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UVOD

Iz Vzhodnofrankovske države je po izumrtju vzhodnofrankovske veje rodbi-
ne Karolingov (leta 911) izšlo t.i. nemško kraljestvo (regnum Teutonicum). 
Nemški kralj Oton I. je sredi 10. stoletja svojo oblast razširil še nad Italsko 

kraljestvo, ki je obsegalo velike dele današnje severne in srednje Italije). Leta 962 
se je v Rimu dal kronati za cesarja. Cesarstvo na zahodu (Sacrum imperium Ro-
manum oz. Sveto rimsko cesarstvo) je bilo tako obnovljeno. Vanj je velika veči-
na slovenskega ozemlja (tudi današnja slovenska Štajerska) nato spadala skoraj 
devet stoletij.1 Na področju kasnejše vojvodine Avstrije je že v drugi polovici 10. 
stoletja zavladala rodbina Babenberžanov, ki si je leta 1192 pridobila še vojvodi-
no Štajersko. Od takrat naprej sta imeli obe vojvodini skupnega vladarja, kar se 
(z redkimi izjemami) ni končalo vse do leta 1918.

Trinajsto stoletje, predvsem njegova druga polovica, je bilo za več takrat razvija-
jočih se dežel na področju današnjih držav Avstrije in Slovenije (kasneje pa še za 
mnoge druge dežele srednje Evrope) prelomnega pomena. Medtem ko sta pred 
tem, tako cesarstvu kot Štajerski, dlje časa vladali dve stari rodbini, se je sredi 13. 
stoletja to spremenilo. Po smrti cesarja Friderika II., leta 1250, se je čas nesporne 
vladavine njegove rodbine (Hohenstaufen) v Svetem rimskem cesarstvu po več 
kot enajstih desetletjih končal. Kdo bo starega cesarja nasledil, ni bilo jasno.

Številni potomci cesarja Friderika II. so se nekaj časa sicer še srdito borili za svoje 
stare pravice v nemškem in italijanskem prostoru. Leta 1268, ko je bil v Neaplju 
obglavljen njegov šestnajstletni vnuk Konradin, je bilo konec tudi tega. Po letu 
1250 je bilo cesarstvo več kot dve desetletji brez splošno priznanega vladarja (to 
obdobje zato imenujemo tudi Interregnum), čeprav je več evropskih plemičev 

1 Peter Štih, Vasko Simoniti, Na stičišču svetov: slovenska zgodovina od prazgodovinskih kultur do konca 18. 
stoletja (Ljubljana, 2009), 89–90 (dalje: Štih, Simoniti, Na stičišču svetov); Frank Rexroth, Deutsche Geschichte im 
Mittelalter (München, 2005), 20–23 (dalje: Rexroth, Deutsche Geschichte).
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tudi v tem času zahtevalo vrhovno oblast zase. To se je končalo šele leta 1273 z 
izvolitvijo grofa Rudolfa Habsburškega za novega kralja. V naslednjih desetletjih 
in stoletjih se je njegova dinastija uveljavila kot tista, ki je vladarsko krono v ce-
sarstvu nosila najpogosteje (od leta 1438 naprej neprekinjeno).2

Za vojvodini Avstrijo in Štajersko se je velika prelomnica zgodila štiri leta pred 
sredino stoletja. Leta 1246 je v boju padel avstrijsko-štajerski vojvoda Friderik 
II., zadnji moški pripadnik rodbine Babenberžanov, ki je vojvodini Štajerski do 
tedaj, kot rečeno, vladala več kot pol stoletja, vojvodini Avstriji pa celo 270 let. 
Triindvajset let po Friderikovi smrti je umrl tudi Ulrik III., zadnji koroški vojvo-
da iz rodbine Spanheimov, ki je poleg koroškega vojvodskega naslova v svojih 
rokah držal tudi velike dele takratne Kranjske.3 Konec obeh dinastij je na širšem 
področju Vzhodnih Alp v hipu sprožil boj za njuno dediščino, ki je z daljšimi in 
krajšimi prekinitvami trajal vse do leta 1311 (oziroma celo 1335). Glede na te 
dogodke bo monografija zajemala časovno obdobje predvsem med letoma 1246 
in 1311, v čisto majhni meri pa bo omenjala tudi obdobje prve polovice 13. sto-
letja, katerega dogodki so posredno vplivali na kasnejše dogajanje.

