pankracija je bil zemljiški gospod, Sv. Martina pa patriarh. Od tod izhaja nenavaden 
položaj župnije Sv. Pankracija: velik otok sredi pražupnije Sv. Martina. 

Poročila o pražupniji Sv. Martina v Šmartnem so zelo skope. S tem patrocinijem 
se kot "sancti Martini de Grez"J prvič pojavi leta 1265, ko istočasno izvemo, "quod 
ecclesia sancti Nico/ai sit dicte p/cbi saneli Martini tamquam filia matrici ecclesie 
immediate suhiecta". Gre za eks imi rano grajsko kapelo sv. Nikolaja na Vodrižu. V 
popisu desetine iz leta 1296 se prav tako omenjata župnija "Ses. Martim/s in Grez" 

in tamkajšnji župnik4 
Ob papeškem davku, ki ga je 23. novembra 1323 razpisal kardinal Bertrand je na 

"plebes sli Martini prope Windischgmz" padlo plačilo štirih mark, na župnijo sv. 
Pankracija sedem mark šestdeset in na župnijo Vuzenica tri marke petintrideset.s 
Potemtakem je imela župnija sv. Pankracija daleč največje prihodke. Proti temu 
dejstvu bi lahko govoril le dokument, v katerem je patriarh Paganus iz Ogleja leta 

[ Kovačič, Franc: Zgodovina [avantinske škofi.ie 1228-1928, Maribor 1928, str. 107. 

2 Erihllterllngen zum Hislorischen Allas tlel' osterreichischen A[pen[iinder, izdaja Akademije znanosti na 
Dunaju (v nadalj. Erl.). II. oddelek: Cerkvene in fevdalne karte, I. del: Štajerska (uredil Hans 
Pirchcgger). Dunaj [940, str. [64 . 

3 Fe[icelli. M. von Liebenfds: Steiermork im Zeitmllmc vom achlen bis zum zwblften Jahrhundert, 
Beitriige 10, 1873, str. [ 17. 

4 Kovač. Karl: Ein Zehentverzeichnis aus der Dibzese Aquileja vom Jahre 1296, Milteilllngen des 
Institlltcs fiir osterreichische Geschichtsforschllng (MIOG) 30, 1909, str. 633; Monumenta historica 
ducat LIS Carinthiae (MDC) YI, str. 226, št. 328. 
5 Štajerski deželni arhiv, Gradec (ŠDA): Kop . pap. [917 h. 
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JOHANN SKUK 

1329 dovolil nameravano menjavo nadarbin med župnikoma Pelegrinom iz 
Šmartnega in Henrikom s sv. Pankracija.6 Obe župniji bi torej morali imeti enak 
dohodek. Vendar pa kot kaže vendarle ni bilo tako. Ocena nadarbinske vrednosti 
župnUe sv. Pankracija iz leta 1350 je znašala 30 mark soldov (sic), tiste v župnijah 
sv. Martin in Vuzenica pa 20 mark soldov, kar je pomenilo znatno razliko'? 

Poudariti pa je treba, da je župnija sv. Martina ohranjala stare razmere, saj ni 
imela nobene grajske cerkve, povezane z gospostvom, ki bi se lahko zaradi 
spremembe lastnika gospostva spreminjale, medtem, ko je šlo v primeru sv. 
;lankracija za cerkev s starimi lastninskimi cerkvenimi pravicami in zato močnejšim 
vplivom deželne gospoščine. 

Kljub temu pa so župnijo v Šmartnem pod svoje varstvo vzeli avstrijski vojvode, 
a je vpliv njihove moči težko dokazati. Vojvoda Wilhelm je kot dedič Hauga iz 
Tybeina leta ]397 sporočil skrbniku gospoščine Slovenj Gradec Rudolfu iz 
Walseeja, da je v svoje "sondern seherm und gnad" vzel župnika Gerlacha Mi.itleina 
iz "sand Merten" pri Slovenj Gradcu in njegovega brata Wysenta, župnika pri sv. 
Pankraciju in bo "sy und die obgenante ire pharrkhirehen vestiRklieh halten und 
sehirmen bey all den reehten, ji-eyhaiten, gnaden und guten gewonhaiten, die sie von 
alter herbraeht und gelU/bI haben"8 To zaščitniško pismo je edino, meni doslej 
znano in se tiče župnije sv. Martina. Že zelo zgodaj so se iz pražupnije Šmartno 
izločili mnogi vikariati. Najprej se je osamosvojil najbolj oddaljeni vikariat Vitanje s 
patrocinijema apostoloma Petrom in Pavlom. Župnija v Vitanju se prvič omenja v 
popisu desetine leta 12969, medtem ko je morala tamkajšnja cerkev stati že leta 
1036. 10 Na staro odvisnost še danes spominja zavetniška pravica, ki jo je ohranila 
pražupnija Šmartno. 

Sv. Nikolaj v Vuzenici, lastninska cerkev vuzeniških gospodoVi 1 , se je tudi ločila 
zelo zgodaj. Potem, ko se prvič omenja leta 1238 12, je bila že 1254 samostojna. 13 

Leta 1265 je nastal spor med župnikom pri sv. Martinu in vuzeniškim župnikom 
zaradi uveljavljanja zavetniške pravice. Oba sta si lastila pravico postavljanja in 
odstavljanja. Patriarh je cerkev eksimiral od vsake odvisnosti.1 4 V omenjenem 
popisu desetine iz leta 1296 je navedena tudi cerkev v Vuzenici, ki pa je šteta v 
koroški arhidiakonat. 1:; 

6 ŠDA, Kop. pap. 1984 f, v Vidmu, 14. avgusta 1329; glej tudi Zahn: Beitrage 7, 1870, str. 91. 

7 Zahn: Archivalische Untersuchungen des Herzogthums Steiermark, Beitrtige 7,1870, str. 126. 

8 ŠDA, Kop. pap. 3905; Dunaj, 15. marec 1397. 

9 Kovač: MIOG 30, 1909, SIr. 633. 

lOpo letopisu lavantinske nadškofije. Maribor 1934, str. 89. 

II Kovačič: op. cit., str. 109. 

12 ErI. WI, str. 137. 

13 Pirchegger, Hans: Geschichte der Steiermark 1282-17401, Gotha 1920, str. 307. 

14 ErI. 1111, str. 137. 

15 Kovač: MIOG 30, 1909, str. 633. 
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ZGODOVINA ŽUPNIJE SLOVENJ GRADEC 

Povsem jasen pa je nastanek cerkve v Kotljah. Patriarh Marquardus je 25. 
oktobra 1367 dovolil župniku Marquardu Parthammerju iz Šmartnega, da v svoji 
župniji v kraju Kotlje zgradi kapelo na čast sv. Neže in mučenikov Primoža in 
Felicijana ter tam nastavi kaplana. 16 Patriarh pa je izrecno poudaril: "Nolentes ex 
hoc matricis ecclesie juribus in aliquo deragare: immo quod eadem capella sine 
cimiterio existens, subiecta existat plebi predicte, praut alie capelle in Aquilegiensi 

diO(;esi subiecte existunt".17 Cerkev v Kotljah je bila v celoti odrezana od župnijske 
cerkve v Šmartnem, saj je bila vmes župnija sv. Pankracija. Če so hoteli verniki k 
svoji župni cerkvi, so morali prečkati slovenjgraško faro. Tudi svoje mrtve so morali 
prek te župnije nositi na pokopališče pri sv. Martinu. Stare pravice in razmerja, ki so 
iz njih izhajala, so bila v tistem času pomembnejša kot potrebe vernikov. Kasneje so 
tudi Kotlje postale samostojna fara z vsemi pravicami. Zavetniško pravico pa je še 
vedno uveljavljala župnija Šmartno. 

Sv. Pankracij in stara lastninska cerkvena pravica 

V zadnj i četrtini Il. stoletja se je v oglejskem patriarhatu zgodil velik preobrat. 
Namesto starega cerkveno lastninskega sistema se je uveljavil čvrst sistem župnij .18 
Te prve "materinske" župne cerkve so se ohranile do 15. stoletja, vsakršne ločitve 

prej je težko dokazati. V duhu te nove župnijske cerkvene organizacije se je po vsej 
priliki v župnijsko cerkev preobrazila tudi lastninska cerkev slovenjgraških 
zemljiških gospodov. 

Ustanovitelj cerkve sv. Pankracija je Ic-lo oskrbel z zadostnimi dohodki, nastavil 
svojega duhovnika - kaplana in ga tudi sam plačal. Graščak pa ni bil zgolj zaščitnik 
svoje cerkve, temveč tudi patron. Kdaj je bila cerkev sv. Pankracija ustanovljena in 
kdo jo je ustanovil, ne vemo. Prav gotovo pa je patriarh tej pomembni lastninski 
cerkvi že zelo zgodaj podelil lastni duhovoijski okoliš, duhovniku pa maševaIno 
pravico. Duhovnija je bila zelo obširna in je morda pokrivala celotno področje 
slovenjgraškega gospostva.1 9 Vendar ni znano, na pod lagi česa so podružnice 
spadale bodisi pod Šmartno ali pod župnij o sv. Pankracija. Morda so podružnične 
cerkve, ki so nastale na področju posamezne župnije, tej preprosto pripadle. Kadar 
se je katera izmed podružnic izločila iz katere od župnij, ni pripadla drugi, temveč se 
je osamosvojila. Popravki meja med župnijama Šmartno in sv. Pankracij, zadevale 
pa so tudi podružnice, so se zgodile šele v času po reformaciji in jožefinskem času in 
so bile zgolj praktične narave. 

Zaradi bogato preskrbljene cerkve sv. Pankracija je kmalu nastal hud spor med 
belinjskim samostanom v Furlaniji in savinjskim arhidiakonom Berloldom. V 
začetku januarja 1174 se zaradi "controversia, quam ... Richerius Belliniensis ab bas 

16 Notizcnblatl der Akademie der Wissenschaften in Wien 8, 1858, str. 489. 
17 Citiram) po Trstcnjaku: Kres Il, 1882, str. 284. 
18 Klebel, Ernst: Zur Geschichte der Pfarren und Kirchen Kiirntens, Carinthia 1, štev. 116, 1926, str. 14. 
19 Domovinski atlas Štajerske, izdalo Štajersko zgodovinsko društvo (Historischcn Verein fur 
Steiermark) v Gradcu (1946 - 1949); glej tudi: cerkvene karte v Domovinskem atlasu za Štajersko pred 
1218 in okoli 1500, skupaj s Pircheggeljevo razlago, str. 8. 
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JOHANN SKUK 

pro eeclesia saneti Paneratii de Graz eum Bertoido Saunensi arehidiacono 

habebat ... "cerkev v Slovenj Gradcu prvič omenja po imenu. 2o 

Patriarh Ulrik II., ki mu je papež Aleksander III. podelil apostolsko poslaništvo, 

je hotel posredovati v tem konfliktu 21 

V začetku je opat v svoji pritožbi trdil, da mu cerkev sv. Pankracija v Slovenj 
Gradcu de iure pripada in mu zato višji duhovnik dolguje štirinajst srebrnih mark. 
Vrhu tega bi se moral Bertold odpovedati svoji službi, ker se ni držal dogovorjenega. 
Arhidiakon na drugi strani pa je zatrjeval, da zahtevam "tum ex perseculione, quam 
a marchione YSlrie nomine Perloido et ah aliis sustinebat, tum ex nimia paupertate" 

ni mogel zadostiti in je prosil prizanesljivosti 22 

Patriarh je odločil, da mora opat arhidiakonu podeliti položaj pri cerkvi sv. 
Pankracija, Bertold pa mora njemu in njegovemu samostanu letno ob Marijini 
svečnici založiti dve srebrni marki. Če pa višji duhovnik ta "cenzus" ne bi vsakokrat 
izročil pravočasno, bi dobil opat cerkev nazaj in bi jo lahko podelil komu drugemu. 
Poleg tega je moral Bertold pod prisego obljubiti, da bo do prihodnjega praznika 
Janeza Krstnika vrnil ali nadomestil vse tej cerkvi odtujene posesti, sicer bo "tam de 
violatione fidei, quam de dilapidatione eeclesie reus teneatur et iudieetur. ln his 
autem severitate iuris decidimus ut seneetuti et neeessitati archidiaeoni 

consulamus".23 Samo s to razsodbo pa konflikt še dolgo ni bil poravnan. 
Papež Aleksander lJI. je moral belinjski samostan vzeti v svoje varstvo in mu v 

prvi vrsti potrditi "cap e Ila m, quae dieitur Grace, eum deeimatione et aliis tam 
spiritualibus quam tempuralibus, que ad ipsam pertinere noseuntur", kot je to že 

storil patriarh Ulrik.24 Opat in menihi so se tako lahko obrnili kar na apostolski 
sedež, ako bi j ih kdo nadlegoval. 

Leta I 178 je lahko patriarh sporočil veselo novico, da so v njegovi navzočnosti 
spor zaradi "eeclesia saneti Pangratii de Grace" med savinjskim arhidiakonom 
Bertoldom in belinjskim opatom Rikerijem dokončno poravnali. 

Visoki duhoven je ponovno prisegel, da bo od sedaj letno, na praznik Marijine 
svečnice opatu in njegovemu samostanu "pro ecclesia de Grace, quam per ... 
aMatem tenet", plačal dve marki. Prav tako si bo iskreno prizadeval, da bi do 
naslednjega Mihaelovega praznika povrnil odtujene posesti. Bertold si je dalje 

20 Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark (v nadaljevanju UB), izdal J. Zahn, I. del, str. 525, št. 
554; glej tudi: Zahn: Beitriige 7, 1870, str. 95; Tangi, Karlmann: Windischgratz und die Herren von 
Windischgratz bis zu ihrer Erhebung in den Freiherrenstand im Jahre 1551, Mitteilungen 12, 1863, str. 
L83; Trstenjak: Kres 1, 1881, str. 129. 

21 Schmidinger, Heinrich: Patriarch und Landesherr (Die weltliche Herrschaft der Patriarchen von 
Aquileja bis zum Ende der Staufer), Publikationen des Osterreichischen Kulturinstituts in Rom, Gradec, 
Kaln 1954. 

22 UB 1, str. 525, št. 554. Andeški mejni grof Bertold, ki je v tem času že posedoval provinco Slovenj 
Gradec, je hotel priti tudi do bogatih župnijskih nadarbin in je zato pritiskal na imetnika Pankracijeve 
cerkve. 

23 ibid. 

24 Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku (F. Kos) N, str. 280, št. 550a, Anagni, 29. junij 
1174 - 1176. Poimenovanje "Capella" kaže na to, da gre za lastninsko cerkev, ki pobira svojo desetino in 
je torej župna cerkev s svojim duhovnijskim okolišem. 
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naložil obvezo, da ne sme zastaviti nobene od posesti te cerkve ali jo kadarkoli pod 
kakršnokoli pretvezo odtujiti. Če se ne bi držal tega dogovora, bi moral cerkev sv. 
Pankracija vrniti v roke opatu, in sicer v navzo-nosti patriarha, "sicut in alio scripto 

nostro (d)e priori concordia confeclo contine/ur ... ".25 V tem primeru arhidiakon ne 
bi mogel več dobiti cerkve in pod nobenimi pogoji preprečiti, da bi jo obdržal opat 
in belinjski samostan. Opat na drugi stran pa je moral zatrdno obljubiti, da ne bo 
proti arhidiakonu ničesar več storil, ne glede na to, da se ta ni držal poprejšnjih 
dogovorov. Vendar pa bodo vse nekoč postavljene določbe ponovno začele veljati, 
če Bertold ne bi plačal davka v trdno postavljenem terminu in izpolnil dano obljubo. 

Kljub temu dodatnemu zagotovilu in določbam tako s strani apostolskega sedeža 
kot s strani patriarha, so bila posestva belinjskega samostana, med njimi cerkev v 
Slovenj Gradcu, še vedno v nevarnosti . 

Tako je moral Papež Urban III. leta 1186 posesti in samostan sam vzeti "sub 

beati Petri et nostra protectione".26 Podelil mu je "specialiter ... capellam, que 
dicitur Graze", z vsemi pritiklinami, ko je to že napravil pokojni patriarh. Menihom 
je odobril pravico, da se lahko v primeru, da bi jih kdo ogrožal, obrnejo na 
apostolski sedež. 

V resnici je opat to svojo pravico uporabil že po dveh mesecih. Pri papežu 
Urbanu III. se je pritožil čez mejnega grofa istrskega in njegovega sina, ker sta 
protipravno zasedla župno cerkev v Slovenj Gradcu, ki jo je nekoč samostanu s silo 
iztrgal že štajerski mejni grof Otakar (umrl 1164), ter zavrnila njeno izročitev.27 
Urban TIl. je oglejskemu patriarhu naročil, da mora z vso resnostjo opozoriti 
mejnega grofa in njegovega sina ter ju pozvati naj omenjeno cerkev po mirni poti 
čimprej vrneta samostanu, prejete dohodke pa brez obotavljanja nadomestita oz. v 
navzočnosti patriarha brez odloga zadostita pravici. V primeru, če tega ne bi hotela 
storiti, ju lahko patriarh s cerkvenimi kaznimi k temu prisili, razen tega pa nad 
cerkvijo sv. Pankracija izreče interdikt. To papeško naročilo je potrebno izpeljati 
tako, da se belinjskemu opatu ne bo več potrebno obračati /lad sedem apostolicam 
laborare".28 

Ali je patriarhu s posredovanjem uspelo končati spor in belinjski opatiji vrniti 
njihove dobrine, o tem viri molčijo. Številni spori pa vsekakor pričajo o veliki 
pomembnosti, ki so jo že v tem času pripisovali slovenjgraški župniji. Zanjo so se 
potegovali mogočneži, a v prvi vrsti za njeno veliko posest. 

Črto pod številne pritožbe in spore, ki jih je v zvezi s slovenjgraško cerkvijo 
sprožala belinjska opatija je leta 1246 naredil patriarh Bertold. Opat Wecello se je 
namreč zopet pritoževal čez nekatere, ki so se hoteli polastiti njegovih samostanskih 

25 UE I. SIr. 562, št. 595. 

26 UE II, sIr. 1 1, št. 17; Gradivo lV, str. 363, št. 718, Verona, 19. janua.tja 1186 ali 1187 

27 UE 1, SIr. 649, št. 675; Gradivo lV, sIr. 365, št. 722: Verona, 3. marec 1186 - 1187. 

28 UE 1, str. 649, št. 675. 

13 



JOHANN SKUK 

posestev29 Obsežna pritožba je v prvi vrsti naperjena proti goriškemu grofu 
Maynardu, ki se je polastil gradu Cormons in hotel znova uživati skrbniške pravice, 

ki so se jim njegovi predhodniki sicer že odrekli.30 Opat pa se je pritoževal tudi čez 
samega patriarha, češ, da mu odteguje pravico do "capella de Grez". 

Prav ta listina nam razkriva popolnoma nov pogled na odnose patriarha BertoIda 
do cerkve sv. Pankracija. 

Andeški grofje so bili posestniki Slovenj Gradca že od sredine 12. stoletja. 
Naselbino so velikopotezno podpirali, saj so sezidali mestno obzidje z mitnico, tukaj 
so kovali denar. Grad, ki je bil postavljen na pomemben položaj na hribu, je varoval 
področje pred tujimi posegi. Ob svoji izvolitvi za patriarha leta 1218 je bil Bertold 
solastnik Slovenj Gradca. Deset let kasneje, po smrti brata Henrika, je Slovenj 
Gradec v celoti pripadel Bertoldu. Sedaj je bil veni osebi deželni, zemljiški in 
cerkveni gospod, slovenj graške župnije pa ni več hotel prepustiti belinjski opatiji. 

Župnije in podružnične cerkve 

Sv. Pankracij je bil sprva lastninska cerkev grajskih gospodov, zato navkljub 
velikemu duhovnijskemu okolišu ni imela podružnic. Šele, ko se je naselbina 
odmaknila od župne cerkve, je bila v novo nastalem Slovenj Gradcu ustanovljena 
prva podružnična cerkev. Andechs-Meranci, ki so niže, sredi kotline, zasnovali novo 
naselbino, so poleg skrbi za varnost trga (sezidali so mestno obzidje) poskrbeli tudi 
za duhovno življenje svojih podložnikov in sezidali cerkev. 30. aprila 125 I je 
patriarh Bertold celotno posestvo v provinci Slovenj Gradec daroval oglejski 
cerkvi. 31 Darilno listino je izdal v nanovo sezidani cerkvi sv. Elizabete, ki jo je 
istega dne posvetil. Ker se je ta slavnostni dogodek vršil "in presentia dominorum ... 
(manjka ime) ... et Richerii, sacerdotum de Windischgratz" lahko domnevamo, da sta 
ta dva duhovnika vsaj deloma opravljala božjo službo v samem Slovenj Gradcu, 

bržkone pod nadzorom glavnega župnika s sv. Pankracija.32 Koliko je, vsaj v tem 
prvem času, duhovnik v mestu smel uveljavljati župnijske pravice, ni mogoče 

ugotoviti. Ker je župna cerkev z župniščem ležala extra muros opidi Windischgraz" 
so morali zaradi nočnih obhajil odpirati mestna vrata, kar pa ni ustrezalo interesom 
splošne varnosti mesta. Zaradi tega lahko domnevamo, da je bil od ustanovitve 

29 Wiesflecker, Hermann: Die Regesten der Grafen von Gorz und Tirol, Pfalzgrafen von Kiimten, 
Publikationen des lnstitutes fur osterreichische Geschichtsforschung, Innsbruck 1949, 1. del, str. 136, št. 
516, Oglej, 7. februar 1246. 

30 Gradivo V, str. 415, št. 878, Oglej , 7. februarja 1246. Belinjska opatija je imela veliko raztresene 
posesti. Opat se je namreč pritoževal čez devinske gospode v zvezi s sv. Janezom na Krasu, čez Vongina 
iz Manzana zaradi dveh hub v vasi Rejana, čez Stefana iz Castronova zaradi skrbništva v Melerettu, čez 
Janeza in AdaIberta iz Cucaneje zaradi hube v Brazzanu , čez Pregonijo iz Segnimbercha zaradi desetine 
v va~i "sub carso", čez nekatere oglejske meščane , čez gastalde iz Flumisella zaradi neke neupravičene 
gradnje mlina, čez f-1enrika iz Ogleja, čez patriarha samega zaradi polovice mlina pri Marcillani in zaradi 
že omenjene kapele v "Grezu"; glej tudi: Wiestlccker: Regesten 1, str. 136, št. 5J 6. 

31 UB III . str. 1'13, št. 88. 

32 Župnik sv. Pankracijaje bil takrat Crafio, sočasno kanonik v Ogleju; glej tudi: Mitteilungen 12, 1863, 
str. 183; Zahn: Beitrage 7, 1870, str. 95; Trstenjak: Kres 1, 1881, str. 466. 
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Elizabetine cerkve v mestu vsaj en duhovnik, ki je smel opravljati nekatere 

dušnopastirske naloge in "salvo iure et ohoedientia ma/ricis ecclesie".33 
Naziv "matrix ecclesia" za sv. Pankracija srečamo v listinah prvič sredi 14. 

stoletja, čeprav je cerkev svojo desetino pobirala že od leta 1174 in ji zato lahko 

pripisujemo določen župnijski okoliš34 

Na prošnjo slovenjgraškega župnika Pilgrima je patriarh Bertrand leta 1342 na 
mesto vikarja Elizabetine cerkve imenoval Nikolaja iz Slovenj Gradca, "qui pius 
duc/us considera/ione matrici ecclesie tue plehis redditus qua/uor marcharum in 

reddi/ihus ad usum curie de honis patemis e/ propriis perpetualiter deputavit". 35 

Že omenjeni spor belinjskega samostana z grofi in nad škofi zaradi te župnije je 
pustil njeno nadarbinsko bogastvo nedotaknjeno. Leta 1292 je Eberhard, vikar 
slovenjgraške župnije, plačal župniku Filiponu de Laturre, ki je bil obenem kanonik 

v Ogleju ter tam živel, 30 mark novih oglejskih pfenigov.36 Naslednjega leta je 
Filipon svojemu vikarju Eberhardu proti plačilu 45 mark oglejskih pfenigov 
prepustil "omnes reddi/us et proventus ... plebis sti. Pancracii ad eundem dominum 
Philipponum per/inentes ad omne ipsius domini Heherardi periculum, guerre, 
tempestatis et cuiuslibe/ alterius inopinanti eventus, excepta guerra generali, que 
lotam con/ratam et plebem destrueret, quod de redditibus et praven/ihus diete plehis 

nihil perciperetur".37 Velikosti dohodkov so bile primerne tudi davščine. V letu 
1330 je morala župnija Slovenj Gradec zbrati 7 mark in šestdeset denarjev 

papeškega davka. 38 

Oznaka "župnija Slovenj Gradec" za župnijsko cerkev sv. Pankracija ni najbolj 
primerna. Cerkev se je nahajala na grajskem griču pri Starem trgu. Vendar je ime 
"župnija Stari trg" prodrlo šele v poreformacijskem času, in sicer za novo župnijsko 
cerkev sv. Radegunde v Starem trgu. Postalo je namreč očitno, da cerkev sv. 
Pankracija na grajskem hribu ne bo moč obdržati kot župnijsko, saj je bil dostop do 
nje, zlasti pozimi, zelo težaven. Ko ga je zapustil, je župnijsko stanovanje na hribu 
vedno bolj propadalo, zato je cesar Maksimilijan o priliki obiska Slovenj Gradcu v 

letu 1495 ukazal odstraniti ruševine gradu, skupaj s pripadajočim župniščem. 39 

Nadvojvoda Ferdinand je potem 10. oktobra 1522 župnikom sv. Pankracija odkazal 

novo bivališče v "kuriji" v Starem trgu.40 Sv. Pankracija so zaradi nedostopne lege 
opustili kot župnijsko cerkev in jo obdržali kot podružnico, uradno pa so jo do danes 
vodili kot "sv. Pankracij v Starem trgu". 

33 ŠDA, Kop. pap. 2205 c, Čedad, konec junija 1342. 

34 Gradivo lV, str. 280, št. 550 G, Anagni, 29. junija 1174 - 1176. 

35 ŠDA, Kop. pap. 2205 c. 

36 ŠDA, Kop. pap. 1422 d, Čedad, 10. septembra 1292. 

37 ŠDA, Kop. pap. 1422 e, Čedad, 13. september 1292. 

38 Notizenblatt 8, 1858, str. 126. 

39 Trstenjak: Kres Il, J 882, str. 543. 

40 ŠDA, Orig. pap., Dunajsko Novo mesto, 10. oktobra 1522. 
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A. Zavetniška pravica 

Pri pomembnem položaju slovenjgraške fare, tako v materialnem pogledu kot v 
smislu začasnega sedeža arhidiakona, je igrala odločilno vlogo lastninska pravica. 
Dokler so bili patriarhi teritorialni gospodje Slovenj Gradca, so imeli tudi nesporen 
duhovni fevdnoposestniški vpliv na župnUo. Položaj pa se je naenkrat spremenil, ko 
je po dunajskem miru leta 1362 Slovenj Gradec pripadel Habsburžanom. Oni so 
smatrali zavetniško pravico kot del gospostva in nemudoma zahtevali svoje fevdalne 
pravice. 

Po smrti slovenjgraškega župnika Pilgrima se je s pomočjo vojvode župnije leta 
1364 polastil duhovnik Johann de Pergaw. Patriarh Ludvik je Johannu de Pergawu v 
pismu skušal pojasniti pravno stanje: "Quod tu nulio fultus iusto colore vel titulo, fe 
ipsum in plebe seu curata ecclesia sancti Pangratii in Windischgretz nostre 
Aqllileiensis diocesis ... ad n o str a m spectans c o Il ati one m per potentiam 
intrusisti non permittens, immo mani.festum prestans impedimentllm, ne ... presbifer 
Johannes de Augusta, cui ipsam cum omnibus illribus suis ordinaria auctoritate 
contullilJlus, eius apprehendat pacificam et in ea tamquam verus plebanus ... cu ram 
exerceat animarum ... ".41 

Pod grožnjo cerkvene kazni je patriarh ukazal vsiljivcu naj cerkev prepusti 
pravemu župniku, ki ga ob prevzemu ne sme ovirati. Če pa bi imel še vedno 
pomisleke o kakšnih svoj ih pravicah do fare, bi se moral po prejemu tega pisanja 
"vel affixioni ipsarum in foribus dicte ecclesie sti. Pangracii aut ad ianum 
habitationis tue in Padua" pojaviti pred patriarhom v Čedadu, ali pa pred Gvidom iz 
Bononija, proštom cerkve sv. Feliksa v Ogleju. 

Istočasno je patriarh seznani I "universis vicariis titulanis et ecclesiarum 
rectoribus et ministris in plebe et curia sancti Pangratii de Windisgretz", da bo 
slovenjgraško faro - "ad nostram spectans collationem" - podelil duhovniku 
Johannesu de Augusta. Vendar je sedaj patriarh moral izvedeti, da je župnik, ki ga je 
imenoval "nulattenus est admissus, asserentibus nobilibus et aliis habitatoribus 
tene et plebis de Windisgretz, quod quidam nobilis de Pergaw se de mandata incliti 
domini ducis Austrie ingesserat et intromiserat de eadem ".42 

Patriarh Ludvik je pozval slovenjgraško duhovščino, naj prizna Johannesa de 
Augusta za svojega pravega župnika, ki ga morajo spoštovati in mu izkazati 
pokorščino. Vsi farani morajo "in matrice ecclesia sancti Pangratii et aliis ecclesiis 
sibi subiectis infra missarum sollempnia, cum ade rit multitudo populi" biti po 
naročilu patriarha pod grožnjo cerkvenih kazni pozvani, da naj ubogajo izbranega 
župnika in mu zagotavljajo župnijske prihodke. Če pa tega ne bi hoteli izpolnjevati, 
bodo "contradictores et rebelles" ekskomunicirani, nad župno cerkvijo in vsemi 
podružnicami pa bo izrečen cerkveni interdikt, ne durante huiusmodi interdieto 
divina celebretis officia nec ecclesiastica administrefis sacramenta preter baptisnw 
parvulorull1 et penitenciam morientium." 

41 ŠDA, Kop. pap. 2915 b, Čedad, 29. oktobra 1364. 

42 ŠDA, Kop. pap. 2915 c, Čedad, 29. oktober 1364. Ta prepis je vzet iz Gandi/ove knjige predpisov, 
fol.. 50,47. del iz zbirke Bini, kapiteljski arhiv v Vidmu. 
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Za izvrševalca v tem spornem primeru je patriarh Ludvik imenoval prošta Gvida 

iz sv. Feliksa v Ogleju.43 

Kot kaže pa oglejski generalni vikar in prošt sv. Feliksa Gvido de Bononia spor o 
zasedbi župnije v Slovenj Gradcu ni mogel rešiti v prid Johannesa de Augusta, ki ga 
je imenoval patriarh. 

Leta 1365 namreč naletimo na protest, ki ga je s strani župnije sv. Pankracija pri 
generalnemu vikarju Gvidu "contra ... dominum lohannem de Augusta asserentem, 
se capellanum ecclesie curate de Vindisgraz" sprožil "lohannes, condam Con radi 
de Auerhach, scholasticus ecclesie sanete Elisabete in Vindisgraz ... tamquam 
procurator ef proeuratorio nomine ... domini Ul r ici plebani saneti Pancratii de 
Vindisgraz".44 Ker besedilo protokola v sredini manjka, druga poročila pa manjkajo, 
ostaja izhod postopka neznan. V listini omenjeni slovenjgraški župnik Ulrik se sploh 
ne pojavi več, temveč sta že naslednjega 1366. leta v t. i. Reyffenbergerski listini kot 
priči zapisana "Hans, PJarrer zu Windischgraz und Meinhards des Grajen von Tirol 
Kaplan ".45 Nadvojvoda Leopold III. je župniku Hannsu in njegovim naslednikom 
podelil kazensko sodno oblast nad vsemi podložniki ter lovsko in ribolovno pravico 

na svojih posestvih.46 

Zagotovila takšnih privilegUev s strani deželnega kneza, ob tem da je zahteval 
zavetniško pravico ratione ducatus, meče posebno luč na podeljevanje župnije. Ali 
gre pri omenjenem župniku Hannsu za Johannesa de Pergawa, Johannesa de Augusta 
ali celo kakšno tretjo osebo z istim imenom, ne vemo, čeravno bi bil ravno odgovor 
na to vprašanje ključnega pomena za prepoznavanje dejanskega fevd nega gospoda. 

Navkljub povečanemu vplivu deželnega gospoda na podeljevanje župnije je 
ostala pravica patronata med njim in oglejskim patriarhom sporna do leta 1533. Šele 
s priključitvijo slovenjgraške župnije ljubljanski škofiji so se vzpostavili jasni pravni 

odnosi: patron je bil ljubljanski škof47 Do tega časa pa se je podelitev župnUe vršila 
na osnovi papeških privilegijev in privoljenj, s posegom posvetnih mogočnikov in 
patriarha. 

B. Papeška podelitev 

Poznamo večino slovenjgraških župnikov, vendar iz virov izvemo le malo o tem, kdo 
j im je vsakokrat podelil župnijo. Ker je bila zavetniška pravica na eni strani dolgo 
časa jabolko spora med oglejskimi patriarhi in avstrijskimi vojvodami, na drugi 
strani pa so si to pravico jemali tudi papeži, si je zelo težko ustvariti popolno sliko o 
cerkvenem fevdništvu. 

43 ŠDA, Kop. pap. 2915 d, Čedad, 29. oktobra 1364. 

44 ŠDA, Kop. pap. 2949 i. Čedad. 12. decembra 1365. 

45 ŠDA. Hofschatzgewblbebiicher 1, str.703, Serija 2,1 str. 686. 27. julija 1366. 

46 ŠDA, Kop. pap. 3284, Dunaj, I. julija 1377. 

47 Škofijski arhiv l..,iubljana (ŠAL), orig. perg., Dunaj, 2. maja 1533, s Ferdinandovim pečatom. Papeška 
potrditev inkorporacije je sledila 20. novembra 1533 preko papeškega nuncija Petra Pavla Vergerija, 
orig. pergo v ŠAL. 
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Velike zasluge za cerkveno enotnost v Avstriji SI Je po zmešnjavi v Baslu 
pridobil Enej Silvij Piccolomini, ki je deloval na cesarskem dvoru na Dunaju. Enej 

je bil 1447 tržaški škof, leta 1449 sienski škof in si poleg ostalih48 pridobil tudi 
nadarbine v slovenjgraški župniji, in sicer "in commendam ex commissione Nicolai 
pape quinti ad instantiam et procurationem Friderici tercii Romanorum 

imperatoris"49 Pod Enejem sta župnija in mesto Slovenj Gradec dobila pomembne 
privilegije, na katere so se tudi kasnejši posestniki fare s ponosom sklicevali . 

Cesar Friderik III. je leta 1453 določil, "das ein yeglicher pfarrer zu 
Windischgretz, wer der ye zu zeytenn da ist, auf! allen seinen leu Iten und giittern in 
der statt und dem gebiett daselbs zw Windischgretz umb all sachen zu riehten ha It, 
denn allain umb den tod nicht, und das er auch sein geyaid und vischwaid auf! allen 

seinen giittern und griintten hat, als es von alt herkommen ist".50 Cesar je 
"angesehen des von Senis vleyssige bete und die getrewn fleyssigen dins!, so er uns 
... nutzparlich gethan halt", škofu in župniji pa je " ... von Rdmisch kayserlicher 
macht und als land fiirst in Steyr die obgemelten brief!, hanntvest und privilegi 
confirmiert, bestatt un vernewt", s čimer se skuša namigniti, da so omenjene pravice 
starejše. Leto dni kasneje je sodniku, mestnemu zboru, meš-anom in ljudem 
zagotovil, "nachdem sy yetz von dem fewr mercklichen und grossen schaden 
genomen haben ... ewiclich atle jar allweg zu sand Elspethen tag ainen jarmarckht 
und viertzehen tag vor, und viertzehen tag hinnach mit allen erren, freyhaitten, 

rechten, gerechtikailten und gewonnhaitten"SI, kot je bilo običajno za ostala 
deželnokne~a mesta . 

Enej sam je hotel slovenjgraško faro priskrbeti svojemu nečaku Frančišku 

Teutoniku, kasnejšemu papežu Piju III. Svojo namero je pismeno sporočil Henriku 
Senflebnu. Piccolomini je pisal: "Ego quoque nepotes habeo, quibus me providere 
oportet, non minus quam ille, de quo ait Metensis. Franciscus Theutonicus est iam 
in studio, insudat juris canoniei et bene proficit; illi dabo ecclesiam in 
Windischgrez, si istam habuero ... ".52 

24. aprila 1454 je Bernard iz Loke, gospodar špitalske cerkve v Slovenj Gradcu 

kot beneficiata svoje ustanove predlagal "dem herrn Eneen bischoue zw Hohensyn53 

und ewigen verweser der pharrkirchen sand Pangraz.en ze Windischgrez Hans 
Kerspach".54 A že dva meseca kasneje se v neki listini kot imetnik PankracUeve 

cerkve omenja višji duhoven in prošt Lovrenc iz Dobr1e vasi 55 Kot kaže je bil prošt 

48 Voigt, Georg: Enea Silvio de Piccolomini als Papst Pius Il. und sein Zeilalte r (I. del) , Berlin 1856, str. 
290. 

49 Weiss, AnIon: Aeneas Silvius Piccolomini als PapsI Pi us IJ., Gradec 1897, str. 292, op. 2. 

50 ŠDA, kop. pap. 6392, Dunajsko Novo mesto, 25. januarja 1453. 

51 ŠDA, kop. pap. 6511, Dunajsko Novo mesto, 29. decembra 1454. 

52 Fontes rerum Auslriacarum (FRA) 1V68, str. 264; glej tudi Weiss, str. 293 ..... illi (Francisco) dabo 
ecclesiam in casIro vindelico (Windischgraz), si islam habuero ... .. 

53 Enej, škof sienski . 

54 Kapiteljski arhiv Ljubljana (KAL), fasc. 206111, orig. pergo 

55 Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), orig. perg., Slovenj Gradec, 15. junija 1454, Siegler: Gorg vicary. 
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Lovrenc začasni oskrbnik56 nadarbine in je pobiral dohodke, medtem, ko je 
duhovniško službo v fari opravljal vikar Gorg. Vikar Gorg je bil župnik v Leiftlingu 
- fari, ki je bila priključena samostanu v Dobrli vasi, vendar se je v Slovenj Gradcu 
zdravil. 

Od svoje župnije v Slovenj Gradcu je imel Enej Silvij malo koristi, kot je kot 
kardinal zapisal v poročilu lohannu Hinderbachu 2. novembra 1457: 
"Commendamus tibi ecclesias n o str a s in Gretz et in Himinge (lrdning), ut tuo 

favore jllventur et nobis denique uti 1 es esse posint"57 
Po izvolitvi za papeža v letu 1458 je Enej slovenjgraško faro podelil Jakobu 

Sucherju. Leta 1459 "an unser liebenfrawn tag der Schidung" je Jakob Sucher "die 
zeyt unsers heyligen vater des pahst PillS des andem kamera und pharer der sand 

Pangrazenkirchen ze Windischgrecz"58 bratovščini pri sv. Radegundi zagotovil 
kaplana. 

Zanimiva je opazka v zaznamku župnika sv. Pankracija: "Jacobus Sucher postea 
obtinuit eandem ecclesiam ... per resignationem pape Pii, Cllius erat antiquus 

familiaris".59 Jakob Sucher je bil kasneje savinjski arhidiakon, ostal pa je tudi 

slovenjgraški župnik60 Papež Pij 11. je 10. junija 1459 župnijski cerkvi sv. 

Pankracija podelil odpustek sedmih let in sedmih kvadragenov61 , s katerim je izkazal 
hvaležnost svoji nekdanji župniji. 

C. Patriarhova podelitev 

Cerkveno fevdništvo nad številnimi beneficiji v slovenjgraški župniji je ostalo 
patriarhom, če le v ustanovnih listinah ni bilo določeno drugače. Ni znano, da bi 
deželni knez kadarkoli oporekal tej pravici patriarhov. S te zadržane pozicije so 
lahko cerkveni, gospodje zagovarjali tudi svojo pravico do podeljevanja [are in jo 
včasih tudi uveljavili. 

Čeprav je deželni knez leta 1364 s svojim kandidatom izrinil od patriarha 

imenovanega slovenjgraškega župnika62, je kot kaže pri ponovnem imenovanju 

56 Kot opora tej domnevi je dragocena notica, ki jo je v urbar za lelo 1486 vpisal kasnejši slovenjgraški 
župnik Martin Scharftwint: "Ego Martinu.I' Scllllrflwinl reC/or parociJialis ecclesie san eti Panl(rocii iII 
Windi.<cizl(reIZ hoc /,resens rel(islrum suIJ ea timna, III .Il/pro habelUr, rescribere procuravi ex '1uondwl1 
oril(inali, '1uod habelur in monaslerilJ Oberndiirft' (EberndorfJ; el rmionalum esI olim domino 

Lal/reneio pruplJsi/{) eiusdem mot/lwerii ad man us domini Enee Silvii I'm Il/liC episcopi Senensis, '1ui 
pllU/O pOSl iII !,ap"')'! vocalUs el PaplI Pius II. appe/alLls esI, qui ecclesiwn .rancli PanKracii il! 
conunendllm hllhuil ... ", citirano po Weiss: Aeneas Sylvius ... , str. 292, op. 2. 

57 Weiss: op. ciI., str. 3, op. 2. 

58 ŠDA, orig. pergo 6756,15. avgusta 1459. 

59 ŠDA, SA Slari trg pri Slovenj Gradcu, škatla 1, ZV. 2. 

60 ŠDA, kop. pap. 7454 n, Videm, 20. januarja 1473. 

61 ŠDA, orig. pergo 6746, Mantova, 10. junija 1459. Listina je iluminirana, kovinski pečal, ki ji je 
pripadal pa je izpuljen. 

62 ŠDA , kop. pap 2915 c, Čedad, 29. oktobra 1364; glej tudi: Srbik, Heinrich : Die Beziehungen von 
Staat und Kirche in Osterreich wiihrend des Mittelalters 1, Innsbruck 1904, str. 94. 
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patriarh lahko uveljavil svojo zavetniško pravico. Po smrti župnika Hannsa okoli leta 
l390je faro dobil Wysent MOttel. 11. marca 1391 je podružnično cerkev sv. Urbana 

na Selah naslovil na lodokusa iz Slovenj Gradca.6o, Patriarh Antonius Gaetani je 
1397"Vissentino plebano in Windisehgrdz ... arehidiaeono Carinthiae" podelil 
naslov "Kaplan des Patriarehen", s čimer je jasno pokazano, da ga je kot župnika 

priznal tudi patriarh.64 

Podobno so stale stvari pri podelitvi fare Martinu Scharffwintu. Po vsej 
vetjetnosti jo je po Sucherjevi smrti prejel od patriarha v dogovoru scesarjem. 
Vrednost notice: "Martinus Seharffwint obtinuit eandem ecclesiam a Rmo. d. Marco 
Barbo ,,65 je zmanjševalo dejstvo, da je bil Scharffwint v tistem trenutku v cesarjevi 
službi, na dvoru pa je ostal še celo leto po imenovanju za slovenjgraškega župnika. 
Patriarhov generalni upravitelj, škof Angelus iz Feltreja, je namreč leta 1476 novega 
župnika Scharffwinta, "qui in servitiis serenissimi domini eaesaris eontinuo 
oeeupatus existis; pro nune in tua eeclesia residere .. . non potes", za eno leto 
odvezal obveznosti, vendar mu je naložil, da naj v tem času duhovno službo zaupa 

primernemu duhovniku. 66 Podelitev fare pod patronatom patriarha cesarskemu 
uradniktI kaže po vsej priliki na kompromis, saj si je tedaj to pravico že lastil cesar 
sam. 

Po letu 1512 se je Martin Scharffwint s soglasjem patriarha Dominika Grimanija 
v zameno za plačilo letne rente 50 goldinarjev odrekel slovenjgraške fare v korist 

Erazma Kunigspergerja67 

D. Cesarska podelitev 

Poskus Habsburžanov, da bi si kot dodatek k pridobljenemu gospostvu vzeli tudi 
patronat nad župnijo, je pri patriarhih naletel na močan odpor. Iz spora o tej pravici 
pa je na koncu kot zmagovalec vendarle izšel cesar. Frideriku III. je uspelo to bogato 
nadarbino pokloniti svojemu tajnemu sekretarju Eneju Silviju Piccolominiju. 

Klebel68 sicer trdi, da je Maksimilijan 1. leta 1507 z zamenjavo za župnijo 
Gonobitz, ki je bila pod njegovim patronatom, a je sedaj pripadla Dobrli vasi, 
pridobil Slovenj Gradec, vendar tega nisem mogel nikjer zaslediti. Cesar Karl je v 

63 Zahn: Beitriige 7,1870, str. 115. 

64 Župna kronika v Starem trgu pri Slovenj GradcLI, str. 15: "Vill1e ac mortlm honeJII1J el alia rum 
/mldabilia virUllem luarum merila. quibus al'ud nos commendariJ, ralionabililer nos inducunl, ul 
qllanlllm cllm Deo I'0ssumus cOIlXruis le hlJTlIJribUJ extol/amlls. Vo/eri les enim eundem tuam honoYllre 
persollam; ecce, I.{lIod fe in capel/anum nost rum suscipimus cupielltes ut, admodum omnibus privi/exiis, 
grafiis, 1101IIIribus et javorabilibus ubilibel xaudeas elfrllaris, ef 'IllIId luis I'rom(}velldis nexoliis ad ilO.\' 

deinceps hubea" cum plena "ecuritafe reCllrsum ... ", 18. januarja 1397. 

65 ŠDA, Posebni arhiv Stari trg pri Slovenj Gradcu , ško 1, 7.V. 2. 

66 KAL, orig . pap, fase 77/64, 10. januarja 1476. 

67 ŠDA, Posebni arhiv Stari trg pri Slovenj Gradcu, ško 1, zV. 1 (Specificatio aller Actionen der Pfarre St. 
Pangratzen bei Windischgraz und dero Filialkirchen), str. 78. 

68 Car 1, 116,1926, str. 16. 
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letih 1521 in 1533 zahteval patronat nad slovenjgraško župnijo, vendar ne na temelju 

te "zamenjave", temveč "ut archidux Austriae".69 
Pravice in privilegije, ki jih je slovenjgraški župniji podelil leta 1453 Friderik 

III ., je leta 1513 potrdil cesar Maksimilijan 1.70 

Po smrti slovenjgraškega župnika Erazma Kunigspergerja je cesar Karl za 
prevzem župnije oglejskemu patriarhu predlagal "St. Pangratii in Windischgratz 
extra muros eiusdem oppidi nostri, ... cuius ius patronatus seu presentandi ad Nos et 
principem Ferdinandum uti archiduces Austriae plena iure spectare dignoscit ad 

eandem ... Jacobum de Bannissis, consiliarium nostrum".7I Patriarh pa ni priznaval 
cesarjevega patronata nad župnijo, temveč je svetno fevdništvo zahteval zase in 
imenoval Jakoba Scheto. 

Naslednjega leta je nadvojvoda Ferdinand pooblastil štajerskega deželnega 
glavarja Sigmunda von Dietrichsteina, naj stolnemu dekanu iz Trienta Jakobu de 
Bannissisu "die possession der pharrkirchen zu sand Pangratzenbey WindischgriilZ, 
unser geistlichen lehenschaft, so unser lieber herr und hruder Karl... ime 

gnedigelichen verliehen, mit alter zuegehorung, eintzugeben ".72 Nadvojvoda je torej 
spoznal, da "Jacob Scheta, des patriarchen von Agla dienner, der uns dann an 
unsern geistliche lehenschaften bisheer vill verhinderung zuegefuegt, auf desselben 
patriarchen vermainte gerechtigkait, unser lehenschaft halben, der wir ime doch 
kainer zu derselben pharr gesteen, furnemben sein so Ile, gedachten Bannissis gen 
Rom geladen und mit seinen chortisanischen uebungen umb ze Juren". Nadvojvoda 
kot deželni gospod in patron tega ni mogel dopustiti zgolj "in bedennkhnuss, dass 
durch sol/ich uehung nit aliain unser lehenschaft entzogen ", temveč bi zaradi 
takšne nesloge utegnili v puščo spremeniti župnišče s pripadajočimi polji in 
vinogradi. Zaradi tega je Dr. Avguštinu Pryglu, župniku cerkve sv. Petra na Dunaju, 
ukazal kot prokuratorju prevzeti slovenjgraško župnijo vse dotlej, dokler de 
Bannissis sam ne prevzame fare in se spor ne izgladi. Vendar župnije ni prevzel niti 

de Bannissis in niti Scheta, temveč jo je prevzel dr. Avguštin prygl73, pod katerim je 
bila potem slovenjgraška župnija z vsemi filialami prikUučena ljubljanski škofiji. 

E. Inkorporacija (priključitev) 

Veliki dohodki slovenjgraške župnije so imeli za posledico več poizkusov njene 

priključitve, s katero bi si samostan ali škof povečala mesečne dohodke74 

69 ŠDA, orig. perg., Worms, 22. januarja 1521; glej tudi: BAL. orig. perg., 2. maja 1533, Ferdinandov 
pečal 

70 ŠDA, SA Stari trg pri Slovenj Gradcu, ško 1, zV. 2, Augsburg, 17. aprila 1513. 

71 ŠDA. orig. perg., Worms, 22. januarja 1521. 

72 ŠDA, orig. perg., Dunajsko novo mesto, 10. oktober 1522. 

73 ŠDA, Specif. 79, str. 139; glej tudi: Trstenjak, Kres 11,1882, str. 543. 

74 Tomek - Amon: Geschichte der Diozese Seckau IlUI, Gradec-Dunaj-Koln 1960), str. 144. S 
seznamom novejše literature. 
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Patriarh Ulrik je denimo leta 1106 novoustanovljeni proštiji v Dobrli vasi daroval 
številne imenovane posesti "eum deeimis Graz .. . el qualuor plebibus et servitiis 
earum. quarum una est Ras, due lun ad sane/um Cantianum et sanelum Michalem, 
una Graz, in dOlem ",?5 

Kmalu za lem je prišla fara pod opatijo Belinje, vendar je imel samostan, kot smo 
že opisali, velike težave, da bi bogato cerkev obdržal. 

V letu 1490 je cesar Friderik III. prosil papeža Inocenca VIII, naj župnija sv. 
Pankracija, nad katerim je imel patronatsko pravo patriarh Marco Barbo, znova 

priključi kanonski ustanovi avguštin cev v Dobrli vasi.76 Po cesarjevi interpretaciji je 
bila slovenjgraška župnija nekoč že priključena samostanu, a kasneje nasilno 
odvzeta. Ker je bil Friderik III. pri izvrševanju inkorporacij zelo samovoljen, je 

možno, da je papeža enostavno postavil pred izvršen o dejstvo,?7 

Z enako prošnjo se je cesar obrnil tudi na patriarha Marca Barba.78 Za 
utemeljitev svojih prizadevanj priključiti župnijo samostanu v Dobrli vasi je Friderik 
ITI. v obeh pismih opisal škodo, ki jo je samostan utrpel zaradi turških in madžarskih 
vpadov. Zaradi nam neznanih razlogov pa do te priključitve ni prišlo. 

Kralj Ferdinand je 2. maja 1533 škofu Krištofu Ravbatju v Ljubljani za zasluge 
in zaradi tega, ker je škofija veliko trpela v vojni, predal župnijo sv. Pankracija pri 
Slovenj Gradcu, nad katero mu je pripadala "ius patronatus seu presentandi", in 
sicer "plena iure ", skupaj s pravico podeljevanja. Župno cerkev je torej lahko "die/is 

eccLesiae et episeopalui vel ad invieem" priklju~il in združil79 Še istega leta je 
Ferdinandovo inkorporacijo župnije sv. Pankracija v imenu apostolske oblasti 
potrdil papeški nuncij Peter Pavel Vergerij, s čimer je kralju Ferdinandu pripadlo 

patronatsko pravo nad to župnijo "tamquam dueem duea/us S/iriae plena iure".80 

75 MDC !lI, str. 216, št. 535. 

76 Arhiv štajerske deželne vlade, Hotschatzgewtilbe IV, str. 784. Linz, 2. marca 1490. 

77 Tomek - Amon: Gesch. d. Ditizese Seckau 11111, str. 147 .. "Deželni gospod je inkorporiral. Rim je 
potrdil in Salzburg (v n~em primeru Oglej) se je moral po krajšem ali daljšem času ukloniti" 

78 Arhiv štajerske deželne vlade, Hofschatzgewblbebucher IV, str. 785, Linz, 2. marca 1490, "Ul 
ecclesiI.Jm pI.Jroci1io/em SI. Pon~rulii in Windisclzgruz, IId cIIlllllillnelll eius {,erlinel!lem. qUlIe eliom o/ias 
dieto /nlll1asler;o incor{,oralll fuil, eidem cIIenIlbilI, qUII eo auxilio res!,irare !,OS.I'il, anneCIere el 
incor!,ol'lJre di!!nelur. " 

79 ŠAL., orig perg., Dunaj, 2. maja J 533; s Ferdinandovim pečatom. 
80 ŠAL, orig. perg., Dunaj, 20. novembra 1533. O kralju pravi: "Mlllu proprill el ex cerlll sUlle 
MaieSlOlis scien/ia llnimllque deliberalo ellndem pllrt!chia/em ecc/esiI.Jm cum IInmibus iuribus el 
pertinel/lii.\· su is, qUllcumqlle vowhu/II nUllcupenlur, nec nlln iure !'alTOllalus sive !'resenlandi 
huiltsl11l1tii ecclesiae prae/iJ/o episcopo Labacel/si cotlcesseril el donave ril in Jier!'eluum, ita Ul P"SSil . 
elllldem pal'flchill/em eeclesil1ll1 diclo epiScllJilllUi perpeluo il/c"rp"rari el allnecli eI.J lege, qUlld . 
so/ltIiolJes el sin!!ulos Irt/ClUJ, reddiius, provenius, iura el lilo/umen la qllaecuml(ue ud ipsam ecc/esiI.Jm 
parocilio/em ... speclanlia el perlincIllia sublevlIre el iII SUOS USIIS el ulililOlem verlere !,ossil. Nos i~illlr, 
ljlli longo [o(oTllm illlervlIl/o distamIIs el 111cllrum piorum nece.r.rilalibus, ljllI.Jnlllm cum Dell !,ossumIlS, 
eOl/su/ere el !'mvidere cII}limllS Iuue discreliol1i owhorilllle /e~lIlionis nOSlrae Ul ad /audem el 
1101'I(lrenl Dei ecclesianl {'o""chialem .mnetii Pall!!ralii extrll nil/ros 1I!'{'idi WindischgralZ, cllil/s/ruCllls, 
redditus el provenlus sex marCllrum ar!!enli !,l/ri 11011 excedunl, cum ornnibu.~ el sinJ,:ulis .luis 
reddiiibus, !'rovenlibl/s, censibu.\·, iuribus el privilegiis, universis condilionibl/s, 11Onllribl/s, Ilneribl/s, 
missarum celebl'lllillnibus el aliis .Iillldalionis Slllle, lenorihus el conStletudinihl/s ac boni.~ sui.~, llliis 
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Ljubljanski škof, ki sta mu bila poleg župnijske crkve in "podružničnih cerkva 
poklonjena tudi samostojna vikariata sv. Daniel v Razborju in Sentilj pod Turjakom, 
je nad njimi izvajal tako "ius patronatus" kot "ius advocatus".81 

Čeprav je Rim potrdil inkorporacijo, je Oglej ni hotel potrditi. Patriarh Grimanus 
je še leta lS71 prošta in "arehidiaeonum patriarehalem natum" Lukasa jz Dobrle 
vasi imenoval za svojega "verum, certum, legitimum et indubitatum proeuratorem, 
aetorem, faetorem negotiorum suorum, gestorem ae nuntium specialem et 
generalem ", da bi obdržal posesti oglejske cerkve, že jzgubljene pa skušal povrniti. 
Patriarh je namreč spoznal, da je ljubljanski škof posesti patriarha in oglejske 
cerkve, med njimi mnoge cerkve, oropaJ in si jih prisvojil, "praesertim eeclesiam 
parochialem St. Paneratii de Windischgraz, alias Graze, et de Rase eills filialem et 
eeclesiam parochialem de Sealaeh elim earum iuribus, deeimis ... ae iurisdietione 
ordinaria ". 82 

Patriarh je nasprotoval priključitvi slovenjgraške fare ljubljanski škofiji. Tudi po 
papeški potrditvi je ni prizna\. Ljubljanska škofija je bila ustanovljena proti 
patriarhovi volji, saj je bila mišljena kot protiutež v avstrijskem delu patriarhata, pri 
čemer pa so bili seveda pomembni tudi dušnopastirski motivi. Zaradi verskih 
nasprotovanj in ne preveč dobrih odnosov z Avstrijo je bil patriarhov načrt, s 
katerim je hotel povrniti slovenjgraško župnijo, obsojen na propad. Pooblaščenčev 
samostan v Dobrli vasi je zaradi davščin in davkov za vojno s Turki gospodarsko 
stal tako slabo, da so j im Habsburžani za začasnega skrbnika postavili ljubljanskega 
škofa. 83 

S. aprila 1604 je papež Klemen VIII. razpustil avguštinski samostan v Dobrli 
vasi, imetje pa kot dotacijo volil celovškemu jezuitskemu kolegiju 84 

qllibuscwnqlle neenon clIm iuribus fwtrmWI!/S presentandique, trans/atione ut in posterum ... EpiscOP1IS 
wbllcensis et eillsdem successores personam idolleam lId possessinnem dicll1e pamehiae lIccipiendam 
presenll1re possinr et VlIlewlI iuxta(undationis /orrrwm et tenoremclIm expresso conselJ.HI ... Ferdinandi 
... episcopllwi Labacensi in nomine Dei in perpetuum eadem authoritale unias, incorp()re.~ et allneetes 

et episcopum Labllcensem clIm iniversis jructibus, redditibus, pmventibus IInil'ersis et 
obventionibll.\· intel?re peninere decemlls, ita tamen, I{uod ip.w parochia/is ecclesia de mi.uis et aliis 
divinis otlici is incumbentibus per presbyterum saecllfarem velaliam personlIm habilem ad nutum .<UlIe 
plltemitalis I'mvideatur ... ". Nuncijevo pismo je bilo naslovljeno na ljubljanskega stolnega gospoda 
Meditza Leonharda. 

81 ŠOA, Sa Stari trg pri Sloveni Gradcu. Ško 1. Poročilo upravnega urada državnega gospostva Gornji 
grad z dne 3. marca 1795 upravi državne posesti v Gradcu. 

82 Schroll , Beda : Urkunden - Regesten des Augustiner - Chorrherrenstiftes Ebemdorf im Jaunthale, 
Celovec 1870, str. 154. 

83 ŠDA. Posebni arhiv Gornji grad - Stari trg pri Slovenj Gradcu, šk o 2. Po nalogu ljubljanskega škofa je 
s posestjo samostana v Dobrli vasi upravljal slovenjgraški župnik Vokalič . Svoje delo pa je opravljal tako 
slabo, eJa so ga ekskomunicirali. Samostanu je dolgoval 450 forintov, zato je moral zastaviti mnogo 
posestev in predmetov velike vrednosti. 

84 Schroll: Regesten , op. ciI. str. 207 . Po smrti prošta Sebastjana Kobla leta 1602 je nadvojvoda 
Ferdinand kapitlju prepovedal izvolitev novega. Kanoniki so se za pomoč obrnili na patriarha, vendar je 
papež Klemen V11I . pojasnil , da si za vse proštije, ki bi ostale proste, sam pridržuje pravico podelitve. 
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Temporalije slovenjgraške fare so bile skupaj s škofovskim posestvom v 

Gornjem gradu upravljane tam. 8S Patron sv. Pankracija, sv. Elizabete, Šentilja pod 
Turjakom in sv. Daniela v Razborju je še danes ljubljanski nadškof. 

Če na kratko povzamemo razvoj dogodkov, lahko ugotovimo, da so si 
Habsburžani, ko so se dokopali gospoščine in mesta Slovenj Gradec, ratione ducatus 
zase zahtevali patronat nad sv. Pankracijem. Patriarhove zakonito imenovane 
župnike so izrinili s svojimi kandidati. 

Papež Nikolaj V. je na prošnjo cesarja Friderika III. slovenjgraško faro poklonil 
cesarskemu zaupne mu tajniku Eneju Silviju Piccolominiju. 

Cesar Karl je 1521 oglejskemu patriarhu za župnijo Slovenj Gradec imenoval 
svojega svetovalca Jakoba de Bannissisa, vendar je patriarh imenovanje zavrnil in 
župnijo podelil Jakobu Scheti. Po naročilu nadvojvode Ferdinanda pa je faro najprej 
kot prokurator, kasneje pa kot župnik prevzel dr. Avguštin Prygl. 

Leta J 533 je kralj Ferdinand pravico imenovanja podelil ljubljanskemu škofu. 
Papeška potrditev celotnega ravnanja je sledila še isto leto. 

F. Podružnične cerkve 

Da bi dobili popolno sliko pomena in razvoja župnijske cerkve je neizogibno 
potrebno raziskati tudi nastanek in razvoj drugih cerkva v župnijskem okolišu, ki 
nimajo polnega župnijskega značaja, še zlasti ker so od prvotnih šestnajstih (!) 
hčerinskih cerkva kar štiri postale samostojne župnije. 86 

Sv. Elizabeta 

Cerkev je leta 1251 posvetil patriarh Bertold. Čeprav je bila pravno do leta 1785 
podrejena cerkvi sv. Pankracija, je imela že davno pred tem značaj samostojne 
župnije. Ker je bila zgrajena za potrebe dušnega pastirstva prebivalcev mesta, se je 
kmalu zelo pri ljubila. O pogostnosti opravljanja božje službe v njej na samem 
začetku ne vemo dosti, saj ustanovne listine patriarha Bertoida o tem ne poročajo. 

Za prvo poročilo o nedeljski božji službi v Elizabetini cerkvi se lahko zahvalimo 

že omenjenemu pierniškemu uporu eta 1293.87 Patriarh Rajmund je nekaterim 
plemičem, ki so bili zaradi kraje cerkvene posesti ekskomunicirani, naložil, da 
morajo v odkup cerkvene prepovedi tri zaporedne nedelje priti k vhodu v Elizabetino 
cerkev in obiskovalce cerkve prositi, da naj pri maši za njih molijo, s čimer bi jim 

bog težke grehe odpustil. 88 Ta dogodek na eni strani kaže primer javne pokore v 
tistem času, na drugi strani pa tudi moč, ki jo patriarh takrat še imel v Slovenj 
Gradcu. Ker je bilo plemičem naročeno dejanje javne pokore izvršiti pred 

85 ŠDA, Posebni arhiv Stari trg pri Slovenj Gradcu, ško 3, zV. 13. 

86 Na splošno o podružničnih cerkvah glej tudi v Tomek - Amon: Geschichte der Diozese Seckau 111/1, 
str. 86. 

87 ŠDA, Kop. pap.144Ia, Videm, 8. julija 1293. 

88 Notizenblatt 8, 1858, str. 343. 
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Elizabetino cerkvijo in ne pred cerkvijo na Grajskem hribu, je moč domnevati, da so 
prebivalci Slovenj Gradca k nedeljski dolžnosti prihajali v podružnično cerkev sv. 
Elizabete. Ta je bila že dolgo najbolj obiskana cerkev župnije . Pomen te cerkve za 
mesto podčrtuje še pričevanje o nekem "scholasticus ecclesie sanete Elisabete in 

Vindischgrez"89 že leta 1342. 
O pomenu šole za dušno pastirstvo, božjo službo, ustanove in bratovščine pri sv. 

Elizabeti, kot tudi o nadaljnem razvoju te podružnice, bo govora v kasnejših 
poglavjih. 

Formalno bo sv. Elizabeta povzdignjena v mestno čupnijsko cerkev v Slovenj 
Gradcu šele v jožefinskem času, čeravno je ljubljanski škof Tomaž Hren že leta 
1624 prenesel redno dušno pastirstvo v mestu na vikarja sv. Elizabete. 

Sv. Urban na Selah 

Prvič se pojavi 4. marca 1391 kot naslednja hčerinska cerkev pri sv. Pankraciju. 
Škof Henrik iz Trsta je tega dne v Marijini cerkvi v Čedadu za diakona blagoslovil 
klerika lodoka, sina kova,Ča Martina iz Slovenj Gradca. Župnik Wysent s sv. 

Pankracija ga je predlagal "ad titulum filialis ecclesie sti. Urbani in Wolspach ".90 Z 

tem naslovom je lodok 25. marca prejel mašniško posvečenje.91 Sv. Urban je še 

danes hčerinska cerkev sv. Pankracija92 

Sv. Danijel v Razborju 

Cerkev je kasneje zaradi velike oddaljenosti od materinske cerkve dobila svojo 
župnijo. Patron kaže na Oglej, ki je dolgo časa posedoval slovenjgraško 

gospoščino.93 Patriarh Antonij je 26. oktobra 1395 slovenjgraškemu župniku 
Wysentu podelil pravico, da je v svoji podružnični cerkvi sv. Danijela "in monte 
Rasbor" blagoslovil sol, sveče in vosek; item palmas certis in/us nominatis 

temporihus".94 Skupaj z materinsko cerkvijo je tudi sv. Danijel leta 1533 pripadel 
ljubljanski škofiji. Sv. Danijel je imel samostojno duhovnijo med letom 1533 in 

1716, saj se stem letom pričenjajo matične knjige.9S 

89 ŠDA, kop. pap. 2202a, Čedad, !. maj 1342. Ta listina govori le o "jolwnnes schnlu.rticus de dieto 
low" Dokaz o učitelju pri sv. Elizabeti sporoča šele diploma v ŠOA, kop. pap. 2949i, Čedad, J 2. 
december 1365. Po tem opisu naj bi bil že njegov oče, Konrad iz Auerbacha, učitelj v Slovenj Gradcu. 

90 Zahn: Beitriige 7, 1870, str. 115. 

91 Z~hn: Beitriige 7,1870, str. 116.Škof Albert iz Cittanoveje 15. marca 1392 podelil Petru Lippinku, 
sinu Ulrika iz Slovenj Gradca, subdiakonatsko posvečenje. Župnik Wysent ga je predlagal za prevzem 
neke tiliaine cerkve sv. Pankracija; žal je ime te hčerinske cerkve neberijivo; isto tam, str. 118. 

92 ErI. IVI, str. 165. 

93 Kovačič: op. ciI. , str. 108. 

94 ŠDA, spccif. 78, Videm, 26. oktobra 1395; glej tudi: Tangi: Mitteilungen 12, 1863, str. 18!. 

9S Kovačič: op. ciI. 108. 
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Sv. lij pod Turjakom 

Prvič se omenja leta 1375 v urbarju sv. Pankracija.96 Župnik Wysent je leta 1397 
patriarha prosil za priključitev te podružnice, ki je "per unum miliare adieta plebe 
sive matrice distat, que a longis iam retroactis temporibus per plebanum ipsius 
plebis est col/ata, in tantam sit ruinam collapsa propter eius paupertatem, quod 
verisimiliter in Juturam minabit maiorem". Poleg tega je župnijska cerkev 
potrebovala nujna popravila strehe in druge stvari, vendar tega ni mogel izpeljati 
"propter layeorum impositiones, taxaeiones et oppressiones, ac etiam solutis alias 

eollectionibus et aliis minutis sedis apostolice faciendis et hueusque faetis".97 Kot 
kaže so tem prošnjam ugoditi, ker je župnik sv. Pankracija Wysent leta 1432 kot 
provisor "super eeclesia sti. Egidii in valle Windischgraz" za tamkajšnjega župnika 

"per bireti impositionem" imenoval Johanna Strago.98 Župnik lohann Sinapis v 
Šmartnem pri Slovenj Gradcu se je leta 1494 pri vizitatorju Petru iz Caorle pritožil 
čez šentiljskega župnika Jurija Zdravja, ker naj bi se vmešaval v njegovo službo, 
pokopaval njegove župljane in od njih prejemal darove . Župnik Zdravje si je 
prisvojil tudi nekaj zemljišč šmarške fare. Škof Peter iz Caorleja je to prepovedal in 
mu z grožnjo ekskomunikacije zapovedal vrniti iztrgane posesti, saj je vsaka 

sprememba v lastništvu posesti brez papeževega potrdila neveljavna.99 Poleg 

župnika Zdravja je božjo službo pri sv. Ilju vršil tudi kaplan Gregor Grumek. IOO 

Patron cerkve je ljubljanski nadškof. 

Sv. Radegunda v Starem trgu 

Prišteva se med najstarejše hčerinske cerkve sv. Pankracija. Za časa župnika 
Avguština Prygla je bila povečana in potrjena kot nova župnijska cerkev. Na to nas 
opominja napis na vzhodni strani : "Deo omnipotenti et Radegundae reginae 
Thuringiorum praesidi animabusque defunctorum expiandis Augustinus Prygl huius 
paroehiae pastor, duetu expensaque sua hanc eryptam, hoc eaput exstrui dedit 
1529". Neki drugi napis govori, da je bila cerkev posvečena drugo nedeljo po Veliki 

noči leta \530. 101 Današnjo podobo je Radegundina cerkev dobila za časa župnika 
Marena (1715-1732). 

Čeprav je župnik Avguštin Prygl Radegundino cerkev leta 1529 razširil in jo 
imenoval za župno, je bila velikega pomena že prej, ko je bila sedež Bratovščine 
Naše ljube gospe. Omenja se že ob koncu 14. stoletja. 

96 ibid., str. 108. 

97 ŠDA, kop. pap. 3912 e, maj /junij 1397. Ta listina potrjuje, daje cerkev že zelo stara. 
98 -SDA, specif. 78. 

99 Gruden, Jože: Cerkvene razmere med Slovenci v XV. stoletju in ustanovitev ljubljanske škofije, 
Ljubljana 1908, str. 145. 

100 Gruden, str. 144. 

101 Trstenjak: Kres II. 1882, str.544. 

26 



ZGODOVfNA ŽUPNIJE SLOVENJ GRADEC 

Oglejski patriarh Anton je 21. junija 1397 izdal listino, v kateri je izrazil željo 
naj se novi oltar "in sacristia de novo similiter hedificata contigua ecclesia ste. 
Radegundis in Antiquo foro filiali parochialis ecclesie sti. Pangracii in 
Windischgratz sub honore et vocabulo sanctorum Andree, Blasii, Achacii et 

sociorum eius a christifidelibus visitetur et congruis honoribus veneretur".102 Da bi 

to pospešil, je vsem, ki bi vsled kesanja in spovedi 103 na praznike sv. Andreja, 
Blaža, Ahaca in tovarišev, za Božič, Veliko noč, binkošti, na dan sv. Trojiee in 
Telovo, vse Marij ine praznike, apostolske praznike, praznike evangelistov "ac 
quatuor principalill/n doctorum", za Vsesvete, na dan mučencev Lovrenca in 
Štefana, svetih Martina in Nikolaja, svetnic Katarine, Barbare in Uršule s 
tovarišicami "ac per octavas festivitatum ipsarum, in quibus de statuto ecclesie 
celebrantur octave ", ponižno obiskali oltar, dal odpustek petdesetih dni. Za ta 
odpustek je bil prepisan le obisk cerkve. Pod podanimi pogoji odpustka tudi niso 
mogli podeliti zunanji škotje. 

Druga stvar, ki je Radegundini cerkvi prišla prav, je bila tamkajšnja bratovščina 
Naše ljube gospe. Ta je bila v 15. stoletju tako ugledna, da je imela med svojimi 
člani tudi župnike iz Šentilja, Šmartna, sv. Pankracija, prav tako tudi kaplane pri teh 
cerkvah. Vpisani so bili v "registrum mortuoruJn fraternitatis beate Mariae Virginis 
in ecclesia ste. Radegundis,,104 in v cerkveno blagajno bratovščine plačevali 
četrtletno članarino. 

Na "unser liebet! frawn tag der Schidung" leta 1459 je dal Jakob Sucher, 
"heyligen vater des pabst Pius des andern kamerer und pharer der sand_Pangracen 

kirchen ze Windischgrecz"105 pripadnikom ceha, bratom in sestram pri sv. 
Radegundi za nadomestilo ene hiše v Starem trgu z vsem "zugehorung" als 
Widerlegung einen "ebigen cap lan ", den der genannte Pfarrer und seine Nachfolger 
einzusetzen hatten. Wolfgang iz Newnhausa je 28. februarja 1462 kupne pravice 
svoje hube v Starem trgu "umb 8 markeh gueter phenig" podelil kaplaniji in 

bratovš-ini sv. Radegunde. 106 Kaplan je od bratovščine letno prejemal 12 soldov in 
10 denarjev. Če je imel sam hubo, je bila oproščena tlake in davkov, sicer pa so 
morali drugi, ki so bili na hubi, za njega opravljati tlako in plačevati davek. Sčasoma 
sta si bratovščina in Radegundina cerkev oskrbela veliko imetje. Bratovščina je štela 
leta 1493 preko 135 vpisanih članov, ki so plačevali četrtletno članarino 5 forintov, 6 

soldov in 7 denarjev. 107 Temu lahko prištejemo še številna darila in živahen osnovni 
promet. Vpogled v listine nas v to prepriča. 

Leta 1419 je Radegundini cerkvi eno njivo v Trebuški vasi v Šmartnem poklonila 

vdova Marina Schwatig. 108 Leta 1438 je tej podružnici eno nj ivo prodal Hans 

102 ŠDA. kop. pap. 3915 e. Sofinberg pri Vidmu. 21. junija 1397. 

103 ibid. " ... mnnibus vere penilenibus el confessis .. " 
104 ' SAL. fase. 2811. 
lOS' . . SDA, ong. pergo 6756, 15. avgusta 1459. 

