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KDO SEM?

• NARODNOST: STAROSELEC

• KRAJ BIVANJA: SLOVENIJA
zadnja oaza evropskih staroselcev

• IZBRANA RELIGIJA: LJUBEZEN

• POLITIČNA PRIPADNOST: SVOBODA

• Slovenci smo tukaj že od nim‘r (staroselci)

• Jezik, izvorna vera, bajeslovje, prostor in ljudsko izročilo 
dokazujejo starost ljudstva

• Pomembno je védenje (čutenje), ne učenje resnice

• Slovanstvo lahko uporabljamo le kot jezikovna skupina



VIRI
• Zapisi in védenje Leopold Sever

• Pavle Medvešček, različni zapisi

• Dddr. Andrej Pleterski, različni zapisi
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• https://gis.si/egw/ZSS_T04_P03/inde
x.html

• https://radiestezija-
sturm.si/pdf/KARNIJSKI_TROCAN.pdf

• https://sl.wikipedia.org

• Rant Andrej, Karni in Veneti v Britaniji 
in v Alpah, Ljubljana, 2008

• Franc Jeza, O ključnih vprašanjih rane 
karantansko-slovenske zgodovine, 
Buenos Aires, 1977

• Katja Škrubej, Ritus gentis Slovanov v 
vzhodnih Alpah, Ljubljana, 2002

• Franc Kos, Gradivo za zgodovino 
Slovencev v srednjem veku, knj. 2., 
Ljubljana, 1906

• Peter Štih, The Middle Ages between
the Eastern Alps and the Northern
Adriatic: select papers on Slovene
historiography and medieval history, 
2010

• Janez Höfler, O prvih cerkvah in 
župnijah na Slovenskem [Elektronski 
vir]: k razvoju cerkvene teritorialne 
organizacije slovenskih dežel v 
srednjem veku, Ljubljana, 2016

• Simon Rutar, Kranjsko - Krájina, 
Ljubljanski zvon, letnik 4, številka 1, 
1884.

• Jožef Osterman, 2016, slika koseza, v: 
Gorenjski Glas, 2016

• ...
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https://gis.si/egw/ZSS_T04_P03/index.html
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SLOVAR
• Vera

Osebna izkušnja, intimno prepričanje, ki v izvoru nima nobene 
povezave z RKC. Vera je prisega samemu sebi, etičnosti in 
pravičnosti. Je neločljivo povezana s človekom.

• Religija

je institucija, ki zahteva, da verjameš izkušnjam drugih in jim tudi 
prisežeš. 

• Staroselec

Prebivalec, ki stalno živi na istem prostoru. Zato spoštuje naravo in 
živi v simbiozi z njo.

• Dežela 

Organizirana politična skupnost, ki ima na prostorsko omejenem 
ozemlju suvereno oblast; država (SSKJ).

Pravni izraz dežela je enakovreden izrazu država, ker sta oba pravna 
izraza izpeljana iz enake osnove, glagola držati (prof. Katja Škrubej).



Dežela Karniola, 
po domače Kraj(i)na, Krajnska

• Gre za prvo tisočletje našega 
štetja

• Nič ne nastane brez osnove, 
preteklosti, vsebine

• Prebivalci dežele smo Slovenci, 
s srednjeveškim imenom 
Kraj(i)nci (danes Kranjci), z 
antičnim Karniolci in s 
predantičnim Karni

• Karniola-Krajnska je edina 
slovenska dežela, ki je ohranila 
večino svojega ozemlja in ostala 
slovenska. KONTINUITETA



Dežela Karniola, po domače Krajnska

Kranjska sivka ali kranjica 
(Apis mellifera carnica)

Vesoljni potop 
in Kurent



Ohranjeni viri, ki so pisali o Krajnski:

• Valvasor; Čast in slava vojvodine Kranjske

• Schönleben; Carniolia antiqua et nova

• Pohlin; Kraynska kroneka

• Linhart; Poskus zgodovine Kranjske in ostalih dežel južnih 
Slovanov Avstrije

• Vodnik; Zgodovina vojvodine Kranjske, območja Trsta in goriške 
grofije

• Bohorič; Zimske urice proste o latinsko-kranjski pismenosti

• Godina-Verdeljski; Opis in zgodovina Tersta in njegove okolice…

• Dimitz; Zgodovina Krajnske od najstarejših časov do leta 1813

Dežela Karniola, po domače Krajnska



KELTI - GALI (GALCI) - VLAHI
• Preden so Rimljani osvojili severno Italijo in zahodno Slovenijo, 

so to območje imenovali Cisalpska Galija.
• Rimljani so staroselce imenovali Gali (Galci), Grki pa Kelti (lat. 

