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Zahvala

Pri nastajanju kataloga in pripravi razstave nam je zelo pomagala 
transkripcija tlorisa pritličja slovenjgraškega špitala iz leta 1729, ki jo je 
za nas pripravil dr. Vinko Skitek. Pri prevodih literature iz nemščine se 
je izkazala naša sodelavka Lea Knez, ki je preverila še vire o mestnem 
pokopališču. Glede datacije lončenih predmetov iz 19. in 20. stoletja smo 
se obrnili na dr. Matejo Kos, Zala Popič je dopolnila arhive najdišč. 
Vsem se na tem mestu iskreno zahvaljujemo.
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← Špitalska kuharica, Nürnberg, 17. stoletje. https://hausbuecher.nuernberg.de/75-Amb-2-317b-147-r/data.
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Odstiranje podob mestnega špitala

← Občasna razstava Slovenjgraški špital v prostorih Koroškega pokrajinskega muzeja na Glavnem trgu 24 v Slovenj Gradcu. Foto: E. Koraca.

Za nami je zelo nenavadno leto 2020. Ko smo januarja začeli izvajati muzejski program, si nihče od nas 
ni mislil, da bo epidemija nalezljive bolezni covid-19 tako močno posegla v naša vsakdanja življenja. 
Zaostrene razmere in večkratne ustavitve javnega življenja so še posebno prizadele najranljivejše 
skupine, med njimi predvsem bolne in ostarele. Neprijetne situacije so nas ponovno opozorile, da kot 
sodobna družba ne smemo zanemarjati razvoja karitativne dejavnosti in institucionaliziranega varstva 
najšibkejših sodržavljanov. 

Del muzejskega programa v tem čudnem letu sta bila tudi občasna razstava in katalog o slovenjgraškem 
špitalu, ki ga je pred natanko tristo leti zajel obsežen požar in okrnil njegovo delovanje. Zelo hitro smo 
se zavedali, da smo skoraj nehote izbrali zelo aktualno temo, ki nam je omogočila iskanje primerjav s 
preteklimi obdobji. 

Špitali sodijo med najstarejše dobrodelne ustanove, nastale v srednjem veku. Najprej so bili prenočišča 
za romarje in popotnike. Nato pa so se razvili v ustanove, ki so skrbele za revne, ostarele in vojne 
invalide. Ustanavljali so jih nekateri samostanski redovi in cerkvene bratovščine, nato pa tudi plemiške 
družine in posamezni bogati meščani.  

Humanitarna miselnost je bila prisotna tudi v Slovenj Gradcu, ki je bil zaradi svoje geografske lege ves 
čas vpet v pomembne srednjeevropske prometne in kulturne tokove. Mesto je na začetku 15. stoletja 
dobilo špital; ustanovil ga je Janez iz Loke, bogat uslužbenec slovenjgraške gospoščine. Karitativna 
dejavnost je bila torej odvisna od ozaveščenih posameznikov, ti pa so s svojim ravnanjem vplivali na 
someščane in širšo družbo. Podobno je tudi danes, ko nekateri posamezniki poleg svojega rednega dela 
opravljajo še humanitarna dela in se odzivajo na stiske najranljivejših skupin. 
   
Z razstavo in katalogom Slovenjgraški špital zaokrožujemo večletne arheološke raziskave, ki so 
pripomogle k natančnejšemu poznavanju mestne zgodovine. Arheološke raziskave so omogočile 
natančno umestitev in določitev obsega te pomembne mestne ustanove. Z interpretacijo drobnih 
najdb in arhivskih virov pa so kustosinje muzeja dopolnile vedenje o življenju in družbenem statusu 
oskrbovancev špitala.  
 
Rezultati našega dela so potrdili večstoletno karitativno dejavnost v mestu, zato verjamem, da bomo 
pomagali utrditi ponos in spomin meščanov na to pomembno socialno ustanovo, del katere je bila 
tudi čudovita cerkev Sv. duha. Slednja je danes spomenik državnega pomena in kar kliče po tesnejšem 
kulturnem povezovanju evropskih špitalskih mest. 

Mag. Tadej Pungartnik,
direktor Koroškega pokrajinskega muzeja
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Špitali sodijo med prve oblike dobrodelnih ustanov. Pojavljati so se 

začeli ob koncu 12. stoletja v mestih, trgih in ob srednjeveških romarskih 

poteh. V začetku 15. stoletja je tudi mesto Slovenj Gradec dobilo špital. 

V njem so našli svoj zadnji dom bolni in revni, kasneje pa tudi bogatejši 

obnemogli meščani. 

Med letoma 1424 in 1428 so špitalu prizidali kapelo, posvečeno Sv. duhu. 

Plemenita gotska arhitektura je pravi muzej cerkvene umetnosti od gotike 

do poznega baroka. Ponaša se z enim največjih slikanih pasijonskih ciklov 

pri nas. V času reformacije je bil v njej sedež slovenjgraških protestantov. 

Od leta 2001 je cerkev Sv. duha uvrščena med spomenike državnega 

pomena.

Na območju mestnega špitala je Koroški pokrajinski muzej v letih 2000 

in 2013 izvedel arheološke raziskave srednjeveškega obzidja. Znotraj 

obzidja smo v bližini cerkve sv. Elizabete odkrili del jugovzhodnega 

trakta hospitala z dvoriščem. Po uničujočem požaru leta 1720 so špital 

v tridesetih letih 18. stoletja v manjšem delu obnovili. Izkopavanja so 

omogočila natančnejšo umestitev in določitev obsega mestnega špitala, 

pri čemer smo prepoznali več starejših gradbenih faz. Območje raziskav 

je bilo poseljeno vse od 13. stoletja dalje. Po raziskavah v letu 2000 je 

bilo obzidje v dolžini 67 m deloma rekonstruirano.

Predstavljamo še izkopavanja iz leta 2010, ki so potekala na območju 

starega mestnega pokopališča ob cerkvi sv. Elizabete. Glede na grobne 

pridatke ga datiramo med 17. in 19. stoletje.

600 let slovenjgraškega špitala

← Cerkev Sv. duha, detajl poslikave s prizorom Kristusovega pasijona, delo Andreja iz Ottinga iz okoli leta 1450. Foto: E. Koraca.
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Razstavi na pot

V katalogu Slovenjgraški špital. Arheološke raziskave 
srednjeveškega mestnega obzidja Slovenj Gradec – 
gimnazija 2000, Trg svobode 2010 in Vorančev trg 
2013, ki spremlja razstavo, so celostno predstavljeni 
izsledki treh sklopov arheoloških raziskav 
srednjeveškega mestnega obzidja v Slovenj Gradcu. 
Vsa izkopavanja je vodila arheologinja Saša Djura 
Jelenko, tudi urednica tega kataloga. 
Leta 2000, ko je ekipa Koroškega pokrajinskega 
muzeja raziskovala šolski okoliš slovenjgraške 
gimnazije, so odkrili del špitala, ki so ga sezidali na 
porušenem srednjeveškem obzidju leta 1417. Na 
tem najdišču, Slovenj Gradec – gimnazija 2000, je 
ob številnih predmetih, kot so preproste lončene 
kuhinjske posode, odlomki namizne lončenine, 
pivske čaše, keramika, vrči in steklene čaše ježevke, 
bila odkrita tudi pipa, zelo podobna pipam, ki so 
bile narejene v odkritih kalupih, in je datirana v 
začetek 18. stoletja. Ker so trenutni fokus mojega 
raziskovanja preučevanje kulture kajenja v preteklosti 
in s tem posledično obdelava pip iz zbirke Narodnega 
muzeja Slovenije ter primerjava pip v zbirkah drugih 
slovenskih muzejev, je ta najdba vzbudila mojo 
posebno komparativno pozornost.   

Drugi sklop arheoloških raziskav v Slovenj Gradcu 
je Koroški pokrajinski muzej izvedel v sodelovanju 
s podjetjem Arhat s.p. Raziskave so potekale leta 
2010 na območju starega mestnega pokopališča, ki 
je nastalo po letu 1624, ob cerkvi sv. Elizabete. Na 
tem najdišču, Slovenj Gradec – Trg svobode 2010, 
je bilo izkopanih 46 grobnih celot s pripadajočimi 
grobnimi pridatki, ki so v večji meri datirani med 
17. in 19. stoletje. Pri dataciji najdišča so pogosto v 
dragoceno pomoč devocionalije, saj so kronološko 
oprijemljivejše. Devocionalije so osebni nabožni 
predmeti, kot so svetinjice, križi in rožni venci, ki 
jih skoraj vedno najdemo v grobnih najdbah od 
srednjega veka naprej. Sodeloval sem pri strokovni 
obdelavi tega gradiva in določil vse devocionalije. 

V katalogu je predstavljen še tretji sklop izkopavanj 
Koroškega pokrajinskega muzeja, in sicer iz leta 2013 
na dvorišču nekdanjega slovenjgraškega špitala. 
Ob številnih najdbah na najdišču Slovenj Gradec – 
Vorančev trg 2013 sta mojo pozornost še posebno 
ponovno pritegnili dve porcelanasti pipi. 

Gimnazija 1999, svetinjica sv. Benedikta, bron, 17. stoletje. Foto: T. Jeseničnik.
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Cerkev Sv. duha, poslikava s prizorom Kristusovega pasijona, delo Andreja iz Ottinga iz okoli leta 1450. Foto: T. Jeseničnik.Foto: E. Koraca.
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Arheologinja Saša Djura Jelenko je nazorno 
predstavila arheološke raziskave z najdišč Slovenj 
Gradec – gimnazija 2000 in Vorančev trg 2013. Z 
natančnim terenskim orisom in opisom najdb ter s 
spretnim prepletom arheoloških virov s pisnimi viri 
je obravnavano tematiko približala tudi nestrokovni 
javnosti. 
Umetnostna zgodovinarka Aleksandra Čas je 
predstavila cerkev Sv. duha, ki jo domačini še vedno 
imenujejo Špitalska cerkev, saj je bila omenjena 
že leta 1428 kot kapela mestnega špitalskega 
kompleksa. Danes je to podružnična cerkev mestne 
župnijske cerkve sv. Elizabete. 
Arheologinja Anja Mihelič Pogorelčnik je predstavila 
arheološke raziskave na najdišču Slovenj Gradec 
– Trg svobode 2010, ki so potekale leta 2010 ob 
jugovzhodni strani cerkve sv. Elizabete, kjer je nekoč 
stalo staro mestno pokopališče. 
Mihelič Pogorelčnikova je pripravila tudi 
standardizirani katalog najdb z vseh treh 
obravnavanih najdišč. Katalog vsebuje opise 
predmetov in njihove funkcionalne opredelitve. 

Z občasno razstavo Slovenjgraški špital, ki jo spremlja 
bogat katalog, je zaključeno delo pri arheoloških 
raziskavah srednjeveškega mestnega obzidja 
Slovenj Gradec na treh najdiščih. Ugotovimo lahko, 
da je dvajsetletni trud, izkazan s terenskim delom 
ob arheoloških izkopavanjih in nato s kabinetnim 
delom, s številnimi analizami najdb, preučevanjem 
materialnih in pisnih virov, obrodil sadove. Danes 
jih lahko uživamo tudi vsi drugi, tako med ogledom 
razstave kot med prebiranjem kataloga.
Razstava in razstavni katalog sta z naslovno 
temo Slovenjgraški špital upravičila pričakovanja 
obiskovalcev in bralcev o novih in širših vedenjih 
o špitalih, ki sodijo med prve oblike dobrodelnih 
ustanov in so se v mestih, trgih in ob srednjeveških 
romarskih poteh začeli pojavljati že ob koncu 12. 
stoletja. Predvsem pa nas je ta projekt obogatil z 
novimi dognanji o slovenjgraškem mestnem špitalu, 
ki je deloval že od začetka 15. stoletja.
Naslov razstave in kataloga popolnoma ustreza 
vsebini, ta pa je ob uporabi večine standardne 
in strokovne terminologije logično ter razumljivo 

RAZSTAVI NA POT 00_

Pri analizi arheoloških podatkov in predstavitvi 
razstavnega projekta s spremljajočim katalogom 
se je izkazalo, da je bila potrebna celostna in 
poglobljena analiza teh treh najdišč. Odlično so 
jo opravile kolegice kustosinje različnih strok iz 
Koroškega pokrajinskega muzeja. Zgodovinarka 
Aleksandra Ramšak je pripravila izjemen prispevek 
o slovenjgraškem špitalu. Avtorica bralca vodi skozi 
zgodovino, od začetka 15. stoletja, ko je tudi mesto 
Slovenj Gradec dobilo mestni špital za oskrbo in 
nego zlasti revnih meščanov. V prispevku z naslovom 
Izbe za revne in uboge pojasni zgodovino in pojem 
špitalov, ki so služili kot prenočišča potujočim 
romarjem, nato kot zatočišča za reveže in onemogle. 
Skozi stoletja so se iz njih razvile številne in različne 
ubožne ustanove, od ubožnic, najdenišnic, sirotišnic 
in blaznic do hiralnic. Oskrbovanci so v špitalu 
prejemali vso oskrbo, v zameno pa so morali redno 
sodelovati pri bogoslužju in opravljati dela po svojih 
zmogljivostih. 

strukturirana. Vse avtorice uporabljajo relevantno 
tako domačo kot tujo sodobno strokovno literaturo, 
ki širi vedenja o obravnavani tematiki.
Razstava in razstavni katalog ponujata ogromno 
vprašanj. Kustosinje so s prezentacijo in analizo 
arheoloških virov ter pisnih virov v večji meri našle 
ustrezne odgovore.
Projekt Slovenjgraški špital je lep dosežek in 
nam prinaša relevanten vpogled v še en segment 
materialne kulture v Slovenj Gradcu oziroma Sloveniji. 
Ogled razstave in študij razstavnega kataloga zato 
toplo priporočam.

Mag. Darko Knez
Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost
Narodni muzej Slovenije
Prešernova 20
1000 Ljubljana
darko.knez@nms.si
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Izbe za revne in uboge 

Aleksandra Ramšak

Koroški pokrajinski muzej 
Muzej Slovenj Gradec

Glavni trg 24
2380 Slovenj Gradec

aleksandra.ramsak@kpm.si

Izvleček

Špitali sodijo med prve oblike dobrodelnih ustanov. 
Pojavljati so se začeli ob koncu 12. stoletja v mestih, 
trgih in ob srednjeveških romarskih poteh. V začetku 
15. stoletja je tudi mesto Slovenj Gradec dobilo 
mestni špital. Z ustanovnim pismom ga je leta 1419 
vzpostavil Janez iz Loke, premožni priseljenec iz 
Škofje Loke na Kranjskem. Neposredna uprava in 
vodstvo špitala sta bila v rokah špitalskega mojstra 
ali špitalskega oskrbnika. Oskrbniki so izhajali iz vrst 
uglednih slovenjgraških meščanov, nekateri med njimi 
so bili celo mestni sodniki. Oskrbovanci so v špitalu 
prejemali vso oskrbo in hrano, v zameno pa so morali 
redno sodelovati pri bogoslužju in opravljati določena 
dela po svojih zmogljivostih.

Ključne besede

slovenjgraški mestni špital, špitalski oskrbnik, 
špitalski mojster, oskrbovanci, Janez iz Loke

Špitali sodijo med najstarejše dobrodelne zavode. 
Pojavljati so se začeli ob koncu 12. stoletja v 
mestih, trgih in ob srednjeveških romarskih poteh. 
Srednjeveške socialne ustanove so dajale mirno 
zavetje in popolno oskrbo revnim in ostarelim. Skozi 
obdobja so se spreminjali njihova vloga, namen in 
dejavnost. Najprej so špitali služili kot prenočišča 
potujočim romarjem, nato pa kot zavetišča in 
zatočišča za reveže in onemogle. Skozi stoletja so 
se iz njih razvili številni in različni ubožni inštituti, od 
ubožnic, najdenišnic, sirotišnic in blaznic do hiralnic. 