106 ŠDA, orig. pergo 6900, "SUnIti!! vllr Vtlsc!ll1n!!" 1462. 
107 ŠAL, fase. 28/1. 
108 ' SDA, specif. 60. 
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Ochsenburg. 109 Slovenjgraški meščan Hans Schiffer je leta 1441 Radegundini cerkvi 

poklonil njivo na "an der Gugel" . IIO 23. marca 1461 je dal Gregor Lampel kos 

zemlje pri Slovenj Gradcu bratovščini pri sv. RadegundilIl 23. aprila 1487 je 
mariborski meščan Peter Preufi božji hiši sv. Radegunde in članoma njenega ceha 
Jakobu Scheiniglu in Matevžu Ruttenleberju za določeno vsoto denarja prodal tri 

njive 112 21. januarja 1490 je Hans Lukonik Radegundini cerkvi prodal njivo in 

skedenj . 1 1 :\ 26. februarja 1498 je slovenjgraški meščan Jorg Haffner svojo hišo in vrt 
v "gassn nyderhalb des Trappn turmes" prodal Bratovščini božje matere v Starem 

trgu. 114 24. februarja 1503 je cerkvi v Starem trgu prodal vrt Hans Schlosser. 1 15 26. 
novembra 1520 je bratovščini "beate Mariae Virginis" v Starem trgu prodal eno 

hubo Jurij iz Newhausa. 116 

Ustanove za duhovno pripravo pri sv. Radegundi se pojavijo kasneje. 

Sv. Nikolaj v Šmiklavžu 

Prvič se omenja že leta 1335 kot podružnica cerkve sv. Pankracija, vendar ni postala 

pomembnejša. 1 17 Cerkev še danes pripada sv. Pankraciju. 
Sv. Ulrik v Podgolju 

Dolgo časa je bila hčerinska cerkev sv. Pankracija. Sv. Ulrik se v listinah prvIc 

omenja leta 1375. 118 O ustanovitvi te podružnice imamo le slaba poročila, več vemo 
o njeni življenjskih razmerah. S cerkvenim imetjem so kot povsod upravljali člani 

ceha. Tem je 25. aprila 1441 nekaj njiv in travnikov prodal Siegmund Sebriacher. 1 19 

Jurij Mordaxt je dal leta 1445 cerkvi v Podgorju eno hubo. 120 Leto kasneje jim je 

Siegmund Rogendorfer prodal dve hubi. 121 Hans Smucher 122 in Thomas Kursner l23 

109 ŠAL, orig. pergo 

110 ŠDA, speci f. 59. 

II I ŠAL, orig. pergo 

112 ŠAL, orig. pergo 

113 ŠAL, orig. perg .. "sand Agnesen tag der heilign jungkfrawn". 

114 ŠAL, orig. perg., listino sla pečalila : Caspar Riemer, slovenjgraški mesIni sodnik in Mathias Khefer, 
meščan . Ti imeni sta pomembni zaradi tega, ker sta igrali veliko vlogo v času reformacije. 

115 ŠAL, orig. perg., listino sta pečatila: Andrej Fleischhackher, mestni sodnik in Andrej Ledrer, svetnik. 

116 ŠAL, orig. pergo 

117 ErI. IVI, str. 165. Samostan Šentpavel iz Labolske doline je imel tukaj posesti, od tod krajevno ime. 
ki se tudi uporablja: Apače = Abtei (nem. opatija, op. prev.). 

118 Kovačič , op. cit., str. 347; v ErI. IlIl, str. 165 se kot najzgodnejši datum omenja leto 1394. 

119 ŠAL. orig. perg. , "Sand Ulreich im GrazlalI". 

120 ŠAL, orig. perg .. sand Julianatag 1445. 

121 ŠAL, orig. perg .. I. februarja 1446. 

122 ŠAL. orig. perg. , 12. decembra 1449. 

123 ŠAL. orig. perg. , 22. decembra 1449. 
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sta cerkvi sv. Ulrika izstavila listino za eno njivo. 4 . maja 1960 je tej božji hiši kos 
zemljišča v Trebuški vasi v Šmartnem prodala Marina Werlent. 124 

O obstoju bratovščine pri sv. Ulriku priča prodajno pismo Kunigunde Preklet iz 
leta 1461, s katerim jim je predala svoj vrt v Slovenj Gradcu.125 Cerkev "sand 

V/reich, gelegen im Windischgraztall under sand Pang razen kirchen gepharrl"126 je 
imela v Slovenj Gradcu še več posesti. O tem pričajo listine, ki so jih izdali Gregor 
Lempel l27 , Gertraud Smied l28, bratje Schallar l29 in Valentin Pek l3o. 

Prizadevanja za osamosvojitev podružnice sv. Ulrika so imela v začetku malo 
uspeha. Leta 1788 so tamkaj ustanovili kuracijo.131 Andrejev beneficij pri sv. 
Elizabeti v Slovenj Gradcu so 29. decembra 1789 prenesli v Podgorje, Blaža 
Bogotheija pa nastavili kot kurata132 Glavni župnik pri sv. Pankraciju pa je bil proti 
ločitvi sv. Ulrika in je predlagal, da se Andrejev Beneficij vrne v Slovenj Gradec, 
kuracija pa opusti. Temu predlogu so 1794 dejansko ugodili in dušni pastir pri sv. 
Ulriku se je začasno umaknil. l3:l Kljub temu je ta cerkev kmalu pridobila popoln 
župnijski značaj, samostojna fara pa je postala šele 1. aprila 1891. 134 

Sv. TomažJ35 , sv. Filip v Golavabuki 136 in sv. Barbara na Gradišču l37 

so bile hčerinske cerkve sv. Pankracija. Kot takšne so zapisane v vizitacijskih 
poročilih iz leta 1611 in 1631 138, vendar danes sodijo v župnijo Šmartno pri Slovenj 
Gradcu l39 V zgodovini slovenj graške župnije nikoli niso igrale pomembnejše vloge. 

124 ŠAL. orig. pergo 
125 ŠAL, orig. pergo 
126 ŠAL, orig. perg., 18. februarja 1466. 
127 ŠAL, orig. perg., 1462. Kupno pismo za njivo in senik. 
128 ŠAL, orig. perg., 18. februarja 1466. Kupno pismo za njivo. 
129 ŠAL, orig. perg., 8. februarja 1466. Kupno pismo za vrt. 
130 ŠAL, orig. perg., 24. februarja 1466. Kupno pismo za hišo v Slovenj Gradcu. 
131 PAM, Posebni arhiv Stari trg pri Slovenj Gradcu,fasc. 9. 
132 PAM, Posebni arhiv Slari Irg pri Slovenj Gradcu, rasc. 4 
133 Konzervativni starotrški župnik in dekan Janez Kastelic je nasprotoval vsaki ločitvi in spremembi v 
župniji . 
134 Kovačič , op. cit, str. 423. 
135 Zahn, Ortsnamenbuch, SIr. 218. 
136 ibid., str. 218. Cerkev prvič omenjena leta 1452. 
137 ErI. ili 1 , sir. 165, zgrajena pred 1519. 
138 ŠAL, vizitacijski zapis iz leta 1611 in 1631. 
139 Šematizem lavantinske škofije, Maribor 1934, Sir. 103. 
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Sv. Ana 

je bila kot zgrajena okoli leta 1530 kot pomožna cerkev sv. Pankracija 140, vendar 
danes pripada jožefinski župniji Pameče, ki je 1790 izšla iz šmartinskega 

župnijskega okoliša 141. 

Sv. Marija v Trobljah 

se prvič omenja 1396 kot podružnica sv. Pankracija 142. Omenjajo jo tudi vizitacijska 

poročila v letih 161 l in 1631 143 . Še vedno pripada sv. Pankraciju, vendar nikoli ni 
bila posebno pomembna. 

Sv. Lovrenc 

se omenja okoli leta 1375 kot hčerinska cerkev slovenjgraške župnije l44 Cerkev "St. 
Laurentii in campo" v 17. stoletju še zasledimo v darilnih listinah in vizitacijskih 

protokolih, vendar danes ne stoji več l45 . Leta 1419 je Herman Seffener cerkvi sv. 

Lovrenca pri Slovenj Gradcu prodal njivo iz okolice Raduš l46 . Konrad Verber iz 

Frawnsteina je svoji posestvi na Gradišču pri Slovenj Gradcu l47 in pri cerkvi sv. 

Andreja na Brdah l4S prodal "sand larentzey kirchen in der pharre St. Pangraz". 23. 
avgusta 1499 je Florian Forstner tej podružnici za določeno vsoto denarja prepustil 

eno njivo l49 Ostala poročila o sv. Lovrencu manjkajo. 

Sv. Uršula 

je bila sezidana v zadnjih desetletjih 16. stoletja. Njeno gradnjo na izpostavljenem 
mestu na Plešivcu moremo oceniti kot znamenje zvestobe kmečkega prebivalstva 
katoliški veri v času protireformacije. Gradnjo so okoli 1580 pričeli okoliški kmetje, 
kmalu pa je kot božjepotna postala zelo obiskana in so po njej poslej imenovali tudi 
goro. Cerkvena arhitektura je šolski primer gotskega konzervativizma pri preprostih 
ljudeh. Ko se je gradnja cerkve večkrat znašla v dolgovih in je bil načrt ogrožen, je 

zadevo v svoje roke prevzel ljubljanski škof Tomaž Hren in projekt sam zaključil i5 0. 

140 ibid., str. 101. 

141 PAM, Posebni arhiv Stari trg pri Slovenj Gradcu, fase. 3. 

142 ErI. [[JI, str. 165. 

143 ŠAL, glej opombo št. 138. 

144 Zahn, Ortsnamenbuch, str. 318. 

145 ŠAL. vizitaeijski zapis iz leta 1631. V času razkola (shizme) se ne omenja več. 
146 ŠAL, orig. pergo 

l47 ŠAL, orig. pergo 2. avgust 1490. 

148 Posest na Brdah je prinašala letno "pfennig dritthalb markh um 62 woll gewogner ungar und 
ducaten gulden". 

l49 ŠAL, orig. pergo 

150 Kovačič, op. cit., str. 290. 
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18. avgusta 1602 je lahko to novo podružnico končno posvetil sv. Uršuli 151. S 1696 
metri nadmorske višine je sv. Uršula najvišje ležeča cerkev lavantinske škofije. 

Sv. Duh 

v sJovenjgraškem špitalu leži v župniji Slovenj Gradec, vendar ima v njej posebno 

mesto, saj je niso vedno obravnavali kot podružnico sv. Pankracija lS2. Kot ustanova 
družine Lack je imela cerkev "SI. SpirillIs in Xenodochio civitatis" lastnega kaplana, 
ki je maševal za ustanovo in skrbel za dušno pastirstvo v špitalu. 

151 ŠAL, Protocollum Pontificale, vol. 1 a 64 " ... consecratio ecclesiae St. Ursu1ae et Xl M virginum et 
martyrum in monte Ursu1ano pro pe Windischgraz". 

152 ŠAL, vizitacijski zapis iz leta 1611 šteje špitalsko cerkev k podružnicam sv. Pankracija. Pri viz. 
zapisu iz 163 1 je izpuščena! 
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Die Geschichte der Pfarrei Slovenj Gradec 
ZusalTUl1cnfassung 

Die Fortsetzung der umfangreichen Dissertation uber die Geschichte der Pfarrei 
Slovenj Gradec, mit der der Verfasser 1964 an der Theologischen Fakultat der 
Universitat Graz doktorierte, wurde als erster Tei! in der ersten Nummer des 
Samrnelbandes von Koroška verOffentlicht. Der zweite, vorJiegende, Teil beschaftigt 
sich mit der Entwicklung der Kirchenverwaltung im Mislinjatal, der Geschichte der 
Urpfarre, der Pfarren und der Filialkirchen. Das Glaubenszentrum des Tals befand 
sich beim hI. Martin in Šmartno, in der altesteo kirchlichen Einrichtung. Im Rahmen 
der pfarrlichen Reorganisation des Patriarchats von Aqui!eia wurde im letzten 
Viertel des 11. lahrhunderts in diesem Gebiet zuniichst die Eigentumskirche der 
Grundherren von Slovenj Gradec in eine Pfarrkirche umgewandelt. Als die Siedlung 
unterhalb der Burg zu Beginn des 13. lahrhunderts von der Pfarrkirche des hI. 
Pankratius abruckte, wurde im neu entstandenen Slovenj Gradec inmitten des 
Talkessels die erste Filialkirche (der h1. Elisabeth) gegrundet. lo einem spiiteren 
Zeitabschnitt des Mittelalters entanden im ursprunglichen Pfarrbezirk 16 
Filialkirchen, von denen 4 selbstiindige Pfarreien wurden. 
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Mateja Bukovnik 

CERKVENA VPRA V A V DRAVSKI DOLINI PRED LETOM 1600 IN 

SAMOSTANA, KI STA DELOVALA NA TEM OBMOČJU* 

1. CERKVENA UPRAVA V DRAVSKI DOLINI PRED LETOM 1600 

Reka Drava je skoraj tisoč let, od leta 811 do leta 1751, cerkvenoupravno 
razmejevala naše ozemlje. Ozemlje severno od Drave je sodilo pod salzburško 
nadškofijo, ozemlje južno od Drave pa je spadalo k oglejskemu patriarhatu. 

Ozemlje obeh velikih cerkvenih ustanov je bilo zaradi lažjega upravljanja 
razdeljeno na arhidiakonate. V Dravski dolini so župnije v okviru salzburške 
nadškofije spadale k arhidiakonatu v Spodnji marki in Spodnjekoroškemu 
arhidiakonatu, ki ju je ločeval potok Črmenica. Župnije južno od Drave pa so bije v 

pristojnosti Savinjskega in Koroškega arhidiakonata. I 
Prvotno župnijsko omrežje so v 9. stole~ju večinoma uničil i Madžari. Po letu 955 

se je začel sistem župnij ponovno izgrajevati. Na ozemlju pod pristojnostjo 
salzburškega nadškofa se je ta razvoj končal v začetku 12. stoletja, južno od Drave 
pa nekoliko kasneje. Prvotne župnije, ki jih imenujemo tudi pražupnije, so bile 
izredno obsežne. Na obravnavanem območju Dravske doline so to bile severno od 
Drave labotska pražupnija, v okviru Ogleja pa šmartinska in hočka pražupnija. V 
nadaljnem obdobju so se iz prvotnih župnij oz. pražupnij izločile teritorialno manjše 

župnije. 2 

To so bile: 
župnija sv. Martina v Kamnici, 
župnija sv. Marjete v Selnici, 
župnija sv. Nikolaja v Lučanah, 
župnija sv. Jurija na Remšniku, 
župnija Marijinega vnebovzetja v Breznu, 
župnija sv. Mihaela v Radljah, 
župnija sv. Jakoba v Soboti, 
župnija sv. Marjete na Muti, 
župnija sv. Janeza Evangelista v Dravogradu, 
župnija sv. Nikolaja v Vuzenici, 
župnija sv. Jerneja v Ribnici na Pohorju, 
župnija sv. Lovrenca v Lovrencu na Pohorju, 

" Prispevek je prirejen odlomek iz diplomske naloge "Kraji, gradovi in gospoščine ter cerkvena uprava v 
Dravski dolini od Maribora do Dravograda pred letom 1600", ki je nastala leta 1994 pod mentorstvom 
akademika rednega profesorja dr. Jožeta Mlinariča na oddelku za zgodovino PF Maribor. 

1 J. Mlinarič, Župnija Sv. Lovrenc do jožefinske dobe. Lovrenc na Pohorju skozi stoletja. Lovrenc na 
Pohorju 1991, str. 37. 

2 Ibidem, 5tr.38. 
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župnija Marijinega imena v Rušah in 
župnija sv. Jakoba v Limbušu. 
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Župnija se je izločila iz mariborske pražupnije, ki se sicer prvič omenja leta 1189, ko 
joje vodil župnik z imenom Konrad. Njeni podružnici sta cerkev sv. Križa (1473) in 

leta 1352 prvič omenjena podružnica sv. Urbana. 3 

Župnija sv. Marjete v Selnici 

Na visoko starost selniške cerkve opozarja njen patron sv. Marjeta. Svojega 
duhovnika je dobila že ob koncu 12. stoletja ali v začetku 13. stoletja. 

V selniški župniji sta delovali dve bratovščini. To sta bili bratovščina Svetega 
rožnega venca in bratovščina s prvotnim imenom Večna ura za srečno smrt, ki se je 
kasneje preimenovala v bratovščino Večnega rožnega venca. K župniji sta spadali 
dve podružnici. Leta 1545 se prvič omenja podružnica sv. Janeza Krstnika na 
Janževi Gori, leta 1370 pa kapela sv. Miklavža v viltuški graščini. Leta 1506 sta bili 

župnUi v Kamnici in Selnici inkorporirani krški škofiji.4 

Župnija sv. Nikolaja v Lučanah 

Obravnavana župnija je segala na slovensko ozemUe pri Gradišču, kjer je okoli leta 
1600 stala kapela sv. Primoža. V 16. stoletju je bila na tem območju močno 

3 M. Bukovnik, Kraji, gradovi in gospoščine ter cerkvena uprava v Dravski dolini od Maribora do 
Dravograda pred letom 1600. Maribor 1995, str. 90. 

4 Ibidem, str. 92-93. 
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razširjena sekta skakačev, ki so jo v okviru protireformacije, ki jo je vodil škof 
Brenner, pregnali. Na tem območju je bila leta 1679 zgrajena cerkev sv. Duha.5 

Župnija sv. Jurija na Remšniku 

Remšniška župnija se je iz labotske pražupnije izločila kot prva.6 Cerkev sv. Jurija je 
bila na šentpavelski zemlj i pozidana do leta 1 196.7 Samostan Št. Pavel iz Koroške je 
imel na Remšniku pomembno vlogo kot kolonist, saj je bil lastnik velike posesti na 
Remšniku, podrejena mu je bila tudi tamkajšnja cerkev 8 

Leta 1201 je bila ustanovljena na Remšniku župnija. Župnijske pravice ji je ob 
soglasju župnika Gundrama podelil salzburški nadškof Eberhard [1. ter jo priključil 
Št. Pavlu . Leto kasneje je ta sklep potrdil papež Inocenc 111.9 

Remšniški župnik je smel pobirati tretjino desetine. [O Nadškof Eberhard II. je 
leta 1244 remšniško faro z vsemi iz nje izločenimi postojankami priključil k 
lavantinski škofiji in njenemu arhidiakonatu. Za dušno pastirstvo so skrbeli svetni 
duhovniki in šentpavelski benediktinci. [ I Podružnici Jurijeve cerkve sta bili na Kapli 
kapela sv. Katarine, ki je bila zgrajena pred letom 1372, in sv. Pankracij izpred leta 

1490.12 

Župnija Marijinega vnebovzetja v Breznu 

Razvila seje iz remšniške župnije. Marijino cerkev so gradili med leti 1161 in 1184 
šentpavelski menihi. Cerkev se prvič omenja leta 1 184 kot samostanska last. Št. 
Pavlu je leta 1147 pripadel tudi sam kraj Brezno, ki se sicer tega leta tudi prvič 
omenja. Pravice nad brezensko cerkvijo je Št. Pavlu potrdil papež Lucij ITI. Pri 
dušnopastirskem delu so se izmenjavali samostanski bratje ter svetni duhovniki -
laiki. Leta 1244 je bilo njeno ozemlje priključeno lavantinski škofiji iz Št. 
Andraža. IJ Kot župnija se prvič omenja leta 1312.14 Obsegala je kraje Brezno, 
Javnik in Ožbalt. Brezenska podružnična cerkev sv. Ožbalta se prvič omenja leta 
!372. 15 

5 Ibidem, str. 94-95. 

6 F. Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije. Maribor [928, str. 74. 

7 1. Mlinarič, Župnija Sv. Lovrenc ... .' str. 39 . 

81'. Kovačič, o.c., str.74. 

9 J. Mlinarič , Župnija Sv. Lovrt!nc .. ,str. 39. 

[O r . Kovačič , oc, str 74 . 

II 1. Mlinarič, Župnija Sv . Lovrenc . , str. 39 

12 J .Koropec, Zemljiške gos poščine med Dravogradom in Mariborom do konca 16. stoletja. Maribor 
1972, str. 85 . 

131. Mlinarič, ŽlIpni.Ja Sv. Lovrenc .. , str. 39 . 

14 r. Kovačič, o.c., str. 74 . 

15 J. Koropec,Zemljiške gospoščine .. , str. 85 . 
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Župnija sv. Mihaela v Radljah 

Radeljska župnija je prvotno spadala pod dravograjski kapitelj in se je izločila iz 

labotske pražupnije. 16 

Radeljski župnik se prvič omenja leta 1251, vendar pa je župnija najbrž nekol iko 
starejšega nastanka. Patron župne cerkve je sv. Mihael, kar opozarja na njeno visoko 

starost. 17 Ker je bil ustanovitelj župnije dravograjski kapitelj, je spadala pod njegovo 
okrilje in bila hkrati z njim vključena v okvir lavantinske škofije. Radeljska župnija 
je obsegala obsežen in težje prehoden teritorij, zato se je od nje odcepila njena 
podružnica na Muti, in sicer med letoma 1349, ko se omenja kot kapela in 1456, ko 

se prvič omenja mučki župnik. IS 

Podružnične cerkve so bile cerkev sv. Martina v Spodnji Vižingi (1278) in 

cerkev sv. Egidija v Zgornji Vižingi (1510).19 Iz radeljske župnije se je izločil tudi 
vikariat sv. Simona in Jude na Pernicah, kjer se cerkev prvič omenja leta 1368, 

vikarji pa so znani že pred letom 1360.20 

Pri župnijski cerkvi je bila ustanovljena bratovščina Rešnjega telesa, ki je imela v 
levi kapeli fame cerkve svoj oltar Kristusovega telesa. Bratovščina je bila ukinjena v 
okviru jožefmskih reform. Tedaj so star in zelo preperel oltar bratovščine 

nadomestili z razpel om, ki so ga odkupili od samostanske cerkve. 
Župnišče je skupaj s cerkvijo leta 1727 pogorelo, zato se starejši dokumenti niso 

ohranili. Krstna knjiga se začne s 16. januarjem 1727, poročna s 23. novembrom 
1727 in knjiga umrlih s 5. oktobrom 1784. 

Prvi znani radeljski župnik se je imenoval Janez (1396). Temu sledijo do leta 
1600 Martin(+1497), Janez Fuerstenfelder (od 6. decembra 1497 do 1523), Simon 
Beystritzer ( od 9. junija 1523) , Franc Frawenfeindt ( do 1543), Vincenc 
Keuschnikh ( 1576,1577), Luka Gasparin CI 588), Frančišek (1597), Matija Cmič 
(1599).21 

Župnija sv. Jakoba v Soboti (Soboth) 

Na prošnjo perniškega vikarja Pavla Raunerja, ki je imel na skrbi dušno pastirstvo 
velikega in težko prehodnega ozemlja, je bila ustanovljena posebna enota z 

Jakobovo kapelo v Soboti leta 1778.22 Župnija leži zunaj današnjega slovenskega 
ozemlja. 

16 F. Kovačič,o.c .• str.75. 

171. Koropec, Zemljiške gospoščine ". str. 85. 

IH F. Kovačič,o.c .• str. 75. 

J 9 J. Koropec, Zemljiške gospoščine ". str. 85. 

20 F. Kovačič. o.c. str. 75. 

21 Muhrenberg. Topografisch-historische Skizze. Siidsteirische Post. št. 7. str. 1-2. 

22 F. Kovačič. o.c .. str. 75. 
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Župnija sv. Marjete na Muti 

Župnija sv. Marjete se je izločila iz radeljske župnije23 Marjetina cerkev se omenja 
leta 1349 kot kapela. Prvega župnika srečamo razmeroma pozno, šele leta 1456. rz 
tega lahko sklepamo, da je postala samostojna župnija med 1349 in 1456, vendar se 
je popolnoma izločila iz dravograjske šele leta 1543. Bogoslužje pri njej so v 16. 
stoletju opravljali bratje avguštinskega samostana na Muti. 

Podružnične cerkve mučke župnije so bile Sv. Janez Evangelist na Muti, sv. 

Peter v Sp. Gortini (1326) in sv. Primož nad Muto ( okoli 1425).24 
Cerkev sv. Janeza je prvič, in to le posredno, omenjena v fevdnih knjigah 

ceUskih grofov. V starejših historičnih delih je moč najti podatek, da jo je leta 1058 
posvetil papež Leon lX., ko naj bi jo na svoji poti na Ogrsko našel neposvečeno, 
vendar za to ni nobenih pisnih virov. Opisa Janezove rotunde se je lotil tudi 
lavantinski škof Franc 1. Gašpar pI. Stadion, ki trdi, da je podatek o posvetitvi sam 

prebral v notranjosti cerkve25 V življenjepisu papeža Leona IX. lahko prav tako 
preberemo podatek, da je cerkvico posvetil med potovanjem. Vendar se je to moralo 
zgoditi nekoliko prej, leta 1052, ko je papež potoval v Nemčijo, saj je že čez dve leti 

umrl. 26 

Kar se tiče prvotne funkcije kapele, nas njen patroncij napeljuje na misel, da je 
bila najprej krstna kapela. To utemeljuje tudi dejstvo, da po letu 811, ko je ozemlje 
levega brega Drave pripadlo salzburški nadškofiji, v širši okolici ni bilo 

pomembnega cerkvenega središča. 27 

Župnija sv. Janeza v Dravogradu 

Dravograjska cerkev sv. Vida se omenja že leta 1177. Sprva je sodila v okvir 

labotske pražupnije. 28 

Oton Dravograjski in njegov sin sta v listini, ki je bila izdana v Brežah 8. marca 
1237 izjavila, da je salzburški nadškof Eberhard II. premestil sedež labotske 
pražupnije v njun trg Dravograd. Pri trški cerkvi je bilo ustanovljenih šest prebend s 
posvetnimi kleriki. Oton in Henrik Dravograjska sta nadškofu podarila tri kapele, v 

orovljah (Ferlach), pri Št. Pavlu v Hornbergu in Hodišah (Keutschach), v teh 
krajih sta si obdržala le pravico odvetništva. 

Listino sta pečatila izdajatelja29 

Dravograjski župnikje nosil naziv prošta ter veljal za arhidiakona. 30 Leta 1237 je 
salzburški nadškof Eberhard ustanovil pri dravograjski cerkvi že omenjeni kapitelj s 

2J Ibidem, Sir. 75. 

24 J. Koropec, Zemljiške gospoščine ... , str. 85 . 

25 M. Zadnikar, Rotunda Sv. Janeza Krstnika na Spodnji Muti. Ljubljana 1990, str. 6. 

26 Ibidem, str. 7 

27 Ibidem, str. 14. 

28 J. Koropec, Zemljiške gospoščine .. , sir. 83. 

29 F. Kos, Gradivo V, št. 667, sir. 315/316. 

30 J K Z I" . . oropec, em Jlške gospoščlI1e ... , str. 83. 
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šestimi kanoniki, leta 1246 se omenja še sedmi. Kapitlju je načeloval kaplan , ki je bil 
tudi proštov namestnik. Leta 1244 je bila dravograjska proštUa priključena 

lavantinski škofiji. Sedež proštije in kapitlja je bil do srede 14. stoletja pri cerkvi sv. 
Vida, še pred letom 1386 pa so ga prenesli k nekdanji podružnici sv. Janeza 
Evangelista, kjer so po ukinitvi kapitlja živeli vikarji. 31 

Župnija je imela več podružnic: sv. Lenarta na Viču ([372), sv. Janeza na 
Ojstrici (1425), sv. Boštjana pri Vratih (1529), leta [430 se omenja grajska kapela in 
leta 1520 Marijina kapela na meji trškega pomilja. 

Župnija sv. Nikolaja v Vuzenici 

Vuzeniška župnija sv. Nikolaja se je izločila iz pražupnije sv. Martina (Šmartno pri 
Slovenj Gradcu). Spadala je k Ogleju. Leta [238 se prvič omenja vuzeniški župnik 
Ditmar. Pri osamosvajanju je imela vuzeniška župnija najbrž težave, saj je šmartinski 
župnik še leta 1265 skušal nad njo obdržati patronat. Vendar pa so dobili patronat 
nad župnijo Vuzeniški. Ti so se odkrižali tekmeca z zapisom letnih dohodkov v 
višini treh mark. 

Leta 1315 se ob župniku omenja vikar, leta 1356 pa razen župnika in vikarja še 
sholastik in vikar pri lernejevi cerkvi v Ribnici. 

Vuzeniška župnija je spadala v okvir savinjskega arhidiakonata, leta 1360 pa je 
dobil naslov arhidiakona tedanji vuzeniški župnik.32 

Kolon V. Vuzeniški je leta 1369 podelil vuzeniškemu župniku Ulriku Ungerlu 
nižje sodne pravice nad njegovimi podložniki, ki so jih uživali vuzeniški župniki še 
nadaljnih 500 lel.]] 

Od leta 1383 je bila Marijina cerkev na Kamnu izločena iz arhidiakonata 
vuzeniških župnikov, prišla je v okvir trškega pomirja. Po virih iz leta 1478 so sodile 
podružnice sv. Marije na Kamnu, vikariat sv. Jerneja v Ribnici in Sigmundova 
kapela v pristojnost savinjskega arhidiakonata. 

K vuzeniški župniji pa so spadale še podružnice sv. Daniela pri Trbonjah (1408), 

sv. Primož na Pohorju (1440), sv. Vid v Sekožnu (1478) in Št. Janž (1526)]4 
Vuzeniška župnija je sodila med bogatejše, na kar nas opozarjajo njeni ohranjeni 

urbarji iz 17. stoletja. Farna cerkev je imela v dveh uradih osemindvajset 
podložnikov, župnija petintrideset podjožnikov, Janezova cerkev dva in beneficij 
Device Marije na Kamnu petnajst.]5 Župnija je imela precejšnje posesti. Župniki so 
prejemal j tretj ino desetine iz območja, ki je kasneje tvorilo ozemlje tamkajšnje 
dekanije ter ob tem še eno tretjino desetine vuzeniške župnije, ki je obsegala Vuhred, 
Sv. Anton, Sv. Primož, Trbonje, Sv. Danijel, Sv. Vid, Dravče, Št. lanž in Vuzenico. 

31 800 let Dravograda. Dravograd 1185-1985. Dravograd 1985. str. 25. 
321. Koropec. Zemljiške gospoščine .... str. 83. 

33 1 Mravljak. Vuzenica v srednjem veku. Maribor 1927. str. 19. 

341. Koropec. Zemljiške gospoščine .. . , str. 83-85. 

35.1. Mravljak. Nadžupnija in dekanija Vuzenica. Maribor 1928. str. 6. 
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Vršnik, ki se je dajal v pšenici, ovsu, rži, ajdi je prejemala od enajstih prebivalcev 
sv. Danijela, po dva ali en škaf ovsa pa od štiriintridesetih kmetov iz vuzeniške 
župnije. Župniji je pripadala tudi gornina od dveh vinogradov na Kalvariji, severno 

od Maribora. 
Župnik je od nekaterih kmetov poleg denarne dobival še naturaino dajatev. To je bila 
v prvi vrsti hrana, npr. kokoši, jajca, plečeta , kozlički, jagnjeta, pa tudi drva, seno in 
deske za plotove. Župnik je tudi od vseh kmetij v župniji prejemal bernjo, za katero 
je vsak kmet dal po pol do enega škafa rži in ovsa, od enega do dveh plečet, od 
enega do dveh sirov, pet do deset jajc, kar pa so dostikrat prevedli v denarno 

vrednost. 36 

Zanimiv je seznam vuzeniških župnikov, ki jih navaja Mravljak. Imen nekaterih 
župnikov danes ni možno najti in potrditi v listinah, pač pa se nahajajo le v 
Slomškovi župnijski kroniki. Zaradi tega sem župnike, ki jih ni možno 
dokumentirati, označila z vprašajem. 

- Ditmar: leta 1238 se v listini, ki zadeva posestI In pravice viteza Pilunga iz 
Vuzenice, prvič omenja vuzeniški župnik Dietrnarus, ki je bil med pričami pri izdaji 

Iistine,17 
- Simon Fostnegler: (1250), v njegovem času bi naj bi la cerkev gotizirana - ? 
- Ditmar (1254), bilje priča v listini Kolona III. iz leta 1254. 
- Bernard Pelasius (1260) 
- Janez (1270) - ? 
- Ditmar (1278), bil je priča v dveh marenberških listinah v letih 1278 in 1279. 
- Veri and (1289-1310), ki je zatem postal opat šentpavelskega samostana in kasneje 
tudi namestnik koroškega vojvode . 
- Bengerdus Collonis F. de Saldenhoven - ? 
- Janez (1315), ki ga zasledimo v listini, ki zadeva pokop neimenovanega 
Vuzeničana. 

- Manrus Hosner - ? 

- Simon 1328-1335), ki ga srečamo v dveh listinah. 
- Ortolf (1337), iz Vuzenice so ga premestili v Brnco pri Podkloštru. 
- Peter (1356-57), o katerem so ohranjene štiri listine, iz katerih je razvidno, da je 
župnikoval v Vuzenici vsaj do leta 1359. 
- Ulrik Ungerl (1369-1401), njemu je Kolon V. podelil nižje sodstvo. 
- Henrik (1401) se nahaja kot priča v neki listini. 
- Jurij de Watsch (1413) očitno ni bil posvečen duhovnik, temveč plemič, ki je dobil 
župnijo zaradi uživanja njenih dohodkov, zato je moral Vuzenici plačati vikarja, ki 
je opravljal vse dušnopastirske posle. 
- Jurij Meberbel (1428), ki mu je Herman Celjski potrdil nižje sodstvo. 
- Jurij Lebeker (1478 /86) se omenja v več listinah. 
- Štefan Keglar (1505)- ? 

36.1. Mravljak. Nadžupnija ... , str. 7. 

37 F. Kos, Gradivo V, št. 701, str. 3381339. 
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- Valentin Faber (1496-1509), ki je opravljal funkcije župnika v Konjicah in 
Vuzenici ter prošta kapitlja v Dobrli vesi. 
- Andrej Urbas (?-1526) 
- Adam Adakvatik (1526-1555) je bil vuzeniški župnik, beneficiat pri Devici Marij i 
na Kamnu ter savinjski arhidiakon. [z njegovega časa sta ohranjena dva vizitacijska 
zapisnika. Prvi govori tudi o številu obhajancev. V Vuzenici jih je bilo štiristo 
petdeset, na Muti štiristo, v Radljah dvesto in v Breznu štiristo. 
- Krištof Ratar (1558-1598) 
- Mihael Schiningin (1589-1601), bil je dober gospodar in je župniji pridobil več 
podložnikov in nekaj zemlje, ki jo je izgubila v času Adakvatikovega 
župnikovanja.38 

Leta 1383 so beneficij pri cerkvi Device Marije na Kamnu ustanovili grof Herman 1. 
Celjski, vuzeniški župnik Ulrik in trški vuzeniški sodnik Nikolaj Schaissbacher. 
Obveznosti tamkajšnjega kaplana so bile: ob veliki in mali gospojnici in še ob petih 
drugih praznikih mora brati pozno mašo, vse druge dneve pa mora maševati še pred 
sončnim vzhodom. K cerkvi mora tudi prihajati spovedoval, krstit, pridigat ipd. Pri 
mašah mora vedno posebej priporočati dobrotnika cerkve Hermana Celjskega, 
njegovo ženo in dediče, njegovega strica Kolona Vuzeniškega in Nikolaja 
Schaissbacherja. Beneficij je imel precej podložnikov v Dravogradu in na Ravnah na 
Koroškem (Guštanju), vendar jih je okoli leta 1542 zapravil beneficiat 
Wildpacher.39 

Župnija sv. Jerneja v Ribnici na Pohorju 

Dušno pastirstvo so tu sprva opravljali vuzeniški kaplani. Zaradi preceJsnJe 
oddaljenosti Ribnice so tu najbrž kmalu ustanovili vikariat, katerega dohodke in 
posest so predstavljale cerkvi bližnja zemlja, naturaIne dajatve in zbirca 
duhovnikov.40 

Ribniška župnija se je razvila iz vuzeniške. V Ribnici je leta 1356 stala cerkev 
sv. Lenarta.41 Sedež župnije je bil pri Jernejevi cerkvi.42 Njen prvi župnik se omenja 
leta 137243 

Podružnici Jernejeve cerkve sta bili Lenartova cerkev v Ribnici in leta 1625 prvič 
omenjena cerkev sv. Bolfenka v Hudem Kotu.44 

38 J. Mravljak, Nadžupnija ", str. 9-23. 
39 J. Mravljak, Nadžupnija .. , str. 66/67. 
40 IbiJem, str. 74. 
41 r. Kovačič, o.c., str. 169. 
42.1. Koropec, Zemljiške gospoščine ... , str. 85. 

43 J. Mlinarič, Župnija Sv. Lovrenc ... , str. 38. 
44 J. Koropec, Zemljiške gospoščine ... , str. 85. 
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Župnija sv. Lovrenca v Lovrencu na Pohorju 

Župnija se je izločila iz hočke prawpnije, ki se prvič omenja leta 1146. Iz 
pristojnosti savinjskega arhidiakonata pa se je osamosvojila leta 1191. Izmed 
podružnic je leta 1381 kot prva nastala cerkev sv. Križa, do leta 1617 pa se omenjata 
tudi podružnica sv. Radegunde pri Lovrencu in kapela sv. Mihaela na župnijskem 

pokopališču.45 
Župnija Marijinega imena v Rušah 

Nastala je na ozemlju hočke pražupnije pred letom 1387. Leta 1545 se omenja kot 
podružnica mariborske magdalenske cerkve. Ponovno so jo ustanovili leta 1625.46 

Župnija sv. Jakoba v Limbušu 

V kraj je bil v 15. stoletju prenesen sedež magdalenske župnije iz Maribora, saj so 
magdalensko cerkev verjetno požgali Turki. Leta 1528 sta pri limbuški cerkvi 
delovala župnik in kaplan, župnija pa je imela podružnice sv. Kunigunde (1416), 
Marijino kapelo na Belnavi (15 t 1) in sv. Bol fenka (1532).47 

II. SAMOSTANA NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU 

Dominikanski samostan v Marenbergu 

Dominikanski red je ustanovil sv. Dominik iz Caleruege leta 1219.48 Red 
dominikancev je nekoliko prej, leta 1216, potrdil papež Honorij lIL, z namenom, da 
bi sodeloval pri zatrtju krivoverstva49 Dominikanci so se ukvarjali predvsem s 
pridiganjem, dominikanke pa so njihovo pridigarsko dejavnost podpirale. Živele so v 
strogi klavzuri. V 13. stoletju so se razširile po celi Evropi.50 Dominikanke so se 
posvečale predvsem poučevanju ženske mladine in prepisovanju tekstov 51 

Na Slovenskem so se dominikanke ustalile v Studenicah pri Poljčanah leta 1237, 
v Velesovem leta 1238, v Marenbergu 125 \. leta52 , leta 1260 pa je bil ustanovljen še 
samostan dominikank v Kopru 53 

45 M. Bukovnik. o.c .. str. 109. 

46 Ibidem. str. 111. 

47 Ibidem. str. Il I . 

48 Samostani v srednjeveških listinah na Slovenskem. Ljubljana 1993. str. 203. 

49 F. Kovačič. o.c., str. 129. 

50 Samostani v .... str. 203. 

51 J. Mlinarič, Cerkev na Slovenskem v srednjem veku. Zgodovina cerkve na Slovenskem, Celje 199 1, 
str. 83. 

52 Samostani .... str. 215. 

53.1. Mlinarič, Cerkev na Slovenskem. " str. 83. 

41 



MATEJA BUKOVNIK 

Marenberški dominikanski ženski samostan sta 24. junija 125] ustanovila Gisela, 
vdova Alberta Trušenjskega-Marenberškega in njen sin Sigfrid na njuni zemlji pod 

gradom. 54 Legenda pravi, da jima je dal privoljenje za ustanovitev sam sv. 

Dominik.s.1 Samostan so postavili na Perweinovi hubi pri cerkvi Marijinega 

oznanjenja, ki se prvič omenja leta 1170.56 

Gisela in Sigfrid sta samostan ustanovila s privoljenjem sorodnikov in ga 

obdarila s posestmi, ki so prinašale dohodke 30 mark srebra. 57 Samostan je ob 
ustanovitvi prejel naslednja posestva: Perweinovo hubo, bližnji mlin, gozd, posestvo 
ob brodu, pri sv. Danijelu in v Trbonjah ter nekaj zemlje na Koroškem vRegavesi, 

v vasi pri krnskem gradu, v Gomilah in Lipi 58 

Dominikanke so ob ustanovitvi ter v naslednjih letih prejemale posesti pri 
Slovenjem Gradcu, Bukovski vasi, Libeličah, Dravogradu, Pukštajnu, Trbonjah, 
Ribnici, Radljah, Vižingi, Labotu, Gospe Sveti, Gorenčah, na Grabniškem polju, pri 

Wolfsbergu, Zweikirchnu, pri Pernici, Glogowitzu in Oseku 59 

Ustanovitev samostana je potrdil z bulo papež Aleksander IV., ki je samostanu 
podelil in potrdil mnoge pravice: 

I. Papež jim potljuje podeljene posesti in odreja, da od novIO, ki jih bodo 
napravile nune, nihče ne sme zahtevati desetine ali kaj odvzeti. 
2. Da smejo svobodno sprejemati v samostan svobodne in neoporečne osebe, razen 
če bi kdo ugovarjal; nobena sestra po dani zaobljubi ne sme zapustiti samostana brez 
dovoljenja prednice. 
3. V primeru splošnega interdikta smejo za zaprtimi vrati brez 7.vonjenja opravljati 
božjo službo v svoj i cerkvi. 
4. Vse kanonične posvetitve so v pristojnosti ustreznega škofa. 
5. Brez privoljenja pristojnega škofa in samostanskih sester ne sme nihče na ozemlju 
te župnije zgraditi kake kapelice ali molilnice. 
6. Nobena cerkvena ali posvetna oblast (niti škof, arhidiakon, dekan, zemljiški 
gospod) ne sme pobirati kakih novih dajatev. 
7. Pri samostanu je lahko pokopan vsakdo, ki to želi. 
8. Glede izvolitve prednice določa, da naj se samostanske sestre same, svobodno, 
brez vsakega zunanjega vpliva ali zvijače odločijo za nasledico po pravilniku sv. 
Avguština. 
9. Na samostanskem ozemlju prepoveduje rop, požar, prelivanje krvi in na splošno 
vsako nasilje. 

54 H.Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herschaften und GOlten, Stadte und 
Mfukte. MOnchen 1962, str. 159. 

55 F. Kovačič, o.c., str. 147 . 

.16 J. Curk, Trgi in mesta na slovenskem Štajerskem, Maribor 1990, str. 119. 

57 r. Kovačič, oc., str. 147. 

58 S. Hrovat, Zgodovina trga Marenberga. Tipkopis, Radlje 1939, str. 25. 

59 J. KOI'opec, Zemljiške ... , str. 35. 
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10. Potrjuje vse svoboščine in pravIce, poklonjene od knezov, kraljev in drugih 

vernikov. 

Ustanovna listina Gizele, vdove Alberta Marenbcrškega, in njenega sina Sigfrida Marenberškega iz 1251 
za l11arenberški samostan (orig. pergo listina z dne 24. junija 1251 dokument št. 664, Štajerski deželni 
arhi v Gradec) 

Januarja 1268 je Sigfrid podaril samostanu svojo kmetijo v Poderaku, v tej darovnici 
se omenja tudi "frater Chuno sacerdos", ki je verjetno prvi znani kaplan 

samostana.60 

Po Sigfridovi smrti je vzel samostan v svoje varstvo kralj Otokar. Sigfridovo 
truplo so pokopali v samostanski cerkvi. Nune so ga častile kot mučenika In 

svetnika.V Marenbergu se je razvil lokalni kult. 
Med sestrami najdemo skoraj izključno samo pripadnice plemstva iz 

najuglednejših štajerskih in koroških plemiških družin. 61 Samostan je bil bogato 

60 S. Hrovat, O.C., sIr. 26127. 

61 r. Kovačič, O.C, str. 147. 43 
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dotiran in je z dotami plemiških hčera močno obogatel. 62 V samostanski cerkvi so 
pokopali ustanovitelje samostana, nune in mnoge druge odličnike, med nj imi 

Gertrudo Dravograjsko in Zofijo Lipniško.6:l 

V času protestantizma se je v samostanu močno razpasla nedisciplina. Zaradi 

prestopkov je bila leta 1577 odstavljena celo priorica samostana Brigita Eder64 Šele 
z nastopom priorice Suzane Schrattenbach leta 1584 in pod njenimi naslednicami sta 

bila v samostanu zopet vzpostavljena stroga klavzura in red.6S V tem obdobju je 

doživel marenberški samostan svoj razcvet.66 

V času imenjske cenitve 1542 je bila dominikaina posest samostana ocenjena z 
900 goldinarji. S 400 goldinarji so bili ovrednoteni pristava, njive, travniki, pašniki, 

gozd in pravica ribolova.67 Cesar Maksimiljan je nunam leta 1514 podelil pravico 
ribolova za samostanske potrebe na Dravi od Kajzerjeve kmetije v Zgornji Vižingi 

do Rabensteina za dva ribiča. 68 Samostanskim poslopjem z obzidjem so ob imenjski 

cenitvi pripisali vrednost 500 goldinarjev.69 Samostan je leta 1585 pogorel, prav 

tako tudi v letih 1732 in 1780. Na novo so ga sezidali med leti 1650-60.7° 
Marenberški samostan je bil pomemben zemljiški gospod. Leta 1542 so imetje 

samostanske gospoščine ocenili na 142 funtov. Njena urbarialna posest je obsegala: 
v slovenjegraškem uradu štirinajst posesti, v ivniškem uradu dvanajst posesti, v 
uradu Velka dvaintrideset posesti, v vuzeniškem uradu dvaintrideset posesti ter v 
radeljskem uradu dvainosemdeset urbarialnih posesti, skupno pa sto 

dvainsedemdeset podložniških družin 71 

Dominikanke so imele tudi nekaj gorskopravnih zemUišč. Leta 1542 so skupno 
obsegale enainpetdeset vinogradov, od tega dvaintrideset vinogradov pri Ivniku, ki 
so jih dobile večinoma leta 1314 od Wildoncev, devetnajst vinogradov pri Cerknici 

ter dva pri Mariboru, ki so ju kupile leta 1298 in leta 1335 72 

Samostan je imel nižje sodne pravice na svojih tleh do leta 1493 .73 Pri 

upravljanju samostanske posesti so nunam pomagali svetni upravniki in pisarjiJ4 
Med pomembne dejavnosti marenberških dominikank lahko štejemo 

izobraževalno dejavnost samostana. V primeru marenberškega samostana gre seveda 

621. Mlinarič. Cerkev na Slovenskem ... . str. 83 . 

63 Muhrenberg.Topogrnfische ..• Siidsteirischer Post.ŠL 9. str. 1-2. 

64 F. Kovačič. o.c. str. 147. 

65 Ibidem. str. 148. 

66 H. Pirchegger, o.c .• str. 160. 

67 J. Koropec. Zemljiške gospoščine ..• str. 45. 

68 Ibidcm. str. 61. 

69 Ibidem. str. 4S. 

70 J. Curk. Trgi .... str. 120. 

71 J. Koropec, Zemljiške gospoščine ... , str. 54. 

72lbidem. str. 61. 

73 Ibidem. str. 63. 

74 Ibidem. str. 71. 
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za poučevanje ženske mladine, ki si je mogla v srednjem veku pridobiti izobrazbo le 
v samostanih. V prvi vrsti je šlo seveda za izobraževanje bodočih nun. V samostanu 
so dobila dekleta osnovno izobrazbo. Največ so se posvečali poučevanju latinščine 
ter petju in glasbi. 

Ob koncu srednjega veka, predvsem pa v novem veku so se v samostanu 
izobraževala tudi dekleta, ki niso nameravala vstopiti v konvent. Dekleta so se ob 
osnovni izobrazbi tudi naučila praktičnih spretnosti kot so izdelovanje paramentov, 
vezenje in izdelovanje sveč. 

V Marenbergu so se nune v srednjem veku intenzivno posveča le glasbi, nekatere 

so celo komponirale.75 

Prva priorica je bila mogoče sorodnica Rikarde Marenberške, žene Sigfrida 

Marenberškega, Adelajda de Klam76 

Nune marenberškega samostana lahko prištevamo med prve apotekarice na 

Slovenskem. S farrnacijo so se pri nas prvi ukvarjali samostani.77 Marenberški 
samostan je najbrž imel že v zgodnji dobi svoj infirmarium in sestro, ki je 
pripravljala zdravila in negovala bolnike. Ko so v 17. stoletju samostan ponovno 
zgradili, je zavzemala eno izmed celic tudi lekarna. 

Leta 1697 se je na območju Marenberga razširila kuga78 V Marenbergu je 
bolezni podlegel le padarski pomočnik. Za kužne bolnike je skrbel samostan, pošiljal 
jim je hrano in zdravila. V tem obdobju se omenja bolniška strežnica Roza. Za 
obdobje 1686-1712 nam daje veliko informacij o samostanu in nunah Kronika, ki jo 
je pisala neimenovana nuna. 

Ob koncu 17. stoletja je dala pred nica Marija Suzana Andrian preuredi ti 
samostansko lekarno. V samostanu pa so imeli tudi laboratorij ("apothekenk.huhl"), 
ki se je nahajal ob pekarni. 

Prva znana farmacevtka pri nas je bila marenberška lekarnarica in zdravnica 
Ksaverija Grembs iz Tirolske. Ta je svoje znanje in spretnosti gotovo izpopolnila ob 
pomoči starejše in izkušene lekarnarice v samostanu. Ksaverijo je najbrž nasledila 

hči celjskega lekarnarja Ivana Fruschausa, ki je vstopila v konvent leta 1729.79 Leta 
1779 poroča deželni gubernij, da že vrsto let deluje lekarniška desetina 
marenberškega samostana. Določa, naj lekarna še nadaUuje s svojo dejavnostjo. 
istega leta je v lekarni delala prva potrjena lekarnarica. To je bila najbrž Roza pI. 
Syrobsky, ki je vstopila v konvent leta 1753. Bila je prva lekarnarica, poleg nje pa 
sta delovali še druga in tretja lekarnarica. Druga lekarnarica je bila Neža Ferjančič, 
hči celjskega lekarnarja. Ker je bila meščanskega porekla, jo je konvent najbrž 

75 J. Mlinarič, Duhovna podoba in pomen srednjeveških samostanov na Slovenskem. ZČ. Ljubljana 47 
(1993), str. 492. 

76 S. Hrovat, o.e., str. 25. 

77 F.Minaryk, O prvih apotekarieah v Sloveniji v Radljah (Marenberg) v 17. In 18. st. Radlje skozi čas. 
Radlje 1984, str. 33. 

78 Ibidem, str. 33. 

79 F. Minaryk, n.e., str. 34. 
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sprejel v svojo sredo predvsem zaradi njenega farmacevtskega znanja80 Tretja 
apotekarica je bila Ivana Scethal, ki je tudi igrala na gosli. 

Postojanke dominikank na Slovenskem 

V sklopu jožefinskih reform je bil tudi marenberški samostan ukinjen leta 1782. 
Nune so dobile uradno obvestijo vladnega komisarja o ukinitvi samostana 12. marca 
1782. Oditi so morale v petih mesecih. Po ukinitvi je vsaka nuna dobivala letno 200 

goldinatjev iz verskega sklada. 81 

Leta 1742 je bilo v samostanu štirideset nun, ob razpustu pa štiriindvajset. Poleg 
njih so tedaj v samostanu živeli še spovednik in hišni kaplan, šest služkinj, dva 

oskrbnika, kočijaž, mežnar, vratarka ter osem mutastih in duševno prizadetih oseb. 82 

Samostanska lekarna je bila ob ukinitvi ocenjena na 1000 goldinarjev, vendar pa 
njen inventar ni ohranjen, prav tako ne poznamo nobenega seznama imen, cen ali 
količin zdravil. 

80 Ibidem, str. 35. 

8! F. Minatyk, O.C., str. ]6. 

82 S. Hrovat, O.C., str. 32. 
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Marenberški samOSlan okoli lela 1681 (G. M. Vischcr, Topographia Ducntlls Styriae, SIr. 245) 

Ker v širši okolici Marenberga v Dravski dolini, na Štajerskem in Koroškem nI 

delovala nobena druga lekarna, je ves omenjeni prostor z zdravili oskrbovala 
marenberška samostanska apoteka. Na njen pomen opozarjata tudi visoka ocenitev 
lekarne ob ukinitvi samostana in dejstvo, da so se ob koncu od štiriindvajsetih nun 
kar tri bavile z lekarništvom81 

Ob ukinitvi je bil marenberški samostan eden bogatejših samostanov v Avstriji 84 

Leta 1797 so v zgradbi uredili vojno bolnico, po vojni pa deželno hiralnic085 

Samostanska cerkev je bila po francoskih vojnah porušena. 86 

Avguštinski samostan na Muti 

Kol avguštin ce označujemo redove, ki se ravnajo po pravilih sv. Avguština. V 11. 
stoletju so se pojavili redovi korarjev, ki so živeli po pravilih sv. Avguština. V Italiji 
so kasneje nekatere družbe živele puščavniško in prav tako prevzele A vguštinova 
pravila. Kavguštincem prištevamo tudi viUemite, učence puščavnika Viljema 
Malevala in puščavnike v okviru benediktinskega reda z začetnikom Viljemom iz 
Italije. 

83 F. Minaryk, o.c., str. 36. 

84 H. Pirchegger, O.C., str. 162. 

85 F. Minaryk, O.C., str. 36. 

86 1. Curk, D.C., str. 120. 
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Viljem Maleval je začel živeti kot puščavnik po vrnitvi z romanja po Španiji. Ker 
se njegovi družabniki niso sprijaznili s strogimi pravili, se je Viljem umaknil v 
dolino Maleval, kjer je leta 1157 umrl. Kasneje se je njegov red razširil po nemških 
deželah, na Ogrsko, Belgijo in Francijo ter se tudi razcepil v več vej. Stroga pravila 
redaje omilil papež Gregor IX.(1227-1241).87 

Četrtega maja 1256 je papež Aleksander IV. z bulo Licet Ecclesiae Catholicae 
združil eremitske kongregacije v enoten red. Določil jim je pravila sv. Avguština. S 
tem se je puščavniški način življenja približal idealom uboštvenih redov. Med 
uboštvene redove, kamor prištevamo minorite in dominikance, sodijo od leta 1567 z 
določitvijo papeža Pija IV. tudi avguštinci. Avguštinci so se ukvarjali predvsem z 
znanstveno dejavnostjo in misijonarjenjem. Najbolj znana avguštinca sta Janez 
Staupitz in njegov učenec Martin Luther iz 16. stoletja.88 

Postojanke avguštincev na Slovenskem 

Pri nas so se avguštinci naselili na Muti (1271), v Ljubljani (pred 1314), v Velikovcu 
(okoli (250) in pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah v drugi polovici 17. stoletja.89 

Ustanovitelj avguštinskega samostana na Muti nam ni poznan. Samostanski 
bratje so častili Mater božjo. Neznan prior samostana je zabeležil, da naj bi samostan 
deloval že leta 1257. Viljemite pri cerkvi sv. Janeza na Muti omenja tudi listina 

87 F. Kovačič, o.c., str. 128. 

88 Samostani v srednjeveških ... , str. 229. 

89 Ibidem, str. 221. 
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CERKVENA UPRAVA V DRAVSKI DOLINI 

Sigfrida Marenberškega leta 1271 90 Po tem lahko sklepamo, da so avguštinci na 
Muti, prav tako kot tudi v VeJikovcu, prevzeli nekdanji samostan viljemitov.91 

Samostanski bratje so živel i sprva le od miloščine, v letih 1290, 1297 in 1301 pa 
jim je Henrik Viltuški daroval nekaj zemlje. Med njihove dobrotnike štejemo 
Marenberške in Vuzeniške92, precej premoženja pa so jim darovali tudi Celjski. 
Zaradi tega so jih do njihovega izumrtja bratje priporočali pri bogoslužju, na kar jih 

je opominjala v zakristiji viseča tablica93 

Listina iz leta 1329 omenja prvega po imcnu znanega priorja Henrika.94 
Samostan se omenja v listi ni, ki je datirana s 25. 1. 1446, "prior zu der Maut vnd 

... der ganez conuent daselbs ... ". Očitno se je tedanj i prior imenoval Nikolaj, saj se v 
istem letu omenja še drugič v listini: "herr Niclas prior zu der Mautten vnd seine 
bru der sannd Augustin ordens ... cmphelhen wil' allen vnsern ambtlewten daselbs zu 
der Mautten ... ".95 

Po imenu poznamo še priorja iz let 1487-1494 in 1542 - 1544.96 Prvi se omenja 
v listini , datirani 20. 4. 1494: " priOl'en monasterii in Muta. "97 

Redovniki so leta 1271 za svoje bogoslužje uporabljali cerkev sv. Janeza 
Krstnika. Konvent je štel od tri do desct rcdovnikov, njihovo domovanje je bilo zelo 
skromno. Lega samostana blizu ceste in mitnice je avguštinccm, ki so spadali k 
beraškim redom, zelo ustrezala. Po turškem vpadu leta 1532 so bratje prenesli svoje 
domovanjc v trg. 98 

Turki so samostan oplenili in zažgali, zato tudi ni ohranjenih pomembnih listinY9 
Samostan .ie imel leta 1516 le štiri in pol funtov premoženja, njegovo imenje je bilo 
zelo skromno.IOO 

DominikaIno posest samostana so lela 1542 sestavljali samostansko poslopje, 
pristava, vrtovi, polja, travnik in gozd, kar je bilo ocenjeno s 75 goldinarji. IOI 

Urbarialna posest sred i 16. stoletja je obsegala osem pod ložniških družin. Leta 1549 

je bilo avguštinsko imetje vredno v celoti šest in pol funtov. 102 

90 F Kovačič, oe, str. 128. 
91 J Mlinarič, Kmluzija Pleterje 140]-1595. LjUbljana 1982, str. 38. 
92 Krajevni leksikon Dravske banovine. Ljubljana 1937, slr. 154. 
93 F. Kovačič, o.e, str. 129. 
94.1. Mlinarič, Kartuzija Plele~ie .. , slr. 38. 
95 P IJla7.nik, Hisloričnil topografija slovenske Štajerske in jugoslovanskega dela Koroške do leta 1500. 
Maribor 1988/9. 
96 J. Koropec, Zemljiške gospoščine .. , str. 71. 
97 P. Blnznik, O.C., str. 574. 
98 J. Curk. Trgi ... , str. 105. 
99 F. Kovačič, O.C., str. 129. 
100 J. Koropec, Zemljiške gospoščinc .. , str. 25. 
101 Ibidem, slr. 45. 
102 Ibidem, str. 53. 

49 



MATEJA BUKOVNIK 

Samostanski gospoščini so načelovali in jo vodili priorji . IOJ 

Ob ukinitvi samostana leta 1785 je v njem delovalo šest redovnikov in trije bratje 
laiki. Tedanji prior se je imenoval Kolumban Schwad. Samostan je bil skupno s 

pripadajočim ocenjen na 26.606 goldinarjev. 104 

Samostan in pripadajoči objekti so po ukinitvi brez sledu izginiliJOs 

103 Ibidem. str. 71 . 

104 F. Kovačič, O.C ., str. 129. 

105 1. Curk, Trgi ... str. 105. 
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Kirchenverwaltung im Drautal vor 1600 und 
die in diesem Gebiet tatigen Kloster 

Zusammcnfassung 

Die Drau bildete von H II bis 1751 die verwaltungsmaBige Grenze der 
Kirchenprovinzen im slowcnisehen Gcbiel. Das Gebiet ncirdlieh der Drau gehi:irte 
zum Erzbistum Salzburg und das Gebiet si.idlieh der Drau zum Patriarehat von 
Aquileia. Die beiden kirchliehen Amtsgebiete waren aufgrund der leiehteren 
Verwaltung in Arehidiakonale und diese in Urpfarren unterteilt. Das Gebiet ni:irdlieh 
der Drau war in das Arehidiakonat der Unteren Mark und in das Unterkarntner 
Arehidiakonal gegliederl, wahrend fUr das Gebiet si.idlich der Drau das Sanntaler 
und das Karntner Arehidiakonat zustandig waren. Das urspri.ingliehe Pfarrnetz wurde 
von den Madjaren zerslorl und naeh 955, als nordlich der Drau die Urpfarre 
Lavami.ind lind im Rahmen des Patriarehats von Aquileia die Urpfarren Šmartno und 
Hoče entstanden, allmahlieh wieder aufgebaut. Aus den grof3raumigen Urpfarren 
bildeten sich die territorial kleineren Pfarren heraus. 

Im Drautal wirkten im Mittelalter bis zu elen Reformen losephs II. zwei Kloster. 
Eine bedeutendc Rolle spielte in den 1 ahren 1251-1742 das dominikanisehe 
Nonnenkloster in Marenberg (Radlje), eines der ersten Institutionen in Slowenien, 
die sich mit der Herstellung und Anwendung von Arzneimitteln besehaftigten. Das 
Kloster verfi.igte i.iber reiehen Grundbesitz und war eines der seltenen 
Bildungseinriehtungen fur die weibliche lugend. In Muta siedelten sieh 1271 die 
Auguslincr an, die wahrscheinlieh das Wilhemitenklostcr i.ibcrnahmcn. Sie lebten 
zunachst von Almosen und crhiclten spater von nahestehenden Adelsfamilien 
mehrere Bcsitzungen. Den Gottesdienst versahen sie in der romanisehen Rotunde des 
hI. Johannes des T~iufers. Naeh der Aulhebung 1785 versehwand das Kloster mit den 
zugehorigen Gebauden spu rios. 
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II 
JAKOB KLEMENČiČ 

Jakob Klemenčič 

SVETNICA IZ TOMAŠKE V ASI 

91 cm visoki leseni kip neznane svetnice - po lokalnem izročilu sv. Barbare - iz 
Tomaške vasi pri Slovenj Gradcu slovenski umetnostnozgodovinski stroki ni neznan. 
Natančnejše (monografske) obdelave plastika sicer še ni bila deležna, je pa dobila 
svoj prostor v obeh pregledih sočasne platike na Slovenskem Emilijana Cevca, ki kot 

nahajališče obakrat navaja Turiško vas. 1 O kvaliteti kipa priča nenazadnje tudi 
njegova vključitev v precej krčen izbor srednjeveške plastike v Knjigi Lepote 

slovenskih cerkva2 

I E. Cevc, Renesančna plastika na Slovenskem, v: ZUZ VII (Nova vrsta), Ljubljana, J 965, str. 142; E. 
Cevc, Poznogotska plastika na Slovenskem, Ljubljana, 1970, SIr. 260s; iSli, Kiparstvo na Slovenskem 
med gotiko in barokom, Ljubljana, 19H 1, str. 3Hs. 

2 J Anderlič - :vi. Zadnikar, Lepote slovenskih cerkva, Koper, 1985, str. 108. 

52 



SVETNICA IZ TOMAŠKE V ASI 

Tako Cevc kot Zadnikar opozarjata predvsem na svetničino modnost v oblačilu in 
pričeski; kljub temu, da mimogrede omeni gornjegrajski Andrejev oltar (takrat po 
imenu še neznanega) Osbalta Kittla, Cevc svetničino stilno izhodišče - po tem, ko jo 
najprej označi za "loscherjevsko" - išče na Koroškem, v bližini krilnega oltarja v 
kraju Maria Rojach in reliefih Pasijona (ohranjenih delih nekdanjega oltarja) v 
Grebinjskem kloštru (Stifft Griffen). Jsti roki pripiše še skupino sv. Miklavža z 

dekletoma iz Ojstrice nad Dravogradom] Tej alribuciji se tudi v svoji drugi 
obravnavi te plastike ne odreče kljub ugotovitvi, da bi morebitno Kittlovo naročilo v 
slovenjgraško okolico lahko posredoval Avguštin Tyfernus, od 1522 upravitelj, od 

1524 pa župnik v župniji Stari trg pri Slovenj Gradcu4, eden vodilnih slovenskih 
humanistov tega obdobja in tesen prijatelj škofa Krištof Ravberja. 

3 gI. op. l 

4 P. Simoniti. Humanizem na Slovenskem, LjUbljana, 1979, str. 87 
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Grebinjski klošter (Stift Griffen), Oljska gora, relief 

Kip iz Tomaške vasi nam že na prvi pogled razkrije svoj južnonemški izvor. Tako 
drža in izraz obraza kot tudi potek draperije in njena profilacija se precej razlikujeta 
od nekoliko naivne pravljičnosti mlajše beljaške delavnice ali bolj grobo masivnih 
štajerskih figur. Grebinjske reliefe, na katere je opozoril Cevc, je Otto Demus v 
svojem temeljnem delu namreč označil s stilnim izvorom v delu Mojstra iz 
Rabendna z najverjetnejšim posredstvom delavnice oz. (koroških) posnemovalcev 

južnonemško šolanega Tirolca Michaela Partha5, mariarojaške pa delavnici allga

uskega rezbarja Jorga Ledererja.6 Naša svetnica je grebinjskim reliefom precej bližja 
kot ostrejšim in bolj slikovitim mariarojaškim, vendar jo tudi od teh razlikuje 
drugačen obraz - tega pri njej karakterizira nekakšna mešanica miline in 
brezizraznosti, medtem ko je za grebinjske reliefe - sicer razen Polaganja v grob s 
predele delo več rok znotraj ene delavnice - značilna (tudi pri ženskih obrazih) 
nagnjenost k včasih skoraj groteskni ekspresivnosti. Svetničina draperija je v 
osnovnih principih (daljše paralelne gube, presekane z "vozli" ali prečnimi rezi) 
sorodna tistim na nekaterih grebinjskih reliefih (zlasti na upodobitvi Kalvarije, 
nošnje križa in Oljske gore), vendar je z modnost jo privzela tudi nekaj umirjenejšega 
renesančnega značaja. 

Konzervativnejšim draperijskim principom, ki prevladujejo na grebinjskih 
reliefih Bičanja in zasmehovanja Kristusa, najdemo pa jih tudi na upodobitvah 
Kalvarije in Oljske gore, je bližja skupina sv. Miklavža z dekletoma, spet pa naš kip 
od ekspresivnejših reliefov onstran Karavank loči milejši izraz. Izrazito 
konzervativno je tudi pojmovanje različnih velikostnih redov (svetnik in obe 
dekleti). Sorodnost s [omaškovaško svetnico lahko - poleg sorodnosti v izrazu -
najdemo v nekaterih detajlih draperije (rokavi, spodnji del oblačila) in v pričeskah 
ter tipih oblačila obeh deklet. 

Osball Kittel, "dvorni" kipar drugega ljubljanskega škofa Krištofa Ravberja, je 
(kot "pildschnitzer") podpisal le oltarni relief Mučeništva sv. Andreja v Gornjem 
Gradu, njemu in delavnici pa na podlagi značilnega stila in relativno visoke kvalitete 
pripisujemo še nekaj del. Vsa so izdelana v kamnu, vendar je prav pri svojem 
edinem podpisanem delu Kittel uporabil prijem, ki je - precej bolj kot za kamnito 
plastiko manjših dimenzij - značilen za rezbarska dela, t. j. posebej izdelane in z 
zatiči pritrjene nekatere dele telesa, največkrat glave in roke. To in tekstuma 
obdelava hrapavih površin reliefa (krajše paralelne poteze) napeljujeta na misel, da 
je Kittel delal tudi v lesu oziroma celo, da se je kot rezbar izšolal. Usmerjenost v več 
kiparskih tehnik, ki ji je botrovala bodisi umetnikova radovednost (pri kreativnejših 
avtorskih osebnostih) bodisi nuja (pri manj kakovostnih umetnikih in manj zahtevnih 
naročnikih) je bila v tem času pogosta - specializacija je bila potrebna le v večjih 
umetnostnih centrih, kjer je bila konkurenca prehuda. 

Svetnica iz Tomaške vasi nas na dve glavni Kittlovi deli, relief Mučeništva sv. 
Andreja in Pokrov Ravberjeve tumbe, spomni že na prvi pogled. Z ženskami na 
gornjegrajskem oltarnem reliefu jo druži oblačilo in frizura, podoben pa je tudi 

5 Ollo Demus, Die spiitgolischen Alttire Kiirntens, Klagenfurt, 1991, str. 576ss. 

6 ibid. str. 685s5. 
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Osbalt Kitte!. Andrejev oltar, Gornji Grad 

zaobljeni obraz s koničastim nosom. Poza (rahla S-krivulja z "melanholičnim" 

nagibol11 glave vstran) ter potek in razporeditev v parabol ičnih krivuljah potekajočih 
glavnih gub na draperiji pa sta še bolj podobna Ravberjevi nagrobni plošči. Nekaj 
več "voz lov" v svetničini draperiji je lahko posledica materiala (tudi pri reliefih 
Hansa Leinbergerja zaznamo podobno dihotomijo med bolj "grčastimi" deli v lesu in 
gladkejšimi v kamnu), želje vsakokratnega naročnika, zgodnejšega nastanka 
lesenega kipa (v tem smislu je primerljiv s pred 1524 nastalo nagrobno ploščo prošta 

Sebastana Schnepfa iz samostana Au, nedavno označeno za Kittlovo delo 7) ali pa 
gre preprosto za večjo obrabljenost kamnitega reliefa, ki je bil dolgo vzidan na 
zunanjščino cerkve. 

71 Klemenčič, Osbalt Kittel, v (jotika v Sloveniji (razst. katalog), Ljubljana 1995, str. 215 . 
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Stilska osamljenost tomaškovaške svetnice med siceršnjim slovenskim (z delno 
izjemo ojstriških figur), pa tudi južnoavstrijskim lesenim gradivom in hkrati 
prepričljiva podobnost z deli "pildschnitzerja", t. j. rezbarja Osbalta Kittla, ki se 
glede na svojo domnevno naselitev v naših krajih najbrž ne bi mogel preživljati zgolj 
z naročili za dela v kamnu, ter končno tesne zveze med Krištofom Ravberjem ter 
Avguštinom Tyfernusom tako govorUo v prid možnosti, da je svetnica delo tega 
južnonemškega kiparja. 

Osbalt Kiltel, Nagrobna plošča Krištofa Ravbcrja, Gornji (jrad 
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Heiligenfigur aus Tomaška vas 
Zusammenfassung 

Die wertvolle, 91 cm hohe Plastik einer unbekannten Heiligen (der lokalen 
Oberlieferung nach der hI. Barbara) aus Tomaška vas im Mislinjatal ist in der 
einschlagigen slowenischen Literatur nicht unbekannt, erlebte jedoch noch keine 
genauere fachliche Behandlung. Altere Autoren suchten einen stilistischen Ursprung 
in Karnten (E. Cevc, M. Zadnikar) und erwahnten in Zusammenhang mit der 
Heiligenfigur nur beilaufig auch den Meister des Andreasaltars in Gornji Grad, der 
erst in letzter Zeit auch unter dem Namen Osbalt Kittel bekannt ist. Der Verfasser 
des vorliegenden Beitrags weist auf den si.iddeutschen Ursprung der Plastik hin und 
vergleicht diese mit den Reliefs des Kreuzwegs im Stift Griffen, die Otto Demus mit 
dem stilistischen Ursprung in den Arbeiten des Meisters aus Rabenden unter 
hochstwahrscheinlicher Vermittlung von Karntner Nachahmern des si.iddeutsch 
geschulten Tirolers Michael Parth bezeichnete. Osbalt Kittel, dem "Hof'bildhauer 
des Laibacher Bischofs Christoph Rauber, werden noch einige Arbeiten 
zugesprochen, die jedoch alle in Stein gehauen sind. Seine Art der technischen 
Ausfi.ihrung der figuralen Szenen auf einer Steinplastik mit kleineren Abmessungen, 
die fi.ir Schnitzereien charakteristisch ist, fi.ihrt trotzdem zu der Uberlegung, daB er 
auch Holzschnitzereien herstellte. Die Ahnlichkeit der Heiligenfigur aus Tomaška 
vas mit Kittels Hauptwerken (Relief des Martyriums des hI. Andreas und Deckplatte 
der Rauber-Tumba) und die enge Verbindung von Augustinus Tyfernus, eines der 
fi.ihrenden slowenischen Humanisten dieser Zeit, des Pfarrers in Stari trg bei Slovenj 
Gradec und eventuellen Vermittlers bei dem Auftrag, mit Bischof Rauber sprechen 
fi.ir die Moglichkeit, daS die Heiligenfigur von diesem si.iddeutschen Bildhauer 
starn mt, der sich angeblich im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts in dem 
slowenischen Gebiet ansiedelte. 
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Brigita Rapuc 

o (POZABLJENI) LOKACIJI DELAVNICE SLIKARJEV STRAUSSEV 

Naključja velikokrat razvozlajo stare dileme. 

S kolegico Valerijo Grabner sva leta 1996 urejevali arhiv Jakoba Sokliča (glej 
prispevek v pričujočem zborniku!). Med neurejenim gradivom sva naleteli tudi na 
množico fotografij . Na eno izmed njih sem postala pozorna šele, ko sem jo vzela iz 
albuma in prebrala napis na hrbtni strani: 

"Freske na Veirtlovi hiši 
(Aichho/znjevi!) - hiša slikarjev 
Straussev! 1940" 

Pisava je nedvomno bila Sokličeva, prav tako manira, da je hrbtno stran pogosto 
opremil s kratkim komentarjem in pomembnimi podatki. 

~. (It< l1()j~/) ~ -, '-; , 

(a~t h'Jt';f'P; ) -lJ~ ,#;.~ 
JIra-l~lJ 4 ! " 14 f~ . 

-------'--------- ----

Napis na hrbtni strani fotografije. 

Najdba me je zelo razveselila. Zavedla sem se, da je to ključ do odgovora na 
vprašanje, ki je zadnjih nekaj let vznemirjalo raziskovalce slovenjgraške preteklosti. 
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o (POZA8UENI) LOKACIJ[ DELAVNICE SLIKARJEV STRAUSSOV 

Z dilemo lokacije delavnice znamenite slikarske družine Strauss sem se posredno 
seznanila pri izdelavi etnološke analize posameznih hiš v starem mestnem jedru 
Slovenj Gradca, ki sem jo pripravljala leta 1992. Na nerazvozlano uganko sta me 
opozorila kolega Milan Petek in Marko Košan. Hišo smo si prizadevali najti, kot 
kažipot pa nas je usmerjalo besedilo Jakoba Sokliča: 

"Franc Mihael Strauss je bil spo.štovan meščan, hi.šni posestmk na Glavnem trgu št. 
5. Na tej hiši smo tik pred zadnjo vojno pod omelam zasledili njegove freske, žal, 

preveč poškodovane. II I 

Sokl ič je z zapisom ustrezne hišne številke leta 1951 natančno lociral Straussovo 
slikarsko delavnico. 