Celtoi). 

ljudstva



KELTI - GALI (GALCI) - VLAHI
• Ime Gali naj bi pomenilo „goli“?

ljudstva

• (V)lah je izvedenka latinskega imenovanja enega izmed 
staroselskih ljudstev (Volcae).

• Tujci so torej z oznakami Gali/Kelti/Vlahi le označevali naše 
prednike, ki so neprekinjeno živeli v naših krajih.



SCLAVINIA - SCLAVI
Franc Kos: prostor, kjer so prebivali Slovenci, imenuje 
Slovenija, latinsko zapisano Sclavinia, Sclavinia tellus, partes 
Sclaviniae, partes Sclavinienses, fines Sclaviniae, Sclavorum 
patria itd.

ljudstva

Če so tuji zapisovalci opisovali slovenske 
prebivalce, so uporabili izraze: Sclavi, 
Sclauani, Sclavorum gens.

Latinščina je popačila ime Slovenija ker 
latinščini ne ustreza zveza črk »sl«, zato 
so vrinili črko »c«. Samoglasnik »o« v 
prvem zlogu so latinski pisatelji pogosto 
spreminjali v »a«.



POIMENOVANJE DEŽELE
• Lat.: Carniola, Carneola, Alpes luliana, 

• Karniola, Karneola, Kórenska, Gorenjska skupaj z 
Dolenjska, Notranjska in Bela krajina.

• (mejna in grofija) Krajina (nem. Creina), 

• grofija ob Savi, 

• Posavska krajina, Zgornje posavska kneževina,

• Stara Kranjska, Prakranjska,

• (dežela in vojvodina) Krajnska, šele v 19. st. Kranjska.

dežela

Rutar opozarja, da je ime Kranjsko, Kranjec napačno, ker se iz njega 
ne more izvajati kraj, krajina. Skupaj s pisavo gajica smo dobili črki 
»lj« in »nj«, ki ju prej nismo uporabljali in sta na žalost pomensko 
spremenili stare besede.



DEŽELA KARNOV – KARNEOLA
lat. patria Carnium, patria Carnech, Carnich patria

konec 5. in začetek 6. stoletja

• Avtor Karniolo poimenuje 
dežela (domovina) Karnov. 

• Predhodno imenovana 
gorata dežela, Alpes 
luliana. 

• Našteje 25 mest (civites), 
glavno mesto Carnium, 
današnji Kranj.

Timotej Knific, Judita Lux: Kranj z okolico v pozni antiki - zapis geografa 
iz Ravene in arheološki podatki, Kranjski zbornik, 2015, str. 29-41.

Toponimi: Karavanke, Kranj, 
Karnijske Alpe, Karantanija

Trenutno najstarejši odkriti pisni vir; Kozmografija, avtor; anonimni 
geograf iz Ravene. Knjiga je nastala okoli leta 670, opisuje stanje v 
Karnioli konec 5. in začetek 6. stoletja. 



NAJHUJŠE LETO V ČLOVEŠKI ZGODOVINI
Pepel, ki ga danes odkrivajo na gradiščih, ni posledica »slovanskega 
osvajanja in požiganja« temveč naravne katastrofe.

Ni bilo množičnega preseljevanja ljudstev, pač pa so ljudje iskali hrano.

Leto 536

https://www.sciencemag.org/news/2018/11/why-536-was-worst-year-be-alive

536



SAMOVO KRALJESTVO

Kralj Samo je združil 
slovenske dežele, v katerih 
so prebivali: 
• Karniolci, 
• Karantanci, 
• Moravani, 
• Čehi in 
• Lužiški Sorbi.
Samo (samostojen), iz 
ljudstva Senoni, spreten 
vojskovodja.