V zgodnjem srednjem veku so za bolne, uboge, 
romarje in popotnike skrbeli samostani in cerkveni 
fevdalci. Samostanske skupnosti in cerkveni redovi 
so bili med glavnimi nosilci družbenega življenja, 
kot so zdravstvo, izobraževanje, kultura ter pomoč 
revnim in bolnim. Romanja so bila ena najpogostejših 
oblik potovanja prebivalstva. Zajela so najširši 
spekter srednjeveške družbe od plemstva, bogatega 
meščanstva in obrtnikov do kmetov, služabnikov in 
hlapcev. Osnovni motiv je bil sicer religijski, vendar je 
prevladovala tudi želja po potovanju in pustolovščinah 
ter po begu pred raznimi tegobami doma. 

18
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Cerkev Sv. duha, detajl poslikave s prizorom Kristusovega pasijona, delo Andreja iz Ottinga iz okoli leta 1450. Foto: E. Koraca.
Foto: E. Koraca.
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Na Ptuju so špital ustanovili gospodje Ptujski leta 1315, mariborski špital 
je ustanovil ugledni meščan Matevž leta 1348, v Novem mestu so špital 
pozidali po 1365. letu, v Škofji Loki sta tedanji radovljiški župnik Nikolaj 
Škofič in njegova mati Marjeta leta 1547 loškim ubožcem prepustila 
hišo pod samostanom klaris, v Celju je bil špital v lasti grofov Celjskih 
in zunaj mestnega obzidja, meščani so ga nato z dovoljenjem Friderika 
III. Habsburškega prenesli v mesto, v Ormožu se špital prvič omenja 
leta 1420. Pri Lenartu v Slovenskih goricah je bil špital ustanovljen 
razmeroma pozno, to je v 17. stoletju, ustanovitelj je bil lenarški tržan in 
trški sodnik Marko Bernhardt. V Sloveniji imamo celo dva kraja, ki sta po 
besedi hospitale dobila ime: Špitalič pri Slovenskih Konjicah in Špitalič 
v Tuhinjski dolini (Mlinarič 1981, 253; Klasinc 1973, 152; Mlinarič 1975, 
13-14; Klasinc 1975, 170).

Špitale so na našem ozemlju ustanavljali zlasti zemljiški gospodje, 
plemiške družine in premožni meščani. Ustanove so imele poleg hiše 
tudi gospodarska poslopja, običajno še vrt in obsežne posesti. Osnovali 
so jih z ustanovnim pismom, v katerem so določili pogoje ustanovitve, 
hišni red, pravice in dolžnosti ustanovitelja ter oskrbovancev in oskrbo. 

01_IZBE ZA REVNE IN UBOGE

Najbolj znana romarska središča so bila Jeruzalem, Rim in Santiago de 
Compostela. V 11. stoletju so se trgovske poti na Bližnji vzhod razcvetele, 
in število popotnikov se je povečalo. Slovenske dežele so bile v zgodnji 
križarski dobi precej pomembne kot tranzitno območje za pohode preko 
Balkana proti Bizancu in dalje proti vzhodu. Na to kaže ustanavljanje 
hospicev1, ki so v tem času nastajali ob nekaterih prevoznih cestah po 
Slovenskem – na Ljubelju, v Podljubelju in Špitaliču v Tuhinjski dolini 
ter pri Zidanem Mostu (Mlinarič 1981, 252; Kosi 1997, 20-21). V času 
križarskih vojn (od 11. do 13. stoletja) so špitali nastajali na višinskih in 
nevarnih prehodih ter dajali zavetje izmučenim popotnikom. Nastala 
je potreba po ustanavljanju hiš, v katerih dobijo prenočišče ali oskrbo. 
Izraz hospic izhaja iz besede hospitium, ki pomeni gostoljubno hišo, 
prenočišče ali zavetišče. V srednjem veku se pojem razširi po vsej Evropi 
in se nanaša na zgradbo ali kompleks stavb ob samostanu, kjer so 
romarji in drugi gostje lahko našli gostoljubje.

Latinski izraz hospitale ali po slovensko špital je v srednjem veku 
pomenil najprej prenočišče, namestitev čez noč ali stanovanjski prostor, 
v katerem so sprejemali goste, popotnike, male obrtnike, romarje in 
postopače (latinsko hospes = gost, nemško = der Gast). Pozneje so s 
špitali opisali ustanove oziroma hiše, v katerih so oskrbovali revne in 
bolne, ki zaradi svoje starosti, onemoglosti in bolezni niso mogli zaslužiti 
za vsakdanji kruh, in tako je špital postal in ostal ubožnica ter hiralnica 
(Ramšak 2017, 29; Mlinarič 1981, 252). Benediktinski, cistercijanski 
in kartuzijanski samostanski redovi so poznali dve vrsti špitalov: 
infirmarium je bil namenjen bolnim redovnikom ali redovnicam oziroma 
samostanski družini, hospitale pauperum pa za oskrbo onemoglih in 
revnih vernikov, ki so v samostanu našli zatočišče (Mlinarič 1981, 253; 
Mlinarič 1975, 13-14).

Z razvojem meščanstva in gospodarskim razcvetom mest so od 13. 
stoletja dalje v posameznih mestih začeli ustanavljati mestne špitale 
(Hospitale, Spital, Bürgerspital, Bürgerhospital, Bürgerstift). V teh 
ustanovah so bili deležni nege, oskrbe in zavetišča predvsem bolehni 
in obubožani, nepreskrbljeni meščani, večkrat pa poleg tujcev tudi 
domači reveži, siromašni starci in starke ter vojni invalidi. Oskrbo teh hiš 
ali prostorov so sprva prevzemale bratovščine sv. Lazarja ali Sv. duha. 
Papež Inocenc III. (slika 1) je bil prvi, ki je v Rimu med letoma 1198 in 
1201 ustanovil špital s kapelo Sv. duha. Na Dunaju pa je leta 1211 vojvoda 
Avstrije in Štajerske Leopold VI. Slavni Babenberški zgradil špital in 
cerkev Sv. duha. Oba sta bila v poznejših stoletjih vzorec za nastanek 
špitalov še drugim evropskim mestom in tudi našim krajem, saj od takrat 
dalje skoraj ni bilo mestne naselbine, ki ne bi imela svojega špitala. Na 
slovenskem ozemlju so prve mestne špitale začeli ustanavljati na začetku 
13. stoletja: leta 1228 sta Henrik IV., istrski mejni grof, in njegov brat 
Oton VII., meranski vojvoda, ustanovila špital sv. Antona na Kozjem 
hrbtu za popotnike ter revne in bolne ljudi v kraju Špitalič v Tuhinjski 
dolini, štiri leta kasneje je nastal tudi špital v Kamniku, ki ga je potrdil 
oglejski patriarh Bertold Andeški. V Ljubljani lahko po letu 1280 sledimo 
obstoju in delovanju več špitalov (dvorni, otroški, meščanski špital in 
špital za gobavce).

1  Hospíc / nekdaj hiša, v kateri dobijo prenočišče 
in oskrbo popotniki in romarji.

 Danes po svetu delujejo številna društva, 
imenovana Hospic, ki so nevladna, neprofitna 
in humanitarna organizacija, namenjena oskrbi 
hudo bolnih ljudi in njihovih svojcev, slednjih 
tudi v procesu žalovanja. Prvi hospic za 
potrebe sodobne paliativne (blažilne) oskrbe 
v Evropi pa je bil ustanovljen v Londonu leta 
1967. Postal je osnova sodobne paliativne 
oskrbe, ta se je kasneje razvila tudi v drugih 
državah sveta.

Slika 1, papež Inocenc III. (1160–1216). 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE_
Inocenc_III.#/media/Slika:Innozenz3.jpg. 
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Slika 3, na votivni podobi sta po vsej verjetnosti upodobljena Janez iz Loke in njegova žena ali njun sin Bernard in njegova 
žena, ki se v molitvi obračata proti naslikanemu Kristusovemu trpljenju. Upodobljeni so na slavoločni steni kapele 
Sv. duha. Foto: T. Jeseničnik. Slika 4, ustanovna listina slovenjgraškega mestnega špitala, 21. december 1419. Pokrajinski arhiv Maribor, SI_PAM/0001_00070.
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2  Gornina ali gorščina je bila vinska dajatev 
ali dajatev v vinu in moštu, vedro gornine je 
merilo 19,68 litra.

Večino zemlje je Janez mestnemu špitalu poklonil z dvema darovnicama, 
in sicer z ustanovno listino 21. decembra 1419 in z dodatno listino 
7. februarja 1421. V tem obdobju je Janez namensko kupoval zemljo 
in veliko letnih dohodkov podelil svoji ubožni ustanovi. V ustanovni 
listini piše, da je Janez z božjo častjo ter za blagor svojih prednikov in 
potomcev ustanovil pri cerkvi sv. Elizabete mestni špital in s privolitvijo 
svojega sina Bernarda ter drugih sorodnikov ustanovi poklonil veliko 
posesti. Nad poklonjenimi posestmi si je Janez pridržal dosmrtno 
lastninsko pravico in se obvezal, da bo skrbel za reveže. Določil je še, da 
morata mestni sodnik in svet izbrati za upravljanje primernega človeka 
ter mu poveriti skrb za špitalsko premoženje. Špitalski mojster pa bi 
moral skrbeti za reveže in mestni upravi oddajati vsakoletni obračun 
poslovanja (Mlinarič 1986, 317, 319-320).

Janez je v ustanovni listini špitalu podelil 28 kmetij (19 poseljenih in 
devet pustih), dva domca, dva mlina, dva vrta, dohodke od mesarske 
stojnice v Slovenj Gradcu in polčetrto vedro gornine2 na leto. Kljub 
temu se je kaj kmalu izkazalo, da je bilo to premalo dohodkov za redno 
vzdrževanje oskrbovancev v špitalu in tudi za tiste, ki bi vanj v prihodnje 
še prihajali. Janez iz Loke je zato izdal za špital še dodatno darovnico, 
in sicer 7. februarja 1421. Z njo je daroval 15 kmetij (12 poseljenih in tri 
puste), hišo, tri njive, 18 veder gornine na leto, domec in dohodke še 
ene mesarske stojnice v Slovenj Gradcu. Tako je leta 1421 slovenjgraški 
špital skupno obsegal: 43 kmetij (31 poseljenih in 12 pustih), tri domce, 
dva mlina, pet njiv, dva vrta, 21,5 vedra gornine na leto, dohodke od 
dveh mesarskih stojnic in hišo. Špital je imel precejšnje dohodke, z njimi 
je lahko vzdrževal oskrbovance, z darovi in nakupi pa si je letne dohodke 
in posesti še večal. Iz obdobja med letoma 1428 in 1479 obstajajo 
darovnice, ki so špitalu prinesle dva vinograda blizu Konjic, hišo z 
zemljo na mestnem trgu v Slovenj Gradcu, kmetijo, denar za zidavo 
kora v špitalski cerkvi in tri njive. Špital pa si je nekaj letnih dohodkov in 
posesti pridobil tudi z nakupi. V letu 1417 je ustanova dobila kopališče 
v mestu; leta 1423 tri višinske kmetije; leta 1441 ji je Sebriacher prodal 
dvor; leta 1443 kmetijo v slovenjgraški gospoščini; leta 1459 ji je Andrej 
Grimšič prodal pusto kmetijo v Razborju, leta 1477 ji je meščan Rupert 
Scheinpalc prodal kos zemlje v mestu; leta 1486 ji je Jurij Hawtz prodal 
kmetijo v Tomaški vasi (Mlinarič, 1986, 320–323).
Špitalski kaplani so oskrbovancem špitala dajali duhovno oskrbo sprva v 
cerkvi sv. Elizabete. Med letoma 1424 in 1428 so nato pozidali špitalsko 
kapelo, ki se v listini 1428 tudi omenja kot spittal des heilligen geyst ze 
Windischgräcz, in jo poimenovali po Sv. duhu (prav tam, 322).
Vrednost špitalskega premoženja je v letu 1542 obsegala 33 kmetij (32 
poseljenih in pustoto) in še 24 dodatnih neposeljenih zemljišč. Številne 
špitalske posesti in vinograde so takrat koristili slovenjgraški meščani. 
Vrednost letnih dohodkov je v denarju znašala po 76 funtov, tri šilinge in 
29 denarjev, špital pa je med drugim na leto prejemal pšenice dve graški 
četrti3, rži 25 četrti, ovsa polpeto četrt in zdroba slovenjgraško mero, 55 
sirov, 21 kokoši, 57 piščancev, 680 jajc, 76 malih vozov lesa in 71 veder 
gornine (prav tam, 324).

Slika 5, v cerkvi Sv. duha je ohranjen nagrobnik, 
napis se nanaša na špitalskega mojstra Jurija 
Tschapka. Foto: T. Jeseničnik.

3  Gräzer virtl / graški četrt je bil prostorninska 
mera za žito, meril je 78,72 litra.
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1. Der Eingang in die Capelle / vhod v kapelo (cerkev)
2. Die Capelle daselbst / kapela (cerkev)
3. D(er). Eingang in die Sacristey / vhod v zakristijo
4. Die Sacristey daselbst / zakristija
5. Der Spital Freydthoff / špitalsko pokopališče
6. Das Todtbain Hauß / mrtvašnica  
7. D. eingang in die Stube worin die pfriendtner lige. NB. Oben auf ein 

Boden / vhod v sobo za pfrindtnerja in nad njo strop
8. Dem pfriendtnerin Stub selbst. Wo Eb d boden oben auf ist / soba za 

pfrindtnerja in nad njo strop
9. D Eingang von d gassen in das vorhauß / vhod z ulice v predhišo
10. Das vorhauß selbstem obn auf die Coms Stuben / predhiša in nad njo 

soba 
11. Ist d Durchgang in die vorläbn / prehod do sprejemnice  
12. Auch ein durchgang in die vorläbn / še en prehod do sprejemnice
13. Die vorlabn selbst, oben auf ein Boch mit österich / sprejemnica in nad 

njo tla z estrihom 
14. D Eingang in die Mayrstube oben auf ein Boch mit östreich / vhod v 

majerjevo sobo in nad njo podstrešje z estrihom oziroma nekakšnim 
ladijskim podom  

15. Die Mayrstuben, oben auf besagter Bod mit österich / majerjeva soba, na 
stropu estrih

16. Der eingang in die millich kammer / vhod v sobo za mleko, mlečno 
kuhinjo

17. Die millich Er selbst oben auf ein gemauerte kammer / soba za mleko, 
zgoraj zidana soba

18. D eingang in die kuhl / vhod v hladilnico
19. Die kuhl selbsten, oben auf ein boden mit östreich / hladilnica, na stropu 

estrih  

20. D krauth und Rueben kheller, oben auf ein bödendl / klet za zelje in repo, 
nad njo lesen strop iz desk (Bodendiele) 

21. Die Steig in die oben geben / stopnice do prvega nadstropja
22. Die keuch / kuhinja
23. Der Eingang in die Stuben worinen die pfriendtner mansbilde lig / vhod v 

sobo, v kateri je ležal pfrindtner
24. Ein vorläben vor gedacht zim / predsoba pred podstrešno sobo
25. Die stuben daselbsten, worin die efriendtene lig obn auf ein bödendl / 

soba za pfrindtnerja in nad njo lesen strop
26. Ein einsaz kheller, oben auf ein thraid Casten / klet za shranjevanje 

posevkov (semenskega žita) in nad njo košti (shramba) za žito 
27. D eingang in die Einsöz / vhod v klet za shranjevanje posevkov
28. D eingang in den wei kheller / vhod v vinsko klet
29. Der kheller selbst, oben auf der speiß Casten / klet in nad njo shramba 

za živila
30. D Eingang in d S. V. khuestal / vhod v kravji hlev
31. D khuestal selbst, oben auf ein parmb zu heu und Stroh / kravji hlev in 

nad njim kamra za sparnano seno in slamo
32. Ein schuppen zur strey, und holzleg / lopa za slamo in drva
33. 2 S.V. 16 aufstöl Saustöl / hlev za svinje
34. D pferdstal / konjski hlev
35. Der Eingang dahin / vhod v konjski hlev
36. Die Einfurhet in den Hoff / vhod na dvorišče
37. Ein Schuppen zue Wagställung oben auf eine heuleg / lopa za hrambo 

vozov, nad njo je hranjeno seno
Še zapis NB: Nota bene, dieses vacaum ist durchgehend der / bodi   
pozoren, prostor je bil prehoden.5

4  Popis podložnih hiš 19. aprila 1754 je za 
slovenjgraški mestni špital vodil špitalski 
mojster Janez Jurij Teschäck.

Slika 6, tloris pritličja slovenjgraškega mestnega špitala leta 1729. StLA, Weltliche Stiftungsakten 34, K. 154, Nr. 16.