V pričujoči monografiji se bomo ukvarjali s plemiško politično zgodovino pro-
stora današnje slovenske Štajerske in deloma sosednjih pokrajin, če bodo te s 
štajersko zgodovino pomembneje povezane. V časovnem smislu se bomo, kot 
rečeno, osredotočali na 13. stoletje oziroma na njegovo drugo polovico. Geo-
grafsko bo raziskava obsegala območje slovenskega dela vojvodine Štajerske, 
pri čemer se bomo na zahodu, jugu in vzhodu ozirali na njene deželne meje tik 
pred koncem prve svetovne vojne, na severu pa na današnjo državno mejo med 
Slovenijo in Avstrijo. Če potek meje našega področja torej zarišemo podrobno 
in pričnemo na severovzhodu, se ta začne pri Gornji Radgoni in teče proti ju-
govzhodu po Muri. Malo pred izlivom Mure v Ščavnico nekoliko ostreje zavije 
proti jugu in teče v tej smeri do Središča ob Dravi. Od tam poteka po Dravi mimo 
Ormoža do Zavrča, naprej pa po južnem robu Haloz v smeri Rogatca. Nato začne 
po Sotli teči proti jugu in se konča ob njenem izlivu v Savo. Na tej točki zavije 
proti severozahodu in poteka po Savi mimo Brežic, Krškega in Sevnice vse do 
Trbovelj in Hrastnika. Potem nadaljuje pot proti severozahodu, približno v smeri 
slapa Rinke in Grintovca ter južno od Savinjske doline. Tam začne po današnji 
slovensko-avstrijski meji teči v smeri severovzhoda, vendar se od nje kmalu loči 
ter po južni strani zaobide Mežiško dolino. Ob izlivu Meže v Dravo za kratek čas 
nekaj časa teče po slednji, nato se nekoliko vzhodno od Dravograda obrne proti 
severu, pri Kozjem Vrhu ponovno doseže današnjo slovensko-avstrijsko mejo 

2 Rexroth, Deutsche Geschichte, 88.
3 Peter Štih, »Rodbina koroških Spanheimov, prvih gospodov Kostanjevice,« v: Vekov tek, Kostanjevica 

na Krki 1252–2002; Zbornik ob 750. obletnici prve listinske omembe mesta, ur. Andrej Smrekar (Ko-
stanjevica na Krki, 2003), 71–72 (dalje: Štih, Rodbina koroških Spanheimov);  Karl Lechner, Die Baben-
berger; Markgrafen und Herzoge von Österreich (Wien, Köln, Weimar, 1994),46–54, 296–298 (dalje: 
Lechner, Die Babenberger).
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ter po njej spet teče proti vzhodu do Gornje Radgone.4

Pri pisanju monografije se  je avtor torej podrobneje osredotočil na prostor da-
našnje slovenske Štajerske v drugi polovici 13. stoletja ter predvsem na politično 
dejavnost tamkajšnjega plemstva in visokih cerkvenih dostojanstvenikov, ki so 
na tem območju imeli posestva. Pri tem je namerno izpustil razvoj tamkajšnjih 
(deželnoknežjih in drugih) urbanih naselbin. Na splošno gledano so namreč le-
-te v času druge polovice 13. stoletja in prve polovice 14. stoletja sicer doživljale 
velike gospodarske uspehe in postajale gospodarska središča pokrajine, v poli-
tičnem smislu pa je bila v tem času pobuda še zmeraj trdno v rokah plemstva. V 
raziskavi se je avtor osredotočal predvsem na politično dogajanje, urbanih nasel-
bin pa posledično ni podrobneje jemal pod drobnogled.

Namen monografije je bil najprej izpostaviti najpomembnejše plemiške rodbi-
ne slovenske Štajerske v obravnavanem časovnem obdobju. Nato se je avtor v 
prvi vrsti ukvarjal z raznimi rodbinami krških in salzburških ministerialov (ter 
svobodnih gospodov), ki so se v tem času bolj ali manj uspešno skušali iztrgati 
izpod oblasti svojega prelata ter se vključiti v štajersko deželno zvezo. Zatem je 
obravnaval vključevanje spodnještajerskega plemstva (predvsem najmočnejših 
spodnještajerskih rodbin) v štajersko deželno politiko. Govoril je o njihovem 
udeleževanju na štajerskih sodnih zborih ter opravljanju deželnih in dvornih 
funkcij. Skušali je gotoviti, koliko plemičev današnje slovenske Štajerske je bilo 
vključenih v štajersko politiko, v primerjavi s plemiči z avstrijske Štajerske, iz Av-
strije, s Koroške, z ogrskih in s čeških dežel ter od drugod. Zatem je obravnaval 
južnoštajerske plemiške rodbine, ki so imele v drugi polovici 13. stoletja dovolj 
moči, da so ustanavljale nove samostane. Glede na vse pridobljene rezultate je 
nazadnje sklepal o takratnem razmerju moči na slovenskem Štajerskem, tamkaj-
šnjih najmočnejših rodbinah (in posameznikih) ter slednjič o njihovem vplivu 
in meri vpletenosti v politiko celotne vojvodine.