V istem sestav ku nam postreže še z dvema hišnima številkama: 

"Nad vhodom v hišo peka UnRerja (sedaj Glavni trg 49) je bil vzidan lep grb 

oglejskih patriarhov iz marmorja. "2 in "Nato se je Mersil naselil vSlovenjem 

Gradcu, kjer je kupil hišo na Glavnem trgu, sedaj številka 57. ,,3 

Podatek, da gre pri Straussih za hišo na Glavnem trgu številka 5, ni bil zadosten za 
natančno opredelitev hiše. Iskala sem dokumente in zapise o oštevilčenju hiš na 

slovenjgraškem osrednjem trgu 4 

Lokacija Mersijeve hiše je jasna. Štetje hiš od številke 57 nazaj do številke 49 
nas pripelje k hiši peka Ungerja. Danes z njo upravlja podjetje Pag at, v njej lokala 
Moj market in Moj bistro. 

Pri poskusih umestitve Straussove delavnice pa se je zapletalo. Najbliže dejanski 
lokaciji je bil, kot vemo sedaj, Milan Petek, a zadovoljivega dokaza nismo našli. 
Najdba fotografije v Sokličevem arhivu pa je razpršila vse dvome. 

Pot do rešitve je bila nenadoma zaradi pomembnega podatka obratna, kot tista po 

kateri smo jo že iskali. Pozanimati se je le bilo treba, katera je bila Viertlova5 

oziroma Aichho1zerjeva6 hiša. 
S pomočjo ustnih virov sem spoznala, da gre za hišo, ki ima danes naslov Glavni 

trg 36. Z lokacijo smo pridobili pareelno številko in možen je bil vpogled v 

zemljiško knjigo.7 

I Jakob Soklič, Umetnost v Slovenj Gradcu, Slovenj Gradec ob 700 letnici, Slovenj Gradec 1951, str. 43. 

2 op. cit., str. 41. 

3 op. cit., str. 46. 

4 Na Medobčinski geodetski upravi v Slovenj Gradcu so mi zagotovili, da hranijo v arhivu šele 
številčenja po letu 1960. Kakšno je bilo številčenje do takrat, ne vedo. 

5 Podatek mi je posredovala ga. Neda Debelak. Kasneje paje to potrdila tudi ga. Erika Frelih. 

6 Soklič je napačno zapisal priimek Eichholzer. 

7 Prvi vpis za hišo na današnjem Glavnem trgu 36 ima v zemljiški knjigi letnico 1871, ko je kot lastnica 
(Slovenj Gradec števi Ika 4) vpisana Lda Hoflichter. Leta 1880 sta solastnika hiše Vinzenz in Paulinc 
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Vpis v zemUiški knjigi za leto 1954, kot sem že navedla v opombi, dodaja naslov 
hiše: Glavni trg 5. Poleg priimka Viertl se v zapisu na fotografiji pojavi še priimek 
Eichholzer. Sklepamo lahko, da je Viertl je starejše hišno ime, ki se je kljub 

spreminjanju družinskega priimka obdržalo.8 

Če zaupamo Sokliču, potem lahko glede na ujemanje hišnih številk v njegovem 
zapisu in v zapisu v zemUiški knjigi zaključimo, da je bila delavnica slikarjev 
Straussov v hiši, ki ima danes naslov Glavni trg 36 oziroma v Hovnikovi hiši. 

Hovnikova hiša, posneta spomladi 1996, 
fotografiral Marko Košan. 

V naslovu sem z oklepajem namenoma posebej izpostavila besedo (pozabljena). 
Potem, ko me je minilo prvo navdušenje, da sem našla delavnico Straussov, sem 
začela dvomiti in se spraševati, zakaj se je na že znano lokacijo pozabilo? Zapisala 
bom samo nekaj dilem. 

Soklič je pojasnil več lokacij . Med ostalimi tudi hišo kiparja MersUa, na katero 
se ni pozabilo. Janez Jurij Mersij (1725-1788) in Janez Andrej Strauss (1721-1783) 
pa sta bila sodobnika, soseda preko trga, ki sta se povezovala poklicno in osebno. 

Viertl. Po smrti Vinzenza je leta 1915 zapisana Pauli ne kot lastnica celotne hiše. Leta 1928 hišo 
podedujeta Alma Hammerle (roj. Fiedler) in Vilma Fiedler. Leta 1949 je bila stavba nacionali zirana. 
1954 joje kupila družina Hovnik. Ob vpisu nakupa je zapisana tudi nova hišna številka Glavni trg 5. 
Vir: Okrajno sodišče Slovenj Gradec, Zemljiška knjiga, Glavna knjiga za k.o. Slovenj Gradec - mestno 
jedro. 

8 Ga. Erika Frelih mi je posredovala poenostavljen rodovnik družine Goli , iz katerega sem razbrala 
sorodstvene vezi in s tem dobila pojasnilo, zakaj je Soklič dodal priimek Eichholzer. Pauline Viertl (roj. 
Goli) je bila njena prababica. Vi/ma Eichholzer (roj. Fiedler) pa njena mama. 
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Tudi odkritje, pa čeprav slabo ohranjene freske, zagotovo ni ostalo prikrito širši in 

strokovni javnosti 9 

Soklič je leta 1951 natančno definiral lokacijo. Kdor je dobil v roke knj igo in 
prebral njegov sestavek, se je z lokacijo seznanil. 

Zdi se, da je bila lokacija nerazumljivo zamolčana. Tako delavnice ne omenja 
katalog velike retrospektivne razstave leta 1963. Pomislek je toliko bolj upravičen, 
če vemo, daje Soklič odlično sodeloval z umetnostnimi zgodovinarji in organizatorji 

razstave. ID 

Zanimivo je tudi, da tega v svoji doktorski disertaciji, ki je izšla v knjižni obliki, ni 
navedla niti umetnostna zgodovinarka Štefka Cobelj, pomembna poznavaIka 

slikarjev Straussov in njihovega opusa. 11 

Med fotografijami iz arhiva Jakoba Sokliča sem našla tudi fotografijo 
obravnavane hiše. Odkrita freska se je po vsej verjetnosti nahajala med okni v prvi 
etaži. Soklič jo je pripisal Francu Mihaelu Straussu. 

Ulična fasada hiše na 
Glavnem trgu 5, 
fotografirana verjetno 
po obnovitvenih delih. 

9 Po vsej verjetnosti je za freske vedel dr. Fran Šijanec, umetnostni zgodovinar, ki je že konce 20-tih let 
objavljal strokovne članke o Straussih. Poleg tega je prijateUeval s Sokličem. 

10 Retrospektivna razstava baročnih slikarjev Starussov, Umetnostni paviljon Slovenj Gradec, oktober
november 1963. 

II Štefka Cobelj, Baročni slikarji Straussi, Založba Obzorja, Maribor, 1967. 
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Freska je bila zaradi poškodb ometa težko prepoznavna. Naslikana je bila ženska, z 
mogočno ožarjeno avreol o z zvezdami. Glede na to bi lahko sklepali, da je šlo za 
upodobitev Matere božje. Pogled je imela dvignjen in zamaknjen. Obraz pravilnih 
potez je bil naslikan v polovičnem profilu. Lasje so bili počesani nazaj, koder las pa 
je padal preko desne rame naprej. Na glavi je imela ali pokrivalo ali krono ('I). 
Obleka je bila polna, razgibana in mehko padajoča . S pokrčeno desno roko v 
komolcu je nekaj objela in držala (šopek?). 

"Regionalno pomembna slikarska delavnica v Slovenj Gradcu je ustvarila v 18. 
stoletju središče najplodovitej.fe umetni.ške dejavnosti; nedvomno pa razodeva velika 
razširjenost njenih del oo. poleg štajerskega stenskega slikarstva in v primerjavi Z 

razvojem baročne arhitekture in baročne plastike eno najvidnejših dejavnosti v 
likovnem življenju severovzhodnega dela Slovenije"" 1112 

Slikalji Straussi, ki so 150 Jet kontinuirano ustvarjali v Slovenj Gradcu imajo 
zagotovljeno mesto med vidnejšimi baročnimi ustvarjalci pri nas in so kot pravi prof 
Pečko: "Najbolj pomemben umetnostno zgodovinski kapital, ki ga premore Slovenj 
Gradec." Ob priložnosti kakšne obletnice bi se jim vsaj s spominsko ploščo kazalo 
oddolžiti. Najlepše pa bi njihovo hišo krasila žal uničena freska, ki bi nedvomno 
vd<lhnila ohčutie žl<lhtnosti celotnemu trgu. 

Freska Franca Mihaela StrJussa 

12 Dr. Fran Šijanec. Ob razstavi, besedilo v katalogu Retrospektivne razstave baročnih slikarjev 
SIraussov. Slovenj Gradec 1963, sir. II 
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Uber den (vergessenen) Standort einer Werkshitte der MaIer Strauss 
Zusammenfassung 

Valerija Grabner und Brigita Rapus, Kustoden des Regionalmuseums Koroška, 
stief3en bei der Ordnung des Archivmaterials im Soklič-Museum auf eine alte 
Fotografie des ehemaligen Viertl-Hauses in Slovenj Gradec, Glavni trg 5. Soklič' 

Notiz auf der Ri.ickseite wies darauf hin, daf3 es sich um das Haus der Familie der 
Barockmaler Strauss handelt. Es ist auch eine Fotografie mit einem Fresco erhalten, 
das an der Fassade desselben Hauses entdeckt, jedoch aufgrund des schlechten 
Zustandcs nicht erhalten wurde. Die unzuverliissige mi.indliche Uberlieferung 
ordnete Soklič' Entdeckung (die er nie publizierte) unterschiedlichen Pliitzen in der 
Stadt zu, aber die neuerliche Entdeckung der originalen Dokumente lost das Ratsel, 
das in den letzten lahren die mit der Erforschl1ng der Vergangenheit von Slovenj 
Gradec beschiiftigten Fachleute beunruhigte. 

63 



MARJAN RAČNIK 

Marjan Račnik 

LJUDSKE ŠEGE IN NA V ADE OB PRAZNIKIH, PRI DELU IN OB 
GODOVNIH DNEVIH NEKATERIH SVETNIKOV NA REMŠNIKU 

(Iz študijskega krožka "Remšnik, naš kraj ")* 

NOVO LETO 

Še vedno je živa navada, da mora na novo leto prvi vstopiti v hišo moški, saj to 
prinaša srečo. Kdor je na ta dan prišel v hišo, je bil poseben gost, ki so ga temu 
primerno pogostili. 

SV. TRIJE KRALJI (6. januar) 

Na predvečer sv. treh kraljev so od hiše do hiše hodili trikraljevski koledniki. 
Koledovali so tako moški kot ženske. Z obhodom so pričeli približno ob 9. uri 
zvečer, končali pa šele zjutraj naslednjega dne. Ustavili so se skoraj pri vsaki hiši in 
zapeli trikraljevsko pesem. 

* . 

Dober večer Vam Bog daj, 
vsi dobri "ludi" poslušajte zdaj, 

poslušajte z veseljem vi, 
kaj se nocoj godi. 

So kralji lriji pri Jezusu, 
tam v betlehemski šlalici, 
lam luč gori in dete spi, 

in v Jaslicah leži. 

So kralj i trije sveti možje, 
so iz dežele Jutrove, 

"ofrujejo" in darujejo, 
kadilo in čisto zlato. 

Studijski krožek je oblika neformalnega izobraževanja, kjer se udeleženci učijo to, kar njih same 
najbolj zanima. Skupino sestavlja pet do dvanajst članov. Program dela oblikuje skupina sama, končni 
cilj pa je posameznikov napredek na področju, ki ga študijski krožek obravnava. Skupina si zastavi cilj, 
ki ga nato skozi srečanja postopoma uresničuje, na koncu pa svoj rezultat na primeren način predstavi. 
Krožki se izvajajo po programu Andragoškega centra Slovenije, izvajalci pa so izobraževalne in druge 
organizacije, ki imajo za to usposobljene vodje krožkov in mentorje. 
Krožek Remšnik, naš kraj, je izvedlo Društvo podeželske mladine Dravska dolina - Krajevni odbor 
Remšnik v obdobju september 1995 - april 1996. Poleg predstavljenega poglavja o ljudskih šegah in 
navadah so v krožkll obdelali še zgodovino kraja z opisom razmer, zbrali nekaj pripovedk in opisali 
rudarjenje v preteklosti na Remšniku. Andragoški center Slovenije je ta krožek ocenil za 
nadpovprečnega. Članek je uredil in pripravil za objavo vodja krožka Marjan Račnik. 
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So kralji trije sveti možje, 
so iz dežele Jutrove, 

po drugem kraju domov šli, 
po pošti angelski. 

Ko bomo držali v rokah luč, 
o, Jezus, pridi nam na pomoč, 

in dušo sveti kralji trije, 
v nebesa spremljajte. 

Še eno prošnjo naj usliši Bog, 
da bi vas rešil vseh nadlog, 
zdravja, sadja in žitni klas, 

požegnal bi za vas. 

Prej, ko nadalje pojdemo, 
lepo se vam zahvalimo, 
da ste tako prijazni b'li, 

to pe~em ~lišati. 

Po odpeti pesmi je gospodinja kolednike povabila v hišo ter jih pogostila in obdarila 
s klobasami, potico, mesom, žganjem ... Po končanem obhodu so si koledniki 
nabrana darila razdelili. 

Tega dne je bil tudi običaj, da so po hiši in gospodarskih poslopjih pokadiii z 

lesom od "peg/a'" in poškropili z žegnano vodo. Med obhodom so na vrata hiše ter 
gospodarskega poslopja in nad okna pritrdili križce izdelane iz blagoslovljenega lesa 
"peg/a". Na vsaka vrata in okno pritrdijo po tri križce; nad oknom so manjši, 
medtem ko na vrata pribijejo večje. 

Na ta praznik so pokropili in pokadiii tudi po polju. Na njive, kjer je bila 
posejana rž, so zatikali tudi križce izdelane iz blagoslovljenega lesa oziroma iz 
"peg/a". 

sv. ANTON (17. januar) 

Je zaščitnik živine. Včasih so na ta dan v cerkvi darovali klobase in meso, kasneje so 
darovali denar. 

sv. VINCENC (22. januar) 

Na Remšniku pravijo, da se na god sv. Vincenca ženijo ptički. 
Ko grd na god sv. Vincenca zjutraj prvič preko praga, poglej v nebo. Če boš 

zagledal jato ptic, boš v istem letu povabljen na ohcet; samo dve ptici prerokujeta, 
da se boš ženil sam. 

* I'e~el - velikonočIla butara 
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Na sveCnICO blagoslovijo v cerkvi sveče. Svečo blagoslovljeno na svečnico so 
nekdaj dali v roke umirajočemu, saj so menili, da je za odhod na oni svet potrebna 
luč. To svečo so prižgali tudi ob hudi uri. Na Remšniku je bilo pred II. svetovno 
vojno znano tudi koledovanje ob svečnici, pri katerem so peli Marijine pesmi. 
Udeleževali so se ga samo moški. 

PUST 

Tudi na Remšniku so nekdaj rekli, da bo dobra letina, če k hiši pridejo maškare. Na 
pustni torek dopoldan so običajno vozili gnoj na njive, popoldan pa je bilo že bolj 

praznično. Od jedi so bili najprej na vrsti "kropi" * Za kosilo so dali najprej na mizo 
prekajeno juho, sledila pa je "filana kura" ali "filan" svinjski zajec. Za prilogo sta 
bila še solata iz rdeče pese in pečen krompir. 

Zvečer se je morala posoda, v kateri so se kuhale te dobrote, temeljito umiti s 
pepeinatim lugom, da ne bi v njej ostalo kaj mastnega za naslednji dan, ko je bil (in 
je še) zapovedan post. Ta pepelnati lug so nekateri zlili sosedu na polje, saj so 
menili, da bo zaradi tega vedno zadnji pri delu . 

Na pusta popoldne so se v glavnem našemili otroci, ki so šli od hiše do hiše. 
Gospodinje so jih obdari le s kroti, pijačo in sladkarijami. 

Četrtek pred pustom se na Remšniku imenuje "tolsti četrtek". Na ta dan so nekdaj 
skuhali svinjsko glavo. 

Gospodinja mora iti na pusta popoldne od doma, če želi v tem letu dobro letino 
krompirja. 

Ko na pusta pečeš kroje, shrani mast, ki ostane. Na cvetno nedeljo jo zavij v 
papir, poveži v "pegel" in odnesi k žegnu. Ta mast ti bo prišla prav, ko se bo 
napravljala k nevihti in se bo bati toče. Takrat deni to mast na ogenj in pregnal boš 
točo. Če bi toča kljub temu padala ne bo povzročila škode. 

Če na pusta šivaš, s tem zašiješ kuram zadnjice, zato ne bodo nesle jajc. 
Preden vzide sonce na pustno jutro, nesi debelo poleno trikrat okoli hiše. Poleno 

položi nato na krušno peč in ga pusti pri miru. To leto ti "hoboh" ljastreb) ne bo 
odnesel nobene kure. 

Na pustni torek zarana posadi v cvet!ični lonček dve zrni koruze. Isto stori še 
zvečer. Po tem, katera koruza bo lepše pognala, se ravnaj, ko jo boš sadil. Če je 
lepša jutranja sete, v sadi koruzo rano, če večerna pa pozno. Tako boš gotovo zadel 
pravi čas in letina bo obilna. 

* kropi- kroft 
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ona bridko premišljuje, 
kaj bo z njo na stare dni. 

Ti nesrečni kralj Herodež, 
ti si vsega tega kriv, 

ker si v betlehemskem mestu 
tol 'k fantičev pomoril. 

Tebe bojo dekleta klela 
dokler ne bo sodni dan, 

ker ne bojo možev 'mele, 
objokovale ledik stan. 

Srečno je tisto dekle, 
ki se rano omoži, 

vsako noč in celo leto, 
prav sladko pri možu spi. 

PEPELNICA IN POSTNI ČAS 

Pokopavanja pusta na Remšniku včasih niso poznali. Po polnoči, v noči s pusta na 
pepelnico, se je končala vsaka zabava in petje. Zapoved je trajala do velike sobote, 
ko je bilo popoldne ob 4. uri Gospodovo vstajenje. V tem času tudi ni bilo porok. Po 
hišah se je molil žalostni del rožnega venca; ponekod vsak večer, drugod pa vsaj v 
soboto in nedeljo zvečer. Postni dnevi so bili vsako sredo in petek, ko niso uživali 
mesa in masti. Število dnevnih obrokov so zmanjšali s pet na dva do tri . Od maščob 
sta se uporabljala domače maslo in repično olje. Uporabljali so tudi sončnično in 
bučno olje. 

Na pepelnico je bila navada, da so vlačili ploh. Vlačili so ga neporočeni in 
poročeni moški. Pred hišo, kjer je prebivalo neporočeno dekle ali neporočen fant, so 
odrezali del ploha, ki ga je bilo nato treba plačati. 

NEKAJ POMLADANSKlH PREGOVOROV 

Kakršno je vreme na dan štiridesetih mučenikov, takšno bo še 40 dni. 
Če je na Gregorja plug že zunaj, ga Gregor pospravi nazaj, če pa ga še ni bilo 
zunaj, ga vrže na plan. 
Če je na sv. JedrI ,~e zmrzal, je potem ne bode več. 
Čeje na Jožefa lepo sončno vreme, bo letina za kmeta in čebelar ja dobra. 
Če je na ta dan lepo vreme, prodaj plašč in kupi čebele; če pa je slabo, prodaj 
čebele in kupi plašč. 

SPOMLADANSKA OPRAVILA -ORANJE - SETEV 

V spomladanskem času, torej pred velikonočnimi prazniki, se je pričelo z oranjem. 
Rečeno je bilo: "Ko se njiva spočije in zemlja dovolj vsede, je čas setve in saditve". 
Na Remšniku so v glavnem orali z voli, le redki, premožnejši kmetje s konji. Pred 
pričetkom dela se je pred vlečnimi živalmi z leskovo šibo naredil križ, poleg pa se je 
reklo:"Bog nam pomagaj!" 
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Nekdaj so orali z ralom - "plaznico" , kasneje v glavnem z dvodelnim plugom. 
Ko so končali z oranjem, so njivo obdelali še z leseno brano, v kateri so bili kovinski 
- "branski" zobje. Na tako pripravljeno njivo so posejali ali nasadili predvideno 
kulturo. 

Zelo pomembno opravilo je bila vsekakor setev. Navada je bila, da so sejali 
moški. Med seme so pomešali zrnje, ki so ga na veliko noč nesli k žegnu. Pred 
začetkom setve so naredili križ čez seme in dejali: "Bog nam pomaj, da bi lepo rastlo 
in nam ne bi bilo treba kruha stradati!" V košari imenovani "sejavjenk" je bilo treba 
vedno pustiti nekaj semena. 

Setev so pred ptiči zavarovali s ptičjimi strašili. Da ne bi miši pojedle semena, so 
okoli njive potegnili nit. 

Ko so dekleta sadila fižol, so pazila, da so ga nasadile v obliki venca. Če so rastla 
vsa zrna je pomenilo, da se bo še isto leto poročila, sicer pa ne. 

CVETNA NEDELJA 

Cvetne nedelje so se najbolj veselili otroci, saj so tega dne dobili nove čevlje in 
obleko. Že kakšen dan ali dva prej je gospodar naredil "pegle" . "Pegel" - izraz, ki je 
nastal iz besede Biigel, pomeni v nemščini presto. V preteklosti so z njimi verjetno 
okraševali "pegel", ki so ga nesli k blagoslovu (žegnu). "Pegel" so nesli v cerkev 
otroci. Večje "pegle" so nosili tudi fantje, zlasti še, če so bili visoki ter v sredini 
povezani z leskovo palico. Takšen je postavljen pokonci pred cerkvijo včasih segal 
tudi do zvonika. Ko so ga prinesli domov, so morali z njim trikrat okoli hiše, da 
lisica v tem letu ne bi nosila kokoši. Preko leta so "pegel" hranili na podstrešju. 
Uporabljali so ga za izdelavo križcev na dan sv. treh kraljev, ob največjih praznikih 
pa se je s tem lesom kadilo v hiši in okoli nje. 

VELIKI TEDEN 

Na veliki teden je priporočljivo kaj posejati. Kar takrat poseješ, obilno rodi, morda 
zato, ker je takrat polna luna. Delo na polju se je zaključilo v četrtek ob 9. uri. 
Sledilo je delo v hiši in okoli nje. Obsegalo je splošno čiščenje, beljenje, pranje, 
likanje itd. Za praznike se namreč ni smelo niti likati. V četrtek popoldan zadnj ič 
zvonijo zvonovi; reklo se je, da jih nato zavežejo. Popoldan na veliki četrtek in 
veliki petek se je moralo tudi že skuhati vse za žegen, speči potice, narediti rezance, 
da za soboto ni ostalo preveč dela. 

VELIKA SOBOTA 

Živahno je bilo že zgodaj zjutraj. Ob šestih je pri cerkvi zagorel ogenj, za katerega 
so se uporabili stari leseni križi. Duhovnikje blagoslovil ogenj in ljudje, ki so prišli z 
vseh strani fare, so ga s pomočjo posušenih drevesnih gob odnesli domov. To delo 
so pri hiši opravili otroci, če pa jih ni bilo, je to opravil gospodar. 

Ob prihodu domov se je s to gobo podkurilo v peči in pokadilo okoli hiše ter v 
hlevu. Kjer gospodinja ni mogla čakati na blagoslovljeni ogenj, je zakurila kakor ob 
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običajnih dnevih, vendar je kasneje vrgla v štedilnik košček tleče gobe. Žegnani 
ogenj se je moral ohraniti do bele nedelje, zanj pa je morala skrbeti dekla, če je bila 
pri hiši. Nagrada za vestno opravljanje te naloge je bila svilena ruta. 

Ko je bil blagoslovljeni ogenj prižgan, se je odneslo k žegnu. Velikonočni žegen 
je bil sestavljen iz mesa, jajc, hrena, potice, kruha (črnega in belega), dodali pa so še 
kakšen semenski krompir in storž koruze, ki je bil prav tako namenjen za seme. Vse 

to so zložili v veliki "korp"", ki je bil povezan s "tištohom"··. Dekla ga je nato na 
glavi odnesla na mesto, kjer se je opravljal žegen. Pri hiši, ki ni imela dekle, je to 
opravila gospodinja. Pri tem so tekmovali, katera košara je večja in lepše okrašena z 
rožami.Veljalo je tudi, da bodo pri tisti hiši, kjer se je dekla ali gospodinja prej 
vrnila od žegna, preko leta bolj spretni pri delu. K žegnu ni bilo treba nesti ravno v 
cerkev, saj se je žegnalo tudi pri Helbinu, Bernavcu, pri Sv. Urbanu, Prelanku in 
drugod po fari. Pred II. svetovno vojno so ob žegnanju streljali z možnarji, po 
osvoboditvi pa je bilo to prepovedano. Ob prihodu domov so "korp" razvezali in 
vsakemu pri hiši dali košček žegna, da čez leto ne bo lačen. 

Tega dne se je slavilo tudi Gospodovo vstajenje s procesijo do Golenove kapele. 
V procesiji je sodelovala "pleh muzika", zvečer pa so zagoreli velikonočni kresovi. 
Za kresove so uporabljali borove panje, ki so jih prižgali na vrhu hriba. Kres je bil v 
obliki križa ali monštrance. 

Ce te na veliko noč doleti, da padeš, vedi, da boš še to leto umrl. 
Da bi setev obilno obrodila ponesi nekoliko vsakega semena k blagoslovu. 
Želiš vedeti, kateremu fantu si najbolj pri srcu? ... Na velikonočno soboto zvečer 

pojdi v vrt in "klobuhom"*** odreži bilj. Ob prirezovanju vsakega "klobuha" misli 
na enega od fantov, ki si jim v.\: eč. Preden odideš z vrta, vse prirezane čebulice zalij. 
Drugo jutro idi rano pogledat, katera bilj je pognala najvišje in tisti fant, na 
katerega si mislila pri tem "klobuhu", ko si ga porezovala, te ima najrajši in te bo 
izvolil za družico. 

Ko prineseš na veliko noč jedila od blagoslova, nadrobi kos pogače in celo 
jajce. To potrosi na dvorišču okoli kokošje družine. Ko bodo kokoši to pozobale, 
bodo varne pred lisičjo požrešnostjo. 

VELIKA NOČ 

Gospodar in gospodinja sta odšla k rani maši. V tem času so ostali doma opravili pri 
živini. Ob njunem povratku se je jedlo žegen, nato pa so šli k pozni maši še ostali 
člani družine. Po maši so se odpravili takoj domov - v gostilno se namreč tega dne ni 
spodobilo hoditi, doma pa jih je že čakalo kosilo. Po kosilu so morali vsi ostati doma 
in počivati. Ni se smelo iti niti na obisk. 
Od velike noči do binkošti so molili vsako soboto zvečer rožni venec, v nedeljo 
zjutraj pa kropili po polju. 

* korp - pletena košara iz slame in viter 

** liJloh - prt 

*** k/obuiJ - česen 
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VELIKONOČNI PONEDELJEK 

Tega dne so se na Remšniku najbolj veselili otroci, ker so botri prinesli pisanko. 
Pisanka je bila preprosta, v njej pa je bil šartelj, pobarvano jajce, nekateri so dodali 
še hleb belega kruha in redkokje pomarančo. Denarja in sladkarij v pisanki včasih 
niso poznali, pa so bili otroci kljub temu zadovoljni. 

BELA NEDELJA 

Tej nedelji so rekli tudi "mala velika noč". Do tega časa so hranili žegnana jedila, ki 
so jih nato pojedli. Šli so tudi k maši, popoldne pa so lahko odšli od hiše ali na 
obisk. 

JURJEVO (23. april)' 

Sv. Jurij je patron remšniške fare. Nedelja, ki je bila najbližja temu datumu, je 
pomenila poseben praznik za farane. Tega dne, na lepo nedeljo, so se ljudje v 
večjem številu odpravili v cerkev. Cerkev je bila ob tej priložnosti praznično 

okrašena z venci iz jelke, okrasila pa so jo dekleta. Pred cerkvijo so fantje in možje 
pripravljali možnarje za bučno oznanjevanje povzdigovanja med mašo. Streljanje z 
možnarji se je pravzaprav začelo že dan prej, ko so bližnji in daljni okolici 
naznanjevali, da bo naslednji dan "žegnanje". Župnik je že nekaj nedelj pred 
jurjevim prosil vernike, naj prispevajo denar za smodnik. V skupini, ki je imela 
opraviti z možnarji, so bila posebna pravila in člani te bratovščine so bili sami 
izbranci. Oblečeni so bili v bele predpasnike. Imenovali so se "šici". V nedeljo po 
maši je župnik povabil "šice" na kosilo v župnišče. 

Na jurjevo je bila tudi procesija do Golenove kapele in nazaj. Istočasno so 
"trjančilt*· z zvonovi. 

Ker se prične po godu sv. Jurija dan daljšati, so pričeli delavcem streči tudi 
popoldansko malico. Zaradi tega se je pojavil izrek: "Sv. Jurij nam malico da, sv. 
Mihael jo pa vzame'" 

Predjurjevim ubij kačo, odsekaj ji glavo, to pa pokoplji v zemljo. Na tej zemlji 
vsej lan. Iz pridelanega prediva spleti vrv. To vrv hrani, in kadar boš imel opravka s 
tožbami na sodišču, si jo priveži na golo kožo okoli pasu. Bodi prepričan, da boš 
imel pri tožbah vedno srečo. 

• Sv. Jurij goduje v krajih severno od Drave 23. aprila, medtem ko ga obhajajo južno od Drave šele 24. 
aprila . Razlog je nekdanja cervena razdelitev na salzburško nadškofijo in oglejski patriarhat. Mejila ju je 
reka Drava. Preprosto ljudstvo je tudi za to razliko našlo šaljivo razlago: Sv. Jurij je moral z levega na 
desni breg Drave, ~ je bil brez denarja. Brodar ga zastonj ni hotel prepeljati, poleg tega je Drava pričela 
naraščati . Juriju ni preostalo drugega, kakor da je brž šel k najbližjemu kmetu sekat steljo, da si je 
zaslužil brodnino. Zato se je na levem bregu Drave zadržal en dan. (Niko Kuret; Praznično leto 
Slovencev, gI. lil.) 

•• trjančiti - pritrkavati z zvonovi 
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Na večer pred jurjevim utrgaj mladike in jih vtakni v njivo ali na travnik; vso 
leto tam ne bo padala toča. 

Pred Jurjevim ulovi kuščarja. Namoči ga v vinsko žganje. To žganje vlila na 
kruh dajaj konjem. Imel boš krepke il1 živahne konje. 

FLORJANOVO (4. maj) 

Na dan sv. Florjana so pred večerom koledniki oziroma pevci prišli k skoraj vsaki 
hiši. Na Remšniku sta ohranjeni naslednji dve florjanski pesmi. 

Florjanska pesem 1 

Dober večer vam Bog daj, 
pri sladkemu spanju ste zdaj, 

mi vam zapojemo in oznanjujemo 
kak' je sv. Florjan živel. 

Jutri je njegov svet god, 
učakat ga nam dal je Gospod, 

dan 's paje tak spomin, ker gaje božji sin 
vzel med izvoljeni rod. 

Sv. Florjan je bil en junak, 
njemu noben ni enak, 

on se je bojeval za vero, zveličanje 
umreti je moral siromak. 

Sv. Florjan malik ni častil, 
cesar se je močno jezil, 

kamen mu zvežejo na vrat mu privežejo, 
v morju se je moral utopit' . 

Zdaj pa le iš'te za nas 
jajc in prav tolstih klobas, 

dnarce tud vzamemo, 
vince tud spijemo, 

če ga nam daste kak' glaž 

Prej, ko nadalje bomo šli, 
nič ne zamer'te nam vi, 

da smo v nadlogo spravili vaš mimi hram, 
ker ste že sladko spali. 

Florjanska pesem II 

Dobri večer vam Bog daj, 
vsi dobri ljudi poslušite zdej 

mi smo prišli semkaj pet' 
od sv. Florjana vam kaj povet. 

Sv. Florjan je zgodaj gor vstaj, 
si je roke in lice prav čedno umil, 

potem pa je "vunta" gledat šel, 
kaj za ena sila se "ludom" godi. 
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Druge sile na svetu ni, 
Tomaževa dežela s plamenom gori, 

Bog nam pomaj, no ti sv. Florjan 
od Boga, od Marije čez ogenj k nam "poslon" 

Hišnim očetom darujemo, 
eno rdečo "golržo" 

To ni nobena "gotf2:a", 
je krona od sv. Jožefa. 

Bog nam pomaj .. 

Hišnim materam darujemo, 
eno belo lilijo. 

To ni nobena lilija, 
je sama Devica usmiljena. 

Bog nam pomaj .... 

Hišnim fantom darujemo, 
lepi zeleni rožmarin. 

To ni noben rožmarin, 
je same Device MarUe sin. 

Bog nam pomaj .. 

Hišnim dekletom darujemo, 
eno lepo šmarnico. 

To ni nobena šmarnica, 
je roža kraljice majnika. 

Hišnim otrokom darujemo, 
vse te drobne rožice. 

To niso nobene rožice, 
so sami Ill'heški angelci. 

Remšniški "Florjančki" (Foto: DragoVerdnik) 
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Ko so zapeli eno od teh dveh pesmi, so se odpravili v hišo. Običaj je bil, da je ob 
vstopu v "hišo" eden od kolednikov le-to pometel od vrat do mize, drugi pa je 
zakuril v peči. Drva je bilo treba prinesti s sabo. Gospodar in gospodinja sta 
obiskovalce pogostila s kruhom in moštom, za popotnico pa so dobili še jajca in 
redkokje kakšno klobaso. Ponekod je bilo treba jajce ali klobaso pred tcm še najti. 
Nekdaj so florjančili samo fantje. Kasneje so se f10rjančenja začele udeleževati tudi 
ženske, saj so ga do pred kratkim ohranjali le še starejši moški in ženske. Danes 
ohranja običaj f10rjančenja na Remšniku štiričlanska etnološka skupina z imenom 
"Remšniški f1orjančki". 

PANKRACIJ (12. maj) 

Nedelja, ki je najbližja temu datumu, je rezervirana za mašo pri sv. Pankraciju na 
Radelci. Cerkev se omenja že pred letom 1490. Leta 1532 so jo Turki požgali. Leta 
1655 so jo barokizirali. Sedanja cerkvena stavba je bila posvečena leta 1910. 

Sv. Pankracij je zaščitnik rdečkastega vina imenovanega Schilcher, ki ga 
pridelujejo kmetje na avstrijski strani. Vremenske maše pri tej cerkvi so bile nekdaj 
dvakrat tedensko, in sicer od sv. Jurija do sv. Mihaela. Najmnožičnejši obiskovalci 
maš so bili Nemci. Maševal je kaplan z Remšnika, ki je za plačilo dobival od 
Nemcev vinsko zbirko. Za svoj trud je venem poletju nabral do 5 polovnjakov 
Šilherja (polovnjak pribl. 300 1). Zanimivost te cerkve je zvonik - razgledni stolp, ki 
so ga na pobudo remšniškega župnika Vida Pavliča dogradili leta 1935 z namenom, 

da se popestri tujski promet* 
Ker leži cerkev na vrhu grebena, po katerem teče državna meja med Avstrijo in 

Slovenijo, je nekaj časa le-ta potekala kar skozi cerkev. Po II. svetovni vojni so mejo 
korigirali, tako da je cerkev danes v celoti na slovenskem ozemlju. 

Na god sv. Pankracijaje treba posaditijižo!; takrat bo obilno rodil. 

ZOFIJA (15. maj) 

Remšničani jo imenujejo kar "poscana" Zotka. Tega dne je zaželjeno, da dežuje ali 
vsaj malo pokropi, kar pripomore k boljši letini. 

SV. JANEZ NEPOMUK (16. maj) 

Sv. Janezu Nepomuku je posvečena cerkev, ki stoji na Št. Janžu nad Radljami. 
Postavljena je bila med leti 1730 - 1735 in je za svoje hribovito okolje nesorazmerno 
velika. Remšničani so v preteklosti mnogoštevilno obiskovali lepe nedelje pri sv. 
Janezu, kamor so prihajali tudi v procesijah, celo iz sosednje Avstrije. Na njegov 

Navedene podatke je zapisal pokojni remšniški župnik g. Avguštin Sraka julija 1994. Služili so za 
predstavitev Sv. Pankracija v biltenu Podeželje naš življenjski prostor; izdajatelj Društvo podeželske 
mladine Radlje ob Dravi. 
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god in na najbližjo nedeljo je pri sv. Janezu maša. Sv. Janez je zavetnik zoper 
obrekovanje in zoper poplave. 

Koruza mora biti do Janeza posajena. 

SV. URBAN (25. maj) 

Ker je njegov god v času, ko cveti trta, so mu ljudje vinorodnih krajev zaupali skrb 
za vinsko letino. Priporočajo se mu tudi za lepo vreme, kar je bil najverjetnejši 
razlog za postavitev njemu posvečene cerkvice na Radelci. Prej je na tem mestu stala 
kapela, pri njej pa je kaplan z Remšnika poleti bral vremenske maše. V nedeljo, ki je 
najbližja temu datumu, je pri sv. Urbanu maša. 

Cerkev je bila zgrajena med leti 1850 - 1860 na pobudo Jurija Praterja in njegove 
žene Ane (pd. Slanik), za gradnjo pa se je uporabljalo kamenje od nekdanje gostilne, 
ki je stala v bližini. 

Maček bo pokončal mladiče, ki se skotijo pred Urban om, da bo lahko ponovno 
dvoril. 

O sv. Urbanu žilo ni še dobljena, niti izgubljeno. 

KRIŽEV TEDEN 

V križevem tednu se je hodilo v navadnih procesijah k sv. Janezu, sv. Pankraciju in 
sv. Urbanu. Ljudje so se zbrali pri Repičevem križu, na Remšniku, ali pa pri 
Helbinu, odvisno od tega, kam je bila namenjena procesija. Pri procesiji se je molilo, 
pelo in prosilo za blagoslov polja ter posevkov. 

VNEBOHOD 

Vnebohod je bil na Remšniku vedno zapovedan praznik, saj se tega dne ni smelo 
delati na njivi ali na polju. Ljudje so odšli k maši; bili sta dve, rana in pozna, isto kot 
ob nedeljah in drugih večjih praznikih. 

BINKOŠTI 

Binkoštna nedeUa pride vedno na petdeseti dan po veliki noči. Prebivalci Remšnika 
so se na prihod sv. Duha pripravili s čiščenjem hiše, saj so rekli: "Sv. Duh pride v 
vsak kot". Gospodinje so pripravile razne dobrote ... Na predvečer praznika so za 
okna zatikali zelene lipove vejice. Tudi fantje so imeli posebno veseUe. Dekletom, ki 
so jim bila všeč, so pred hišo postavili mlaj - "majnik". Če pa dekle fanta, ki jo je 
"plavšal", ni marajo, so ji pred hišo zasadili suho drevo - "sušico", kar je veljalo za 
sramoto. 

Pastirji so tega dne gnali živino na pašo čim bolj zgodaj - nekateri še v temi, da 
so nato lahko šli k maši ter si niso pridobili žaljivega naziva "fmcluknja". Ta naziv je 
pravzaprav dobil tisti, ki je prišel zadnji na pašo, čeprav je bil zgodnejši kot 
običajno. Na binkošti je bilo treba zamesiti kruh na vodi, ki so jo zgodaj zjutraj -
pred sončnim vzhodom - prinesli od studenca; kruh je vzhajal brez kvasa. 
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Na binkoštno jutro nag pometaj hišo od vrat do miz.e. Nato pojdi do vrat in 
poglej skozi noge nazaj pod mizo; videl boš, kaj bo v tvojem življenju novega do 
naslednjih binkoštnih praznikov. 

Na binkoštno soboto opolnoči teče v potokih najboljše vino. 
Če na bikoštno nedeljo padeš, boš še to leto umri. 
Na bikonštno nedeljo obleci navsez.godaj dolgo krilo, ki se bo vleklo za teboj po 

tleh. Dokler še leži rosa obhodi meje svojega posestva, ob vrnitvi pa ožmi vodo iz 

krila. To vodo daj kravi. Ko jo popije, dobi moč, da zmore potegniti mleko iz 
sosedove krave. 

Ako o binkoštih deži, pšenica por javi. 
Kdor na binkošti dolgo leži, ta pamet zaspi. 

BIRMA 

Binna, sprejem mladih ljudi v občestvo cerkve, je bil praznicen dan tudi na 
Remšniku. Edina skrb staršev je bila najti dobrega botra; takšnega, ki bo z besedo in 
zgledom podpiral svojega birmanca v krščanskem življenju. Seveda so morali 
birmanci nato botra zaprositi še sami. 

Otroci, ki so prosili botra za birmo, so pred njega pokleknili in lepo prosili: "Ali 
bi hoteli biti moj boter." Če je obljubil, je navadno že takrat dal kakšno malo darilce. 
Za birmo so navadno kupili binnancu obleko, molitvenik, rožni venec in nato pri 
kramarjih še kaj. To jih je navadno kar precej stalo. Tudi kosilo tega dne je bilo 
boljše. Če birmanec ni imel staršev, so se bili botri dolžni zanj brigati in ga vzgajati 
v krščanskem duhu. 

Botri so bili zelo spoštovani. Birmanci so se kasneje veselili vsakega srečanja z 
botri. Ob srečanjih so botre običajno poljubili. Ti so jim dali kakšen dinar, z njim pa 
se je dalo kupiti že kakšno žemljo. 
Žemlje so ob večjih shodih s koši na hrbtih na Remšnik prinašali peki iz Radelj. 
Imeli so tudi razno pecivo in beli kruh, katerega so bili vsi željni. Doma se je namreč 
pekel le črni kruh, pa še tega je dostikrat primanjkovalo. 
Ob birmi so se škof in ostali duhovniki, ki so pri birmi pomagali, na Remšnik 
pripeljali s koleslji. Čez cesto so bili postavljeni slavoloki in napisi z dobrodošlicami 
in lepimi željami. Pri Krivčevi kapeli je škofa vedno čakalo ogromno ljudi. Ob 
prihodu so ga po vrsti pozdravili domači župnik, župan, učitelji s šolarji in orožniki. 
Pred birmo je bila za šolarje - binnance - še skušnja iz veronauka, zvečer pa so 
cerkveni pevci pred vrati župnišča zapeli škofu v pozdrav dve pesmi. 

TELOVO - SV. REŠNJE TELO 

Na telovo cerkev slavi spremenitev kruha v Kristusovo telo. Praznik se je uveljavil 
šele na začetku 14. stoletja. Procesije ob tem prazniku se delijo na mestne in 
podeželske. Mestne so bolj manifestacija za gledalce, podeželske pa pobožnost, kjer 
gledalcev praktično ni. 
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Procesija na Remšniku je bila včasih do Krivčeve, včasih do Golenove kapele, ali 
pa celo do Aubrehtovega križa. Štirje moški so nesli "nebo", pod katerim je bil 
župnik s sv. rešnjim telesom. 

V procesiji so nosili bandere, fantje so nosili Jezusov kip, belo oblečena dekleta 
pa Marijo. V zvoniku se je pritrkavalo, ali kot pravijo domačini "trjančilo". Na 
mestu, kjer je potekal blagoslov, so bile postavljene breze in miza za najsvetejše. 
Vsak iz procesije si je utrgal kakšno malo brezovo vejico in jo nato doma kje 
zataknil, da bi bili vami pred strelo. Župnik je glasno molil: "Kuge, lakote, in vojske 
reši nas, o Gospod, in treska, hudega vremena, šibe potresa ... !" Ljudje so pri tem 
pokleknili. Procesija je bila navadno dolga. V njej so bili tudi učitelj i z dolgo vrsto 
šolarjev in orožnih To je bilo seveda pred II. svetovno vojno; po njej je bilo to 
prepovedano. 

Na dan sv. rešnjega telesa zjutraj pojdi lizat panje. Prevlečeni so z medom. 
Na predvečer sv. rešnjega telesa natrosi pepel po koprivah, ki rastejo pod 

"kapam" (nadstreškom), pri tem pa ne smeš prestopiti hišnega praga. Naslednje 
jutro jih pojdi pogledat. Če stojijo koprive pokonci, boš ostal še eno leto pri hiši, če 
pa so se povesile, ti kažejo smer, v katero se boš podal. 

MEDARDOVO (8. junija) 

Kakor vreme na Medarda kane, tako ves mesec ostane. 

SV. ANTON PADOVANSKI (13.junij) 

Na njegov god so šli Remšničani v "kirfet" k sv. Antonu na Pohorju. Vso pot z 
Remšnika do sv. Antona so prehodili peš. Na godovni dan so šli v "kirfet" predvsem 
kmetje, v nedeljo pa posli (hlapci in dekle) in mladina. Razlog za obisk tega 
svetnika, ki je zavetnik vojakov (kasneje je postal tudi zavetnik deklet, ki bi rada 
dobila može) je bila dostikrat zaobljuba ob raznih prilikah. Znana je tudi naslednja 
zgodba, ki se je spominja Marija Tacer z Vasi: Pri sv. Antonu sta se po dolgih letih 
ponovno spoznala mati in sin. Kot otroka ga je mati vzela s sabo na romanje k sv. 
Antonu. Sin je šel malo vstran v hosto k svoji potrebi in ga je zmanjkalo. Ni se več 
vrnil, ker ga je nekdo ugrabil. Sedaj pa jo je sin spoznal in jo poklical k sebi. Bil je 
pohabljen berač in je prosil mimoidoče za miloščino. Tisti hudobnež, ki ga je 
ugrabil, gaje pohabil, daje zanj pobiral denar z miloščino. 

Remšničani so pričeli po godu sv. Antona s košnjo detelje. Košnja se je nato 
nadaljevala tudi na travnikih. 

KRES, Janez Krstnik (24. junij) 

Nekateri so na predvečer kresa kresovali. Les in dračje za kresovanje so pripravili 
večinoma otroci. Za okna so zatikali kresnice, da ne bi udarila strela v hišo. Tega dne 
se je tudi precej vedeževalo: 
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Na kresni večer zasadi kopriva. Kamor se ponoči obrne vrh, tja le bo vodila 
življenjska pot. Če se pobesi, ti je usojena že to leto hladna zemlja; če se obrne proli 
domu, se boš grel ob domačem ognjišču; če pokaže drugam, boš šel v lujino. 

Na kresni večer, ko bodo odšli že vsi k počilku, položi na mizo hleb kruha in nož. 
Poleg postavi še križ in posodo z žegn ano vodo. Nato pometi hišo. Pričeti moraš pri 
vratih. Smeti vleci proti mizi, pri tem ne smeš dvigniti pogleda, dokler z metlo ne 
zadane.1: ob rob mize. Takrat hitro poglej pod mizo. Če čepi pod njo moški, se boš še 
to leto poročila. Tudi fant lahko na ta način izve, če je že pripravljena nevesta zanj. 
Seveda se mora prvo naučiti pometati. 

Če na god sv. Janeza Krstnika ali v tednu njegovega godu čuješ grom, lezi na 
tla, kjerkoli že si, in se na vso moč valjaj po tleh. Vse leto te ne bo grizlo ali ščipalo 
po trebuhu. 

Na ta dan pometi zgodaj zjutraj hišo, smeti pa vrži sosedu na dvorišče. Pri tem 
opravilu te ne sme nihče videti. Sosed bo vse leto vdreku. 

Na kresni večer vrzi coklje proti vratom. Po tem, kam se obrnejo, ti povedo ali 
boš ostal še to leto doma, ali pa boš šel drugam. 

KOŠ NJA 

Pričela se je po godu sv. Antona Padovanskega, najprej pa so pokosili deteljo. Na 
Radelci se je košnja zaradi višje nadmorske višine (od 700 do 1000 m) pričela šele v 
začetku julija. Pri košnj i so poleg domačih pomagali še najemniki (s tem so odslužili 
najemnino koče in zemlje, ki so jo uporabljali), sosedje, s katerimi je potekala 
izmenjava dela na povračilo in kosci, o katerih je šel glas, da so pridni pri košnji. 
Slednjim so delo tudi plačali. 

Po stari navadi se je s košnjo pričelo zgodaj zjutraj ob svitu, ko je bila še rosa, 
saj takrat kosa najbolj reže. Vsak kosec si je doma koso pripravil, jo sklepal. Za pas 
si je obesil vodir in vanj vtaknil brus. Če je bila trava trda ali je bilo na travniku dosti 
krtin, se je kosa hitro skrhala in jo je bilo treba nabrusi ti . Da je brus bolje brusil, so v 
vodir dodali ščepec soli, nekateri so imeli v njem kis, spet drugi so bili mnenja, daje 
najboljši urin. 
Na travniku so se kosci postavili v vrsto. Vsak kosec je kosil svojo redo, pazil pa je, 
da je bil v "štih" s koscem pred njim. Redo ob meji je pokosil gospodar sam. Če je 
kateri od koscev med košnjo po nesreči udaril v kamen ali skrito skalo, je bilo treba 
koso brž sklepati; stolček za klepanje "klepe" so imeli kar s sabo na travniku. 
Gospodar je na travniku, ki so ga kosili , skril "kačjo slino", kot so imenovali žganje 
ali kakšno drugo poslastico za kosce. Tisti , ki je našel skrito presenečenje, je ob 
najdbi "zajuckal". Na koncu rede so se kosci okrepčali z moštom, ki ga je postregla 
dekla ali katera od grabljic; zraven so tudi zapeli. 

Veljalo je pravilo, da je treba koscem dobro streči. Pregovor pravi: "Kak se 
koscem streže, tak mu kosa reže." Okoli šeste ure je dekla ali domača hči prinesla 
koscem zajtrk na travnik. Za zajtrk so bili koruzni žganci z mlekom ali kavo. Poleg 
zajtrka so kosci dobili od domačih deklet še pušeljce. Če jih ni bilo, so jih zahtevali 
in dobili kasneje pri malici. Po zajtrku so prižgali pipo ali cigareto, nato pa 
nadaljevali s košnjo. Proti deveti uri, ko so kosci pokosili že precejšnji del travnika 
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in se je rosa že osušila, so prišle na travnik tudi grabUice. GrabU ice so trosile rede in 
grabile travo izpod drevja, da se je bolje sušila. Kosci so okoli desete ure zaključili s 
košnjo. 

Rosa se je že osuši la, kose niso več rezale in sonce je pričelo pripekati. Za kosce 
je bila pripravljena še malica. Za malico je bil včasih golaž, drob v omaki , jajčna 
solata ... Če je bilo vse pokošeno, so dobili za likof še kro fe ali kakšen zavitek 
("štrudI"). Po malici so se kosci odpravili domov. Včasih kosce v ni bilo dovolj, 
oziroma je bil travnik večj i in j im ga ni uspelo pokositi do malice. Takrat so košnjo 
nadaljevali do kosila ("ižine"). 

Če je bilo sončno, je bilo treba opoldne pokošeno travo že prvikrat obrniti. Pri 
trosenju red in pri obračanju je bil na travniku vesel vrvež. Mlado in staro, moški in 
ženske, vsi so vihteli grabUe. Seno je prijetno dišalo in med ljudmi je vladala dobra 
volja. Okoli poldneva so se vsi odpravili domov h kosilu. Pred kosilom so molili 
angelsko čaščenje in očenaš, po kosilu paje bila urica odmora. Ta odmor so si mladi 
popestrili z raznimi nagajivostmi. 

Poleg žgečkanja je bila zelo razširjena igra "trčkanje". Žrtev so prijeli za noge in 
roke in jo guncali, udarjali zadnjico ob tla; nekatere so vrgli tudi na kup sena. 
Udarjanje z zadnjico ob tla je bilo včasih tudi neprijetno; nekateri so pač šli s šalo 
predaleč. Na ta način so jo zagodli običajno tistim, ki so bili preveč "mogočni" in 
jezikavi. "Trčkali" so v glavnem fantje, kakšnega sramežljivega fanta pa so se lotila 
tudi dekleta. 

Odmoru po kosilu je sledilo drugo obračanje. Prvi dan seno še ni bilo dovolj 
suho, ampak je bilo primerno za spravilo v skedenj šele naslednji dan. Sena preko 
noči niso pograbili vkupčke - "hajfelne", kot je bila to navada pri otavi. Sušenje 
otave je namreč zahtevnejše, saj se rada hitro navleče vlage iz ozračja in bi se brez 
"hajf1anja" suši la dalj časa. Seno so "hajf1ali" samo v primeru, če se je napravljalo k 
slabemu vremenu. 

Ob lepem vremenu so seno naslednji dan še enkrat obrnili, ponekod tudi dvakrat, 

in ga proti večeru zvozili domov v "škegn"*. Seno so vozili domov z garami, v 
katere so bili vpreženi voli. "Basanje" gar je zahtevalo kar precej spretnosti. Na gare 
se je spravil tak, ki je znal seno pravilno razporejati, in je imela "fura" tudi lep 
izgled. Ko je bila "fura" naložena, so jo povezali z žrdjo in vrvjo ter pograbili seno, 
ki se ni sprijelo s celoto in bi kasneje po poti padlo na tla. Če so bile gare lepo 
nabasane, se po poti domov z njih ni otreslo veliko sena. 

Doma so seno zapeljali v "škegn" in ga zmetali na "petre"". Iz "škegna" na 
"petre" je metal seno eden od močnejših mož. Vile je zapičil v seno in primerno 
veliko gmoto potisnil skozi odprtino na "petre", kjer je drugi z vilami to prestregel in 
vrgel naprej na kup, ali podal nekomu, ki je to razporejal. Da so spravili na "petre" 
čim več krme, jo je bilo treba še tlačiti. To so običajno opravljali otroci. 

• škegn - skedenj 

•• petre - podstrešni prostor skednju 
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ŽETEV 

Od žitaric so na Remšniku pridelovali ječmen, rž, pšenico, oves in ajdo. Ajdo so 
posejali na njivi, na kateri je bila predhodno rž ali pšenica. Žetev se je pričela z 
ječmenom, konec junija in prve dni julija. Rž so poželi v sredini meseca julija, okoli 
sv. Aleša. Temu je kar hitro sledila žetev pšenice, oves pa so poželi v začetku 
avgusta. Ajda je dozorela šele proti koncu septembra, okrog sv. Mihaela. Želi so vse 
na roko in s srpom; žetev s koso se je na Remšniku pojavila šele okrog leta 1960. Za 
žetev se je naprosilo žanjice. Žanjico, ki je pomagala žeti rž, so ponavadi zaprosili še 
za žetev pšenice. Rž ima rese in je žetev bolj neprijetna kot pri pšenici. V primeru, 
da se žanjice rži ni povabilo k žetvi pšenice, je ta menila: "Aha, za rž sem jim bila 
dobra, za pšenico jim pa nisem!" Pšenica je bila poleg tega tudi bolj čislana. 

Nekateri so bili pozorni tudi na to, da so pšenične snope polagali na tla v bregu s 
klasi navzgor: "Zato, ker se iz pšenice delajo hostije za obhajilo." Pri žetvi pšenice 
so po kosilu postregli tudi s krofi. Večina dela se je opravljala na povračilo, kar je 
bilo na Remšniku splošno v navadi. 

Pred odhodom na njivo so žanjicam postregli še z zajtrkom; običajno z žganci in 
mlekom. 

Žetev se je pričela okrog sedme ure zjutraj . Vse njive na Remšniku so bolj ali 
manj v strmini, tako da je žetev vedno potekala počez čez njivo. Žanjice so se 
razporedi le po "vročki"**· navzdol ; na vrhu - na odoru - je bila gospodinja, na 
spodnjem koncu - na robu - pa dekla. Preden je žanjica prvič zamahnila s srpom, je 
naredila po zraku križ in rekla: "Bog nam pomagaj, da bi obilno žele ." Žanjica je za 
vsak snop najprej odrezala pas, za pest debel šop latovja, ki ga je razpolovila in nato 
obe polovici malo pod klasi povezala v figo. Na ta pas je nato pokladala požeto 
latovje.Ko ga je bilo dovolj za snop ga je s pasom povezala. Prvi snop so vedno 
vrgle v zrak in ob tem zavriskale. Kljub umemu delu so žanjice med delom uspele 
razplesti vesel pogovor, tu in tam se je ob kakšni posrečeni šali oglasil še glasen 
smeh. 

Ko je bilo nekaj njive že požete, so moški pričeli zasajati ostrve za kope. Okoli 
desete ure so za malico postregli kompot iz suhega sadja (češplji in jabolka), mošt in 
kruh, kislo mleko ... Med malico so se žanjice vsedie kar na požete snope. Predno se 
je vsedia nanj, ga je morala stresti, da njeni otroci ne bi bili siromaki. Po malici se je 
sonce dvignilo že dovolj visoko in osušilo roso na snopih. Pričelo se je zlaganje v 
kope. Okoli zasajenih ostrv so v premeru 1,5 m naložili snope in jih povezali skupaj, 
da so čvrsto stali. Zlaganje snopov po ostrvi se je nadaljevalo tako, da so del 
najdaljšega latovja v snopu, pri klasju razpolovili, dali okoli ostrve in na drugi strani 
zavezali v preprost vozel. Pri zlaganju v višino si je bilo treba pomagati tudi z 
lestvijo in podajajnikom za snope. Snope so do kop prinašali otroci in ostali moški, 
ki so pomagali pri žetvi, ter jih podajali zlagačem. V prvo zloženo kopo so zataknili 
pušeljc. Povezan je bil iz šentjanževke in gabrove ali brezove veje, njegov namen pa 
je bila zaščita kop pred strelo. 

*** vročka - stranski rob njive 
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Opoldne, ob največj i pripeki, je bilo na vrsti kosilo. Za predjed je bila solata, 
nato pa so postregli z juho in "repnim zovsom" (krompirjeva omaka), v katerega so 
narezali meso. Meso je bilo v glavnem ovčje, ponekod kokošje. Vse jedi so postregli 
veni večji skledi, iz katere so zajemali vsi okoli mize. Jed iz ene sklede je bila 
splošno v navadi, edino otrokom in starejšim, ki so se jim tresle roke, so postregli 
posebej. 

Če je bila pripeka močna, so si po kosilu vzeli odmor. V tem času so moški 
žanjicam nanovo sklepali srpe, saj so bili nekateri že skrhani. 

Popoldne se je žetev nadaljevala. Moški so zlagali kope, otroci so prinašali snope 
do kop, zadaj pa je nekdo grabljal njivo. Na koncu opravljene žetve so se žanjice še 
malo pošalile. Zadnji snop so povezale skupaj z nepožetim latovjem tako, da je 
moral tisti, ki je ta snop dvignil, izruvati nepožeta stebla iz zemlje. Ponekod so 
zadnji snop imenovali tudi "baba"; pri povezovanju le-tega so rekli, da "babo 
vežejo". Zadnjega snopa se je otepala vsaka žanjica, saj je to pomenilo, da je bila 
najbolj lena. Če je katera žanjica za sabo pustila kakšen pas za snop, je to pomenilo, 
da bo pozabila na povoj - "povej" pri otroku. Žanjice so se na koncu požete njive 
vsedie še na "vročko", da bi "nate"* tam pustile. Večerja po žetvi je bila bolj 
preprosta. Običajno so spražili "šmarn"'* in postregli s kavo. Pri žetvi pšenice so 
žanj icam s sabo domov dali še kakšen krof ali kos potice za otroke. 

MLATEV 

Mlatev se je v večini primerov opravila na Remšniku nekaj tednov po žetvi, ko so se 
požete žitarice v kopah zadosti posušile. To je bilo običajno v sredini, oziroma proti 
koncu meseca avgusta, ko so bile že zrele slive in so jih mlatiči zobali v odmorih 
med delom. 
Zaradi preobloženosti z delom so nekateri to opravili tudi kasneje v jeseni. 
Mlatenje oziroma "mašinanje" s pomočjo mlatilnice je prišlo v poštev za oves, 
ječmen, ajdo in delno za pšenico. Rž in pšenico z daljšim latovjem so večinoma 
"štrajjali"*, saj je bilo "mašinanje"** na roko preveč naporno. Pri mlatenju s 
pomočjo mlatilnice so za pogon rabili štiri močne moške, a še ti so omagali pri 
daljšem ali bolj zajetnem snopu. Poleg nj ih sta bila potrebna dva za streženje snopov 
in trije za sortiranje zrnja in slame. Ponekod so si nabavili "gepelj", da so lahko to 
delo opravili z živino, ali pa na vodni pogon. 

"Štrajfanje" rži in pšenice z daljšim latovjem se je opravljalo na "kozi", ki je bila 
zbiLa iz desk. Med deskami so bile špranje, široke do 5 cm, skozi katere je padalo 
žito. Mlatič je prijel snop in s stranjo, na kateri so bili klasi, udarjal po "kozi", tako 

* nOle - skrbi 

** šnwrn - carski praženec 

* .flrajji.1nje - ročno otepanje snopov 

** mnšinl1l1je - mlatenje s pomočjo mlatilnice 
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da se je zrnje osipalo iz klasja. Vsak snop so nato potolkli še stanjšim polenom, da 
se je otreslo zrnje, ki je ostalo v snopu. Snope so nato povezovali skupaj v otepe z 
dvanajstimi do šestnajstimi snopi in jih shranili na "petre". Precej te slame se je 
uporabilo za pletenje "karpov" in drugih izdelkov iz slame, dodajali pa so jo tudi k 
živinski krmi. 

Po mlatenju je bilo treba zrnje še presejati in izvejati. Presejano zrnje so 
dokončno očistili s pomočjo preprostega vetrila, ki se na Remšniku imenuje "binta". 
Prečiščeno zrnje so nato shranili v za to pripravljenih skrinjah za zrnje, imenovanih 
"kašti". 

SV. PETER IN PAVEL (29. junij) 

Tega dne je bil vseskozi zapovedan praznik in se ni delalo na polju. Tudi spravilo 
sena tega dne ni priporočljivo, saj lahko zaradi tega udari strela v skedenj. 

SV. ALEŠ (17. julij) 

Sv. Alešu je posvečen stranski oltar v cerkvi sv. Pankracija na Radelci. O njem pravi 
legenda, da je na poročni dan zapustil svojo mlado ženo in dobre starše ter na skrivaj 
izginil iz Rima. V Siriji in Mezopotaniji se je pomešal med berače in se med njimi 
potikal sedemnajst let. Nato se je vrnil spremenjen v očetovo hišo v Rimu, kjer so ga 
zaradi znane milosrčnosti sprejeli, ne da bi ga spoznali. Živel je na skromnem 
pogradu pod stopnicami, poniževan in zasramovan od služničadi. Šele po njegovi 
smrti se je razodelo, kdo je. 

Pri Sv. Pankraciju je na najbližjo nedeljo (Aleševo nedeljo) maša. Na njegov god 
ni priporočlj ivo zlagati žitnih kop, ker v nj ih rada udari strela. Na Remšniku se je to 
že zgodilo pri Zg.Obancu, kjer sta zgoreli dve kopi zloženi na njegov god. 

SV. MARJETA (20. julij) 

Tudi sv. Marjeta je zaščitnica pred neurjem. Na njen god so škropili z blagoslovljeno 
vodo proti nevihti. Tega dne se ni smelo prati. 

SV. JAKOB - starejši (25. julij) 

Do sv. Jakoba se mora posejati ajdo. Reče se tudi: "Koliko dni po kresu kukavica 
kuka, toliko dni po sv. Jakobu še lahko ajdo seješ l " 

SV. OŽBOLT (5. avgust) 

Priporočali so se mu za letino, živino in vreme. Ponekod so bili voli tega dne dela 
prosti. Do sv. Ožbolta se mora posejati bela repa ali "šob'nca", kot jo imenujejo na 
Remšniku. Znan je še pregovor: "Jakobova ajda in Ožbaltova repa sta malokdaj 
lepi!" 
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MARIJINO VNEBOVZETJE - VELIKA GOSPOJNICA (15. avgust) 

Velika gospojnica je eden največjih krščanskih praznikov, ki so ga slavili že v 
apostolskih časih. Tega dne se spominjamo Marijine smrti in njenega vnebovzetja. 
Prebivalci Remšnika so na ta praznik romali k Devici Mariji na kamnu, ali pa v 
Puščavo pri Lovrencu na Pohorju. Na pot so se tisti, ki so jih imeli , podali s koleslji . 
Ostali so šli iz Vuhreda ali Podvelke tudi z vlakom. Zaradi zaobljub se nekateri 
romarji na vlaku niso usedli, temveč so vso pot stali. Na teh shodih so romarjem 
delili podobice; kasneje so jih spominjale na njihovo romanje, veseli pa so jih bili 
tudi otroci, ko so jih starši prinesli domov. Za otroke so kupili tudi kakšno medeno 
pecivo, izdelke iz lecta in sladkorne palčke, fantje pa so dekletom kupili lectova srca 
z verzi, ki so izražali njihova čustva do njih. Kot ob drugih shodih so se tudi na teh v 
velikem številu pojavljali berači , ki so glasno molili in prosili za vbogajme. 

Praznik je poleg ostalega znan tudi po tem, da se ne sme plezati na drevesa, saj 
so na njem kače. Kače zlezejo na drevo baje zato, ker je Marija na zemlji kači strla 
glavo. 

MALA GOSPOJNICA (8. september) 

Otava mora biti do male gospajnice pokošena, drugače si kmet deli pridelek s 
krtom. 

SV. MIHAEL (29. september) 

Sv. Mihael vzame popoldansko malico, sv. Jurij (23. april) pajo vrne. 

TER ITEV 

Lan so včasih sejali skoraj pri vsaki hiši. Seje se spomladi, dozori pa avgusta, ko 
postanejo njegove glave rjave, oziroma rumene. Lan se ne žanje, ampak se poruva s 
koreninami vred. Latovje so povezali v snope in jih sušili. Iz posušenih snopov so 
nato izmlatili seme za naslednjo setev. Latovje so pustili tri tedne razpostrto po tleh, 
da se je vležalo, oziroma "da se spleha" , kot so to imenovali na Remšniku. "Plehano" 
latovje so nato povezali v otepe, ki so jih do teritve shranili pod streho. 

Namen teritve je dobiti iz lanenih stebel nežna vlakna - predivo, ki ga predice 
nato spredejo v prejo. Stebla je bilo treba razdrobiti. Morala so biti zadosti suha, kar 
so dosegli s sušenjem v posebni sušilnici imenovani "suha baba", ali v krušnih pečeh. 
Sušilnica za lan je bila sestavljena iz sušiine jame, do katere je vodil rov iz 
posebnega kurišča pod jamo. V sušiino jamo je po rovu - speljanem po pobočju - z 
dimom vred prišel vroč zrak. Sušilnice so bile praviloma odmaknjene od hiše aji 
gospodarskih poslopij, ker se je lan včasih vnel in bi ogenj lahko preskočil na leseno 
poslopje. 

Posušena stebla so ter ice trle s pomočjo trlice - posebne lesene priprave podobne 
velikim škarjam. Terica jo je prinesla s seboj od doma. Zaradi njihove požrešnosti so 
ljudje terice zbadali, da se sliši izpod trlic: "Štrukel popadla, šla, šla." Terice so 
običajno najeli ali zaprosili pri sosedih. Značilno zanje je bilo, da so bile zelo 
nagajive in so jim morali dobro streči. Ena glavnih nagajivosti je bila obesiti 
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kateremu od mimoidočih moških za hlače rep iz prediva, da so ga nato nosili za 
sabo, dokler jih ni kdo opozoril na to aji pa jim je odpadel. Uspešna, neopazna 
namestitev repa je terice zelo zabavala . Predivo, ki so ga iztrle, so spredli v nit. Nit 
se ni oblikovala v klobčič, ampak v štreno, ki so jo nato prekuhali, da se je izlužila 
rjava barva; s tem se je tudi zmehčala. Večkrat ko se je prekuhala, mehkejša je 
postajala . 

Lan oziroma predivo se je uporabljalo za izdelavo lanenih - na Remšniku so jih 
imenovali "hadnih" - prtov. Šele iz njih so nato izdelovali srajce, perilo, predpasnike, 
okrasne prte; v kombinaciji z volneno prejo so izdelovali "loden" za hlače. 

V postnem času niso trii, pa tudi v kvatrnem tednu, še posebej pa ne na sv. 
Katarino, ko se ni smelo vrteti nobeno kolo. 

PRIPRAV ASTELJE 

Ena od važnejših kmetovih skrbi je bila tudi priprava stelje. Živina ne more prebiti 
brez stelje, brez nje pa tudi ni gnoja. Najpreprostejša stelja je bilo (in je ponekod še 
danes) odpadlo listje z dreves. Pograbili so ga in zvozili domov z garami. Shranili so 
ga v steljski uti. Seveda listje ni bilo edina stelja. Spomladi in v jeseni, ko so kmetje 
sekali les, so izkoristili tudi veje, ki so jih oklestili. Steljo so v glavnem sekali hlapci 
in ostali pri hiši, ki so bili primerni za to delo. 

Še posebaj čislana je bila stelja iz praproti, ki so jo želi s srpom, namenjena pa je 
bila za nastiljanje svinjam in ovcam. 

ŠOPINANJE 

Koruza je bila v preteklosti na Remšniku močno zastopana v dnevni prehrani ljudi. 
Pri marsikateri hiši je bila glavna jed zjutraj in zvečer. Zjutraj so bili žganci -
"žgonki", zvečer pa t.i. "turška župa". 

Svojevrstno jesensko delo in zabava je bilo šopinanje koruze ali "turkije" , kot so 
jo nekateri imenovali. Za tovrstnimi zabavami je še posebno oprezala mladina, saj je 
običajno po opravljenem delu sledil ples. 

Zrele koruzne storže so polomili ter z garami, ki so jih večinoma vlekli voli, 
zapeljali domov. Spravljali so jih na kup v t.i. "veliki hiši", kot se je imenovala 
največja soba v hiši; ponekod izjemoma tudi v skednju. Sosedom so že kakšen dan 
prej oznanili, včasih pa na šopinanju pri sosedih, da bo tega in tega dne šopinanje pri 
njih. 

Šopinovci so pričeli prihajati k hiši okoli sedme ure zvečer in do osmih so prišli 
že skoraj vsi, ki so imeli namen priti. Posedli so se kar po kupu, starejši lepo na 
začetku, mladi najrajši na vrhu in kar na storže. Starejši so si dali pod sedalo kakšno 
jopico ali staro suknjo, da je bilo sedenje prijetnejše. Ponekod se ja zbralo na 
šopinanju tudi do sto ljudi; predvsem na kmetijah, ki so slovele po gostoljubnosti. K 
gostoljubnosti so prišteva li predvsem to, da so dobro postregli s pijačo. Namen 
šopinanja je ogoliti koruzni storž, to pa se najbolje stori tako, da se vzame storž v 
levo roko, z desnico pa se nato slačijo in trgajo listi - šopine z njega. Na lepših 
storžih se je moralo pustiti dva do tri liste za vezanje, slabšim pa so potrgali vse liste 
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oziroma šopine. Zelo širokemu koruznemu storžu so rekli "božja roka". Reklo se je, 
da tistemu, ki najde sedem rdečih storžev ni treba več šopinati in lahko gre domov; 
spet drugod so rekli, da jeza to potrebno zbrati devet storžev. Ampak le kdo bi hodi I 
domov, ko pa se je v nadaljevanju obetala zabava, na kateri se ni smelo manjkati. 

Sčasoma, ko so se šopinovci razživeli, se je začela oglašati pesem, pripovedovali 
so si šale, mladi so si ponagajali in si tlačili šopine ali koruzne laske za obleke ... 
Domači so ves čas skrbeli, da so imeli šopinovci vedno dovolj mošta oziroma 
jabolčnika, ki se je pil kar iz večje gJinene buče. Moškim, ki so vezali storže po štiri 
vkup - običajno so bili to gospodarji sosednjih kmetij - so poleg mošta postregli tudi 
s kakšnim šilcem žganja. Zvezane storže so sproti spravljali na podstrešje, kjer so jih 
nato obešali na rante, da so se bolje posušili. Koruzo so na podstrešje nosila dekleta, 
samo delo pa je bilo naporno. Pastir je bil zadolžen za odstranjevanje potrganih 
listov oziroma šopin, ki jih je nosil v "škegn"; kasneje so jih pokladali živini. Šopine 
so se uporabljale tudi za polnjenje žimnic - "štrozohov". Za to so nekateri že prej, 
med samim šopinanjem odbirali lepše liste. Po pričevanju nekaterih so bile za 
polnjenje žimnic najboljše potrgane in razvozlane šop ine s storžev, ki so se že nekaj 
časa sušili na podstrešju. 

Proti polnoči se je kup zmanjšal. Če je bilo koruze še precej, so s storžev trgali 
vse šop ine, da bi čim prej končal. Zgodilo se je, da do polnoči niso uspeli ošopinati 
vse koruze. V tem primeru so koruzo pustili in spravili na stran, da jih kasneje ni 
ovirala pri plesu. Pospravljanja so se lotili vsi, saj so bili že vsi željni mali ce, mladi 
pa plesa. Za malico so postregli kruh, češpljevo marrnelado, jabolka, grozdje (kjer so 
ga imeli), po letu 1960 so postregli tudi že z ocvirkovo svinjsko mastjo, ki so jo 
namazali na kruh. Dekleta, ki so nosila storže na podstrešje, so dobila boljšo malico: 
kruh, kakšen kos mesa, čaj in potico. 

Da bi dekleta čim bolj dolgo ostala na plesu, so jim fantje poskrili jopice ali kaj 
drugega, da niso mogla domov. Harmonikar je prišel k hiši, še preden so končali s 
šopinanjem. Ponavadi je bil nekdo od domačinov, ki je veljal za dobrega muzikanta. 
Plačilo za njegov trud je bil izkupiček od "pulštertanca". Pri "pulšertancu" izbere 
plesalec plesalko, z njo oddide na sredo sobe, položi na tla blazino - "pulšter", oba 
poklekneta nanjo in se poljubita. Sledi krajša skladba, pri kateri so oba zavrti ta, po 
koncu si plesalka poišče novega plesalca, prejšnji plesalec pa da pod klobuk ali 
krožnik denar za muzikanta. Ples je potekal tako dolgo, da so prišli na vrsto vsi 
fantje; "pulštertanc" so namreč plačevali le moški. 

Dolžina zabave in plesa je bila odvisna od šopinovcev in muzikanta. Običajno je 
trajal ples do četrte ure, včasih ponekod tudi do svita, če je bila naslednj i dan nedelja 
in prosti dan. 