5  Transkripcija, dobesedni prepis in prevod situacijskega načrta nekdanjega 
slovenjgraškega mestnega špitala dr. Vinko Skitek, Pokrajinski arhiv 
Maribor - enota Ravne na Koroškem.

Legenda:

Špitalski mojstri so izhajali iz vrst uglednih slovenjgraških meščanov, 
nekateri med njimi so bili celo mestni sodniki. Naštetih je nekaj imen 
mojstrov, ki so v navedenih letih upravljali slovenjgraški špital (prav tam, 
325):
• Erazem, špitalski mojster: 1429 in mestni sodnik: 1414, 1419, 1422
• Ivan, špitalski mojster: 1434
• Luka, špitalski mojster: 1441 in mestni sodnik: 1432
• Lovrenc, špitalski mojster: 1443
• Janez, špitalski mojster: 1459
• Simon Tretjak, špitalski mojster: 1465
• Martin Preklet, špitalski mojster: 1477, 1479
• Matija Kefer, špitalski mojster: 1486 in mestni sodnik: 1476, 1477
• Matija Pustritzer, špitalski mojster: 1542
• Matevž Hueter, špitalski mojster: 1544
• Rihard Kächerli, špitalski mojster: 1633
• Ivan Pesjak, špitalski mojster: 1713
• Jožef Stüger, špitalski mojster: 1740-1741
• Janez Valentin Gostentschnigg, špitalski mojster: 1743–1746
• Janez Jurij Teschäck, špitalski mojster: 1746–17544

• Jurij Tschapko, špitalski mojster: rojen leta 1778, umrl leta 1854 
 (slika 5)

V mestnem jedru je bila večina hiš lesenih, kritih s slamo in skodlami, 
zato je bila tudi večja nevarnost za izbruh požarov. Dne 12. aprila 1632 
je ogenj upepelil večji del mesta, prizanesel pa je špitalski cerkvi, špitalu 
in stolpu Rotenberger (danes Rotenturn), zato so v spomin na požar 
eno leto kasneje postavili oltar, posvečen sv. Florjanu, zavetniku pred 
ognjem. Kasneje je izbruhnilo še nekaj požarov, večji je bil leta 1720. 
Povzročil je veliko škode. Ker niso mogli popraviti vseh prostorov, so do 
konca desetletja v špitalu oskrbovali samo štiri ženske in pet moških, tri 
ženske in dva otroka pa so prejemali žitne dodatke (Scheutz, Weiß 2015, 
232; Curk 1986, 332). 

V začetnem obdobju nastanka špitalov so v obstoječe špitale nameščali 
bolnike, sploh če so razsajale epidemije. Kasneje so za take bolnike 
nastale namenske izolirne ustanove hospitalnega tipa, kot so leprozoriji 
in lazareti. Notranjeavstrijska vlada je leta 1625 oskrbnikom špitala izdala 
ukaz, in sicer, da v špital ne smejo sprejeti nikogar, ki je zbolel za kugo. 
Če je kdo od oskrbovancev v špitalu zbolel za kugo, so ga morali takoj 
premestiti v lazaret. Ukaz je veljal za Štajersko, Koroško in Kranjsko. Šele 
v jožefinski dobi so se v špitalih pojavili ranocelniki in od tedaj dalje so v 
špitale sprejemali tudi bolne betežnike, ampak kljub temu pa špitali niso 
nikoli bili bolnišnice v današnjem pomenu besede (Anžič 2002, 45-46).

Na začetku 18. stoletja so dohodki pritekali od podložnikov in desetine 
ter od prodaje masti, živine, žita in vina, izdatki pa so obsegali 
obdelovanje vinogradov, popravila špitalskih poslopij, plačila deželnih 
obvez in plače za špitalsko osebje. V špitalu so opravljali svojo službo 
vikar, učitelj, mojster, upravitelj, mestni pisar, hlapec, kuharica, kravar 
in služkinja, za kar so vsi prejemali plačo in vso oskrbo (Mlinarič 1986, 
324). Po popisu inventure leta 1746 je razvidno, da so poslopja bila v 
dobrem stanju in da so zaposleni sami redili 20 glav živine (10 krav, 
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Od špitalske kapele do 
»velezanimive« cerkve

Aleksandra Čas

Koroški pokrajinski muzej
Muzej Dravograd

Bukovje 13
2370 Dravograd

aleksandra.cas@kpm.si

Izvleček

Današnja podružnica mestne župnijske cerkve se prvič 
omenja leta 1428 kot kapela mestnega špitalskega 
kompleksa, po vzoru kapel srednjeveških ubožnic 
posvečena Sv. duhu. Plemenita gotska arhitektura 
je pravi muzej cerkvene umetnosti od gotike do 
poznega baroka in se ponaša z enim največjih 
slikanih pasijonskih ciklov pri nas, delom Andreja 
iz Ottinga iz okoli leta 1450, ter kornimi klopmi, 
datiranimi z letnico 1487. V času reformacije je bil 
v njej sedež slovenjgraških protestantov, obdobje 
poznorenesančnih in kasnejših baročnih slikarskih in 
kiparskih delavnic pa je pridalo bogato oltarno opremo 
z deli slikarjev Mihaela Skobla (?–1646) in Janeza 
Andreja Straussa (1721–1783) ter kiparja Janeza Jurija 
Mersija (1725–1788). Od leta 2001 je cerkev Sv. duha 
uvrščena med spomenike državnega pomena. 

Ključne besede

kapela mestnega špitala, 27 slikanih prizorov 
Kristusovega pasijona, poznogotske korne klopi, 
poslednja sodba, sedež slovenjgraških protestantov, 
cerkvena oprema, spomenik državnega pomena

Cerkev Sv. duha, ki jo domačini zaradi njene 
primarne vloge še vedno imenujejo špitalska, 
je danes podružnična cerkev mestne župnijske 
cerkve sv. Elizabete in od leta 2001 uvrščena med 
spomenike državnega pomena1 (slika 1). Beneficij 
Sv. duha je dokumentiran leta 1428, ko se stavba 
prvič omenja kot kapela, zgrajena za potrebe 
mestnega špitala in posvečena Sv. duhu po vzoru 
ubožnice, ki jo je leta 1204 v Rimu ustanovil papež 
Inocenc III. (Hospitale Santo Spirito). Špitalska 
kapela je ostala vse do danes lep primer zrele 
gotske neokrnjene arhitekture z bogato cerkveno 
opremo in velja za enega najlepših spomenikov 
v Mislinjski dolini, ki ga lahko doživimo v prvotni 
podobi (Klemenčič 1999, 127). Notranjost kaže 
ustaljeno delitev srednjeveškega cerkvenega 
prostora na ladjo in prezbiterij, ki ju v našem 
primeru ločuje bogato profiliran slavolok. Prezbiterij 
v tlorisu vključuje dve obočni poli2 in zaključek 
s petimi stranicami pravilnega osemkotnika ter 

1  Spomenik je vpisan v Register kulturne dediščine pod Evidenčno številko 
dediščine (EŠD 658).

2  Obočna pola ali traveja je del ladje med dvema sosednjima nosilcema. 
Pogosto je enako dolga kot en arkadni lok v pritličju.
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Slika 1, od leta 2001 je cerkev Sv. duha eden od treh spomenikov državnega pomena v Mestni občini Slovenj Gradec. Foto: E. Koraca.

je zgodnji primer zvezdastega obočnega sestava (slika 2). Prvotna 
kapela z lesenim stropom in štirikapno streho naj bi bila zgrajena do 
leta 1424 (Curk 1995, 203, 204), sredi stoletja pa naj bi ji prizidali še 
prezbiterij, ki je po višini presegal kapelo. Konec 15. stoletja (po letu 
1490) so staro kapelo (večinoma) podrli in jo nadomestili s sedanjo 
obokano ladjo, enako visoko kot prezbiterij, o čemer priča tudi letnica 
1494 na glavnem portalu, ki bi lahko pomenila zaključek del (slika 5; 
Klemenčič 1999, 127). Po mnenju Marijana Zadnikarja naj bi cerkev 
takrat odprli za splošno rabo in prebili vhod na zahodni steni, kar je 
povsem verjetno, saj je bila kapela s preostalim kompleksom špitala 
povezana preko notranjega hodnika (slika 3), ki je nastal skupaj s 
križnorebrasto obokano zakristijo ob južni stranici ladje. Oba sta se 
v ladjo odpirala z zašiljenima, izrazito poznogotskima portalom in 
lokom. Portal hodnika je bil zaradi neuporabnosti kasneje zazidan, 
sledi zašiljenega loka pa so vidne še danes. Celoten cerkveni prostor 
deluje zelo enotno in šele podrobnosti opozarjajo, da današnja cerkev 
ni nastala sočasno. Razlikujejo se tako oblika služnikov in profil reber 
kot tudi uporaba sklepnikov, ki so v prezbiteriju zraščeni z rebri, v 
ladji pa so »prilepljeni« na njihova stičišča. Tezo o kasnejšem nastanku 
ladje podpira tudi nekoliko višje obokanje v ladji, dvofaznost gradnje 
pa je še posebno vidna na zunanjščini, kjer so očitni predvsem različna 
profila zidca na vrhu zunanjih sten prezbiterija in ladje ter šest zunanjih 
opornikov ob ladijskih stenah. Posebnost špitalske cerkve je tudi 
preprost šeststrani nadstrešni stolpič, ki je pri srednjeveških cerkvah 
običajno nosil zvonove, streha objekta pa je še danes pravi zaklad stare 
rokodelske obrti izdelave skrilavcev, poleg skodel značilne kritine za ta 
del Slovenije (slika 11). 

Nekdanja špitalska kapela je torej vse do danes ohranila plemenito 
gotsko stavbno lupino. V veliki meri pa je avtentična tudi podoba njene 
notranjščine, ki je bila prvič temeljito restavrirana v letih 1963 in 1964 
ter kaže ustaljeno delitev srednjeveškega cerkvenega prostora na ladjo 
in prezbiterij, ločenih z bogatim profiliranim slavolokom. Največjo 
pozornost pritegne ravno prezbiterij, saj je na njegovi severni steni 
imenitna poznogotska poslikava s 27 prizori Kristusovega pasijona 
(slika 6). Poslikava je nastala po vzoru velikonočnih postnih prtov in 
je delo slikarja Andreja iz Ottinga, nastalo med letoma 1450 in 1460 
(Košan 1995, 216). Pasijon je naslikan na treh polah med služniki3 in 
pokriva steno od vrha do pritličnega nevtralnega pasu, kjer še danes 
stojijo poznogotske korne klopi, datirane z letnico 1487, namenjene 
takratnim zaslužnim meščanom (slika 4). Slikar je torej do skrajnih 
zmožnosti izkoristil edino primerno stensko površino, ki je bila na 
voljo, mnogo nižja ladja je bila takrat najbrž že določena za korenito 
obnovo (prav tam, 213). Ob freskah je v pritličju slavoloka votivna 
podoba s klečečima ženo in možem, po vsej verjetnosti ustanovitelja 
špitala Janeza iz Loke in njegove soproge ali pa njunega sina Bernarda, 
ki ga omenja listina iz leta 1454 (prav tam, 213). Oblečena v sodobna 
oblačila sredine 15. stoletja in »izdelana s tako skrbjo in smislom za 
karakteristiko« (Stelè 1925, 172–176) sta odličen primer zgodnjega 
slikanega portreta na Slovenskem. Dobro premišljena vsebinsko 
zaokrožena vrsta podob, ki naj bi direktno spodbujale gledalca v 
meditativno podoživljanje Kristusove žrtve, je gotovo bila učinkovita 

3  Služnik je tanek polsteber ob steni, ki običajno 
poteka od dna do oboka, kjer preide v rebro – 
nosilec oboka.

Slika 2, tloris cerkve Sv. duha. Načrt: E. Koraca.

Slika 3, še danes je lepo viden prvotni vhod v 
kapelo iz špitala. Foto: E. Koraca.

Slika 4, poznogotske korne klopi. 
Foto: E. Koraca.
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Oskrbovanka Ursula, nema in gluha, je v cesarsko-kraljevem špitalu v 
Slovenj Gradcu zaradi starosti umrla 31. decembra 1767 ponoči, ne da bi 
za sabo pustila najmanjše premoženje. 

Špitalski mojster Jakob Anton Stüger (Scheutz, Weiß 2015, 233)

03_

7  Arhiv KPM, Arhiv Jakoba Sokliča, 1. 2. 3.: razglednica dvorca Galenhofen. Sokličev zapis na hrbtni strani dokazuje, da je bil najden ostanek te marmorne 
plošče v bližini tega dvorca: »Grad je prešel v last privatnikov, ohranjen v celem. Po vojni je vojak, ki je stražil orožje in municijo, shranjeno v gozdu, vrgel 
gorečo cigareto v skladišče – tam je municija eksplodirala – porušila grad – silna detonacija – vse uničeno! 1945. Rimski relief sem našel med razvalinami 
– zdaj vzidan v cerkvico Sv. duha.« Zgodbo o prenosu plošče v Sokličevo zbirko je arheologinji Saši Djura Jelenko pred leti zaupal Alojz Hodnik - Slavko 

 (Djura Jelenko 2015, 14).

Ostanek rimskega nagrobnika, vzidan na severni del fasade cerkve Sv. duha. Župniku in zbiratelju starin Jakobu Sokliču so ga prepeljali z domačije 
pri Tomažu na Legnu (o tem Alojz Hodnik - Slavko), kjer so ga našli med ostanki po eksploziji orožja, ki so ga med drugo svetovno vojno hranili v 
bližnjem dvorcu Galenhofen.7 Foto: T. Jeseničnik.
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1  Na določenih objektih so opravili sondiranja z namenom ugotoviti, kako 
visoko so se ohranili ostanki obzidja v stavbah, ki stojijo na temeljih 
mestnega obzidja. Leta 1992 je bila izdelana še etnološka analiza 
posameznih hiš v starem mestnem jedru (Rapuc 1992). 