S srednjeveško politično zgodovino slovenske Štajerske se je do današnjega časa 
ukvarjalo že kar nekaj (tako slovenskih kot avstrijskih) raziskovalcev. Mnogi so 
jo obravnavali kot del nekega širšega prostora, največkrat celotne vojvodine Šta-
jerske (ki je že v 13. stoletju svoj center imela v Gradcu). S tem v zvezi so se s 
t. i. spodnještajerskimi problemi, ubadali le toliko, kolikor so to zahtevali njihovi 
raziskovalni cilji (ki so se torej primarno tikali neke druge problematike). Spet 
drugi so se osredotočali le na določene pomembnejše spodnještajerske rodbine, 
akterje, promet, trgovino, naselbine, dogodke ali ožji prostor. Na prvem mestu je 
treba tukaj omeniti avstrijskega zgodovinarja Franza Kronesa, ki se je že v šestde-
setih letih 19. stoletja ukvarjal z raziskovanjem štajerskih deželnih zborov med 
letoma 1160 in 1522 ter svoje raziskave objavil pod naslovom Vorarbeiten zur 

4 Mejo smo opisali na podlagi zemljevida z naslovom Avstrijske dežele leta 1914, katerega avtorji so Matej Gabro-
vec, Vincenc Rajšp in Jerneja Fridl. Zemljevid je objavljen na notranji strani prve platnice t. i. Atlasa Slovenije za 
šolo in dom iz leta 1999.
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Quellenkunde und Geschichte des mittelalterlichen Landtagswesens der Steier-
mark (1865).5

Kronesov seznam štajerskih deželnih zborov (za čas med letoma 1246 in 1311) 
je avtor v pričujoči raziskavi najprej dopolnil in iz njega nato skušal dobiti po-
datke o udeležbi spodnještajerskega plemstva na dotičnih zborih. Prav tako se je 
avtor pri pisanju naslanjal na Kronesovo delo Landesfürst, Behörden und Stän-
de des Herzogthums Steier: 1283–1411 (1900).6 V njem Krones sicer obravnava 
vseh sedem najpomembnejših deželnih in dvornih služb (glavar, sodnik, pisar, 
maršal, komornik, stolnik in točaj), vendar so njegovi seznami na več mestih po-
manjkljivi, poleg tega pa obravnavajo časovno obdobje, ki se začne šele z letom 
1283. Avtor jih je torej skušal popraviti in dopolniti.

Nadalje je na tem mestu potrebno omeniti avstrijskega zgodovinarja Antona 
Mella in njegovo monumentalno delo z naslovom Grundriß der Verfassungs- 
und Verwaltungs-geschichte des Landes Steiermark.7 V omenjenem delu se je 
tudi Mell (med drugim) ukvarjal tako s štajerskimi deželnimi službami kot šta-
jerskimi sodnimi zbori, vendar je tudi to na več mestih potrebno dopolnitve. Za 
naše časovno obdobje ni zaobjel vseh štajerskih deželnih zborov, v zvezi z dežel-
nimi službami pa se je podrobneje posvetil le štajerskim maršalom, sodnikom, 
pisarjem in glavarjem. Avtor je v veliki meri dopolnjeval tudi njega. V kasnejših 
desetletjih se, vsaj kolikor je avtorju znano, s pregledom štajerskih deželnih služb 
in sodnih zborov 13. stoletja, ni ukvarjal noben zgodovinar. Odlična avstrijska 
zgodovinarja, Heniz Dopsch in Alois Niederstätter, sta v svojih pregledih avstrij-
ske zgodovine v času 1122–1278 ter 1278–1411 sicer večkrat omenjala tako 
sodne zbore kot nosilce deželnih služb,8 širšega pregleda pa se žal nista lotila. 
Isto lahko trdimo za Jörga Hoenscha in njegovo biografsko delo o kralju Otokar-
ju Přemyslu,9 za Gerharda Pferschyja in njegove prispevke o vladavini Otokarja 
Přemysla na Štajerskem10 ter za Hansa Pircheggerja in njegovo zgodovino Štajer-

5 Franz Krones, »Vorarbeiten zur Quellenkunde und Geschichte des mittelalterlichen Landtagswesens 
der Steiermark,« Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen, Jahrgang 2 (1865): 26–113 
(dalje: Krones, Vorarbeiten zur Quellenkunde).

6 Franz Krones, Landesfürst, Behörden und Stände des Herzogthums Steier: 1283–1411, Forschungen 
zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der Steiermark (Graz, 1900), 157–187 (Krones, Landes-
fürst, Behörden und Stände).

7 Anton Mell, Grundriß der Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Landes Steiermark, Herausgege-
ben durch die Historische Landeskommission für Steiermark (Graz-Wien-Leipzig, 1929), 49–279 (dalje: 
Mell, Verwaltungsgeschichte der Steiermark).