VSI SVETI (I. november) 

Praznik se je v preteklosti obhajal povsem drugače, kot to počnemo danes. Podobno 
kot ob ostalih praznikih ali nedeljah sta bili dve maši: rana in druga. V dneh pred 
praznikom so ljudje preprosto uredili grobove ter jih okrasili z mahom in cvetjem, 
vendar v normalnem obsegu, brez pretiravanja, to je skromno, a kljub temu lepo. 

Popoldne je bila procesija na pokopališče in ob tej priložnosti so molili za 
pokojne duše. 
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Po prepncanju ljudi naj bi se po večernem zvonjenju rajne duše vrača le na 
domove, kjer so živele. Po stari navadi je bilo treba za njihov obisk na mizi 
pripraviti križ, hleb kruha, blagoslovljeno vodo in nož. Poleg so prižgali kakšno 
malo lučko. Po vseh hišah so zvečer molili rožni venec. To, da je bil hleb kruha 
naslednji dan nedotaknjen, ljudi sploh ni motilo. Prepričani so bili, da so se rajne 
duše zadovoljile z njihovim namenom, da se jih pogosti. 

Tega dne so se pri cerkvi na Remšniku zbrali reveži in ljudje so jih obdarovali s 
skromnimi darili. Nepokretne reveže so vozili celo od hiše do hiše, da so bili teden 
ali dva pri eni hiši, drugič pri drugi. 

VERNE DUŠE (2. november) 

Rajne duše so po prepričanju ljudi bivale med njimi tudi tega dne do večernega 
zvonjenja, ko so se vrnile v vice ali v nebesa, če so jim živi z molitvijo izprosili 
zveličanje. Reklo se je tudi, da so morale nekatere duše leta čakati na en očenaš. Na 
ta dan so bile tri maše. Po zadnj i maši je bila procesija na pokopališče, kjer so spet 
molili za rajne duše. 

SV. KATARINA (25. november) 

Na njen god se ni smelo vrteti nobeno kolo. Tega dne niso mleti, predli in tudi 
furmani niso šli na furo. 

BOŽIČNI ČAS - ADVENT 

V času adventa so ljudje na Remšniku redno obiskovali jutranje maše, imenovane 
"svitne". "Svitne" so bile vsako jutro ob šesti uri, odvijale pa so se ves adventni čas. 
To je bil čas duhovne in zunanje priprave na božič, v katerem ni bilo gostij ali 
kakšne druge zabave, bil pa je tudi zapovedan post. Konec posta je bil šele na god 
sv. Štefana, ko so se že lahko pričele zabave. 

SV. MIKLAVŽ (6. december) 

Sv. Miklavžje bil eden od najbolj priUubljenih zimskih svetnikov. Po legendi naj bi 
rešil revnega moža in njegove tri hčerke pred neljubo sramoto, ko jim je skozi okno 
porinil tri kepe zlata; z njimi so si hčerke zagotovile doto ob poroki. V Dravski 
dolini je bil tudi zavetnik splavarjev in brodarjev, zato se še danes v župniji Brezno 
obhaja Miklavževa lepa nedelja. 

Sv. Miklavž je bil zaradi obdarovanja priljubljen med otroci. Že kakšna dva 
tedna pred njegovim godom so mu morali otroci pisati, kaj si želUo za darila. V tem 
obdobju so bili še posebno pridni, saj so želeli, da bi naredili kar najboUši vtis na sv. 
Miklavža, da jih bo čimbolj radodarno obdaril. Če je bilo v tednih pred njegovim 
godom nebo rdeče, so starši otrokom rekli, da Miklavž kekse peče. 

Otroci pa so se morali sprijazniti z eno še bolj neprijetno osebnostjo -
parkeljnom. Na predvečer MikJavževega godu so se od hiše do hiše podali 
našemljenci, ki so predstavljali sv. Miklavža, parkelj na in ponekod tudi angela. Z 
domačimi so se že prej dogovorili, da so jim zunaj na dogovorjenem mestu pripravili 
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darila, ki so jih nato razdelili otrokom v hiši. Preden jim je Miklavž razdelil darila, 
so morali zmoliti kakšno molitev, primerno njihovi starosti. Za darila so bila jabolka 
- običajno sosedova, da so bila drugačna od domačih - orehi, slaščice iz lecta ... V 
hiši , kjer so bili otroci še bolj mali, je parkelj ostal v veži, da jih ne bi preveč 

prestrašil. Pogled na parkeljna je bil sila neprijeten. Njegova obleka je bila izdelana 
iz kožuha črne ovce, na glavi pa je imel masko z rogovi in dolgim rdečim jezikom. 
Ves čas je rožljal z verigo in se zaganjal proti otrokom, običajno proti večjim , ki so 
bili bolj "žleht" in so jim starši že prej napovedovali, da jih bo parkelj odvlekel, če 
ne bodo pridni. Starši so otrokom večkrat govorili, da je tega in tega "žlehtnega" 
fanta parkelj vlekel s sabo in ga nato izpustil šele čez en čas, ko sta se že precej 
oddaljila od hiše; ali pa, da ga je vrgel v kakšen "tajht", kot so imenovali vodne 
zbiralnike ob potočnih mlinih. Miklavž je običajno preveč nemirnega parkeljna hitro 
nagnal nazaj v vežo, kjer je ta jezno rožljal z verigo. 

Sv. Miklavž ni prišel vedno v hišo. Če se domači niso dogovorili s kakšno 
skupino, ki je imela potrebno opravo, so Miklavžev prihod pripravili kar sami. 
Nekdo od domačih se je neopazno izmuznil na prosto, kjer je nekajkrat zarožljal z 
verigo, otroci pa so nato morali iti pogledati ali jim je sv. Miklavž pustil kakšno 
darilo. Darila so bila različna , odvisno od tega, kako priden je bil v preteklem letu 
obdarovanec. Otroci, ki so bili v preteklem letu neubogljivi ali si s svojim 
obnašanjem niso zaslužili dobrot, so od sv. Miklavža dobili samo brezovo šibo. 
Brezova šiba z "mašiom" je bila namenjena tudi za tepežkanje na dan nedolžnih 
otrok. Seveda so otroci, ki so dobili samo šibo, obljubili, da bodo v naslednjem letu 
bolj pridni. 

SV. LUCIJA (13. december) 

Od sv. Lucije do božiča je dvanajst dni. Vsak dan predstavlja en mesec v naslednjem 
letu. Kakršno je vreme na ta dan, takšno bo vreme v tistem mesecu, ki ga ta dan 
predstavlja v naslednjem letu. 

BOŽIČ (25. december) 

Pred tem praznikom so imele največ opravkov ženske, ki so pospravile po hiši, 
podstrešju, kleti, hlevu .. . Dan pred božičem je gospodinja spekla sadni božični kruh 
- "klocnprot", iz pšenične in dela ržene moke, nadevan pa je bil s suhimi hruškami -
"klocami", orehi, in rozinami. Jedli so ga na sveti večer. 

Še pred božičem je bilo treba urediti tudi božično drevo, ki so ga primerno 
okraševali s sladkarijami , papirjem, vato ... V kotu so uredili jaslice, ki so bile delo 
nekoga iz bližine. Hišicaje bila lesena, figure pa so bile iz gline ali iz lesa. 

Praznovanje svetega večera se je pričelo ob mraku. Gospodar je v posodo naložil 
žerjavico in nanjo nadeval blagoslovljeni les iz "pegla". Kadili in škropili so po hiši , 
okoli nje in po vseh gospodarskih poslopjih. Prvi je hodil gospodar, ki je kadil, za 
njim je žena škropila z blagoslovljeno vodo. Njima so sledili otroci. Vsi so molili 
rožni venec. Po končanem opravilu so stresli preostalo žerjavico v štedilnik. 
Veliko ljudi je šlo k polnočnici. PO poti so si svetili s trskami ali baklami. Rekli so: 
"Če je polnočnica svetla od lune, so drugo leto temni "ka.~ti"!" 
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Po vrnitvi od polnočnice so bile na mizi navadno kašnate klobase s kislim zeljem. 
Kosilo na božič je bilo že bolj obilno in dobro, tudi pOlicaje bila ves dan na mizi. 

Vedeževanje 

Poleg vlivanja svinca v vodo in tolmačenja nastalih figur ali simbolov, iz katerih so 
prerokovali dogodke nastopnega leta, je poznano tudi naslednje vedeževanje: 

Na sveti večer se ti odkrijejo vse skrivnosti nastopnega leta. Ko bodo ostali odšli 
k polnočnici, ostani doma in se sleci do nagega. Po vsem telesu se natri z brisačo, ki 
sija predhodno namočil v blagoslovljeno vodo. Nato teci trikrat okoli hiše in vsakič 
poglej skozi okno v hišo. Ko boš tretjič pogledal skozi okno, boš videl prizore, ki jih 
boš doživel v prihodnjem letu. 

Fant naj prereže pri polnočnici ravno med povzdigovanjem jabolko na dvoje in 
se ozre okoli sehe. Zagledal bo svojo izvoljenko. 

Če hoče dekle spoznati svojega izvoljenca, si mora na božični večer vliti mleko 
po hrbtu in ga prestreči v skodelico. Tisti, ki bo prišel to mleko piti, bo postal njen 
ženin. 

Dekle, ki se hoče prepričati ali bo poročila svojega janta, naj ulovi na sveti 
večer žabo, jo odre in pokoplje v zemljo. Če žabo snejo mravlje, s poroko ne bo nič, 
če ne, se poročita. 

Dekle, ki si hoče za vedno prikleniti svojega fanta nase, ga mora povabiti na 
sveti večer k sebi domov. Medtem ko sta oba najbolj zatopljena v pogovor, mu mora 
njena mati neopaženo vreči v hrbet dve jajci, da se ubijeta. Ubiti jajci mora naglo 
prestreči v kozico inju ocvreti, dajufant použije. Ko ju použije, si ga dekle priklene 
za vedno. 

Na sveti večer pojdi poslušat k meji. Če boš slišal godbo, bo pri sosedu ohcet, če 
boš slišal zabijanje krste, bo pri sosedu nekdo umrl. 

Ko greš k polnočnici, se spotoma umij pri vsakem studencu. Moker pridi v cerkev 
in se postavi med glavna vhodna vrata. Tista, ki te bo obrisala, bo postala tvoja 
žena. 

ŠTEFANOVO (26. december) 

Na štefanovo so blagoslovili sol in vodo. Kruh, poškropljen z blagoslovljeno vodo in 
potrošen s soUo, so dali živini. Včasih je bila v gostilni na Remšniku tega dne 
veselica, saj je bilo na štefanovo konec posta. 

NEDOLŽNI OTROCI - TEPEŽKANJE (28. december) 

Tepežkanje je bila zelo razširjena navada. Na Remšniku so ji rekli tudi "otročje". 
Tepežkali so otroci do štirinajstega leta starosti, ki so z veseljem izkoristili to svojo 
prastaro pravico. Zjutraj so vstali že zelo zgodaj, saj je bilo treba tepežkanje končati 
do devetih, sicer so jim zagrozili, da j ih bodo vrgli v peč. Običajno so po trije skupaj 
hodili od hiše do hiše. Otepali so z brezovo šibo, poleg pa so voščili k novemu letu z 
besedami: 
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Rešte se, rešte 
zdravi, veseli 
k novemu letu. 

Otroke so obdarovali s potico, sadjem in drugimi dobrotami. V novejšem času so jim 
večinoma dali denar. 

STARO LETO 

Na starega leta dan so se selili posli. Dopoldan so morali še pridno delati, popoldan 
pa so šli služiti k novemu gospodarju. Pri hišah, kjer so na posle "lepo gledali", so ti 
seveda ostali več let. Drugod, kjer ni bilo vse v redu, so bili samo eno leto in so si že 
pred iztekom leta iskali novo službo. 
Posle, ki so šli od enega gospodarja k drugemu že pred iztekom leta, so obrekovali. 

ŽIVLJENJSKE ŠEGE* 

Življenjske šege so tisti del socialno - duhovne kulture, ki je najtesneje povezana s 
človekovim življenjem. Delo se spreminja, modernizira, uvajajo se nova orodja in 
stroji, mnogi pramiki se opuščajo, a rojstvo, ženitovanje in smrt ostajajo enaki in 
nespremenjen!. 

ŠEGE OB ROJSTVU 

Že pred porodom je morala mati paziti, da ni s svojim vedenjem in dejanji škodovala 
otroku. Noseča ženska - "porodnica" ni smela iti k mrliču, ker bi bil otrok vedno bel. 
Če si je česa zelo želela in nato tega ni dobila, se ni smela dotakniti obraza; otrok bi 
namreč zaradi tega imel znamenje na obrazu. Tudi pri štedilniku ni smela delati, ker 
bi nato otrok zaradi tega lahko imel "ožgano kožo" - znamenje. 

Verovali so, da bo v hiši otrok, če je grlica pela na zeleni vej i. Prvi otrok je moral 
biti sin. To je pomenilo, da je sreča pri hiši. Rojstvo sina so poskušali pričarati s tem, 
da so nevesti posadili v naročje dečka, ko je priš la na ženinov dom. 

Ob porodu so porodnico in novorojenca hoteli čimbolj zavarovati pred zlim 
vplivom tako, da so zastirali okna in ju tako ločili od okolja. O porodu so rekli, da je 
ženska bolna ali da je šla v Rim. Otrokom so prihod novorojenčka razložili s 
štorkljo. Ob rojstvu so želeli z raznimi magičnimi načini otroku pričarati čimveč 
sreče, zdravja in dobrih lastnosti. 

Ko so nesli otroka h krstu, so pri oltarju pozvonili, da bi lepo pel. Ko so ga prvič 
kopali, so dali v vodo rožni venec, da bi postal duhovnik (deček) ali nuna (deklica), 
oziroma, da bi bil vse življenje dober in veren. 

* Pretežni del besedila iz gradiva: Družbeno - socialna podoba Remšnika, Počitniška praksa študentov 
Filozofske fakultete Ljubljana - Oddelek za etnologijo, 10. - 20. julij 1972. Avtorji: Ziva Koch, Nataša 
Pečenko, Marta Rosulnik, Iztok Razdrih, Milan Vogel ; gradivo shranjeno v knjižnici Radlje. Dopolnjeno 
s podal ki iz ostalih navedenih virov. 
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Ko je otrok izgubil prvi zob, so rekli, da mu ga je odnesla miška. Vržejo ga tudi 
preko glave, da otroka nikoli ne bi boleh zobje. Otrokov prvi zob so vrgli tudi v peč, 
pri tem so govorili: "Jaz tebi kosten ega, ti meni železnega." 

Do prvega leta starosti so otrokom nohte grizli; rezati jih niso smeli, ker bi zaradi 
tega kasneje kradli. Tudi ostrigli so jih prvič šele po enem letu. 

Ko je bil otrok star eno leto, so ga posadili na tla sredi sobe. Okoli njega so 
položili denar, rožni venec ter za dekle kuhalnico in za dečka šibo. Po tem, kaj otrok 
najprej vzame v roko, sklepajo, kakšen in kaj bo v življenju. Če je vzel rožni venec, 
so menili, da bo veren, če denar, bo dober gospodar. Deklica, ki je vzela kuhalnico, 
je obetala dobro gospodinjo. Če se je deček odločil za šibo, je to pomenilo, da se bo 
rad tepel. 

Menili so, da so otroci rojeni v petek žalostni, rojeni v nedeljo pa naj bi se radi 
lišpali. 

Matere so otroke doj ile zelo dolgo, včasih je otrok že sam pristavil pručko. 

Nikoli niso dojile druge ženske. 
Po porodu so za matere zelo skrbeli. Takoj so jim skuhali kokošjo juho za 

povrnitev moči. 
Pred zlim vplivom, urokom ali "truto" - moro so jih zavarovali z raznimi 

predmeti. Nad posteljo so obesili ogledalo, da se bi "truta" videla in se ne bi več 
vrnila. Na končnico postelje ali zibeli pa so narisali "trutino" mamenje, ki naj bi jo 
odpodilo. 

Novorojenec je prvič stopil v javnost s krstom. Vse potrebno za krst je pripravil 
boter. Prinesel je krstno svečo in bel prt iz platna imenovan "križmark" . Boter je 
naskrivaj zataknil otroku nekaj denarja za povoje. Šele, ko ga je mati doma previjala, 
je videla, koliko je dobil. Krst je bil vedno med tednom. Krstni boter je bil navadno 
otrokov sorodnik, včasih tudi sosed ali prijatelj od staršev. Kdor je bil naprošen za 
botra, botrstva ni smel odkloniti, ker bi se lahko zgodilo, da bi otrok umrl brez krsta. 
S krstom so zelo pohiteli, navadno je bil že nekaj dni po porodu. H krstu so nosile 
tudi babice, ki so jim to v času nemške okupacije prepovedali, s čimer so se čutile 
prizadete in užaljene. Menile so: "Ves čas se tresemo, potem pa nam ne pustijo biti 
poleg, ko se je in pije." 

Boter je obdaroval tudi mater. Prinesel ji je kokoš, deset žemelj in liter vina. V 
osmih dneh po porodu so jo obdarovali tudi sosedje, prav tako s kokošjo, vinom in 
jajci. Boter je skrbel za otroka do birme. Ob veliki noči je svojega varovanca obdaril 
s pisanko. Če je otrok umrl kmalu po krstu, so mu naredili oblekco iz "križmarka", 
prižgali pa so mu krstno svečo. 

Po krstu v cerkvi so imeli doma gostijo, na katero so povabili sorodnike, župnika, 
mežnarja in botre. Preden so prišli iz cerkve domov, so zavili še na pijačo v gostilno. 
Krščenec je ta čas ležal pri njih na mizi, na posebni blazini. 

Otrokovo ime so izbrali starši. Svetnikovo ime so izbirali glede na datum rojstva 
naprej, nikoli pa za nazaj, ker bi svetnik to zameril. Menili so, da je najboljši tisti, ki 
ga otrok prinese na rokah, torej svetnik, ki goduje na otrokov rojstni dan. 

Po porodu mati še štirinajst dni ni smela iz hiše, saj se je s porodom tako 
pregrešila, da bi povzročila nesrečo. Če bi v tem času stopila na travo, bi se ta 
posušila. Tudi delati ni smela zunaj hiše, ker bi polje pobila toča, če pa bi šla na 
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obisk k sosedu, bi tam udarila strela. Šele ko je šla v cerkev k spovedi in obhajilu, je 
lahko zopet nonnalno zaživela. Temu njenemu obisku v cerkvi so rekli "vpelavanje". 
Z njo je šla tudi babica. Pred cerkvenimi vrati sta morali počakati, da je prišel 
župnik, ki ju je nato peljal okoli oltarja. Mati je morala pri tem obhodu v roki držati 
prižgano svečo. 

Nezakonski otrok je pomenil za dekle in njeno družino veliko sramoto, zato so se 
ga tudi upravičeno bali. Na kres so s tem, da so ubile jajce v mrzlo vodo, skušale 
ugotoviti, če bodo rodile nezakonskega otroka. Če je ubito jajce dobilo obliko 
dojenčka, se je bilo bati, da se bo to tudi zgodilo. Nezakonske matere so se skrivale 
pred ljudmi vse do poroda. Rodile so prepuščene same sebi, tudi v hlevu. Če je 
imelo gruntarsko dekle nezakonskega otroka, so jo spodili od hiše še pred porodom. 
Za takšnega otroka je bilo zelo težko dobiti botra, pa tudi župnik ga je nerad krstil. 
Krst se je včasih zavlekel tudi do tri tedne po porodu. V sili so otroke z 
blagoslovljeno vodo krstile tudi babice, ki so mu izbrale ime. Če otrok ni umrl, so 
njegovo ime kasneje lahko spremenili. Nezakonski oče je moral plačevati 

preživnino, če pa ni imel s čim, je pač ni plačeval. 
Nekrščenega otroka so pokopali v kotu na neblagoslovljenem delu pokopališča, 

kjer so pokopavali tudi samomorilce. Tak pogreb je bil brez obreda in župnika. 
V družini je bilo včasih tudi po deset otrok. Otroci so starše vikali. 
Še zanimivost iz cerkvene kronike: 

Jože! Cigler p. d. Šenk je imel deset otrok, med njimi nekaj nezakonskih. Nanj se je 
izgovarjala vsa mladina za svoje grehe. Leta 1882 mu je umrla žena. Spreobrnil se 
je. Leta 1884 se je duhovno življenje Remšničanov popravilo na bolje. Tudi 
nezakonskih otrokje bilo manj. 

ŠEGE OB ŽENITOVANJU 
Ljubezensko življenje mladih 

Med poglavitnejše mejnike v življenju je na Remšniku spadala tudi "hoset". Mladi 
so se nekdaj spoznavali predvsem pri delu, na romanjih in na zabavah ob raznih 
praznikih. Spoznavali so se tudi ob igranju iger. Iger jih je učil župnik ali kak fant, ki 
je imel smisel in veselje za to. Dekleta so šla na zabavo v spremstvu staršev ali 
bratov, saj se ni spodobilo, da bi dekle samo hodilo na zabave. Dekleta niso smela na 
ples pred osemnajstim letom starosti. Najpogumnejša so staršem seveda uhajala. O 
svojem izvoljencu so se dekleta pogovarjala naskrivaj samo med sabo, fantje pa so o 
svojih izvoljenkah govorili bolj javno. Če je isti fant na zabavi večkrat prišel po isto 
dekle, so opazovalci že ugotovili, da jo plavša. 

Nekatera dekleta tudi po dopolnjeni starosti osemnajst let niso hodila na plese, 
ker so plesi veljali za slabe, dekleta pa so trdila, da gre dober glas v deveto vas. Ob 
sobotah zvečer so fantje hodili dekletom pod okna pet ali nagajat, ta pa so jih včasih 
polila z vodo. Fantje od drugod si niso smeli drzniti, da bi vasovali na Remšniku. Če 
so jih domači fantje zalotili, so bili tepeni. Ob nedeljah so fantje obiskovali dekleta 
na domu. Menili so, da tisti, ki "plavša za vogalom", ni kaj prida. Pravi je vedno 
prišel v hišo. O tem, če je primeren, so vedno odločali starši. Njihova volja je bila 
odločilna. 
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Medsebojno naklonjenost so si mladi izkazovali na različne načine. Dekleta so 
fantom , ki so jim bili všeč ob veliki noči poklonili v dar pisanko, fantje pa so jim na 
raznih shodih ob lepih nedeljah kupili darilo . Fantje so se poskusili prikupiti tudi 
staršem od dekleta, ki jim je bilo všeč in so jih na shodih počastili s kakšnim 
kozarcem vina. 
Kakšnega ženina oziroma nevesto bodo dobili, so ugibali na več načinov . Ko so 
dekleta okopavala koruzo, si je vsaka želela, da bi našla belo koruzo, saj se bo tista, 
ki.io je našla, prva in lepo poročila. 

Č'e tije kdo stopil na peto; se ne boš poročil, prav tako ne, če te je ženska udarila 
z metlo, ali če sediš na vogalu mize. 
Da bi si izprosila moža, so dekleta hodila na božjo pot v sv. Antonu na Pohorju. V 
lipo, ki je rastla pred cerkvijo, so udarjala z glavo. Čimbolj se je lipa majala, boljši 
mož jo je čakal. Pletle so tudi vence iz kopriv in jih polagale na pot, kjer so hodile 
krave. Če je krava venec pojedia, se bo dekle poročilo. Kadar ga je vzela stara krava, 
je pomenilo, da se bo poročila z vdovcem, za katerega pravi pregovor, da ga je 
enako težko ljubiti, kot grabiti seno navkreber. Spomladi so dekleta sadila fižol v 
obliki venca. Če je lepo rasel, se je dekle še isto leto poročilo, sicer pa ne. Poleti, ko 
so grabila seno v kupe - "hajfelne", so se trudila, da so naredila lepo špičaste, saj je 
to pomenilo, da bodo dobila lepega moža. Na dan sv. Vincenca so nosila drva v hišo. 
Če so si jih, ne da bi štele, naložile v parih, so se poročila, sicer ne. 

Na binkošti so fantje postavljali dekletom mlaje. Prihajali so ponoči, zato te noči 
dekleta niso spala. Če je bil fant jezen na dekle, ji je postavil suh mlaj, ali pa ji je na 
streho postavil slamnatega moža. Mlaj so postavili tako, da ga je bilo težko izruvati . 
Imel je podstavek v obliki križa, ki so ga zakopali v zemljo, deblo pa so pomazali z 
blatom. Dekle je vstalo zgodaj, še preden so šli ljudje k maši, da bi po potrebi 
odstranilo suh mlaj, kar je pomenilo veliko sramoto. Večkrat so si dekleta sama 
postavila zelene mlaje in s tem oprala svojo sramoto. Tudi gospodarjem ni bilo 
vseeno, kaj bodo fantje ušpičili, zato so bede li vso noč in nagnali fante, če so jih 
slišali, da so se potikali okoli hiše. 

Nekoč so fantje pri neki hiši pred vrata postavili slamnatega moža. V rokah je 
držaj kij za cepljenje drv. Gospodar je čul, da se zunaj nekaj dogaja, zato je prišel na 
vrata in začel poditi nadležneža. Ker ni hotel pobegniti, ga je z vso silo udaril. Šele 
tedaj je na veliko veselje fantov videl, koga ima pred sabo. 

Ko so fantje odhajali k vojakom. so dobili od deklet "pušle" . Kdor ni imel 
dekleta, je dobil šopek od mame ali sestre. 

SnUbljenje 

Snubili so vedno po ovinkih. Predstavili so se kot kupci, ki so prišli gledati krave ali 
teličke. Če jih je gospodar prijazno sprejel, so se kmalu zmenili, po kaj so 
pravzaprav prišli. Snubili so lahko v torek, četrtek in petek. Fant in dekle sta se že 
pred formalnim snubljenjem pomenila vse v zvezi s tem. 

Zaroke na Remšniku niso poznali. Nekaj dni po snubljenju so nevestini starši 
odšli na ženinov dom v "oglejo". Takrat so se dogovorili o deležu obeh, se zmenili 
za datum poroke ter podpisali ženitno pogodbo. 
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Ženin in nevesta sta se morala dati trikrat oklicati. Če je imel kdo ugovor ali 
razlog, da poroka ne bi bila mogoča, je moral priti k župniku in to povedati. Pogosto 
so bile to nezakonske matere. Ženin in nevesta med oklici zvečer nista smela iz hiše. 
Dekle ni smelo molsti krav ali krmiti prašičev, ker je živali ne bi ubogale. V tem 
času tudi ni smelo imeti opravka z mesom; na splošno ni bilo zaželjeno, da bi imelo 
preveč dela in skrbi, ker bi j ih zaradi tega imelo vse življenje. 

Poroka 

Največ porok - "hoseti" je bilo pred pustom in čez teden oziroma ob delavnikih 
(nikoli v soboto), na nedeljo ali ob prazniku. Fantje so se poročili pri triindvajsetih, 
dekleta pa pri enaindvajsetih letih. Kdor je ostal sam, je bil v posmeh celi vasi, še 
posebno ženske. Če sta se poročila hlapec in dekla, nista imela nikakršnih pravic. 
Isto se je zgodilo tudi kmečkemu fantu, ki se je poročil z deklo, s čimer je izgubil 
pravico do svojega deleža, "rbije". Ti so delali le za hrano in stanovanje, le redko so 
dobili kaj denarja. 

Dan pred poroko so dekleta in fantje naredili vence ter okrasili cerkev tcr 
ženinov in nevestin dom. Pred hišo so postavili tudi mlaje. "Hoset" je bila navadno 
na nevestinem domu; če tam ni bilo prostora,je bila na ženinovem ali v gostilni. 

Na poroko sta vabila ženin in nevesta vsak svojo sorodstvo. Ženinu je pri tcm 
pomagal camar, nevesti pa družica - "svotija" . 
Nevestina priča - "pajštont " je nevesto pripravila tudi na poroko. Dala ji je poročni 
venec in pripravila "pušle" za svate. 

Večji kmetje so priredili veliko "hoset", pa čeprav se je bilo treba zaradi tega 
zadolžiti. Na "hoset" so prišli tudi "prežovci". Čim več jih je bilo, tembolj so bili 
domači ponosni, saj so po številu teh merili dobro "hoset". "Prežovci" so bili 
ženinovi in nevestini prijatelji, predvsem pa tisti, ki so delali vence ter okrasili 
cerkev in domova. 

Ko so prišli na nevestin dom po nevesto, so bila vrata zaprta. Priča - "pajštont" je 
zahteval nevesto in pripeljali so "krivo nevesto", v katero je bila napravljena ena od 
starejših žensk. Muzikantje so jo morali spraviti stran., Če ni hotela oditi, ji je moral 
ženin plačati. Muzikantje so jo nato s prizorišča odvedli na šaljiv način, npr. 
odpeljali s samokolnico - "šajtrgo". Za njo so ponudili svatom drugo "krivo 
nevesto", ki je bila mlajša. Običajno je to bila družica - "svotija". Tudi s to svatje 
niso bili zadovoljni in so dejali: "Ta bi že bila, samo prava pa še nil" Na koncu so 
pripeljali pravo nevesto. 

Muzikanti so zaigrali, nevesta paje vsakemu svatu dala roko in ga pozdravila. Na 
poti do cerkve so domači fantje postavili "mavto", če je bil ženin iz drugega kraja 
oz. iz druge fare. Na cesti so postavili mizo, nanjo pa postavili bučo vina. Čez cesto 
so dali ranto. Ko so svatje prišli do njih, so jim zastavljali uganke in vprašanja; 
običajno iz katekizma. Če so jim dobro odgovarjali, so se kar hitro zmenili za ceno, 
sicer so pogajanja potekala dalj časa. Denar so fantje kasneje zapili, pogosto tudi na 
posebni veselici. "Mavto" so lahko postavljali le samski - "ledični" fantje, poleg so 
morali imeti nekoga, ki je bil že poročen. 
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Tudi po končanem cerkvenem obredu je bil običaj, da so zaprli cerkvena vrata, 
tako da je nevesta ostala v cerkvi in jo je moral ženin odkupiti. 
Ob prihodu na ženinov dom je nevesto sprejela ženinova mati, če je bila poroka na 
ženinovem domu, ter j i je dala ključ in hleb kruha. S tem jo je sprejela za svojo in ji 
izročila gospodinjstvo. Ob prihodu v hišo so nevesti na kolena posadili tudi fantiča, 
da bi bil prvi otrok v hiši deček. Če je bila "hoset" v gostilni ali kje drugje, so 
nevesto na ženinovem domu sprejeli naslednji dan po končani "hoseti". Šege so bile 
enake. Na "hoseti" so igrali v glavnem domači godci z "mehami", plesali pa so 
valček - "bolcer"in polko.Zvečer so "krenc dov plesali". Najprej sta plesala "camar" 
in "svotija" , nato pa "pajštont" in nevesta. 

Po plesu je nevesta dala venček - "krenc" na ženinov klobuk. Ples je spremljala 
camarska pesem, ki je zelo zabavna in zbadljiva. Nevesta je morala biti na "hoseti" 
navzoča vso noč, čeprav je trajala "hoset" še naslednji dan. 

Muzikantov niso vnaprej plačevali. Plačilo so si prislužili sami z denarjem od 
svatov in prežovcev pri plesih in drugih svatovskih igrah. Precej so dobili od 
odhajajočih parov, ko so igrali za njimi. Več denarja je odhajajoči svat držal v 
visoko dvignjeni roki, dalj časa so igrali. Nekateri svatje so se pošalili in denar za 
muzikante odnesli na drevo. Muzikant je moral nato ponj na drevo. Bilo je dosti 
smeha in odhajanje svatov se je zavleklo tudi do poldneva. 

Če poroka ni bila na domu, so nekateri na koncu še pospremil i mladoporočenca 
na dom. "Hoset" je bi la končana in začelo se je zakonsko življenje. Čez teden dni je 
bila na domu, kamor se je priženila mlada gospodinja, veselica. Tega dne je kuhala 
mlada. 

ŠEGEOB SMRTI 

V šegah ob smrti lahko čutimo strah pred mrličem in obenem spoštovanje do njega. 
Ljudje so v preteklosti iz nekaterih znamenj sklepali smrt. Ta znamenja so imenovali 
"cahni". Cahni so bili: trkanje na okno, skovikanje čuka blizu hiše, petje grlice na 
suhi veji, če seje utrnila zvezda ali čeje kdo slišal moliti rožni venec. 

Če se je komu sanjalo, da so mu izpadli zobje, so rekli , da bo umrl nekdo od 
sorodnikov. Tudi zvezd ni dobro šteti, kajti naletiš lahko na svojo in umreš. Smrt je 
pomenilo tudi tuljenje psa ali petje črne kokoši na pragu. Če se je pri blagoslovu v 
cerkvi kadilo proti ljudem, so menili, da bo v vasi mrlič . 

Umirajočemu so prižgali krstno svečo, če jo je še imel, drugače pa svečo, ki so jo 
blagoslovili na svečnico. Umirajoči človek mora imeti luč, da mu sveti na oni svet. 
Če nezakonski otrok ni mogel umreti, so poslali po očeta, ki otroka ni priznal, da je 
lahko umrl. 

Umrlemu so zatisnili oči in ustavili uro. Ob smrti hišnega gospodarja so zbudili 
tudi govedo v hlevu in potrkali po čebeljih panjih, sicer bi čebele pomrle. 

Mrliča so (in še vedno) najprej umili, obrili in lepo oblekli . Nekateri so obleko za 
ta namen hranili vse življenje, običajno pa je to bila poročna obleka. Ženskam so z 
oblek potrgali okrasje injim sneli nakit. Umrlemu so dali v roke rožni venec. 

Z vodo, v kateri so umili mrliča, so namazali oje in gobec konju, ko so ga vpregli 
za prevoz pokojnika. Zakaj tako, ljudje ob etnološki raziskavi leta 1972 niso vedeli 
povedati. 
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Starejše ljudi so oblekli v temna oblačila. Neporočena dekleta so oblekli v belo. Na 
glavo so ji dali venček iz rožmarina, kot da bi šla k poroki. Fantu so pripeli šopek 
rožmarina. 

Mrliča položijo na mrtvaški oder - "pravdo", ki jo naredijo pri vsaki hiši sami iz 
desk, ki jih položijo na posteljo. Na oder postavijo tudi svečnike. Včasih so mrliča 
položili v krsto - "truglo" šele malo pred tem, ko so ga odnesli iz hiše . Pravdo so 
pokrili s štirimi prti, ki so jih po uporabi oprali in shranili. Za Remšnik je še vedno 
značilna pomoč sosedov ob smrti. Sosedje navadno pripravijo mrliča in ga položijo 
na pravdo; danes že kar v krsto. 

Tudi ponoči ostanejo pri njem in bedijo. Zvečer pridejo na bedenje in pokropit še 
ostali vaščani in znanci. Na bedenju se ljudje pogovarjajo, pripovedujejo si tudi šale; 
včasih so tudi peli in ponekod, kjer so dovolili, tudi kartali. Ob polnoči se moli rožni 
venec. Domači so že včasih postregli z malico, za katero so postregli kos kruha, mošt 
in žganje. Tisti, ki so utrujeni ali morajo naslednje jutro na delo, se po polnoči 
odpravijo domov, drugi pa ostanejo. 

Včasih so dali mrliča v krsto šele, preden so ga odnesli iz hiše. Mlade in 
neporočene so položili v bele, poročene pa v črne krste . Tudi starejše neporočene 
ljudi so ponekod dali v belo krsto. Krste - "trugle" so delali domačini, dandanes jih 
kupujejo. "Truglo" so včasih najprej pokadiii in poškropili z blagoslovljeno vodo, 
šele nato so vanjo položili mrliča. "Truglo" z mrličem nesejo še danes iz hiše tako, 
da so noge spredaj. Na pragu naredijo tri križe, da se mrlič ne bi vračal. Z nogami 
naprej ga nesejo tudi v cerkev in iz nje. Nekdaj se je od pokojnika na domu poslovil 
govornik, ki so ga imenovali "trutnmohar", vendar to ni bil stalni govornik. 

Preden so krsto zaprli, so mrliča pokrili še s posebnim lanenim prtom, 
imenovanim "tintoh" . Na predelu obraza so ga prerezali v obliki križa: "Da mrlič 
lahko diha." V krsto so položili venec iz jelke in papirnatih suhih rož. Staremu 
človeku so dali temne rože (modre, rdeče), mlademu pa svetle, oziroma bele. Od 
doma do mesta, kjer se v sprevod vključi župnik z ministranti in pevskim zborom, so 
mrliča zapeljali z vozom, pozimi s sanmi. Vpregali so vedno konje, nikoli vole. 
Umrlega fanta so nosili fantje, dekle pa dekleta oblečena v bele obleke. Otroka sta 
nesla dva otroka, dojenčka pa je nesel boter sam. Mrliča so proti pokopališču 
pospremili v sprevodu. Na čelu je šel fant ali moški, ki je nosil križ, poleg njega pa 
je nekdo svetil. Za nj ima so šli v parih moški, nato nosači s krsto, za krsto je šel 
župnik z ministrantom, sledili so sorodniki ter na koncu ženske. Župnik se je 
navadno v sprevod vključil skupaj z ministrantom in pevci šele na določenem mestu 
(npr. pri kmetiji Herlak), kjer so krsto z mrličem preložili na cerkvena nosila. Tukaj 
je tudi prvič zapel pevski zbor. 

V hiši, odkoder so odnesli mrliča, je ostal nekdo, ki je pospravil in poškropil za 
sprevodom do prve meje. Včasih so ležišče, na katerem je ležal in umrl pokojni, 
odnesli na polje in zažgali. Menili so: "Kamor se kadi, tam bodo imeli prvega 
mrliča." 

Ko so krsto položili v jamo, je vsak pogrebec vrgel še pest zemlje z lopatico 
nanjo. S tem je bil pogreb končan . Vabljene pogrebce in sorodnike so domači nato 
povabili na sedmino. 
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Običaji ob smrti se na Remšniku še niso veliko spremenili. Največji spremembi sta 
morda ti, da danes krste kupujejo, konje za prevoz pokojnika pa je zamenjal traktor. 
Po stari navadi ljudje plačujejo maše za pokojnika ob obletnici smrti in na 
pokojnikov god. Mrtvih pa se Remšničani še posebej spomnijo na vse svete, ko 
uredijo grobove in jih okrasijo s cvetjem. 

Viri in literatura: 

Cerkvena kronika Remšnik 
Šolska kronika Remšnik 
Niko Kuret: Praznično leto Slovencev l in II, Družina 1989 
Družbeno - socialna podoba Remšnika: Počitniška praksa študentov Filozofske fakultete Ljubljana
Oddelek za etnologijo, 10 - 20. julij 1972. Avtorji: Živa Koch, Nataša Pečenko, Marta Rosulnik, Iztok 
Razdriil, Milan Vogel; gradivo hrani knjižnica Radlje. 

V študijskem krožku so pri poglaVjU "šege in navade" sodelovali oz. pomagali s podatki: 
Marija Tacer, Pavla Volmajer, Erika Altbauer, Kristina Račnik, Feliks Račnik, Milan Altbauer in mentor 
krožka Marjan Račnik. 
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Sitten und Gebrauche zu Feiertagen, bei der Arbeit und zu den Festtagen 
einiger HeiJigen in Remšnik 

Zusanunenfassung 

Der Verein der Landjugend Drautaj, Ortsausschllf3 Remšnik, verdffentlichte in der 
Zeil von September 1995 bis April 1996 im Rahmen eines Studienkreises nach 
einem Programm des Andragogischen Zentrums SJoweniens eine umfangreiche 
Arbeit, die auf3er dem hier prasentierten Kapitel noch die Geschichte des Ortes mit 
einer Schilderung der Verhaltnisse, eine Sammlung volksti.imlicher Erzahlungen und 
die Beschreibung des ehemaligen Bergbaues in Remšnik beinhaltet. Das Material 
i.iber die lokalen Sitten und Gebrauche zu Feiertagen, bei der Arbeit und zu den 
Festtagen einiger Heiligen wurde von Marjan Račnik, dem Leiter des Studienkreises, 
redigiert und fi.ir die Verdffentlichung vorbereitet. 

96 



Gregor Klančnik 

MOJ ŽIVLJENJEPIS 
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Gregor Klančnik. gospodarstvenik 111 športnik. L. 1947 je končal 
Višjo ekonomsko šolo v Beogradu. Na področju črne metalurgije je 
delal 1936-79; bi/asistent v cevarni iII konstruktor pri metalur.fkih 
napravah v Železarni Jesenice (do 1946). direktor Železarne Ravne 
(do 1969). generalni direktor 7.druženega podjelja slovenskih 
železarn (do 1979). Njegovo strokovno delo je bilo usmerjeno zlasti 
v razvoj Železarne Ravne. Pripravil je mdr. integracijsko zasnovo 
zdntiitve vseh 3 slov železarn. Bil je dejaven tudi na športnem 
področju kot Sll1učar tekač in skakalec. alpinist in telesnokulturni 
delavec. V sezoni 1937-38 je dosegel naslov državnega prvaka v 
klasični kombinaciji. V okviru plan1l1ske dejavnosti je vodil 
posodobitvi Trrglavskega doma (1980-84) in koče pri Triglavskih 
jezerih (1985-88). Objavil je ok. 100 publicističnih del iz 
gospodarstva in telesne kulture. Bil je častni član Zveze inženirjev 
111 ,ehnikov S/oven ije in čas/ni občan Raven na Koroškem. Prejelje 
Bloudkovo in 1970 Kraigherjevo nagrado. Umrl je leta 1995. 
pokopan je Ila Ravnah. (Enciklopedija Slovenije) 

Kmalu bo minilo tričetrt stoletja, odkar sem se kot osmi otrok rodil 7. novembra 
19 [3 na borni kmetiji v Mojstrani na Gorenjskem. Avstrijski cesar Franc Jožef nam 
je takrat vladal. Potem, ko je sprožil prvo svetovno vojno, se iz svoje rosne mladosti 
še spominjam žandarjev s konicami na čeladi, ki so iz našega vrta preganjali 
italijanske ujetnike, ker so nas prikrajševali še za krompir. Spominjam se tudi 
mešanice vojaštva Čehov, Bosancev, Nemcev in drugih, predvsem tistih z rdečimi 
fesi, ki so se zadrževali na naši domačij i. Gradili so drugo obrambno črto Soške 
fronte ter do vrha Mežaklje kopali strelske jarke. 

Lakota mi je iz teh časov najbolj ostala v spominu. Večno bom zato pomnil 
prihod srbske vojske in zlasti kapetana, ki me je posadil na svojega konja in mi dal 
komis. Trpljenja pa s tem še ni bilo konec. Tisti, ki so se živi vračali iz svetovne 
morije, so kmalu zopet odšli čez Karavanke v borbo za našo Koroško. Naša mama je 
objokovala čase mirnodobskega goldinarja. Oče je bil star sokolaš, ki je celo vojno 
preživel kot muzikant in simulant. Zdaj je družino vodil v novo Jugoslavijo po 
narodno zavedni, napredni poti. Vsi smo postali aktivni Sokoli. Oblikovali smo se 
kot telovadci, igralci, gradili smo dom in se telesno in duševno krepili. Oče, štiri 
sestre in dva brata smo prispevali velik delež pri rasti sokolskega društva v 
Mojstrani. Že pred plebiscitom smo se, leta 19 [9, udeležili sokolskega izleta v 
Cvetno vas na Koroškem. Še na misel nam ni prišlo, da bomo te lepe kraje že čez 
leto dni izguhili. 

Leta 1920 sem vstopil v štirirazredno osnovno šolo na Dovjem. Bos ali v coklah 
sem jo šest let obiskoval. Nadučitelj je bil koroški Slovenec, Serajnik. Bil je zaveden 
in aktiven Sokol, zato sva se dobro razumela. Le po kmečkih opravilih rok nisem 
nikoli znal tako umiti, da jih ne bi dobil po prstih. 
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Osnovno~olec 

Oče je bil v naši občini Dovje Mojstrana prvi, v Jugoslaviji izvoljeni župan . To pa še 
ni pomenilo, da ga je skrbelo, kaj bo z menoj po šolanju na Dovjem. Serajnik in 
Jakob Aljaž sta ga opozorila in ga nagovarja la, naj šolanje nadaljujem na Jesenicah . 
Leta 1927 sem se res, in to z enomesečno zamudo, vpisal v Meščansko šolo. Največ 
pri tem mi je pomagala sestra, ki je v gostilni Herman, kjer se je hranil razrednik 
prvega razreda Robič, bila natakarica. 

Pri prvih korakih v življenje mi je veliko pomagalo Sokolsko društvo. Redna 
telovadba, priprave in nastopi so mi krepili organizem, pohodi v naravo so mi 
odkrivali gorske lepote, izleti spoznavanje krajev in smučanje tekmovanje. Ker je 
oče že leta 1914 sodeloval na smučarskem tekmovanju in tečaju v Bohinju in smo 
zato imeli doma prave smuči, smo bili Meselovi , tako se je reklo pri naši hiši, med 
prvimi v Mojstrani na dilcah. Enostavne smuči je izdeloval brat Miha. V svinjskem 
kotlu je kuhal deske, jih zatem primerno ukrivil in posušil. Jermen čez prste je bila 
vez. 

Smučarsko življenje se je pričelo na našem vrtu, ki ima primeren breg za spust in 
tudi za krajše skoke. Ker sta moja bratranca, Janko in Jožko Janša, že leta 1924 bila 
poznana smučarska tekača, smo se tudi otroci oprijeli te zvrsti, s posebnim 
zadovoljstvom pa smo sposobnost poskušali tudi v skokih. Leto 1926 je bilo zame 
posebno pomembno: vključil sem se med smučarske tekmovalce, najprej v tekih in 
leto zatem tudi v skokih. Tudi na Triglav sem leta 1926 stopil prvič. 
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S sosedovim Jožkom in bratom Mihom smo lepega poletnega dne ob devetih 
zvečer odrinili od doma v dolino Kot. NajboU nas je bilo strah Pekla, ki naj bi 
pohodnika izvabil v okroglo globačo , iz katere ni rešitve. Pa se nič kaj takega ni 
zgodilo, šli smo mimo Staničeve koče in Kredarice in ob sončnem vzhodu bili na 
vrhu Triglava. Ker denarja nismo imeli, se tudi na povratku v kočah nismo oglasili, 
le pred kapelico na Kredarici smo pozvonili. Prvi pohod v visokogorje je vplival na 
mojo življenjsko predanost goram in na uspešno združevanje smučanja pozimi s 
hojo in plezanjem poleti. 

Zlet smučarjev leta 1937 v Sarajevu (G. Klančnik v sredmi breL kapci 

Telesna vzgoja in šport sta bila moja stalna spremljevalca. Iz navdušenega telovadca 
sem se usmeril v smučarskega tekača in skakalca ter pogumnega plezalca. Dosegal 
sem raven prvaka Jugoslavije v teku in nordijski kombinaciji, bil sem državni 
reprezentant. Čeprav mi je gorništvo bilo dopolniIna telesnokultuma zvrst, sem 
doma in v tujini preplezal zahtevne stene. Plezanje mi je vedno pomenilo izbor bolj 
strmega in zahtevnejšega vzpona na vrh. Mlad sem se obvezno odločal za vzpone 
prek stene. Običajno sem plezal sam. Poznan sem bil po tem, da sem plezal bos ali 
celo v kratkih hlačah in brez srajce. Triglavsko steno sem preplezal 52 krat. 

Šport in telesna kultura sta mi vedno pomenila le bogatenje redne delovne 
aktivnosti. Ob šolanju sem doma redno opravljal poljska opravila od paše, grabljenja 
do košnje in dela na njivah. Nikdar nisem šolskih počitnic koristil za letovanje. 
Poleg predpisane prakse sem poletni čas vedno prebil s poljskim orodjem v roki. 

Predvsem ob pomoči starejših sestra sem leta 1930 končal meščansko šolo na 
Jesenicah in zatem, leta 1934, tehnično srednjo šolo - elektro odsek v Ljubljani. Leta 
1935 sem uspešno končal tudi šolo za rezervne artilerijske oficirje v Sarajevu, 
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Z dr. Miho Potočnikom na plezalni turi leta 1938 

po osvoboditvi, leta 1947, pa še višjo ekonomsko šolo gospodarskega sveta FNRJ v 
Beogradu. 

Okusil sem tudi nezaposlenost. Redne zaposlitve nisem mogel dobiti, niti po 
diplomi na tehnični srednji šoli, niti po odsluženju vojnega roka. Čas brezposelnosti 
sem poleg dela doma izrabljal za priložnostna dela in za napredovanje v športu, kar 
mi je veliko pomagalo pri iskanju stalne zaposlitve. To sem končno dobil leta 1936. 
Sprejet sem bil v Kranjsko industrijsko družbo na Jesenicah, sedanjo Železarno 
Jesenice. Ko sem dobil prvo plačo, 800 dinarjev, sem mislil, da sem pravi bogataš. 
Ni mi šlo v glavo, kako more tovarna izplačevati take zaslužke, saj sem vedel, da 
martinarji nosijo domov po 2.000 dinarjev, nekateri pa tudi več. 

Dobrega pol leta sem bil zaposlen v cevarni. Spoznal sem vse faze izdelovanja 
varjenih cevi. Delal sem na tri izmene. Na popoldanski sem užival, nočna pa mi je 
bila prava muka. V lepem in slabem vremenu sem iz Mojstrane prihajal na delo s 
kolesom. Izgubljeno nočno spanje sem težko nadoknadil podnevi. Že v naprej sem se 
bal dežja, ki me je bičal po poti na Jesenice. Delal sem v lužilnici, pocinkovalnici, na 
izdelovanju cevi in, ko sem že obvladal celotni tehnološki postopek izdelovanja 
jeklenih cevi, sem bil premeščen v konstrukcijski biro. 

Železarna Jesenice je bila od 1936 do 1939 v veliki investicijski izgradnji 
jeklarne ter profilne in pločevinske valjarne. Zgradili so tudi dva plavža, ki sta kljub 
drugačni napovedi doživela polstoletno zgodovino. Pri inženirju Rudeschu sem 
postal konstrukter metalurških naprav, od industrijskih peči do dvigal in žerjavov. 
Delo v konstrukcijskem biroju se je opravljalo na dnevni izmeni, z opoldanskim 
odmorom za kosilo, kar mi je za gojitev športnih priprav dobro ustrezalo. To se ni 
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spremenilo tudi potem, ko so me lela 1938 premestili v poseben oddelek za 
izdelovanje oklepnih delov za gradnjo obmejnih utrdb. Bil sem konstrukter za 
kupole, oklepne segmente in jeklena hermetična vrata, namenjena za betonske 
bunkerje na mejnem območju. 

Z delom na vojaških objektih sem bil tudi mobilizacijsko prerazporejen v 
železarno Jesenice. Ne glede na to, da sem že po dvomesečnih vajah v Slovenski 
Oistrici 1936 postal artilerijski poročnik in kot oficir leta 1937 sodeloval na velikih 
manevrih na Dolenjskem, sem se zaradi višje sile poslovil od artilerije in presedlal 
na strokovnost, obrambo pred artilerijskimi izstrelki. Na tem položaju sem bil do 
nedelje, 6. aprila 1941, ko sem zjutraj po mdiu zvedel za napad na Jugoslavijo in 
razglas o splošni mobilizaciji. 

Osem mesecev pred tem dogodkom, 9. septembra 1940, sem se v dovški cerkvi 
oženil s Tatjano Auersperg. Sam sem segal po sedemindvajsetem, ona po dvajsetem 
letu. Takrat so govorili, cia je polovica moških lel plus sedem prava starost za 
nevesto. To je odgovarjalo, primerno je bilo tudi vreme, deževalo je, kar naj bi 
pomenilo dosti denarja za poročenca. Ta rek mi ni preveč osrečil. Prvi dom sva si 
uredila v Železnikovi vili na Dovjem, kjer sem tudi takoj po objavi pripravil 
najnujnejše, napolnil nahrbtnik, se poslovil in se s kolesom odpeljal na Jesenice v 
prepričanju, da bom moral v svojo artilerijsko enoto, ki je bila v Varaždinu. Tam 
sem tudi leta 1939, po začetku druge svetovne vojne, bil tri tedne v vojašnici. 
Zgodilo pa se je drugače. Kapetan, odgovoren za vojno proizvodnjo v železarni, mi 
je rekel: "Vaše mobilizacijsko mesto je železarna Jesenice. Stalno nam morate biti na 
razpolago". Na veselje žene Tatjane sem se popoldan vrnil domov. 

Razen nekaj graničarjev jugoslovanskega vojaštva takrat v Mojstrani ni bilo. 
[skali smo informacije, kaj se dogaja in prve so prišle iz. z.gornje doline, da napadajo 
Italijani. In zatem, ko scm se naslednji dan zopet javil v železarni, sem se po 
povratku zapeljal proti Gozdu Martuljku. Že ob železnici sem pri čuvajnici zagledal 
strelske položaje in polno tulcev od izstreljenih nabojev. Nekaj graničarjev je 
obrnilo italijane, ki so že z artilerijo prišli do Kranjske gore, da so se vrnili proti 
meJI. 

Potem, ko sem se tretj idan, 8. ap ri la 1941, vračal iz Jesenic, me je na Gobali 
dohitel vojaški avto z dvema oficirjema in štirimi vojaki planinske enote. Kapetana 
Petrovica sem dobro poznal. Rekel mi je: "Nemška četa je ponoči napadla vhod v 
karavanški predor in ga hotela zavarovati pred miniranjem. Ubili so našega stražarja 
in odpeljali enega vojaka. Ti si domačin, smučar in planinec, vodi tele vojake proti 
sedlu Mlinca lil poskušajte rešiti nDšega vojaka." Takoj sem bil pripravljen za to 
prostovo1jno akcijo. Dobil sem revolver, vojaka peljal v gostilno k Železniku, kjer je 
bila moja tašča, jim postregel zvelikonočnim žegnom in vinom. Trije so bili Hrvati 
eden Slovenec. Takrat so že govorili , da se Hrvatje nočejo boriti za kraljevo 
Jugoslavijo, zato sem gostom v gostilni dokazoval, da ta govorica ni resnična. 

Peljal scm jih na Ravne l . Že kmalu pa so Hrvatje začeli omagovati, prevzemal 
sem njihovo orožje, kar pa še ni bilo vse; ko so eden za drugim hodili na stran se 
niso vračali. Takrat, ko sem prišel do mesta, kjer je razgled proti Dovški Babi in sem 

I V prirovedi se rred 2. svetovno vojno omenjajo Ravne nad DOVJem na Gorenjskem (op. ured.). 
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zagledal umikajoče nemške vojake, ki so šli proti sedlu, sem imel strojno puško, dva 
karabina in samo še vojaka Slovenca ob sebi. Šla sva naprej, naletela na graničarj a in 
vsi skupaj smo ujeli nemškega vojaka, ki je na povratku zaostal. Nemška enota je 
bila eno uro hoda pred nami , zato smo se z ujetim Nemcem vrnili v Mojstrano in ga 
v hotelu Triglav izročili kapetanu Petrovicu. Vojak, ki so ga Nemci odpeljali, je bil 
Vrhunc z B[eda. Ubitegaje pozneje našel moj brat Miha in ga izročil svojcem. 

Svojo prvo akcijo proti okupatorju sem torej opravil že dva dni po napadu na 
Jugoslavijo, žalostno pa je bi [o dejstvo, da oficir, ki bi vojake moral voditi ni 
opravljal svoje dolžnosti. Iz prvega zasledovanja okupatorskih vojakov mi je ostalo 
orožje, ki je nastopilo v poznejši, narodnoosvobodi[ni borbi. 

Med prebivalei Dovja in Mojstrane ni bilo izdajalcev. Medtem ko so bili v 
predaprilski Jugoslaviji strankarsko razklani na klerikalee in napredne, so po prihodu 
okupatorske oblasti bili popolnoma enotni, [e redki med njimi pa so si prihod 
Hitlerjeve vojske želeli. Iz savske doline se je jugoslovansko vojaštvo pričelo 

umikati že 9. aprila. Za njimi so brez bojev izmenično prihajali Nemci in Ita[ijani. Po 
nekaj dnevih so končno zagospodarili Nemci. Kmalu so začeli iskati narodnjake, 
državne uradnike, nemške nasprotnike, jih zapirati in pripravljati za izseljevanje. 
Mene niso odkrili. Kljub temu, da mi je Kolarjev Janez, s katerim sva sicer pri 
Sokolu skupaj telovadi la, bil pa je brezpose[en in si je želel spremembo oblasti, 
rekel: "Tebe bi morali zapreti, ker si kot civilist preganjal vojsko velikega rajha", me 
ni izdal . Ker smo fantje stali pred hotelom Triglav, v katerem so bili okupatorski 
predstavniki , sem mu odgovoril: "V hotelu so, pojdi in povej jimi", tega ni storil, 
izpo[nila pa se mu je želja. Ko so v zelo kratkem času začeli obnavljati ceste, je 
postal po[ir. 

Delo pri Kranjski industrijski družbi sem brez zapletov nadaljeval; ne več na 
vojaških objektih, temveč kot konstruktor metalurških naprav. Moj šef ing. Rudesch 
je bil med najbolj predanimi nemčurji, zato je postal član nacionalsocialistične 

stranke (Parteigenosse). Ker sodelavec policije ni hotel biti, niti prevzeti politično 
dolžnost, je prevzel vodstvo športa, kar mi ni prUalo. Odloči 1 sem se namreč , da bom 
okupatorske aktivnosti in tudi šport bojkotiral. To pa mi je le delno uspelo. 

Prve mesece okupacije so si Nemci prizadevali, da bi prebivalstvo pridobili . Celo 
znanih komunistov niso vznemirjali . Obrnilo pa se je po napadu na Sovjetsko zvezo. 
Komunisti so se zavedali svoje internacionalne zavesti. Nemci so jih pričeli loviti in 
preganjati, nastali so prvi ilegalci in partizani. Že na začetku sem se vključil v 
narodno osvobodilno gibanje. V železarni so se oblikovale skupine, ki so bile jedro 
odpora, sam pa sem sodeloval v celici, kjer so sodelovali Aleš Jelenc, Polde Pajer, 
Benigar in drugi . Povezan sem bil tudi s skupino, v kateri sla bila Strovs in Janez 
Skumavc. Neposreden stik sem imel tudi s prvimi partizani: Jakom Rabičem, ki se je 
nahajal v Rošci, in Jožetom Gregorčičem, ki je vodil jeseniške partizane. Stike sem 
običajno dobival na Ravnah in tja prinašal orožje, hrano, informacije in drugo. 
Raztresene partizane sem povezoval medsebojno in z dolino, zlasti z železarno. 

Poleti leta 1941 sodelovanje v narodno osvobodilni borbi šc ni bilo pretirano 
tvegano. Nemci so še zaupali prebivalstvu. Ko sem se z nahrbtnikom, v katerem je 
bila avtomatska pištola in hrana, iznenada srečal z nemškimi vojaki, ki so se vračali s 
hajke po Karavankah, me niso niti legitimirali, niti me spraševali, kam grem in kaj 
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nosim. Pretok informacij je bil takrat življenjskega pomena. Moj dober planinski 
prUatelj Pavel Luckmann, brat jeseniškega okupatorskega župana, mi je često 

posredoval zanimive novosti. Med drugim me je obvestil, da je policija dobila 
sporočilo o partizanih, ki taborijo na Plavških Rovtih. Ta vest je iz železarne po 
najkrajši poti prišla do partizanov. Pavel, ki je takrat s policijo že sodeloval, mi je 
naslednji dan rekel: "Banditi so se pred nami umaknili. Verjetno so bili obveščeni, 
zato smo dobili samo napol kuhan fižol." 

Pavel Luckmann je bil skromen, pošten in prepričan socialist, v igro z 
okupatorjem pa ga je zapeljal brat Karel, ki je že aprila leta 1942 sredi Jesenic dobil 
zasluženo kazen. Nekoč mi je Pavel rekel: "Gestapo bo poklical poznane smučarje, 
da bi jih kot vodnike policije vključil v uničevanje banditov. Zime ne smejo 
preživeti." Ustrašil sem se in mu rekel: "Da ne boš tudi mene priključil", on pa mi je 
odgovoril: "Pejd no pejd, kdo pa tebe vzame!" To pomeni, da je moje prepričanje 
dobro poznal pa vendar, škodoval mi ni. 

Imel sem stik tudi z Ljubljano. Nekega dne so mi sporočili, naj v gostilni Mulej 
na Potokih počakam obisk. Dne 8. julija 1941 sem tam zagledal dva dobra znanca: 
Franca Primožiča - Markota in Jož.eta Šviglja, bivša jugoslovanska aktivna oficirja. 
Po krajšem zadrževanju v gostilni smo krenili proti Žirovnici, na prvem podhodu 
križali železnico in se podali v breg. Kmalu smo naleteli na Jožeta Gregorčiča in 
Benedičiča, ki sta čakala na robu gozda. Primožič in Švigelj sta takrat bila vojaška 
instruktorja, ki sta bila od namestnika vrhovnega poveljnika partizanskih enot Aleša 
Beblerja, poslana v pomoč gorenjskim partizanom. Z menoj je bil tudi Benigar. 

Skupaj smo se podali v taborišče prve partizanske enote pod Stolom. Štela je 
devet borcev, po večini iz Jesenic. Taborili so relativno nizko. Gregorčič, predan 
komunist in španski borec, nas je pozdravil, kakor da predstavljajo izpostavljeno 
rdečo armado. To pomeni, da so bili prvi jeseniški partizani internacionalisti. Naloga 
Primožiča in Šviglja o prenosu opredelitve osvobodilne fronte s takim stališčem ni 
bila vsklajena. Razložila sta, da je naša borba proti okupatorju narodno 
osvobodilnega značaja. Gregorčič bivšim jugoslovanskim oficirjem ni preveč zaupal, 
imel pa sem vtis, da je tudi direktivo o borbi· proti okupatorju vzel z rezervo. 

Tudi zame je bila vest o narodno osvobodilni borbi čudna novost. Bil sem 
namreč prepričan, da bo vojna kratka in, da bo po vojni ena zastava in ena država in 
to sovjetska. Pozneje sem šele spoznal, da je bila narodno osvobodilna usmeritev 
borba proti okupatorju genialna strateška odločitev, ki nam je oblikovala lastno 
armado in ljudsko oblast. Trajala pa je znatno dlje kot smo si v poletju 1941 
predstavljali. Redki začetniki smo jo preživeli. Že poleti 1942 nikogar iz 
Gregorčičeve enote pod Stolom ni bilo med živimi. 

Aktivnost in pogum sta v borbi proti okupatorju do konca leta rastla. Tudi globok 
sneg in ostra zima nista partizanov zadržala pred drznimi akcijami. Posebno moralo 
nam je vlila velika zmaga nad policisti 12. decembra na Škofjeloškem. V tem 
razpoloženju je pricurljala in se naglo širila vest, da se bo 16. decembra Hitlerju 
uprla vsa okupirana Evropa. Pogoji za vstajo so bili izredni. Kakor zakleto pa me je 
ing. Rudesch odredil za udeležbo na smučarskem tečaju nad Bischofshofnom. Tam 
naj bi se zbrala celotna nemško-avstrijska smučarska elita klasičnih disciplin prav v 
času velikega pričakovanja. Prvega tečaja v Mojstrani sem se izognil z izgovorom, 
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da sem bolan, za naslednjega pa nisem imel opravičila. Posvetoval sem se z Ivanom 
Jalnom, kaj naj storim. Opravljal je dolžnost vaškega sekretarja OF, odgovoril pa mi 
je naslednje: "Te dni se bo sicer nekaj pomembnega zgodilo . Ti pa se ne smeš 
kompromitirati, rabili te bomo za druge važne dolžnosti. Tečaja se moraš udeležiti ." 
In odpeljal sem se na Salzburško. Stanovali smo v Arthurhaussu pod Konigsspitze. 

Med nemškimi reprezentanti sem se hitro udomačil. Večji del sem jih poznal z 
raznih mednarodnih tekmovanj pred vojno. Dobro sem poznal tudi skakalca 
Galeitnerja, ki je tečaj vodil. Ob začetni ceremonij i, dviganju zastave z nacističnim 
dviganjem rok, nisem hotel sodelovati, zato sem Galeitnerju rekel: "Mi smo 
prekratek čas okupirani, zato ne morem biti nemški nacionalsocialist in pri dviganju 
zastave ne želim sodelovati ." Odgovoril je enostavno: "Pojdi na skedenj montirat 
smuči . " Ko sem ga leta 1952 v Kitzbichlu zopet srečal, sem se mu za to gesto 
iskreno zahvalil. Lahko bi me ovadil. 

Bil sem najboljšimi tekači in tudi v skokih sem bil med bolj šimi , zato so me z 
zadovoljstvom sprejeli medse. Po večerji, ko so nekateri igrali karte, drugi pa se 
zabavali na drugačen način, sem sedel pri radiu in napeto lovil London. Pričakoval 
sem predvsem vest o evropskem uporu, ki pa na žalost ni prišla. Po sklenjenem 
tečaju sem se v negotovosti vračal domov, že na jeseniškem peronu pa mi je bilo vse 
jasno. Srečal sem Ivana Jalna, ko se je vračal iz tovarne. Imel je obvezano roko, 
krogia mu je prebila sredino dlani. Na hitro mi je povedal, da je vstaja bila, vendar 
osamljena in je zato propadla. Po obljubi Nemcev, naj se vsi uporniki vrnejo domov, 
ker se jim nič ne bo zgodilo, je tudi Ivan zopet odšel na delo . Rekel sem mu, naj ne 
bo naiven in res je še isti dan odšel v ilegalo, se nekaj časa skrival v Mojstrani in 
zatem odšel v Ljubljano, kjer še danes živi . Vso vojno je preživel v narodno 
osvobodilni borbi . 

V vstaji so vsi prebivalci Mojstrane, Dovja in Belec bili enotni: kljub temu, da so 
se priprave pričele, in to brez sodelovanja partizanov, že sredi popoldneva, in da je 
večina vedela, zakaj gre, nihče ni obvestil žandarjev. V mraku , ko sta se priključila 
dva partizana, Živan in Slovenko se je začelo: orožnike so razorožili, mostove 
požgali in presekali vse komunikacUske zveze. Ko pa jim je napad na graničarsko 
vojašnico spodletel, se je pričela tragedija. Imeli so prvo žrtev, padel je Alojz Robič, 
mornariški podoficir in član najbolj predane družine, MJakarjeve. Pričakovali so 
pomoč iz drugih krajev v prepričanju, da so se uprli vsi . Ta pa ni prišla in jutro se je 
bližalo, ko so spoznali, da je uporna samo občina Dovje Mojstrana, proletarske 
Jesenice pa so spale. Ostal je edini izhod, uporniki so zagazili globok sneg, se 
umaknili na senike pod Kepo in s seboj odvlekli tudi ujeta žandarja. Grožnja, da 
bodo požgali vasi, in obljuba, da se jim ne bodo maščevali , če se orožniki vrnejo 
nazaj, sta večino privabila v dolino. Za silvestrovo je okupator obljubo prelomil , 
upornike po vrsti začel zapirati , Begunje so za nekatere bile zadnja postaja, za druge 
pa začetek nečloveškega trpljenja po koncentracijskih taboriščih. Velik je bil davek 
občanov Dovja in Mojstrane za osvoboditev že na začetku krvave borbe. V enotni 
vstaji pa so Nemci spoznali, da gorenjskih prebivalcev ne bodo pokorili, svojo 
namero o priključitvi so opustili in za vedno je propadla parola: "Triglav Deutsch fLir 
Immer." 
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Naključje je hotelo, da nisem bil med žrtvami tragične vstaje prebivalcev 
triglavske občine, z uporom pa je bilo potrebno nadaljevati . Svoje delo za narodno 
osvobodilno gibanje sem nadaljeval, leta 1942 pa je bilo najtežje. Streli v Dragi in 
mlivaški prti v taboriščih so vaščane pogreznili v čmino in stiki s partizani, ki so se 
sicer pomnožili, so bili nadvse tvegani. Pogum mi tudi takrat ni odpovedal. Še vedno 
sem našel čas in priložnost za srečanje s partizani na pobočju Karvank pa tudi za 
"skoke" na Koroško. 

Že leta 1941 sem često, običajno čez sedlo Jepca, obiskoval Koroško. Peš sem 
hodil tudi do Beljaka, po Rožni dolini in domačinom govoril, da bodo Nemci vojno 
zgubili in se bo pokazala priložnost za združitev Slovencev. Največji vpliv sem imel 
v Rutah nad Baškim jezerom, kjer sem imel stalni stik, organiziral sem odhode v 
partizane in spodbudil stalno delovanje narodno osvobodilnega gibanja. V tem 
težkem obdobju sem bil povezan: s sekretarjem OK KPS Jesenice Krivcem, ki ga je, 
nažalost prehitro, v Jasni pri Kranjski gori zadela okupatorjeva krogla, in z novimi 
borci domačini, Ivanom Dolžanom - Aleksandrom in drugimi. Jaka Robič je padel 
pri Okroglem, Gregorčič na Jelovici, Aleš Jelenc je bil aretiran, Pajerja in Strausa je 
kasneje likvidirala "črne roka". V borbi za svobodo so z življenjem plačali tudi 
mnogi drugi , gibanje pa se je z manjšo krizo razvijalo dalje. Po zvezi v železarni sem 
partizanske enote seznanjal ogibanju policije in o sporočilih Luckmannovih 
ovaduhov. Brez velikega tveganja ni šlo. 

Neki večer sem s kolesom, brez luči šel na Dovje. Nosil sem pošto in pištolo na 
levo stran savske doline. Na mostu so me iznenadili žandarji, ki so vračjem 
zaporedju in s puškami, pripravljenimi na strel, prihajali iz nasprotne strani . Za vsak 
slučaj sem se pomaknil proti kraju mosta, da bi se morebiti rešil s skokom v vodo. 
Potem ko so me ustavili, mi je prvi posvetil l baterijo v obraz tako, da okolice nisem 
več videl pa vendar sem ugotovil, da je pred dnevi, pred hotelom Triglav z 
Derničevim Jankom igral namizni tenis. Zahteval je legitimacij o pa sem mu rekel : 
"Midva sva vendar pred hotelom igrala ping pong." Nekaj trenutkov je gledal, potem 
pa rekel: "Da, da", in me spustil naprej . Ko sem to povedal borcem, so rekli: "Rešil 
si se gotove smrti." 

Drzne akcije so bile tudi nošenje pušk iz železarne. Po prodoru zahodne fronte in 
po napredovanju Nemcev v Rusijo so med staro železo prihajale tudi puške. 
Običajno so bile brez kopit, zato so jih v tovarni dodelali. Z Jesenic sem jih z 
vlakom prenašal v Mojstrano in dalje v Karavanke. Puško sem zavil v papir, da je 
izgledalo kot omot načrtov. V vlaku sem omot položil na nasprotno polico in 
opazoval. Iz postaje domov sem se po možnosti priključil kakšnemu nmškemu 
vojaku. ln sreča mi je bila vedno mila. 

Poleg orožja so bile tudi odeje pomembna potreba partizanov. Kot pripadnik 
Gora sem vedel, kje so. Organiziral sem pohod na Triglav, na povratku pa spraznitev 
Slaničevega doma. Vse odeje smo odnesli v Kot, kjer smo jih deponirali v Pavlešovo 
bajto. Odeje iz Aljaževega doma so bile shranjene pri Preckinu v Mojstrani. V temi 
smo jih enostavno naložili na lojtrski voz in odpeljali v Radovno, kjer so jih brez 
težav dobili borci. 
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S povečanjem velikosti in števila partizanskih enot na Gorenjskem se je zlasti 
leta 1943 narodno osvobodilno gibanje poglabljalo. Svoje sodelovanje s partizani 
sem temu primerno razširil. Prevzel sem vlogo obveščevalca VOS, zbiral material in 
denar in bil uspešen mobilizator novih borcev. V partizane sem vodil prostovoljce iz 
Ljubljane, Kranja, domačine in druge. Med njimi so bili jugoslovanski oficirji, 
inženirji, zdravniki in drugi. Organiziral sem preskrbovalne akcije vojaških enot, da 
so brez žrtev spraznjevali trgovine in druge zaloge. Organiziral sem stalno 
oskrbovalno srečanje na vrtu naše domačije. Kljub patroliranju Nemcev po cesti 
proti savskemu mostu me niso zalotili. Enkrat mi je že trda predla: vračal sem se iz 
javke, s škornji v rokah, v katerih je bil propagandni material. V trdi temi naenkrat 
skoči na mene vojaški volčjak. Takoj sem ga instinktivno brcnil v trebuh, škornje 
namenjene popravilu sem spustil iz rok, sam pa sem stopil pred naš hlev in začel 
premetavati deske, da bi s tem prevaril nemško patrolo, ki je prežala na cesti. Po 
daljšem zadrževanju v domači hiši sem se napotil proti stanovanju moje družine pri 
Krofu . Nemci so še vedno stali na cesti. Po pozdravu sem brez komplikacij odšel 
domov, naslednje jutro pa v mraku odnesel škornje. 

Svojo vlogo v VOS-u sem opravljal za pridobivanje novih sodelavcev v narodno 
osvobodilnem gibanju. Moja naloga ni bila, kako z likvidacijami zmanjšati število 
sovražnikov, temveč nasprotno, kako sumljive osebe pridobiti za borbo proti 
okupatorju. Pri tem sem imel veliko uspeha in čisto vest. Imel sem tudi dovoljenje za 
vstop v partizanska taborišča. Zveze nisem imel samo s Koroško, temveč sem se s 
partizani srečeval tudi v Trenti in v Triglavskem pogorju. Bil sem prvi pri 
ponesrečenem šolskem letalu pod Kredarico. Ranjeni pilot je pred menoj odšel v 
dolino in je kljub zasedi v Vratih sam prišel v Mojstrano in se rešil ujetnišl va. 

Kljub moji veliki aktivnosti pa sem se branil vstopa v komunistično partijo. 
Zaradi slabih izkušenj nisem hotel izpolniti anketnega lista, ker so ti često v 
napadenih taboriščih padli v roke sovražnika. Tudi ta previdnost mi je omogočila , da 
sem zdrav, do konca vojne razdajal svoje moči za narodno osvoboditev. Ko sva z 
najboljšim tovarišem, Janezom Skumavcem, na novo leto 1943 v Mlinci sprejela 
novo ponudbo za izpolnitev anketnega lista KPS, je to bilo usodno za Janeza. 
Učinek hajke po Karavankah je bil isti, kakor če bi bil ujet med partizani. Njegov 
anketni list je padel v roke Gestapu, Janez pa je preživel strašne muke v Begunjah, 
ne da bi kaj hudega povzročil drugim. V ogroženem času sem bil stalno v ilegali, 
miren pa bil šele potem, ko je Skumavc bil poslan v koncentracijsko taborišče. 

