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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, narodopisje in 
ljudsko izročilo dokazujejo starost ljudstva

• Pomembno je védenje (čutenje), ne učenje resnice

• Slovanstvo lahko uporabljamo le kot jezikovna skupina



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 ter slediš. 

• 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).
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OBIČAJI LJUDSTVA
lat. Ritus Gentis

SLOVENSKAPRAVDA
Lat.: Slavica Lex, Institutio Sclavenica, consuetudinem Sclavorum

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

• Knez, kralj, vojvod
• Pojezda
• Veča; izvrševanje javne oblasti ljudstva v zboru. Rota (prisega)

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

• Dedovanje tudi po ženski liniji.

izpričano v 7. stoletju

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



KOSEZI
• So slovenska posebnost in poznani samo 

pri Slovencih!
• Slovenskega izvora.
• Kosezi so bili nosilna struktura 

staroslovenske družbe, stare pravde.
• Bili so izvoljeni kmetje, ki so se odlikovali po 

poštenosti in modrosti.
• Kmečkega porekla, niso bili plemstvo.
• Beseda kosez je starejša od nemškega 

prevoda „Edlinger“. Pojem Edlinger 
(plemeniti) ni prevod pojma kosezi. Kosezi 
so že obstajali, ko je prišlo do prvega 
kontakta Bavarcev in Karantancev (Oset 
2008, Štih 2010).

• Sv. Štefan: Konji, vino, energije …

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



KOSEZI
• Snosek - kosec (kos'c ) - (kosa + kozolec) → kosez.
• Koseki (Tolmin), snosek (Bohinj) 
• „Koseze“ so pomenile travnik ali senožet (Pohlinov slovar, 18. st.)
• „V strelcih“: košnja in hkrati urjenje.

Vir: sv-ana.siturizemohranjanje-obicajev-iz-preteklosti

Vile = 3 = 
Triglav



Koseške 
naselbine



Koseške 
naselbine

Značilna imena: Koseze, 
Kasaze, Koseč, Stražišče, 
__Dvor
Kazaze (Edling), 
Šentpeter – Kazaze 
(St. Peter-Edling) 

Vir: karta 
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KOSEŠČINA
• Koseščina: običajno je obsegala velikost dvojne kmetije, z ogrado 

in pripadajoče obdelovalno zemljišče.
• Stavbe so bile večje, utrjene, ograjene, imenovane dvor (nemško 

hof, edeltum). 
• Ker so kosezi prebivali v stavbi, ki so jo imenovali dvor, je dvor 

dobil sloves stavbe, kjer prebiva višji stan (plemstvo), torej 
stavba, ki je bogata, plemenitejša. Posestnik se imenuje dvorščak.

• Štajerska; Gšic so domovanja kosezov, obdana z leseno ograjo iz 
ošiljenih kolov in jarkom oz. strelskim dvorcem (I. Dolinar).

• Kasneje, od 10. st. naprej, so bili domovi kosezov tudi manjši, 
stolpasti gradovi. 

Stolp točajev z Ostrovice v Šinkovem Turnu_ilustracija_Jurij Šilc

Dvor 

"Šempetrski 
grad" ali 
Šrotenturn, 
Stražišče pri 
Kranju

Stolpasti grad 



KOSEZI
Vojščaki Sodniki Kresniki

• samostojni
• sodnik dežele
• sodnik ustoličevalec –

blag
• »Sédi krivo, sodi pravo«

• starejši obred
• obveščanje
• zdravljenje
• magija
• Hom, Holm, 

Hum, Kum
• izvor … 

• osebna knežja 
garda,

• konjeniki 
vojaki,  

• kurirji, straža…

Vir: pixabay.com.



Slovenska konjenica skozi preteklost

Narisal: Jožef Osterman, Gorenjski glas, 2016

Od kosezov, 
slovenskih dragoncev v Avstro-ogrski vojski, 

slovenskih konjenikov v državi SHS, 
do konjenika SV. 

Vitezi Celjskih knezov, 
vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Herman_II._Celjski



NASTANEK KOSEZOV
• Kosezi so bili neločljivo povezani z obredom ustoličevanja 

vladarjev.

• Arheologija potrjuje ustoličevanje vladarjev                                      
na dolenjskem v železni dobi, torej že pred                                
prihodom Rimljanov (Dular 2008). 

• Delček napisa »es 2«, starost je približno 3000 let. 

Bere se od desne proti levi.

• V napisu se razpoznajo črke KOS_S  →  KOSES.