623 - 658

Franki

Bavarci

Obri

Sorbi

Čehi
Moravani

KarniolciLangobardi



KARNIOLA, DOMOVINA SLOVENOV
Carniola, patria Sclavorum

• Zapisal Langobardski kronist, Pavel Diakon.
• Razlikoval je Karantanijo in Karniolo.
• Avari?
• Avarija

Od 658 do prib. 772658 - 772



AVARI
Od razpada Samovega kraljestva (leta 658) do približno leta 772, je 
bila Karniola samostojna kneževina: Karniola, domovina Slovenov. 
V tem času naj bi našim prednikom največjo nevarnost 
predstavljali Avari (Obri), vendar:
• Avarom, kot nomadskemu narodu, gorati in gozdnati prostor ni 

ustrezal. 
• Tudi velika oddaljenost Karniole od avarskega centra v Panoniji 

je onemogočala kontrolo. 
• Avare je zanimal le nadzor nad cestami, ki so vodile na področje 

današnje Italije, kamor so hodili na roparske pohode

Peter Štih, Ozemlje Slovenije v zgodnjem srednjem veku: osnovne poteze zgodovinskega 
razvoja od začetka 6. do konca 9. stoletja, Ljubljana, 2001, str. 31 in 32.

ljudstva



POKRISTJANJEVANJE

Od leta 745 naprej

»Slovenec že mori Slovenca, brata - kako strašna slepota je človeka!«

Karniolci so že imeli vero v času Rimskega cesarstva, poleg tega pa so 
bili zadnjih 200 let pod vplivom Vzhodnega rimskega cesarstva, ki je 
imelo krščansko religijo. Zato »pokristjanjevanje« ni bilo potrebno. 
Tudi v Konverziji ni omembe o »pokristjanjevanju«. Proces 
»pokristjanjevanja« je bil pravzaprav prevzem oblasti s strani Frankov 
in vpeljava fevdalizma. Fevdalizem je bil za naše prednike popoln 
tujek, z njegovim uvajanjem so začeli kosezi izgubljati moč in vlogo, 
vladarski položaji so postali dedni. Prebivalci so postali podložniki, ki 
so bili pravno in ekonomsko podrejeni zemljiškim gospodom. Franki 
so podkupili deželne vladarje, ki so nato sprejeli njihovo religijo 
(zahodno krščanstvo). 
Upori proti pokristjanjevanju, kramola ali karmula: leta 767, leta 768, 
leta 770-772.

745 -



KARNIOLCI
lat. Carniolenses

• Frankovski državni anali pišejo o ljudstvu Karniolcev in knezu 
Vojnomiru Slovenu (lat. Wonomyrus Sclavus) iz Karniole. 

• Knez Vojnomir je vodil hiter in uspešen napad elitnih frankovskih 
enot v središče avarske države leta 795.

• Karniola spada pod 
Furlansko krajino.

Konec 8. stoletja



UPOR LJUDEVITA PANONSKEGA
Uporu so se pridružili tudi Karniolci in delno Karantanci.

»Območje južno od Karavank je bilo v 9. stoletju pod 
vplivom karolinške države, vendar sledov posegov v 
domačo upravno-politično ureditev ni mogoče opaziti. 
Karniolci so ohranili določeno stopnjo neodvisnosti«
Dragan Božič et al., Zakladi tisočletij: zgodovina Slovenije od neandertalcev do 
Slovanov, Ljubljana, 1999, str. 373.

Furlanska krajina je bila po 

uporu razpuščena.

819-822819 - 822



KRALJEVINA KARANTANIJA
Arnulf Koroški (okoli 850–899), sin 
slovenske matere, karantanski vojvoda, 
vzhodno frankovski kralj, cesar Svetega 
rimskega cesarstva.

9. stoletje



VELIKA VOJVODINA SLOVENIJA
lat. Sclauinia

Leta 952 je cesar Oton I. 
ustanovil veliko vojvodino 
Slovenijo, dokončno 
formirana 976.
Velika Karantanija

952 - 1180952  - 1180



VELIKA VOJVODINA SLOVENIJA

Zemljevid iz knjige Zakladi tisočletij.

952 - 1180

Slika iz samostana Reichenau, nastala 
okrog leta 998 v času cesarja Otona III.

952  - 1180



KRAJ(i)NA - KRAJNSKA
Najstarejša odkrita listina, darovnica Rimskega cesarja Otona II. iz 
leta 973, s katero podarja škofiji Brižinj (Freising) posest v Loki. 

»... ki se imenuje Karniola in ki ji po domače pravijo Kraj(i)na…«, 
lat. »...quod Carniola vocatur et quod vulgo Creina marcha
appellatur...«., tri znana imena dežele, ki imajo enak pomen 
(istoréčje). 