Tudi pri najstrožji konspiraciji je bilo delo za NOV smrtno nevarno. Nekateri so 
ob velikem tveganju preživeli, drugi hlebce kruha plačali z življenjem. Često sem 
menjal prenočišče. Tudi po ves teden sem se nahajal v ilegali. Ko je Aleš Jelenc 
srečno pobegnil iz Mauthausna in postal sekretar OK KPS, sva zopet tesno 
sodelovala. 

Zaupal mi je težke naloge pridobivanja ljudi in materiala, ki bi jih drugi težko 
speljali. Moje oskrbovalne poti so segale do Ljubljane, Maribora, Celovca in drugih 
krajev. Preko mene je prihajala velika količina materiala za tehniko, obutev in 
oblačila. Za pridobitev sem moral obiskati celo direktorja železarne Jesenice 
Klinarja. Ko mi je leta 1944 položaj postal prenevaren se kljub Aleševi opredelitvi, 
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da bi delo še naprej opravljal med legalci, nekega dne septembra nisem več vrnil k 
svoji družini. Doma sem na milost in nemilost pustil ženo in dva sinova. 

Moje zveze z raznimi ljudmi se po odhodu v ilegalo niso pretrgale. Vlogo 
povezovalca je prevzela žena Tatjana, veliko pa je storila svakinja Lidija, ki je 
vodila v Mojstrani trgovino, vir velikih količin: moke, sladkorja, testenin , masti, 
mesa in drugih izdelkov za patiizane. Izhodišče sem še vedno imel v domači hiši, na 
robu Gozda, kjer je zlasti sestra Jelka, poslovodkinja konzuma, veliko žrtvovala za 
narodno osvobodilno gibanje. Pozimi sem doma tudi večkrat prespa\. 

V ilegali sem svoje delo nadaljeva\. Ker sem pred tem končno izpolnil tudi 
anketni list in bil svečano sprejet med člane KPS, sem takoj dobil dolžnost 
krajevnega sekretarja partije in zatem postalorganiz. sekretar OK KPS Jesenice, v 
NOV] pa bil obveščevalni oficir IX. korpusa za Koroško. Prek žene sem imel stalni 
stik s Celovcem. Pridobival sem podatke o gibanju okupatorskih sil in o stanovanjih 
10 prebivališčih pomembnih nacističnih funkcionarjev. Med drugim sem 
obveščevalni center IX. korpusa obveščal ogibanju Mayer Keibitscha z namenom, 
da bi padel v partizanske roke . 

Na Pokrajinskem odboru osvobodilne fronte so me predvideli za OZNO, ker pa 
sem izjavil, da po osvoboditvi želim delati v industriji, sem dobil vojaško zadolžitev, 
prišel pa sem na seznam Franca Leskoška - Luke, ki je že med narodno osvobodilno 
borbo pripravljal kader za hiter zagon proizvodnje po odhodu okupatorja. Vloga 
obveščevalnega oficirja mi je bila zapisana na kožo . Ne le zaradi pridobljenih zvez, 
temveč tudi zaradi kondicije smučarja tekača . V zimi 1944-45, ki je bila ostra in 
bogata s snegom, sem petkrat opravil pot preko hribov in dolin, od Karavank, 
Dovške Babe do Cerkna in obratno, pri zadnjem pohodu pa celo do Trsta in nazaj . 

Bil scm med redkimi partizani, ki so uporabljali smuči. Bil sem dobro opremljen, 
imel sem celo beli maskirni plašč, ki sem ga kot plen prinesel s svojega prvega 
zasledovanja nemških vojakov, 8. aprila 1941. Moje tekaške smuči, ki sem jih 
pozimi 1940 v Planici kupil od norveškega tekmovalca, so preživele zanimive 
dogodke. Nemci so 17. decembra 1944 iznenada napadli brunarico v Mežaklj i, ki 
smo jo pravočasno, še pred snegom, zgradili in v kateri je bilo prostora za osem 
ljudi. Hiter beg v globoki sneg je bil edini izhod in tako so poleg ostalega tudi moje 
smuči padle okupatorju v roke, vendar ne za dolgo. 

Naša brunarica je bila nad potjo Mojstrana - Radovna . Kljub dobro 
zamaskirancmu vstopu, so našo stezo izvohali vojaški psi in usoda našega 
prezimovališča je bila odločena. Pri povratku z napada na našo brunarico smo 
okupatorske vojake iznenada pričakali s streli, ki so dosegli svoj namen. Nemci so 
vse spustili iz rok, tudi moje smuči, ter se ukvarjali s svojimi žrtvami. Ko je 
naslednje jutro prišla večja vojaška enota z Jesenic, so moje smuči nadaljevale pot v 
ujetništvo, končale pa v osnovni šoli na Dovjem, kamor jih je shranil žandar. Pa ne 
za dolgo, pionir Erko Razboršek jih je januarja odnesel in prišle so zopet pravemu 
lastniku v roke. 

Skupaj z večjo skupino partizanov iz terena Dovje Mojstrana smo 17. decembra 
ponoči odšli na Primorsko. Bil sem, na žalost, brez smuči. Šli smo preko Radovne in 
Pokljuke. Na Podjeljah smo počivali in zatem preko Stare Fužine, Jalovca, Prtovča 
hodili do Farjevega potoka v Selški dolini. Po razporedu v Pokrajinskem odboru 
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Osvobodilne fronte, ki me je opredelil za IX. korpus, smo šli v Cerkno in dalje na 
Gorenjo Trebušo, kjer je bil štab korpusa. Po dodelitvi v obveščevalni center sem se 
nekaj dni zadrževal na območju Cerkljanskega. Prenočeval sem v mizarski delavnici, 
v kateri je Rudi Finžgar pričel z izdelavo smuči in s tem spočel svetovno znani 
ELAN. Finžgar mi je oskrbel smuči, primerne za tek in terensko vožnjo, iz hikori 
lesa, kar je pomenilo veliko vrednost. To mi pa ni pomagalo, da bi se udeležil 
partizanskega smučarskega prvenstva 21. in 22. januarja v Cerknem. Dobil sem 
nalog za odhod na Koroško. 

Dne 20. januarja popoldan sem potem, ko sem se dopoldan vrnil iz Fmjevega 
potoka, ponovno nastopil dolgo pot. Šel sem čez Novaka do Farjevega Potoka, čez 
Prtovč, Ribčevo planino, po pobočju Rovt nad Bohinjsko Bistrico, skozi Staro 
Fužino, Jereko, čez Pokljuko v Radovno, kjer sem 2l. januarja čakal na kurirsko 
zvezo. Prespal sem na Pernakovem seniku, naslednji dan pa mi je Erko Razboršek, 
skupaj z Emilom Novakom, vrnil moje tekaške smuči. Poškodovane so bile od dveh 
partizanskih krogel, na konici in ob vezi. Še nekaj let po osvoboditvi sem jih 
uporabljal za tekmovanja, dokler niso na mestu strela, pod čeVljem, počile. 

Še isto noč sem pot nadaljeval preko Mojstrane na Ravne, pod Dovško Babo. 
Svojo vojaško in politično nalogo sem na tem terenu zatem opravljal do konca vojne. 
Še dvakrat sem šel na poročanje v štab IX . korpusa, marca v Cerkno in zadnji dan 
aprila do Cerkna in dalje za štabom, ki se je selil proti morju. V Sv. Luciji sem dobil 
kolo in se z njim preko Gorice peljal v Trst. Štab sem prehitel. Prvi maj 1945 je bil 
za mene velik dan. Prvič v življenju sem zagledal morje. Solzen sem bil od 
prepričanja, da bodo ti kraji za vedno naši. Kolo so mi v Trstu ukradli . 

V Trstu sem zvedel, da je štab IX. korpusa v Koprivi na Krasu . Pri poskusu 
prečkati Občine so mi namero preprečili Nemci, ki še niso kapitulirali, na Bazovici 
pa sem končno pričakal prihod vodstva obveščevalnega centra. Načelnik Janko, ki je 
to dolžnost sprejel od majorja Draga Flisa, mi je oskrbel topolino in radiotelefonista 
in odpeljali smo se v Bovec in dalje v Trento. Med partizani sem bil zdrav, v Trstu 
pa sem si pokvaril želodec. Z visoko vročino in drisko sem počival pri znaneu v 
Logu, ob polnoči pa sva z radiotelegrafistom krenila preko Luknje v Vrata. Hoja po 
snegu je bila naporna. Znojenje mi je zbilo vročino in ko sva navsezgodaj zjutraj 
prišla pred Aljažev dom, sem bil zdrav. 

Okupator takrat še ni zapustil savske doline, zato sva se z radiotelegrafistom 
previdno približala Mojstrani. Že sem se oglasil doma, ko sem se zaradi topovskega 
obstreljevanja moral umakniti in preko Karavank podati dalje na Koroško. Moje 
poročanje iz Celovca, z zadnjimi podatki o okupatorju, je že bilo v znaku 
zmagovalnega navdušenja in še predno je veliki nemški Reich 8. maja kapituliral, je 
Četrta armada preko Vršiča in Kranjske Gore že zasedla Rožno dolino. Ko sem 
opazoval od sonca ožgane vojake dalmatinske motorizirane partizanske enote, kako 
ponosno se nosijo skozi Celovec, sem bil prepričan, da smo končno dosegli tisto, kar 
smo v plebiscitu zgubili. Na žalost sem se motil. 

Kljub temu, da sem še do decembra bil obveščevalni oficir četrte operativne 
cone, sem že sredi maja prevzel dolžnost pomočnika delegata MIR-a za kadrovske in 
splošne zadeve železarne Jesenice. S tem se je pričelo moje sodelovanje v 
slovenskem železarstvu v osvobojeni domovini. Večkratni opravki v Ministrstvu za 
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industrijo in rudarstvo so me približali Francu Leskošku - Luki, ki me je proti moji 
želj i februarja 1946 imenoval za upravnika jeklarne na Ravnah. Moje priprave za 
smučarska tekmovanja so ostale brez uspeha. Na dan rojstva tretjega sina (16. 
februarja 1946) sem domov prinesel nalog za prestavitev v Guštanj. Zapustiti sem 
moral družino in ugodno stanovanje na sončni strani Dovja, v gostišču na Ravnah pa 
se vselil v sobo, v kateri je ena postelja bila namenjena prehodnim gostom železarne. 
Pogoji dela na Ravnah so bili težavni. Gustelj Kuhar, ki je kot domačin poznal te 
koroške fužine, mi je pred odhodom rekel: "Jeklarna na Ravnah je trideset let za 
Jesenicami, enega navadi in čez dve leti se vrni." Up na ugodno Kuharjevo 
priporočilo je kmalu skopnel, predanost v delovne naloge pa me je vedno bolj 
priklenila na Koroško. 

Povečanje in posodobitev, pred pričetkom vstopa Jugoslavije v drugo svetovno 
vojno, je železarno Jesenice res potisnilo daleč v ospredje jugoslovanske črne 
metalurgije, prav posebno pa v primerjavi z Jeklarno na Ravnah. Na Jesenicah je 
železarna že prekoračila zmogljivost 100.000 ton jekla, na Ravnah pa so bile vse 
proizvodne naprave stare, zmogljivost izdelave jekla pa okrog 7.000 ton letno. 

S prihodom v Guštanj, kakor se je trg takrat imenoval, se je moj življenjski ciklus 
popolnoma spremenil. Želja za nadaljevanje športne aktivnosti in načrt o udeležbi na 
olimpijskih igrah leta 1948, sta padla v vodo, prekinjena je bila tudi moja 
alpinistična aktivnost, od družine pa sem bil odtrgan. Navajenega skromnosti me 
borni življenjski pogoji na Ravnah niso motili, bal pa sem se delovnih dolžnosti, saj 
sem bil prepričan, da za nalogo, ki mi jo je naložil minister Luka, nisem sposoben. 
Rekel je: "Tvoja naloga je, da v Guštanju odstraniš hitlerjanske usedline in skrbiš za 
razvoj železarne v tovarno plemenitega jekla. To ne bo tovarna, to bo apoteka." 

V Jeklarni na Ravnah je bil takrat zaposlen en sam inženir, Franjo Mahorčič, ki 
je opravljal dolžnost tehničnega direktorja. Tudi drugega strokovnega kadra je bilo 
malo, skupaj pa je bilo 450 zaposlenih. Izdelovanje prognoze tehnološkega razvoja 
in pridobivanje dodatnih strokovnih delavcev je bila moja prva naloga. Ljudi sem 
iskal tam, kjer so bili, v Guštanju, bližnji in daljni okolici, ing. Ključenka pa sem 
osebno pripeljal celo iz zagrebških zaporov. Jeklena litina je bila med najbolj 
deficitarnimi izdelki, zato sem z Jesenic osebno, s tovornim avtomobilom pripeljal 
livarja Kutnika in Rozmana z družinama. Železarna Jesenice pa ni igrala pomembne 
vloge le pri kompletiranju kadra, temveč tudi z razno tehnično dokumentacijo in pri 
gradnji raznih proizvodnih naprav. 

Vedel sem, da me iskanje kvalificiranih in strokovnih delavcev izven železarne 
lahko rešuje le za krajši čas, zato sem že kmalu po prihodu na Ravne poskrbel za 
ustanovitev industrUske šole, ki je že septembra 1946 odprla svoje prve letnike. V ta 
namen je z Jesenic na Ravne prišel moj partizanski soborec in instruktor v 
industrijski šoli na Jesenicah, Ivan Zupan. Industrijska šola je bila takrat v celoti 
odvisna in naravnana na tovarno. Strokovno pomoč in gradivo smo dobivali iz 
železarne Jesenice, pozneje pa, ko je bila ustanovljena služba za vzgojo 
kvalificiranega in strokovnega kadra, pa delno iz Ljubljane. Program učenja je bil 
tak, da so z zaključenim šolanjem absolventi bili takoj sposobni prevzeti 
kvalificirana dela. Bolj se je v to vzgojo vtikala prosveta, bolj se je zmanjševala 
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praktična sposobnost učencev, kulminacija pa je nastopila z usmerjenim 
izobraževanjem. 

Z Mahorčičem sva bila živo nasprotje. On je mnogo več mal, za mene pa je bil 
značilen pogum. Odlično sva se medsebojno ubrala, zato tudi uspehi niso izostali. 
Začelo se je z gradnjo dodatne vzporedne hale jeklo livarne in kompletiranjem 
mehanske obdelovalnice ter sočasno na adaptacijah in dokončanju izgradnje 
stanovanjskih objektov na Sejmišču. In šlo je dalje, izgradnja kovačnice in sledil je 
največji zalogaj - nova jeklarna z jeklolivarno. Pri tem je bila potrebna imajdljivost. 
Iz strateških razlogov gradnja novih in večjih industrijskih objektov na zahodni meji 
ni bila zaželjena. Zaradi hitre pridobitve kovanih izdelkov in jeklenih ulitkov smo 
dobili pristanek samo na povečanje zmogljivosti teh dveh obratov in to na čimbolj 
enostaven način. Za jeklolivarno smo dobili dovoljenje in sredstva samo za 
enostavno podaljšanje obstoječih hal proti jugu, na Ravnah pa smo naČItovali 

drugače: novo jekleno stavbo za jeklarno in livarno od zahoda preko grofovskega 
vrta, vile in upravne stavbe do obstoječe jeklarne. Generalna direkcija črne 

metalurgije v Beogradu je temu nasprotovala. Pristanek smo dobili s pomočjo Luke 
šele potem, ko se je že pričela montaža želeme konstrukcije. Jeklarna na Ravnah je s 
temi naložbami dosegla zmogljivost 50.000 ton surovega jekla letno. 

Takoj po prihodu na Ravne sem se zavedal, da moja dolžnost ni samo 
povečevanje in posodabljanje jeklarne, temveč tudi skrb za stanovanjsko in družbeno 
izgradnjo ter za društveno aktivnost v kulturi in športu. Sodeloval sem s Prežihovim 
Vorancem, Francem Sušnikom, po prihodu z Jesenic na Ravne pa je veliko pomagal 
Gustel Kuhar. Bil je glavni pri ustanavljanju in urejanju "Koroškega fužinarja" . Po 
tem, ko so proizvajalci jekla dobili enotno ime "Železarna" smo na Koroškem 
spremenili tudi ime kraja. Ravne, kjer sta stala tovarna in grad, so po pomembnosti 
prerasle Guštanj in z novim naseljem Čečovjem vred je kraj dobil skupno ime Ravne 
na Koroškem. Tovarna je le kratek čas nosila ime po Guštanju in končno dobila ime 
Železarna Ravne. V tem času sem bil tudi oblikovalec zaščitnega znaka tovarne, 
predlagatelj imena športnega društva Fužinar in tovarniškega glasila. Ob sodelovanju 
železarne je bila zgrajena stavba gimnazije, grad pa je bil prenovljen in urejen v 
študijsko knjižnico, hram uma in znanosti. 

Septembra 1950 je delavski svet železarne prevzel tovarno v upraVljanje. Dobro 
smo sodelovali v upravnem odboru in v delavskem svetu. Vsi razvojni programi so 
bili predhodno obravnavani in zato končno dobili realnejšo podobo. Ubranost 
notranjega delovanja je nekaterim bila v napoto. Ne domačim fužinarjem, temveč 
političnim funkcionarjem iz višjih forumov, ki so jih podprli redki prišleki. Dne 17. 
novembra 1952 je bilo zame najbolj žalostno. Pred tem je nova jeklarna že dajala 
surovo jeklo, 1. maja je pričela s taljenjem pettonska elektro obločna peč in 17. 
novembra dopoldan SM peč, zmogljivosti dvajset ton. Potem, ko sem svečano odprl 
proizvodnjo novega talilniškega agregata, kar je pomenilo nov korak napredka, sem 
na sestanku članov pattije zvečer, ki je trajal do druge ure zjutraj, preživljal mučne 
ure. 
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Gregor Klančnik in Boris Florjančič pred muzejskim repačem leta L953 

Bil je to pravi "Reikov proces", glavni obtoženec sem bil sam, ob meni pa še šest 
drugih. Obtožnica, ki jo je oblikoval in štiri ure bral Pavle Žavcer, je bila puhla. 
Glavno breme je bilo pomanjkanje partijskega refleksa, kar je zadostovalo za 
izključitev iz partije! Ostalo je sledilo do zamenjave položaja direktorja, pa vendar 
ne za dolgo. Po zahtevi delavcev, ki so podpisali dokument, in ob pomoči Luke je 
ves postopek bil obnovljen, kar pomeni: iz paliije nisem bil izključen in na 
direktorskem položaju sem ostal. Po tem dogodku sem še bolj pogumno vodil 
poslovno politiko in soustvarjal napredek spodnje Mežiške doline. Svoje načelo "ne 
ravnaj se po dnevni politiki" sem še bolj spoštoval. 

Na Ravnah smo se držali tudi načela, da je po veliki investicijski naložbi 
potrebno sedem let izpopolnjevanja, da bi ta dajala več, kot je bilo s planom 
predvideno. Med tem smo vedno sistematsko pripravljali nove razvojne programe. 
Potem, ko smo posodobili kovačnico, zgradili novo jeklarno in uredili predelovalne 
obrate, smo opravljali priprave za izgradnjo nove valjarne, jeklo vleka in nove 
vzmetarne. Poleg zasnove in ponudb za dobavo opreme so priprave zajemale tudi 
reševanje financiranja. Ko smo ob obisku Sergeja Kraigherja, predsednika komiteja 
za industrijo zveznega izvršnega sveta, leta 1958 prosili za pomoč pri uresničevanju 
projekta "Valjarna", on paje odgovoril: "Ali ste to željo že razrešili v samoupravnih 
organih?", smo bili nezadovoljni. Odločili smo se, da se s problemom spopademo s 
samori nanci ran jem. 

Sledila je naslednja etapa rasti železarne, na sto tisoč ton surovega jekla in 
usklajevanje predelovalnih zmogljivosti na ta vložek. Po poti samofinanciranja smo 
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v jeklarni postavili dvanajst in petindvajset tonski elektro obločni peči, srednjo 
progo nove valj arne in prve zmogljivosti jeklovleka. Priključeno na to povečanje 
obratov železarne smo na podlagi 42. natečaja zveznega izvršnega sveta vstopili v 
največjo naložbo v zgodovini železarne Ravne. Ta zadnja spodbuda zvezne vlade je 
bila namenjena uskladitvi izdelave s porabo jekla v Jugoslaviji, izpuščena pa je bila 
edinstvena priložnost za dosego optimalnih zmogljivosti. Vsaka železarna si je 
znotraj usklajevala obrate, medsebojno oskrbovanje pa so zapostavljale. 
Uresničevanje povečane proizvodnje se je vleklo desetletja in porabila so se 
ogromna sredstva 

Železarna Ravne je priložnost dobro izkoristila. Zgradili smo novo jeklarno v 
podaljšku skladišča starega železa na levem bregu Meže, mehanizirali in povečali 
smo kovačnico v valj arni, dogradili težko in lahko progo, modernizirali livarno in 
razširili mehansko in termično predelavo jekla ter uredili energetske naprave. Vedno 
pa smo imeli pred očmi, da je povečevanje proizvodnih zmogljivosti pogojeno z 
žlahtnenjem programa. Proizvodne zmogljivosti so se povečale na 200.000 ton 
plemenitega jekla, kar nas je vključevalo med velike evropske tovarne žlahtnega 
jekla. 

Pri delu, 1967 

Med tem časom je leta 1965 prišla gospodarska reforma, ki na proizvajalce jekla ni 
ugodno vplivala. Liberalizacija zunanje trgovine je povečala uvoz in zavrla prodajo 
izdelkov domačih izdelovalcev jekla. Ker železarne svojih zmogljivosti niso 
medsebojno uskladile in novih investicij še niso uresničile s svojimi zmogljivostmi 
in doseženo produktivnost jo, niso mogle konkurirati zunanjim dobaviteljem. Vse, in 
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torej tudi Železarna Ravne, so padle v ekonomsko krizo. Mi smo bili prizadeti 
predvsem na skladu skupne porabe, ki je bil pogoj za stanovanjsko izgradnjo in za 
gradnjo objektov družbene ravni. Najtežje je bilo leto 1969. Pomagali smo si z 
odprodaj anjem tovarniških stanovanj. Uspešni smo bili pri vrstnih hišah, 
samoiniciativno pa sem organiziral tudi obveznice, ki naj bi jih odkupovali 
tovarniški delavci. S tem sem želel doseči varčevanje sredstev občanov za potrebe 
železarne, predvsem za oblikovanje sklada skupne porabe in nadaljevanje gradnje 
stanovanj. Obveznice bi lahko odkupoval le aktiven delavec železarne, obrestovale 
pa bi se v odvisnosti od letne donosnosti tovarne. Za boljše delo in večjo 

produktivnost bi bili tovarniški delavci dvakrat spodbujeni, z večjimi osebnimi 
dohodki in z dohod kom od obveznic. Ravno, ko je akcija za odkup že stekla, so se 
dobili lokalni partijski sveti Antoni, nas prijavili na CK ZKS in zaradi "oživljanja 
kapitalizma" so obveznice morale ostati v skladišču. To je bila škoda, ne le za 
Železarno Ravne, temveč za celo državo, za resnično samoupravo. Odpovedali smo 
se koristnemu zajemanju zasebnih sredstev, ki se sedaj pretakaj o v mrtve zidove in v 
zapravljanje po svetu. 

V Slovenij i smo premostitev železarske krize, ki je najbolj prišla do izraza na 
Jesenicah, kjer prodajajo predvsem nepredelano valjano jeklo, želeli doseči z 
integracijo. Bil sem pobudnik in glavni organizator združitve železarne Jesenice, 
Ravne in Štore v Združeno podjetje. Priprave so se pričele leta 1967, v zadnjem 
četrtletju 1969 pa so bile z uspešnimi referendumi zaključene. Oblikovano je bilo 
skupno podjetje in razpisano mesto generalnega direktorja, na katerega sem se, na 
željo Ravenčanov, predlog Jesenic in Štor ter s podporo družbeno političnih 
forumov, prijavil. Z mojim odhodom je direktor Železarne Ravne postal Franc Fale, 
sam pa sem že v prvem četrtletju 1970, v prostorih Metalurškega instituta v Ljubljani 
prevzel vodstvo združenega podjetja Slovenske železarne. Ker sem pred tem 
opravljal dolžnost predsednika koordinacijskega odbora za integracijo, ki je že 
opravljal vrsto dolžnosti združenega podjetja, zlasti na usklajevanju proizvodnih 
programov, medsebojnem blagovnem prometu, enotnem reševanju ekonomskega 
položaja in iskanju dodatnih republiških virov, mi delo v Ljubljani ni bilo novo, pa 
vendar težavno. Tončka, moja tajnica na Ravnah, ki se je preselila v Ljubljano, mi je 
prva prišla pomagat, počasi pa sem pridobival dodaten strokovni kader: finančnika, 
tehničnega vodjo in pravnika. Delo je steklo, moja osrednja naloga pa je bila 
seznanjanje republiških institucij s položajem in pridobivanje sredstev za pokrivanje 
nakopičenih izgub, kar nam je končno tudi uspelo. Pri tem pa sem z enim očesom še 
vedno bil na Ravnah, kjer sem pustil tudi svojo družino. 

Od vseh treh železarn so bile Ravne v svojem razvoju najbolj jasno začrtane. Že 
so razpolagale s proizvodnimi zmogljivostmi, ki so bile pri proizvodnji jekla 
tridesetkrat večje kot ob mojem prihodu na Ravne in s primernimi predelovalnimi 
obrati metalurške, plastične in mehanske predelave. Združeno podjetje razvoja na 
Ravnah ni moglo spremeniti, lahko ga je samo pospešilo, kar smo tudi dosegli. Delo 
v Združenem podjetju Slovenske železarne se je opravljalo v odboru direktorjev aJi 
direktoriju, v katerem je bil generalni direktor prvi med enakimi, in v odborih po 
strokah. Aparat v Ljubljani je samo pripravljal gradivo, kar pomeni, da smo bili vsi 

113 



GREGOR KLANČNIK 

naJozJe povezani s proizvodnjo, sočasno pa bili stalno na preži pri razreševanju 
gospodarske problematike v republiki. 

Aparat na združenem podjetju je počasi rastel, trdovratno pa sem nasprotoval 
vsakemu poskusu izenačevanja zaposlenih z ljubljansko administracijo. Moje načelo 
je bilo: "Mi smo sestavni del železarjev in moramo z delovnim časom in prejemki z 
njimi biti izenačeni." Z mojim odhodom je tudi to spoštovanje odšlo. Prvi na 
Slovenskem smo ustanovili interno banko, in to že leta 1972, ki je postopoma 
prerasla v največjo denarno inštitucijo v združenem delu proizvodnje. Bila je 
vseskozi glavna pospeševal ka enostavne in razširjene proizvodnje ter razvoja 
železarn. Investicijske naložbe so se medsebojno usklajene nadaljevale. Pospeševali 
smo tiste, ki so zaostajale, predvsem železarno Štore, na Jesenicah pa smo se lotili 
druge faze rekonstrukcije, hladne valj arne pločevine, in jo uspešno uresničili. 

Potem, ko sem se tretji kandidaturi za generalnega direktorja oziroma 
predsednika poslovodnega odbora Slovenskih železarn odpovedal in sem to dolžnost 
prepustil ing. Igorju Uršiču, sem slovensko železarstvo spremljal od izdelave sto 
tisoč ton jekla letno do osemsto tisoč ton. Ob mojem sodelovanju se je izdelava jekla 
povečala osemkrat. To pa seveda ni pravo merilo napredka, saj je potrebno 
upoštevati spremembo kvalitetne strukture in predelave. Vesel sem, da za menoj ne 
prihajajo očitki zgrešen ih investicij, saj sem kljub pogumu vedno varčno in 
preštudirano vstopal v nove naložbe. Pravočasno sem opozarjal tudi na probleme, ki 
so se pojavljali pozneje. Vedno sem bil prepričan, da države, kot je Jugoslavija, kjer 
ljudje stremijo za visoko življenjsko ravnijo, morajo vsaj trideset odstotkov svoje 
proizvodnje zamenjati za tujo in s tako menjavo dela doseči primerno produktivnost 
dela. Moji argumentirani nastopi v Skupščini Slovenije, ko sem napovedoval težke 
čase, sredi sedemdesetih let pa so bili pozneje demantirani - najeti so bili novi 
zunanji krediti, breme za prihodnje rodove pa se je kopičilo. 

Sedemdeseta leta so bila za utrjevanje našega samoupravnega sistema najbolj 
usodna. Oblikovanje nove, najbolj popolne ustave na svetu je od resničnih 

gospodarstvenikov zahtevalo značajni zlom, politično posilstvo je prekoračilo vse 
razumljive meje. Ko sem v Skupščini v razpravi na predlog ustave rekel: "Čtivo 
ustave pa naši delavci ne berejo radi. Prvič je predolgo, drugič pa je neracionalno 
pisano. Mi imamo lepo slovensko besedo "obrat", ki ima samo pet črk, v predlogu 
ustave pa piše "temeljna organizacUa združenega dela", kar je štiriintrideset črk in 
trije vmesni prostori", je bilo logično, da sem od Sergeja Kraigherja, ki je sejo vodil, 
dobil težko črno piko. Takrat, ko sem na Jesenicah, ob oblikovanju tozdov, ob 
prisotnosti Sergeja Kraigherja rekel, da se ustanavljajo sifilistični tozdi, so se stvari 
začele nabirati. Dodal sem jih še v Domu železarjev na Ravnah, ko sem leta 1975 na 
konferenci komunistov Slovenskih železarn rekel: "Naše gospodarstvo ne more bolje 
delovati, ko pa se predsednik slovenske partije namesto s to problematiko bavi s 
šolstvom, s helikopterjem leta in celodnevne šole razvija. Zato imamo še leta 1990 
čas." Deset let zatem sem to izjavo samo toliko popravil, da sem letnico prenesel na 
2000. 

Takih stvari se je meni nabralo veliko, predvsem pa sam nisem bil naravnan na 
vsakodnevno politiko, ki običajno ni bila plod preskušenega prototipa in jasnega 
pogleda v prihodnost. Nisem se strinjal niti z brezglav im ustanavljanjem tozdov niti 
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z muJtiplikacijo proizvodnih struktur in z razredčevanjem odgovornosti . Kljub temu, 
da sem bil z delavci Slovenskih železarn dobro ubran, da je združeno podjetje 
napredovalo, saj so se leta 1974 pridružili še: Veriga Lesce, Plamen Kropa, Tovil 
Ljubljana, Žična Celje in Metalurški institut Ljubljana, da sem poleg poslovnih in 
samoupravnih sestankov uspel razviti: srečanja borcev, planincev, športnikov, 
godbenikov, pevcev, gledališčnikov, folkloristov in drugih, sem na seji 
koordinacijskega odbora družbeno političnih organov SŽ podal pismeno izjavo, da 
tretjič ne bom kandidiral. Četudi je to bilo že pol leta pred razpisom, aprila 1978, 
kljub pregovarjanju od izjave nisem odstopil. Pri iskanju primernega kandidata se j e 
tako zapletlo, da sem moral svoj mandat podaljšati za pol leta, Slovenske železarne 
sem pa dokončno zapustil 31. marca 1980, ko sem odšel v pokoj. 

Zaposlitve vse svoje življenje nisem menjal. Potem, ko sem leta 1936 prestopi I 
prag jeseniške tovarne, sem bil ves čas zvest slovenskemu železarstvu. Mojo delovno 
angažiranost so knnarili drugi. Na Ravne me je usmeril Luka. On je bil prepričan, da 
je pri tem uspel, sam in moja dmžina pa menimo, da bi za nas bilo bolje ostati, kjer 
smo bili in kamor spadamo. Ne morem pa trditi, da bi pri ponovitvi prihoda na 
Ravne leta 1946 spremenil svoj način delovanja in življenja. 

Na Ravnah sem dosegel ugled, topel kontakt z delavci, slogo in razumevanje, 
izoblikoval koncept perspektivnega programa proizvodnje in razvoja izdelkov. Poleg 
ozke gospodarske dolžnosti sem ves čas bi I tudi družbenopolitični delavec, od leta 
1953 in do leta 1976 sem bil izmenično poslanec republiškega ter zveznega zbora 
proizvajalcev in republiškcga zbora. Bil sem dolgoletni predsednik upravnega 
odbora Metalurškega instituta, član in predsednik izvršilnega odbora Ljubljanske 
banke, predsednik iniciativnega odbora in podpredsednik industrijske zbornice, 
predsednik upravnega odbora Zdmženja jugoslovanskih železarn in opravljal tudi 
več dmgih gospodarskih dolžnosti. Na področju telesne kulture sem se največ bavi I s 
smučanjem in poleg osrednj ih dolžnosti v Smučarski zvezi tri desetletja bil član 

komiteja za teke pri FIS. Prvo desetletje delovanja sem bil predsednik ŠD Fužinar, 
bil sem tudi prvi predsednik zveze borcev NOV na Ravnah in dolgoletni predsednik 
upravnega odbora Študijske knjižnice. 

Za svoje delo sem dobil vrsto priznanj: Bloudkovo in Krajgherjevo nagrado, med 
odlikovanji Red dela z rdečo zastavo in bil imenovan za častnega občana občine 
Ravne na Koroškem. Postal sem tudi častni predsednik ŠD Fužinar in ZTKO Ravne, 
častni član PD Ravne na Koroškem, Kluba koroških študentov in Društva inženirjev 
in tehnikov. 

S svojim upornim delom sem v pokoju uspel, kar drugi pred menoj niso uspeli: 
uresničiti povečanje in prenovo Triglavskega doma na Kredarici in Koče pri 
Triglavskih jezerih. S tem sem svojo pripadnost goram ponovno potrdil. V zahvalo 
sem dobil najvišja častna priznanja Planinskega dmštva Ljubljana Matica, Planinske 
zveze Slovenije in Planinske zveze Jugoslavije. Že pred tem sem imel plaketo, ki je 
najvišje priznanje Smučarske zveze Jugoslavije in kot prvi dobitnik medaljo 
Slovenskih železarn. Ker sem bil v znak priznanja za deleže v narodno 
osvobodilnem gibanju, obnovi domovine, izgradnji industrije, dviganju življenjske 
in družbene ravni, razvijanju kulture in športa imenovan še za člana Sveta republike, 
imam javnih priznanj dovolj. 
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Zadovoljen sem tudi s svojimi prejemki in stanovanjem na Ravnah. Kljub temu, 
da žena nima niti pokojnine niti priznaval nine, bi bil v enotni akciji takoj pripravljen 
del dohodka žrtvovati za stabilizacijo. Le podedovano posestvo v Mojstrani mi 
povzroča skrbi. Želim, da se v mojem lastništvu njegova vrednost ne bi znižala, to pa 
pomeni, da moram na stara leta opravljati dela, ki jih nisem vajen. Tudi moji sinovi 
so živeli daleč od naše, mojstranske domačije, zato šele z naslednjo generacijo lahko 
računam, da bo kdo sposoben in vreden posestvo prevzeti. 

Pogrešam lastno stanovanjsko hišo na Gorenjskem. Ko je bilo za take posege čas, 
sem se brigal za družbene potrebe, sedaj pa je za tarnanje prepozno. Adaptacija stare 
kmečke hiše v Mojstrani s šestdeset centimetrov debelimi kamnitimi zidovi, ki smo 
jo v glavnem že uresničili, ni privlačen izhod za selitev iz stanovanja, ki je 
priključeno na centralno kurjavo, v bližini pa ima urejene športne objekte, kulturne 
institucije, zdravstveni dom in preskrbovalno središče. Ob vsem tem in kljub 
ljubeznivosti in prijaznosti prebivalstva se na Ravnah še vedno počutim kot zaželen 
gost, ki naj odide tja kamor spada. Vsaj upepeljen. 

Ravne, l. 4. 1987 

Gregor Klančnik: Lebenslauf 
Zusammenfassung 

Gregor Klančnik, der langjahrige Direktor der Eisenhi.itte in Ravne und die zentrale 
Personlichkeit der Entwicklung der Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg, schilderte in 
einem autobiographischen Text 1987, acht Jahre vor seinem Tod, seinen Lebensweg 
von der Geburt 1913 in Mojstrana (Region Gorenjska), der Kindheit in der 
Geborgenheit des Triglaver Gebirges, der Zeit der intensiven Beschaftigung mit 
Sport und Alpinismus vor dem Zweiten Weltkrieg, den stiirmischen Kriegsjahren, als 
er sich aktiv dem Widerstand gegen die Besatzungsmacht anschioB, bis zu den ersten 
Nachkriegsjahren, als er die hochst verantwortungsvolle Position bei der 
Organisation einer modernen Produktion in der Eisenhi.itte in Ravne tibernahm, wo 
er nach langen Jahren einer tiberaus erfoigreichen und wichtigen Arbeit fUr die 
Entwicklung der slowenischen Eisenverhtittung einerseits und des slowenischen 
Sports andererseits, insbesondere des alpinen Skilaufs und des Alpinismus, auch 
seinen Weg beschioB. 
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NOVOSTI IZ COLATIA 

Saša Djura Jelenko 

NOVOSTI IZ COLA TIA 

1. 

Na področju Starega trga pri Slovenj Gradcu, antičnega Colatia, je Koroški 
pokrajinski muzej Slovenj Gradec od l. 1993 dalje izvajalI več zaščitnih arheoloških 
akcij . Prva takaje bila spomladi leta 1993. 

Geografski oris 

Stari trg se razteza ob zahodnem obrobju slovenjgraške kotline. Ostanki rimske 
naselbine Colatio se po današnjem vedenju skrivajo plitvo pod površjem. Na 
vzbodni strani jo omejuje potok Suhodolnica na drugi strani pa počiva v objemu 
grajskega griča, na katerem stoji cerkev sv. Pankracija. Južno stran naselbine 
omejujejo grobovi iz I . do 2. st. n. št. s poznoantičnimi ostalinami v višjih plasteh, 
medtem ko je severna meja rimske naselbine zaenkrat še neznana (slika 1). 

li' 

-----.... 
slika 1 
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slika I. Arhitekturni ostanki rimske naselbine Colatio na katastrskem načrtu 
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Zgodovina raziskav 

Najzgodnejšo omembo poštne postaje Colatio najdemo na zemljevidu rimskega 
imperija 1, ki ga je v nekajkrat prerisani obliki v zač. 16. stol. podedoval Konrad 
Peutinger iz Augsburga in se po njem tudi imenuje Tabula Peutingeriana2. Da so se 
prilagodili pergamentnemu zvitku višine 33 cm so morali ozemlje od Britanije do 
Indije močno skrčiti od juga proti severu (slika 2). Na zemljevidu vidimo položaj 
Colatia ob rimski državni cesti med Celeio na eni in Virunumom na drugi strani ter 
vmesne postaje na okljukih z navedbo razdalje med njimi, seveda v rimskih miljah . 
Tako je bila pred Colatiem postaja Upellis (Vitanje?) do katere je bilo 16 milj (l 
milja je 1481,S m, kar znaša 25,7 km), za njim pa postaja Iuenna (Globasnica) do 
katere je bilo treba prepotovati 22 milj (32,59 km). 

Slika 2: Tabula Peutingeriana (foto V. Berk) 

--1-----------'-, 

Prve najdbe iz Starega trga so bile znane po sredini 19. st. ob odkritju večjih 
marmornih kamnov3, ki so jih odkrili ob raznih zemeljskih posegih ter odkritih 

I Praoriginal je iz časa Marka Vipsanije Agrippe, umrl 7. pr. n. št.. 

2 ANSI, J 975. XU. 755. 

3 Pahič , 1975. 277: CIL III 5103; če primerjamo nam najbližjo že raziskano postajo - avstrijsko 
Globasnico. kjer so bile prve najdbe znane že iz 15 . st. , najkasneje pa v 18. st. vidimo (prvi zapisi o 
najdbah že v 1. 1838), da so pri nas rimske izkopanine ostale skrite skoraj do 20. st.. 
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grobovih, čeprav je šele H. Winkler4 z izkopavanji med 1. 1909 in 1912 dokazal 
obstoj naselbine prav v Starem trgu5. 

Temelje stanovanjskih objektov, večje "]upitrovo svetišče" in grobišče južno od 
njih predvsem iz obdobja od 1.-2. stol. n. št. je objavil Egger6 1. 1914. Medtem, ko je 
bilo rimsko grobišče Colatia predmet še kasnejših izkopavanj s strani ZVNKD 
Maribor ob koncu sedemdesetih let in ob raznih priložnostih tudi objavljen07, so se 
raziskave na področju naselbine omejile na najnujše preglede, tako na primer ob 
regulaciji potoka v Starem trgu 1. 19828 (slika 1). 

Opis najdišča 

V začetku aprila 1993 je prišlo na parc. št. 206, 215/18 k. o. Stari trg do 
nedovoljenega posega. Lastnik je na zahodni strani svoje nove hiše, na prostoru, kjer 
je stala stara, lesena (vendar nepodkletena) uta, strojno izkopal gradbeno jamo za 
prizidek k hiši (36 m2). Ob slučaj nem obhodu terena smo ugotovili, da je prizidek 
pozidan že do prve plošče, nakopičena zemlja je ležala nedaleč stran. Za nameček je 
poskrbel, da so že izolirane temelje naslednji dan zasuli. Ostali smo brez vsakršne 
stratigrafije in tako lahko na tem mestu samo tipološko predstavim nekaj od 
petinsedemdesetih predmetov, ki jih imamo v KPM Slovenj Gradec vpisanih v 
inventarno knjigo pod najdiščem Stari trg 93, Kresnik9. 

Najdbe 

Med kovinskimi najdbami izstopa bronasta, v celoti ohranjena kvalitetno narejena 
močno profilirana fibula (T. 1: 1), ki spada med tipične domače tipe na širšem 
noriško-panonskem področju 10. Najdba pa ni osamljena, saj hranimo v muzeju v 
sklopu Sokličeve zbirkeli podobno fibu10. V Emoni 12 jo najdemo v grobovih skupaj 

4 Winkler umre spomladi leta 1953 v Dobrli vasi na Avstrijskem Koroškem. 

5 Egger. 1914,61: A. Muchar je Colatia lociral v današnji Slovenj Gradec, medtem ko ga je C. Hiltl 
predvideval nekje nad Slovenj Gradcem C), pač po geslu iz Paul-Wissowe RE, ki se glasi "Colatio beim 
heutigen Windiseh-Graz". 

6 Egger, R. 1914, 61 ss; zanimivo je, da pelje cesta, kot izgleda, mimo naselbine in ne skozi njo, po čemer 
Pahič sklepa, da ne gre samo za običajno cestno počivališče, temveč za pravo naselbino s poslopji za 
namene cestne službe, večjim svetiščem, predvsem pa naselbino z že starejšo tradicijo in zasnovo: Pahič, 
1995,795. 

7 Strmčnik- Gulič, 1981; 1984; 1995, 50-66. 

8 Strmčnik-Gulič, 1984, 187ss. Gre predvsem za mlajše najdbe iz 3.-5. st. n. št.; Strmčnik, 1982, 254-
257 na pare. št. 215/5, 2 I 511 O, 2 I 5/4. 

9 Lastnik, Štefan Kresnik, se je ob prvem pogovoru pohvalil, daje njegov sedaj že pokojni oče ob gradnji 
stare hiše našel precej rimskih predmetov, med njimi okrašen (relief, črke?) marmornat kamen, vendar 
kasneje te izjave ni hotel več komentirati. 
lO Koščevič, 1980, 2 1, TX 68, 63 

II Sokličev muzej v Slovenj Gradcu (zaenkrat v mestnem župnišču). KPM Slovenj Gradec ima na svoji 
stalni razstavi Arheologija koroške krajine predstavljen izbor arheološkega gradiva iz Sokličevega 

muzeja, med katerim je tudi omenjena fibula. Točno najdišče ni znano, kar velja tudi za ostali arheološki 
inventar iz Sokličevega mnuzeja, vendar obstaja med arhivskim gradivom (I. 1.2.) črnobela fotografija s 
keramičnimi posodami in fibulami na kateri je pripisano: rimsko posodje iz Colatia. 

12 Plesničar, 1972, T. XXIX: I 3, I 4; XCI:3; CXLII: I , CXXV: Il. 
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z novcem Nerve 13 , v grobu 110 pa par fibul tega tipa skupaj z ogledalom ter volutno 
oJjenko z živalskim reliefom. 

Podobno lahko rečemo za Šempeter l4 , kjer sta bili fibuli tega tipa najdeni kot par 
v grobu 13 skupaj z novcem Nerve in Titusa, v grobu 18 pa že skupaj z novcem 
Klavdija, isto fibulo pa so našli tudi izven grobov v kv. xnlS. V Novem mestu 
(Beletov vrt)16, zanimivo, tudi v dveh primerih nastopata kot par (grob 68 in 217) 
fibuli z oz. brez fasetirane glave, obakrat v kombinaciji z dvoročajnimi posodami in 
loncem, ki ima vrat razčlenjen s horizontalnimi rebri, kot je to značilno tudi za 
CoJatiol7 

Med pregledom izkopane zemlje smo našli še bronast novec Galliena (260-
268)18. Drugače so po številčnosti izstopa le keramične najdbe. Najštevilčnejši so 
lonci in lončki, katerim sledijo sklede in trinožniki (T. 2-6). Večinoma gre za 
domačo, hišno keramiko in le nekaj odlomkov kaže na uvoženo, boljše posodje, ki 
se je uporabljalo kot t.i. namizni pribor. 

Večina keramičnih odlomkov je narejena iz neprečiščene gline oz. gline, ki so ji 
namerno dodali primesi, zato je velikokrat porozna (luknjičasta), pogosto hrapava na 
dotik, z večjimi oz. manjšimi zrni kremenčevega peska ali zdrobljenega apnenca. 
Nekaj posodje črno ožganih (T. 3:3; 4:2,5; 6:2), med njimi sta dva trinožnika, ki sta 
se lahko uporabljala za kuho na odprtem ognju, ni pa izključeno, da je ožganost 
posledica uničenja v požaru. 

a) lonci, lončki 
Lonce bi lahko po velikosti razdelili na večje shrambene lonce (T.3:3), na običajne 
kuhinjske lonce srednje velikosti (T. 3:1,2,4; 5:4) in na manjše lončke oz. čaše (T. 
2:4,6). Naša večja shrambena posoda (T. 3 :3) ima rob ustja v ostrem kotu z 
ramenom, kar govori za trup visoko trebušastega ali jajčastega profila. Odlomek 
ustja lonca (T.4:8) je bil najden tudi na področju, kjer se razteza mlajši del naselbine 
v Colatiu l9, isto pa velja tudi za lonce s sedlasto oblikovanim ustjem z ovalno ali 
ravno odrezanim robom (T. 3:2), ki jih Strmčnikova postavlja v kon. 3. oz. čas 4. st. 
n. št.20 . 

13 Plesničar. 1972. grob 543; v grobu 342 pa skupaj s skledo iz TS z žigom L GEL! I in ogledalom. L. 
Gellius je bil v tiberijsko-klavdijskem času eden največjih izvoznikov TS na Štalenski vrh; primerjaj: 
Schindler, Scheffenegger, 1977, 248ss. 

14 Kolšek, 1977, T.8: 6,9; 33: 29. 

IS Polegje bila najdena podobna skleda iz TS kot v Emoni; glej opombo 13. 

16 Knez, 1992, T. 19:2; 25: 11,12; 76: 3,4; 78: 21; znane so tudi iz Neviodunuma: Petru, 1978, T. Vil: 
8,9,14; LX: 2,5,6,12,13,29; X: 7. 

17 Strmčnik, 1981, T.17: 6,8. 

18 Bronast novec, Gallienus, An, 260-268, Rom, Rle 271 aK. T. 2,38g. Izrabljen. Novec je določil A. 
Šemrov, Numizmatični kabinet, Ljubljana, za kar se mu najlepše zahvaljujem. Novec Gallienusa (259-
318) najden tudi v sondi 1 na globini 1 OO-120cm; Strmčnik, 1984,202, T.12:45. 

19 kv. lV, gI. 65-80cm, T. 10:16 

20 Strmčnik, 1984, 188s, T.12:7-1 O, 18; 2: 5; 4:4; podobno ustje najdemo v Sokličevi zbirki, inv. št 44. 
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b) sklede 
Odlomek zgor. dela sklede (T.3:5) s temno sivim premazorn in okrasom s koleščkom 
na dnu posode je značilen predstavnik iz začetka 3. st. n. št.2l 

c) trinožniki 
Trinožnik (T. 4:3) spada med pogost pridatek v starotrških rimskih grobovih22 , saj so 
vanj verjetno pogosto položili hrano za popotnico umrlemu, še češ če pa ga najdemo 
med naselbinskim gradivom kot ostanek navadne kuhinjske posode. 

d) ostalo 
Fragment ustja krožnika iz rdeče gline (T. 3 :6) je še najbolj podoben tistemu iz 
groba 21197723 , ki ga Strmčnikova datira v 1. pol. 2. st. n. št. predvsem na podlagi 
dvoročajne čaše tankih sten, ki sodi med importirane predmete sevemoitalske 
proizvodnje24 . Značilnost našega področja je, da so krožniki bolj zaprte forme. V 
okvirno 2. st. n. št. sodi tudi odlomek rdeče žgane pečatne oljenke (T. 2:3) tipa 
Loeschke X25 , medtem ko je zgornj i del keramične gubanke (T. 2: 1 )26 nekoliko 
mlajši. V muzeju gubanko že hranimo, izvira iz Pokrajinskega muzeja Maribor27 , 

pod najdiščem Stari trg. Ohranjen odlomek ustja amfore je brez žiga. Večkrat 

najdemo na amforah ime izdelovalca oz. delavnice, kjer so amforo izdelali, ter 
podatek o teži, ki jo je le-ta nosila. Uporabljali so jih kot transportno sredstvo za 
vina, olivno olje, ribje omake, tiste s širšim vratom pa tudi za prevoz oz. shrambo 
sadj a28. 

Med boljše kose spadajo še odlomek posode iz TS z reliefnim okrasom (T. 2:5), 
odlomek ustja posode iz terre nigre okrašen z barbotinom (T. 2:2), nedvomno 
uvožen kos in lonček (T.2:4) z ohranjeno rjavo glazuro ter okras om pod ramenom, 
narejenim s koleščkom. Vsi trije kosi so značilni predstavniki 2. oz. 3. st. n. št.. 

Namesto zaključka 

Žal so razen zgoraj omenjenih slučajnih najdb pomembni stratigrafski podatki ter 
morebitne arhitekturne ostaline na tem najdišču ostali nezabeleženi. Če pomislimo, 
da so za časa I. svetovne vojne nedaleč vstran odkrili temelje večjega in za naselbino 

21 Strmčnik, 1984, 189, T.8:2. 

22 npr. Strmčnik, 1984, T.5: 13. 

23 Strmčnik, 1981, T. 4: 8 

24 Strmčnik, 1981, 367; Koprivnik, 1995, 69, rdeči naj bi bili zgodnejši od tistih s sivo oz. rjavo barvo 
peče ne gline. Podoben krožnik hranijo v graškem deželnem muzeju Joanneumu pod inventarno številko 
2708, pod najdiščem Colatio, grob 1, zahodno od zidane grobnice 1; še neobjavljeno. 

25 Strmčnik, 1981,367, T. 5:3. 

26 Strmčnik, 1984,1'. 6.21; Hranijo jo tudi v graškem Joanneumu(najdišče Colatio); najdena pri drugem 
poslopju za zidanim grobom 1; neobjavljena. Primerjaj Plesničar, 1972,40. 

27 Inventarna številka A 1739. Sedaj na naši stalni razstavi Arheologija koroške krajine. 

28 V Sokličevem muzeju hranijo odlomek ustja takšne amfore (najdišče neznano) z žigom VELSO. 
Inv. št. 48. 
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sigurno zelo pomembnega svetišča29 in da smo v letu 1993 in še enkrat leta 199630 

(slika 1) na sosednji parceli odkrili tri večje stavbne objekte s številnimi 
naselbinskimi najdbami (keramične posode, kovinski in stekleni predmeti), pa je 
storjena škoda še toliko večja. 
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- Koščevič, R. 1980, Antičke fibule s područja Siska. 
- Pahič, S. 1975, Stari trg.-ANSI, str. 277. 
- Pahič, S 1995, Keltska in rimska imena v Mislinjski dolini .- v Slovenj Gradec in Mislinjska dolina 1. 
- Petru, S.-Petru, P. 1978, Neviodunum.- v Kat. in monogr., str. 15. 
- Plesničar-Gee, L. 1972, Severno emonsko grobišče.- v Kat. in monogT., str. 8. 
- Schindler, M. -Scheffenegger, M. 1977, Die glatte rote Term sigillata vom Magdalensberg.- Kamt. 

Musschr. , str. 62. 
- Strmčnik-Gulič, M. 1981, Antično grobišče v Starem trgu pri Slovenj Gradeu.-v Arh. vest. 32, 

str. 348-389. 
- Strmčnik-Gulič, M. 1984, Najnovejši podatki iz Starega trga pri Slovenj Gradeu.- v Arh. vest. 35, 

str. 185-208. 
- Strmčnik-Gulič, M. 1995, Donesk i k arheološki podobi slovenjgraškega okoliša.-v Slovenj Gradec in 

Mislinjska dolina 1, str. 31-76. 
- Strmčnik-Gulič, M. 1982, Stari trg pri Slovenj Gradcu.- v Var. sp~m. 26, str. 254-257. 

Kratice 

CIL - Corpus 1nscnptionum Latinarum 
JOAI - Jahreshefte des Osterreichischen Archaologischen lnstituts in Wien 

29 Spomnimo se samo edinstvene marmorne plošče v obliki kspeliee s podobo Jupitra . 

30 Izkopavanja so potekala v mesecu juniju 1996 na cca 140m2. 

Ovrednotenje gradiva je pokazalo na raznolikost materiala in oblik predvsem v času od 2. pol. I. pa vse 
do 4. st. s poudarkom na 2. st. n. št .. Predmeti so za nas zanimivi predvsem po tipološki plati saj 
razširjajo že poznani spekter rimske materialne kulture na naših tleh, skupaj z prepoznavnimi plastmi pa 
bi pomenili neprecenljiv vir pri odkrivanju starotrške preteklosti. 
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Tabela 6 

I. Fr. dna krožnika. Rdeča glina. Na dnu vrezani koncentrični krogi. Vel. fr. 6,3x5,2; 
deb . 0,7 cm. Inv. št. 64. 
2 . Dno posode. Rjavo siva glina, porazna. Na dnu sledovi lončarskega vretena. Pr. 
dna 9,8; deb. 0,9 cm. Inv. št. 14. 
3. Fr. dna posode z ostenjem. Rjava glina, porozna; znotraj na črno ožgana. R. pr. 
dna 9,0; deb. 0,8 cm. Inv. št. 6l. 
4. Fr. prstanaste noge posode. Imitacija TS . Rdeča glina. O. viš. 0,7; deb. 0,7 cm. 
Inv. št. 60. 
5. Fr. dna posode z ostenjem. Sivočrna glina sprimesjo kremena. o. viš. 2,7; deb. 0,8 
cm. Inv. št. 5. 
6. Ff. dna posode z ostenjem. Siva glina, porozna. R. pr. dna 16,4; deb. stene 0,9 cm. 
Inv. št. 24. 
7. Fr. dna posode z ostenjem. Rjava glina s sivim prelomom, porozna. R. pr. dna 
16,7; deb . 0,9 cm. Inv. št. 15. 
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II. 

RIMSKI PEČATNI PRSTAN S PODOBO DlOSKURA 

Takšna kot sta bila, 
nobenemu smrtniku enaka. 
Kot sneg bela je oprava bila 
in snežno bela njuna konja. 

(Li vij) 

Ob zaščitnih arheoloških izkopavanjih v Starem trgu pri Slovenj Gradcu 1. 1996', ki 
jih je izvajal Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec, smo na parcelah št. 215/9, 
215/21 k. o. Stari trg na cca 140m2 odkrili več rimskih stavbnih objektov. Med 
izkopavanji smo naleteli na bogat in raznolik naselbinski keramični fundus31 , 

presenetilo pa nas je predvsem odkritje nadvse zanimivega železnega prstana z v 
celoti ohranjeno gemo (slika 1). 

Slika 1: Pečatni prstan s podobo Dioskura, Colatio - naselbina, izkopavanja 1. t 996 (foto T. Jeseničnik) 

Opis: 
Železen pečatni prstan z gemo. Na gemi je s strani upodobljena podoba enega od 
dvojčkov (Dioskura), ki z desnico vodi konja za vajeti. Dioskur je gol in zre 
naravnost naprej, medtem ko se konj z glavo obrača nazaj. V levi roki drži sulico, ki 
jo ima naslonjeno na levo ramo. Na glavi ima poveznjeno čepico. Za konjem je 

Glej članek iste avtorice v tej številki Koroškega zbornika! 

31 Predmet obravnave bodo na drugem mestu. 
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upodobljen dvojni steber (?). Izgleda, da je bila gema vstavljena v kvadratna 
oblikovano glavo prstana in nekoliko dvignjena nad njo. 
Gema je iz karneola' . Oranžnorumena. Tehnika obdelave: vdolbena. Velikost geme: 
12,5 x 10,3 x 2,3 mm. Še nerestavrirana. 
Lega: kv. IV/4, SE 9, x = O,73m, y = O,66m, z = -110m; inv. št. 1321. 

Gema pomeni umetniško obdelan poldrag kamen, ki so ga uporabljali kot amulet, 
pečatnik in najčešče kot okrasni predmet vdelan v različne kose nakita. Motivi na 
gemah so narejeni vdolbeno (intaglio) ali reliefno (kameja), okrašene pa so ali 
figuraino ali ornamentalno, včasih se na njih pojavi tudi napis. 

Prvi začetki izdelave gem segajo v m. tisočletje pr. n. Št. 32• Po azijskih 
osvajanjih Aleksandra Velikega se gliptika razširi iz Egipta preko Krete najprej v 
helenistični in kon. 3. st. pr. n. št. potem še v rimski svet. Iz Grčije se v Rim doselijo 
grški gemarum sculptores, ki odprejo delavnice in zalagajo potrebe tržišča33 ter svoje 
znanje prenašajo na rimske obrtnike. 

Nošnja prstanov je pri Rimljanih sploh v začetku pomenila znak prestiža. Prvi 
zlati prstani so bili tako rezervirani za najvišje predstavnike oblasti, kar je izrecno 
dovoljeval poseben zakon (ius anuli aurei)J4. 

Drugače je bila nošnja prstanov, kot velja še danes, popularna pri ženskah kot 
tudi pri moških, nosili so jih tako na levi kot na desni roki in to na kateremkoli prstu. 
Rimske prstane delimo v grobem na prstane različnih oblik in presekov in so bili 
seveda narejeni iz različnih materialov. Med njimi pečatni prstani predstavljajo 
dokaj veliko skupino. Termin pečatni prstan se ne nanaša samo na obliko prstana, 
temveč mora glava prstana po pravilu nositi nek vrezan motiv, ki bi se moral dati 
odtisnitiJs. Za časa republike so bili običajni železni prstani. 

Naš prstan smo našli v črni kulturni plasti polni rimskih najdb. V tej intaktni 
plasti je bil najden tudi lepo ohranjen bronast novec - sestercij na katerem je 
upodobljen cesar YespazijanJ6 in je bil kovan v 1. 71. n. št; tudi ostale najdbe v tej 
plasti kažejo na 2. pol. 1. oz. 1. pol. 2. st. n. št.. Zanimiva je kvadratno oblikovana 
glava prstana, ki ji pri nas zaenkrat ne najdemo primereJ7, po ohranjeni zgornji 
tretjini prstana pa smemo domnevati na dokaj okroglo obliko prstanovega obroča (T: 
1). Podobno upodobitev Dioskura s konjem sem našla v muzejih severne Italije 
(Udine, Aquileia)3B, kjer sta na dveh gemah upodobljena Dioskura s konjem, ki pa 

karneol - mineral, okrasni kamen 

32 Pečatni cilindri v Mezopotamiji. 

33 Njihova popularnost ne zamre niti v renesansi in baroku, za časa klasicizma pa se tako ali tako 
opon~ajo antični vwri kar se odraža tudi v izdelavi gem. 

34 Mihovili6, str. 223. 

35 Nosili pa sojih seveda tudi ne da bijih rabili kot pečatnik. 
36 Vladal med leti 69 -79 n. št. Sestercij, Vespasianus, 71, Rom, Rle 437. Inv. št. 1319. Novec je določil 
A. Šemrov, Numizmatični kabinet Ljubljana, za kar se mu prav lepo zahvaljujem. 

37 Primerjaj: Mihovili6, str. 233ss. 

38 Riimische Gemmen aus Aquileia, str. 76. Ena gema (št. 98) je iz halkedona, druga (št. 99) iz karneola. 
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sta za razliko od našega prikazana frontaino. Obe gemi sta datirani v 2. pol. 1. st oz. 
v. 2. st. n. št.. 

Iz grške mitologije izhajata dvojčka Kastor in Polideuk, sinova Zevsa in Lede, 
žene spartanskega kralja Tindara (odtod drugo poimenovanje za dvojčka: 

Tindarida). Zaslovela sta po junaštvih med Argonavti. Kastor je bil izvrsten krotitelj 
konj, Polideuk pa odličen rokoborec. Grki, kot kasneje tudi Rimljani, so ju 
spoštovali kot ideal junaštva ter zaščitnika pred raznimi nevarnostmi. Znano je, da so 
Rimljani grške bogove prevzeli ter jih poromanili. Tako srečamo božanska dvojčka 
Kastorja in Poluksa, Jupitrova sinova, kot zaščitnika rimske konjenice39. 

Literatura: 

- Mihovilič, K. 1979, Prstenje i naušnice rimskog doba Slovenije. - v Arh. vest. 30 . 
. R6mische Gemmen aus Aquileia, Sociela Friulana di Archeologia, Agoslo 1996. 
- Klemenc. 1., Kolšek, V., Petru, P. 1972, Antične grobnice v Šempetru. - v Kat. in monog. 9. 

T.1 

T. 1 . risba prsiana v M 1:1 (risal A. Gjura) 

39 Kol pravi bajka, sta pomagala rimski vojski, da je zmagala v bitki pri jezeru Regilus. To se je zgodilo 

v 5. st. pr. n. št.. Seveda pa ju niso upodabljaJi samo na gemah. Nam najbližji je tako relief Kastorja in 
Poluksa s Priscianove grobnice iz Šempetra: Klemenc, Kolšek, Petru, str. 52. 
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Neuigkeiten aus Colatio 
Zusammenfassung 

Die Verfasserin des Beitrags berichtet iiber die Ergebnisse der archaologischen 
Schutzgrabungen im Bereich der antiken Siedlung Colatio (Stari trg bei Slovenj 
Gradec). Unter den Fundstiicken von 1993 rag! bei den Metal1gegenstanden eine zur 
Ganze erha1tene Bronzefibel hervor (Ta fei 1, 1), wahrend unter den Gegenstanden 
aus Ton und Keramik Fragmente von Topfen, Schiisseln und Dreifi.iJ3en iiberwiegen. 
Durch die neueren Eingriffe wurde in dem Raum, wo man wahrend des Ersten 
Weltkriegs die Fundamente eines gro13eren Tempels entdeckte, ein irreparabJer 
Schaden verursacht, da bei den diesmaligen Ausgrabungen eventuelle Baureste nicht 
mehr verzeichnet wurden. 

Bei den Schutzgrabungen in Stari trg bei Slovenj Gradec, die ebenso vom 
Regionalmuseum Koroška durchgefiihrt wurden, fand man auch einen iiberaus 
interessanten Eisenring mit einer zur Ganze erha1tenen Gemme. Auf dieser ist in der 
Seitenansicht einer der Dioskuren dargestelIt, der mit der Rechten ein Pferd am 
ZiigeJ fiihrl. Die Figur ist nackt und bJickt geradeaus, wahrend das Pferd den Kopf 
nach hinten drehl. Der nackte Jiingling halt in der Linken einen Speer, der auf seiner 
linken Schuller ruhl. Uber den Kopf ist eine Kappe gestiilpt. Hinter dem Pferd ist 
eine gekuppelte Saule dargesteiiI. Nach den iibrigen Funden (insbesondere der 
Mi.inzen) in derselben Ku1turschicht wurde der Ring in die zweile Halfte des 1. bzw. 
in die erste Halfte des 2. Jahrhunderts n. Chr. datierI. 
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Damjan Snoj 

SREDNJEVEŠKO MESTNO OBZIDJE V SLOVENJ GRADCU 
Poročilo o arheoloških izkopavanjih 2 

Po dogovoru z go. Miro Strmčnik Gulič, odgovorno konservatorko Zavoda za 
varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor, dr. Petrom Fistrom s Fakultete za 
arhitekturo, g. Iernejem Hudolinom z Restavratorskega centra RS in investitorjem, 
Mestno občino Slovenj Gradec, smo med Il. majem in 10. junijem 1995 nadaUevali 
lani začete arheološke raziskave slovenjgraškega srednjeveškega mestnega obzidja. 

Pogodba za izvedbo arheoloških raziskav je bila podpisana 9. 5. 1995 med 
servisnim podjetjem izvajalca MIC d.o.o., LjUbljana (direktor g. Mitja Ramovš in 
pooblaščeni izvajalec g. Damijan Snoj) in investitorjem, Mestno občino Slovenj 
Gradec, ki stajo zastopala župan g. Janez Komljanec in g. Milan Petek (06-5-3/95). 

Ministrstvo za kulturo je za omenjeno arheološko izkopavanje oz. raziskovanje 
izdalo odločbo št. 617-80/95. 

Arheološka ekipa (dipl. arheolog, dva študenta arheologije in pet delavcev, ki jih 
je najel investitor) je po dogovoru tako z investitorjem kot tudi z ZVNKD Maribor 
pričela z delom na terenu II . maja 1995. 

V sedemindvajsetih delovnih dneh'smo izkopali dve sondi: D in E. Za lokacijo 
obeh sond smo se dogovorili z go. M. Strmčnik Gulič (ZVNKD Maribor), dr. P. 
Fistrom (Fakulteta za arhitkturo) in g. J. Hudolinom (Restavratorski center RS). 

Sondo D (glej mikro lokacij o) velikosti 2 x 20 m smo zakoličili 4 m zahodneje od 
sonde A (1994). Sonda je potekala pravo kotno na obzidje: presekala naj bi 
domnevni obrambni stolp (gI.: Poročilo o georezistenčnih raziskavah, 1994; Koroški 
zbornik 1) in obrambni jarek. 

Po odstranitvi ruše (na abs. viš. od 411,65 do 411,90 m) (SE 1 in 2) smo v 
globini približno 10 cm naleteli na 10 do 20 cm debelo plast zemlje. V osrednjem 
delu sonde (med x = 8,50 in x = 12,30 m) smo namesto ruše odkopali peščeno 
nasutje poti (SE 3), ki smo jo presekali. V kvadrantu 2 pa smo po pričakovanju 
(nadaljujoč delo na lani odkritem delu obzidja) naleteli tik pod zemljo (SE 2) na 
poškodovan temelj obzidja (SE 16). Tudi tukaj je obzidje z zunanje (južne) strani 
poškodoval vkop za visokonapetostni električni kabel (SE 4 in 5) tako, da lice zidu 
ni ohranjeno in zato nismo mogli ugotoviti njegove natančne širine. 

Ohranjena širina temelja obzidja je 150 cm, kar pomeni, da je bil temelj tukaj še 
močneje poškodovan kot v sondi A. Njegov temelj, ki poteka v smeri SZ-IV, je 
zgrajen iz velikih prodnikov. Zgornja vrsta kamnov, iz katerih je sestavljen, je 
vezana z belo apnen o malto, medtem ko so spodnji prodniki samo položeni in brez 
maltne vezave. Največja ohranjena višina temelja znaša 70 cm. 

Na notranji (severni) strani obzidja je že omenjeni zemeljski plasti SE 6 sledila 
debelejša (do 40 cm) ruševinska plast SE 18. Pod njo je bila še ena plast zemlje 
SE 
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/ 
SLOVENJ GRADEC 95 - OBZIDJE 
MIKROLOKACIJA SONDE O 

MERILO M 1:200 

25, v kateri je ležalo več velikih prodnikov, ki so bili očitno del obzidja. V spodnjem 
delu opisane plasti smo našli večjo količino srednjeveške keramike (glej: Foto 1:2). 

Na 130 cm globine se je pričela zadnja plast, ki smo jo izkopali. To je gruščnato 
zemljena plast SE 27, ki smo jo odkopali do absolutne višine 410,00 m. 

Na zunanji Uužni) strani obzidja je plasti zemlje (SE 6) sledila do 60 cm debela 
plast proda SE 19, ki jo je v predelu med x = 3,50 in x = 20 m prek.rivala do 7 cm 
debela peš čena plast SE 10 in 17. Že omenjena sterilna prodnata plast SE 19 se je 
raztezala do začetka obrambnega jarka, toje 6,5 mjužno od obzidja (do x = 9,10 m). 
Prodnato plast sta sekala dva vkopa: že omenjeni vkop za visokonapetostni električni 
kabel (SE 4 in 5) in vkop za optični kabel (SE 8 in 9). Na globini približno 80 cm se 
je začenjala zemljena plast SE 21, v kateri smo našli nekaj fragmentov srednjeveške 
keramike. Debelina plasti je okoli 60 cm. Pod njo se je na globini 130 cm (kot na 
notranj i strani obzidja) začenjala gruščnato zemljena plast SE 28 . 

Kot sem že omenil, se je 6,5 m južno od obzidja pričenja obrambni jarek, ki je 
bil zgoraj prekrit z že omenjeno plastjo peska SE 10 (Foto 1: 1). Sledile so tanke 
plasti: gline SE 11, žganine SE 12, ponovno gline SE 13 in nato še plast zemlje SE 
14. Debelina vseh petih plasti (SE 10-14) znaša okli 12 cm. Sledilo je do 3 m 
debelo 
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Foto 1 

2 
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ruševinsko zasutje SE 15 in 23, ki ga je prekinjala plast zemlje SE 15. Druga plast 
zemlje SE 29 v ruševini se je pojavila samo kot lisa. Obrambni jarek je bil zasut tudi 
z zemljeno plastjo SE 31, medtem ko je dno nekdanjega jarka prekrivala glinena, to 
je meljasta plast SE 32. V vseh plasteh, s katerimi je bil zasut obrambni jarek, smo 
izkopali veliko najdb, od katerih segajo najstarejše v 16. stoletje. Zaradi izjemno 
rušljive in debele ruševinske plasti (skoraj vsak dan se nam je porušil profil) smo z 
veliko napora komaj prišli do dna jarka, ki je bil na sredi več kot 5 m globoko pod 
današnjo površino. Na x:::: 16,5 mje bilo dno na absolutni višini 406,80 m. 

Interpretacija 

Iz pravkar opisanega profila je razvidno, da smo s sondo D presekali obzidje in 
obrambni jarek. Odkriti temelj obzidja je žal še slabše ohranjen kot tisti, ki smo ga 
odkopali lani v sondi A. Raziskave v sondi D niso potrdile domneve, da bi bil na tem 
mestu nekoč stolp. Kjer pa so se pri geoelektričnem kartiranju pokazale največje 
anomalije, smo skoraj v celoti izkopali obrambni jarek. Ta se začne 6,5 m od 
zunanje fasade obzidja. Širina jarka na tem delu je bila približno 14 m (zaradi 
parkirišča ga nismo odkopali v celoti), največja globina na sredini pa je znašala 
skoraj 5 m. V zasut ju jarka smo izkopali veliko količino najdb, predvsem 
fragmentov keramike. Najstarejši kos sodi še v 14. stoletje (T. \:3 ; Foto 2:2), večina 
pa v 15. stoletje in poznejši čas (T. 4: 1 -3; Foto 2:3, 4; 3 :2, 4). Toda to ne pomeni, da 
je bij jarek tudi tedaj že zasut, saj so ga zasuli z odpadnim, to je starejšim 
materialom. 

Veliko najdb smo izkopali tudi znotraj obzidja (Foto 1:2). Najstarejši lonec je bil 
izdelan v času romanike (T. 1:1; Foto 2:1). Številnejše so najdbe iz časa gotike (T. 
2:1; T. 3:1; Foto 3:1, 3) in poznejših obdobij (T. 5:1-3; T. 7:1,3; T. 8:1-3). 

Poleg fragmentov keramike smo izkopali tudi večje število osteoloških najdb. 
NjašteviJneje sta zastopana domači prašič (Sus scrofa domestica) in navadni ali 
gozdni jelen (Cervus sp. seu Cervus elaphus) . Razen njiju smo našli še ostanke 
drobnice (Ovis sp.), govedqa (Bos sp. seu Bos taurus), divjega prašiča (Sus scrofa 
scrofs), ptičev, morda kure (Aves) in navadnega ali poljskega zajca (Lepus sp. seu 
Lepus europaeus), katerega kostni ostanki se skoraj ne razlikujejo od domačega 
kunca (vse osteološke najdbe je določil mag. D. Josipovič). 

Sondo E (glej mikrolokacij o) velikosti 2 x 8 m smo postavili pravokotno ob 
zahodnem obzidju, kjer je obzidje ob hiši (Ozka ulica 2) na zunanji strani razširjeno 
(pare. št. 537 k. o. Slovenj Gradec). Z izkopom smo odkrili temelj opornika -
kontrafora, ki sega 1,5 m v globino. Temelj je zidan iz majhnih in velikih prodnikov, 
vezanih z belo apneno malto. 

Zaradi omejenih sredstev nismo nadaljevali z deli, čeprav je bilo sprva v načrtu, 
da bi sondo E podaljšali in potrdili (ali ovrgli) obstoj obrambnega jarka ob 
zahodnem obzidju . 
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Ozka ulica 2 Ozka ulica 3 

I 

<---

"'9 t ,. 
! 

- SLOVENJ GRADEC 95 - OBZIDJE 

MIKRO LOKACIJA SONDE E 

WERILO 1/ 1:200 

Zaključek 

Srednjeveški Slovenj Gradec je bil zgrajen ob zahodnem robu geografsko zaprte 
slovenj graške kotline, obdane na vzhodu s Pohorjem ter Črnim in Kremžarjevim 
vrhom, na jugu s Paškim Kozjakom in na zahodu z Uršijo goro - Pkšivcem. Prostor, 
kjer se Suhodolnica (Suhadolnica) izliva v Mislinjo, je po naravi ustvarjen za 
upravno središče kotline. 