2  Arheološka sondiranja je finančno podprla Mestna občina Slovenj Gradec.

Izvleček

V članku so predstavljeni rezultati terenskih raziskav 
arheološkega najdišča Slovenj Gradec – gimnazija 
2000. Dokumentirali smo 67 m srednjeveškega 
mestnega obzidja, ki je bilo zgrajeno do sredine 
13. stoletja. Del odkritih ostalin pripada v letu 
1419 ustanovljenemu mestnemu špitalu. Zgrajen 
je bil znotraj obzidja v bližini cerkve sv. Elizabete. 
Arheološke najdbe, odkrite med izkopavanji, datiramo 
med 13. in zgodnje 20. stoletje.

Ključne besede

Slovenj Gradec, gimnazija, mestno jedro, cerkvena 
posest, pozni srednji vek, zgodnji novi vek, obzidje, 
špital

Zgodovina raziskav 

V začetku devetdesetih let 20. stoletja sta takratni 
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine 
Maribor in Restavratorski center RS sprejela 
izhodišča za obnovo in varstvo starega mestnega 
jedra Slovenj Gradca.1 V ta namen so bila v letih 
1994 in 1995 na posameznih odsekih obzidja, 
vogalnega stolpa ter obrambnega jarka ob vzhodnem 
obzidju izvedena arheološka sondiranja pod 
vodstvom Damjana Snoja (Snoj 1995, Snoj 1997; 
slika 1).2 V sondi A, raziskani leta 1994, je odkril 
1,5 m široko in dober meter dolgo obzidje. Datiral 
ga je najkasneje v 14. stoletje (Snoj 1995, 121). 
Geoelektrično kartiranje je pokazalo potencialne 
obrise objektov, ki so ležali zahodneje od obzidja, 
vendar jih takrat niso prepoznali kot ostanke špitala. 
Pozornost je bila namreč obrnjena k iskanju in 
potrditvi obstoja morebitnega stražnega stolpa (prav 
tam, 132; slika 2). Raziskave v letu 1995 so to tezo 
ovrgle (sonda D; Snoj 1997, 140). Med Snojeve 
ugotovitve sodi podatek, da je začetek obrambnega 
jarka od obzidja oddaljen 6,5 m, dno jarka pa 10 m. 
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Slika 1, Snojeve raziskave, sonda A (1994) in 
sonda D (1995). Geodetski zavod Slovenije, 
1992. Načrt: E. Koraca.

Slika 2, jožefinski kataster za Štajersko iz 
obdobja 1784–1790, Arhiv Republike Slovenije, 
AS 1110, http://arhiv.gov.si. Prehodi v mesto 
so označeni s severovzhodne, zahodne in 
jugozahodne smeri, z jugovzhodne strani 
mesta pa ne.

Slika 3, gimnazija 2000, območje raziskav. 
Arhiv Mestne občine Slovenj Gradec, 2005.
Načrt: E. Koraca. 

3  Takšno stanje je doživel vizitator Peter Carlo iz Caorla, kaprulanski škof, ko je 6. maja 1491 obiskal 
Slovenj Gradec (Höfler 1982, 200).

Novo priložnost, v smislu odkrivanja poznosrednjeveške in zgodnje- 
novoveške materialne zapuščine mesta Slovenj Gradec, smo dobili leta 
1999 ob izgradnji nove gimnazije in srednje zdravstvene šole ob 100 
let stari meščanski šoli na Gosposvetski cesti 2. Raziskali smo ogroženi 
predel srednjeveškega obrambnega jarka, leto dni kasneje pa zaradi 
ureditve šolskega okoliša še pripadajoče jugovzhodno mestno obzidje 
(sliki 3, 4; Djura Jelenko 2014). 

Območje raziskav leži med cerkvenim kompleksom in poslopjem 
gimnazije. Na franciscejskem katastru je okoli cerkva sv. Elizabete in 
Sv. duha označeno pokopališče, ki je leta 1825 segalo do linije obzidja 
(slika 5). Današnjega prehoda med cerkvama še ni bilo. Jugozahodno 
od špitalske cerkve je zarisanih več stavb. Razne prezidave, ki so jih 
izvajali na cerkvi sv. Elizabete in bi bile za nas zanimive zaradi obzidja, 
ležečega nekaj metrov stran, so dokumentirane v začetku 15. stoletja 
in ob koncu istega stoletja, ko na vzhodni strani prizidajo prezbiterij 
(Curk 1986, 329). Klemenčič navaja še obnovo v prvem ali drugem 
desetletju 16. stoletja (1999, 132). Leta 1447 je bil prizidan prezbiterij 
še h kapeli Sv. duha (Curk 1986, 330). Po letu 1490 so staro kapelo 
podrli.3 Sedanja ladja nosi na portalu letnico 1494. Takrat so zgradili 
zakristijo in prebili vhod na zahodni strani hodnika, ki je povezal cerkev 
s špitalom. 
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1994
1995

IP A

IP B

Slika 4, gimnazija 2000, pogled na izkopno 
polje A s severovzhodne strani s cerkvijo 
Sv. duha v ozadju. Foto: S. Djura Jelenko.
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4  Nadzor je izvajala Mira Strmčnik Gulič iz 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE 
Maribor. Pri izkopavanjih so sodelovali Miha 
Murko, Tina Britovšek, Tadeja Žižek in Darja 
Črešnar. Odkrito obzidje je s stativom poslikal 
Ivo Bizjak. Vsem se na tem mestu najlepše 
zahvaljujem.

5  V velikosti 4 m x 4 m.

6  Sploh v južnem delu IP B od kv. B7 do kv. B10.
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Terenski oris

Izkopavanja so potekala od 13. oktobra do 11. novembra 2000 pod 
vodstvom arheologinje Saše Djura Jelenko.4 Izkopno polje A (IP A) se je 
širilo severovzhodno od prehoda, ki ločuje cerkvi sv. Elizabete in 
Sv. duha, IP B pa jugozahodno od njega (slika 3).
Širina IP je bila 3 m, zakoličili smo kvadrante5 od A1 do A9 (IP A) in 
od B1 do B10 (IP B). Prečno na temelj obzidja smo zakoličili tri testne 
jarke v IP A, še dva pa v IP B. Temelj obzidja se je najbolje ohranil v 
testnem jarku 1 (v širini 1,5 m), najvišje pa v IP B. Za njegovo gradnjo 
so uporabili lomljence in prodnike. Daje vtis, da so ga bolj zložili, kot 
zidali, čeprav z uporabo malte.
Na površini 247 m2 smo skupno odkrili 67 m v temelju ohranjenega 
jugovzhodnega mestnega obzidja (slika 6). Delno sta ga poškodovala 
novejša vkopa za visokonapetostni in optični kabel.6 Na mestu 
današnjega prehoda med cerkvama se temelj obzidja na dnu razširi na 
2,8 m, na vrhu je širok 1,7 m. 

Na mestni strani obzidja smo odkrili več najdb kot zunaj mesta. Pri 
gradnji obzidja so v kv. A8 in A9 poškodovali starejši, v temeljih prav 
tako zidan objekt A, ki so ga dodatno močno prizadeli novejši vkopi za 
grobne jame na mestnem pokopališču (sliki 7, 8). 
Odkrit objekt A bi lahko ustrezal anomaliji na področju A, ki je bila 
odkrita med geofizikalnimi raziskavami, izvedenimi leta 1995 (Snoj 
1997, 153, slika 2). 

Slika 5, franciscejski kataster iz leta 1825, Arhiv Republike Slovenije, AS 177/ mapa C542E01, http://arhiv.gov.si.

Slika 6, rekonstruiran temelj obzidja po izkopavanjih leta 2000. Foto: T. Jeseničnik. →
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OBJEKT A

Prostor 2, kv. B5, B6 (slike 10, 12, 14; zidova C, E)
V prostoru 2 smo očistili večjo grobljo kamenja. Ohranilo se je nekaj 
opek in malte. Zid E se usločeno vzpne na porušen temelj obzidja (slika 
9), sledi zidu A pa se začno izgubljati zaradi vkopa za visokonapetostni 
kabel. Med najdbami izstopajo odlomka pečnic (1, 6), steklen gumb 
(31), dva odlomka čaš vrste Ljubljana (41, 45) in bronasta svetinjica sv. 
Benedikta (Knez 2005, 43). 
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Slika 11, gimnazija 2000, na porušenem obzidju odkriti zidovi prostora 1, 
IP B4. Foto: S. Djura Jelenko.

Slika 12, gimnazija 2000, fotoskica IP B. Foto: I. Bizjak. 

A

BCEF
G

H
D

OBZIDJE

I

P1/2

Slika 13, gimnazija 2000, prostor 1/2, IP B4, B5. Pogled iz smeri zidu D 
proti C. Foto: S. Djura Jelenko.

Prostor 3, kv. B7, B8 (slike 10, 12, 15, 16; zidova E, F)
Prostor 3 je s svojo sondo A v letu 1994 deloma raziskal Damjan Snoj 
z ekipo. V plasti pod temeljem obzidja je na dnu odkril nekaj odlomkov 
antične lončenine, v plasti, v katero je vkopan temelj obzidja, pa 
najdbe iz 13. in 14. stoletja (slika 26). V zgornjih plasteh je odkril 
ostanke novodobnega odtočnega kanala 1, ki je bil speljan čez porušen 
temelj obzidja, in sicer v smeri proti obrambnemu jarku (gimnaziji). 

H G F E C B

A

DI

Odtočni  kanal 1

Območje raziskav. Arhiv Mestne občine Slovenj Gradec, 2005. Načrt: E. Koraca. 
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18  Umrl je 17. januarja 1740 v špitalu za 
posledicami kapi (Scheutz, Weiß 2015, 232). 

19  Na tem mestu smo odkrili večji, navpično 
postavljen podolgovat železni predmet z 
obojestransko nameščenimi nastavki. 

16  Premožen človek, ki zaradi svoje bolezni ali 
oslabelosti ne more več skrbeti zase in do 
smrti živi v špitalu. Njegovo premoženje po 
smrti ostane špitalu. 

17  Tloris je transkribiral dr. Vinko Skitek.

20  Glej seznam špitalskih mojstrov na str. 28 
avtorice Aleksandre Ramšak. 
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Slika 21, tloris pritličja špitalskega kompleksa iz leta 1729 (tloris ni v merilu), združen s fotografijo izkopavanj IP B. Foto: I. Bizjak; 
tloris: StLA, Weltliche Stiftungsakten 34, K. 154, Nr. 16. Načrt: E. Koraca.

OBZIDJE

V zapisniku iz leta 1746 navajajo, da so v špitalskih hlevih redili po 20 
glav živine (deset krav, dva bika, pet telet, dve kobili), v shrambi je bilo 
precej klobas, žita in sočivja, vino pa je bilo spravljeno v šestih sodih 
(Mlinarič 1986, 325). To posredno nakazuje na dejanske življenjske 
razmere oskrbovancev slovenjgraškega špitala, ne nazadnje pa delno 
tudi meščanstva v sredini 18. stoletja.
Ohranila so se navodila za upravljanje, ki jih je deželna oblast izdala 
špitalskim mojstrom. Kot zadnji se za slovenjgraški špital z letnico 
1754 omenja Johann Georg Teschäk.20 V navodilih so predpisali 

Tloris pritličja špitala iz leta 1729

Najstarejši ohranjen tloris pritličja hospitala nosi letnico 1729 (slika 21; 
Scheutz, Weiß 2015a, 724). Tloris ni zrisan v merilu. Na omenjenem 
načrtu so okoli prostornega dvorišča razporejena poslopja z različnimi 
namenskimi prostori. Za nas so zanimive predvsem obe sobi za 
pfrindtnerja16 (8, 25), predsoba (24), klet za shranjevanje posevkov 
(26), nad njo shramba za žito (košti), še ena klet (29) in nad njo 
shramba za živila. Ta prostor je bil vsaj delno podkleten, saj je na 
načrtu označen vhod v vinsko klet (28). Na koncu sta označena še 
kravji hlev (31) in nad njim kamra za seno in slamo.17 

Odkrite najdbe iz raziskav leta 2000 govorijo o nekoliko drugačni 
namembnosti prostorov, kot je označena na omenjenem tlorisu iz 
leta 1729. Starejše stanje izvira iz obdobja pred požarom leta 1720 
(Scheutz, Weiß 2015, 232). Najmanj najdb smo odkrili v prostoru 1, 
ki ustreza predsobi (24, slika 21). Večjo količino najdb smo našli v 
prostorih 1/2 in 2, kjer naj bi bila pfrindtnerjeva soba (25). Po najdbah 
sodeč, lahko prostor 2 datiramo od 15. do začetka 17. stoletja, pri 
čemer so najdbe iz prostora 1/2 v tem časovnem okviru starejše. 
Prostor 2 je bil ogrevan. Odkriti pivski čaši vrste Ljubljana bi lahko 
nakazovali, da je res šlo za premožnejšega oskrbovanca špitala. 
Prostor 3 je bil povsem uničen v požaru leta 1720, ostanke žganine 
smo odkrili tudi v prostoru 1/2. Pohodna površina v prostoru 3 je bila 
opečnata. Najstarejše najdbe sodijo celo v 13. do 14. stoletje (slika 26). 
Med najmlajšimi najdbami smo odkrili več stekleničk iz 19. stoletja. 
Na tlorisu je na tem mestu označena klet za shranjevanje posevkov 
(26). Kdaj je bil zgrajen vodnjak, odkrit v prostoru 4, lahko za zdaj 
bolj ugibamo. Ostal je neraziskan. Tudi prostor 4 je bil požgan v že 
omenjenem požaru, bil je ogrevan, kar za shrambo za živila (29), ki so 
jo kasneje umestili v ta prostor, verjetno ne velja. Prostor 5 je bil, kot je 
videti, pred požarom namenjen za bivanje, na tlorisu je v njem označen 
kravji hlev (31).

Požar leta 1632 je prizanesel cerkvi Sv. duha, špitalu in dvorcu 
Rotenturn (Scheutz, Weiß 2015, 230). Ta požar je terjal devet smrtnih 
žrtev, med njimi tudi življenje mestnega sodnika (prav tam, 230-231). 
Pred tem je gorelo še leta 1623 ter pred letom 1509 (Curk 1999, 145). 
Vemo, da je v špitalu uničujoč požar divjal leta 1720, po njegovi obnovi 
pa so lahko sprejeli v oskrbo le še pet moških in štiri ženske, dodatno 
pa so z žitom oskrbovali tri ženske in dva otroka (Scheutz, Weiß 2015, 
232). 

Na tlorisu (slika 21) pogrešamo omenjene skupne sobane za revnejše 
oskrbovance. Scheutz in Weiß namreč pišeta, da je bil iz dnevne in 
spalne sobe za ženske oskrbovanke direkten dostop do kapele ter da 
na tlorisu iz leta 1729 ni posebej označena soba za duhovnika, vendar 
se ve, da je takratni duhovnik Mihael Magnus Pappler že trideset let 
živel v majhni sobici v špitalu in v kapeli maševal dvakrat na teden18 
(2015, 232).

Omenimo lahko še prehod skozi obzidje (slika 9), ki so ga verjetno 
zapirala lesena vrata19 in je bil zgrajen sočasno z gradnjo obzidja. Na 
vsaki strani se je ohranil utor. Prehod je na tlorisu že zaprt (slika 21).

PREDSOBA
SOBA ZA PFRINDTNERJA

KLET ZA SHRANJEVANJE POSEVKOV
KLET

KRAVJI HLEV

24 25 26 29 31

NOVA POT
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Slika 26, gimnazija 2000, lonec iz Snojevih 
izkopavanj leta 1995, sonda D (prostor 
3/2000). Foto: T. Jeseničnik.