8 Heinz Dopsch et al., Österreichische Geschichte; Die Länder und das Reich; Der Ostalpenraum im Hochmittelalter 
(Wien, 1999), 203–205, 255, 453–457 (dalje: Dopsch, Länder und Reich); Alois Niederstätter, Österreichische 
Geschichte; Die Herrschaft Österreich; Fürst und Land im Spätmittelalter (Wien, 2001), 319–321 (dalje: Nieder-
stätter, Österreich).

9 Jörg K. Hoensch, Přemysl Otakar II. von Böhmen; der goldene König (Graz; Wien; Köln, 1989), 114–115, 119, 
136, 156 (Hoensch, Der goldene König).

10 Gerhard Pferschy, »König Ottokar II., Herrscher der Steiermark und Graz,« v: Zeitschrift des Historischen Verei-
nes für Steiermark, letnik 94 (2003): 12 (Pferschy, König Ottokar); Gerhard Pferschy, »Ottokar II. Přemysl, Un-
garn und die Steiermark,« v: Ottokar – Forschungen, ur. Max Weltin in Andreas Kusternig (Wien, 1978/79), 82 
(Pferschy, Ungarn und Steiermark); Gerhard Pferschy, »Zur Beurteilung Siegfrieds von Mahrenberg,« v: Festschrift 
Friedrich Hausmann, Akademische Druck-u., ur. Herwig Ebner, (Graz, 1977), 373 (dalje: Pferschy, Beurteilung).
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ske.11 Še najboljši pregled nosilcev (a samo) funkcije štajerskih deželnih glavarjev 
(1236–2002) je v zadnjem času napravil Hannes Naschenweng, vendar je avtor 
minimalno dopolnjeval tudi tega.12

Kar se tiče vključevanja krških in salzburških ministerialov (ter svobodnih go-
spodov) v štajersko deželno zvezo je treba na prvem mestu omeniti avstrijske-
ga zgodovinarja Romana Zehetmayerja in njegovo besedilo z naslovom Zu den 
steirischen Landtaidingen und zur rechtlichen Stellung der Salzburger Ministe-
rialen im Land Steiermark bis etwa 1300.13 Pri svoji raziskavi se je avtor močno 
naslanjal na njegove ugotovitve. Prav tako je avtor upošteval ugotovitve Friedri-
cha Hausmanna,14 (sicer na več mestih preseženega) Hansa Pircheggerja,15 Petra 
Štiha,16 Dušana Kosa,17 Mihe Kosija,18 Toneta Ravnikarja19 ter Borisa Hajdinjaka,20 
ki so s svojimi preteklimi študijami prispevali k boljšemu razumevanju procesa 
vključevanja spodnještajerskih plemiških rodbin v štajersko deželno zvezo. Pri 
obravnavi ustanavljanja novih spodnještajerskih samostanov ter njihovih na-
daljnjih odnosov s svojimi plemiškimi ustanovitelji je avtor podatke črpal iz razi-
skav Jožeta Mlinariča ter (v manjši meri) Ignacija Orožna.21 Predvsem Mlinarič se 
je v preteklih desetletjih intenzivno ukvarjal z zgodovino slovenskih srednjeve-
ških samostanov in s svojimi ugotovitvami pomembno prispeval k razumevanju 

11 Hans Pirchegger, Gerschichte der Steiermark bis 1282 (Graz, Wien, Leipzig, 1936), 231–233 (dalje: Pirchegger, 
Steiermark 1); Hans Pirchegger, Gerschichte der Steiermark 1282–1740 (Graz, Wien, Leipzig, 1942), 8–12 (dal-
je: Pirchegger, Steiermark 2).

12 Hannes P. Naschenweng, Die Landeshauptleute der Steiermark 1236–2002 (Graz, 2002), 33–57 (da-
lje: Naschenweng, Landeshauptleute). 

13 Roman Zehetmayer, »Zu den steirischen Landtaidingen und zur rechtlichen Stellung der Salzburger Ministeri-
alen im Land Steiermark bis etwa 1300,« v: Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark, letnik 94 (2003): 
83–122 (dalje: Zehetmayer, Zu den steirischen Landtaidingen).

14 Friedrich Hausmann, »Der Streit Friedrichs von Pettau mit den Erzbischöfen Friedrich II. und Rudolf 
I. von Salzburg,« v: Recht und Geschichte; Festschrift Hermann Baltl zum 70. Geburtstag, ur. Helfried 
Valentinitsch (Graz, 1988), 263–287 (Hausmann, Der Streit Friedrichs von Pettau).