Rezultati dosedanjih raziskav na omenjenem področju kažejo, da so bila v 
prazgodovini in antiki intenzivno naseljena predvsem obrobja slovenjgraške kottine 
(Legen, Gradišče na vzhodu; Stari trg z gradišči na zahodu). 

V srednjem veku, za časa oglejskega patriarha Bertoida Andeškega, se je tržni 
prostor iz Starega trga prenesel na prometno ugodnejšo lokacijo, na rt slemena 
Dobrave ob izlivu Suhodol nice v Mislinjo. Slovenj Gradec, kot so poimenovali novi 
kraj, je dobil tržne pravice najkasneje leta 1251. Za časa Uh'ika III. Spanheima, 
najkasneje 1267. leta, paje dobil še mestne pravice. V tem času naj bi mesto obdali 
tudi z rahlo bikoničnim obzidjem. Dostop v mesto je bil skozi dvojna mestna vrata 
na severni in južni strani. Pozneje so obzidje večkrat dozidavali in popravljali. V 
času turške nevarnosti so v večjem obsegu obnovili obzidje in jarke, o čemer priča 
cesarski ukaz kmetom iz okolice Slovenj Gradca leta 1448. Pomoč od kmetov pa so 
meščani dobili le ob izrednih razmerah, sicer so morali sami skrbeti za gradnjo in 
popravilo obzidja, jarka in mostov ter stražiti sami. 

Arheološke raziskave v sondi D so pokazale, da se obzidje nadaljuje, vendar so 
nam recentni posegi na tem mestu preprečili natančnejšo dataeijo izgradnje. 
Ponovimo lahko samo lansko ugotovitev, da je bil temeU obzidja zgrajen najkasneje 
v 14. stoletju. Ob tem pa odkriti romanski lonček (T. 1: 1) verjetno sodi v čas pred 
sredo 13. stoletja, ko je Slovenj Gradec dobil tržne oziroma mestne pravice. 

139 



SREDNJEVEŠKO MESTNO OBZIDJE V SLOVENJ GRADCU 

Ovržemo lahko tudi domnevo o obrambnem stolpu, ki so jo dale geofizikalne 
raziskave na tem prostoru. 

Ko smo odkopali obrambni jarek, smo ugotovili, da je od obzidja oddaljen 6,5 m, 
medtem ko je bila sredina jarka približno 10m od obzidja. Ta rezultat je identičen z 
lanskim, ko smo odkrili del jarka v sondi C. Dno jarka na sredi v sondi D je bilo 30 
cm višje kot v sondi C (približno 125 m vzhodneje), kar potrjuje lansko ugotovitev, 
da je spodnja plast (usedlina) nastala zaradi mirne sedimentacije. Iz tega lahko 
sklepamo, da je bila v jarku bolj ali manj stoječa voda, v katero je občasno dotekal 
bolj debelo zrnat material. Čeprav smo v zasut ju jarka izkopali veliko arheoloških 
najdb, nam te, kot sem že omenil, ne omogočajo datirati zasut ja. Na Reichertovi 
upodobitvi Slovenj Gradca iz leta 1864 jarka ni več videti. 

Raziskave sonde Esovpadajo z arhitekturnimi raziskavami celotnega objekta na 
Ozki ulici 2. Z njimi smo rešili dilemo, ali pri razširitvi obzidja ne gre morda za del 
stolpa. Rezultati raziskav so potrdili, da gre za opornik - kontrafor. 

Vsi arheološki podegi na obravnavanih lokacijah so dokumentirani (stratigrafsko 
- SE) z risanimi profili, pa tudi sedmimi fotoskicami, narejenimi s stati va. Vsi 
potrebni posnetki (geodetski, foto črnobeli in dia) so bili prav tako narejeni med 
raziskavami. 

Z arheološkim sondiranjem bi bilo smisJeno raziskati stolp v SZ vogalu obzidja 
in prostor zahodno od sonde E, kjer naj bi bil tudi obrambni jarek. 

Med potekom arheoloških raziskav smo se z go. M. Strmčnik-Gulič in g. M. 
Petkom, pooblaščencem investitorja, dogovorili, da se na lV strani cerkve sv. 
Elizabete opravijo geofizikalne raziskave. Zato prilagam celotno poročilo mag. B. 
Mušiča. 
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KATALOG IZBORA POSEBNIH NAJDB 

T.l: 

l. lonec z okrašen im ustjem iz sivo črne gline, ki je na zunanj i strani okrašen z 
horizontalnimi kanelurami in valovnicami (Foto 1: 1) - 10. do 13. stol. 
2. fr. noge keliha iz sivo črne gline, ki je na zu nanj i strani okrašen z odtisi koleščka -
14. stol. 
3.fr. ustja lonca z ročajem iz sive gline, ki je okrašen z odtisi koleščka. Na vrhu 
ročajaje ornamentirana aplika (Foto 1:2) - 14. stol. 

T.2: 

l. skoraj v celoti ohranjena konkavna pečnica iz rjavo sive gline In brez glazure 
(Foto 2: J) - 14. do 15. stol. 

T.3: 

1. fragmentarno ohranjena konkavna pečnica iz rjavo sive gline in brez glazure (Foto 
2:3) -14. do 15. stol. 

T.4: 

1. fr. ustja lonca z rocajem iz SIVO črne gline, ki je na zunanji strani okrašen s 
trikotniki (Foto 1:3) - 15. stol. 

2. fr. dna oziroma noge čaše (?) okrašen z odtisi. Na dnu sta vrezana dva znaka - črki 

(?) (Foto 2:2, 4) - 15. stoJ. 
3. fr. aplike, ki je bila verjetno na pečnici, iz rumeno rjave gline, na kateri je reliefno 
upodobljen obraz mladeniča spokrivalom (?) (Foto 1:4) - okoli leta 1500. 

T.5: 

1. fr. zgornjega dela lonca z ročajem IZ sivo črne gline, ki je na zunan]l strani 
okrašen z vzporednimi, horizontalnimi kanelurami - 15. do 16. stol. 
2. fr. zgornjega deja lonca z ročajem iz sivo črne gline s premazom, ki je na zunanji 
strani okrašen z vzporednimi, horizontalnimi kanelurami - 15. do 16. stoJ. 
3. fr. ustja in ostenja lonca iz rjava sive gline, ki je na zunanji strani okrašen z. 
vzporednimi, horizontalnimi linijami - 15. do 16. stoJ. 

T.6: 

I. fr. ustja z ostenjem lonca iz. "jave gline, ki je na LUnanjI strani okrašen l 

vzporednimi, horizontalnimi linijami - 15. do 16. stoJ. 
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2. fr. ustja z ostenjem lonca iz ljavo sive gline, ki je na zunanji strani okrašen z 
vzporednimi, horizontalnimi linijami in plastičnim rebrom z odtisi prstov - 15 . do 16. 
stol. 

T.7: 

I. zgornji del lonca z ročaj em iz sivo črne gline, ki je na zunanji strani okrašen z 
vzporednimi, horizontalnimi linijami - 15. do 16. stol. 
2. fr. ustja z ostenjem lonca iz l~iavo sive gline, ki je na zunanji strani okrašen z 
vzporednimi, horizontalnimi linijami - 15. do 16. stol. 
3. skoraj v celoti ohranjen Jonec iz sivo črne gline z enim ročaj em, ki je na zunanji 
strani okrašen z vzporednimi, horizontalnimi kanelurami - 15. do 16. stol. 

T.8: 

I. skoraj v celoti ohranjen lonec iz sivo črne gline, ki je na zunanji strani okrašen z 
vzporednimi, horizontalnimi kanelurami - 16. stol. 
2. fr. ustja z ostenjem lonca iz rjavo sive gline, ki je na zunanji strani okrašen z 
vzporednimi, horizontalnimi linijami - 16. stol. 
3. fr. pokrova iz rjavo sive gline - 14. do 17. stol. 

Vsi predmeti na tablah so v originalu izrisani v merilu 1:2. 
Risal: Aleš Ogorelec 
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Poročilo o geofizikalnih raziskavah 

Kraj: Slovenj Gradec 
Lokacija: jugo-vzhodna stran cerkve sv. Elizabete 

Velikost premerjene površine: 400 m2 

Datum terenskih raziskav: 14. avgust 1995 
Uporabljena geofizikalna metoda: geoelektrično kartiranje po metodi elektrodnih 
dvojčkov - MED (Twin probes). 
Izdelal: mag. Branko Mušič, dipl. inž. geol. 

Namen geofizikalne raziskave 

Z geofizikalnimi raziskavami smo želeli podati oceno arheološkega potenciala na 

področju velikosti 400 m2 ob jugo-vzhodni strani cerkve sv. Elizabete v Slovenj 
Gradcu (sI. 1, 2). Pogoji za terenske meritve so bili razmeroma ugodni. Na končnih 
rezultatih predstavlja nekoliko moteč dejavnik približno 2 m široka 
visokoupornostna linija, ki poteka v smeri sever-jug in predstavlja deloma odziv 
infrastrukturnega objekta , deloma pa je posledica izkopa/jarka za ta objekt. 

Rezultati raziskave 

Področja visokih vrednosti navidezne električne upornosti (NU) so razmeroma jasno 
zamejena. Najvišje vrednosti NU so bile izmerjene v smeri infrastrukturnega objekta 
in vzhodno od njega. V smeri proti cerkvi se vrednosti NU naglo znižajo, kar kaže 
na višjo vlažnost zemljišča. Lahko gre za spremembo konsistence zemljišča iz 
prodnate geološke osnove v peščeno in glinasto . 

Vzhodno od inrrastrukturnega objekta so bile izmerjene visoke vrednosti NU, ki 
anjveljetneje predstavljajo odziv prodnih zasipov. Glede na strukturiranost 
upornostnih anomalij, bi lahko sicer sklepali tudi na to, da gre za odziv arhitekturnih 
ostalin (sI. 6 : C). V tem primeru bi pričakovali, da bi na arhitekturne ostaline 
naleteli pri izkopu za infrastrukturni objekt, ki se nahaja v neposredni bližini (sI. 6). 
Enaki pomisleki veljajo tudi za območje visokih anomalij B (sI. 6). 

Edina visokoujJornostna linijska anomalija, ki lahko predstavlja odziv 
podpovršinskih arhitekturnih ostalin je anomal ija A (sI. 3,4, 5 in 6). 

Glede na rezultate geofizikalne raziskave predlagam testno arheološko sondo na 
področju anomalije A. Položaj sonde na terenu je vrisan na slikah 2 in 6. 
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Slika 1: Po]ožajna skica raziskanega terena. 
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NU pri cerkvi Sv. Elizabeta v Slovenj Gradcu 
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Mittelalterliche Stadtmauer in Slovenj Gradec 
Grabungsbericht 2 

Zusammcnfassung 

Der :z.wcite Tci! des Berichtes uber die Ausgrabungen der miltclalterlichcn 
Stadtmauer in Slovenj Gradec (der erste Teil wurde in der ersten Nummer des 
Sammelbandcs von Koroška veroffentlicht) prasenticrt die Ergebnisse der 
U ntersuchung, die vom 11. Mai bis 10. Juni 1995 stattfand. Die Sonde im Standort 
der ehemaligen Spitalkirche, der HI.-Geist-Kirche, brachte mithilfe dcl' 
geoelektrischen Kartierung zutage, daB die Stadtmauer an dieser Stelle miL einem 
Wehrgraben umgeben war, der 6,5 m von der AuBenfassade der Stadtmauer begann, 
elwa 14 m breit war und des sen graBte Tide fast 5 m betrug. In der Verschi.illung 
des Grabens wurde eine groBe Anzahl an Funden, vor allem Keramikfragmente, 
ausgegraben. Die altesten Fundsti.icke datieren noch aus dem 14. Jahrhundert, di e 
Mehrzahl stammt jedoch aus dem 15. Jahrhundert oder aus spiiterer Zeit. Mit einer 
zweiten Sonde an der Stadtmauer beim Haus in der engen Gasse Nr. 2 wurdc das 
Fundamenl eines Grundpfeilers entdeckt, der in eine Tiefe von 1,5 m reichl. 
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Saša Djura Jelenko 

ZllIRKA RIMSKIH NOVCEV IN ARHEOLOŠKA KORESPONDENCA 
IZ ARHIVSKEGA GRADIVASOKLIČEVE ZBIRKE 

Med inventariziranjem celotne arheološke zapuščine v Sokličevem muzeju, ki sem jo 
opravila kot pripravnica arheologije v Koroškem pokrajinskem muzeju Slovenj 
Gradec, sem poleg že znanih predmetov iz različnih arheoloških obdobij I rregledala 
tudi numizmatično zbirko, v kateri sem od ostalih, večinoma srednjeveških2, odbrala 
27 bronastih rimskih novcev . Med njimi je bil še mali noriški srebrnik (T. 2:7), ki 
pomeni osamljeno keltsko novčno najdbo na naših tleh'. Novce je na našo prošnjo še 
istega leta (1991) sprejel in določil Andrej Šemrov, Numizmatični kabinet, Narodni 
muzej Ljubljana. Za uslugo in mnenje o tej numizmatični zbirki se mu na tem mestu 
toplo zahvaljujem. 

KATALOG NOVCEV (T. 1-3) 

NORlCUM, Tip Magdalensberg , MaS, -, Gobi Ilc, T. 2:7 

AUGUSTUS, 9 - ]4, As, Lug, RlC 237, T. 2:1 

DOMlTIANUS, 81 - 96, As, Rom, RlC ?, T. 3:7 

DOMITlANUS, 87, As, Rom, RlC 356a, T. 3:6 

HADRlANUS, 125 - 128, As, Rom, RIC 678, Imitacija, T. 3:1 

HADRlANUS, L. Aelius, 137, As, Rom, RlC 1067, T. 3:3 

ANTONlNUS PIUS, Diva Faustina 1.,141 - 161, S, Rom, RlC '1, T. 2:4 

ANTONINUS PIUS, Faustina II., 145 - 146, S, Rom, RJC 1379, T. 2:3 

GORDIANUS III., 241, S, Rom, RJC 302, T. 3:4 

CONSTANS, 248 - 250, Cen, Sis, RIC 230, ASIS, T. 1:7 

MAXIMJANUS, 296, Nan, Anl, RlC 61 b, T. 1:6 

I Objavila Mira Strmčnik Gulič v drugi štcvilki Mislinjskega zbornika. 

2 V sklopu urejanja celotne Sokličeve zbirke se ti novci (423 kosov) trenutno nahajajo v Numizmaličnem 
kabinetu in bodu predmet obdelave nJ drugem mestu . 

.1 Nekje v Starcll1trgu je bil nekoč menda že najden keltski srebrnik z napisom Alia; Pahič, S. 1975, 
Slovenj Gradec/Stari trg . - ANSI, 277 
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LICINIUS 1., 309-310, Pol, Sis, RIC 198b, SlS, T. 3:2 

CONSTANTINUS l., CONSTANTINUS II., 316 - 318, Pol,?, RIC?,? 

CONSTANINUS 1., 335 - 337, Pol, ?, RIC ?, ?, Tip Gloria Exercitvs, eno vojaško 
znamenje 

CONSTANTINUS I., CONSTANTINOPOLIS, 336 - 337, Pol, Tes, RIC 230, 
SMTS, 
T. 2:6 

SINOVI CONSTANTINA 1., DIVUS CONSTANTINUS 1., 337 - 347, Pol, Ant, 
RIC 39, SMAN? 

VETRANlO, 350, Mai, Sis, RIC 281, BSIS, T. 3:5 

CONSANTIUS II., 350 - 355, Cen, Tes, RIC 192, SMTS, T. 1:2 

CONSTANTIUS II., 351 - 361, Cen, ?, RIC?, ?, T. 1:1 

V ALENS, 364 - 378, Cen, ?, RIC ?, ?, T. 1:3 

VALENTINIANUS 1. ali VALENS, 364 - 378, Cen, ?, RIC ?, ?, T. 1:4 

VALENTINIANUS T., 364 - 375, Cen, ?, RIC ?, ?, T. 1:8 

VALENTINIANUS I., 367 - 375, Cen, Sis, RIC 14a, BSISC M*IP/, T. 2:5 

NEDOLOČLJIV, l. - 2. stoletje, As, Rom, RIC ? 

NEDOLOČLJIV, 2. pol. 4. st. - I. pol. 5. st., Cen/PCen, ?, RIC?; LRBC?, ?, Tip? 

NEDOLOČLJIV, 2. pol. 4. st. - l. pol. 5. st., Cen/PCen, ?, RlC ?; LRBC ?, ?, Tip? 

HERACLIUS, 612 - 613, 40 Num, Con, MIB 160 b, T. 2:2 

NEDOLOČLJIV, 7. stoletje, 20 Num, ?, MIB ?, T. 1:5 
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Slovenj gradec, Sok1ičeva zbirka. Vse bron. M. 1: 1. 
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Slovenj gradec, Sok.ličeva zbirka. 1-6 bron; 7 srebro. M. 1: l. 
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Slovenj gradec, Sokličeva zbirka. Vse bren. M. 1: l. 
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o izvoru novcev v arhivu Jakoba Sokliča ni ohranjenih najdiščnih podatkov. Za dva 
novca lahko domnevamo od kod sta, saj se je ohranila kartonska ploščica z dvema 
praznima (') vdolbinama za novce (21. 5. 2)4, na kateri je zapisano: 

Rimski denar. 
Najdišče. Čentur pri Kopru 

19405 

Za muzej Soklič v Slovenj 
Gradcu 

Milko Margon 

Novca, ki sta verjetno iz tega najdišča, sta novca Maximianusa in Liciniusa 1. (T. 
J :6; 3:2 )6. 

O provenienci preostalih novcev, ki so bili nekoč menda že kataloško urejeni, 
lahko na podlagi pisma, ki gaje Jaro Šašel 19. maja l. 1950 (19. 10.9.) iz Ljubljane 
poslal Sokliču, predvsem pa na podlagi njegovega članka v AV 57, domnevamo, da 
so verjetno iz rimskega središča Colatio/Stari trg pri Slovenj Gradcu: 

'" V najkrajšem času Vam pošljem ali prinesem rimske novce urejene s/roga po 
katalogu. TudiJotograJlje (novcev?, op. avt.) vrnem čim pre). .. 
... Predvsem pa bi rad vedel, kje točno ste našli novce, ki jih sedaj urejujem ... 

Verjetno je del seznama ali kar cel seznam teh novce v objavljen pri Šašlu (glej 
opombo 7'), kjer pa jih našteva zgolj po imenskem kazalu vladarjev brez 
podrobnejše kronološke sheme. Pri Šašlovem in našem seznamu prihaja do 
določenih razhajanj, kar je razumljivo, saj se je zbirka z leti spreminjala in še 
dopolnjevala. Najpomembneje pa je, da Šašel v istem sestavku prinaša podatek, da 
bi naj novci, ki j ih hrani "Mestni muzej v Slovenjem Gradcu", izhajali iz Starega 
trga in to iz "parcel 72, 194,215,216 in 222 (vse tik ob današnji cesti)" . 

4 V nadaljevanju oznaka za Arhiv Jakoba Sokliča, KPM Slovenj Gradec. Uredili Brigita Rapuc in 
Valerija Grabner, ki sta mi velikodušno nudili pomoč pri pregledu omenjenega gradiva. 

5 Medtem, ko sta števili I in 9 razmeroma dobro vidni, sta drugi dve števili močno obledeli in še najbolj 
spominjata na števili 4 in O. 

6Tako: A. Šemrov. Sprva sem predvidevala, da sta po izvoru del ti. I. zakladne najdbe odkrite 1. 1935 na 
"Malih njivah" v Čenturju. vendar gre verjetno za sporadične najdbe, saj eden izmed teh novcev ne sodi 
v to zakladno najdbo. 

7 Šašel , J. 1954, Arheološko - topografske novosti s področja Colatia in Atransa. - AV 5/1, 157s. V 
arhivu J. Sokliča obstaja fotografija (7. I.), na kateri so predstavljene "rimske izkop ine (del)" Na njej 
so upodobljene 3 posode, 2 oljenki, sredino zavzema reliefna plastika orla, pod njo je nekaj fibul , čisto v 
ospredju pa leži 7 rimskih novcev, od katerih sta, kot izgleda, dva sestercija (1. in 3. z leve). Vsi novci so 
bronasti, le drugi z leve bi lahko bil iz žlahtnejše kovine. 
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KORESPONDENCA 

50-leta bi lahko označili za drugo plodno obdobje arheoloških raziskav na ožjem 
slovenjgraškem področju, če seveda za prvo obdobje senzacionalnih odkritij 
vzamemo Winklerjeva in Schmidova izkopavanja pred in med l. svetovno vojno. 
Obdobje po 2. svetovni vojni je bilo vsaj na arheološkem področju zaznamovano kot 
živahno pretakanje mnenj, izkušenj ter posredovanja gradiva med 1. Sokličem na 
eni, ter Seminarja za arheologijo Univerze v Ljubljani (F. Stare in J. Šašel) in 
Akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana (J. Korošec) na drugi strani. 

Datumsko najzgodnejše je pismo, ki ga je J. Korošec, ustanovitelj Arheološke 
sekcije pri Akademiji znanosti in umetnosti, Ljubljana, naslovil g. Ivanu Sokliču z 
dne 27.6. 1949 (20.l.24.): 

... V imenu Slovenske Akademije znanosti in umetnosti se Vam kot vodja arheološke 
sekcije iskreno zahvaljujem za velikodušnost, s katero ste odstopili sekciji originale 
važnih Winklerjevih tlorisov arheoloških izkopavanj v Slovenj Gradcu. Pošiljam pa 
vam zanesljive kopije teh tlorisov - da bi jih rabili in izpopolnjevali ... 

... Kakor hitro bo čas dopustil, bom obiskal vaš muzej in zanimiv teren Vašega 
mesta s slušatelji arheološkega seminarja na ljubljanski univerzi. 

Iz. leta 1950 imamo ohranjeni pismo in dopisnico, ki ju je Sokliču poslal J. Šašel 
(19 . JO . 9.). Pismo z dne 19. 5. 1950 prinaša že prej omenjene podatke o rimskih 
novcih ter nekaj notic, npr. o najdbi kamnite sekire pri Hovniku v Pamečah. Šašel 
tudi prosi Sokliča: 

... Prosim Vas, če bi mi poslali one podatke, za katere sem Vas prosil v pismu iz 
Prevalj Iki ste ga zadnjič zastonj iskali med papirji! V njem so bila razna vprašanja 
o pripadnosti nekaterih (orig. neakterih, op. avt.) kmetij in mest katasterske 
občine; in ste dejali, da večinoma že imate zbrano ... 

Potem prosim, organizirajte čim bolj med Vašo mladino zbiranje in 
prinašanje arheoloških drobnarij iz njihovih njiv in parcel, ko orjejo, zidajo, 
zasajajo drevesca, kopljejo - in najdejo morda novčke, črepinje posod f??/, kosti, 
drobne kovinske izdelke. In naj si za vsak predmet točno zapišejo, kje so ga našli, da 
bomo imeli čim več opornih točk pri naših raziskavah. Tereni, ki me predvsem 
zanimajo, so ves Stari trg, Legen z Gradiščem in Grajski hrib. 

... Ako res pišete Winklerju, mu pišite, kako cenimo njegovo delo za 
predzgodovino Slovenjgradca in da bomo skušali čim prej zastaviti tam, kjer je on 
nehal. V ta namen se mu posebej priporočamo za njegove bogate izkušnje, namige, 
za njemu poznane arheološke točke in še prav posebej za fotografije predmetov, ki 
jih je odkril. Radi bi tudi vedeli, kje se ti predmeti danes nahajajo Ida bomo mogli 
citirati! Prav posebno srečni bi bili, ako bi nam posredoval fotografije 
staroslovenskih predmetov z grobišča Puščava. Mnogo bi ga še radi izpraševali in 
upamo, da bo nam tem rajši šel na roko, ker je že sam toliko žrtvoval za 
Slovenjgradec, da se od njega začeto delo uspešno nadaljuje. 
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In še dopisnica: 17. 10. 1950 (19. 10. 9.), ki jo je Šašel poslal s Ptuja, ko so 
raziskovali antične ostaJine "po Hajdini" in so odkrivali "nov rimski vodovod" . 

... Če končamo z delom tam še ta mesec ali če bo še vreme, bi zelo rad prišel z dvema 
prijateljema - arheologama za cel teden v Slovenj Gradec. Saj mislim da boste 
mogli posredovati pri kakem kmetu, da se spravimo v kozolec? Radi bi si predvsem 
ogledali teren in napravili na kočljivih točkah nekaj poizkusnih jarkov, da bo 
končana enkrat topografl}a Slovenjgraca in se bo moglo začeti - z resnimi 
izkopavanji - kar Slovenj Gradec že zdavno spet zasluži. 

Sledi Šašjovo pismo brez datuma (19. 10. 9), ki pa se neposredno navezuje na prej 
navedeno dopisnico, saj ŠašeI še vedno govori o izkopavanjih "drugega vodovoda 
stare Poetovione" . 

... Drugo polovico vodovoda pa poiščemo, če bomo živi in zdravi in se nič vmes ne 
vrine, takoj spomladi ... 

Pismo lahko datiramo v november 19508. Prinaša kar nekaj informacij o poteku in 
načinu gradnje tega vodovoda, saj dobro tretjino vsebine zavzemajo prav podatki o 
ptujskih izkopavanjih. Nadaljuje z: 

... Zadnjič ko sem bil pri Vas sem Vam menda povedal, da sem hodil po Gradišču in 
našel na njegovi Trobeljski strani, še nekaj zelo lepo ohranjenih obrambnih teras in 
nasipov. Ko sem se pa vračal v smeri proti Legnu, sem zagledal ležat na kolovozu 
polovico kamenite mevnice, zdi se mi da iz peščenjaka. Mevnica je brez dvoma 
stara; po legenskih grobovih sodeč, ki in direktno časovno opredeljujejo tudi 
Gradi.~če samo - je iz ilirskih časov. Jaz sem jo zanesel do najbližje hiše, to je s 
številko Gradišče / (ali 2?) in jo položil tam na deske, ki so pokrivale drva (in na 
katerih je za obtežitev že bilo nekaj kamenja) in sem naročil srednje stari mami, naj 
pazi na kamen in ga da kvečjemu Vam, če pridete kdaj po njega. Če ne ga pa še 
enkrat sam poiščemo Fotografl}o, ki sem jo na Gradišču napravil (poleg tega pa še 
onega rimskega kamna na steni stare cerkve (verjetno sv. Duha, op. avt.) Vam 
pošljem slej ko prej. Zelo bi me zanimalo, ako ste kaj izvedeli o onem rimskem 
kamnu na Golavabuki. Ali bi mi hoteli napisat, kje bi ga mogel videt? Rad bi 
namreč napravil fotografzjo od njega, ko se bom vrnil začetkom decembra za nekaj 
dni. In kako je z onim bronastim predmetom? Veselim se na tisti čas, ko začnemo 
izkopavat Stari trg-Colatio in se bo Vaš muzej v kratkem pošteno napolnil Z 

arheološkimi starinami. ln mi bomo vedeli precej več povedati o stari zgodovini 
Slovenj Gradca. 

Tokrat je poleg Šaš la podpisan tudi njegov sodelavec Stanko Pahič s pripisom"ki 
vneto proučuje slovenjgraške starine". 

8 Proti koncu pisma prinaša podatek, da se bo "vrnil začetkom decembra za nekaj dni" . 
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Zadnje Šašlovo pismoje bilo napisano 13.7.1953 na Prevaljah. Govori o Šašlovem 
obisku poleti tega leta na avstrijskem Koroškem: 

Prvo kar sem v Dobrli vesi zvedel pa je bila vest, da je (Winkler, op. avt.) v letošnji 
spomladi umrl. In kar me je najbolj bolelo: vsi so mi zatrjevali, da se je celo na 
koncu najbolj veselil arheolo.vkih pogovorov ... 

... Živi pa sta .~e njegova žena in hčerka Obe sta silno ljubeznivi, radi sta mi 
razkazali njeRovo zbirko, ki je kar precejšnja - posebno numizmatična je dragocena 
-; zapiske ki jih tudi ni bilo malo, kot sta pripovedovali, pa sta predali Deželnemu 
muzeju v Celovcu. Celo tako daleč je šla ljubeznivost obeh žena, da sta mi hotele 
dovoliti nekaj predmetov iz zbirke, ki bi mi bili najbolj všeč, na poklan. Kot 
arheolog tega seveda nisem storil; pač pa sem omenil, da bi se Vi - obe Vas poznata 
- zelo veselili, če bi Vašemu muzeju odstop ile predvsem tiste komade, ki se nanašajo 
na danes slovensko ozemlje. Te prošnje nista odklonile. 

Po mojem mnenju bi bilo prav, ko bi slej ko prej pisali v tem smislu in prosili, da 
bi od~topile iz Winklerjeve zbirke tiste kose, ki so iz območja Slovenjega Gradca -
saj jih ni mnogo. Pri tem novce gotovo ne bosta odstopi/e, ker jih želita v celoti 
prodati. Črepinje, razni drugi drobci pa nimajo take cene. Dobro se je podvizati, ker 
lahko zbirka vsak čas zgine Bog ve kam. 

Po omembi Winklerjevih zapiskov, ki da se nahajajo v celovškem muzeju (Dr. 
Dolenz) predlaga Sokliču še izdelavo razglednic z upodobitvijo rimskih kamnov in 
konča z naslovom Winklerjeve hčerke: Frau Starki Brunhilde, Ebemdorf. 

Zadnje pismo je od S. Pahiča (20. 2.6.) z dne 30. 12. 1958. Govori o predmetih, 
ki j ih je za Sokličev muzej prepariral PM Maribor: 

... Takrat Vam prinesem preparirane predmete in odnesem črepinje žare, da jo tukaj 
sestavimo. Bil pa sem opozorjen, da pripadajo po novem zakonu predmeti iz Legna 
Isulica, nož, sekira, žara! (Kramarškov grob, op. avt.) področnemu arheološkemu 
muzeju, v tem slučaju mariborskemu, ki Vam jih tako lahko le posodi v razstavo, da 
bi imeli ljudje Vašega kraja kaj od njih. Mislim, da je na ta način vsem ustreženo, 
zakonu in Vam. Seveda Vam bomo žaro po obnovitvi na enak način vrnili, da boste 
lahko v Vašem muzeju reprezentirali kompleten ilirski grob iz Legna. 

Poleg fotografij arheoloških predmetov (I. 1. 2.), med katerimi je nekaj 
prepoznavnih in so hranjene v graškem Joanneumu (so bile tam tudi posnete?), 
obstaja v tem sklopu še fotografija rimskega nagrobnika (danes vzidan v cerkvi sv . 
Duha v Slovenj Gradcu) in relief Venere na pokončnem kvadru. Le-ta na prvi 
pogled izgleda kot tista iz rimskega grobišča Zagrada pri Prevaljah, vendar ima 
Venera na fotografiji spodnji del baze v celoti ohranjen, tista iz Zagrada paje na tem 
mestu poškodovana. Obstaja v Grazu še kakšna Vene ra iz Colatia? 

Na fotografiji, ki prikazuje grad Gallenhofen (I. 2. 3.) nad Šmartnim, poleg cerkve 
sv. Jurija, je na zadnji strani zapisano, kako je prišlo do uničenja omenjenega gradu 
leta 1945, na koncu paje dodano in podpisano s "Soklič": 
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... Rimski relief sem na§el pred razvalinami - zdaj vzidali v cerkvico sv. Duha. 

Čisto na koncu naj omenim še zapis o "Collatiu" nepoznanega datuma in 
anonimnega avtorja, ki obsega 5 tipkanih strani (18. 6. l. 4.). Na drugi strani prinaša 
naslednje: 

... V današnjem Starem trgu je bilo izkopanega precej materiala: grobov, denarja, 
ostankov hiš, obzidja in temp[a. Nasproti gostilne Karner v Starem trgu je na 
prostoru nekdanjega gradbišča bilo najdeno več ostankov stavb in obzidja ter tudi 
vrhnji del stebra, ki danes nosi streho cerkve na gradu. Vse to je ležalo 2,80 metra 
pod zemljo. Tudi na sadovnjaku južne nekdanje kaplan ije je bilo najdeno več 
rimskih kamnov z napisi, ostankov posodja in drugega. Dalje ob cesti pa J meter 
pod zemljo precej grobov. 

NAMESTO ZAKLJUČKA 

Sokličeva zbirka, 
bronasta fibula očalarka, Pobrežje/Maribor, 
lO. - 8. st pr. n. št., 
daroval g. A. Žižek 

Jakob Soklič je takoj, ko je leta 1933 kot mestni župnik prišel v Slovenj Gradec, 
sprostil raziskovalno vnemo in začel proučevati preteklost mesta. Kot vsestransko 
razgledan, z obsežnim znanjem zgodovine in drugih družbenih ved, je začel zbirati 
arheološke in umetnostnozgodovinske starine. 
Njegov pomen pri ohranjanju arheološke kulturne dediščine predvsem na širšem 
območju Slovenj Gradca bi lahko strnili v naslednje: 

Opazen je precejšen vpliv Jaroslava Šašla, ki si kot mladi arheolog ("antičar" po 
duši) s Sokličem redno dopisuje, ga obiskuje in je na tekočem z novostmi, ki se 
dogajajo na našem terenu. Zaradi pomanjkanja ustrezne strokovne službe Sokliča uči 
osnovnih teoretičnih in metodoloških pristopov (vsak predmet je potrebno ustrezno 
opremiti z najdiščnimi podatki, viri .. . ), zanj oziroma njegov "Mestni muzej" občasno 
opravlja strokovne analize (npr. kataloška obdelava rimskih novcev). 

Soklič se je zavedal pomembnosti predmetov, ki jih je hranil. Na vpogled ali v 
hrambo jih je nesebično posojal inštitucijam, ter tako ponesel ime Slovenj Gradca in 
njegovih bogatih arheoloških terenov v strokovne kroge in publikacije. 
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Stike s slovenjgraškim notarjem Hansom Winklerjem je ohranil vse do njegove 
smrti spomladi leta 1953. Koliko in katere arheološke predmete je Soklič pridobil od 
njega, njegove žene oz. hčerke žal ne vemo natančno . 

Da bi dobili vsaj približno sliko o izvoru arheoloških predmetov, ki jih hrani 
Sokličev muzej vključno z numizmatično zbirko, bi bilo nujno pregledati ali poznati 
odgovore na številna vprašanja, ki mu jih npr. zastavlja 1. Šašel, oziroma zbrati 
pisma od prijateljev, sorodnikov in institucij, s katerimi si je dopisoval. 

Tako ostaja zaradi odsotnosti osnovnih najdiščnih podatkov Sokličeva 

arheološka zbirka kljub njegovi zavzetosti in prizadevanju za ohranjanje kulturne 
dediščine na slovenjgraških tleh okrnjena. Zaradi prisotnosti arheoloških predmetov, 
ki jih je dobil v dar od drugod (očalarka, novci) nedvomno poraja, sicer rahle, 
dvome o njeni avtentičnosti. 

KRATICE 

ANSI - Arheološka najdišča Slovenije 
AV - Arheološki vestnik 
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ARHIVSKO GRADIVO IZ ZBIRKE JAKOBA SOKLIČA 

Valerija Grabner, Brigita Rapuc 

ARHIVSKO GRADIVO IZ ZBIRKE JAKOBA SOKLIČA 

Jakob Soklič (1893-1972) je prevzel službo mestnega župnika v Slovenj Gradcu 
1933. leta. Kot ljubitelj starin je že leta 1935 v prostorih župnišča zasnoval zbirko 
arheoloških. umetnostnozgodovinskih. etnoloških in zgodovinskih predmetov. Z 
muzealijami je opremljal svoje bivalne in delovne prostore. Zbirki se je posvečal in 
jo dopolnjeval vse svoje življenje. 

Po njegovi smrti so bili prostori v prvem nadstropju župnišča urejeni v Sokličev 
muzej. Pri takratni ureditvi muzeja so posvetili posebno pozornost muzealijam. 
Postavitev je ostala nespremenjena do danes. 

Problem ureditve arhivskega gradiva ni bil nikoli izpostavljen. Del gradiva 
(predvsem fotografije) pa so kljub temu že večkrat uporabili za različne namene. 

Leta 1996 smo k reševanju statusa muzeja skupaj z župnijo strokovno pristopili v 
Koroškem pokrajinskem muzeju Slovenj Gradec. V prvi fazi smo popisali vse 
dosegljive muzealije. zbirko novcev (421 kosov) pa smo oddali v obdelavo v 
Numizmatični kabinet Narodnega muzeja v Ljubljani. Ob opravljanju popisa paje še 
posebej izstopal problem neurejenega arhivskega gradiva. ki je bilo "razsuto" po 
predalih. Odločili smo se. da ga uredimo, saj predstavlja sestavni del zbirke . 

Dela smo se lotili po posvetovanju z g. Marijanom Gerdejem. arhivarjem 
Pokrajinskega arhiva Maribor. V dogovoru z župnikom smo vse gradivo prenesli v 
prostore Koroškega pokrajinskega muzeja. Najprcj smo ga pregledali in ga razvrstili 
glede na vsebino. Po arhivskih načelih smo ga uredili v škatle, mape in ovoje ter jih 
ustrezno oštevilčili. Hkrati smo pisali register arhivskega gradiva. Celoten fond 
predstavlja 22 urejenih škatel. Delo je bilo zamudno, tako smo fond gradiva z 
registrom poleg drugega dela pripravljali približno pol leta. 

Gradivo ni ovrednoteno. Uredili smo ga v celoti. neglede na njegovo 
pomembnost, tako da nismo ničesar zavrgli. V neznaten del gradiva, ki je bil 
predhodno urejen, nismo ponovno posegali, ampak smo ga zabeležili v zatečeni 
obliki. 

Z ureditvijo je postalo arhivsko gradivo uporabno in dostopno javnosti. Pod 
določenimi pogoji se lahko uporablja v znanstvene in upravne namene. 

Register. ki ga z namenom seznanitve zainteresirane javnosti objavljamo v celoti. 
služi kot vodič po urejenem arhivskem gradiV11. 
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V ALERIJA GRABNER, BRIGITA RAPUC 

REGISTER ARHIVSKEGA GRADIVA 

ŠKATLA O 

0.1. 
O. 1. 1. 
O. 1.2. 
O. 1. 3. 
O. 1. 4. 
O. 1. 4. 1. 
O. 1. 5. 
O. 1. 5. 1. 

0.2. 
0.2. I. 
0.2.2. 
0.2.3. 
0.2.4. 
0.2.5. 
0.2.6. 
0.2.7. 
0.2.8. 
0.2.9. 
0.2. 10. 
0.2. Il. 
0.2. 12. 

ŠKATLA 1 

1.1. 
1. 1. 1. 
1. 1. 2. 
1. 1. 3. 
I. 1. 4. 

1. 2. 
1. 2. 1. 
1. 2.2. 
J. 2. 3. 
1. 2. 4. 
1. 2. 5. 
1. 2. 6. 
1.2.7. 
1. 3. 
1. 3. 1. 

Cerkveni zakramenti 
Prvo obhajilo - 71 fotografij 
Birma - 7 fotografij 
Krst - 5 fotografij 
Poroka - 19 fotografij 
Zlata poroka - 3 fotografije 
Pogreb - 17 fotografij 
Sokličev pogreb - 138 fotografij 

Cerkvene slovesnosti 
Sokličeva zlata maša - 60 fotografij 
Nova maša AntonaVogrinca, Sv. Vid pri Ptuju - 6 fotografij 
Nove maše - 17 fotografij 
Zlata maša - II fotografij 
Srebrna maša - 1 fotografija 
Slovesnost s škofom, 16. 11. 1969 - 35 fotografij 
Slovesnost s škofom Držečnikom - 24 fotografij 
Procesija, Klanec v Istri - 10 fotografij 
Razno, s Sokličem - 9 fotografij 
Razno - 23 fotografij 
Nova maša Jakoba Sokliča leta 1917 - 3 fotografije 
Blagoslov zvonov - 9 fotografij 

Umetniška dela (fotografije umetniških del) 
Fotografije slik in plastik - 194 fotografij 
Arheološki predmeti - II fotografij 
Notranjosti cerkva - 64 fotografij 
Notranjosti, razno - 19 fotografij 

Arhitekturni spomeniki 
Cerkve - 74 fotografij 
Obnove cerkva - 34 fotografij 
Gradovi - 22 fotografij 
Kapelice in nagrobniki - 6 fotografij 
Razno - 4 fotografije 
Prezidava okrajne hranilnice leta 1938 - 2 fotografiji 
Nadomestna gradnja stavbe na dvorišču župnišča - 8 kosov 
Dogodki v Slovenj Gradcu 
Otvoritev v Galerij i likovnih umetnosti - 12 fotografij 
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1. 3. 2. 
1. 3. 3. 
1. 3.4. 
1. 3. 5. 
1. 3. 6. 

1. 4. 
1. 4. 1. 
1. 4. 2. 
1. 4. 2. 1. 
1. 4. 2. 2. 
1. 4. 3. 
1. 4. 4. 

ŠKATLA 2 

2.1. 
2. 1. 1. 
2. 1. 2. 
2. 1. 3. 

2.2. 
2.2. 1. 
2.2.2. 

2.3. 
2. 3. 1. 
2.3.2. 
2.3.3. 
2.3.3. 1. 
2.3.3.2. 
2.3.4. 
2.3.5. 
2.3.6. 
2.3.7. 
2.3.8. 

2.4. 
2.4.1. 
2.4.2. 

2.5. 
2. 5. l. 
2.5.2. 
2.5.3. 
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Obisk Josipa Broza Tita - 4 fotografije 
Razno - 11 fotografij 
Jegl ičev tabor leta 1938 - 13 fotografij 
Obisk bana dr. Natlačna - 1 fotografija 
Dogodki v Slovenj Gradcu - 3 fotografije 

Osebnosti 
Hugo Wolf - 7 fotografij 
Jakob Soklič - 91 fotografij 
Jakob Soklič, skupinske fotografije - 56 fotografij 
Sorodniki Jakoba Sokliča - 12 fotografij 
Franc Ksaver Meško - 26 fotografij 
Davorin Trstenjak - 1 fotografija 

Šege in navade 
Škoromati, pust - 4 fotografije 
Cvetna nedelja, butara - 1 fotografija 
Razno - 2 fotografiji 

Duhovniki 
Posamezniki - 27 fotografij 
Skupinske - 13 fotografij 

Skupinske - razno 
Izleti - 29 fotografij 

Omizja - 11 fotografij 
Vojaške - 2 fotografiji 
Vojaške l.sv.vojna - Il fotografij 
Zaplemba zvonov v l.sv.vojni - 1 fotografija 
Razno - 10 fotografij 
Športne - 2 fotografij i 
Družinske - 25 fotografij 
Ministranti - 4 fotografije 
Slovenj Gradec - 7 fotografij 

Posamezniki 
Portreti - 58 fotografij 
Manjše skupinske (2 do 3 osebe) - 24 fotografij 

Slovenj Gradec 
Požar leta 1903 - I I fotografij 
Panorama - 28 fotografij 
Mestno jedro - 21 fotografij 



2.6. 
2. 6. 1. 
2.6.2. 
2.6 . 3. 
2.6.4. 

2.7. 
2.7. 1. 
2. 7.2. 
2. 7.3. 
2.7.4. 
2.7.5. 

2.8. 

ŠKATLA 3 

3 

3.1. 
3. l. 1. 
3. 1. 2. 
3. 1.3. 
3. 1. 4. 
3. 1. 5. 
3. 1. 5. 1. 
3. 1. 5. 2. 
3. 1. 6. 
3. 1. 6. 1. 

3.2. 

3.3. 
3.3. l. 
3.3.2. 

3.4. 
3.4. 1. 
3.4.2. 
3.4.3. 

3. 5. 
3. 5. 1. 

VALERUA GRABNER. BRIGITA RAPUC 

Panorame 
Stari trg - 6 fotografij 
Benetke - I J fotografij 
Razno - 32 fotografij 
Huda luknja, UršJja gora, Pohorje - 28 fotografij 

Prosveta in kultura 
Igre - 12 fotografij 
Orkester - 6 fotografij 
Šola - 18 fotografij 
Pevski zbori - 10 fotografij 
Razno - J fotografija 

Razno - 9 fotografij 

Razglednice naslovljene na družino Žižek (Šmartno) 

Evropa 
Švica, Španija, Anglija - 7 razglednic 
Francija - 21 razglednic 
Češka, Slovaška, Poljska - 39 razglednic 
Nemčija - 15 razglednic 
Avstrijske dežele - 48 razglednic 
Avstrijska Koroška - 24 razglednic 
Graz - 5 fotografij 
Italija - 8 razglednic in 2 knjižici vedut 
Južna Italija - 21 razglednic 

Hrvaška in ostale dežele Jugoslavije - 31 razglednic 

Druge dežele 
Pravoslavne dežele - 29 razglednic 
Azija - 4 razglednice 

Slovenija 
Koprska škofija - 5 razglednic 
Ljubljanska škofija - 31 razglednic 
Mariborska škofija - 28 razglednic 

Razno 
Cerkveni motivi - 10 razglednic 
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3.6. 
3. 6. 1. 

ARHIVSKO GRADIVO IZ ZBIRKE JAKOBA SOKLIČA 

Razglednice naslovljene na Jakoba Soldiča 
Motivi krajev - 422 razglednic 

ŠKATLA 4 

4. Razg\ednice naslovljene na Jakoba Sokliča 

4. 1. Cerkve 
4. 1. 1. 
4. 1. 2. 

4.2. 

4.3. 
4. 3. 1. 
4.3.2. 

ŠKATLA 5 

5. 
5. 1. 
5. 1. 1. 

5. J. 2. 
5. 1. 3. 
5. 1. 4. 

ŠKATLA 6 

6. 1. 
6. 1. 1. 
6. 1. 2. 
6. 1. 3. 
6. 1. 4. 

6.2. 
6.2. 1. 
6.2.2. 
6.2.3. 

Zunanjosti cerkva - 190 razglednic 
Notranjosti cerkva - 133 razglednic 

Umetniške - 150 razglednic 

Sorodniki, pomembnejše osebnosti 
Sorodniki - 147 razglednic 
Pomembnejše osebnosti - 186 razglednic 

Razg\ednice naslovljene na Jakoba Sokliča 
Razno 
Prazne - 294 razglednic 
Drugi naslovniki - 34 razglednic 
Notranjosti - 6 razglednic 
Čestitke - 521 čestitk 

Razno, voščila 
Splošna - 244 voščil 
Pomembnejših osebnosti - 67 voščil 
Ob zlati maši - 15 voščil 
Sorodniki - Il voščil 

Voščila 

Prazna - 8 kosov 
Prvi del voščil - 65 kosov 
Umetniška - 31 kosov 

ŠKATLA 7 

7. 1. Album fotografij, rjavordeče barve 
208 - fotografij 
141 - razglednic 
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7.2. 

7.3. 
7.3. I. 
7.3.2. 
7.3.3. 

ŠKATLA 8 

VALERIJA GRABNER, BRIGITA RAPUC 

Album s cvetličnim motivom 
l 16 - fotografij 
140 - razglednic 

Razno 
Slovenj Gradec trg - 1 fotografija 
Portret duhovnika - 1 fotografija 
Panorama Jeruzalema - fotografija 

8. 1. Album sive barve - 22 fotografij 

8. 2. Album modre barve - 72 fotografij 

8.3. Album v rdeči škatli - 42 fotografij 

8.4. Album v rjavi škatli - 19 razglednic Bleda 

ŠKATLA 9 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 
9. 5. 1. 
9.5.2. 
9.5.3. 
9.5.4. 

9.6. 
9.6. 1. 
9.6.2. 
9.6.3. 
9.6.4. 
9.6.5. 
9.6.6. 
9.6.7. 
9.6.8. 

Album rjave barve - 12 fotografij 

Negativi na steklu - 14 kosov 

Negativi - 38 kosov 

Schriften und Zeichnungen der Schi.iler an der 4 klassigen 
Volksschule in Windischgraz, 3. April 1873, delovni zvezek 

Razno 
Pod napisi - 30 kosov 
Obvestilo o poroki - 8 kosov 
Vizitke - 132 kom 
Vizitke Jakoba Sokliča - 15 kosov 

Podobice 
Splošne - 188 kosov 
V spomin na sv. mašo - 65 kosov 
V spomin na sv. mision - 24 kosov 
V spomin na prvo obhajilo Sokličeve matere - 1 kos 
V spomin na zlato mašo 1. Sokliča - 27 kosov 
V spomin na 30. letnico mašništva J. Sokliča - 6 kosov 
V spomin na sv. birmo - 38 kosov 
Križev pot - 14 kosov 
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9.7. 
9.7. 1. 
9.7.2. 

9.8. 
9. 8. 1. 

ARHIVSKO GRADIVO IZ ZBIRKE JAKOBA SOKLIČA 

Brošure 
S svetno vsebino - 77 kosov 
S posvetno vsebino - J 4 kosov 

Diapozitivi 
Sv. Leopold, Padova - 8 kosov 

ŠKATLA 10 

10.1. 
10. 1. 1. 
10. 1. 2. 
10. 1. 3. 
10.1.4. 
10.1.5. 

Vabila 

10.2. 

10.3. 

10.4. 

ŠKATLA 11 

11. 1. 
I!.!.!. 

ŠKATLA 12 

12. l. 
12. !. 1. 
12. 1. 2. 
12. 1. 3. 
12. 1. 4. 

12.2. 
12.2. !. 
12.2.2. 

12.3. 

12.4. 

178 

Vabila na razstave - 327 kosov 
Vabila na sveto mašo - 9 kosov 
Vabila, zloženke - 95 kosov 
Vabila, splošna - 2 kosov 
Vabila na kosilo - 3 kosov 

Spored - 33 kosov 

Gledališki list - 2 kosa 

Muzejske zloženke - 5 kosov 

Katalogi 
Razstavni katalogi - 63 kosov 

Turistični material 
Vodniki - tuji - 9 kosov 
Vodniki - domači - 8 kosov 
Zgibanke - tuje - 48 kosov 
Zgibanke - domače - 29 kosov 

Reklame 
Knj ižne ponudbe - 10 kosov 
Druge reklame - 12 kosov 

Plakati, Koroški festival leta 1951 - 2 kosov 

Brošure - 10 kosov 



ŠKATLA 13 

13.1. 
13.1.1. 
13. 1. 2. 
13. 1.3. 
13. 1. 4. 

13.1.5. 
13. 1. 6. 
13. L 7. 

13. 1. 9. 

13. 1. 10. 
13. 1. I 1. 
13. L [2. 
13. 1. l3. 
13. 1. 14. 

13. 1. 15. 
13. L 16. 
[3. 1. 17. 

13.1.18. 

13. 1. 19. 

13.2. 
13.2. 1. 

13.2.2. 

13.2.3. 
13.2.4. 

13.2.5. 
13.2.6. 
\3.2.7. 
13.2.8. 
13.2.9. 
13.2. 10. 
13.2. II. 
[3.2. 12. 

VALERIJA GRABNER. BRIGITA RAPUC 

Note 
Johann Strauss, Valček za klavir, naslovna stran - I list 
Guido Forstner, Festmarsch, Celovec, l.dec. 1865 - rokopis 
Gyrowetz, Ouverture aus Aladin oder das Notwendige 
Conradin Kreutzer, Lied des Bettlers aus Raimunds 
Zauberspiele der Verschwender - rokopis 
H. Proch, Lieder - Walzer, pet valčkov - [O strani 
Brez avtorja, valčki - 3 listi, 
e. Haslinger, Fantasie ou Potpourri, tema iz opere 
Robert le diable, uvertura 

Joseph Hayden und Stephan, Lieder fUr das Klavier - rokopis, 
4 listi 
Johann Strauss, Fest - Quadrille 
Brez avtorja, sonati na za violino, 5 stavkov - 1 list 
W.A. Mozart, sonata v C - duru, za klavir in violino 
S. Thalbery, Romance variee, za klavir 
Brez avtorja, uvertura iz opere Vestalin Spontini, (za klavir 
štiri ročno ) 
Tobias Haslinger, Militarisches rondo za klavir 
Franz Forstner, Potpourri za Bebette Peritz 
Brez avtorja, Vorspiel, za orkester - rokopis, 8 listov 
Kosto Selak (F.Smit), Poslednja prošnja, Marjetki Potočnik, 
1966 - 2 lista 
Josip Andrič, O Lužici (dve pesmi za glas in klavir), Zagreb, 
1958 - 2 list 

Hugo Wolf 
Notno črtovje z napisom Acht Lieder, komponiert von Hugo 
Wolf - 2 lista 
Rodovnik - Abnentafeln beriihmter Deutscher, Hugo Wolf, 
Bearbeitet von Dr. Walther Rauschenberger 
Rodovnik, Wolfov rod - 2 kosa 
Franc Ogrin, Hugo Wolf, Gimnazija Ravne, šol. leto 1962/63, 
zaključna naloga - 23 strani 
Življenjepis Huga Wolfa - 2 kosa 
Časopisni članki o Hugu Wolfu - 6 kosov 
Fotografije - 4 kosov 
Razglednica - 1 kos 
Fotografija - Hugo Wolfs Arbeitszimmer 
Spored - 5 kosov 
Ob 130. obletnici rojstva Huga Wolfa - 7 kosov 
Glasbena šola Slovenj Gradec, brošura - 2 kosov 
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13. 2. 13. 

13.3. 
13. 3. l. 
13.3. 2. 
13.3 . 3. 
13. 3. 4. 
13. 3. 5. 

13.3.6. 
13. 3. 7. 

13.3. 8. 
13.3. 9. 
13. 3.10. 
13. 3. 11. 

13.3 . 12. 

13.4. 
13. 4. 1. 
13.4.2. 
13.4.3. 
13. 4. 4. 
13.4.5. 
13. 4. 6. 
13.4.7. 
13. 4.8. 
13. 4. 9. 
13.4.10. 
13. 4. 11. 
13.4.12. 

ŠKATLA 14 

14. 

14.1. 
14. l. 1. 
14.1.2. 
14.1.3. 
14. 1. 4. 
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Audio kasete z glasbo Huga Wolfa - 3 kosi 

Guido Forstner 
Pisma - 54 kosov 
Pismo staršem - I kos 

Osmrtnica - I kos 
Vpoklic v vojsko - I kos 
Marburger Zeitung, 
leto XI, št. 71, 14. luni 1872 - l kos 
leto XI, 18. luni 1872 - 2 kosa 
Stran iz knjige z naslovom Erinnerung Guido Forstner 
Liebeszauber, Polca fran~oise, componiert von Guido Forstner 
- 11 listov 
Razno - 2 kosa 
Beležka - 1 kos 
Dopisnice naslovljene na Franza Forstnerja - 8 kosov 
Pisemska ovojnica z naslovom Franz Forstner, okrožni sodnik 
- 2 kosa 
Posetnice - 3 kosi 

Johanna Rotondi pI. Arailza roj. Forstner 
Osmrtnice - 55 kosov 
Osmrtnice umrlih v Slovenj Gradcu - 19 kosov 
Osmrtnice objavljene v časopisih - 6 kosov 
Zahvala ob smrti - I kos 
Spričevalo - I kos 
Potni list - 1 kos 
Rojstni in krstni list - 1 kos 
Mrtvaški list - 1 kos 
Obvestilo o poroki - 30 kosov 
Fotografije - 3 kosi 
Obveznica na ime Franza Forstnerja - 1 kos 
Risba (pokrajina), svinčnik, podpis Adolf - I kos 

Časopisi, revije 

Oznanilo 
Leto 1., 1945/46 - 47 kosov 
Leto II., 1946/47 - 7 kosov 
Leto III., 1947/48 - 37 kosov 
Leto IV.) 1948/49 - 23 kosov 



14.2. 
14.2. l. 
14.2.2. 

14.3. 
14. 3. 1. 

14.3.2. 

14.4. 
14.4. 1. 

14.5. 
14. 5. 1. 
14.5.2. 

14.6. 
14. 6. 1. 

14.7. 
14.7. 1. 

14.8. 

14.9. 
14.9. 1. 

14.10. 
14. 10. 1. 
14.10.2. 

14. 11. 
14.11.1. 

14.12. 
14. 12. 1. 
14.12.2. 

14.13. 
14. 13. 1. 

14.14. 
14.14. I . 
14.14.2. 

VALERIJA GRABNER, BRIGITA RAPUC 

Bilten 
Leto 1., 1948 - 2 kosa 
Leto II., 1949 - 4 kosi 

Verski list 
Letal., 1946-3 kosi 
Leto III., 1948 - 2 kosa 

Vera in dom 
Leto III., 1951 - 1 kos 

Družina 
Leto IV., 1955 - 1 kos 
Leto IX., 1960 - 1 kos 

Katoliški glas 
Leto XXIII., 1971 - 1 kos 

Nedelja 
Leto XXV., 1954 - 1 kos 

Tujejezične verske revije - 8 kosov 

Domoljub 
Leto 44, št. 17,29.4.1931 - 1 kos 

Slovenija 
Leto II., št. Il, 17.3.1933-1 kos 
Leto V., št 30, 24.7. 1934 - 1 kos 

Nova doba 
Leto III., št. 21,17.2.1921- 1 kos 

Slovenski poročevalec 
Leto VI., št. 119,6.9.1945 - 1 kos 
Leto X., št. 157,7.7.1949 - 1 kos 

Večer, 

Leto XXll., št. 286, 12.12. 1966 - 1 kos 

Kurent 
Leto X., št. 10, SI. Gradec, 9.2.1932 - 1 kos 
Leto XX., št. 1, SI. Gradec, pust 1941 - 1 kos 
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14. ]5. 
14.15.1. 

14.16. 
14. 16. 1. 
14. 16.2. 

14.17. 
14. 17. 1. 

14.18. 
14. 18. 1. 

14.19. 
14. 19. 1. 

14.20. 
14. 20. 1. 

14.21. 
14.21.1. 

14.22. 
14.22. 1. 
14.22.2. 

14.23. 
14.23. 1. 

14.24. 

14.25. 

ŠKATLA 15 

15. 

15. 1. 
15. 1. 1. 

15.2. 
15. 2. 1. 
15.2.2. 
J5. 2. 3. 
15.2.4. 
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Knjižcvni glasnik MD 
Leto VIII., št. 1, junij 1964 - 1 kos 

Koroški fužinar 
Leto IV., št. 3 - 4, l.maj 1954 - I kos 
Lelo VI., št. 10-12,29. 11. 1956-1 kos 

Tovariš 
Lela XVII., št. 29, 23 . 7. 1961 - 1 kos 

Društvenik 
Leto 1931, št. 4 - 1 kos 

Delo 
RTV spored, 22 . - 28. oktober - I kos 

Ognjišče 

Leto III, št. 8, 1967 - 1 kos 

Planinski vestnik 
Leto 1965, št. 7 - I kos 

Glasnik ISN pri SAZU 
Lela I., št. 4, junij 1957 - I kos 
Leto IV., št. 3, 1962 - I kos 

Karntner Landsmannschaft 
Nr. J 3, Celovec, 3.4.1919 - I kos 

Schweitzer Nachrichten, 1951 - 1 kos 

Razno - 2 kosa 

Časopisi 

Ilustrirani Slovenec 
Leto VI., št. 14, 6. 4. 1930 - J kos 

Slovenec 
Leto 58, št. 292, J 931, 24 . 12. - I kos 
Leto 63, 1935 - 5 kosov 
Leto 64, 1936 - 2 kosa 
Leto 68, 1940 - 1 kos 



15.2.5. 
15.2.6. 

15.3. 
15. 3. 1. 

15.4. 
15.4. l. 
15.4.2. 

15.5. 
15.5. I. 
15.5.2. 

15.6. 
15.6. I. 

15.7. 
15. 7. l. 
15.7.2. 
15.7.3. 

ŠKATLA 16 

16.1. 
16. l. I. 
16. 1. 2. 
16. J. 3. 
16. 1. 4. 
16. 1.5. 
16. 1. 6. 
16. 1. 7. 
16. 1. 8. 

16.2. 
16.2. 1. 
16.2.2. 

16.3. 
16. 3. I. 
16. 3.2. 
16.3. 3. 

16.4. 
16.4. J. 

VALER1JA GRABNER, BRIGITA RAPUC 

Leto 69, 1941 - 2 kosa 
Leto 73, 1945 - 1 kos 

Slovenski dom 
Leto I., št. 288, 17.12.1936 - 1 kos 

Istra (Zagreb) 
Leto XI., 1939 - 3 kosi 
Leto XII., 1940 - 19 kosov 

Straža v Viharju 
Leto V., 1939, št. 21- 1 kos 
Leto VI., 1940, št. 34 - 1 kos 

Mali list 
Leto II., 1924 - 6 kosi 

Ponedeljski Slovenec 
Leto VII., 1934 - 41 kosov 
Leto VIII ., 1935 - 48 kosov 
Leto IX., 1936 - 29 kosov 

Časopisni izrezki in časopisi 
Članki o Jakobu Sokliču, domači - 16 kosov 
Članki o Jakobu Sokliču, tuj i - 2 kosa 
Članki o Mešku - 5 kosov 
Članki o Slovenj Gradcu, domači - 23 kosov 
Članki o Slovenj Gradcu, tuji - 3 kosi 
V spomin - 2 kosa 
Članki o Primorski - 4 kosi 
Razno - 14 kosov 

Tuji članki 
Italijanski - 3 kosi 
Nemški - 6 kosov 

Smrt 
Osmrtnice - 1 I kosov 
V spomin ob smrti - 31 kosov 
V spomin ob smrti Jakoba Sokliča - 6 kosov 

Družina Verhnjak 
Prepis rojstnega in krstnega lista Viljema Verhnjaka, 
31.3. J 933 
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16.4. 2. 

16.5. 
16.5. 1. 
16. 5. 2. 
16. 5.3. 
16.5.4. 
16.5.5. 
16.5.6. 
16.5.7. 
16. 5. 8. 

16.6. 
16.6. 1. 

16. 6.2. 
16. 6.3. 
16.6.4. 
16. 6. 5. 
16. 6. 6. 

16.6. 7. 
16.6.8. 
16.6.9. 

16.6. ID. 

16. 6. 11. 
16.6. 12. 
16.6.13. 
16.6. 14. 

16.7. 
16.7.1. 
16.7.2. 
16.7.3. 

16.8. 
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Poročni list: Anton Verhnjak in Josefa Apšner, Il.maj 1902 

Prevedene listine 
1. Juli 1377, Wien 
30.april 1251, Windischgraz 
I5.april 1479, Graz 
28.april 1600, Laibach 
3. Juli 1634, Windischgraz 
18. Dec. 1618, Graz 
6. Mai 1601, Windischgraz 
Starotrška kronika - prepis, str. 512 

Zapuščina družine Pototschnig 
Geldgebarung fi.ir frau ing. Mary Pototschnig, 27.feb. 1929 
- 1 kos 
Pisma dr.Karla Sirka Oskarju Reitterju, 1921-1923 - 2 kosa 
Pisma Oskarja Reitterja dr. Kadu Sirku, 1923 - 3 kosi 
Zadolžnica za Mary Pototschnig, 1920 - 1 kos 
Obvestilo o vojnem posojilu Mary Pototschnig, 1919 - 1 kos 
Vloga Mary Pototschnig o izpisu sinov iz državljanstva, 1921 
- 2 kosa 
Pismo Karla Sirka Mary Pototschnig, 1921 - I kos 
Spričevala Heinricha Pototschniga, 1917 - 1925 - 9 kosov 
Dogovor o najemu prostorov med Energieversorgung 

Si.idsteiermark in Mary Pototschnig, 1941 - 6 kosov 
Kuverta in odrezek o plačani najemnini za november in 
december 1941 - 2 kosa 
Pismo Paule Mary Pototschnig, 1941 - I kos 
Propagand ni material NSDAP - 1 kos 
Propagand ni material, IO.X. 1941, Celovec - 3 kosi 
Časopisni članek o Heinrichu Pototschnigu - I kos 

Oporoke 
Oporoka - Biaggio Chiades, II.X. 1831 - 2 lista 
Oporoka - Biaggio Chiades, Gorizia, II .X. 1831 - 4 listi 
Zapuščina, začetek dokumenta z A Michele Pietro, ed Anna 

GratelIi e SoreIla Merko ... 24. December 1839 - 2 lista 

Ovoji za listine z datumi in povzetki vsebine listin - 25 kosov 
- 1284, Oktober 12., Cividale 
- 1284, Oktober 13 ., Cividale 
- 1292, Sept. 13., Cividale 
- 1293, 10.in 12. September, Cividale 
-1311,(?1313?),Januar22., Udine 
- 1331, Sept. 2, Udine 



16.9. 
16.9. 1. 

16.9.2. 
16.9.3. 

16.9.4. 
16.9.5. 
16.9.6. 
16.9.7. 

16.9.8. 

16.9.9. 
16.9.10. 

16.9. Il. 

16. 10. 
16. 10. 1. 
16.10.2. 
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- 1334, 2. Reg. 
- 1335, Juni 24., Ljubljana 
- 1350, Marc 25., Sacile 
- 1361, Maj 15., Wien 
- 1364, Marc 13., Wien 
- 1377, Juli 1., Wien 
- 1396, Juni 30., Wien 
- 1397, Marec 13., Wien 
- 1436, Januar 25., Graz 
- 1442, Juli 15.,W.Graz. 
- 1453, Januar 25., Wr. Neustatt 
- 1460, Stadtrechte von Windischgraz 
- 1471, Marc 20. 
- 1471, April 9., Roma - 2 listini 
- 1478, Marc l., Graz - 2 listini 
- 1479, April 15., Graz 
- 1484,Marc2 
- 1588, Marc 15., Graz 

Listine in dokumenti za faro Sv. Ulricha v Podgorju 
Dopis lavantinskega konsistorija iz Maribora, 1883 - 1887 
- 3 kosi 
Dopis lavantinskega škofa Mihaela, 1904 - 1 kos 
Dopis lavantinskega knezoškofijskega ordinariata, Maribor, 
4.3.1932-1 kos 
Dopis, Maribor, 19. oktober 1841 - 1 kos 
Zapisnik, Stari trg, 1838 - 1 kos 
Expensar za farno cerkev Sv. Ulricha v Podgorju, 1881 - 1 kos 
Poravnava, dokument Okrožnega sodišča Slovenj Gradec 
19.dec.1881 - 4 listi 
Dopis lavantinskega ordinata iz Maribora 28. februarja 1889 
- 1 list 
Poravnava okrajnega šolskega sveta Podgorje, 12. december 
1899 - 1 kos 
Sejni zapisnik, Podgorje, 29. maj 1881 - 1 kos 
Dopis Občinskega urada Podgorje davkariji v Slovenj Gradcu, 
17. april 1912 - I kos 

Zaključki okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, 
kopije - 27. maj 1912 - 1 kos 
- 28. maj 1912 - 2 kosa 

Dokumenti o Vodrižu 
Vorrnerhung, Vodriž, 17. julij 1800 - 1 kos 
Ich Jakob, Vodriž, 18. julij 1800 - 1 kos 
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16. 10.3. 

16. 11. 
16.11.l. 
16.11.2. 

16.11.3. 

16.11.4. 

16. II. 5. 

16.12. 
16. 12. 1. 
16.12.2. 

16.13. 

16.14. 

16.15. 
16.15. l. 
16. 15.2. 
16. 15.3. 
16.15.4. 
16.15.5. 
16.15.6. 
16.15.7. 
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Vodni žig - 1 kos 

Dokumenti o Slovenj Gradcu 
Pobotnica - Windischgraz, 28. marec 1799 - I kos 
Jakob Anton (?), Windischgraz, 16. februar 1781 - I kos 

Intrims Schrie, Windischgraz, 27.oktober 1795, Anton Satorij 
- 1 kos 
Listina škofa Johanna Marcusa Rosettija, Windischgraz - 3 listi 
(in nemški prevod) 
Listina s tremi rdečimi pečati, 23.september 1811, 
Windischgraz - 3 listi 

Razno 
Ich Farg Miiiiner, listina iz leta 1521 
Extrarit dec Registrec de Petat Civil qui ... , listina v francoskem 
jeziku, z žigom Emp. Fran. 75, v zelo slabem stanju 

Listina iz leta 1422 in 4 fotografije listine, ki je v zelo 
slabem stanju, dopis dr. Milka Kosa, 6.januar 1959 

Listina iz leta 1416 in 6 fotografij 

Napisi 
Napisi na kipu matere Božje na Legnu, kuverta - 2 zapisa 
Nekrolog posvečen F.K. Mešku 
Napis na votivni sliki v cerkvi sv. Duha (1450 - 60) 
Napis na nagrobni plošči MaximiJiana grofa Thurna Valsassina 
Napis na sliki Rafaela Sanlia (1795) 
Napisi na nagrobniku pri oltarju SV.Katarine 
Napisi na nagrobniku Josepha Pichlerja - rokopis 

17. 1. Franjo Golob, mapa - 1 reprodukcija, 11 originalov 

17.2. Prof. Cvetko Ščuka, Trst - Načrti za slikanje cerkve v Klancu 
- 6 listov 

17.3. p. Gabriel Humek, serija linorezov - 4 originali 

17.4. R . Hirschler, St. Antonio - original 

17.5. Le Šli, 28. 10. 1962 - 2 originala 
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17.6. 

17.7. 

17.8. 

17.9. 

17.10. 
17. 10. 1. 
17.10.2. 

17.11. 

17.12. 
17.13. 

17.14. 

17.15. 

17.16. 

17.17. 

17.18. 

17.19. 

17.20. 

17.21. 

17.22. 

17.23. 

17.24. 

17.25. 

17.26. 
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Miha Maleš - 7 reprodukcij, 1 original 

Alojz Jerčič, čestitka, svinčnik, 1971 - original 

Grad v Starem trgu, (tuš, svinčnik) Mary Melnitzky, 
1916 - 2 originala 

Andrej Grošelj, lesorez, 1966 - original 

France Gorše 
Klanec v Istri, 1926, svinčnik - original 
Naša Jera, 1925, Klanec v Istri, svinčnik - original 

M. Tršar, Vroče popoldne, 1941 - original 

Tinca Stegovec, portret, dec. 1950 - original 
E. Stelzer, risba, 1912 - original 

France Mihelič, risbi, oglje, svinčnik - 2 originala 

Ervin Long, Gloria, 1932 - 2 originala 

V. Pistor, St. Veit an der Tristing, akvarel - original 

Jože Brumer, Ave Maria, 1948, tuš - original 

K. A. Brendel - 1 kom 

A. Kokalj, Gotska bordura - original 

Ivan Pengov, načrt žiga za Župnijski urad 
Šmiklavž pri Slovenj Gradcu - I list 

Barvne reprodukcije - 18 kosov 

Črno - bele reprodukcije - 14 kosov 

Črno - bele fotografIje, tisk - 5 kosov 

Neznani slikar, Križev pot, tisk - II kosov 

Ex libris - 24 kosov 

Neznani avtor, Skica sklepa, svinčnik - original 

187 



17.27. 

17.28. 

17.29. 

17.30. 

17.31. 

17.32. 

17.33. 

17.34. 
17.34. l. 
17.34.2. 
17.34.3. 
17.34.4. 
17.34.5. 
17.34.6. 
17.34.7. 
17.34.8. 
17.34.9. 
17.34.10. 
17.34. Il. 
17.34. 12. 
17.34.13. 
17.34.14. 
17.34. 15. 

17.34. 16. 

17.35. 

17.36. 

17.37. 
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Inicialke s prizori iz Svetega pisma, izrezane jz knjige 
- 91 kosov 

Neznan avtor - 2 originala 

Načrt ubožne hiše v Slovenj Gradcu, Constantin Constantini, 
Wolfsberg - 1 kos 

Zemljevid Mislinjske doline - 1 kos 

Fotografije - Topographia Ducatus Stiria, Vischer - 2 lista 

Mapa - Deutsche Gesellschaft flir christliche kunst, 1927 
- 34 strani teksta in slik, 7 strani fotografij 

Grb mesta Slovenj Gradec - 15 kosov 

Zapuščina Marzelline Bertele 
Portreti Marzelline Bertele - 14 kosov 
Marzellina v družbi z drugimi osebami - 6 kosov 
Fotografije otrok - 24 kosov 
Fotografije Hansa - 3 kosi 
Fotografija ženske - 1 kos 
Skupinske fotografije - 4 kosi 
Litografija - Lilienfeld - 1 kos 
E. Preim, risba, svinčnik - original 
Razno - 7 kosov 
Zavarovalniške police - 4 kosi 
Dopisi ladranske zavarovalne družbe - 4 kosi 
Obrazci nemškega rajha - 3 kosi 
Otroške izkaznice - 2 kosa 
Karta za obleko - 1 kos 
Potni list Marzelline Bertele von Grenadenberg (Deutsches 
Reich) - 1 kos 
Povabilo, vstopnica, program - 3 kosi 

Diamanten und Perlen, ein Andachtsblichlein fUr 
ledermann - majhna knjiga 

Mole, Skice za freske Sv. Elizabete na pročelju cerkve, 
1966 - 2 lista 

Shematične risbe z merami za oltar, klop in spovednica, 1954 
- 1 list 



17.38. 

17.39. 

17.40. 

17.41. 

17.42. 

17.43. 

17.44. 

17.45. 

17.46. 

17.47. 

ŠKATLA 18 

18.1. 
18.1. 1. 

18. 1. 2. 

18. 1. 3. 
18. 1. 4. 
18. 1. 4.1. 
18.1.4.2. 
18. 1. 4. 3. 

18. 1. 4. 4. 

18. 1. 5. 

18. 1. 6. 

18. 1. 7. 

18.2. 
18.2. 1. 
18.2.2. 
18.2.3. 