• Po propadu rimskega cesarstva sta Karantanija in Karniola v 
kratkem času vzpostavili državotvornost. Zagotovo to ne bi bilo 
možno, če stara pravna struktura, PRAVDA, ne bi obstajala.

del napisa "es 2", Koseški list,
ur. Jurij Dobravec, izdali Bohinjski 
kosezi, številka 3, junij 1998



KOSEZI
• Kasazi, kasezi, kaseki, kasegi, kasezniki, kosezniki, kazazi, koseki, 

svobodniki, snoseki (Bohinj), kosci …
• Kaseginja (Kelemina 1933); Nesa, kosezinja v Ravenski vasi pri 

Zagorju.
• Edling, Edlinger, Edlingen (plemeniti ljudje), fryen lantsaessen, 

Dienstman (priimek Dežman). Viden je prehod iz koseza v viteza. 
V  fevdalizmu so dobili naziv ministerial, kar je pomenilo, da so 
opravljali častno službo. V času poznega srednjega veka so jih 
enačili z nižjimi ministeriali ali malimi vitezi. 

• Arimanni, harimannus, harimani, herimanni (Oglej)
• V latinščini so koseze imenovali ministeriali (enako tudi viteze), v 

virih pa se včasih omenjajo tudi kot rustici, libertini, liberti, 
nobiles (plemeniti, znameniti), nobilitatem oziroma libertatem 
sortitus, libertate potitus, ingenuus (svobodni). 



SODNIKI
• Predsedovali so koseškim sodiščem, sodelovali pri obredih 

(običaji, šege) in vodili ustoličevanje. Knez in kosez sta bila torej 
zelo tesno povezana.

• Sodja, sodin, sodij (Schöpf, Schöffe, Richter). 

• Koseške skupnosti so imele svoja sodišča, bili so neodvisni od 
deželnega prava.

• Med sodniki so posebej izstopali:

– Sodnik dežele in 

– Sodnik ustoličevalec – blag (nemško: Richter, Herzogbauer, 
Edlingbauer)



SODNIK USTOLIČEVALEC
• Knežji kmet – plemičar (Mal)

• Blag - v Karantaniji je ustoličevalec prebival v Blažnji vasi, današnji 
Blasendorf, 5 km do Krnskega grad (Kelemina 1933, Kranzmayer). 

• Blag, blagastvo, blagva je sinonim besede bogastvo. 

• Zadnje ustoličevanje 1414, Jurij Čater (ponemčeno Schatter), 
Čater pomeni »človek, ki govori obredni tekst« in je v zvezi z 
ustoličevanjem koroških vojvod in blag-om (Bezlaj).

• Ustoličevalec je bil svečenik stare vere (Kahl 2002).

• Blag → Blaž (blaženi) → blažev žegen

• Blažev žegen:

– obred v RKC

– rek: kar je neučinkovito, nekoristno

Vir: si.aleteia.org



SODNIK USTOLIČEVALEC
• Pri Blaževem blagoslovu duhovnik podrži verniku dvoje 

prekrižanih sveč pod vratom in izgovori posvetitev, ki vključuje »… 
bolezni v grlu in vsakega drugega zla…«. 

• Žegen (blagoslov) žégen kot prevzeto iz stvnem. sëgan ali srvnem. 
sëgen ‛blagoslov, znamenje križa’, kar je izpeljano iz stvnem. 
seganōn ‛narediti znamenje križa’, to pa je izposojeno iz lat. 
sīgnāre ‛označiti, narediti znak, zapečatiti’, izpeljanke iz lat. 
sīgnum ‛znak’(Etimološki slovar).

• Bagoslov: je prenos božje moči in darov na ljudi (stara zaveza). 
Blagosloviti: »posvetiti, narediti sveto z besedo, se pravi približati 
svetemu, ki je najbolj pridvignjena oblika kozmične energij.«

• Ključni del ustoličevanja: Blag je sprejel prisego vladarja in ga 
nato blagoslovil z obrednim besedilom (pesmijo) in s polaganjem 
rok (predmeta) v obliki križa na predel okoli vratu (grlo).



SLOVENSKO USTOLIČEVANJE-
KARANTANIJA

do 15. stoletja

• Tročan
• Gosposvetsko polje,
Svatne, SVET
• (1) Krnski grad, 
Cerkev sv. Petra in 
Pavla in kapela sv. Ane.

• Križev pot
• (2) Vojvodski prestol
• (3) cerkev Gospa Sveta 
• Sončni krog romanja
Štalenska g.-Šenturška g. -
Šentvid g. - Šentlovreška g.
• (L) Zmaj 



SLOVENSKO USTOLIČEVANJE-
KRAJNSKA (KARNIOLA)

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



GRADIŠČE NAD BAŠLJEM

gradišče

Utrdba kneza in kosezov? 
Mesto ustoličevanja? Svetišče?