36

38
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Sklede, skodelice, krožniki

Na območju raziskanega obzidja smo odkrili imenitne ostanke 
dragocenega namiznega posodja. Med te sodijo skodelice in krožniki, 
ki pripadajo engobirani keramiki. 
Keramiko z okrasom, vrezanim v engobo, imenujemo graffita ali 
gravirana lončenina (Porenta et al. 2015, 351). Na površino oblikovane 
in posušene posode so nanesli tanek sloj glinenega premaza. Okras 
so vrezali z ostrim orodjem z namenom ustvariti kontrast med belo 
engobirano površino in rdečo površino gline. Odlomki z najdišča 
gimnazija 2000 so bili po graviranju še poslikani in šele potem loščeni, 
tako govorimo o polihromnem graviranem okrasu. Vrez v posode so 
lahko izvedli z ozko konico ali širšo paličico (prav tam), slikanje pa 
s širšim čopičem. Za slikanje engobirane in gravirane keramike so 
uporabljali zeleno, rjavo, oranžno in rumeno barvo. Modra (37) se 
najbolj razširi šele v 16. stoletju (prav tam, 352).
Vsi odlomki so bili odkriti v plasti SE 004, večinoma v sektorju A. 
Trije odlomki lahko pripadajo skledam ali krožnikom, saj so se ohranili 
le v spodnjih delih (36–38) in s prstanasto nogo (36, 38). Skledica 
(35) ima notranjo borduro, ki poteka na zunanjem delu sredinskega 
skledastega dela posode. Znotraj motiva – tako imenovanega hortus 
conclusus / zaprti vrt – se pojavi značilen ikonografski element pletene 
ograje. Skledica je datirana v 16. stoletje (Guštin et al. 2012, 35, 96).
Engobiranje in glaziranje lončenine sta značilna predvsem za 
renesančno bogato okrašeno namizno posodje, ki je bilo v naše 
kraje uvoženo iz beneško-furlanskega prostora od 14. stoletja dalje 
(Predovnik 2003, 63).

V kakšni od teh skodelic so ponujali juhe ali omake. Omake so v 14. in 
15. stoletju pripravljali kot dodatek k mesu in ribam. Bile so nemastne 
in kisle in jih danes ne pripravljamo več. V njih so bili zlasti vino, 
kis, sok iz nezrelega grozdja (agresto), limonin sok ali sok iz divjih 
sadežev, ki so mu dodajali različna zelišča in začimbe. Če so hoteli 
omake zgostiti, so uporabili krušno sredico, mandlje, lešnike, rumenjak, 
drobovino in kri. Včasih so jih osladili s sladkorjem ali jim dodali mesno 
juho (Jerenec, Hernja Masten 2006, 17). V 17. stoletju se potem pod 
vplivom francoske kuhinje uveljavijo mastne maslene omake (prav 
tam).
Odlomek sklede (128), odkrit nad objektom A, nosi kar tri različne 
okrase: na ramenu vodoravne žlebljene linije, čez njih je vrezana 
žlebljena valovnica, pod njo je ostenje dodatno razčlenjeno z odtisi. 

samostrela (?) je bil odkrit še znotraj objekta A. Narejen je bil iz 
lončarske mase RO3, ki je bila najdena samo znotraj objekta A. Iz nje 
so bili narejeni še odlomki (62, 64, 68, 131).

Med mlajšimi najdbami izpostavljam neprofilirano ustje, ki je navznoter 
zarobljeno (86) in ga Snoj datira v 17. stoletje (Snoj 1995, 123, t. 3: 3; 
Brišnik, Ravnikar 1999, t. 17: 101, 102; Štularjev tip 10A–2: Porenta et 
al. 2015, t. 2: 32–34). Enostaven profiliran rob ustja ima visok lonec 
(67), ki je po notranji strani in po robu ustja loščen s svinčevo zeleno 
glazuro. Ta lonec je bil odkrit v zasutju prostora 1/2. 
V posameznih primerih so se ohranili ročaji loncev, ki so lahko 
ovalnega (92, 106) ali okroglega (93, 95, 107), v enem primeru pa 
celo trapezastega preseka (97). So čokati in kratki ter povezujejo ustje 
z ramenom. S poševnimi odtisi je okrašen ročaj (107). Ročaja (92, 
107) sta bila odkrita v prostoru 1/2, po eden pa v prostoru 3 (106) in 
prostoru 4 (93). V dveh primerih sta narejena iz fine lončarske mase 
(92, 97). 
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Svetila

Svetila, v katera so namesto sveč vlili olje ali loj, opredeljujemo kot 
oljenke ali lojenke. Oblika je preprosta skledčasta z izlivom za stenj 
na ustju. Gorivo je bilo v skledčastem delu. Stenj je bil zvit iz niti 
bombaža, konoplje ali drugih materialov. Pojavljati se začno od 
13. stoletja dalje. Oblika v naslednjih stoletjih ni doživljala večjih 
sprememb (Mileusnić 2017, 98). 
Odlomke svetil (136–138) smo odkrili na mestu objekta A in v plasteh 
nad njim. Za prvo obliko (137) sta značilna rahlo vbočeno dno in 
poševno ostenje, zaključeno z ustjem, ki je odebeljeno na notranjo 
stran. Lahko gre za oljenko/lojenko, manjši krožnik ali celo pokrov. 
Odlomki so datirani v 14. ali začetek 15. stoletja. Najbližje primerjave 
najdemo na dvorcu Grinfels (prav tam). Svetilu najverjetneje pripada 
tudi odlomek z izlivom (138), pri čemer bi lahko šlo tudi za svečnik.

Pečnice

Odlomek neloščene pečnice (4) pripada starejšemu tipu pečnic. 
Spodnji del je lončasto oblikovan, potem pa konkavno prehaja v zgornji 
del, ki ima kvadratno obliko. Površino ima stopničasto žlebljeno. Odkrit 
je bil v prostoru 1/2. Na našem ozemlju so bile pečnice v uporabi v 14. 

Na notranji strani je ostenje grobo peskasto. Okras z valovnico se 
na dvorcu Grinfels pojavi že v najstarejši fazi, ki je datirana od druge 
polovice 13. do 15. stoletja (Klokočovnik 2010, 122; Djura Jelenko 
2016, 102, t. 1: 2). Podobno okrašene so sklede za shranjevanje hrane 
iz oddaljene Srbije, datirane v 14. stoletje (Bajalović - Hadži-Pešić 1981, 
50, t. XI: 4–6).
Še štirje odlomki skled so bili najdeni v prostoru 1/2. Obliki s 
poudarjenim klekom na ramenu pripadajo odlomki (125–127), vsi 
izdelani iz grobe lončarske mase C1. Ohranila se je tudi skleda z 
ročajem (130).

Vrči

Enoročajni vrči se številčneje pojavijo prav v poznem srednjem veku. 
Profiliran rob ustja ima kos (108), za katerega najdemo primerjave v 
Ormožu (Tomanič-Jevremov 1997, t. 8: 42, 44). Druga dva kosa (109, 
112) imata preprosto izvihano ustje, ki je okrašeno z vodoravnimi 
žlebiči. Ti se lahko ponovijo na ramenu (112). Slednji ima na ročaju 
vrezan znak samostrela (?) ter okroglo-ovalen presek ročaja. Vsi 
odlomki so bili odkriti v prostoru 1/2 in pripadajo namizni lončenini. 
Izdelani so bili iz fine lončarske mase C11. 

Pokrovi

Osamljen odlomek pokrova zvončastega tipa (132) je bil odkrit v 
prostoru 1/2.
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in 15. stoletju (Turk et al. 2009, 344; Udovč, Breščak 2008, 71), na 
podlagi analogij z gradu Kežmarok na Slovaškem pa še vse do 
16. stoletja (Tiran 2013, 36). Tkalčečeva ugotavlja, da se po letu 
1500, ko preneha proizvodnja gotskih pečnic, na hrvaškem podeželju 
skledaste pečnice s kvadratnim zgornjim delom ohranijo še kakšno 
stoletje dlje, na pečeh bogatejših posameznikov pa jih v glavnem 
zamenjajo z oploščenimi skledastimi pečnicami (2010, 331).
Plošče pečnic so bile idealne za upodabljanje heraldičnih motivov. 
Mednje sodi neloščena plošča pečnice (2) z motivom leva. Od njega 
sta se ohranila zavit rep in noga s kremplji. Plošča je bila odkrita nad 
objektom A. Na podlagi primerjav odlomek datiramo v sredino 
15. stoletja (Udovč, Breščak 2008, 72, 78). Motiv je bil priljubljen na 
gradovih celjskega območja in v nemških deželah (prav tam). 

V prostoru 2 je bilo odkritih še več oploščenih pečnic (1, 6–8). 
Profiliran rob (1) je neloščen. Trikotno vogalno polje razpolavlja steblo 
na kratkih pecljih, iz katerih poganjata dva hrastova lističa. 
Gre za pogost renesančni motiv, ki se je ohranil na številnih slovenskih, 
hrvaških in avstrijskih najdiščih. Podobna pečnica je bila odkrita 
v Slovenj Gradcu na najdišču glasbena šola (Strmčnik 2017, 126). 
Po primerjavah s savinjskih najdišč jih Stopar umešča v čas druge 
polovice 16. in v začetek 17. stoletja (Stopar 1977, 70). Več ohranjenih 
odlomkov izvira tudi z najdišča Slovenj Gradec – gimnazija 1999 (Tiran 
2013, 41). Tudi odlomek (6) domnevno pripada temu tipu. Zaradi 
slabše ohranjenosti je možno, da na peclju visi lipov list. Pečnica (8) 
nosi heraldični okras dvoglavega orla, med glavama je upodobljena 
krona. Gre za simbol avstrijske vladarske hiše Habsburgov, kot cesarski 
grb, ki se je uporabljal po kronanju Maksimiljana I. leta 1508, ko so 
začeli med glavama orlov upodabljati še krono (Guštin, Horvat 1994, 
80). Pečnica (7) pripada venčni pečnici. Okrasno ploščo obdaja okvir 
s stilizirano lunasto borduro. Okras predstavlja hrastov list, nad njim 
je aplicirana malina. Najbližjo primerjavo zanjo najdemo na bližnjem 
najdišču Slovenj Gradec – gimnazija 1999 (Tiran 2013, t. 8: 1). 

Tapetne pečnice se prvič pojavijo po letu 1500 z idejo, da se vzorci 
nadaljujejo z ene pečnico na drugo in tako tvorijo neskončen vzorec. 
Odlomek (12) sodi v to obliko poznorenesančne pečnice. Nosi stiliziran 
rastlinski okras. Po primerjavah s celjskega starega gradu sodi v 
1. polovico 17. stoletja (Bregant 1997, 36, slika 29). Odkrit je bil tik 
pod travnato rušo nad prostorom 2. Še nekaj podobnih pečnic iz 
17. stoletja je bilo odkritih v Savinjski dolini (Tomažič et al. 2020, 32, 
G226, G228).
Spodnji del orla je upodobljen še na pečnici (10), na kateri se je 
ohranila noga s kremplji, v katerih drži meč. Med nogo in krili se je v 
plitvem reliefu ohranila črka A. Svetlozeleno loščena pečnica je bila 
odkrita v prostoru 1/2. Nad tem prostorom je bil odkrit še odlomek 
oploščene pečnice (11) s prav tako ohranjeno orlovo nogo, iz katere 
izraščajo dolgi kremplji.
Nad prostorom 3 se je na odkriti pečnici (9) ohranila rozeta, ki se veže 
na poznosrednjeveški oblikovni izraz. Datiramo jo lahko v zgodnje 
16. stoletje (Guštin, Horvat 1994, 76, kat. št. 13).
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Zvrst/LM Žganje Masa Primesi Otip Barva črepinje IŠ SE/objekt/
 prostor

Fina A1 
(podobna 
GŠ A1) 

 O fino prečiščena sljude do 0,15 mm, redke 
organske primesi in kremen do 
0,25 mm 

gladka bledo rjava, 
svetlo rumeno 
rjava

kalupa za pipo: 139, 
140

prostor 1/2, 
prostor 3

Fina A2 
(podobna 
G C8, GŠ 
A2)

O fino prečiščena redke sljude do 0,15 mm, redke 
organske primesi, železovi oksidi 
in kremen do 0,25 mm; glazura 
ali engoba

gladka rožnata, 
svetlo rjava

čaše, skodelica: 41, 
45, 47, 129

prostor 1/2, 
prostor 2, 
prostor 4, 
objekt A

Fina A4 
(podobna 
GŠ A4)

O fino prečiščena sljude do 0,15 mm, redek kremen 
do 0,15 mm, redke organske 
snovi in železovi oksidi do 
0,25 mm; sgraffito tehnika 

gladka rdeče rumena, 
rožnata, svetlo 
rjava

skodelica, skleda, 
krožnik: 35–37

004

Fina A5 
(podobna 
GŠ A5)  

O dobro prečiščena sljude do 0,15 mm, organske 
primesi do 0,25 mm, redki 
železovi oksidi do 0,25 mm; 
sgraffito tehnika; lahko glazura

gladka svetlo rumenkasto 
rjava, rdečkasto 
rumena

krožnik, lonec: 38, 
121

004, 
prostor 1/2

Fina A12 O dobro prečiščena sljude do 0,25 mm, redke 
organske primesi in železovi 
oksidi do 0,25 mm, kremen do 
0,15 mm; lahko glazura

gladka rjavkasto rumena, 
bledo rjava

lonca: 67, 98 prostor 1/2

Fina C4 R razmeroma 
dobro prečiščena

organske primesi do 0,15 mm, 
redke sljude, železovi oksidi in 
kalcit do 0,15 mm 

gladka svetlo siva, rjavo 
siva

lonci: 92, 101, 104, 
116

prostor 1/2, 
objekt A

Fina C11   R fino prečiščena sljude do 0,15 mm, redki železovi 
oksidi in organske primesi do 
0,15 mm

gladka zelo temno siva, 
siva, črna

čaše, lonci, vrči: 42, 
43, 49, 65, 97, 108, 
109, 111, 112, 115

prostor 1/2, 
prostor 4, 004, 
006

Fina C12 R fino prečiščena redke sljude, organske primesi 
in železovi oksidi do 0,15 mm, 
redke primesi kremena do 
0,25 mm 

gladka rjava vijček: 133 006

Fina RO6 RO fino prečiščena sljude do 0,1 mm, redke organske 
primesi do 0,1 mm 

gladka svetlo siva, prelom 
temno siv

posoda: 39 002

Groba C1 R dobro prečiščena sljude do 1,5 mm, kremen do 
2 mm, kalcit in organske primesi 
do 0,5 mm 

gladka,
hrapava

temno siva, svetlo 
siva, prelom siv 
do svetlo siv

lonec, sklede, 
pokrov: 105, 
124–127, 132

prostor 1/2, 
004, dno 004

Groba C3 R slabo prečiščena sljude, organske primesi in 
kremen do 2 mm, redek kalcit do 
1 mm

hrapava, 
rahlo raskava

rjava, siva, 
zelo temno siva

lonci, lojenka: 83, 
110, 135, 138

pod 004 (grob 
S od 011, zunaj 
objekta A), 
007, objekt A

Groba C6 
(podobna 
C6 GŠ in 
A8 G)