VALERIJA GRABNER, BRIGITA RAPUC 

Grafični odtis - 6 kosov 

Znak kiparja J. P. Mersy-ja 

Dva suha žiga 

NN, Waldes Andacht, risba, svinčnik - original 

Grafični odtis: Franc.les., IS. stol., 19. nov. 1951, s podpisom 

Podobica - original 

Intarzija, cvetlični motiv 

Zadnja večerja, folija 

NN, Marija, barvni odtis 

Italijansko - slovenski slovar, Milano 1942 

Dokumenti - razno 
Rundschreiben an die Erben in der Verlassenschaftssache 
Mach Frau Wilhelmine Reiter, oktober 1940 - 1 kos 
Dopis župnika A. Jazbeca mestni župniji Ptuj, Slovenj Gradec, 
18.maj 1906, (dodatno je s svinčnikom napisano 19 odgovorov 
na neznan vprašalnik) 
Testimonium, J oanna Flis, Laborf, Il.avgust 1905 - 1 kos 
Dokumenti Josipa Knavsa iz Topolovca v Istri 
Osuda kaplana Josipa Knavsa, Motovun, 1O.avgust 1895 
Dopis 1. R. Giudizio Disrettuale v Motovunu, 13.maj 1896, 
Dopis Žandermerijske komande v Okrožnem sodišču v Moto
vunu, 14. 6. 1895 
Opomin (Moritorio ) davčnega urada iz Montane, 
19. maj 1897 - 2 kosa 
Zapisnik ustanovnega občnega zbora Muzejskega društva 
Okraja Slovenj Gradec, 9.12.1952 - 4 listi 
Razglas upraviteljstva osnovne šole v Slovenj Gradcu, 
18.8.1945 
Dopis Upraviteljstva osnovne šole v Slovenj Gradcu, 
10.8. 1945 

Različni seznami 
Seznam udeležencev študijske ekskurzije v Pariz, 1937 
Seznam udeležencev romanja - Hodočašče na Velehrad 
Seznam za prvo sveto obhajilo, 3 kosi 
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18.2.4. 

18.2.5. 

18.3. 
18.3. 1. 

18.3.2. 

18.3.3. 

18.4. 
18.4. 1. 
18.4.1.1. 

18.4. 1. 2. 

18.4. 1. 3. 

18.4. 1.4. 

18.4. 1.5. 
18. 4. 1.6. 

18.4.2. 

18.4.2. 1. 

18.4.2.2. 

18.4.2.3. 

18.4.2.4. 

18.4.2.5. 
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"Seznam iz Gorenjske, Štajerske in Koroške od Nemcev izgna
nih duhovnikov v samostan Stično", stanje 29. septembra 1943 
Seznam orožja, ki ga je odkupila JLA, 1.7. 1959 

Zaščitni ukrepi 
Dopis sveta za prosveto in kulturo, zaščitna dejanja v primeru 

katastrofe, Ljubljana 16.5. 1951 
Dopis župana Slovenj Gradca, kako postopati v primeru 
zračnega napada, med nemško okupacijo - 2 lista 
Dopis Zavoda za spomeniško varstvo SRS, 

Nekaj misli ob posredovanju haaške konvencije o zaščiti 
kulturn.ih spomenikov v primeru oboroženega napada, Ljubljana 
5.2. 1969 - 6 listov 

Škoda na kulturno zgodovinskih spomenikih 
Vojna škoda 
Potrdilo o vložitvi prijave škode Jakoba Sokliča 
-7.9. 1945-3 kosi 
- 9. 9. 1945 - 1 kos 
Sklep o ocenitvi škode - Jakob Soklič 
-20.9.1945, 
- 21. 9. 1945 - 2 kosa 
Pooblastilo Jakobu Sokliču, Mestni NO odbor 
Slovenj Gradec, 10.9. 1945 
Komisija za ugotovitev škode na kulturno-zgodovinskih 
predmetih Slovenije pri ministrstvu za prosveto 
-izkaznica -13.9.1945 
-dopis -13.9.1945 
- sklep - 15.3. 1946 
Prijava vojne škode, Soklič, 29. 8. 1945 
Okrajni narodni odbor Šoštanj, pooblastilo 
Jakobu Sokliču, 12.1. 1946 

Škoda 

Lavantinski knezoškofijski ordinariat - Relikvije sv. Uršule idr. 
- mestni župnijski urad, 5. maj 1937 - 1 kos 
Der Generaltrenhander fur die Sicherstellung der Kunst - u. 
Kulturbilder Zweigstelle Marburg - Drau - J kos 
Nemški seznam zaplenjenega arhiva za mestno župnija Slovenj 
Gradec, župnija Stari trg in mestnega arh;va. 
Brez oznake datuma in kraja - 4 listi. 
Seznam odpeljanega arhivskega gradiva iz župnijskega arhiva 

Slovenj Gradec - 1 list 
Seznam odpeljanih muzealij, 24.julij 1942 - 1 list 



18.4.2.6. 
18.4.2.7. 

18.5. 
18.5.1. 

18.5.2. 

18.5.3. 
18.5.3. 1. 

18.5.3.2. 

18. 6. 

18.6.1. 
18. 6. 1. 1. 

18. 6. 1. 2. 

18. 6. 1. 3. 

18.6.1.4. 
18.6.1.5. 

18.6.1.6. 

18.6. 1.7. 
18 . 6.1.8. 
18. 6. 1. 9. 
18.6. 1.10. 
18.6. 1.11. 
18. 6. 1.12. 

18.6.2. 
18.6.2. 1. 
18.6. 2.2. 
18.6.2. 3. 

18.6.2.4. 

Seznam odpeljanega arhivskega gradiva, 14.7. 1942 - 1 list 
Prevzem arhivskih knjig mestne župnije SI. Gradec, 18.9.1941 -
2 lista 

Zaplembe 
Prijavnica za odobritev prevzema stanovanjske opreme 

- izdana dne: 29. I. 1946 
izdana dne: 29. 6. 1946 

-izdanadne: 14. 4. 1947 
Potrdilo Mestnega LO Slovenj Gradec odsek za narodno imovi
no, muzeju za predane predmete, 24.februar 1948 
Dopis Jakoba Sokliča 
Zavodu za varstvo kulturnih spomenikov LRS Ljubljana v zvezi 
z Wolfovo zapuščino, Slovenj Gradec, 21. 10. 1951 
Državnemu sekretariatu za poslove finansija Beograd, imovina 
Else Bertele. 

Daljši prispevki 

Slovenj Gradec 
P.M, Nekaj o razvoju pošte Slovenj Gradec, brez datuma 
- 3 strani 
Ferdo Kocjančič, Delovanje prostovoljnega GD od 1872-1957, 
kratka kronika, Slovenj Gradec, 4.8.1957, - 4 listi 
Rekolekcija v Slovenj Gradcu, 11.maja 1960, O 
sv. Janezu Mariji Krstniku Vianeju, brez avtorja - 5 strani 
Collatio, brez avtorja - 5 strani 
Marijine božje poti v Mislinjski dolini: 
Mati božja na Homcu in Mati božja v Trobljah, brez avtorja -
4 strani 
Cerkveni kulturni spomeniki v okraju Slovenj Gradec, brez 
avtorja - 3 listi 
Pravljice o Slovenj Gradcu (po gospodu Schechlu)- 3 listi 
Dobrodošli - zavod za pospeševanje turizma Sl.Gradec - 2 lista 
Vloga SI. Gradca v Koroški regiji in Mislinjski dolini - 12 listov 
Alojz Kranjc - petdeset let pevovodja v Slovenj Gradcu - 2 lista 
Pred 50 . leti .... - Spomin na požar, rokopis - 1 list 
O slovenjgraških cerkvah (v angleščini), rokopis - 1 list 

Ostalo 
Ricmanje in dr. Ukman, brez avtorja - 4 listi 
Brata Pavlica in njuno delo, brez avtorja - 4 listi 
Šmon France: Osnutki za referat - Podatki o življenju dr. Josipa 
Pavlice, Ljubljana, april 1958 - 7 listov 
"Iztrebimo Slovane" , brez avtorja - II listov 
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18.6.2.5. 

18.6.2. 6. 
18.6.2.7. 

18.6.3. 
18.6.3.1. 

18.6.3.2. 

18.6.3.3. 

18.7. 
18. 7.1. 
18.7.2. 

18.7.3. 

18.7.4. 

18.7.5. 
18.7.6. 

18.8. 

18. 8. 1. 
18.8.2. 

18.9. 
18.9. 1 

18.9. 2. 

18.9.3. 
18.9.4. 

18.9. S. 
18.9.6. 
18.9.7. 

18.9. 8. 
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V. Kraljič: Trpeča cerkev na Kitajskem, Intervju s 
pregnanim kitajskim škofom Changom - 3 listi 
Milko Kos: Izbrana poglavja iz zgodovine Slovencev - 19 listov 
Donatijev komet - Betlehemska zvezda - 4 listi 

Članki v nemščini 
Hans Kaliner, Geschichte des Sensenwerkes 
Rottenbach bei Windischgraz - 2 lista 
Dr. Jos. Schutz (mestni župnik), Einrede, 5. julij 1881 -
10 listov 

Randolf Rungaldier: prof. dr. Heinrich Polscher, ... 1967 -
3 listi 

Spomini 
Spomini Janeza Pibra, župnika v Šenčurju pri Kranju - 13 listov 
Spomini matere patra Alta - Moja potovanja v Rim (rokopis -
svinčnik) - 5 listov in kuverta 
Spomini profesorja Pavla Živortnika, O trpljenju inteligence 
1941 (zvezek, rokopis) 
Zapis o Lojzovem slovesu v zadnjih urah, pogrebu in grobu 
(dr. Alojz Kuhar) - 1 list 
Nagrobni govor, Alojz Kranjc - ] list 
Jože Lenič, spomini na internacijo, Stična, 1941, rokopis - 3 
listi 

Fascikel Gimnazija v Mariboru - Izpisek iz vložnih 
zapisnikov 
(Škofijski arhiv) 
Martin Davorin Trstenjak - 1 list 
Dr. Josip Schutz - 2 lista 

Razno 
Tipkopis iz časa po 2. sv. vojni, omenjeni: L.Kuhar, 
Meško, Soklič - I list 
Izpiski: Slovenj Gradec, St. 29.12. 1941, za Jakoba Sokliča - 2 
lista 
Iz sloveno - graške doline na Štajer., izpiski, rokopis - 2 lista 
Slovenj Gradec, rokopis - 4 listi 
Varia: .... izpiski 
Rojaki Blejci, rokopis - svinčnik - 2 lista 
Rojaki - duhovniki iz Slovenj Gradca, rokopis - svinčnik - 1 list 
Ivan lurko: Cerkev Sv. Uršule na Plešivcu, prepis iz 
"Planinskega vestnika" XXV.leto, 1925, str. 253, 254 
Računski zaključek za leto 1940, Okrajna hrani Inica v 
Slovenj Gradcll, 1860 - 1940 - I kos 



18.9.9. 

18.10. 
18. 10. 1. 

18. 10.2. 

18. 10.3. 

18.11. 
18.11.1. 
18.11.1.1. 

18. 11. 1.2. 

18. 11. 1.3. 
18. 11. 1.4. 
18.11.1.5. 
18. Il. 1.6. 
18.11. 1.7. 
18. Il. 1.8. 
18. Il. 1.9. 
18.11.1.10. 
18.11.1.11. 

18.11.2. 
18.11.2.1. 

18. 11. 2.2. 
18.11. 2.3. 

18. 11. 2.4. 
18. 11. 2.5. 

18. 11. 2.6. 

18.11.3. 
18.11.3.1. 
18.11.3.2. 

18. 11. 3.3. 
18.11. 3.4. 
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Izpiski: Bratje, sestre - zapiski in izpiski, rokopis - 4 listi 

Bilten - Delo mladih, mladinski list OŠ Franjo Vrunč Slovenj 
Gradec, 15.4. 1969 - 1 kos 
Bilten - Delo mladih - Mladina in pionirji šol: Slovenj Gradec, 
Sele, Pameče - 1 kos 
Kres - Glasilo slovenskih študentov na Plešivcu, letnik 7, št. 2, 
1958 - 1959 1 kos 

Pesmi 
Pesmi s svetno vsebino 
Pesmi za dan prvega svetega obhajila (Bodi 
pozdravljen, Zdaj se zbudi) - Pameče 18.julij 1954 - 1 list 
Pesem od matere božje svetiga rožnenkranca, J 9 kitic, rokopis 
- 1 list 
M. Elizabeta, Marija Kraljica Slovencev, tipkopis 
Jaka Soklič, Velika noč, časopisni izrezek 
Spravna pesem v čast srcu Jezusovemu, rokopis - 1 list 
Slovo od domovine, rokopis - 1 list 
Slavica Tasič, O polnoči - 1 list 
Lepe so rožice sredi polja, .... - 1 list 
Prvo sveto obhajilo, rokopis (Soklič?) - 1 list 
Povej, povej mi zvezdica (za Bredo), rokopis (Soklič?) - I list 
Prevzvišeni, 17. 7. 1955 - 1 list 

Pozdravne in zahvalne pesmi 
Prevzvišeni, pozdrav Marjetice Simoniti pom. 
Škofa Držečnika ob priliki sV.maše Ksaverja Meška, 19.7. 1948-
1 list, 
Na naše mesto ... , (Soklič?) - 1 list 
Janez Podstenšek, Častiti gospodje bogoslovci!, Slovenj 
Gradec, 16. 5. 1962 - 1 list 
Milko, V vaših lepih dneh mladostnik - I list, 
Fr. Gomilšek, Zahvalnica slovensIGh duhovnikov 
izgnancev iz lavantinske in ljubljanske škofije hrvatskim duhovnikom 
iz let 1941142, rokopis - 2 lista 
Albin Kljuder, Zahvala, 1964 

Pesmi posvečene Jakobu Sokliču 
Muzikanti - 1 list 
Vida Taufer, Velečastitemu gospodu Jakobu Sokliču ob 
petindvajsetletnici posvečenja, v Stični, 10. VI. 1942, rokopis -1 list 
Duhovni šopek, beograjske sestre, rokopis - 1 list 
Rubin Ivan, Priroda slušati ne zna, rokopis - 1 list 
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18. II. 3.5. 
18. 11 . 3.6. 
18. 11. 3 .7. 
18. II. 3.8. 
18. 11. 3.9. 

18.11.4. 
18.11. 4.1. 
18.11.4.2. 
18 . 11.4.3. 

18.11.4.4. 
18. 11. 4.5. 

18.11.5. 

18.12. 
18.12.1. 
18. 12. 1.1. 
18. 12.1.2. 

18. 12. 1.3. 

18.12.1.4. 

18.12.1.5. 

18.12. 1.6. 

18. 12. 1.7. 
18. 12. 1.8 . 

18. 12. 1. 9. 

:8. 12.2. 
18.12.2. l. 

18. 12.2.2. 

18.12.3. 
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Č. Gospod! Klančani, Klanec 8.7.1958, rokopis - 1 list 
Ankica Potočnik: Prevzišeni, 1949, rokopis - I list 
Mašniku slavljencu - 1 list 
Pozdravljeni častiti gospod, Prešnica, 8.8. 1958, rokopis - 1 list 
Dr. Ljuba Prenner, Častitemu gospodu Sokliču Jakobu ob 
proslavi 30 - letnice, rokopis - 2 lista 

Ostale pesmi 
Mati in hči, rokopis (Soklič?) - 2 lista 
Vrnitev, rokopis - I list 
Gasilec, kronika Slovenj graške gasilske čete v obliki kupleta 
ob njeni 80-letnici (priredil Alojzij Krajnc) - 3 listi 
A. Ribar - Korinjski, Ženinu in nevesti, rokopis - I list 
Maksek svojemu ateku: Veš atek!, 31. 12. 1972 - I list 

Silvin Sardenko, Rogaška Slatina, V zmji zdravja, pesniška 
zbirka 

Strokovni prispevki 
Tujejezični 

Marjan Zadnikar, Die Chorti.irmkirshen in Slowenien, 1967 
Marjan Zadnikar, L ' archiecture romane en Slovenie, Cahiers 
de Civilisation Medievale, extait, Octobre - Decembre 1959 
Klaus Beite, Zur Geschichte der Pharmacie, 1967 
Geschichtbeilage der Deutschen Apotheker -Zeitung 
Max v. Boehm: Soddoma, Belhagen & Klasings, 
Monatshefte, April 1913, zvezek 8, leto XXVII. , 1912113-
4 listi 
Prof. dr. Ed. Geyck: Die Frau in der venezianischen Kunst (iz 
revije) - 8 listov 
Fotografije umetniških del iz revij, barvne in kolorirane -
14 kosov 
Franche - Mitteilungen, Juli 1950, Heft 9 
Vyznamna vyroči čtyf slovinskYch spisovatelu v r. 1968 (Ivan 
Cankar, Ivan Lah, Igo Gruden, Ivan Rob) prevod dr. Vojtech 
Merka - 14 listov. 
K padesatemu vyroči Československe republiky, Dr. Ivan Lah: 
PražskY maj 1918, prevedel dr. Vojtech Mi'ka - 8 listov. 

Slovenščina 

Albert Puncer, 40-letnica kina Slovenj Gradec, 1928 - 1968 -
4 listi 
France Stele, Ciborij pri Sv. Lenartu v Slovenskih Goricah - 5 listov 

In memoriam, 
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IS. 12.3. 1. Vitko Musek: Gospod Jakob, župniku Jakobu Sokliču v 
spomin - 2 lista 

IS. 12. 3.2. T.Slapernik: Na obisku ... , SI. Gradec 2S. 8. 1965 (v Meškov 
spomin) - I list 

ŠKATLA 19 - JAKOB SOKLIČ OSEBNO 

19.1. 
19.1. 1. 
19. 1. 2. 
19. 1. 3. 
19.1.4. 

Teksti Jakoba Sokliča 
Moji doživljaji v letih 1941 - 1945 - 6 listov 
Spomeniško varstvo v Slovenj Gradcu, 28. 6. 1962 - 5 listov 
Umetnost v Slovenjem Gradcu - II listov 
Meščanski človek in vera, rokopis - 6 listov 
Slovenj Gradec in okolica - 9 listov 
Moji spomini na Franja Goloba, 30.9.1968 - I list 
Biserna maša P. Dominika v Stični, 12.8.1956, rokopis - 2 lista 
Hugo Wolf - 3 listi 
Umetnost gre med ljudstvo - 2 lista 
Meditacija za naš čas in naš poklic, 24.2.1960, rokopis - 3 listi 
Carissimi domovini, 22.2. 1961, rokopis - 2 lista 

J 9. 1. 5. 
19. 1. 6. 
19. 1. 7. 
19. 1. 8. 
19. 1. 9. 
19. 1. !O. 
19.1.11. 
19.1.12. V Marijinem varstvu (dramska podoba v treh prizorih). Šentvid, 

30. 3. 1914, rokopis - 2 lista 
19.1.13. 

19. 1. 14. 
19. 1. IS. 
19. 1. J 6. 
19.1.17. 
19. 1. 18. 
19.1.18.1. 
19.1.18.2. 

19. 1. 19. 
19. 1. 20. 
19. 1. 21. 
19. 1. 22. 
19. 1. 23. 

19.2. 
19.2. 1. 
19.2.2. 
19.2.3. 

19.2.4. 

Ne vem, če ima še kako mesto ... , rokopis (O Slovenj Gradcu) -
3 lisli 
Likovna umetnost v Slovenj Gradcu, 4. 5. 1958 - 5 listov 
Gusti Jirku, 20.12. 1951 - I list 
Red službe božje - 2 lista 
Naše litanije - 2 lista 
O Francu Bernekerju - 1 list 
3 listi in kuverta 
1. Soklič, Spomini na Slikarja Franca Bernekerja (ob 20.letnici 
njegove smrti), tipkopis - 3 listi 
Slikar Matija Kanus - 3 pisma, 1 dopisnica 
Satori Johan Michael, 1 pismo - 2 lista 
Razni zapiski na majhnih lističih - 28 kom 
Krščanska dobrodelnost, rokopis - 2 lista 
Nekaj o krščevanju - I list 

ObjaVljeni teksti 
Jakob Soklič, Slikar Matija Knavs, 1 tekst 3x - 6 listov 
Umetnostni paviljon v Slovenj Gradcu - brošura - 2 kom 
Izvestja (objavljeno v ČZN, 1935) 
- Slovenjgraški slikar Mihael Scobl 
- Knjiga bratovščine presv. Rešnjega Telesa v Slovenj Gradcu 
Nekaj anonimnih del slikarjev Straussov (ČZN, 1937) 
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19.3. 
19. 3. 1. 

19.3.2. 

19.3.3. 

19.4. 

19.5. 

19.6. 
19. 6.1. 

19. 6. 2. 
19. 6. 3. 

19.7. 
19.7.1. 

19.7.2. 

19.7.3. 
19.7.4. 

19.7.5. 
19.7.6. 

19.8. 
19.8.1. 

19. 8. 2. 
19. 8. 3. 
19.8.4. 

19.8.5. 
19.8.6. 

19.8.7. 
19.8.8. 
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Čestitke 
Krizostom Sekovanič, Pesnitev ob novomašniškem 
posvečenju, Kamnik 17. junij 1917 
Krizostom Sekovanič, Predragi novomašnik, 
Kamnik, 10. junij 1917, 
Krizostom Sekovanič, Čestitka ob 50. rojstnem dnevu, 1943 

Oporoka 
- Moja poslednja volja, Slovenj Gradec, 2. december 
1970, 3 izvodi, 6 fotografij 

Darovaina listina, Slovenj Gradec, 30 april 1951,3 izvodi, 
6 fotografij 

Izjave 
Izjava političnega društva »Edinost« v Trstu 16.3. 1928-
priporočilo Jakoba Sokliča - 2 lista 

Izjava Jakoba Sokliča, Slovenj Gradec, 13.9. 1972 - 1 list 
Izjava prebivalcev Gradišča za priključitev k župniji Slovenj 
Slovenj Gradec, rokopis - 2 lista 

Odgovori Jakoba Sokliča 
Zavod za varstvo kult. spomenikov LjubUana, SI. Gradec, 
29. septembra 1954 - 1 list 
Društvo bibliotekarjev Slovenije Ljubljana, SI. Gradec, 
15.9.1950 - 1 list 
Čestitki Jakoba Sokliča - 2 kom 
Ravnateljstvu Zavoda za zaščito kulturnih spomenikov 
Slovenije Ljubljana, 1948 - 1 list 
Sokličev muzej v Slovenj Gradcu - 1 list 
Cerkev Sv. Duha, rokopis - 1 list 

Osebni dokumenti 
Članska knjižica zavarovalnega odseka »Vzajemnost« Maribor, 
1. 1. 1931 

Potni list SFRJ, 30. december 1966 
Stalna obmejna prepustnica, 15. 8. 1966 
Članska izkaznica - Cirilmetodijsko društvo katoliških duhov
nikov LR Slovenije, Ljubljana, 16. marec 1950 
Izkaznica - duhovnik, član CMD, Ljubljana 5. 5. 1957 
Legitimacija stalnega vstopa na Poljsko - jugoslovanskem 
kongresu, 26. 4. - 2. 5. 1931 
Program poljsko-jugoslovanskega kongresa, 26.4. - 2.5. 1931 
Potna dovolilnica - komanda Narodne milice za mesto 



19.8.9. 

19.8. 10. 
19.8.11. 

19.8.12. 
19.8.13. 
19.8. 14. 
19.8. 15. 

19.8.16. 
19.8. 17. 

19.9. 
19.9.1. 

19.9.2. 

19.10. 
19. 10. 1. 

19.10.2. 
19.10.3. 
19. 10.4. 

19.10.5. 

19.10.6. 
19.10.7. 
19.10.8. 
19.10.9. 
19. 10.10. 

19. 10. Il. 
19. 10. 12. 
19.10.13. 

19. 10. 14. 

19.10.15. 
19. 10. 16. 

19.10.17. 

VALERUA GRABNER, BRIGITA RAPUC 

Ljubljana, 20. junij 1945 
Permanentna vstopnica za likovne umetnike, Narodna galerija 
v Ljubljani 
Beležke - 7 kom 
Legitimacija Jugoslovanske državne železnice, LjubUana, 
1. januar 1938 
Prepustnica, Ljubljana, 26. 3. - 15.4. 1945 
Libretto, D' iscrizione indeks, 11. 10. 1941 
Jakob Soklič, Liber intentionum, 1972 
Znak Jakoba Sokliča : res clamat od dominum 
JACOBUS SOKLIČ parochus Slavograecensis - 18 kom 
Breviarium romanum, 21. 5. 1961 
Molitvenik: Kristus kraljuj, Ljubljana 1943 

Razno 
Sporočilo poverjeništva za likvidacijo kreditnih zadrug v 
Ptuju Jakobu Sokliču, Ptuj, 28.8. 1947 
Pritožba, sklicujoč se na Zakon o enotnem knjigovodstvu 
(1946) in Zakon o družbenem prispevku (1949) - l list 

Korespondenca 
Dr. Karel Dobida, ravnatelj narodne galerije Ljubljana, 1956 -
1964 - 16 pisem 
Miha Maleš, akademski slikar, 1950-1962 - 4 pisma, I dopisnica 
Štefka Cobej, umetnostna zgodovinarka, 1957 - 1968 - 7 pisem 
Boris Kocijančič, predsednik komisije za verska vprašanja, 
1963 - 1964 - 4 pisma 
Milko Kos, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1950 
- 1964 - 6 pisem 
Viktor Smolej, 1953 - 1968 - 18 pisem, 8 dopisnic 
Drago Druškovič, pisatelj, 1965 - 2 pismi 
Alojz Kocjančič, župnik v Klancu, 1959 - 1967 - 4 pisma 
Jaro Šašelj, arheolog, 1950 - 1953 - 3 pisma, 1 dopisnica 
Dr. Ivan Šijanec,umetnostni zgodovinar, 1947-
1962 - 14 pisem, 2 dopisnici 
Lajči Pandur, akademski slikar, 1949 - 1957 - 4 pisma 
Dr. Gorazd Makarovič, umetnostni zgodovinar, 1960 - 2 pismi 
Dr. Marjan Zadnikar, umetnostni zgodovinar, 1951 - 1965 -
9 pisem 
Štefan Horvat, Ciril - Metodova cerkev, Rossfard - Ohio, 1950 
- 3 pisma 
Jan Oeltjen, akademski slikar, 1961 - 1 pismo 
Franc Ksaver Meško, župnik na Selah, 1941 - 1963 -
7 pisem, 4 dopisnice 
Dr. Gerhard Heilfurth, univerzitetni profesor, 1960 - 1961 -
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19. 10. 18. 
19. 10.19. 

19.10.20. 
19.10.21. 

19.10.22. 

19.10.23. 
19. 10.24. 

19.10.25. 
19. 10.26. 
19.10.27. 
19. 10.28. 
19. 10.29. 
19. 10.30. 

ŠKATLA 20 

20.1. 
20. 1. l. 
20. 1. 2. 

20. 1. 3. 
20. 1. 4. 
20. 1. 5. 

20. 1. 6. 
20. \. 7. 

20. 1. 8. 
20. 1. 9. 
20. 1. 10. 
20. 1. Il. 
20. 1. 12. 
20. 1. 13. 
20. 1. 14. 
20. 1. 15. 
20. 1. 16. 
20. 1. 17. 
20. 1. 18. 
20.1.19 . 
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2 pismi, 1 dopisnica 
Dr.Herbert Kniipffer, zdravnik, 1963 - 4 pisma 
Frances Hudovernik (sorodnica), Lahe1and Blad.,Ohio, 1948-
1954 - 5 pisem 
Pater Vigi1ij Ivan Alt, 1941 - 1966 - 16 pisem, 5 dopisnic 
Tone Soklič (nečak), duhovnik, Houston, Texas, 1948 - 1971 -
10 pisem 
Dr. Emilijan Cevc, umetnostni zgodovinar, 1947 -
1959 - 1 pismo, 1 dopisnica 
Marijan Tršar, akademski slikar, 1959 - 1 pismo 
Dr. France Stele, umetnostni zgodovinar, 1950 - 1955 - 2 pismi, 
1 dopisnica 
Dr. Rudolf Sieber, 1960 - 1 pismo, 1 dopisnica 
Ivan Pengov, inženir arhitekture, 1943 - 1966 - 14 pisem 
Ivan Čargo, akademski slikar, 1946 - 1 dopisnica 
Tinca Stegovec, akademski slikar, 1950 - 1 pismo 
Jože Plečnik, arhitekt, 1947 - 1 pismo 
Tone Stupica, ravnatelj Mestnega muzeja Celje, 1945 - 1951 -
II pisem 

Korespondenca 
L. Reitter, odvetnik, Graz, 1959 - 1 pismo 
Jakob »starejši«, župnik iz Škednja, 1943 - 1970 - 12 pisem, 
1 dopisnica 
Pater Gabrijel Humek, 1949 - 1959 - 3 pisma 
Luigi Kasimir, akademski slikar, 1960 - 1 pismo 
Dr. Franc Sušnik, ravnateU Študijske knjižnice Ravne, 1948 -
1958 - 5 pisem 
Dr. Sergej Vrišer, umetnostni zgodovinar, 1956 - 2 pismi 
Ivan Makarovič, znanstveni sodelavec Univerze v Ljubljani, 
1957 - 1966 - 2 pismi, 2 dopisnici 
Dr. Guido Soklič, pravnik, 1957 - 1966 - 4 pisma 
Tahsan Cheang, korejski študent, 1957 - 2 pismi 
Janko Glazer. pesnik. 1964 - 1971 - 2 pismi 
Maksimiljan Držečnik, mariborski škof, 1950- 1968 - 8 pisem 
Josip Mravljak. zgodovinar, 1951 - 1952 - 2 pismi 
Božidar Jakac, akademski slikar, 1956 - 1967 - 3 pisma 
Maria Pototoschnig. 1965 - 1966 - 2 dopisnici 
Dr. Heinz Pototoschnig. 1959 - 1 pismo 
Anton Vovk. škof. 1948 - 1961 - 13 pisem 
Gojmir Anton Kos. akademski slikar. 1949 - 1957 - 3 pisma 
Dr. France Koblar, 1951 - 2 pismi 
Stanko Premrl, skladatelj, 1953 - 1 pismo 



20. 1.20. 
20.1.21. 
20. 1.22. 
20. 1.23. 
20. 1. 24. 
20. 1. 25. 

20.2. 
20. 2. l. 
20.2.2. 

20.2.3. 

20.2.4. 

20.2.5. 
20.2.6. 
20.2.7. 
20.2.8. 
20.2.9. 
20.2. [O. 

20.2. Il. 
20.2. [2. 

20.2. 13. 
20.2.13.1 
20.2. 13.2. 

20.2.14. 

20.2. [5. 
20.2.16. 

20.2.17. 
20.2.18. 
20.2.19. 
20.2.20. 
20.2.21. 
20.2.22. 
20.2.23. 
20.2.24. 
20.2.25. 
20.2.26. 

Dr. Ljuba Prenner, odvetnica, [953 - J pismo 
R. Hudalin, restavrator, 1953 - 2 pismi 
Hans Berte[e, 1957 - [965 - 4 pisma 
Pater Roman, 1958 - 3 pisma 
Dr. Josip Korošec, arheolog, 1949 - 1 pismo 
Dr.. Tul, Gorizia, 1956 - 1957 - 2 pismi 

Korespondenca z institucijami 
Prirodoslovni muzej Ljub[jana, [957 - 3 dopisi 
Društvo muzealcev in konzervatorjev LRS Ljubljana, 1957 -

2 dopisa 
Savez muzejsko- konzervatorskih društava FNRS, Beograd, 

1954 - 1 dopis 
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 1955 -

1967 - 3 dopisi 
Narodni muzej Ljubljana, 1966 - 1 dopis 
Pokrajinski muzej Maribor, 1953 - 1971 -7 dopisov 
Narodna galerija, 1966 - [968 - 3 do pisi 
Akademija za likovno umetnost, Ljubljana, 1966 - 2 zahvali 
Umetnostna galerija Maribor, 1955 - 1968 - 8 dopisov 
Tehniški muzej Slovenije, 1954 - 1956 - 2 dopisa 

Etnografski muzej Ljubljana, 1949 - 1955 - 4 dopis 
Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij LRS, 1956 -
1 dopis 

Zavod za spomeniško varstvo LRS Ljubljana 
Korespondenca z Jakobom Sokličem, 1953 - 1963 - 6 dopisov 
Korespondenca z drugimi naslovniki, 1948 - 1954 - 2 dopisa 
- rušitev cerkve Sv. Martina v Spodnji Vižingi 
- priglasitev del (Jama, Jakopič, Steinen) 

Zavod za zaščito in znanstveno proučevanje kulturnih spomeni-
kov in prirod nih znamenitosti Slovenije 1946-1957 - 13 dopisov 

Uredništvo »Družina« Ljubljana, 1954 - 1955 - 2 dopisa 
Študijska knj ižnica Mirana Jarca, Novo mesto, 1959 - 1962, 
(Fran Ksaver Meško: Župnik Ivan Hojnik, objava v Slovencu) 
- 2 dopisa 

Gimnazija Ravne na Koroškem, 1954 - 2 do pisa 
Državna gimnazija za Slovence v Celovcu, 1968 - 1 dopis 
Ljudski odbor mariborske oblasti, 1950 - I dopis 
LRS, Ministrstvo za prosveto, 1948 - 2 dopisa 
Okrožni zbirni center Celje, 1945 - 1947 - 2 dopisa 
Direkcija za eksploatacij o železnic Ljubljana, 1949 - 1 dopis 
Narodna in študijska knj ižnica v Trstu, 1970 - 1 dopis 
Universitats - Bibliothek, Marburg (Lahn) 1951 - 1 dopis 
Seminar za arheologijo, Univerza v Ljubljani, j 951 - I dopis 
Ministrstvo za kulturo SSSR, 1963 - I dopis 
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20.2.27. 
20.2.28. 

20.2.29. 
20.2.30. 
20.2.31. 
20.2.32. 
20.2.33. 
20.2.34. 
20.2.35. 
20.2.36. 
20.2.37. 
20.2.38. 
20.2.39. 
20. 2.40. 
20. 2.41. 

20.2.42. 

20.2.43. 
20.2.44. 
20.2.45. 
20.2.46. 
20.2.47. 

20.3. 
20.3. 1. 
20.3.2. 

20.3.3. 

20.4. 
20.4. l. 
20.4.2. 
20.4.3. 
20.4.4. 
20.4.5. 
20.4.6 . 
20.4.7. 
20.4.8. 
20.4.9. 
20.4. ]0. 
20. 4. 11. 
20.4.12. 
20.4.13. 
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Uredništvo revije »Dialogi«, 1965 - 1 dopis 
Študijska knjižnica Ravne, 1964, (Meškova zapuščina) -
1 dopis 
Skupščina občine Slovenj Gradec, 1966 - I dopis 
Landesmuseum fur Kamten, Klagenfurt, 1962 - 1963 - 2 dopisa 
Škofijski ordinariat v Ljubljani, 1944 - 1 dopis 
Tržaško - koprska apostolska administratura, 1965 - 1 dopis 
Študijska knjižnica Maribor, 1958 - I dopis 
Komisija za verska vprašnja Ljubljana, 1962 - 1 dopis 
Globus - špedicija Ljubljana, 1957 - 1 dopis 
Zavod za statistiko in evidenco, 1951 - I dopis 
Okrajni LO Slovenj Gradec, 1954 - 1 dopis 
Železarna Ravne, Koroški fužinar, 1954 - 1 dopis 
Uredništvo »Kronike«, Ljubljana, 1953 - 1 dopis 
Okrajni LO Dravograd, 1948 - 1 dopis 
Lavantinski škofijski ordinariat Škofijski svet za cerkveno 
glasbo , 1959 - 1 dopis 
Okrajna komisija za izvedbo agrame reforme v Prevaljah, 
] . marec 1946 - 1 dopis 
OŠ Radlje ob Dravi, 1955 - 1 dopis 
Cirilmetodijsko društvo Ljubljana, 1968 - 1 dopis 
Caritas internationalis , 1967 - 1968 - 2 dopisa 
Katholisches Hilfswerk, Rim, 1971 - 1 dopis 
Občinski ljudski odbor Slovenj Gradec, 1963 - l dopis 

Korespondenca 
Korespondenca s podpisom, brez datuma - 12 pisem 
Korespondenca z datumom, brez podpisa, 1947 - 1963 
2 pismi, I dopisnica 
Telegrami 1967 - 1970 - 6 telegramov 

Korespondenca po letih 
Leto 1931 - 1 dopis 
Leto 1936 - 3 pisma 
Leto 1941 - 2 pismi 
Leto 1942 - 3 pisma 
Leto 1943 - 3 dopisnice 
Leto 1944 - 1 pismo 
Leto 1945 - 1 dopisnica 
Leto 1946 - 2 pismi, 1 dopisnica 
Leto 1947 - 3 pisma, I dopisnica 
Leto 1948 - 3 pisma, 1 dopisnica 
Leto 1949 - 4 pisma, 1 dopisnica 
Leto 1950 - 2 pismi 
Leto 1951 - 7 pisem 



20.4.14. 
20.4. 15. 
20.4.16. 
20.4. 17. 
20.4.18. 
20.4.19. 
20.4.20. 
20.4.21. 
20.4.22. 
20.4.23. 
20.4.24. 
20.4.25. 
20.4.26. 
20.4. 27. 
20.4 . 28. 
20.4.29. 

ŠKATLA 21 

21. 1. 
21. 1. 1. 
21. 1. 2. 
21. 1. 3. 
21.1.4. 
21. 1. 5. 
21.1.6. 

21. 2. 
21. 2. 1. 

21. 2. 2. 

21. 2. 3. 
21. 2. 4. 
21.2. 5. 

21. 2. 6. 

21. 2. 7. 

21. 2.8. 

21. 3. 
21.3.1. 
21. 3. 2. 

VALERIJA GRABNER, BRIGITA RAPUC 

Leto 1952 - 7 pisem 
Leto 1953 - I pismo 
Leto 1954 - 6 pisem 
Leto 1955 - 7 pisem 
Leto 1956 - 2 pismi 
Leto 1957 - 4 pisma, I dopisnica 
Leto 1958 - 4 pisma, 2 dopisnici 
Leto 1959 - 5 pisem 
Leto 1960 - 3 pisma 
Leto 1961 - 8 pisem 
Leto 1962 - 3 pisma 
Leto 1963 - 7 pisem 
Leto 1964 - 1 pismo, 1 dopisnica 
Leto 1965 - 1 pismo 
Leto 1966 - 17 pisem, 5 dopisnic 
Leto 1967 - 66 čestitk ob zlati maši 

Korespondenca po letih 
Leto 1967 - 16 pisem 
Leto 1968 - 7 pisem 
Leto 1969 - 4 pisma, 2 dopisnici 
Leto 1970 - 5 pisem 
Leto 1971 - 7 pisem 
Leto 1972 - 1 pismo 

Razno 
Sistem evidentiranja in kartotekiranja muzejskih predmetov -
4 listi 
Pravilnik o nalogah in ustroju Umetnostne galerije 
v Slovenj Gradcu, 1.1. 1957 - 2 lista 
Uredba Ministrstva za prosveto, 27.8.1945 - 3 listi 
Osnutek pravil za zgodovinsko društvo za Slovenijo - 2 lista 
Pravila nabavno - prodajne zadruge katoliških duhovnikov 
FLRJ,4.12.1956-4listi 
Obvestila komisUe za pritožbe pri glavnem odboru eMO, 
marec 1956 - 2 lista 
Vprašal ne pole, odsek za personalne zadeve pri predsedstvu 
SNOS-a - 1 list 
Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti - 2 lista 

Obrazci 
Oklic - 2 kosa 
Obisk duhovnika - 2 kosa 
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2J. 3. 3. 
21. 3. 4. 

21. 4. 
21. 4. 1. 
21. 4. 2. 

21. 5. 
21.5.1. 
21.5.2. 

21. 6. 
21. 6. 1. 

21. 6. 2. 
21. 6. 3. 

21. 7. 

21. 8. 

21. 9. 

21.10. 
21. 10. 1. 
21. 10.2. 
21. 10.3. 

21. 11. 

21. 12. 

ŠKATLA 22 

22.1. 

22.2. 
22.2. 1. 

22. 2.2. 
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ARHIVSKO GRADIVO IZ ZBIRKE JAKOBA SOKLIČA 

Različni izpisi iz krstnih knjig - 21 kosov 
Seznami prebivalcev Slovenj Gradca po hišnih številkah iz 
19. stoletja - 6 kosov 

Korespondenca naslovljena na druge osebe 
Pisma, 1859 - 1953 - 4 kosi 
Razglednice, 1928 - 1961 - 6 kosov 

Gradivo, ki se ne zavrže 
Prazne kuverte - 30 kosov 
Razno - 30 kosov 

Seznam muzealij 
Inventar Sokličevega muzeja v Slovenj Gradcu, sestavil Janez 
Podstenšek, 13.9.1972, 12 listov - 2 kosa 
Seznam muzealij, rokopis - 4 listi 
Jnventar mestnega župnišča, zvezek - rokopis, 1. Soklič - 1 kos 

Zapisnik o snemanju fotodokumentacije Sokličevega muzeja, 
5.3.1981, rokopis - 12 listov 

Kolut filmskega traku »Zlate maše Jakoba Sokliča« - 2 kosa 

Negativi muzealij iz Sokličevega muzeja - 9 filmov 

Službeni obrazci 
Bančni obrazci - 5 kosov 
V ozne karte - 3 kosi 
Razno - 8 kosov 

Knjiga: Seznam vernikov po klopeh od leta 1945 dalje in 18 
zapisov na lističih 

Kronika muzeja v Slovenj Gradcu, knjiga vtisov 

Album fotografij 
Eisenbahnbau, Vollan - unter Draubung, 19.nov. 1899 - 16 kosov 

Barvni tisk 
10 barvnih tiskov slik različnih avtorjev iz Narodne galerije v 
Ljubljani 
- 2 barvna tiska slik različnih avtorjev iz Narodne galerije v 
Ljubljani 



22.2.3. 
22.2.4. 
22.3. 
22.4. 
22.5. 

22.6. 

22.7. 

22.8. 
22.9. 
22. lO. 

22. Il. 
22.12. 
22. 13. 

VALERIJA GRABNER, BRIGITA RAPUC 

- 4 barvni tiski slik različnih avtorjev iz Narodne galerije v 
Ljubljani 
- 2 barvna tiska slik različnih avtorjev iz Sokličevega muzeja v 
Slovenj Gradcu (1. A. Strauss) 
- 7 barvnih tiskov slik različnih avtorjev iz Pokraj inskega 
muzeja v Celju (J.A. Strauss) 
9 kom barvni tisk iz Pokrajinskega muzeja v Ptuju (koledar) 

4 kom barvni tisk - J. Strauss - tihožitje z racami 
Zakonski par - odtis, 1934 (levo zgoraj - grb) 
Davorin Trstenjak - slika 
An die Bewohner der durch Banditen gefiihrdeten Gebiete der 
Untersteiermark l 

Windischgradz, an 20. Mai 1944, plakat - 43 kosov 
Verzeichniss der aus Auslande an osterreichischen 
Staatsangehorigen voHzogenen Matrikel - Acte - 2 knjigi 
France Gorše: Načrt za nagrobnik za g. J. Sokliča v Slovenj 
Gradcu, 12.2. 1974 
Dve skici za relief na nagrobniku 
Načrt za steber 
1. Male: Portret Jakoba Sokliča, 29. IX. 1965 
Mir 75 - 30 OZN Slovenj Gradec, darilo holandskih umetnikov 
slovenjgraškim občanom - 3 kosi 

Fotografije 
Portret Josipha Wienhlerja 
Karikatura Jakoba Sokliča, 13. 10. 1962 
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STROP PRI PECNIKU JN HIŠI Z ODPRTIMA VEŽAMA 

Alojz Krivograd 

STROP PRI PECNIKU V KOPRIVNI IN HIŠI Z ODPRTIMA VEŽAMA 
V MEŽIŠKI DOLINI 

1. 

Leta 1991 so začeli obnavljati Pecnikovo hišo v Podpeci št. 60. Najprej so odstranili 
obloge s stropa v njenem zahodnem delu. Odkrili so izreden lesen strop iz 17. 
stoletja (na nosilnem tramu so vrezane letnice 1626, 1627, J 643, 1650 in 1670). 
Lastnika in njegovo družino je tako prevzel, da so se ga odločili ohraniti . 

Strop pri Pecniku (foto: Alojz Krivograd) 

Nosilni tram leži v smeri jug-sever. Oblikovan je tako odlično, da je sam po sebi 
vreden vse pozornosti . V njegovi sredini na spodnji strani je mojstrsko izrezljana 
rozeta, ki prekaša vse doslej najdene rozete v Mežiški dolini, pa tudi v literaturi 
nisem našel lepše. Bogata je sskladnimi okrasnimi elementi, ki pričarajo izvrsten 
lepotni vtis. Od ostale površine trama je ločena z dvema vrezninama cikcakastega 
omamenta, ki sta razprostrti pravokotno preko trama. Tram je po vsej dolžini 
okrasno obdelan z žlebovi in izboklinami. Na oglih je obrezan na ajdovo zmo, iz 
obrezIine pa se po vsej dolžini dviga za dve tretjini debelejša okrogla palica. 

Strop je izmozničen tako, da iz osnovne ravnine izstopajo tri stropnice (deske) 
naenkrat (običajno je vsaka druga). 
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I 1 
--------.-J l J 
~ ~Jr------4 

--1----· I 

~----~(~~;_' ------~~ 

Profil lesenega stropa pri Pecniku (skica) 

Vse izmozničene stropnice imajo proste robove obrezane na ajdovo zrno. Obreznina 
se začne 25 cm od trama in se na enak način in v enaki razdalji konča ob steni. Ob 
obreznini tečeta dve enako dolgi, lepo oblikovani vdolbini. Osrednja stropnica ima 
okras no obreziino in vdolbine na obeh straneh (glej skico). Ob tramu in na robovih 
ob stenah je pravokotno na vsako izmozničeno stropnico uporabljen enak zobčast 
ornament kot je na tramu ob rozeti (značilen za 17. in 18. stoletje). Prostor nad 
opisano sobo v pritličju prav tako pokriva lesen strop z enako oblikovanim tramom z 
rozeto. 

Strop v pritlični sobi in tram v nadstropnem prostoru sta brez dvoma oblikovana 
tako kakovostno, da ju je vredno ohraniti in proučiti, ter jima v slovenskem prostoru 
podeliti mesto, ki jima gre. Lastnik ju je zgledno zavaroval pred propadom, ko je 
prostora pokril z novo skodlasto streho. Kljub temu ju bo potrebno strokovno resta-

Rozela na nosilnem tramu (folo: Alojz Krivograd) 
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STROP PRI PECNIKU IN HiŠI Z ODPRTIMA VEŽAMA 

vrirati in konservirati. prostora pa urediti za oglede. Po lepoti se s stropom pri 
Pecniku nemara lahko kosata le stropa v zgornji kamri Merklove hiše v Srednjem 
kotu nad Martuljkom in v Roblekovi hiši na Zgornjem Jezerskem. Oba sta iz 17. 
stoletja (Tone Cevc, Kmečke hiše v Karavankah, Radovljica 1991, str. 178 in 211). 
Naš strop je tudi bogatejši, saj ima, kot smo rekli, izmozničene tri stropnice, druga 
dva pa le vsako drugo, kot je to običajno . 

Pomemben spomenik stavbne dediščine je tudi celoten kompleks bivalnih 
prostorov Pecnikove hiše. Domnevamo lahko, da so jo dograjevali postopoma. V 
zadnji fazi (v 19., morebiti pa že v 18. stoletju) je imela kletni ali pritlični, in 
nadstropni nivo. Prostori v kletnem nivoju so bili zidani, v nadstropnem pa leseni . 
Izjema je zahodni del (glej tloris, prostor št. 5), kjer se kletni zid dvigne v 
nadstropje, tako da je ta del v celoti zidan. Streho nad njim je lastnik obnovil z 
eternitom in ga zavaroval za nadaljnih 50 let. 

I 
r- S 

I 
.... _-----_.-' , , , It 

3 
, 
I 

- \ , : r· ~-----~,~ \ 1 \-I , . . . , C-lJ ,.-
I I 
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L-__________ ~ ______ - ~ 

1 - soba z lesenim stropom 
2 - dodana soba. sedaj odstranjena 

Pecnikova hiša. Pod peca 62 
Tloris pritfičnega dela hiše 

3 - nekdanja soba. ohranjeni le temelji 

4 - verjetno prvotna kuhinja. še stoji 
5 - klet pod stavbo. ki je ohranjena 

z novo streho 

Kdaj je bilo tukaj postavljeno prvo bivališče, ne vemo. V 17. stoletju so hišo 
prezidali, o čemer priča omenjeni tram v pritličnem prostoru in na njem izrezljane 
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letnice. Domnevati smemo, da sta bila najstarejša prostora št. 3 in 4, kajti oba sta bila 
obokana, med njima pa je bil 166 cm širok hodnik. Prostor št. 2 je bil dozidan 
potem, ko je že bil dograjen prostor št. 1, kjer je omenjeni strop. Vzhodni del (št. 5) 
je bil zgrajen v 18. stoletju, najpozneje v 1. polovici 19. stoletja, o čemer priča kletni 
tram, ki na južni strani gleda iz zidu in se konča v baročno voluto. Prostor št. 2 je 
torej najnovejši, ker je bil dograjen k zidu prostora št. 5. Vse pa je le domneva. Ako 
bi se presodilo, da so ostanki dovolj dragoceni, bi bilo treba stavbno zgodovino 
seveda natančno in strokovno proučiti. 

II. 

Ob pregledu 180 starih kmečkih hiš (lesenih in zidanih) v Mežiški dolini za register 
Koroškega muzeja na Ravnah sem opazil zanimiv pojav: pri dveh hišah je bila veža 
odprta (na eni ali dveh straneh je bila brez sten), kar je bilo povsem neobičajno. 

Prvi tak primer je bila stara, žal že podrta hiša pri Povhu na Dolgi brdi št. 19. 
Postavljena je bila v letih 1818-1820. Nadkletni oziroma bivalni prostori so bili 
zgrajeni iz brun v "koroškem" slogu. Hiša je bila pribrežna, postavljena vzporedno s 
plastnico. Tu nas zanima le razporeditev prostorov, predvsem pa veža. 

1 - kuhinja 
2 - "štibelc" 
3 - veža 
4 - "hiša" 
5 - "gank" 

8 

Povh, Dolga brda 19, tloris 

6 - stopnice v kJet 
7 - trami na stropu 
8 - deske najužni strani, 

prvotno jih ni bilo 
9 - severna stran brez stene 

Na zahodni strani je bila kuhinja, vhod v njo je bil z zatrepne strani. Že to, da je bila 
kuhinja nameščena ob začetku stavbe, je za Mežiško dolino nenavadno. Iz kuhinje si 
stopil v manjšo sobo z dvema oknoma na sever, iz nje v vežo, nato pa v "ta veliko" 
hišo. Na severni strani je vse tri prostore povezoval "gank". Nanj se je prvotno dalo 
priti po stopnicah z zahodne strani. Razvrstitev prostorov je tako zares neobičajna. 
Povsem nenavadna pa je bila veža med dvema sobama, saj je bila odprta niti na 
severni, niti najužni strani ni imela stene), tako daje veter pozimi z obeh strani nosil 
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sneg. Pozneje so severno stran zaprli z navadnimi deskami (glej tloris). Tako stanje 
je bilo še 1981. leta, le nekaj let kasneje pa so stavbo odstranili. 

Drugi primer odprte veže je bil pri Spodnjem Lečniku na Tolstem vrhu št. 23 pri 
Ravnah na Koroškem. Ta hiša še stoji . Je stegnjeno poslopje vzporedno s plastnico v 
velikosti 24 x 8 m. Stavba je pritlična z lesenimi stenami iz brun. Kuhinja je zidana, 
prav tako shramba (dve steni) in zahodna stena prečne veže (glej tloris). 
Razporeditev prostorov je naslednja: Z dvoramenskega stopnišča stopimo v vežo, iz 
nje pa naravnost v kuhinjo, ki je obokana in je bila do leta 1928 verjetno še črna 
kuhinja. Iz omenjene veže so vrata na desno v "ta malo hišo" , iz nje pa v kamro (ta 
dva prostora sta zdaj preurejena za gostinske namene). Iz iste veže, ki je osrednji 
prostor, nas vodijo vrata na levo v še eno vežo, ki je široka okoli 3 ro in je 
razpotegnjena med obema vzdolžnima stenama. Iz nje stopimo skozi prva vrata v "ta 
veliko hišo", skozi druga pa v štibelc (glej tloris). 

Il 
Spodnji Lečnik, Tolsti vrh pri Ravnah na Koroškem, tloris 

I - štibe1c 
2 - "ta velika hiša" 
3 - odprta veža 
4 - brez stene, le ograja 
5 - kuhinja, prvotno črna kuhinja 

6 - kamra, pozneje shramba. sedaj gostinska soba 
7 - "ta mala hiša", sedaj gos tinska soba 
8 - stene iz brun 
9 - zidane stene iz kamenja 

Kar nas zanima, je odprta veža (lopa). Mati sedanjega gospodarja Petra Rezarja 
Marija Rezar (1907-1992) mije leta 1981 povedala, daje veža pred kuhinjo še leta 
1928 bila brez zunanje stene, namesto nje je bila le ograja. Dež in sneg je nosilo vse 
do praga kuhinje. Ko se je primožila na domačijo, je od moža zahtevala, naj zgradijo 
steno in to so storili takoj. Od takrat je tako stanj e, kakršno je še sedaj. 

V tem poročilu sem imel namen le opozoriti na pojav, ki sem ga samo v dveh 
primerih zasledil v Mežiški dolini. 
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Holzdecke im Pecnik-Haus in Podpeca und 
Bauernhauser mit offenem Flur im Mežicatal 

Zusarrunenfassung 

Als 1991 mit der Renovierung des Pecnik-Hauses in Podpeca Nr. 60 begonnen 
wurde, entdeckte man eine bemerkenswerte Holzdecke aus dem 17. Jahrhundert. Das 
Deckenprofil ist ungewohnlich reich, wobei aus der Grundf1ache drei Deckenbalken 
hervortrelen. Der mittlere Balken ist mit einer reich geschnitzten Rosette 
geschmi.ickt, die im Mežicatal ihresgJeichen sucht. Etwas einfacher gestaltet ist die 
Decke in dem Raum oberhaJb dieser Decke, jedoch wiederholt sich die Rosette auf 
dem formschonen Mittelbalken in der gleichen Form. 

Bei der FeJdstudie alter Bauernhauser im Mežicatal trat ein interessantes 
Phanomen zutage: In zwei Fallen zeigte sich, daG der Mittelf1ur offen war - dieser 
war auf der einen oder auf beiden Seiten ohne Wand (siehe GrundriGzeichnung). Das 
Povh-Haus in Dolga Brda Nr. 19, das in den Jahren 1818-1820 errichtet wurde, stehl 
leider nicht mehr. Das Haus Spodnji Lečnik in ToJski Vrh Nr. 25 bei Ravne na 
Koroškem bezeugt dies aber noch heute. 
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POROČILO KOROŠKEGA MUZEJA ZA LETI 1996 IN 1997 

Osnovna dejavnost muzeja je evidentiranje, zbiranje, varovanje in predstavitev 
premične kulturne dediščine. Koroški muzej na Ravnah na Koroškem opravlja te 
naloge vse od ustanovitve v začetku petdesetih let. Različna dela in aktivnosti 
muzejskih delavcev sem strnila v kratko poročilo, nekaj več pozornosti pa namenjam 
predstavitvi občasnih razstav. 

V letu 1996 je bilo v muzeju šest redno zaposlenih. Konec leta se je upokojil 
dolgoletni direktor prof. Alojz Krivograd. Nasledila ga je kolegica višja kustodinja 
mag. Karla Oder, v muzeju pa se je zaposlil višji kustos Marko Košan, 
dipl.umetnostni zgodovinar. Večino obiskovalcev je po zbirkah vodila kustodinja 
pedagoginja LiUana Suhodolčan, dipl. etnologinja, fotografsko gradivo je urejal in 
vodil skupine na Prežihovi bajti muzejski strokovni sodelavec Mirko Osojnik. V letu 
1997 je opravil pripravništvo Stanko Skledar, dipJ.teolog. Na Prežihovi bajti je 
sprejemala obiskovalce Marija Potočnik, Tončka Banko pa je skrbela za urejenost 
zbirk. 

Koroški muzej je v letu 1996 dobil v upravljanje skulpture Forme vive, ki so 
nastale na mednarodnih simpozijih v letih med 1964-1989. Jeklene skulpture kažejo 
razvoj kiparske umetnosti v svetu in so del identitete mesta Ravne. 

Muzej je v tem času pridobil še 284 predmetov, 1200 diaposnetkov, 35 
razglednic in fotografij, 450 enot poštnih vrednotnic. Vse je bilo ustrezno obdelano 
in hranjeno. 

Muzej in Prežihovo bajto si je ogledalo skoraj 37.400 obiskovalcev. Stalne 
razstave: metalurška, železarska Muta, rudarska, -gozdarska, 
lesnopredelovalna, - etnološka, - muzej na prostem, - lapidarij z rimskimi 
nagrobniki, - Prežihova bajta (spominski muzej Prežihovega Voranca na Preškem 
vrhu) kažejo gospodarski razvoj Koroške in način življenja različnih poklicnih 
skupin. Večina obiskovalcev si je ogledala tudi rudarsko zbirko v Črni. 

Strokovni delavci muzeja so sodelovali pri projektu Rudnika Mežica za 
razglasitev rudarske kulturne dediščine za kulturni spomenik in pri pripravah osnutka 
koncepta muzejske postavitve v Mežici ter pri razgovorih o tehniški dediščini 

Železarne Ravne. 
Muzejsko gradivo so pripravili in posredovali različnim uporabnikom: za 

raziskovalne in seminarske naloge, za objavo v glasilih in revijah ter za snemanje 
televizijskih oddaj (za oddajo Osmi dan je ekipa RTV Slovenija pod vodstvom 
Jadrana Sterleta posnela razstavo Kašče v Mežiški dolini; pri snemanju oddaje o 
naravnem krajinskem parku Topla je z ekipo TV Slovenija pod vodstvom g. 
Mencingerja sodeloval g. Osojnik; ekipa g. Radmiloviča je na Prežihovi bajti 
snemala oddajo Od Kotelj do Belih Vod; ekipa ORF za oddajo "Dober dan 
Koroška"; za oddajo "Ljudje ob meji" je televizija Slovenija posnela gradivo z 
razstave Zaustav!jene podobe časa: Dolinškov koroški album; velenjska televizija je 
pripravila krajšo oddajo o Koroškem muzeju in sodelovala na otvoritvah razstav) . 

Koroški muzej je predstavljen na zgoščenki "Slovenski muzeji", ki jo je s 
pomočjo Ministrstva za kulturo izdelal Muzej novejše zgodovine v LjUbljani. 
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Strokovni delavci so aktivno sodelovali na strokovnih posvetovanjih Slovenskega 
muzejskega društva v Murski Soboti (oktober 1997); na posvetovanju Slovenskega 
etnološkega društva na temo Etnologija v osnovni šoli; ob I80-letnici rojstva 
Davorina Trstenjaka in ob Sokličevih dnevih v Slovenj Gradcu. Kot predavatelji in 
mentorji so sodelovali z osnovnimi, srednjimi šolami, društvi in drugimi 
inštitucijami. Raziskave in druge prispevke so objavili v strokovnih in lokalnih 
glasilih. Ob otvoritvah občasnih razstav so bili predstavljeni tudi katalogi in 
zloženke na temo razstave. 

V nadaljevanju poročila predstavljam občasne razstave, s katerimi smo s 
pomočjo muzejskega gradiva predstavili ljudi, dogodke in kulturno dediščino 

Koroške. Na Ravnah sta gostovali razstavi Muzeja novejše zgodovine iz Celja in 
Revirskega muzeja iz Trbovelj. Z razstavo Zaustavljene podobe časa: Dolinškov 
koroški album pa je Koroški muzej sodeloval na Severjevih dnevih v Ribnici na 
Pohorju (december 1997). V maju 1997 seje muzej predstavil na Muzejskem sejmu 
na temo Izobraževalna vloga muzejev (Narodna galerija, Ljubljana, maj 1997). 

Ob občasnih razstavah so potekale različne aktivnosti, še posebno pri razstavi 
Lutke, kjer smo v sodelovanju z VVZ Solzice izvedli delavnici izdelovanja lutk, 
vgojiteljica Tatjana Šumah pa je odigrala lutkovno predstavo "Pujskov bratec". 

DR. FRANC KOTNIK, 1882 . 1955 (Likovni salon, do 15.1.1996, avtorica K. 
Oder); zbornik »Dr. Franc Kotnik 1882 - 1955. 
Že v novembru 1995 odprta razstava je bila na ogled še v začetku leta 1996. 
Življenje in delo dobrUskega rojaka, profesorja, narodopisca in ravnatelja 
Mohorjeve družbe je bilo predstavljeno s pomočjo fotografij, predmetov, knj ig, 
dokumentov in risb. Javnosti je bil predstavljen tudi del gradiva iz Kotnikove 
zapuščine, kijo hrani Koroška osrednja knjižnica. 

Avtorica je razstavo razdelila na tri vsebinske sklope, s katerimi je bila 
predstavljena: 
l. Kotnikova družina, profesorji s celovške gimnazije (Sket, Šajnig) in graške 
univerze (Murko, Štrekelj), strokovni kolegi in rojaki, ki so vplivali na njegovo delo 
na področju zbiranja narodnega blaga. 
2. Prostor, v katerem je Kotnik živel, zbiral in raziskoval - Dobrije, Celovec, Gradec, 
Velikovec, Ptuj, Maribor, LjUbljana, Celje. 
3. Posamezna področja materialne, socialne in duhovne kulture, ki jih je raziskoval.. 

ŽELEZARSKI UTRINKI Z RA VEN NA KOROŠKEM (Likovni salon, 22.3.-
12.4.1996, avtorica K. Oder) 
Ob gostujoči razstavi Muzeja novejše zgodovine v Celju o železarni Štore so na 12 
panojih predstavili fotografije, načrte, risbe, karte in dokumente o Železarni Ravne. 
Gradivo je vsebinsko opozorilo na: lastništvo, prostorski razvoj, posamezne obrate 
in naprave, izdelke, nameščence in delavce, uradniška in delavska stanovanja. 

ČIPKA KOT OKRAS (Likovni salon, 16.-30. 5.1996, Študijski krožek); katalog 
Razstava je nastala v okviru Študijskega krožka pri Centru za socialno delo Ravne 
na Koroškem. Pri njeni realizaciji je sodelovala K. Oder. Čipke, narejene v različnih 
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tehnikah (klekljanje, pletenje, kvačkanje, mrežanje, vezenje), so bile delo članic 

krožka. Osrednjo pozornost so namenili )>necu« ali »fileju«, ki ga, kljub letom, 
spretno in natančno izdeluje gospa Pavla Filip s Prevalj in tako nadaljuje z delom 
začetim že kmalu po prvi svetovni vojni, ko so ne "necanja" naučile sestra dr. Franca 
Sušnika in potem za to navdušile dekleta in žene Prevalj in okolice. Razstava je 
opozorila na čipke izdelane v različnih tehnikah, med katerimi je "nec" zastopan v 
Mežiški dolini, klekljanje pa je danes najbolj priljubljeno. Vsekakor pa so ti izdelki 
v vsakdanji rabi in sooblikujejo bivalni prostor. 

KAŠČE V MEŽIŠKI DOLINI (Likovni salon, 8.11-12.12 1996, avtorica L. 
Suhodolčan.),· katalog 
Predstavitev kašč, ki jih kot tesarski izdelek lahko postavimo ob bok kozolcem. 
Razstava je rezultat skoraj dvajsetletnega dokumentiranja stavbne dediščine med 
Peco in Pohorjem. S pomočjo fotografije, risbe in skice je avtorica predstavila 
razširjenost kašč v Mežiški dolini, tipe, posamezne dele in njihovo funkcijo. 
Izpostavila je najkvalitetnejše kašče, ki so kulturni spomeniki. Razstavljeni 
originalni predmeti so kazali predvsem funkcijo teh gospodarskih objektov. 

ZAUST AVLJENE PODOBE ČASA: Dolinškov koroški album (Likovni salon, 
maj-september 1997, avtorji lv! Košan, lv! Osojnik, K. Oder, L. Suhodolčan),· 

katalog 

Predmet razstavljanja so bili fotografski posnetki Maksa Dolinška, zgodovinarja, 
geografa, učitelja, športnika, prvega in dolgoletnega upravnika Koroškega muzeja. 
Pri izboru iz obsežnega fotografskega opusa so avtorji razstave sledili Dolinškovemu 
umetniškemu hotenju in javnosti predstavili posnetke, ki niso zgolj dokumentarni. 
Kot rdeča nit se skozi Dolinškovo ustvarjalno obdobje pojavljajo šolarji, šolske 
skupine, učitelji, šole, kmečke hiše, železarna ... Dragoceni posnetki so nastali v času 
nemške okupacije; ohranil nam je spomin na povojno obnovo domovine, na 
smučarje in telovadce, na nogometne in odbojkarske tekme, pa smučarske skoke, 
alpiniste, kolesarje in plavalce. Dokumentarni so posnetki s Koroškega festivala, 
otvoritve nove Gimnazije, Titove štafete in drugih prireditev, med katerimi so tudi 
otvoritve muzejskih zbirk. V času službovanja v muzeju so nastale številne 
reprodukcije starejših fotografij, preslikave rokopisnega gradiva in dokumentov. 

KAŠČE V PODOBI (Likovni salon, oktober 1997, avtor lvi. Košan); zloženka 

Stavbna dediščina, med katero so tudi kašče, je pogost slikarski motiv. Med člani 
Društva koroških likovnikov izbrana dela so predstavljala jedro razstave. Posamezni 
avtorji s slikanjem ohranjajo bolj ali manj realistično podobo določene kašče. Slika, 
risba je izviren vizualen dokument, če je narejen na terenu. Kot tak nam sporoča 
podatke o tipu in obliki stavbe. 

V muzeju sta gostovali razstavi: 
ŠTORE: OD AGRARNEGA ZASELKA DO INDUSTRIJSKEGA KRAJA (Likovni 
salon, 22.3.-12.4.1996); zbornik, Muzeja novejše zgodovine Celje. 
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LUTKE IN LUTKARJI - (muzejsko razstavišče, 13.1/.-3/,12. J 997, avtorica 
J.lvflakar-Adamič); katalog, Revirski muzej Trbovlje; 

Strokovni delavci muzeja so sodelovali tudi pri razstavah posameznikov, podjetij in 
zavodov: samostojna razstava Stojana Brezočnika v Likovnem salonu na Ravnah; 
razstava slikarskih del Štefana Marf1aka, OŠ v Mežici; kustos zgodovinar je 
sodeloval pri izboru, postavitvi, pripravi katalogov in na otvoritvi 14 razstav v 
različnih krajih Slovenije; z Galerijo Falke v Libučah; etnologinji sta sodelovali pri 
dveh razstavah Društva kmetic Mežiške doline (Kuhinja skozi čas, Od zrnja do 
kruha) in pri razstavi "Rokodelske spretnosti" v Družbenem domu na Prevaljah. 

Karla Oder 
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KRATKO POROČILO O DELU 
KOROŠKEGA POKRAJINSKEGA MUZEJA SLOVENJ GRADEC 

V LETU 1997 

Leto 1997 je bilo "leto zmešnjav". Zaradi nesprejetega državnega proračuna smo bili 
dolgo časa financirani po starem. Nismo vedeli, ali nam bo Ministrstvo za kulturo 
Republike Slovenije, ki financira našo dejavnost, lahko zagotovilo več sredstev za 
redno dejavnost, v skladu z našim finančnim načrtom, in za akcije ter investicije. 
Takšno stanje je povzročalo potrtost in občutek brezperspektivnosti. Sčasoma smo 
od ministrstva le dobili na mizo nekakšen začasen načrt financiranja, kar je vzbudilo 
novo upanje na rešitev iz težav. Naš muzej jo je tako kot vsa leta "odnesel" srednje 
dobro. Največji kos pogače si pač vedno odrežejo nacionalke. Glede na to, da so pa 
tudi ustanove, ki ne dobijo za akcije in investicije nič, smo zadovoljni. Odgovorni 
ljudje na ministrstvu kot kaže vendarle z nekim zaupanjem gledajo na našo ustanovo 
in njeno aktivnost. Tako so nam za lansko leto kljub vsemu odobrili nekaj sredstev 
za investicijsko vzdrževanje in nabavo najnujnejše opreme za depoje in 
restavratorske delavnice v Podgorju ter za obnovo Sokličeve zbirke, ki bo po vsej 
verjetnosti prišla pod pristojnost našega muzeja. Upoštevali so tudi del novih zahtev 
glede pokrivanja rednih materialnih stroškov, vse to pa predstavlja boljše izhodišče 
za lelO 1998. 

Kljub težavam, ki so nas vse leto spremljale, je bilo, v celoti gledano, naše delo 
v letu 1997 vendarle uspešno. Muzej je svoj program izvajal z devetimi redno 
zaposlenimi, dvema stalnima honorarcerna in nekaj osebami, ki so občasno delale pri 
nas prek študentskega servisa. 

Poleg rednega dela smo izvedli naslednje večje investicije in akcije: 
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Odprli smo restavratorske delavnice in depoje v stari osnovni šoli v Podgorju 
(ki jih bomo v prihodnje v skladu s potrebami širili). 
Izvedli smo nekatere nujne gradbene posege v isti osnovni šoli (ki nam 
omogočajo uporabo nadaljnjih prostorov). 
Naročili smo dodatno računalniško opremo, opremo za depoje in restavratorske 
delavnice, prav tako nekaj opreme za delovne prostore. 
Vgradili smo izsuševalno napravo v arheološko zbirko in s tem na daljši rok 
zavarovali eksponate in opremo pred propadanjem. 
Delno smo sanirali Paučkove partizanske bolnišnice. 
Dokončali smo inventarizacij o gradiva, ki je bilo v muzeju od prej, pa tudi 
nekaj gradiva, ki je prihajalo sproti v muzej. 
Na več predmetih smo izvedli konzervatorske in restavratorske posege. 
Odkupili smo večjo zbirko muzealij in drugega gradiva ter pridobili v muzej 
vrsto posameznih predmetov z vseh področij. 
Projekt Libeliče smo dokončali do stopnje, kot je bil načrtovan: z odprtjem 
stalne muzejske zbirke o koroškem plebiscitu. 
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Projekt Ljuba Prenner smo dokončali z izdajo publikacije o njenem življenju in 
delu ter z gostovanjem razstave v Slovenskem gledališkem in filmskem muzeju 
v Ljubljani. 
Dokončan je bil projekt popisa doslej neznanih žrtev 2. svetovne vojne na 
območju sedanje mestne občine Slovenj Gradec. 
Sodelovali smo na Muzejskem salonu v Ljubljani. 
Mnogo smo naredili na projektu Sokličeve zbirke (uredili in popisali arhivsko 
gradivo, inventarizirali že tudi del muzealij). 
Projekt Koroške partizanske enote je v zaključni fazi. 
Izdelana je bila etnološka analiza Tisnikarjeve rojstne hiše, mnogo je bilo 
narejenega tudi na projektu Robnikove kovačije v Mislinji. 
Strokovno smo obdelovali določena zaključena zgodovinska obdobja (19. 
stoletje, obdobje med obema vojnama, obdobje 2. svetovne vojne in povojno 
obdobje). 
Čeprav smo kadrovsko šibki in obremenjeni z delom, dajemo pomoč tudi 
drugim; tako je arheologinja sodelovala pri projektu" Avtocesta". 

V letošnjem letu bomo nadaljevali s projekti, ki so bili začeti v lanskem letu. Zlasti 
to velja za Sokličevo zbirko, ki je letošnj i najpomembnejši projekt in ga bo treba 
letos zaključiti. Nadaljevali bomo s projektom Libeliče, zlasti z ureditvijo skansena, 
Cehnerjeve trgovine in etno loške zbirke v župnišču. Dokončno bomo sanirali 
Paučkove bolnišnice in posodobili razstavo v njihovem okviru. Tudi pri sv. Juriju bo 
potrebno urediti okolico, kar v lanskem letu zaradi nesprejetja proračuna ni bilo 
mogoče. Bolj načrtno bomo pristopili k pokrivanju terena ter bolje poskrbeli za 
promocijo muzeja in njegovih zbirk, s čimer želimo povečati število obiskovalcev in 
uporabnikov naših uslug. Težišče našega dela v letošnjem letu (in tudi v prihodnje) 
bo torej usmerjeno v: 

Načrtno in intenzivno pokrivanje terena 
Realizacijo obsežnejših in trajnejših projektov 
Odločnejši prodor muzeja v javnost. 

Marjan Linasi 
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NE ! RAZSTA V A O DROGAH 

31. maja 1996, na svetovni dan boja proti kajenju, smo v prostorih Koroškega 
pokrajinskega muzeja v Slovenj Gradcu odprli razstavo z naslovom Ne! Razstava o 
drogah. 
Zakaj smo se odločili ravno za to temo? 
Vsak dan nas članki v dnevnem časopisju opozarjajo na to, da so droge vse bolj 
prisotne v vsakdanjem življenju in da je zlasti med mladimi vedno več tistih, ki 
postajajo "potencialni zasvojenci" z eno ali drugo vrsto droge. Z razširjenostjo in 
zlorabo drog se vedno bolj srečujemo ne le v slovenskem prostoru temveč tudi na 
območju Koroške. Vsi tisti, ki zaradi kakršnegakoli razloga sežejo po drogah 
(radovednost, želja po vznemirjenju in ugodju, izogibanje neprijetni ali boleči 

stvarnosti, iskanje spodbude za pogum ... ), so v večini primerov premalo seznanjeni 
z učinki in posledicami njihovega uživanja. In ravno nezadostno poznavanje 
velikokrat pripelje do tragičnih posledic. 

Uživanje in zloraba drog spremljata človeštvo skozi vse stopnje njegovega 
razvoja. Način in uporaba drog sta se skozi zgodovino spreminjala, spreminjal pa se 
je tudi odnos ljudi do njih. 

Kaj so pravzaprav droge? Droge so sredstva, ki zaradi svoje kemične sestave in 
učinkov na človeški organizem spreminjajo počutje, mišljenje in vedenje uživalca. 
Različne so tako po obliki in sestavi, po načinu uživanja, učinkih, kot tudi po 
možnosti, da pri uživalcu povzročijo odvisnost. So vzrok številnim telesnim, 
duševnim in socialnim stiskam, ki se pogosto končajo s smrtjo. Kljub visoki stopnji 
kulturnega in tehnološkega razvoja se poraba drog nenehno povečuje, starostna 
stopnja uživalcev pa zastrašujoče niža. 

Čeprav je znano, da so droge tema številnih predavanj, ki jih na osnovnih in 
srednjih šolah poleg učiteljev izvajajo tudi kriminalisti, zdravstveni delavci, socialni 
delavci in psihologi, smo se v slovenjegraškem muzeju odločili, da na vse 
nevarnosti, vzroke in posledice uživanja drog poskušamo opozoriti tudi na muzejski 
način, z razstavo. 