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

Foto: Tomaž Lauko

železne ostroge. Foto: 
NMS, Tomaž Lauko



OPIS USTOLIČEVANJA PRI VALVASORJU
Valvasor v VII. knjigi, v IV. Poglavju »O uvedbi nenavadnega 
načina, kako na Koroškem in Kranjskem prevzeti vladanje« 
navaja, da »… imajo Gradniki od nekdaj svoboščino in 
pravico, da zase kosijo tuje travnike in delajo seno, kolikor le 
morejo; potem naj se odkupi od njih.«          in                                
»… imajo Portendörfferji moč in oblast, da v tem času v 
deželi požigajo, kjer hočejo, če se z njimi ne sporazumeš.« 

Gruden 
(Gruden 1915) in 
Mal (Mal 1942).

Golec Boris, 
Valvasorji: med 
vzponom, Slavo in 
zatonom, 2015

kresniki

Kosezi 
pripravijo 
prostor

http://staroverci.si/staroverski-pomen-knezjega-kamna/stol/


KRAMOLA
• Kramola (staroslovenska beseda, Trstenjak) ali karmula.

• Krajnska – Karniola.

• Pojem carmula (kramola) je razložen kot »upor proti legitimni 
oblasti«. 

• Kosez je ustoličil vladarja, zato je imel pravico odpoklica v 
primeru prelomljene prisege. 

• Slovenski kmečki upor 1515, kosezi so imeli glavno besedo v tem 
uporu v Bohinju. (Ceklin Franc, "Bohinj in Triglav", PV, 1977). 

• Ceklin citira Sergija Vilfana, ki se sprašuje: »… Zlasti se vsiljuje 
vprašanje, ali so pri konceptih in organizaciji kmečkih uporov 
oblikovalno vplivale nam doslej neznane prvine, ki bi si jih bilo 
slovensko ljudstvo, …, ohranilo iz starejših dob.« (Vilfan, Pravna 
zgodovina Slovencev, 1961). 

• Urbarji pričajo, da so nekatere koseščine plačevale »puntarski 
denarič« (Ceklin 1977, Grafenauer 1952).



KRAMOLA

Osrednji brežiški spomenik Kose je posvečen 
kmečkim uporom_vir: https://www.dnevnik.si/

Grajski grič- spomenik kmečkim 
uporom na Ljubljanski grad.

Plečnikov načrt 
za Šance, 1934



ZATON KOSEZOV
• Kosezi, združeni v strnjenih koseških naseljih so se obdržali dalj 

časa (Oset 2008).
• Z razvojem fevdalizma in katolištva so kosezi izgubljali veljavo:

– Nekateri so sprejeli nove vladarje - postali so vitezi.
– Ostali so odhajali v mesta, postali so župani ali pa so se 

ukvarjali le s kmetijstvom= »viteška kmetija«, »viteška vas« in 
»viteška občina« (Grafenauer 1962).

• Kos (priimek) od 12. st. dalje → kosez → Hom (Zalokar 2004)

Kosez Vitez 

izvoljeni zaradi odličnih osebnih lastnosti Dedno pravo ali hrabrost

svoboden Odvisen od fevdalnega gospoda

varovanje in poštenost blagoslov religije za napadanje (npr. 
križarske vojne)

Razvita metalurško-kovaška dejavnost in konjereja, konjenik, prebivališča zelo 
podobna, bojevniška etičnost, spoštljiv odnos do ženskega spola, zvestoba, Bog.



ŠTEHVANJE
• Štehvanje je danes ljudski običaj, ki je ostanek zelo starega načina 

urjenja vojščakov, tudi kosezov.

• Ziljska dolina, Koseze (pri Vodicah) v 80. letih prejšnjega stoletja, 
Savlje pri Ljubljani. 

• Zanimiva je povezava s korenom šteh(f), 
ki se navezuje na:

– sv. Štefana; zavetnika konj, kult 
belega (svetega) konja je 26. 
decembra

– štéfan, steklenica, navadno za vino. 

– v grščini ime stéfanos pomeni 
»venec, krona«. 

Foto: Bojan Stepančič - ArtinFoto



POVZETEK
• Slovenska družba je bila pravno urejena

– Način življenja
– Slovensko pravo

• Kosezi so slovenska posebnost
• Kozolci so poznani samo na slovenskem etničnem ozemlju
• Obred ustoličevanja so izvajali samo kosezi, ki je sam po sebi stara 

šega
• Obredni jezik je bil vedno slovenščina

Iz tega sledi:
• Slovenščina; zelo star jezik, obredni jezik
• Sloven(c)i; staro ljudstvo, staroselci, ki se razlikujemo od ostalih 

ljudstev

Kosez = »Biti kos (nečemu, nekomu)«. 



HVALA

E-pošta: prosen.simon@gmail.com

Telefon:  051/678-065

FB:           Simon Prosen

Academia.edu:    SimonProsen

Na tleh ležé slovenstva stebri stari,

v domačih šegah vtrjene postave;
Krst pri Savici, France Prešeren

Vprašanja, informacije, prijava na novice…:
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