Karniola je uradni naziv (diplomatski), medtem ko je Krajina 
domače slovensko ime, ki pomeni pokrájina, dežela. »Krajina 
pomenja torej „domačo zemljo" in Krajinec je „domačin, 
domorodec"« (Rutar). 

Zagotovo je domače ime Krajina bistveno starejše, oziroma se je 
uporabljalo že pred izdajo te darovnice.

Podarjeno ozemlje je bilo osnova za kolonizacijo, to je načrtno 
naseljevanje tujcev.

973973



BRIŽINSKI SPOMENIKI
• Najstarejši zapis v slovenščini, 

oziroma v katerem drugem 
evropskem jeziku, ki ni napisan v 
latinščini, hebrejščini ali grščini. 

• BS II. je prepis starejšega izvirnika 
iz 7. ali 8. stoletja. 

• Dokazujejo poseljenost prostora z 
našimi predniki in zrelost jezika.

• Vsebujejo stare pravdne izraze: 
rota, zakonik, oblast, soditi, pravdo 
imeti... in vsebujejo triadni 
(trojstvo) sodni postopek.

• Božanstvo Prove omenja Valvasor. 

Med letom 970 in 1039



POLITIČNA RAZDELJENOST
• Razdelitev na zgodovinske dežele: 

Kranjska, Štajerska, Koroška
• Oblikuje se zveza Notranjih dežel 

(Notranja Avstrija)
• Habsburžani so prevzeli dedne dežele do 

leta 1500.

• Današnja EU je samo nadaljevanje:

– Rimsko cesarstvo; do leta 395

– Zahodno rimsko cesarstvo; od 395-476

– Rimsko cesarstvo; od 800 naprej

– Sveto rimsko cesarstvo; od 1157 naprej 
(Friderik I.)

– Sveto rimsko cesarstvo nemškega naroda; od 
1512 do 1806

Od 12. st. naprej

Freska je nastala sredi 14. 
stol., v cerkvi St. Pierre le 
Jeune v Strasbourgu.



OBIČAJI LJUDSTVA
lat. Ritus Gentis

To je bil način življenja naših prednikov, ki je temeljil na pravnih šegah, 
katerih temelj so bile volitve z ustoličevanjem s kosezi. 

• Knez (kral), vojvoda
• Pojezda
• Veča; izvrševanje javne oblasti ljudstva v zboru.

• Župa (srenja)→velika župa (županija), župan
• Kmet 
• Vaški zbor in lipa: dvanajstija, sosednja
• Skupna zemlja: soseska, srenja, „gmajna“
• Gradišča, tičnice

• Slovensko pravo ali pravda, rota,
• Krajnski jezik, glagolica
• Cahni; simboli, podpisi, številke, oznake …
• Dedovanje tudi po ženski liniji.

izpričano v 7. stoletju

Pečatna nalepka iz leta 1905
Vir: SI ZAL KRA 2, a.e. 4145.



SLOVENSKA PRAVDA

• Lipa: samo stari narodi imajo drevo življenja.
• Kamnita miza in stoli: vaški zbor (dvanajstija, šestnajstija, sosednja, 

sosečka…) = župan in prisedniki = vaška uprava in sodišče 
• Skupna lastnina (prostor): Soseska, srenja, gmajna
• Slovensko pravo ali pravda; pravica (pravljica) 
• Rota; najstarejši izraz za prisego in zaklinjanje ter zdravljenje.

Lipa v Vrbi, okrog lipe je razporejenih 
16 srenjskih kamnov.

Bijače, Benečija

Ime za simbol:
ŠPAN, mlin …

Običaji ljudstva 

Lat.: Slavica Lex, Institutio Sclavenica, consuetudinem Sclavorum



Uporaba prostora

Carn (karn) pomeni rog (gor) in skala. 
Skala, menhir (megalit) je tudi baba.
Oblikovanje prostora z uporabo tročanov.
Sveta mesta: tičnice (gaji).
Uporaba megalitov.