15 Hans Pirchegger, »Die Herren von Pettau,« v: Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark, letnik 
42 (1951): 3–36 (dalje: Pirchegger, Pettau); Hans Pirchegger, »Die Herrschaft Marburg,« v: Zeitschrift 
des Historischen Vereines für Steiermark, letnik 43 (1952): 14–55 (Pirchegger, Marburg); Hans Pirche-
gger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und  Märkte (Mün-
chen, 1962), 22–280 (dalje: Pirchegger, Untersteiermark).

16 Peter Štih, »Salzburg na spodnještajerski Dravi in Savi v srednjem veku,« v: Varia, Razprave, Razred za zgodovin-
ske in družbene vede, (ur.) Peter Štih (Ljubljana, 2014), 175–205 (dalje: Štih, Salzburg na spodnještajerski Dravi 
in Savi).

17 Kos, Dušan: Vitez in grad; vloga gradov v življenju plemstva na Kranjskem, slovenskem Štajerskem in 
slovenskem Koroškem do začetka 15. stoletja (Ljubljana, 2005), 220–410 (dalje: Kos, Vitez in grad); 
Dušan Kos, Blesk zlate krone: gospodje Svibenski–kratka zgodovina plemenitih nasilnikov (Ljubljana, 
2003), 135–379 (dalje: Kos, Blesk zlate krone).

18 Miha Kosi, »Dežela, ki je ni bilo; Posavinje med Kranjsko in Štajersko od 11. do 15. stoletja,« v: Studia 
Historica Slovenica, letnik 8, št. 2–3 (2008): 527–564 (dalje: Kosi, Posavinje).

19 Tone Ravnikar, Po zvezdnih poteh, Savinjska in Šaleška dolina v visokem srednjem veku (Velenje, 2007), 
88–306 (dalje: Ravnikar, Po zvezdnih poteh); Tone Ravnikar, »Prehod gradu in gospoščine Helfenberg v 
roke Žovneških svobodnikov,« v: Studia Historica Slovenica, letnik 1, št. 2 (2001): 327–344 (Ravnikar, 
Helfenberg).

20 Boris Hajdinjak, »Rajhenburški do začetka 15. stoletja,« v: Kronika, časopis za slovensko krajevno zgo-
dovino, letnik 61, št. 3 (2013): 713–750 (dalje: Hajdinjak, Rajhenburški); Boris Hajdinjak in Polona 
Vidmar, Gospodje Ptujski – srednjeveški vitezi, graditelji in meceni (Ptuj, 2009), 6–58 (dalje: Hajdinjak, 
Vidmar, Gospodje Ptujski).

21 Ignacij Orožen, Das Bisthum und die Diözese Lavant. Theil 3. (Cilli, 1880), 130–156 (dalje: Orožen, Lavant 3).
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okoliščin njihovih ustanovitev ter odnosov z ustanovitelji.22 Tudi njegove ugo-
tovitve je avtor skušal uporabiti za razumevanje razmerja moči na slovenskem 
Štajerskem (ter v širšem kontekstu v vsej vojvodini) druge polovice 13. stoletja.
Za pričujočo monografijo daleč najbolj pomembno vrsto gradiva so avtorju 
predstavljale listine. Predvsem je uporabljal slovenske in avstrijske knjige izdanih 
listin in regestov, ki so za obravnavani prostor začele izhajati že v drugi polovici 
19. stoletja. Najprej naj omenimo t. i. Gradivo za zgodovino Slovencev (pet zvez-
kov), ki sta ga med letoma 1902 in 1928 izdajala Franc in Milko Kos ter v njem 
zbrala vse do tedaj znano gradivo do leta 1246. Temu je bil leta 2002 dodan še 
šesti zvezek, ki pokriva obdobje med letoma 1246 in 1255 in ki ga je (na pod-
lagi gradiva Boža Otorepca) izdal France Baraga. Poleg omenjenega je bilo pri 
pisanju raziskave uporabljeno zbrano gradivo še dveh že omenjenih slovenskih 
zgodovinarjev. Prvi je Jože Mlinarič, ki je že v sedemdesetih letih prejšnjega stole-
tja začel objavljati Gradivo za zgodovino Maribora (uporabljali bomo predvsem 
prva dva zvezka, ki sta izšla leta 1975 in 1976). Drugi pa je Dušan Kos, katerega 
Celjska knjiga listin I je izšla leta 1996. Avtor se je posluževal tudi več avstrijskih 
zbirk listinskega gradiva, ki so izhajale posebej za posamezne dežele. Med po-
membnejše sodi štajerska zbirka z naslovom Urkundenbuch des Herzogtums 
Steiermark (izdajali so jo Joseph von Zahn, Heinrich Appelt in Gerhard Pfer-
schy), ki je izšla med letoma 1875 in 1975. Pomembna je tudi zbirka koroških 
listin, z naslovom Monumenta historica ducatus Carinthiae, ki sta jo med leto-
ma 1896 in 1972 izdajala August von Jaksch in Hermann Wiessner. Salzburger 
Urkundenbuch – tretja pomembnejša zbirka avstrijskih listin – je nastala med 
letoma 1898 in 1928, izdala pa sta jo Willibald Hauthaler in Franz Martin. 