R slabo prečiščena obilo kalcita do 2 mm, kremen 
do 2 mm, organske primesi do 
1 mm, redki železovi oksidi do 
0,5 mm, lončarsko znamenje

rahlo hrapava,
raskava

temno siva, siva, 
rumeno rjava

lonci: 84, 117, 120 prostor 1/2, 
002

Groba C7 R slabo prečiščena obilo kremena do 3 mm, 
organske primesi do 1,5 mm, 
redek kalcit in železovi oksidi do 
1 mm

raskava črna, siva lonca: 63, 96 prostor 1/2, 
prostor 5

Groba C9 R slabo prečiščena obilo kalcita in kremena do 
2 mm, organske primesi in sljude 
do 1 mm

gladka, 
hrapava

temno siva, črna lonci, ročajasta 
skleda: 59, 86, 90, 
130

prostor 1/2, 
objekt A, profil

Groba C11 R dobro prečiščena sljude in kremen do 1 mm, 
organske primesi do 0,5, redek 
kalcit in zdrobljena keramika do 
1 mm

gladka črna, zelo temno 
siva

lonca: 53, 102 prostor 1/2, 
004

Groba C13 R dobro prečiščena sljude in kremen do 1,5 mm, 
organske primesi in kalcit do 
0,5 mm

gladka, rahlo 
hrapava, 
hrapava

siva, temno siva lonci: 61, 66, 73, 
82, 100

objekt A in nad 
njim, prostor 4

Groba C14 R razmeroma 
dobro prečiščena

sljude, organske primesi in 
kremen do 1 mm, redki železovi 
oksidi in kalcit do 0,5 mm 

gladka, 
hrapava

svetlo siva, svetlo 
rjavo siva, temno 
siva

lonci: 72, 85, 87, 
88, 94, 103

prostor 1/2, 
prostor 5 (6), 
prostor 2, 004

Groba C16 R slabo prečiščena sljude do 1 mm, organske primesi 
in kremen do 1,5 mm, kalcit do 
0,5 mm

gladka, 
raskava, 
hrapava

temno siva, 
zelo temno siva, 
črna

lonci: 51, 54, 56, 
57, 69, 71, 81, 106

prostor 3, 
objekt A, 005b

27  Lončarske mase je analizirala Anja Mihelič 
Pogorelčnik.

26  Pomotoma navaja lokacijo za pipo IŠ A 2667, 
in sicer lokacijo med prostorom 2 in 3, v resnici 
gre za prostor 1/2 (Murko 2016, 97).
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Pipe

V začetku 19. stoletja je v Slovenj Gradcu dokumentirano tobačno 
skladišče, ki ga mesto izgubi kmalu po letu 1835 (Curk 1999, 141).
Odkrita polovična kalupa za pipe (139, 140) Murko datira na konec 
18. stoletja. Kažeta, da je v tem obdobju v Slovenj Gradcu potekala 
proizvodnja pip. Kalup (139) je bil odkrit v prostoru 1/2, kalup (140) 
pa v prostoru 3. Oba kalupa sta bila najdena v žganinski plasti, zato 
ju Murko povezuje s požarom leta 1811 ali celo leta 1903 (Murko 
2016, 97).26 Vendar pa Murko navaja tudi, da sta kalupa v resnici 
starejša, iz začetka 18. stoletja. Na najdišču gimnazija 1999 je bila 
namreč odkrita pipa (prav tam, slika 6), zelo podobna pipam, ki so 
bile narejene v odkritih kalupih, in je datirana v začetek 18. stoletja. To 
datacijo potrjuje plast žganine, v kateri sta bila odkrita oba kalupa, in je 
povezana s požarom leta 1720, po katerem so špital obnovili. 
Zanimivo je, da so kalupe izdelovali lončarji ali pečarji in jih potem 
prodali piparjem. Kalupi niso bili namenjeni direktno za izdelovanje pip, 
temveč za izdelavo modela za kalup (prav tam, 98).
Odlomek čašice pipe tipa Schemnitz, odkrit na zunanji strani obzidja, 
vstran od mesta, je po primerjavah datiran v prvo polovico 19. stoletja 
(prav tam, 99). V IP B je bil odkrit tudi del lesene pipe z bronasto 
oblogo, ki pripada tipu Ulmer maser pipe iz prve tretjine 19. stoletja. 
Mlajša sta odlomka porcelanastih lovskih pip. Prvi je bil najden v 
prostoru 5, nad podpornikom I, drugi pa pod rušo v prostoru 3. 
Datirana sta v konec 19. in zgodnje 20. stoletje (prav tam).

Vijček

Nedvomno najstarejša najdba na najdišču gimnazija 2000 je 
prazgodovinski vijček (133). Prevrtana, prostoročno narejena lončena 
vretenca so običajno uporabljali kot predilne uteži. 

Lončarske mase 

Večina poznosrednjeveških posod je bila narejenih na vretenu na nožni 
pogon. Posode so bile izdelane iz različnih lončarskih mas (slika 27). 
Pri ugotavljanju lončarske mase smo upoštevali analizo njene fakture 
in način pečenja. Za osnovo nam je bila vrsta žganja, potem pa smo 
opisali vrsto, velikost in količino primesi v lončarski masi.27

Zgledovali smo se po klasifikaciji Predovnikove na gradivu iz 
Kostanjevice (2003, 52), lončenino pa primerjali še z lončarskimi 
masami, odkritimi na bližnjih najdiščih Slovenj Gradec – glasbena šola 
in dvorec Grinfels (Djura Jelenko 2016, 66–75; 2017, 101–105). 
Pri grobi lončenini smo določili 25, pri fini pa 12 zvrsti. Med izbranimi 
odlomki za objavo je pri fini lončarski masi 13 (44,8 %) posod 
oksidacijsko, 15 (51,7 %) redukcijsko žganih, en kos (3,5 %) je 
redukcijsko in ob koncu oksidacijsko žgan. Pri grobi lončarski masi 
je 18 (21 %) odlomkov oksidacijsko žganih, delež redukcijsko žgane 
lončenine je največji (45 kosov; 52,3 %) in tudi odlomkov redukcijsko 
in ob koncu oksidacijsko žganih je 10 (11,6 %). Pojavi se še 13 
odlomkov, žganih v menjajoči se atmosferi (tako imenovano stihijsko 
žganje; 15,1 %).
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30  Za pomoč pri določitvi se zahvaljujem 
restavratorju Alešu Senici.

31  Mnenja, kaj je prednja in kaj zadnja stran 
svetinjice, so deljena (Pleterski 2017, 24).

Slika 28, gimnazija 2000, svetinjica sv. Janeza Nepomuka in sv. Petra, IP A3, 17. stoletje. 
Foto: T. Jeseničnik.

32  Leta 1248 se poroči z Agnez (Nežo), hčerjo 
Henrikovega in Bertoldovega brata Ota.

33  Špital si že pred izdajo ustanovne listine leta 
1419 pridobi kopališče v mestu (Mlinarič 1986, 
323).

34  Tu je bila skrajna južna meja, do katere je 
segalo trgovanje s tako imenovano aussejsko 
soljo. Sol in trgovanje z njo sta bila ena najbolj 
donosnih privilegijev in monopolov, ki so jih 
deželni gospodje skrbno varovali in vzdrževali 
(Curk 1999, 141).

35  Na pestrost ločene prodaje živil v mestu 
kaže ime ulice, v kateri so očitno skladiščili 
in prodajali žito (primerjaj za Ptuj v: Jerenec, 
Hernja Masten 2006, 25).

36  Ostanki stolpa so še vidni v kletnih prostorih 
stavbe na Vorančevem trgu 2.
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Med mlajše najdbe sodi v prostoru 2 odkrita avstro-ogrska kovinska 
kokarda (30) s štajerskim grbom,30 ki je nekoč krasila uniformo 
poštnega uslužbenca in je nastala pred letom 1918. Zraven se je ohranil 
še pripadajoči našitek oziroma obroba iz tkanine (32).

Devocionalije

Odkrite svetinjice in križi najverjetneje izvirajo iz poškodovanih grobnih 
jam in so bili uporabljeni kot grobni pridatek. Cerkev Sv. duha je 
imela svoje lastno pokopališče in kostnico (Scheutz, Weiß 2015, 232). 
V objektu B odkriti nabožni predmeti so lahko pripadali skrbnikom, 
zaposlenim ali oskrbovancem špitala.

Svetinjica sv. Benedikta, odkrita v prostoru 2, je datirana v 16. oziroma 
17. stoletje (Knez 2005, 43). Benedikt (480–543) je bil ustanovitelj 
znamenitega benediktinskega reda. Upodabljajo ga večinoma v redovni 
obleki z opatsko palico in knjigo v roki. Priporočajo se mu šolarji in 
dijaki, v ljudski veri je pomočnik proti zastrupljenju in čarovništvu. 
Tudi bolniki s kamni so se zatekali k njemu (prav tam). Na svetinjici se 
je ohranila napisna formula sv. Benedikta. Na avru31 ima napis CRUX 
S(ANCTI) P(ATRIS) BENEDICTI = Križ sv. očeta Benedikta, na reverju je 
več napisov. Napis okoli križa se glasi V.R.S.N.S.M.V.S.M.Q.L.I.V.B. IHS 
(VADE RETRO SATANAS NUNQUAM SUADE MIHI VANA SUNT MALA 
QUAE LIBAS IPSE VENENA BIBAS) = Pojdi proč, satan, nikoli mi ne 
svetuj nečimrnosti, slabo je, kar ponujaš, sam popij strup.

Zlate in srebrne svetinjice so si lahko privoščili le premožnejši verniki, 
pomenile so statusni simbol, izraz moči in dobrikanje svetnikom ter 
Bogu. Revnejši verniki so si privoščili skromne, drobne, medeninaste, 
bakrene, kositrne in železne svetinjice, ki pa niso bile nič manj čaščene. 
Zato ni nič nenavadnega, da je kot material za izdelavo svetinjic 
prevladoval bron (baker, medenina; prav tam, 42). Vsi križi in svetinjice 
z najdišča gimnazija 2000 so iz ulitega ali tolčenega brona, le en križ je 
bil narejen iz ulitega svinca (prav tam, kat. št. 15). 
V IP B so bile najdene še marijanska svetinjica iz romarskega svetišča 
Maria Zell, ki jo Knez datira v 17. stoletje (prav tam, kat. št. 3), 
svetinjica Marije Bistriške in sv. Jožefa, ki je datirana v 17. stoletje (prav 
tam, kat. št. 8), ter svetinjica nadangela Mihaela iz istega obdobja 
(prav tam, kat. št. 5). Že omenjeni svinčeni križ datira v 17. in 18. 
stoletje (prav tam, kat. št. 15). 

Še več svetinjic je bilo odkritih v IP A. Večinoma izvirajo iz grobov. 
Najstarejša svetinjica Maria Zell spada v 16. in 17. stoletje in izvira iz 
plasti nad grobovi (prav tam, kat. št. 4). Križ in koščen obesek v obliki 
lobanje iz groba 3 sta datirana v 17. stoletje kot del rožnega venca 
(prav tam, kat. št. 2). Iz istega stoletja izvirajo še svetinjice Jezusa 
Kristusa in Marije (grob 2; prav tam, kat. št. 6), sv. Ignacija Loyole in 
Frančiška Ksaverskega (prav tam, kat. št. 7), sv. Janeza Nepomuka in 
sv. Petra (slika 28; prav tam, kat. št. 11) ter trije križi in Križani (prav 
tam, kat. št. 10, 12, 13, 16 (grob 2)). Najmlajša sta Križani in križ (prav 
tam, kat. št. 9, 14), datirana v 17. in 18. stoletje. Križani je del razpela, 
pri čemer križ manjka.

Zaključek

Po smrti brata Henrika 1228. leta postane Bertold V. Andeški, oglejski 
patriarh, edini deželni, cerkveni in zemljiški gospod na Slovenjgraškem. 
Dne 30. aprila 1251 celotno posest v provinci Slovenj Gradec daruje 
oglejski cerkvi. Ob posvetitvi cerkve sv. Elizabete je Slovenj Gradec 
uradno že trg. Za časa koroškega vojvode Ulrika III. Spanheimskega32 
Slovenj Gradec še pred letom 1267 pridobi mestne pravice (Curk 1986, 
328; Ravnikar 2018, 95). Mesto dobi sodstvo leta 1396, mestno upravo 
leta 1440, leta 1417 je že dokazan obstoj špitala33 (Mlinarič 1986, 319). 
Med letoma 1424 in 1428 (prav tam, 322) je dokazan obstoj prvotne 
špitalske kapele in leta 1491 že sirotišnice. V Slovenj Gradcu je od leta 
1436 do leta 1835 delovalo še solno skladišče (Curk 1999, 141).34 
 
Kaj torej vemo o območju jugozahodno od cerkva sv. Elizabete in 
Sv. duha, kjer še danes stoji ubožna hiša in kjer smo na drugi strani 
njenega dvorišča odkrili jugovzhodni del špitala (slika 29)? Curk piše, 
da je bila jugovzhodna mestna četrt namenjena predvsem cerkvenim 
dejavnostim, ki so se razvijale med Skladiščno oziroma Vrtno ulico 
(leta 1487 imenovano Kastengassen35, kasneje Špitalska) in mestnim 
obzidjem ter med cerkvijo sv. Elizabete na severu in Trappovim 
stolpom na jugu (1986, 332; 1999, 141, 142).36 Trappi ga leta 1384 
kupijo od Hansa Slovenjgraškega (Ravnikar 2018, 78). Blizu cerkve 
sv. Elizabete je imel starotrški župnik v primeru nevarnosti pomožno 
župnišče. K žitnemu skladišču (Kasten) je leta 1487 dokupil tesano 
hišo z dvoriščem od klobučarja Jurija Wieltza. Leta 1498 se omenja 
lončarska hiša z dvoriščem in vrtom v ulici nyderhalb des Trappen 
Turmen, ki je ležala med ulico in obzidjem ter zemljiščema cerkve 
sv. Elizabete in bratovščine Naše ljube gospe iz Starega trga. Leta 

30 32
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Vorančev trg 2013

Slika 1, Vorančev trg 2013, območje raziskav. Arhiv Mestne občine 
Slovenj Gradec, 2005. Načrt: E. Koraca.

1  Številka soglasja za raziskavo: 62240-218/2012/2 z dne 31. julija 2012. 
Arheološko dokumentiranje ob gradnji je potekalo na parcelni št. 575/1 

 k. o. Slovenj Gradec. V ekipi so sodelovali Marjan Zlatoper, Nina Šisernik 
in dva delavca. Raziskave je izvajal Koroški pokrajinski muzej, nadzorovala 
je Mihela Kajzer Cafnik iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
OE Maribor.

04_

Izvleček

V članku so predstavljeni rezultati terenskih raziskav 
arheološkega najdišča Slovenj Gradec – Vorančev trg 
2013. Izkopavanje je zajelo dvorišče slovenjgraškega 
špitala. Odkrili smo del prostora 4 objekta B iz raziskav 
gimnazija 2000, srednjeveški vodnjak, tlakovano 
dvorišče in odtočni kanal. Odkrite najdbe so datirane 
od 14. do zgodnjega 20. stoletja. 