Pripravljali smo jo trije avtorji, Marjan Kos (o mamilih), Saša Djura Jelenko (o 
tobaku, kavi, tabletah) in Valerija Grabner (o alkoholu). Ko smo predelali osnovno 
literaturo in dobili vpogled v problematiko, smo nadaljevali s prebiranjem referatov, 
ki so bili podani na raznih strokovnih srečanjih in simpozijih. Temu je sledil pregled 
revij kot so Zdravstveno varstvo, Zdravstveni obzornik, Didakta, Otrok in družina, 
Socialno delo ... Nazadnje smo z namenom, da v njih najdemo podatke za Koroško 
pregledali še časopise (Večer, Delo, Slovenec). 

V naslednji fazi smo navezali stike s številnimi institucijami in službami v regiji 
in tudi širše, kjer se na različne načine ukvarjajo z drogami in oblikami zasvojenosti. 
Vsi so nam s podatki in materialom radi pomagali. Naj naštejem nekatere: Zavod za 
zdravstveno varstvo Ravne, Rdeči križ Slovenj Gradec, Splošna bolnišnica Slovenj 
Gradec, Centri za socialno delo v Slovenj Gradcu, Dravogradu, Radljah in na 
Ravnah, Kluba zdravljenih alkoholikov na Ravnah in v Dravogradu, Društvo za 
razvoj in izvajanje povezovanja na prijaznejši osnovi Zarja Slovenj Gradec, UNZ 
Slovenj Gradec, Kriminalistični oddelek UNZ RS v Ljubljani ter Zavod za 

216 



RAZSTAVE 

zdravstveno varstvo Celje. Ta nam je posredoval razstavo organizacije Radix iz 
Švice z naslovom "Ostani miren", ki smo jo za mesec dni vključili v našo postavitev. 
(Na vabilu je bilo zapisano: "Človekova sreča, zdravje, način življenja, zadovoljstvo 
in življenje v skupnosti so vsakemu posamezniku nujno potrebni, nenadomestljivi. 
Nastajajo tam, kjer je veliko dobre volje, znanja, želja za sodelovanje, za rast in 
napredek. Zato je potrebno sodelovanje, učenje, razumevanje in potrpljenje. Prav na 
to želimo opozoriti. ") 

Poleg razstavljenih muzealij, ki jih hranimo v naših depojih in tistih, ki smo si jih 
izposodili v drugih muzejih (Sokličev muzej Slovenj Gradec, Tobačni muzej 
Ljubljana, Tehnični muzej Bistra, UNZ Slovenj Gradec), smo skušali razstavo 
popestriti tudi z grafikami, ki so nam jih prijazno posodili v Muzeju grafične 

umetnosti XVI. -XIX. stoletja v Rogaški Slatini, fotografijami in likovnimi izdelki 
(vrtec Vuzenica, učenci osnovne šole Prežihovega Voranca Ravne). Nekaj 
razstavljenih predmetov so nam posodili tudi posamezniki. 

Z ambientalnim prikazom prometne nesreče kolesarja smo skušali posebej 
opozoriti na nezdružij ivost alkohola in udeležbe v prometu: okostnjak, ki je sede 
izza gostilniške mize pozdravil obiskovalce v prvem prostoru, je ponazoril tisto 
končno posledico, ki preti vsem, ki se svoje ogroženosti ne zavedo pravočasno. 

Vsak prostor je bij opremljen z valjem, na katerem so bile obešene razne 
zgibanke in brošure, ki obiskovalcu nudijo podatke in informacije o obravnavanih 
temah. 

Razstavo smo pripravljali približno pet mesecev. Postavljena je bila v štirih 
prostorih in razdeljena v tri večje sklope: o alkoholu, mamilih in tobaku; manjši del 
pa je bil namenjen tudi zasvojenosti s tabletami in kavo. Zgodovinski pregled, ki 
nam je nanizal podatke o prvih pojavih drog, pridobivanju drog, uživanju drog v 
priviligiranih slojih, razširjanju drog po celem svetu, sankcijah, ki so bile uvedene ob 
prekomernem uživanju, nas je pripeljal do sedanjosti in do podatkov značilnih za naš 
čas in prostor. Podatki so se nanašali tako na odrasle (moške in ženske) kot na 
mladino, ki je zlasti in vedno bolj izpostavljena tem vplivom in pri kateri so 
posledice teh vplivov najbolj očitne. 

Poleg vzrokov smo del razstave namenili tudi posledicam prekomernega uživanja 
drog, ki so lahko telesne, duševne ali družbene. Na tem mestu govorimo o tipičnih 
boleznih (obolenja jeter, živčevja, ledvic, bolezni srca in ožilja, dihalnih poti, 
različne vrste raka, pešanje telesne zmogljivosti), o stiskah v družini, kriminalnih 
dejanjih, težavah na delovnem mestu, posledicah v prometu, psihičnih stanjih, ki se 
pojavljajo kot posledica prekomernega uživanja drog. 

Na koncu smo podali tudi nekaj informacij o načinih in oblikah zdravljenja ter o 
institucijah, na katere se lahko obme posameznik v stiski. 

Ob razstavi smo natisnili majice in izdali zgibanko na osmih straneh, ki jo je prav 
tako kot razstavo oblikovala Blanka Kamnik - Studio OOH. 

Vsa sredstva za postavitev razstave, tisk zgibanke in majic smo zagotovili s 
pomočjo številnih sponzorjev. 

Razstavo si je do sredine meseca oktobra 1997 ogledalo okoli 7500 
obiskovalcev, od teh približno 60% šolske mladine. 
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Ob razstavi so potekale tudi spremljevalne dejavnosti, učne delavnice in okrogle 
mize. 

, 

V 

• 

Razstavo smo predstavili na letošnjem Muzejskem sejmu, ki je potekal od 19. do 24. 
maja v Ljubljani na temo pedagoško delo v muzejih. 

Od marca 1998 bo razstava gostovala v Gorenjskem muzeju v Kranju, leta 1999 
pa v Dolenjskem muzeju Novo mesto in v Muzeju narodne osvoboditve v Mariboru. 

Valerija Grabner 
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OR. LJUBA PRENNER 
OB 90. OBLETNICI ROJSTVA IN 20. OBLETNICI NJENE SMRTI 

Z razstavo v Koroškem pokrajinskem muzeju v Slovenj Gradcu ob obletnici rojstva 
(20. junij - 31. december 1996) in gostovanjem razstave v Slovenskem gledališkem 
in filmskem muzeju v Ljubljani ob obletnici smrti (18. september - 30. november 
1997) smo se oddolžili spominu na odvetnico in pisateljico dr. Ljubo Prenner. 

Helena Horvat, predmetna učiteljica slovenskega jezika, je že leta 1992 s 
skupino osmošolcev na O. Š. Franja Vrunča pripravila raziskovalno nalogo o dr. 
Ljubi Prenner, ki so jo dopolnili z manjšo razstavo o njej. Mene pa je pot do Ljube 
vodila preko njenih realističnih opisov malomeščanstva v Slovenj Gradcu. 
Raziskovanje njenega življenja sva zastavili jeseni 1994. leta. Prvotna namera je bila 
zbrati gradivo, ki je na terenu. V muzeju smo prevzeli gradivo, ki so ga zbrali 
učenci. Na osnovi približnega semama infonnatorjev sva se pisno obrnili nanje, tako 
da sva jih prosili za sodelovanje. Večina odgovorov je bila pozitivna. Med drugimi 
se je odzvala tudi Marja Polak. Bila je Ljubina odvetniška pripravnica in kasneje 
dobra kolegica. V oporoki nam je zapustila dve arhivski škatli gradiva, ki se nanaša 
na Ljubo. Posnela pa je tudi audio kaseto s spomini na njo. Ta material je odločilno 
vplival na nadaljnje delo. Zavedli smo se, da dr. Ljuba Prenner ni bila kdorkoli, da je 
s svojo zanimivo življenjsko zgodbo aktualna tudi danes. Odločili smo se za razstavo 
ob bližajoči 90. obletnici rojstva. Z raziskovanjem sva prišli do mnogo neobdelanega 
gradiva, do osebnih predmetov, oblek, fotografskega materiala, rokopisnega gradiva 
in različnih dokumentov. Le del vsega tega smo predstavili na razstavi. 

V muzeju je na osnovi zbranega gradiva dozorela ideja, da ustvarimo zbirko o dr. 
Ljubi Prenner. Tu objavljam seznam (urejen po abecednem vrstnem redu) vseh, ki so 
nam gradivo odstopili, podarili ali dali na vpogled. Iskreno se jim zahvaljujem, saj 
so prispevali k boljšemu razumevanju osebnosti dr. Ljube Prenner: 

Vinko Cajnko, Slovenj Gradec; 
Ivo Čerče, Slovenj Gradec; 
Mara Čerče, Slovenj Gradec; 
Neda Debelak, Slovenj Gradec; 
Ida Gros, Slovenj Gradec; 
Tatjana Jakac, Ljubljana; 
Mimika Krenker, Šmiklavž; 
Jože Leskovar, Slovenj Gradec; 
Jože Marovšek, Slovenj Gradec; 
Jerica Mrzel, Ljubljana; 
Jela Mastnak, Ljubljana; 
Tilka Jamnik, Pionirska knjižnica, Ljubljana; 
Marja Polak, Škofja Loka; 
Ivanka Potočnik, Slovenj Gradec; 
dr. Jurij Simoniti, Slovenj Gradec; 
Zina Sekavčnik, Ljubljana; 
Dragica Šerbec, LjUbljana in 
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Hilda Vaupot, Slovenj Gradec. 

Posebej se zahvaljujem Mimiki Krenker, Jerici Mrzel in Dragici Šerbec, saj so 
prispevale večino gradiva. 

Arhivsko gradivo o Ljubi so nama ljubeznivo dali na vpogled v Koroški osrednji 
knjižnici dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem, kjer hranijo v primerjavi z 
muzejem manj, vendar neponovljivo gradivo. Del tegaje bil vključen v razstavo. 

Razstava v muzeološkem smislu ni prinesla novosti. Ponazoritev njene življenjske 
zgodbe je bila zasnovana klasično kot pripoved omejena z mejnikoma bivanja 
rojstvom in smrtjo. 

Njena pestra osebna zgodba nudi izzive in možnosti za manj konvencionalen 
način predstavitve. Na žalost pa na realizacijo vplivajo realne razmere. Denar za 
razstavo je bil skromno odmerjen. Glede tehnične izvedbe pa smo bili omejeni z 
razstavnim prostorom in tipično razstavno konstrukcijo, ki omogoča le določen način 
razstavljanja. 

Oblikovalka Blanka Kamnik je s spretnim podvajanjem rokopisa na rokopis 
ustvarila primerno ozračje za muzeološko predstavitev osebnosti dr. Ljube Prenner. 

Za ponazoritev smo uporabili ustrezne dokumente, fotografije, osebne predmete 
in obleke. Njeno življenje je bilo predstavljeno z legendami, ki so bil razdeljene na 
krajše sklope: Dom in otroštvo, Šola, Slovenj Gradec, Sestra, Prijateljice, Pisateljica, 
Ljubljana, Ženska z moško dušo, Dobrotnica, Advokat, Osvobodilna fronta, Zapor, 
Šmiklavž in Smrt. 

S postavitvijo manjšega ambienta smo želeli razgibati monotono pripoved, ki se 
je odvijala na panojih. S pisalno mizo, stoloma in obešalnikom (muzealije je posodil 
Sokličev muzej), smo želeli ponazoriti njej delovni prostor, ki smo ga opremili z 
njenimi predmeti in arhivskim gradivom. 

Za gostovanje razstave v Slovenskem gledališkem in filmskem muzeju smo se 
morali prilagoditi zahtevam njihovega razstavnega prostora. Tako sem del vsebine 
ustrezno skrčila in izbrala najpomembnejše muzealije in arhivsko gradivo, ki pa smo 
ga dopolnili s fotografijami premierne uprizoritve komedije Veliki mož, ki jih 
hranijo v arhivu omenjenega muzeja. 

Za zbirko smo uspeli kupiti Ljubin portret slikarja Božidarja Jakca. Nakup sta 
omogočila Odvetniška zbornica Slovenije (Peter Prodanovič) in Mestna občina 
Slovenj Gradec (Janez Komljanec). 

Kot sklepno dejanje in zunanji izraz našega zanimanja za dr. Ljubo Prenner smo 
pripravili tudi brošuro. S finančnim deležem nam je pomagalo podjetje Zepter 
Slovenica d.o.o., Slovenj Gradec. 

Teksta za publikacijo sta poleg mojega z naslovom Njeno življenje, prispevali še 
Polona Kekec, ki je pripravila krajši esej o Ljubi kot literarnem ustvarjalcu, (Polona 
je letos maja diplomirala na Filozofski fakulteti na Oddelku za slovanske jezike in 
književnosti z nalogo Ljuba Prenner - življenje in delo) in Helena Horvat, ki je 
zbrala njeno bibliografijo. 

Naše zanimanje za Ljubo bomo nadaljevali v smislu dopolnjevanja naše zbirke, s 
katero je Ljuba dobila domicil v mestu, ki ga je imela zelo rada. 
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Razstava je doživela dober sprejem. Posebno veliko je bilo starejših obiskovalcev, ki 
so jo osebno poznali in se je spominjali . Zanimiva pa je bila tudi za šolsko 
populacijo, predvsem srednješolce, saj jih je prevzela s svojo vizualno podobo in 
navdušila s svojo življenjsko zgodbo. Zanjo so se zanimale tudi marginalne skupine, 
ki jih navdihuje s svojo pokončno držo in borbo za drugačnost. Razstava je 
spodbudila zanimanje za Ljubo tudi pri širši javnosti, kar se je odrazilo v odzivih 
različnih medijev. Nastali so televizijski prispevki, radijski oddaj i, objavljeni so bili 
različni članki v časopisih in revijah. 

Gostovanje v LjubUani je prispevalo vsaj tri mnenja o Ljubi: 
- da je borka za pravico do drugačnosti; 
- v Mladini je bilo zapisano, da je njeno ime edino primerno ime za odvetniško 
zbornico Slovenijel in 
- v zvezi z njo je bilo izrečeno mnenje o monstrumu kulturnega molka, ki jo je 
onemogočil kot literarnega ustvarjalca2 . 

Del proslave ob 90. obletnici rojstva je bilo tudi odkritje njej posvečene 

spominske plošče na nekdanji Prennerjevi hiši v Meškovi ulici. 
Na predstavitvi publikacije o njej v Koroškem pokrajinskem muzeju je bila 

izrečena tudi ideja, da bi kazalo v Slovenj Gradcu po njej imenovati ulico. 
Mislim, da bi bilo to zelo plemenito dejanje, pomenilo pa bi tudi, da se je vpisala 

med velika imena njej ljubljenega mesta. 

Brigita Rapuc 

1 Melita Zajc, Ali moški - ali ženska, Mladina, št. 38, 23. 9. 1997, sIr. 6. 

2 To besedno zvezo je uporabil dr. Denis Poniž v slavnostnem govoru na otvoritvi razstave v Slovenskem 
gledališkem in filmskem muzeju 18. septembra 1997. 
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KAŠČE V MEŽIŠKI DOLINI 

Koroški muzej na Ravnah na Koroškem že od leta 1980 načrtno dokumentira 
stavbno dediščino, še posebej tisto namenjeno rušenju in prenovi. Z nenačrtnimi 
posegi v 70. letih je izginilo veliko zanimivih stavb. Novosti in spremembe so zajele 
tudi tradicionalen kmečki dom. Stavbarstvo je tisti del podobe kulturne krajine, ki 
bolj kot katerakoli kulturna dobrina kaže raznolikost oblik in zasnov. 

Ob koncu leta 1996 smo v Koroškem muzeju pripravili razstavo Kašče v 
Mežiški dolini in javnosti prvič predstavili del gradiva iz bogatega fonda, ki še 
vedno nastaja. Večina zbrane dokumentacije zajema prav arhitekturo kmečkih 
domačU. Na terenu je nastalo čez 5000 enot fotografskega gradiva, ki ga 
dopolnjujejo terenski zapisi z izrisi in izmerami tlorisov, narisov, skice detajlov, 
situacijske skice ... 

Pri pregledu celotne dokumentacije, nad 200 kmetij, smo izbrali tiste iz Mežiške 
doline, kjer se kašče kot samostojni objekti vključujejo v gručast tip kmečkega 
doma, značilnega za alpski svet. Nastal je seznam 92 domačij s kaščami. 
Pri nastajanju razstave smo poleg lastnega terenskega gradiva uporabili gradivo iz 
dokumentacije Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor, kjer so 
nam prijazno priskočili na pomoč. 

Razstava, postavljena v razstavišču Likovnega salona na Ravnah na Koroškem, 
je bila razdeljena na tri tematske sklope, poudarek je bil na fotografskem gradivu, ki 
je bilo dopolnjeno z muzejskimi eksponati. 

Osnovni namen razstave je bila predstavitev kašče in njen pomen v sklopu 
domačije. Torej kašča kot shramba in njena vloga v kmečkem domu kot proizvodno 
gospodarskem obratu in kašča kot reprezentativna stavba s svojo obliko, mestom, 
izdelavo in dekoracUami. V primeru predstavljene razstave je bila kašča izvzeta iz 
celotnega ambientalnega kompleksa domačije obdelana samostojno po sklopih, 
nakazane so bile tudi vezi z ostalimi stavbami v kmečkem posestvu. 

V prvem prostoru so bile podane osnovne informacije o kaščah, različnih tip ih, 
načinih gradnje, njihova razširjenost na terenu pa je bila prikazana s pomočjo 
kartografskega seznama kmetij. V osrednjem delu prostora je bila postavljena 
maketa kašče iz Zelenega Brega pri Ravnah na Koroškem, ki je informativno 
dopolnjevala predstavljeno gradivo. 

V strogih mejah funkcije predstavljajo kašče suhe kmečke shrambe za žito in 
pridelke, hkrati so pomembni statusni simbol vsake kmetije, saj sodUo lesene kašče 
med vrhunske tesarske mojstrovine. 

Po oblikah smo kašče ločili: 
Glede na teren: 

l.) nepodkletene 
2.) podkletene 

Po velikosti smo jih delili na : 
l.) pritlične - enoce!ične 

2.) nadstropne - dvocelične 
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Glede na uporabljen gradbeni material: 
l.) lesene, 
2.) zidane, 
3.) kombinirane 

Glede na mesto v sklopu kmečkega doma: 
1.) kot samostojno stoječe stavbe, 
2.) kot del kmečke hiše (shramba na podstrešju). 

Raziskovanje terena in obdelava gradiva je ponovno potrdila trditev, da je 
raznolikost odraz tesne povezanosti danih naravnih pogojev, socialnih razmer, 
duhovne usmerjenosti, ljudskega znanja in iznajdljivosti in ne nazadnje tudi odraz 
gospodarske moči posameznega kmečkega doma. 

Večina dokumentiranih kašč v Mežiški dolini sega v 18. in 19. stoletje. Nekaj 
redkih je ohranjenih iz 17. stoletja (Ladinek - 1631 - Plat; Vogel - 1680 -
Lokovica; Mihev - 1655 - Pod peca ). Na terenu prevladujejo dvo celične lesene 
nadstropne kašče z zidano kletjo. Manj je lesenih, dvoceličnih, nadstropnih in 
nepodkletenih . Enocelične kašče pa se le izjemoma pojavljajo kot samostojne stavbe 
( npr. : Vesevk - Ludranski vrh 20 ), le-te so večinoma postavljene na podstrešjih 
stanovanjskih hiš. V Mežiški dolini je ohranjenih še precej kašč, med njimi je 26 
zaščitenih kot etnološki spomenik. 

V drugem prostoru razstavišča smo predstavili posamezne konstrukcijske detaj le 
in okrasne elemente, ki dajejo stavbi reprezentativno vlogo. Paleta detajlov in 
okrasnih elementov sega od enostavnih oblik vezave tramov, izdelave obtemeljnega 
venca iz brun pri nepodkletenih kaščah, do izrezljanih in obarvanih motivov na 
medetažnih stopnicah. Pri večini kašč se poleg že omenjenih elementov srečujemo z 
različno oblikovanimi zračnimi linami, vrati, "ganki", z drobno izrezIjanimi križci, ki 
v svoji mistični prošnji za varno shrambo krasijo vhode kašč . V svoji konstrukciji je 
kašča prava zakladnica dediščine gradbenih rešitev. 

V tretjem prostoru je bila predstavljena kašča v svoji primarni funkciji kot 
shramba za pridelke in njeno mesto v razporeditvi stavb na kmetiji. S fotografskim 
gradivom smo prikazali notranjo razporeditev in opremo kleti, pritliče in etažne 
celice, načine shranjevanja žita v različno oblikovanih koštih ... Velik košt izdolben 
iz lesnega debla in krušnik za hrambo kruha sta dopolnila podobo notranje opreme 
kaščnih celic. 

Za primer medsebojne povezanosti stavb v gručastem tipu kmečkega doma smo v 
razstavo vključili situacijski skici dveh kmetij, kjer je bila povezava med stavbami 
na kmetiji jasno razvidna. Dvorišča, ki nastajajo ob taki zasnovi, predstavljajo 
komunikacijski prostor med obstoječimi objekti na kmetiji. 

Razstavo smo zaključili s fotografijami in seznamom osnovnih podatkov za 26 
kašč, ki jih je Zavod za naravno in kulturno dediščino Maribor razglasil za etnološki 
spomenik. 
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V dobrem mesecu si je razstavo, ki jo je spremljal tudi katalog, ogledalo 1080 
obiskovalcev. Na temo kašče smo razpisali likovni natečaj, namenjen osnovnim 
šolam. Del njihovih izdelkov smo ra7.stavili na Muzejskem sejmu leta 1997 v 
prostorih Narodne galerije v Ljubljani. Tradicionalna stavbna dediščina predstavlja 
navdih tudi mnogim likovnim ustvarjalcem. V novembru leta 1997 je Koroški muzej 
v sodelovanju z Društvom koroških likovnikov pripravil razstavo Kašče v podobi, 
kjer so predstavili svoja dela v različnih tehnikah in na svoj način dopolnili prikaz 
muzejske dokumentacije stavbne dediščine. Vsi viri, tako pisani in slikovni, 
predstavljajo raziskovalcem dragocene podatke o arhitekturi, ki izginja. 

Liljana Suhodolčan 
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ZAUSTAVLJENE PODOBE ČASA 
Dolinškov koroški album 

MAKS DOLINŠEK (1910-1987) 
Spominska fotografska razstava 

8. maj - 30. junij 1997 

Koroški muzej Ravne; Likovni salon na Gradu; 65 črno-belih fotografij iz različnih 
obdobij avtorskega dela Maksa Dolinška; simultana projekcija Dolinškovih barvnih 
diapozitivov; otvoritev razstave 8. maja 1997 ob 18. uri. 

Koroški muzej Ravne se je ob desetletnici smrti s priložnostno razstavo oddolžil 
spominu na Maksa Dolinška, dolgoletnega upravnika muzeja in zavzetega 
raziskovalca koroške preteklosti ter profesorja, ki se je neizbrisno vtisnil v spomin 
mnogim generacijam ravenskih osnovnošolcev. 

Maks Dolinšek seje rodil 3. oktobra 1910 na Ravnah na Koroškem. Po končanem učiteljišču v Mariboru 
je od leta 1934 najprej poučeval v Ribnici na Pohorju in Šentjanžu pri Dravogradu, nato pa na ravenski 
gimnaziji in nazadnje, vrsto let, na Osnovni šoli Prežihovega Voranca na Ravnah. Leta 1967 je 
diplomiral še na Pedagoški akademiji v Mariboru (zgodovina in geografija). Že od mladih let naprej je 
bil navdušen športnik in fotograf V petih desetletjih je ustvaril nepregledno množico posnetkov ljudi, 
dogodkov, arhitekture in pokrajine. Fotografije ni pojmoval zgolj kot dokumentaristično vizualno 
zapisovanje življenja, temveč tudi kot sredstvo umetniškega izražanja. Od 1956 do 1979 je bil honorarni 
upravnik Koroškega muzeja na Ravnah, v katerem je postavil večino današnjih zbirk. Umrl je leta 1987. 

Muzej hrani več kot deset tisoč črno-belih negativov in nekaj sto diapozitivov Maksa 
Dolinška! Med brskanjem po vzorno tematsko urejeni fototeki iskrivo zvedavega in 
vizualno gostobesednega koroškega mojstra kamere se iz podobe v podobo sestavlja 
petdeset let dolga zgodba Mežiške doline in tukajšnjih ljudi. Časovni trak nanizanih 
podob, ki objema čas izpred druge vojne, medvojno obdobje in najdaljši povojni čas, 
odkriva Dolinška kot neumornega kronista in občutljivega komentatorja posameznih 
pomembnih, a tudi povsem vsakdanjih dogodkov. Dokumentaristični značaj večine 
ohranjenih fotografij je v veliki meri napolnjen z osebnim pogledom avtorja in 
njegovim subtilnim občutkom za izbor zgovornega motiva in notranje dinamike 
"zamrznjenih" drobcev zaustavljenega prizora. Prav kvaliteta in umetniška moč 
posameznih uspelih posnetkov nas je privedla do koncepta razstave, ki se je 
odmaknil od vsebine fotografij in Dolinška izpostavil kot mojstra fotografske kamere 
in tenkočutnega kronista svojega časa. 

Med skorajda nepregledno množico posnetkov iz Dolinškovega koroškega 
albuma smo za razstavo namenoma odbrali tiste, ki po naši sodbi presegajo običajno 
raven dokumentiranja in razpoloženjskega pritiskanja na sprožilec v družbi 
prijateljev ali na pogostnih samotnih pohodih v odmaknjena zakotja zgornje Mežiške 
doline. Odločali smo se za slike brez pompoznih poz, ki nas pritegnejo s tihotno 
umirjenost jo, nevsiljivo ujetim vzdušjem in sproščeno neposrednostjo. Pustili smo 
jih, da so spregovorile same zase, brez odvečnega komentarja, prepoznanim 
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nadrobnostirn iz življenja kraja pa smo naklonili, da same splavajo na površino 
čustveno vznemirjene zavesti in spomina obiskovalcev. Tudi izbira zgolj črno-bele 
fotografije ni bila naključna, saj se nam je zdelo, da ti posnetki predstavljajo 
kvalitetnejši del Dolinškovega opusa, v sebi pa nosijo tudi svojevrstno patino 
minulih časov. Vse povečave po originalnih negativih je na napravah muzejskega 
fotolaboratorija, ki ga je že pred leti zasnoval prav Dolinšek, izdelal muzejski tehnik. 
Izbor barvnih diapozitivov smo pripravili za ločeno projekcijo v prostoru pred 
glavno razstavno dvorano. 

Postavitev razstave, ki se je tudi oblikovno približala ideji spominskega albuma, 
je zasnovala dipl. arh. Blanka Kamnik. Prav takšen je tudi razstavni katalog z 
uvodnimi besedili mag. Karle Oder, Mirka Osojnika in Marka Košana. 

Razstava je gostovala tudi v razstavnem prostoru osnovne šole v Ribnici na 
Pohorju, kjer je mladi Maks Dolinšek opravUal prvo učiteljsko službo že pred 2. 
svetovno vojno. 

Marko Košan 
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ŠOLA BREZNO lN KRAJEVNA ZGODOVINA 

Na slovenskih šolah že kakšni dobri dve desetletji bogatijo redno vzgojno 
izobraževalno delo s širšim spletom dodatnih dejavnosti, s katerimi se učenci 

sorazmerno zgodaj navajajo na raziskovalne naloge. Gre za zelo spodbudno in 
koristno vzdušje, sprva značilno za delo obšolskih dejavnosti v manjših skupinah 
učencev oziroma krožkih, ki so se vse bolj poglabljali v povsem natančno načltovane 
in že kar prave proučevalne oblike dela, ki jim v novejšem času pravimo projektne 
naloge. Seveda ne moremo pričakovati, da bi na osnovni šoli učenci kaj takega 
zmogli povsem samostojno in nujno potrebna mentorska vloga učiteljskega zbora je 
pač samoumevna. V širše zasnovan ih projektnih nalogah delo namreč praviloma 
posega na več predmetnih področij, saj npr. skoraj ni zgodovinske naloge, ki ne bi 
bila vezana še na poznavanje zemljepisa in pogosto tudi na kulturno področje s 
spoznavanjem ljudske glasbene in književne tvornosti. Do izraza pridejo temeljne 
narodopisne prvine prebivalstva, predvsem pa vprašanje, od česa so naši predniki 
živeli, kar nam pač pojasni krajevni gospodarski razvoj. Vse to pripomore k 
spoznanju, kako je nastala sedanja podoba kraja. Učence takšno delo sila pritegne, 
ker razbija enoličnost šolskega vsakdana, veliko pa se ga tako ali tako dogaja zunaj 
šole v pogovorih doma in v krajevnih ustanovah. 

Šole v koroški enoti slovenskega zavoda za šolstvo na tem področju nikakor niso 
zaostajale, nekatere od njih, npr. mislinjska in dravograjska ter skladno z namenom 
tega prispevka gotovo tudi Osnovna šola Brezno - Podvelka, pa so nedvomno med 
najbolj uspešnimi. Moj tokratni namen je torej prikazati vzorec te šole za 
proučevanje krajevne zgodovine, ki so ga namenili 850 - letnici Brezna. V letu 1997 
so jo zaznamovali z vrsto šolskih in posebnih krajevnih prireditev, spredzgodovino 
pa dejansko že v letu 1995 z obsežno nalogo Spoznajmo svoj kraj, ki so jo 
dokumentirali v knjigi Zbornik OŠ Brezno - Podvelka 1995. Leta 1997 sta se temu 
zborniku pridružili še dve knjigi - Bilo je nekoč (o zgodovini kraja, kot jo odslikava 
ljudsko pripovedništvo) ter Po Dravci, po Savci ... (o zgodovini splavarstva v tem 
kraju). 

1. Pobudnik celotne zasnove je bil dolgoletni ravnatelj šole Peter Macuh, nekako 
tudi glavni urednik vseh objavljenih del. Dela se je lotil toliko lažje, ker je šola že 
ves čas znana po svoji vživetosti v kraj in po odličnem sodelovanju s krajani, ki v 
njej vidijo ne le šolo kot tako, temveč svojo poglavitno kulturno ustanovo. S prvim 
delom naloge so v letu 1995 želeli in uspeli dobiti oris zgodovine osrednje šole 
Brezno ter podružničnih šol Kapla, Remšnik, Ožbalt in Lehen, ob tem pa še prikazati 
temeljne zemljepisne in gospodarske značilnosti šolskega okoliša, se podati po 
sledovih ljudskega izročila, proučiti krajevno zgodovino narodno osvobodilnega 
boja in opisati sočasno društveno dejavnost ter podobo kraja z naravovarstvenega 
vidika. 

V koledarskem letu 1995 so torej učenci v delovnih skupinah za vsakega od 
naštetih vsebinskih sklopov raziskovali, zbirali dokumentacijo in pisali poročila, ki 
so v veliki meri postala gradivo za njihov zbornik. V zvezi s šolsko zgodovino veDa 
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poudarili, da so šole v tem delu Dravske doline dejansko med najstarejšimi na 
Koroškem, saj bi za za šolo v Ožbaltu v letu 1997 lahko praznovali že 270 - letnico 
(šolstvo je v tem kraju izpričano od leta 1727 ali od istega leta kot v Radljah), za 
šolo na Kapli pa npr. tudi dovolj spoštovanja vredno 190 - letnico (tam osnovna šola 
deluje od leta 1807). Za šolo Brezno velja pričetek z letom 1820, še pred njo pa je 
leta 1815 pričela delovati ljudska šola Remšnik. Sorazmerno mlajši sta le šoli v 
Podvelki in na Lehnu, ki svojo zgodovino štejeta od leta 1882 napre{ Vse to so bile 
daleč največji del svoje zgodovine samostojne šole, ki pa so s postopnim 
uveljavljanjem enotne osemletke zlasti v 70. letih postale podružnične enote 
osrednje šole Brezno. Slednja je tako postala znana kot slovenska šola z največjim 
številom podružnic in z leti zmanjševanja števila učencev tudi kot šola z največjim 
deležem kombiniranega pouka. Kot zadnja je samostojnost izgubila šola Remšnik, ki 
je z razdelitvijo prejšnje skupne občine Radlje v štiri nove leta 1996 prešla v sestavo 
radeljske osnovne šole. Tu je treba omeniti še dejstvo, da je šola Podvelka z 
dogradnjo nove osrednje šole v Breznem leta 1978 prenehala obstajati. Tako ima 
šola Brezno zdaj samo še tri podružnične enote - Kaplo, Ožbalt in Lehen, kar je 
seveda še vedno dovolj zahtevno in glede na slovenske razmere nadpovprečno 
veliko. 

Po podatkih slovenskega statističnega urada je v državi v šolskem letu 1996/97 
bilo 824 osnovnih šol. Od teh je bilo samostojnih oziroma osrednjih šol s 
podružnicami 428, podružničnih šol pa 396, od teh s predmetno stopnjo le še II. V 
koroški enoti je stanje precej obrnjeno. Samostojnih in osrednjih osnovnih šol 
imamo 17, podružničnih pa 27, sorazmerno torej bistveno več kot glede na 
Slovenijo; od teh je takšnih s predmetno stopnjo še sedem oziroma skoraj 2/3 takšnih 
slovenskih šol. Delež Koroške v skupnem številu 824 slovenskih osnovnih šol pa je s 
44 šolami 5,33 %, kar je glede na druge deleže Koroške v Sloveniji dober odstotek 
nad povprečjem. Poleg teh je v Sloveniji še 59 osnovnih šol s prilagojenim 
programom za prizadeto šoloobvezno mladino; v naši zavodovi enoti so od tega tri, 
kar pomeni 5,08 odstotni delež. 

Dodajmo še, da sta šoli na Kapli in Remšniku še vedno popolni osemletki (četudi 
s kombiniranim poukom) in da sedaj sodita med največje podružnične enote v 
Sloveniji. 

Zgodovina šol je v Zborniku dokaj smotrno prikazana po vnaprej dogovorjenih 
enotnih vsebinskih sestavinah (Od pričetkov do nemške zasedbe 1941, Med 
okupacijo, Doba po osvoboditvi leta 1945). Vsebinska zasnova je še najbolj 
upoštevana pri šoli Podvelka zlasti s podrobnejšimi podatki za šolska leta od 1945 
do 1976, ki jih je najmanj ravno za osrednjo šolo Brezno. Za celovitejšo podobo je 
takorekoč za vse šole nedvomno premalo podatkov o učencih in učitelj ih, čeprav 
nam vsaj za šolo Brezno veliko pove že računalniško izdelan diagram o številu 
učencev v petdesetih letih od 1945 do 1995. Pouči nas, da ta šola deli usodo večine 
slovenskih osnovnih šol, ki so v navedenem obdobju izgubile že skoraj polovico 
nekdanjega števila učencev. K takemu zgodovinskemu orisu nujno sodi vsaj še 

I Franček Lasbaher, Koroško šolstvo od preteklosti do sedanjosti, ZŠ SG 1996, str. 23 
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preglednica ravnateljev posamemih šol, za mlajše podružnice pa še njihovih vodij. 
Navzlic lepemu obsegu je torej še marsikaj ostalo za nadaljevanje in dopolnjevanje 
ob kakšni naslednji priložnosti, ko bo lahko bolj do izraza prišlo tudi bogato gradivo 
iz šolskih kronik, ki so tokrat bile vsekakor premalo upoštevane. 

K splošni šolski zgodovini vsekakor sodi razlaga izraza "Do leta 1936 je bila šola 
(Brezno) le enorazredna, nato pa ... dvorazredna", kot piše v Zborniku na str. 40. 
Danes je to bolj težko razum lj ivo, ker si besede razlagamo dobesedno. Od leta 1929 
je v kraljevini Jugoslaviji veljala osemletna šoloobveznost, ki je v avstrijskem 
cesarstvu in s tem v Sloveniji bila vpeljana že leta 1869. Enorazredne ljudske šole so 
bile najenostavnejša oblika obvezne šole. Imele so le en učni prostor in enega 
samega učitelja. Vendar so na takšni šoli in torej tudi v Breznu učenci lahko končali 
celotno šolsko obveznost. Učitelj j ih je razdelil v mlajšo in starejšo skupino in jih po 
prirejenem učnem načrtu poučeval po predmetniku za posamezni razred oziroma 
učno stopnjo, kot se je tudi lahko reklo. Bistri učenci so tudi na domači šoli 
napredovali iz leta v leto, vsaj na višjo stopnjo pa so jih navadno poslali na kakšno 
razvitejšo, torej večrazredno šolo. Šola je imela vsaj toliko učiteljev, koliko razredna 
je pač bila. Dvorazredna je lahko postala, ko je skupaj imela več kot 80 učencev. Če 
ob tem ni bila dozidana nova učilnica, je pogosto ostalo vse pri starem, le da je en 
sam učitelj praviloma novi 2. razred poučeval dopoldne, prvega pa zaradi manjšega 
števila učnih ur popoldne. V vsakem je bilo združenih toliko učnih stopenj, da sta 
bila približno enako številna. Za današnje pojme je to bil pravi kombinirani pouk. Da 
je šola Brezno morala dolgih 135 let delovati kot enorazredna, je tudi za koroško 
šolstvo, ki je v zgodovini sicer zaostajalo predvsem za nemškimi šolami, vseeno 
nenavadno, v največj i meri pa vendarle posledica dejstva, da je število prebivalcev v 
Breznu po podatku v njenem Zborniku na str. 11 bolj ali manj ostajalo enako (1869: 
251, 1931: 259). 

Prav tako smo zvedeli premalo o učnem jeziku do konca avstrijskega cesarskega 
obdobja, ko so si Nemci z nasilno napadalnost jo šole povsod lastili in terjali pouk v 
nemščini, čeprav so bili na vseh naštetih šolah nedvomno v matni manjšini. 
Najznačilnejši primer je ravno Kapla, kjer je šolo zgradilo proslulo nemško 
združenje Schulverein (Šolsko društvo), ki je imelo vedno dovolj denarja za nemške 
šole na baje ogroženem nemškem ozemlju ob stičiščih s slovanskimi narodi. Za to 
"velikodušnost" so Nemci na skoraj povsem slovenski Kapli izsilili nemščino kot 
učni jezik, pa tudi na drugih šolah ni bilo veliko bolje in se je slovenščino lahko 
poučevalo kvečjemu v l. in 2. razredu zgolj kot učni predmet. Jugoslovanska 
kraljevina je takoj ob nastanku nemško šolo in nemščino v slovenskih šolah povsod 
na svojem ozemlju prepovedala, kot je to povsod storil nacizem leta 1941, ko so bile 
tudi v Dravski dolini vpeljane samo nemške šole. 

Vendar je bil obisk pouka slab, saj ga večina učencev ni razumela. Čedalje bolj 
so ga vznemirjali partizani (borci Lackovega odreda, v katerem so bili tudi 
domačini). Šolo v Podvelki so Nemci spremenili v pravo trdnjav02 . Da se to ne bi 
zgodilo še v Breznem in na Kapli in tudi zaradi tega, da so Nemcem preprečili 

2 Peter Macuh. Zbornik OŠ Brezno-Podvelka 1995. str. 41 
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nadaljnje potujčevanje šolske mladine, so partizani šolski stavbi leta 1944 zažgali. 3. 
maja 1945 pa je šola na že osvobojenem Remšniku zgorela po nesreči, ko je v njej 
razneslo mine, ki so jih nastavili Nemci. Zaradi tega so partizani od junija do avgusta 
poskrbeli za pouk v kmečkih hišah, kjer so poučevala domača kmečka dekleta 
predvsem branje, pisanje in računstv03 . V prvih poosvoboditvenih letih je pouk sicer 
na vseh obravnavanih šolah potekal z velikimi težavami, ker je bila večina šolskega 
prostora med vojno uničena, a tudi, ker ni bilo dovolj učiteljev, slovenskih knjig in 
drugih slovenskih učil pa sploh ne, saj so jih Nemci, prosluli nosilci svoje namišljene 
nadkulture, kot temelj slovenske kulture najprej uničili. 

Navzlic skupnim izhodiščem je v Zborniku pri šolski zgodovini torej opazna 
precejšnja vsebinska neuravnoteženost. Na najslabšem je šola Brezno, največ 

podatkov pa zvemo o šolah na Remšniku in v Podvelki. Omenili smo že, da so zaradi 
zmanjševanja števila učencev na vseh teh šolah morali uvajati kombinirani pouk, kar 
pomeni, da je oddelek sestavljen (kombiniran) vsaj iz učencev dveh zaporednih 
razredov (najpogosteje npr. iz l. in 2. ter 3. in 4. razreda). Na razredni stopnji to ne 
prinaša kakšnih posebnih težav niti učiteljem niti učencem, čeprav je to delo 
zahtevnješje kot v običajnih razredih, njegova prednost pa je manjše število učencev 
v njih. Še zahtevnejši je takšen pouk na predmetni stopnji, v našem primeru torej na 
Remšniku in Kapli, saj mora predmetni učitelj, po izobrazbi usposobljen za največ 
dva (največkrat sorodna) predmeta poučevati vse predmete v svojem združenem 
oddelku, kot se je pač poučevalo stoletja dolgo, ko je vsak razred osnovne šole imel 
praviloma razrednega učitelja za vse predmete tudi do konca šolske obveznosti. 
Tako je bilo še v prejšnji Jugoslaviji, ko je bil v obveznem šolstvu predmetni pouk le 
na meščanski šoli kot najrazvitejši obliki osnovne šole in tudi še nekaj let po 
osvoboditvi, ko smo namesto meščanske šole dobili še boljšo nižjo gimnazijo, ki je 
seveda pritegnila boljše in bolje izobražene učitelje, medtem ko so na osnovni šoli še 
precej časa prevladovali razredni učitelji tudi na višji stopnji. 

Prav šola Brezno se je v slovenskem šolskem prostoru s sodelovanjem ravnatelja 
Petra Macuha z našo enoto zavoda za šolstvo razvila za takorekoč vzorčno šolo na 
področju kombiniranega pouka4 . Tak pouk je namreč posebno značilen prav za 
koroško zavodovo enoto, saj ga še vedno imamo za dobrih 6 % učencev (v Sloveniji 
že za manj kot 3 %). No, v naši enoti ga je največ v Dravski dolini in tu, kot že 
vemo, največ na podružnicah šole Brezno. Tako je povsem razumljivo, da smo po 
daljšem zastoju spodbudili ponovno strokovno usposabljanje za slovenske učitelje 
takšnega pouka, toliko potrebnejše, ker se s to obliko ne seznanijo več niti študentje 
v času univerzitetnega študija. Pri tem nam je rade volje pomagala univerzitetna 
profesorica (na pedagoškem oddelku filozofske fakultete v Ljubljani) dr. Ana Tomic, 
ki je svojo učiteljsko pot pričela prav na Kapli. Šola Brezno je zatem začela uvajati 
tudi izvirne oblike kombiniranega pouka, npr. oddelek, sestavljen iz l. in 3. razreda, 
tudi l. in 4. razreda - pač glede na vsakoletni vpis in od njega odvisno število 
učencev, težavnost poučevanja na predmetni stopnji pa je kdaj omilila tudi s tem, da 

3 Isto, str. 53 

4 Franček Lasbaher, Kombinirani pouk, Vzgoja in izobraževanje 3/1992, str. 43 
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so po posebnem urniku slovenščino, tuj jezik in matematiko kot najzahtevnejše 
predmete prihajali poučevat predmetni strokovnjaki. P. Macuh se je s takšnim 
poukom na osnovi omenjenih skupnih pobud pričel povsem študijsko ukvarjati in se 
s tem uveljavil na strokovnih zborovanjih pedagoških delavcev, zlasti sprispevkoma 
Posebnosti podružnične .~ole ter O nekaterih problemih naših podružničnih šol. Oba 
sta smotrno vključena tudi v obravnavani Zbornik. 

Naj bo tu omenjeno še, da je podružnična šola na Lehnu od leta 1976 do leta 
1988 delovala kot celodnevna osnovna šola. Takšne šole so v Sloveniji povsem po 
nepotrebnem dobile pečat partijske prisile. Res je, da so prve nastale leta 1975 po 
politični pobudi slovenske zveze komunistov, toda docela po vzoru najrazvitejše 
oblike takšne evropske osnovne šole - pri nas še iz skupnih časov avstrijskega 
cesarstva. Največja ovira za njen hitrejši razvoj so bili večj i stroški od tistih za 
navadno poldnevno šolo, in še bolj takrat še vedno zelo velik obseg Izmenskega 
pouka. Vsekakor pa se podobni celodnevni šoli na naši poti v razvito Evropo ne 
bomo mogli dolgo izogibati. 

V zvezi z lehensko šolo ne morem mimo napačne navedbe na 14. strani 
Zbornika, skoraj gotovo prenesene iz Krajevnega leksikona Slovenije IV (DZS 
1980), kjer dr. Mavricij Zgonik pri kraju Lehen neodgovorno zapiše, da je tam doma 
Franc Berneker, svoj čas vodilni slovenski kipar. Podobno je za kraj Legen/Šmartno 
pri Slovenjem Gradcu - seveda edino pravilno - zapisal v isti knjigi dr. Ivan Gams. 
Pri Bernekerju je v zvezi z rojstno hišo po različnih viri precejšnja zmeda, ki je ni 
odpravila niti prva knjiga Enciklopedije Slovenije (MK 1987), saj tam beremo, da se 
je umetnik rodil v Gradišču - Slovenj Gradec. O številnih napakah v zvezi s tem sem 
pisal leta 1987 v Odsevanjih5. 

Ob zgodovini šol je v razdelku Razvoj otroškega varstva podano šc nastajanje 
otroških vrtcev s prvim vred, ki so ga Breznu ustanovili Nemci leta 1943 in je 
deloval še del leta 1944. Bila je potrebna Macuhova pobuda, da je Podvelka v 
prostorih stare šole leta 1968 dobila prvi vrtec. Nasledil je malo šolo, s katero so že 
leta 1965 pričeli zmanjševati osip v začetnih razredih osnovne šole. Vrtec na šolah 
Kapla in Remšnik je nastal leta 1976, Brezno pa ga je spet dobilo šele z novo šolo 
leta 1978. Kdaj sta nastala otroška vrtca v Ožbaltu in na Lehnu, tu ni omenjeno. 
Posebnost vrtcev v vsej nekdanji radeljski občini je v tem, da delujejo - in to dovolj 
uspešno - kot sestavne enote osnovnih šol. 

Veliko splošne zgodovine zaznavamo v razdelku Po sledovih ljudskega izročila. 
Največ ga je povezanega s splavarjenjem, ki je ob siceršnjem izkoriščanju naravnega 
gozdnega bogastva ljudem stoletja dolgo dajalo edini kruh. Zelo domiselno so 
sodelavci Zbornika vanj uvrstili tudi danes že v priznani sodobni književnosti tako 
priljubljene življenjske zgodbe, od katerih je zlasti zanimiva tista o medvojni nemški 
učiteljici z Dunaja, ki se je kmalu po nemškem porazu vrnila na Kaplo - iz ljubezni 
do tamkajšnjega kmečkega fanta in se z njim poročila, a tudi do kraja, v katerega se 
je že med vojno tako vživela, da je celo pomagala partizanom. 

5 Franček Lasbaher, Rojstni kraj(i) slovenskega kiparja Franca Bernekerja, Odsevanja 15-1611987 
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2. Spoznali smo že, daje šola Brezno že za Zbornik leta 1995 zbrala precej še živega 
ljudskega blaga, še več pa ga je za knjigo Bilo je nekoč s podnaslovom Pripovedke, 
pravljice in druge ljudske pripovedi iz Brezna. Pod njim je dodano pojasnilo, da gre 
za projektno dejo 'Spoznavajmo svoj kraj', ki ga osnovna šola posveča praznovanju 
850 - letnice Brezna. Kot ustvatjalki knjige sta v kataložnem zapisu vpisani učiteljici 
Silva Pečar Banjanovič (sama dolgoletna zbiratelj ica narodopisnega blaga) in 
Tatjana Mohorko s sodelavci - pač učenci, ki so gradivo zbiral i in zapisovali. Z 
nekaterimi zgodovinskimi podatki je priskočil na pomoč dr. Jože Koropec. Knj iga je 
izredno lep knjigotrški dosežek po zaslugi Ateljeja (likovnega učitelja in umetnika 
Štefana) Kresnik (a) z odlično poslikavo učencev brezenske šole. Glavni urednik 
Peter Macuh v svojem Predgovoru pojasnjuje celoten projekt in ga spudbudno 
ovrednoti, čeprav se ni niti on niti kdo drug poglobil v zgodovinski razvoj in oris 
Brezna, vsaj za najnujnejšo utemeljitev obletnice pa bi to bilo več kot primerno. 

Z nabran im ljudskim bogastvom, dragocenim in pristnim dokazom, da tovrstni 
zgodovinski spomin med ljudstvom še danes živi, se bodo gotovo ukvatjali zanj 
poklic(a)ni strokovnjaki, tu pa moram na vsak način omeniti še zelo dobrodošel 
prispevek priznane strokovnjakinje za slovenska narečja (in še posebej za 
koroškega) univerzitetne profesorice dr. Zinke Zorko ve O narečju: Koroški govor na 
Breznu. Za tiste, ki tako nepoučeno vse od Dravograda naprej na jugovzhod vztrajno 
razglašajo za Štajersko in Štajerce, naj navedem njen uvodni odstavek: "Govor na 
Breznu spada v koroško narečno skupino, in sicer v severno pohorsko-remšniško 
narečje. Tako se koroščina govori od Zilje na zahodu do Smolnika in Šturmovega 
jarka na vzhodu,,6 Zatem prikaže osnovne narečne posebnosti koroščine, zlasti 
seveda brezenske in za njihovo naj lepšo ponazoritev dodaja pripovedi dveh 
domačink v narečnem črkopisu z žal nepojasnjenimi zvočnimi znaki. V sklepnem 
delu beremo, da podobno koroščino kot na Breznu govorijo v Ožbaltu, Podvelki, na 
Ribnici, Remšniku in na Kapli. Tudi tu pa pogrešam naslonitev na zgodovinski 
razvoj jezika, ki je tokratni predvideni obseg prispevka dr. Zorkovi očitno ni 
dopuščal. V mislih pač imam razlago nastanka in obstanka koroščine skorajda do 
Maribora zaradi naselitve Slovencev od severozahoda, ki jo je po Dravski dolini 
stoletja pozneje cela stoletja dolgo le še utrjevala močna kulturna, gospodarska in 
oblastna vloga šentpavelskega samostana. 

3. Tako smo se približali tretjemu knjižnemu dosežku brezenske šole, ki je dejansko 
od vseh še najbolj naravnan v zgodovino, čeravno je njegov književniško 
navdahnjen naslov Po Dravci, po Savci sposojen iz znane splavarske ljudske pesmi . 
Iz podnaslovnega besedila zvemo, da je nastala kot nadaljevanje šolskega projekta 
'Spoznavajmo svoj kraj', ki ga šola z zgodovinskim orisom splavarjenja in nekdanje 
podobe Drave posveča sklepnim prireditvam ob praznovanju 850 - letnice v letu 
1997. Prvi uvod je tokrat napisal župan občine Podvelka Ribnica Anton Kovše in se 
z njim zahvalil učencem in uč iteljem, zlasti mentorici Silvi Banjanovič . Peter Macuh 
v svojem uredniškem Predgovoru prireditve neposredno utemeljuje znajstarejšo 
omembo Brezna (torej leta I 147), čeprav nam žal ne navede ne njene prvotne 

(, Zinka Zorko, Koroški govor na Breznu, Bilo je nekoč, OŠ Brezno 1997, str. 118 
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jezikovne oblike ne mesta oziroma listine, kjer je bila v izvirniku najdena. Bolj se 
naslanja na novejšo zgodovino, predvsem tisto, ki so jo učencem povedali in napisali 
še živi flosarji. Čeprav je z drugo svetovno vojno splavarjenja lesa bilo konec, je 
šola s pobudami, naj se spomin nanj ohranja tako v njeni dejavnosti kot v krajevnih 
turističnih prireditvah, uspela. Po letu 1941 so leta 1984 v Breznu prvič spet sestavili 
splav, drugič pa v sklopu obletniških prireditev leta 1997. P. Macuh končuje svoj 
zapis v prepričanju, da je spomin na to dejavnost vredno ohranjati. 

Še najdalje v zgodovino je posegel predvojni splavar vodnik (kormoniš) in borec 
Lackovega odreda Ivan Verbaten Vanč. Zapisal je, da začetki splavarstva na Dravi 
segajo v leto 1280. Velikost splavov se je s stoletji spreminjala, Dravska dolina pa 
jim je bila vedno in do konca nevama, čeprav so leta 1822 z razstreljevanjem skal od 
Dravograda do Maribora najožje prehode razširili. Splavarjenje se je najbolj 
razmahnilo v tem stoletju, ko je postalo močan gospodarski dejavnik. Dajalo je 
dober zaslužek 600 do 700 moškim iz številnih krajev te doline. Tako kot pred njim 
že Perger v Mislinji je s tovorno železnico od Josipdola do Podvelke tudi na vzhodni 
strani Pohorja josipdolski gozdni veleposestnik Lenarčič s svojo železnico v 30. letih 
omogočil veliko obsežnejše izkoriščanje gozdov in še pospešil dravsko splavarjenje. 
Delovala je vse do leta 1954 (mislinjska do 1957) 

I. Verboten je bil zaposlen pri Francu Šarmanu z Javnika pri Ožbaltu, "največjem 
flosarskem gospodarju (lastniku) in najuspešnejšem kormonišu vseh časov na Dravi 
in Donavi,,7. Splave je tako povečal, da so z njimi tovorili tudi do 100 kubičnih 
metrov rezanega lesa - po Dravi do Osijeka in nato še do Vukovarja po Donavi, 
včasih pa po tej reki celo do romunske meje, kot kaže lep priročen zemljevid te 
splavarske poti. Verboten je natančno opisal sestavljanje splava (največkrat v 
Dravogradu in na Breznu ali v Podvelki) ter delitev dela med plovbo s posadko s 
šestimi veslači in gospodarjem. Zaslužek je bil veliko boljši od npr. učiteljskega. 

Splavarji so imeli svoje ustaljene navade od slavnostnega krsta novincev do 
vsakdanje prehrane z lastno kuho na splavu ali z boljšo hrano v znanih splavarskih 
gostilnah. Svoj delež Verbaten končuje z opisom zadnje predvojne plovbe naveze 
kar osmih Šarmanovih splavavod 19. marca 194 l do 6. aprila, ko so na Donavi že 
doživeli nemški letalski napad, a navzlic temu pripluli do Vukovarja in se vsi vrnili v 
Slovenijo. 

Mihael Šarman je na kratko opisal veliko Šarmanovo družino, katere moški del je 
nosil naziv "dravski kralji". Prvo plovbo je kot najmlajši krmar - ficelj še ne 15 let 
star opravil leta 1936. Delo je bilo še vedno nevarno in v dravskih valovih sta 
življenje izgubila dva njegova brata. Z njegovim opisom so spet prišle na vrsto 
priljubljene življenjske zgodbe. Zapisala jo je Silva Banjanovič in še tisto od 87-
letnega domačina Štefana Smolnika. Zgodbo najstarejšega Breznjana Miha 
Viltužnika pa je po dvodnevnem pogovarjanju napisala dr. Marija Makarovič in z 
njo še en vidik splavarske zgodovine. Nekaj zanimivih krajših splavarskih zgodb so 
nabrali tudi učenci. 

Veliko nam pove risba splava s 16 sestavnimi deli, ki bi bili še dojemljivejši, če 
bi jim bil dodan vsaj kratek opis. Zato je bralec toliko bolj zadovoljen ob kratkem 

7 [van Verboten Vanč, Splavarstvo po reki Dravi nekoč, Po Savci , po Dravci .. . , OŠ Brezno 1997, str. II 
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f10sarskem slovarju, za katerega sta besede razložila Štefan Smolnik in Mihael 
Šarman. Tako npr. zvemo, da so trte leskove, gabrove ali brezove šibe, ki so jih 
dobro namočene uporabljali za povezovanje desk v splave. Mojster, ki je najbolj 
obvladal to delo, je bil vezo(v)nik, še danes paje to pogost priimek v Dravski dolini. 
Prleški kuji (=konji) so v splavarstvu dolgi bočni hlodi, prvi, osemmetrski tram za 
splav pa je slepenik. Največ besed je prirejenih iz nemščine, čeprav kdaj tudi že 
precej oddaljenih od prvotnega pomena: rajža je tu zasluženi denar za eno potovanje, 
ne pa potovanje (Reise) samo. 

Šolski projekt Spoznavajmo svoj kraj je poleg še kakšne druge ustanove denarno 
podprl tudi republiški zavod za šolstvo, za kar se mu šola s primernim zapisom na 
zadnji strani besedila v tej knjižici posebej zahvaljuje. 

Kot sklepno misel naj zapišem naslednje: Kakovost šolskega dela se danes čedalje 
pogosteje odraža tudi v takšnih in podobnih projektnih nalogah, kot smo jo za 
brezensko šolo pravkar prikazali. Ne moremo pa si jih zamišljati brez ustvarjalnega 
sodelovanja učiteljev mentorjev in visoko kakovostnega vodstvenega dela ravnatelja. 
Osnovna šola Brezno je - kot nam izpričuje njena kakovostna rast - takšnega 
ravnatelja s profesorjem in šolskim svetnikom Petrom Macuhom pred več kot 
tridesetimi leti nedvomno dobila in imela do pričetka šolskega leta 1997/98, ko se je 
nekoliko predčasno moral upokojiti zaradi zdravstvenih težav. Najbrž pa bo zdaj, ko 
se je izognil vedno zahtevnemu toku šolskega vsakdana na brezenskem Dravskem 
nabrežju, le našel kaj več časa za splošno in šolsko zgodovino - oboje je vsakomur 
neizčrpni vir delovne vneme, če se lahko zanj odloči. 

Franček Lasbaher 
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ŠTIRJE JUBILEJNI ZBORNIKI 

Štiri srednješolske ustanove v koroški krajini so pred kratkim slavile visoke jubileje. 
Srednja šola Slovenj Gradec je praznovala 35-Jetnico obstoja leta 1995, istega Jeta 
GimnazUa Ravne na Koroškem 50-letnico, medtem ko sta Srednja strojnokovinarska 
šola Ravne na Koroškem in Srednja šola Muta polstoletni obletnici proslavile 1996. 
in 1997. leta. Vsaka izmed njih je izdala tudi priložnostni zbornik. Vsem je skupno 
le to, da vsebujejo sezname dijakov, ki so se v celotnem obdobju izšolali na 
posamezni institucUi, ter dejstvo, da so jubilejni. Po vsebini ostalih prispevkov pa se 
močno razlikujejo. 

Zbornik slovenj graške srednje šole je že osmi po vrsti in zajema obdobje 1990-
1995, zato je po obsegu skromnejši (78 strani). Uvodnim nagovorom sledi poglavje 
"Novo 1990-1995" z besedili večih avtorjev. Nekatera so napisana v privzdignjenem 
in bržkone pretirano vznesenem slogu. Po tekstu o maturi bi denimo nepoučeni lahko 
skJepal, da tovrstne izkušnje poprej na slovenskih srednjih šolah sploh ni bilo. Dosti 
izvemo tudi o novih usmeritvah med šolskimi programi in o pripravah na ustanovitev 
gimnazIJe. 

V poglavju s statističnimi podatki je obravnavana zgolj struktura posameznih 
dUaških letnikov, npr. iz katerih občin prihajajo in podobno. Manjkajo pa podatki o 
finančnem poslovanju, ki bi ponudili marsikatero koristno informacijo za 
raziskovalce šolske zgodovine, a enako velja tudi za ostale tri zbornike. Publikacija 
se zaključuje z nizom seznamov, med katerimi je seznam učencev, ki so opravili 
zaključni izpit v letih 1990-95, razvrstitev dijakov po usmeritvah (skupaj 1618 
"duš") in seznam "pravih" maturantov v letu 1995 (32) . Našteti so učitelji, ki so se 
upokojili (7), tisti, ki so dobili odlikovanja in priznanja (7), ter oni, ki so se trajneje 
zapisali s publicističnim in umetniškim delom (12). Čisto na koncu je še seznam vseh 
zaposlenih na šoli v letih 1990-95 (142). 

Zbornik Gimnazije Ravne na Koroškem nosi naslov Zgod(b)ovina gimnazije. 
Uredniški odbor je po mojem mnenju zagrešil dve (nekateri bi rekli nebistveni) 
napaki. Prva je izbira naslova. Ob okroglih obletnicah v preteklosti (1965, 1975, 
(985) so izšli jubilejni zborniki z enakim naslovom Med Peco in Pohorjem. In ta bi 
lahko ostal. Zakaj pretrgati žlahtno tradicijo? Druga, še večja napaka pa je, da so 
seznam maturantov natisnili kot samostojno prilogo k zborniku. Taki seznami so 
vselej eksaktno gradivo ne le za raziskovalce, temevč vse potencialne uporabnike 
tovrstnih (spominskih) publikacij. Znano pa je, da se take priloge tako pri zasebnih 
lastnikih kot v knjižnicah navadno izgubijo ali založijo. 

V zborniku so objavili triinštirideset spominskih zapisov vidnejših ravenskih 
maturantov ter nekaj reprodukcij likovnih del in fotografij arhitekturnih zamisli 
umetnikov in arhitektov, ki so končali gimnazijo na Ravnah. Zapisani spominski 
utrinki so zelo raznoliki in vsekakor zanimivi . Za zgodovinal~a so pomembni zlasti 
tisti, ki se nanašajo neposredno na gimnazijo in življenje na njej , saj vsebujejo veliko 
stvarnih podatkov in opisov. Nekateri pišejo tudi o neugodnih družbenih razmerah v 
času šolanja. Večina spominov se navezuje na začetke gimnazije in na prva leta 
njenega delovanja. Tudi ostali, manj "zgodovinski" zapisi, so zanimivo in prijetno 
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branje. Dragoceni so zato, ker so jih prispevali tisti maturanti, ki so se kasneje trajno 
zapisali v življenje slovenskega naroda, nekateri pa so se uveljavili tudi preko meja 
domovine. 

Zbornik Srednje strojnokovinarske šole na Ravnah na Koroškem z naslovom "Naših 
petdeset let" je med tovrstnimi publikacijami nenavaden. Uredniški odbor se je 
namreč odločil, da bo objavil nekoliko skrajšano šolsko kroniko, ki so jo vestno 
pisali od leta 1946 do 1977. Dodali so ji poročila o realizaciji delovnih načrtov, ki so 
nastala v osemdesetih in devetdesetih letih, saj kronike v zadnjem obdobju bržkone 
niso več pisali. 

Ta zbornik je zaradi bogatega, sicer "surovega" gradiva gotovo najbolj 
"zgodovinarski". Ko se pregrizemo skozenj, se nam pokažejo vse osnovne poteze 
petdesetletnega razvoja ustanove. Kot takšen je za posameznike, ustanove in 
raziskovalce uporaben domala kot priročnik. Izjemna dragocenost so tudi natančni 
seznami učencev in učiteljev (v petdesetih letih obstoja je to šolo končalo več kot 
6000 mladih ljudi), ki vrednost publikacije le še stopnjujejo. Na koncu zbornik 
zaokrožijo nekateri spominski zapisi starejših učiteljev in učencev. 

Četrti med zborniki, ki smo jih vzeli pod drobnogled, je po obliki in fotografskem 
gradivu pestra in prijetna publikacija Srednje šole Muta. Po običajnih uvod ih prinaša 
poglavje Podoba preteklosti, v katerem je strnjeno opisana zgodovina šole. Ta 
ustanova je doživljala najbolj razburijive spremembe. Zapovrstjo so uvajali nove 
usmeritve in jih tudi ukinjali. Velike težave so imeli s številom učencev (nekateri se 
še spominjamo čudne afere "mrtvih duš" iz osemdesetih let). Učitelji so se menjavali 
zelo pogosto. Vse to pa je prav gotovo spremljalo neurejeno financiranje. Vsemu 
temu pa je bržkone botrovala stara zgodba, da šola ni imela razvitega gospodarskega 
zaledja. 

V zborniku so tudi izbrani spomini učiteljev in učencev. Iz sestavka Podoba 
sedanjosti veje negotovost in zaskrbljenost, kar je spričo sedanjega gospodarskega 
mrtvila in meglene bodočnosti kovinske industrije v koroški krajini razumljivo. 
Knjižica se zaključuje s stvarnim gradivom (statistiko ter seznamom učiteljev in 
učencev). 

Za zgodovinsko stroko so vsi štirje zborniki dragoceni ravno zaradi stvarne 
dokumentacije, ki predstavlja osnovo za nadaljne raziskovanje in vrednotenje 
srednjega šolstva v treh koroških dolinah. Visoki jubileji omenjenih šol nas ob še 
občutno daljši zgodovini osnovnega šolstva napeljujejo v razmišljanje, da je v 
trenutku, ko se je za nami zaprlo skoraj sedemdeset let dolgo obdobje Jugoslavije, 
primeren čas, da bi izšla tudi zaokrožena zgodovina šolstva na Koroškem. 

Alojz Krivograd 
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NEKAJ MISLI O PROMOCIJI KULTURNIH SPOMENIKOV 
V SLOVENJ GRADCU 

I. 

Slovenj Gradec je tisto koroško mesto, ki je nasproti večnemu, a bržkone umetno 
zoperstavljenemu rivalu onstran hriba, vedno, tudi v najbolj zadrtih časih, znalo 
živeti s svojo tradicijo. Čeprav so se tukajšnji veljaki vsej veliki samozavesti 
navkljub velikokrat obnašali kot sloni v trgovini s porcelanom in jim je marsikaj, kar 
je bilo vredno vnovčiti, spolzelo med prsti in med kratkovidnimi interesi (naj 
spomnim samo na nerazumljivo zamujeno priložnost praznovanja nadvse častitljive 
devetstoletnice prve omembe kraja pred šestimi leti), je potrebno priznati, da so v 
sodobni imidž mesta vendarle uspeli vgraditi nekaj komponent, ki ponujajo še veliko 
manevrskega prostora in razvojnih priložnosti, zlasti v smislu kulturnega turizma, ki 
je ena izmed potencialno najbolj razprtih možnosti. Status mirovniškega mesta je 
gotovo atraktiven , vendar potrebuje vsebino - ne zgolj tisto, ki jo ob vsej veliki dobri 
volji velikokrat tudi pod nekakšno prostovoljno prisilo ponujajo šole, temveč v 
obliki kakšnega velikega kulturnega festivala denimo, ki bi bil vsekakor vsebinsko 
primernejša naložba v smislu privabljanja gostov kot čudaški podjetniško-obrtni 
sejem Prezenta, kjer se ob nekaterih uvoženih kramarj ih Korošci predstavljajo 
Korošcem. 

Rojstna hiša Huga Wolfa je ob prizadevanju nekaterih posameznikov in celo ob 
skromni podpori države v kratkem času sicer zaživela v znamenju spomina na 
slavnega skladatelja, vendar tudi tukaj volje za nekatere ključne odločitve - na prvem 
mestu gre seveda za preselitev glasbene šole na drugo lokacijo ter ureditev 
atraktivnega muzeja in dokumentacijskega centra - na koncu koncev preprosto 
zmanjka. 

Še največ so v mestu postorili za poudarek identitete mesta kot tradicionalnega 
kulturnega središča regije. Pri tem ne mislim le na razvpito galerijo, ki se neumorno 
in pogumno, a včasih vendarle nekoliko bizarno in brez prave potrebe trudi, da bi 
tekmovala z dogajanjem v velikih centrih, temveč na v slovenskih razmerah domala 
vzorno skrb, ki jo mestna politika posveča prezentaciji lokalnih spomenikov kulturne 
dediščine in zlasti njihovi prezentaciji. Tako so pred nekaj leti neverjetno naklonjeno 
pospremili pomembno odkritje temeljev zgodnjekrščanske cerkve pri sv. Juriju na 
Legnu ter za njeno prezentacijo in promocijo namenili zelo velike denarje. Da gre za 
premišljeno strategijo sta potrdili tudi akcija sondiranja in delne prezentacije 
mestnega obzidja ter vsestranska podpora večletnim restavratorskim in 
konzervatorskim posegom pri cerkvi sv. Pankracija na Gradu nad Starim trgom, ki so 
jih pred nedavnim zaključili na najboljši možni način : z izdajo promocijske 
publikacije, ki skuša predstaviti vse umetnostne kvalitete pomembnega 
srednjeveškega spomenika z izjemno, tudi v evropskem merilu enkratno arhitekturno 
shemo, o kateri niti domačini ne vedo kaj dosti povedati. Pa vendar je prav grajski 
hrib nad Starim trgom tisti, ki skriva najdragocenejše kulturno-umetnostne zaklade 
slovenjgraškega okoliša. Žal še ni v celoti raziskana njegova arheološka preteklost, 
zato pa lahko toliko več o njem in znameniti grajski kapeli oglejskega patriarha 
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Bertoida Andeškega in kasnejši Pankracijevi cerkvi spregovorita čas zgodnje gotike 
ter mnogo kasnejše baročno obdobje. Veliko tega: komentar o izjemnosti 
konstrukcije enotnega arhitekturnega prostora, katerega obok počiva na enem samem 
monolitnem antičnem stebru; o zgodnjegotskem portalu, ki ga krasi na Slovenskem 
nadvse redka freska iz prve polovice 13. stoletja; zapis o novo odkritih poslikavah 
oboka in severne stene notranjščine ter restavraciji Lerchingerjeve iluzionistične 

poslikave na baročnih svetih stopnicah in še kaj, prinaša zelo lepo oblikovana 
publikacija, ki vsaj v ilustrativnem smislu predstavlja spomenik v sijaju kot ga 
zasluži. Oblikovalski avtorski prispevek arhitekta Edija Korace, dežurnega snovalca 
likovne podobe vseh promocijskih materialov v Slovenj Gradcu, je tokrat res uspel, 
zato pa je toliko bolj moteč koncept osrednjega besedila, ki ga je pripravila Svetlana 
Kurelac, konzervatorka mariborskega ZVNKD. Napisan Je v obliki 
konzervatorskega poročila, v katerem mrgoli za navadnega obiskovalca povsem 
nepotrebnih tehničnih podatkov in opisov strokovnih posegov spomeniške službe, 
medtem ko manjkajo v poljudni besednjak odeti umetnostnostnozgodovinski opisi, 
ki bi jedrnato in razumljivo predstavili vso vrhunsko umetnostno pričevalnost 

spomenika. 

II. 

Leta 1995 so v Slovenj Gradcu končno predstavili prvo številko dalj časa 

napovedovanega zbornika Slovenj Gradec in Mislinjska dolina. Zajetna publikacija 
prinaša kulturnozgodovinske prispevke, ki osvetljujejo zgodnja obdobja življenja v 
dolini pod Pohorjem in naj bi bila le prva v nizu podobnih, ki bodo skušale 
zaokrožiti podobo teh krajev v preteklosti. Pobuda, ki jo že nekaj let zvesto 
uresničuje nekdanja občina Slovenj Gradec in sedanja mestna občina skupaj z 
občino Mislinja je seveda hvalevredna in v časih, ki kulturi niso preveč naklonjeni, 
skorajda eksotična. Občina Slovenj Gradec namreč ni zgolj pobudnik, temveč tudi 
založnik projekta. Imenovali so sicer bolj ali manj strokovno sestavljen uredniški 
odbor, ki pa se pri svojem delu v nobenem trenutku ni naslonil na tri 
muzejskogalerijske in knjižnične institucijev v mestu. Zakaj to izpostavljam? 
Zbornik, ki prinaša nadvse zajeten in dragocen sveženj člankov ima namreč vse 
preveč strokovnih pomankljivosti, da bi jih bilo moč v zanosu ob pridobitvi 
spregledati. 

Zlasti moteča se izkaže neizenačena uporaba znanstvenega aparata pri 
posameznih prispevkih, saj je pri večini uporabljen klasični sistem opomb, medtem 
ko so pri nekaterih navedeni zgolj viri in literatura, kar je pri resnem znanstvenem 
članku seveda premalo. Ob zaključku posameznih avtorskih enot se tu in tam pojavi 
povzetek, pri večini ga ni. Seveda manjkajo tudi prevodi povzetkov v tuj jezik, kar je 
pri tovrstnih publikacijah zopet pravilo. Tolikšna neizenačenost preseneča zlasti 
zaradi tega, ker so bili članki naročeni, njih priprava in redakcija samega zbornika pa 
sta tekli skoraj dve leti. Uredniški odbor je k članku Jožeta Curka o cerkvah v 
Mislinjski dolini dodal fotografski material, pri katerem gre v prvi vrsti za stare 
podobe posameznih spomenikov, vendar brez navedbe o času nastanka fotografije. 
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Za župno cerkev sv. Elizabete v Slovenj Gradcu se denimo pojavi ilustracija, ki je 
morala nastati ob koncu prejšnjega stoletja, vendar žal to ni označeno oziroma je 
podnapis, ko tega ne prinaša, zavajajoč. Slikovni del knjige je nasploh slabši del 
projekta, saj je očitno zmanjkalo denarja za naročilo posnetkov profesionalnemu 
fotografu. Tehnično slabša kakovost ilustracij, ki jo je zakrivila tiskarna, je ob tem 
manj pomembna. Med enajstimi avtorji prispevkov boste našli le enega, ki prihaja iz 
domačih institucij, pa še ta je vskočil namesto povabljenega strokovnjaka iz 
Ljubljane. Sedem sodelujočih avtorjev je že upokojenih, kar samo na sebi seveda ne 
pomeni nič, na svojevrsten način pa vendarle pokaže na usmeritev uredniškega 
odbora in njihovo izgovorjeno željo, da naj bi serija zbornikov prinašala nove in 
sveže poglede na lokalno zgodovino. 

Pripombe o splošnem uredniškem konceptu, ki sem jih navrgel, seveda nimajo 
namena zmanjševati pomena izredne publikacije, ki jo Mislinjska dolina še kako 
potrebuje. K~r pa se tudi v prihodnjih letih menda obetajo novi projekti iz iste serije, 
skušam zgolj dobronamerno opozoriti na nekatere evidentne pomankljivosti. pri 
čemer seveda izpuščam vse tehnične napake, ki jih pač nikoli ni moč v celoti 
odpraviti. 

Marko Košan 
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