Poleg slovenskih in avstrijskih zbirk listinskega gradiva je avtor uporabljal tudi 
peti del češke zbirke, z naslovom Codex diplomaticus et epistolaris regni Bo-
hemiae (izdali so ga Jindřich Šebánek, Sáša Dušková in Vladimír Vašků). Zraven 
listin je pri pisanju raziskave uporabljal nekatere pripovedne vire. Predvsem naj 
na tem mestu opozorimo na t. i. Avstrijsko rimano kroniko ter več visokosre-
dnjeveških analov pomembnejših avstrijskih samostanov. Te je leta 1851 objavil 
Wilhelm Wattenbach, in sicer v devetem zvezku sekcije Scriptores, ki izhaja v 
korpusu Monumenta Germaniae Historica. Avtor zelo obsežne Avstrijske rimane 
kronike (ta med našimi pripovednimi viri nedvomno zavzema osrednje mesto) 
je bil štajerski vitez Otokar iz Geule, iz današnje avstrijske Štajerske, ki je živel 

22 Jože Mlinarič, Dominikanski samostan na Ptuju (Ptuj, 2009), 35–40 (dalje: Mlinarič, Dominikanci na 
Ptuju); Jože Mlinarič, Marenberški dominikanski samostan, 1251–1782 (Celje, 1997), 25–65 (dalje: 
Mlinarič, Marenberg); Jože Mlinarič, Studeniški dominikanski samostan, ok. 1245–1782 (Celje, 2005), 
29–189 (dalje: Mlinarič, Studenice); Jože Mlinarič, »Minoritski samostan v Mariboru: 13. stoletje–1814,« 
v: Časopis za zgodovino in narodopisje, letnik 54, št. 1–2 (1983), 55–72 (dalje: Mlinarič, Minoriti v Ma-
riboru);  Jože Mlinarič, »Melje in njegova malteška komenda od XII. stoletja do leta 1803,« v: Časopis za 
zgodovino in narodopisje, letnik 51, št. 2 (1980): 218–222 (dalje: Mlinarič, Melje in njegova malteška 
komenda); Jože Mlinarič, »Malteška komenda na Polzeli,« v: Kronika, časopis za slovensko krajevno 
zgodovino, letnik 28, št. 3 (1980): 161–163 (dalje: Mlinarič, Malteška komenda na Polzeli); Jože Mlina-
rič, »Zgodovina samostana od ustanovitve do 1800,« v: Minoritski samostan na Ptuju 1239–1989, ur. 
Jože Mlinarič in Marjan Vogrin (Ptuj–Celje, 1989), 51–57 (dalje: Mlinarič, Minoriti na Ptuju).
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v drugi polovici 13. in v začetku 14. stoletja. Njegova kronika je odličen vir za 
štajersko zgodovino druge polovice 13. stoletja, sicer pa Otokar v njej večkrat 
govori tudi o raznih drugih deželah. Nazadnje moramo še opozoriti, da je bil 
Otokar, čeprav svetovljanski in brez dvoma zelo izobražen,23 pri svojem pisanju 
mestoma nezanesljiv in nekoliko pristranski v korist Štajercev. Njegove trditve 
je avtor, kjer je to le bilo mogoče, skušal podkrepiti tudi z drugimi viri. Celoten 
pregled literature, uporabljenih listin in pripovednih virov je naveden na kon-
cu raziskave. Rezultat celotne monografije je celovita predstavitev slovensko-
štajerskega prostora druge polovice 13. stoletja, kjer je politična vloga takratnih 
južnoštajerskih plemičev še posebej izpostavljena. Njena obravnava, razširjeni 
in dopolnjeni seznami, tebele ter grafikoni pridejo v poštev tudi pri poznavanju 
razmer na področju današnje avstrijske zvezne dežele Štajerske ter širšega vzho-
dnoalpskega prostora.24

23 Janez Mlinar, Podoba Celjskih grofov v narativnih virih (Ljubljana, 2005), 27–31 (dalje: Mlinar, Podoba 
Celjskih grofov).