Ključne besede

Slovenj Gradec, obzidje, špital, srednjeveški vodnjak, 
ubožna hiša, tlakovano dvorišče, odtočni kanal 

Izkopavanja so potekala med 7. in 28. marcem 2013 
pod vodstvom Saše Djura Jelenko.1 Mestna občina 
Slovenj Gradec je v letu 2013 začela izgradnjo 
invalidskih sanitarij in dostopnih poti v sklopu 
obnove ubožne hiše na Vorančevem trgu 7 v Slovenj 
Gradcu. Med gradnjo dostopne poti vzdolž že 
raziskanega in prezentiranega dela mestnega obzidja 
v skupni dolžini 26 m in širini 1 m smo zagotovili 
občasno arheološko dokumentiranje ob gradnji 
(sektor I). Pred gradnjo dostopne poti od obzidja 
do vhoda v sanitarije smo v skupni dolžini 13 m in 
širini 1,5 m (sektor II; slika 1) izvedli predhodne 
arheološke raziskave. Strojno je bil odstranjen tanek 
vrhnji sloj zemljine, vendar smo že na globini 0,15 m 
odkrili ostanke zidu, zato smo dela nadaljevali ročno. 
Med gradnjo sanitarij smo pred vhodom v objekt na 
površini 6,5 m x 3,5 m dodatno izvedli arheološka 
izkopavanja (sektor III), vendar je bilo to območje že 
močno degradirano.

04_
Špitalsko dvorišče

Arheološke raziskave Slovenj Gradec – 
Vorančev trg 2013

Saša Djura Jelenko

Saša Djura Jelenko
Koroški pokrajinski muzej

Muzej Slovenj Gradec
Glavni trg 24

2380 Slovenj Gradec
sasa.djura.jelenko@kpm.si
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2  Smer jugozahod – severovzhod.

Slika 2, Vorančev trg 2013, sektor II, plast 
rumene ilovice prekriva kamnit venec vodnjaka 
SE 019. Foto: N. Šisernik.

3  Slika 12 na str.54-55. 4  SE 013. SE = stratigrafska enota. Ohranjeni 
zogleneli tramovi pripadajo listavcu. 

5  SE 003.

Slika 3, Vorančev trg 2013, sektor II, plast 
žganine SE 013 z deli ostrešja. V ozadju zid J 
prostora 4. Pogled iz smeri obzidja. 
Foto: N. Šisernik.

8  SE 004.

6  Slika 21 na str. 61.
7  SE 004, 005.

Terenski oris

V nadaljevanju se bomo osredotočili na izkopno polje (IP) sektorja II.2 
Med srednjeveškim obzidjem in odkritim zidom J, ki je del severozahodne 
stranice prostora 4 iz raziskav gimnazija 2000,3 smo v južnem profilu 
sektorja II skoraj 1 m globoko odkrili zgornji del zunanjega lica vodnjaka, 
grajenega iz večjih prodnikov. Tanka plast rumene ilovice je prekrivala 
kamnit venec vodnjaka, ne pa zasutja vodnjaka (slika 2). Ker je bil odkrit 
na skrajnem robu IP, ga nismo mogli raziskati. Čez ilovico in zasutje 
vodnjaka se je širila debela plast žganine. 

04_ŠPITALSKO DVORIŠČE

V njej se je ohranil del zoglenelega ostrešja4 s številnimi žeblji in kritino iz 
skrilavca (slika 3). Žganina se je širila pod dokumentiran zid J5 prostora 4.
To odkritje skupaj z najdbami potrjuje, da je pred požarom leta 1720 
(Scheutz, Weiß 2015, 232) na tem mestu že stala starejša stavba špitala. 

Na pogorišču so v tridesetih letih 18. stoletja postavili nov objekt6 
(Scheutz, Weiß 2015a, 724). Pod novodobnimi, recentnimi nasutji7, 
povezanimi z novejšo uporabo prostora na tem območju (zelenica), smo v 
smeri od prostora 4 proti ubožni hiši odkrili ostanke tlakovanega dvorišča 
in odtočni kanal 2 (slike 4–6, 10). Najmlajše najdbe iz zasutja dvorišča8 
so datirane pretežno v 19. stoletje. Med njimi največ predmetov pripada 
beloprsteni keramiki, poslikani lončenini češke provenience, ohranili pa 
sta se tudi dve porcelanasti pipi (t. 12). To je čas, ko je tlakovano dvorišče 
prerasla zelenica. Te mlajše najdbe domnevno povezujemo s prebivalci 
ubožne hiše in stavbe na sliki 8.
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Slika 6, Vorančev trg 2013, sektor II, Arhiv Mestne občine Slovenj Gradec, 2005. Načrt: E. Koraca. Geodetski posnetek. 
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Stavba, ki je kot najmlajša stala na tem mestu, je označena na 
franciscejskem katastru (slika 9). Tej situaciji ustreza ohranjena fotografija 
iz Arhiva Jakoba Sokliča (slika 8).

Najdbe

Najstarejšo lončenino označujejo krempljasti robovi ustij loncev (194, 
196, 199, 201). So pogosta oblika na najdiščih dvorec Grinfels in v 
Slovenj Gradcu (Djura Jelenko 2016, oblika 5, 81; 2017, 110; H2 po 
Klokočovnikovi). Datirani so od konca 13. in celo 14. stoletje (Klokočovnik 
2010, 113; Kaltenberger 2009, Taf. 15: OL 27). 
Visoko usločeni, tanki in na koncu zadebeljeni ustji loncev (191, 193) 
sodita v tip 3b po Djura Jelenko (2016, 82). Zanj je značilno, da ima rob 
ustja oblikovan poševno navzven. Tip ustreza Štularjevemu tipu 10A, ki ga 
datira od 14. do sredine 15. stoletja (Štular 2009, 235). Odlomek (205) 
ima ustje ravno odrezano. Široka karnisna ustja (195, 203, 208) ustrezajo 
Štularjevemu tipu 10B–2. Datirana so od sredine 14. do konca 15. stoletja 
(Porenta et al. 2015, 345; Djura Jelenko 2016, 82). 
Lonca (211, 213) imata izvihano odebeljeno ustje, ki je značilno za 14. 
in 15. stoletje (Brišnik, Ravnikar 1999, 52), in ustrezata obliki 4 (Djura 
Jelenko 2016, 82).
Tudi večkrat profilirani robovi ustij loncev (190, 192, 207, 212) so značilna 
oblika za najdišča v Mislinjski in Mežiški dolini (Djura Jelenko 2016, oblika 
2a, 78-79; 2017, 107). V slovenskem prostoru se pojavljajo predvsem od 
konca 14. do začetka 16. stoletja (Predovnik 2003, 59). 

Med pečnicami je zanimiv odlomek (186), na katerem ponovno 
prepoznamo heraldični motiv dvoglavega orla, simbola avstrijske vladarske 
hiše. Glaziranje pečnic se začne okoli leta 1500, do sredine 16. stoletja 
prevladujejo zeleni odtenki (Tiran 2013, 36).

Najdbe iz zasutja dvorišča pripadajo predvsem beloprsteni keramiki, za 
katero je značilna naravna slonokoščena barva, pogosto z rumenkastim 
ali smetanastim odtenkom (Kos, Šmit 2017, 83). Razvila se je v Angliji v 
drugi polovici 18. stoletja. Uporabljali so jo kot cenejši nadomestek za 
dražji in kakovostnejši porcelan. Največji odjemalci beloprstene posode 
so bili predstavniki srednjega in nižjega meščanstva (prav tam, 84). Za 
njo je značilna brezbarvna svinčeva glazura. Zgodnejše primerke so ročno 
poslikali, mlajše pa serijsko pretiskovali. Za serijsko proizvodnjo so bili 
primerni tudi klasicistični elementi, na primer predrto okrasje (160). 
Izdelovanje beloprstene keramike se v 18. stoletju razširi po celotni Evropi 
in tudi v Slovenijo (prav tam). Konkurenca pri izdelovanju posode in 
okrasnih predmetov iz beloprstene keramike je bila na ozemlju današnje 
Slovenije (delavnica Žige Zoisa, delavnica bratov Wasser, Nemški dol, 
Griže in Gotovlje) in okolice (Trst, Krapina, Gradec) precejšnja (prav tam, 
85). Beloprstena keramika je počasi izpodrinila tudi kositrno posodje, 
jedilno posodje za peko je bilo še vedno lončeno (Jerenec, Hernja Masten 
2006, 30).

Ostanek dna s prstanasto nogo (171) ima na dnu ohranjen žig, ki priča, da 
je posoda izdelek keramične delavnice Wilhelma Lorenza v kraju Dallwitz 
(danes Češka, kraj Dalovice). Datiramo jo lahko med letoma 1830 in 
1850. V 19. stoletje sodijo odlomki namiznih posod (160, 163, 164, 178), 
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05_
Sredi življenja 

nas obdaja smrt 
Arheološke raziskave Slovenj Gradec – 

Trg svobode 2010

Anja Mihelič Pogorelčnik

Koroški pokrajinski muzej
Muzej Slovenj Gradec 

Glavni trg 24
2380 Slovenj Gradec 
anja.mihelic@kpm.si

1  Slovenj Gradec – Mestno jedro, EŠD 657; Slovenj Gradec – Cerkev 
sv. Elizabete, EŠD 659; Slovenj Gradec – Cerkev Sv. duha, EŠD 658. 
Parcelna št. 571/1 k. o. Slovenj Gradec.

Slika 1, arheološke raziskave so potekale med 25. majem in 2. julijem 
2010. Foto: A. Tiran. 

2  Nadzor je izvajala Mihela Kajzer Cafnik iz Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine, OE Maribor. Pri arheoloških raziskavah so sodelovali: Aleš 
Tiran, Mojca Horjak, Maja Kumprej Gorjanc, Marinka Janežič, Nina 
Šisernik in Nina Knez.

Izvleček

V prispevku so predstavljene arheološke raziskave, ki 
so potekale leta 2010 v Slovenj Gradcu ob jugovzhodni 
strani cerkve sv. Elizabete. Tu je nekoč stalo staro 
mestno pokopališče. Izkopanih je bilo 46 grobnih 
celot s pripadajočimi grobnimi pridatki. Kronološko 
so najbolj izpovedne devocionalije, saj so predmete, 
ki so pripadali osebni noši, uporabljali daljše časovno 
obdobje. Po analizi drobnega materiala lahko 
pokopališče uvrstimo v čas med 17. in 19. stoletjem. 

Ključne besede

novi vek, mestno pokopališče, pokop, grobni 
pridatki, cerkev sv. Elizabete, srednjeveško obzidje

Uvod

Leta 2010 so na območju, ki je bilo predvideno 
za ureditev poti, Trga svobode ter okolice cerkve 
sv. Elizabete in špitalske cerkve Sv. duha, ob 
jugovzhodni strani cerkve sv. Elizabete potekale 
arheološke raziskave ob gradnji (slika 1). Območje 
je znotraj zaščitenih kulturnih spomenikov 
srednjeveškega mesta.1 Raziskavo je izvedel Koroški 
pokrajinski muzej pod vodstvom arheologinje Saše 
Djura Jelenko in v sodelovanju s podjetjem Arhat 
s.p.2
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Slika 2, rektificiran franciscejski kataster iz leta 
1825, izsek, Arhiv Republike Slovenije, AS 177/
mapa CRC542gE01.

3  matríka -e ž (î) star. matična knjiga. SSKJ, 
https://www.fran.si/.

pokopališki zakonodaji. Med drugimi so ukinili pokopališča okoli cerkva 
in jih preselili iz naselij. Nova pokopališča so bila obdana z obzidjem in 
označena s križem. Predpisana sta bila tudi velikost in položaj grobov. 
V istem grobu je bilo lahko pokopanih več oseb. Nagrobniki so lahko 
stali samo ob obzidju. V samostanih in bolnišnicah niso več opravljali 
pokopov. Med pogrebno mašo so bila trupla zašita v lanene vreče, ob 
pokopu pa so jih stresli iz njih in posuli z apnom. Kasneje pa je bilo 
določeno, da se umrle pokopava v krstah (Lačen Benedetič 1992, 177-
178).  

Slika 3, razglednici iz leta 1901, pogled na 
cerkev sv. Elizabete in (v ozadju) špitalsko 
cerkev v Slovenj Gradcu. Arhiv KPM, Arhiv 
Jakoba Sokliča, 2. 5. 3.

4  beatifikácija -e ž (á) rel. proglasitev za 
blaženega. SSKJ, https://www.fran.si/. 

05_SREDI ŽIVLJENJA NAS OBDAJA SMRT

Leta 1889 so novo mestno pokopališče uredili na južni strani mesta, 
na prostoru Gollove njive, sedaj je tam naselje S8. Zaradi povečanih 
potreb po zazidalnih površinah so v šestdesetih letih prejšnjega stoletja 
zaustavili oziroma ukinili pokope (zadnji pogreb na južni strani mesta je 
bil leta 1956) in uredili novo pokopališče v Starem trgu, kjer je še danes 
(Slemenik, Račnik 2019, 28, 109–111). 

Cerkev sv. Elizabete, najstarejša ohranjena stavba v Slovenj Gradcu

Cerkev sv. Elizabete je bila verjetno zgrajena med letoma 1235 in 
1251 oziroma v času od beatifikacije4 Elizabete Turingijske pa do 
posvetitve slovenjgraške cerkve, ki jo je opravil oglejski patriarh 
Bertold V. Ustanovitev cerkve sovpada s premikom urbanega središča 
iz stare naselbine Gradec v današnjem Starem trgu pri Slovenj Gradcu 
v na novo ustanovljen trg Slovenj Gradec, kjer so oglejski gospodje 
Andechs-Meranski za duhovne potrebe prebivalstva sezidali novo 
cerkev (Skuk 1996, 14-15, 19). Čeprav je bila cerkev sv. Elizabete vse 
od svoje posvetitve pa do leta 1785 pravno podrejena cerkvi 
sv. Pankracija, je v praksi že dolgo pred tem delovala kot samostojna 
cerkev (prav tam 24-25).

Med raziskavami je bilo odkritih 46 grobov, ki so bili zaradi nekdanjih 
gradbenih posegov večinoma slabo ohranjeni. Drobni predmeti v 
glavnem pripadajo grobnim pridatkom, nekaj je kovanih železnih 
žebljev, kar kaže, da so bili vsaj nekateri pokojniki pokopani v krstah. 
Izmed 122 najdb jih je bilo za objavo in katalog izbranih 19. Te 
podrobneje predstavljam. Pri dataciji najdišča se lahko opremo na 
devocionalije (nabožni predmeti, križi in svetinjice), ki so kronološko 
oprijemljivejše. Predmeti, ki pripadajo osebni noši, so bili v uporabi 
daljše časovno obdobje, in niso bili toliko podvrženi spremembam.

Zgodovina prostora 

Na območju, kjer so potekale raziskave, je bilo v preteklosti mestno 
pokopališče za prebivalce takratnega Slovenj Gradca. Pokopavati 
so začeli po letu 1624, ko je škof Tomaž Hren cerkev sv. Elizabete 
povzdignil v vikariatno župnijo ter s tem prenesel pravico do lastnega 
pokopališča in nastanek cerkvenih matrik3 (Kosi 2008, 243). S 
pokopališčem je bila cerkev obdana še v letu 1825 (Curk 1999, 143). 
Na franciscejskem katastru je razvidno, da se je pokopališče po letu 
1825 razširilo še na območje zasutega obrambnega jarka in je v 
največjem razmahu obsegalo še sedanji Park herojev (slika 2). Cerkev 
je bila obdana s pokopališkim zidom še leta 1901 (slika 3). 
Konec 18. stoletja sta Marija Terezija in Jožef II. uvedla več sprememb v 
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Najdbe v katalogu imajo isto zaporedno številko kot v 
tabelah predmetov. Vse gradivo, izkopano na najdiščih 
Slovenj Gradec – gimnazija 2000, Slovenj Gradec – 
Trg svobode 2010 in Slovenj Gradec – Vorančev trg 
2013, hrani Koroški pokrajinski muzej.
Pri opisu predmeta je navedena njegova funkcionalna 
opredelitev, kjer je to bilo mogoče. Sledi podatek o 
materialu, iz katerega je predmet izdelan. Pri lončenih 
izdelkih sem določila zvrst oziroma lončarsko maso, 
in sicer po makroskopskih lastnostih lončenine, 
upoštevana je tudi atmosfera žganja. Lončarske mase 
(LM) sem določala vzporedno z najdbami z najdišča 
Slovenj Gradec – gimnazija 1999, zato si LM oziroma 
zvrsti ne sledijo po zaporedju. Barva površine in 
preloma je določena z lestvico Munsell Soil Chart 
(1992). Kjer ni posebej omenjeno, je bila posoda 
izdelana na hitrem lončarskem kolesu. 
Avtorji risb predmetov so Jožica Hrustel, Marinka 
Janežič, Andro Gjura, Andreja Izlakar in Jerneja Kobe.