Običaji ljudstva 

Trije kamni ob grobu, Lajh, 
Kranj (foto: Milan Sagadin)



KARNIJSKI TROČAN

Običaji ljudstva 

TIČNICA

GRMADA

KAČJI GRAD

ŠENTPETRSKI 
DVOREC

Kapela SV. PETRA

TRTA

cerkev SV. MARJETE

vodna točka

KRANJ

Stražišče - kosezi

ŠMARJETNA 
GORA



AJDNA NAD POTOKI
računalniška simulacija gradišča



AJDNA NAD POTOKI

gradišče

Arheološko najdišče Ajdna je kulturni spomenik državnega pomena.
Izjemen spomenik naših prednikov.
Glavna stavba lokalne skupnosti: volitve, posvetovanja, skladišče…
Kneginja - vodja skupnosti.



GRADIŠČE NAD BAŠLJEM

gradišče

Utrdba kneza in kosezov? 
Mesto ustoličevanja? Svetišče?

Map: © NMS; Ida Murgelj. Slika: © NMS; Igor Rehar

Foto: Tomaž Lauko



PRAŽUPNIJA KRANJ

Nastanejo v 10. stoletju

»… že okoli leta 1100 dežela posuta s cerkvami, ki so jih 

postavljali krajevni posestniki, čeravno še brez duhovnika in 

župnijskih pravic«.

V dokumentu je tudi zapisano, da vitez Eberhard priznava, 

da je nekatere kapelice podedoval od svojih prednikov, ki so 

jih zgradili.
Höfler 2016, str. 43.

Postavljanje znamenj in kapelic.

Usklajeno delovanje cerkva, ki so postavljene

tako, da tvorijo simbol pentagram (zaščita), 

rek „Zvoniti po toči je prepozno.“



SLOVENSKO USTOLIČEVANJE

Arheologija potrjuje ustoličevanje tudi na Dolenjskem, v železni dobi. 
V Karnioli pa se je ohranil zanimiv obred vse do 18. stoletja. Ob 
vsakokratnem dednem poklonu deželnemu knezu v Ljubljani, je 
kosez, v slavnostnem sprevodu, v mesto peljal okrašenega bika in ga 
predal vladarjevi kuhinji. Prisotnost kosezov, eden izmed njih se je 
imenoval Kamnar (povezava s knežjim kamnom) potrjuje, da je 
opisani obred spomin na ustoličevanje v Karnioli.
Možni lokaciji ustoličevanja: Gradišče Bašelj nad Preddvorom in 
Cerkev Sveti Peter v Ljubljani (Šentpeter).

»si prosti vóljo vero in postave«   France Prešeren

Običaji ljudstva 



KOSEZI



KOSEZI
• So slovenska posebnost in poznani samo pri Slovencih!
• Kosezi so bili nosilna struktura staroslovenske družbe.
• Bili so izvoljeni kmetje, ki so se odlikovali po poštenosti in 

modrosti.
• Naloge: osebna knežja garda, konjeniki - profesionalni vojaki, 

ustoličevalci, kurirji…
• Imena naselij: Koseze, Kasaze, Koseč, Stražišče, __Dvor
• Gšic so domovanja kosezov, obdana z leseno ograjo iz ošiljenih 

kolov in jarkom oz. strelskim dvorcem (I. Dolinar).
• Imenovali so jih tudi svobodniki, snoseki (Bohinj), kosci, Edlinger 

(plemeniti ljudje)…
• Kos (priimek) → kosez → Hum (Kum, Grmada, Straža; ime za hrib, 

kjer so stražili).
• Beseda kosez je starejša od nemškega prevoda Edlinger. Kosezi so 

že obstajali, ko je prišlo do prvega kontakta Bavarcev in 
Karantancev. 



KOSEZI
• Obred ustoličevanja je vedno potekal v slovenskem jeziku in je 

zelo star.
– Kramola ali karmula; Kosez je ustoličil kneza, zato je imel 

pravico odpoklica v primeru prelomljene prisege. Knez in 
kosez sta bila torej zelo tesno povezana.

• Z razvojem fevdalizma in katolištva so kosezi izgubljali veljavo:
– Nekateri so sprejeli nove vladarje - postali so vitezi.
– Ostali so postali meščani in kmetje



• Obred ustoličevanja je vedno potekal v slovenskem jeziku in je

KOSEZI 
v okolici



HVALA

E-pošta:  prosen.simon@gmail.com

Telefon:  051/678-065

FB:           Simon Prosen

Vreména bodo Kranjcem se zjasnile,

jim milše zvezde kakor zdaj sijale,

jim pesmi bolj sloveče se glasile;
Sonetni venec, France Prešeren

mailto:Prosen.simon@gmail.com