24 Za nepogrešljivo pomoč pri razumevanju Avstrijske rimane kronike (pisane v Srednji visoki nemščini) 
se avtor zahvaljuje Janu Vrhovskemu. Enaka zahvala za pomoč pri razumevanju nekaterih latinskih 
besedil gre Alešu Mavru.
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1.
SREDINA 13. STOLETJA 

IN ZAČETKI VELIKIH 
NEMIROV

Zadnji moški pripadnik vojvodske dinastije Babenberžanov, ki je vladala 
Avstriji in Štajerski, je bil Friderik II., s pomenljivim pridevkom Prepirlji-
vec. V času svoje vlade (med letoma 1230 in 1246) se je vedno znova za-

pletal v hude spore s svojimi sosedi, cesarjem, pa tudi lastnimi ministeriali. 15. 
junija 1246 se je ob reki Leithi v današnji Spodnji Avstriji odvila bitka med četami 
ogrskega kralja Bele IV. in avstrijsko-štajerskimi četami. Po nekaterih podatkih 
naj bi šlo za povračilni ukrep ogrskega kralja, ki se je Babenberžanu hotel ma-
ščevati za neko njegovo preteklo žalitev. Babenberški strani je sicer uspelo, da 
je dobila bitko, vendar je bil med mrtvimi tudi avstrijsko-štajerski vojvoda.25 Za 
t. i. babenberško dediščino, ki je poleg vojvodin Avstrije kot Štajerske med dru-
gim obsegala tudi obsežna (andeško-višnjegorska) posestva na Kranjskem, se je 
takoj zatem vnel neusmiljen boj. V omenjeni tekmi, ki je z daljšimi prekinitvami 
trajala skoraj štiri desetletja, je sodelovalo več pomembnejših srednjeevropskih 
dinastov.26

Vez, ki se je med avstrijskimi in štajerskimi deželani začela spletati že leta 1186, 
je bila, kot kaže, šestdeset let kasneje že precej trdna. Med njunimi prebivalci, ki 

25 Dopsch, Länder und Reich, 194–202.
26 Rexroth, Deutsche Geschichte, 82–88. 
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jih je vezal spomin na skoraj pet desetletij skupne vlade (kakor je določal Geor-
genberški ročin), je očitno že živela nekakšna ideja o tem, da sta obe vojvodini 
pravzaprav ena pokrajina. Po besedah kronista benediktinskega samostana v 
Garstnu sta za svojim vojvodo leta 1246 namreč žalovali »kakor ena dežela.«27 
Na tem mestu je sicer treba poudariti, da stoji omenjeni samostan v Traungauu 
(danes v Gornji Avstriji), katerega plemiči so se manj kot deset let po nastanku 
omenjenega zapisa nepreklicno odločili za priključitev k vojvodini Avstriji (leta 
1254). Poleg tega je bilo že v času državnega preklica vojvode Friderika Baben-
berškega, leta 1236,28 jasno, da babenberški štajerski ministeriali v Traungauu za-
stopajo drugačne interese kot ostali Štajerci. Preganjanemu vojvodi so namreč 
ostali zvesti tudi v času preklica, medtem ko so ga zapustili skoraj vsi drugi,29 tudi 
tisti na današnjem slovenskem Štajerskem. Domnevamo, da so bile zgoraj ome-
njene besede vsaj do neke mere napisane pod vtisom besed in dejanj traunga-
uskih lokalnih plemičev. Ni torej nujno, da so se po smrti vojvode Friderika kot 
eno z Avstrijci počutili prav vsi Štajerci. Spričo drugih opisanih dogodkov lahko 
zaključimo le, da je to (kljub besedam kronista iz Garstna) možno z gotovostjo 
trditi samo za Štajerce v Traungauu, ki so bili Avstrijcem v tistem trenutku mnogo 
bližje kot ostali.

Babenberški predniki na štajerskem vojvodskem prestolu so bili pripadniki rod-
bine Otokarjev in meje babenberških štajerskih posesti so se leta 1246 v grobem 
še vedno pokrivale z mejami nekdanjih otokarskih posesti, ki so jih Babenberža-
ni podedovali leta 1192. Svoje izvorne posesti v Traungauu so Otokarji tekom 12. 
stoletja uspeli povečati na račun treh velikih dediščin. Prva jim je leta 1122 prine-
sla velika sklenjena območja ob zgornji Muri in Murici, drugič pa so dedovali leta 
1147 in si pridobili velike posesti v današnjem slovenskem Podravju. Dediščina 
iz leta 1158 jim je prinesla še Pittensko grofijo severno od Semmeringa.30 Ves ta 
čas so hkrati pritiskali na malo svobodno plemstvo in si ga podrejali kot ministe-
riale. Vojvodina Štajerska je za razliko od kasnejše istoimenske dežele v trenut-
ku izumrtja Babenberžanov torej še vedno obsegala tudi posesti v Traungauu in 
Pittenski grofiji. Na jugu (z izjemo laškega gospostva) se Save ni dotikala. Tam je 
vojvodska posest segala le do Mure, malo čez Dravinjo in z novo pridobljenim 
gospostvom Vojnik skoraj do Celja.31 

27 Continuatio Garstensis ad a. 1246, MGH SS 9, 598 (»Austria et Stiria quasi terra una sedet in pulvere tristis et 
gemebunda, suis princibus et heredibus disolata.«).