Okrajšave

odl. odlomek 
o.  ohranjen
bpo. barva površine
bpr. barva preloma
(z) zunaj
(n) notranjost
maks. največji
pr. premer 
vl. velikost
roč. ročaj
tl. telesa
gl. glavica
r. rekonstruiran
u. ustje
od. odprtina
v. višina
d. debelina
t. teža
ob. objekt
kv. kvadrant
sp. spodnji 
zg. zgornji 
(g) gram
(cm) centimeter

SE stratigrafska enota
IŠ inventarna številka
N najdišče
M material 
Z zvrst
ME mere
O okras
T tabela
NO na otip
SV severovzhod
V vzhod
LM lončarska masa
M mestna stran 

obzidja
Z zunanja stran 

obzidja
S sektor 
VKN visokonapetostni 

kabel
š.  širina
dl.  dolžina
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T. 1,  gimnazija 2000, vse lončenina, M. = 1 : 3.

1 Odl. oploščene pečnice, izdelane v kalupu; M: glina; Z: S3/
groba; bpo.: 10YR 5/4, rumenkasto rjava; O: trikotno vogalno 
polje razpolavlja steblo na kratkih pecljih, iz katerih poganjata dva 
hrastova lističa; profiliran okvir; NO: gladka; ME (cm): vl. odl. 23,1 x 
8,6; t. (g): 317; ob.: B; SE: prostor 2; kv.: B6; IŠ: A 4960; 

 N: gimnazija 2000.
 
2 Odl. oploščene pečnice, izdelane v kalupu; M: glina; Z: A8/groba; 

bpo.: 10YR 8/4, zelo bledo rjava; O: zavit rep leva in noga, ki se 
konča s kremplji; NO: raskava; ME (cm): vl. odl. 9,6 x 7,3; t. (g): 81; 
SE: 004; kv.: A8/A9; IŠ: A 4729; N: gimnazija 2000.

 
3 Odl. oploščene pečnice, izdelane v kalupu; M: glina; Z: A9/groba; 

bpo.: 7.5YR 6/3, svetlo rjava; O: neprepoznaven; NO: gladka; 
 ME (cm): vl. odl. 8 x 3,8; t. (g): 68; SE: 004; kv.: A4; IŠ: A 4732; 

N: gimnazija 2000.
 
4 Odl. skledaste pečnice z lončastim spodnjim delom in kvadratno 

odprtino; M: glina; Z: A5/groba; bpo.: 10YR 7/3, zelo bledo rjava; 
O: stopničasto žlebljena površina; NO: rahlo hrapava; ME (cm): vl. 
odl. 11,1 x 8; t. (g): 101; ob.: B; SE: prostor 1/2, gl. 125–135 cm; 

 kv.: B5; IŠ: A 4558; N: gimnazija 2000.
 
5 Dva odl. oploščene pečnice, izdelane v kalupu; M: glina; Z: A9/

groba; bpo.: 5YR 7/4, rožnata; O: polreliefni geometrijski okras; na 
zadnji strani odtis prsta; NO: gladka; ME (cm): vl. odl. 1 5,2 x 3,7; 
2 5,4 x 5,7; t. (g): 89; SE: 006; kv.: A4; IŠ: A 4730; N: gimnazija 
2000.

 
6 Odl. oploščene pečnice, izdelane v kalupu; M: glina; Z: A10/groba; 

bpo.: 7.5YR 6/6, rdeče rumena; O: polreliefno steblo razpolavlja 
trikotno polje; profiliran okvir; NO: raskava; ME (cm): vl. odl. 10,1 x 
8,9; t. (g): 79; ob.: B; SE: prostor 2, gl. 70–80 cm, črna prst (med 
rjavo); kv.: B6; IŠ: A 4733; N: gimnazija 2000.

 
7 Odl. venčne pečnice, izdelane v kalupu; M: glina; Z: A8/groba; 

bpo.: 10YR 6/3, bledo rjava; O: okvir s stilizirano lunasto borduro; 
nad hrastovim listom je aplicirana malina; zelena glazura; 

 NO: hrapava; ME (cm): vl. odl. 9,1 x 9,8; t. (g): 181; ob.: B; 
 SE: prostor 2; kv.: B6; IŠ: A 4647; N: gimnazija 2000.
 
8 Odl. oploščene pečnice, izdelane v kalupu; M: glina; Z: A9/groba; 

bpo.: 7.5YR 8/4, rožnata; O: heraldični motiv dvoglavega orla; med 
glavama je upodobljena krona; zelena glazura; NO: gladka; 

 ME (cm): vl. odl. 8,1 x 7,9; t. (g): 60; ob.: B; SE: prostor 2; kv.: B5/
B6; IŠ: A 4773; N: gimnazija 2000.

 
9 Odl. oploščene pečnice, izdelane v kalupu; M: glina; Z: A8/groba; 

bpo.: 10YR 7/4, zelo bledo rjava; O: rastlinski okras; motiv rozete; 
zelena glazura; NO: rahlo hrapava; ME (cm): vl. odl. 9,3 x 7,2; t. 
(g): 80; ob.: B; SE: prostor 1/2; kv.: B5; IŠ: A 4559; N: gimnazija 
2000.

 
10 Odl. oploščene pečnice, izdelane v kalupu; M: glina; Z: A8/groba; 

bpo.: 10YR 7/3, zelo bledo rjava; O: noga orla, iz katere izraščajo 
dolgi kremplji, v njih drži meč; ob plitvo profiliranem robu rastlinski 
okras; svetlo zelena glazura; NO: gladka; ME (cm): vl. odl. 14,7 x 
10,9; t. (g): 373; ob.: B; SE: prostor 1/2; kv.: B5; IŠ: A 4560; 

 N: gimnazija 2000.
 
11 Odl. oploščene pečnice, izdelane v kalupu; M: glina; Z: A8/

groba; bpo.: 10YR 8/1, bela; O: noga orla, iz katere izraščajo dolgi 
kremplji; ob okvirju rastlinski motiv; zelena glazura; NO: gladka; 

 ME (cm): vl. odl. 8,7 x 6,4; t. (g): 39; SE: 002; kv.: B5; IŠ: A 4771; 
N: gimnazija 2000.

 
12 Odl. oploščene pečnice, izdelane v kalupu; M: glina; Z: A8/groba; 

bpo.: 7.5YR 4/2, rjava; O: stiliziran rastlinski motiv; zelena glazura; 
NO: gladka; ME (cm): vl. odl. 20,1 x 16,2; t. (g): 457; SE: 002; 

 kv.: B5; IŠ: A 4770; N: gimnazija 2000.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10

11 12
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T. 2,  gimnazija 2000, vse lončenina, M. = 1 : 3.

13 V celoti ohranjena steklenica; M: steklo; bpo.: prozorno, 
brezbarvno steklo; O: na ostenju napis ED PINAUD PARIS; 

 ME (cm): pr. u. 2,2, v. 16,7, pr. dna; t. (g): 572; ob.: B; SE: 002, 
 M, prostor 3; kv.: B7; IŠ: A 5113; N: gimnazija 2000.
 
14 Dve v celoti ohranjeni enaki steklenički; M: steklo; bpo.: prozorno, 

rjavo steklo; O: na ostenju oznaka JUS B16 036 M; na dnu 10, 1801; 
ME (cm): pr. u. 1,4, v. 6,3, pr. dna 2; t. (g): 48; SE: odstranjevanje 
kabla; kv.: B2; IŠ: A 5116; N: gimnazija 2000.

 
15 V celoti ohranjena steklenička; M: steklo; bpo.: prozorno, 

brezbarvno steklo; O: na ostenju napis APOTHEKE ZUR GNADEN 
MUTTER MARIA ZELL; ME (cm): pr. u. 2,1, v. 10,3, pr. dna 2,8; 

 t. (g): 60; ob.: B; SE: 002, M, prostor 3; kv.: B7; IŠ: A 5114; 
 N: gimnazija 2000.
 
16 V celoti ohranjena steklenička; M: steklo; bpo.: prozorno, 

zelenkasto steklo; O: na dnu oznaka 200; ME (cm): pr. u. 2,3, 
 v. 12,8, pr. dna 5; t. (g): 95; ob.: B; SE: 002, M, prostor 3; kv.: B7; 
 IŠ: A 5115; N: gimnazija 2000.
 
17 V celoti ohranjena steklenička; M: steklo; bpo.: prozorno, 

zelenkasto steklo; O: na dnu oznaka 30; ME (cm): pr. u. 1,4, v. 7,8, 
pr. dna 3; t. (g): 30; ob.: B; SE: prostor 5, ruševina; IŠ: A 5118; 

 N: gimnazija 2000.
 
18 V celoti ohranjena steklenička; M: steklo; bpo.: prozorno, 

zelenkasto steklo; ME (cm): pr. u. 1,8, v. 9, pr. dna 2,8; t. (g): 41; 
ob.: B; SE: odstranjevanje ruševine prostora 5; IŠ: A 5117; 

 N: gimnazija 2000.
 
19 Odl. ostenja čaše z nataljenima kapljama; M: steklo; bpo.: prozorno, 

brezbarvno steklo; O: kaplja oblikovana kot sesek; ME (cm): vl. odl. 
4 x 2,2; t. (g): 3; ob.: A; SE: pod 004, 011; kv.: A8; IŠ: A 5272; 

 N: gimnazija 2000.
 
20 Odl. ostenja čaše z nataljeno kapljo; M: steklo; bpo.: prozorno, 

brezbarvno steklo; O: kaplja oblikovana kot sesek; ME (cm): vl. odl. 
1,6 x 1,6; t. (g): 1; ob.: A; SE: 007, 011, 012; kv.: A8; IŠ: A 5270; 

 N: gimnazija 2000.
 
21 Odl. ostenja čaše z nataljeno kapljo; M: steklo; bpo.: prozorno, 

brezbarvno steklo; O: kaplja oblikovana kot polžja hišica; 
 ME (cm): vl. odl. 2,4 x 2,4; t. (g): 1; ob.: A; SE: čiščenje zidu 010; 

kv.: A8; IŠ: A 5273; N: gimnazija 2000.
 
22 Odl. ostenja čaše z nataljeno kapljo; M: steklo; bpo.: prozorno, 

brezbarvno steklo; O: kaplja oblikovana kot sesek; ME (cm): vl. 
odl. 2 x 2,2; t. (g): 1; SE: 004; kv.: A8/9; IŠ: A 5268; N: gimnazija 
2000.

 
23 Odl. ostenja čaše tipa kocen z nataljeno kapljo; M: steklo; 
 bpo.: prozorno, zelenkasto steklo; O: kaplja oblikovana kot večja 

ploščata polžja hišica; ME (cm): vl. odl. 3 x 3,5; t. (g): 5; SE: 004; 
kv.: B3; IŠ: A 5269; N: gimnazija 2000.

 
24 Odl. bikonične steklenice s prstanom v sredini ostenja/preščipnjena 

steklenica; M: steklo; bpo.: prozorno, rumenkasto steklo; 
 ME (cm): vl. odl. 1,2 x 4; t. (g): 4; SE: 002; kv.: B2; IŠ: A 5274; 
 N: gimnazija 2000.
 
25 Odl. dna steklenice s stisnjeno prstanasto nogo; M: steklo; 
 bpo.: prozorno, brezbarvno steklo; ME (cm): o. v. 3,3, pr. dna 7,3; 

t. (g): 4; SE: 005b; kv.: A6; IŠ: A 5271; N: gimnazija 2000.
 
26 Debelejši gumb z dvema predrtima luknjicama za pritrditev na 

oblačilo; M: kost; ME (cm): vl. 1,6 x 1,6, v. 1, d. 0,9; t. (g): 3; 
 ob.: B; SE: prostor 3; kv.: B7; IŠ: A 4606; N: gimnazija 2000.
 
27 Ploščat gumb s štirimi predrtimi luknjicami za pritrditev na oblačilo; 

M: kost; ME (cm): vl. 2 x 2, d. 0,2; t. (g): 3; SE: vrh 004; kv.: A8/
A9; IŠ: A 4607; N: gimnazija 2000.

 
28 Ploščat gumb s kovano zanko na zadnji strani; M: bakrove zlitine; 

ME (cm): vl. 1,8 x 1,8, vl. zanke 1; t. (g): 4; ob.: B; SE: prostor 1; 
 kv.: B4; IŠ: A 4449; N: gimnazija 2000.
 

29 Dvodelen, rahlo izbočen gumb z zanko na zadnji strani in dvema 
predrtima luknjicama ob njej; M: bakrove zlitine; O: hrastova roža; 
ME (cm): vl. 2,8 x 2,8, d. 0,7, vl. zanke 0,6; t. (g): 8; ob.: B; SE: 
prostor 1, pod temeljem, pri čiščenju SE 008; kv.: B4; IŠ: A 4447; 
N: gimnazija 2000.

 
30 Kompozitni gumb iz dveh delov, spodnji del ni ohranjen; sredina 

zapolnjena z lesom; kokarda; M: bakrove zlitine, les; O: na zunanji 
strani motiv grifona v štirih koncentričnih krogih; najden skupaj z 
našitkom/obrobo oblačila iz tkanine A 4332; ME (cm): vl. 3,3 x 3,3, 
d. 0,8; t. (g): 9; SE: 002, prostor 3; kv.: B7; IŠ: A 4331; 

 N: gimnazija 2000.
 
31 Gumb brez ohranjene zanke; M: steklo; bpo.: črna, oker; O: rozeta; 

poslikava; ME (cm): vl. 1,3 x 1,3, d. 0,8; t. (g): 2; ob.: B; SE: prostor 
2; kv.: B7; IŠ: A 4440; N: gimnazija 2000.

 
32 Del našitka ali obrobe oblačila; M: tekstil; ME (cm): o. v. 6,2, vl. tl. 

0,7 x 0,7; t. (g): 5; ob.: B; SE: 002, prostor 3; kv.: B7; IŠ: A 4332; 
N: gimnazija 2000.

 
33 Igla s pravokotno razširjeno glavico in kvadratno odebelitvijo pod 

njo; M: bakrove zlitine; ME (cm): v. 7, vl. tl. zg. 0,5 x 0,5; sp. 0,3 x 
0,3; t. (g): 6; SE: 004; kv.: S2; IŠ: A 4455; N: gimnazija 2000.

 
34 Tulec s petimi predrtimi luknjami; na enem koncu nasajena matica; 

M: bakrove zlitine; ME (cm): v. 4,6; t. (g): 5; ob.: B; SE: 002, 
prostor 3; kv.: B7; IŠ: A 4336; N: gimnazija 2000.
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Gimnazija 1999, arheološke raziskave obrambnega jarka. V ozadju ubožna hiša. Foto: S. Žumer. Cerkev Sv. duha, detajl korne klopi iz leta 1487. Foto: T. Jeseničnik.
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