28 Razvpito prepirljivi vojvoda Friderik je bil v tistem trenutku v hudem sporu s (svojim soimenjakom) cesarjem, 
ki mu je skušal njegove vojvodine odvzeti. Zmagovalec spora je bil slednjič Babenberžan, ki si je do konca de-
setletja vsa svoja nekdanja ozemlja in naslove uspel pridobiti nazaj. V vmesnem času je bila večina avstrijskih 
in štajerskih ministerialov (kakor tudi močnejših knezov v sosestični) na cesarjevi strani, manjšina pa je ves čas 
ostala zvesta vojvodi. Andrej Komac, Od mejne grofije do dežele; Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju 
(Ljubljana, 2006), 93 (dalje: Komac, Kranjska); Lechner, Die Babenberger, 281–282; Dopsch, Länder und Reich, 
193.

29 Dopsch, Länder und Reich, 307, 448.
30 Pirchegger, Steiermark 1, 157–179.
31 Dopsch, Länder und Reich, 287 (Die Landesbildung der Steiermark unter den Otakaren bis 1192).
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Celotno opisano območje je že v otokarski dobi obvladovalo 15 ali 20 rodbin, ki 
so v več primerih izvirale iz Traungauua ali Pittenske grofije. S svojimi številnimi 
spremstvi so v službi vojvod nadzorovale velike dele vojvodine, kjer so izvajale 
tudi deželno sodstvo. Zaradi svojih služb so bile tesno vezane na štajerskega voj-
vodo. Večkrat se je tudi dogajalo, da so se njihovi predstavniki poročali s pripa-
dnicami starega svobodnega plemstva. Slednje je bilo v tistem trenutku namreč 
že tako maloštevilno, da glede tega ni imelo več izbire.32 Med najpomembnejše 
štajerske rodbine sredine 13. stoletja štejemo najprej svobodno rodbino z gradu 
Peggau, katere pripadniki so se od leta 1237 imenovali grofje Pfannberški. Ulrik 
II. Pfannberški je tik pred smrtjo vojvode Friderika Babenberškega med drugim 
opravljal funkcijo štajerskega deželnega sodnika.33

Kot druge je treba omeniti gospode Stubenberške, ki so več generacij sodili v sam 
vrh štajerskega plemstva in s svojim številnim spremstvom obvladovali velike 
dele vzhodne Štajerske. Prav tako so visoko mesto med štajerskimi ministeriali 
več generacij zavzemali gospodje iz Orta. Že ob koncu 12. stoletja so postali šta-
jerski maršali. Ta naslov so večkrat nosili tudi kasneje, vsekakor pa še leta 1217, 
1249 in 1262.34 Tik pred smrtjo Friderika Babenberškega so bili očitno zaposleni 
s fajdo s salzburškim nadškofom. Bili so namreč eni izmed dedičev pravkar iz-
umrlih Cmureških in so si kot taki hoteli priboriti njihove nekdanje salzburške 
fevde.35 Same Cmureške, ki so v moški liniji izumrli v začetku leta 1240, lahko 
prav tako štejemo za ene najpomembnejših štajerskih ministerialov. Vrh svoje 
politične moči so sicer dosegli že v času avstrijsko-štajerskega vojvode Leopolda 
VI. (1194–1230), ko so bili nekaj časa tudi štajerski deželni sodniki, vsekakor pa 
so velik vpliv imeli tudi v času Leopoldovega sina Friderika.36

Med pomembnejšimi štajerskimi rodbinami sredine 13. stoletja so bili tudi go-
spodje Wildonski, najmočnejši štajerski ministeriali na območju osrednje vojvo-
dine Štajerske. Kot eni izmed najpomembnejših štajerskih deželanov sploh so se 
že v času vojvode Friderika Babenberškega aktivno vmešavali v deželno politiko.37 
Neposredno po njegovi smrti so, kot vse kaže, aktivno posegli še v boje za njegovo 
dediščino. Gospod Ulrik I. Wildonski je bil namreč eden izmed vodilnih ponareje-
valcev potrditvene listine za Georgenberški ročin, ki naj bi jo spomladi 1249 izdal 
takrat še živeči cesar Friderik II. Poleg omenjenih rodbin so v tistem času imeli 

32 Prav tam, 282–285.
33 UBSt II, št. 388, 466.
34 Gradivo VI, št. 85; Hans Pirchegger, Landesfürst und Adel in Steiermark während des Mittelalters, 3. Teil 

(Graz, 1958), 215–220 (dalje: Pirchegger, Landesfürst und Adel 3).
35 MDC IV/1, št. 2226, 2238, 2317, 2318, 2329; Pirchegger, Landesfürst und Adel 3, 234.
36 UBSt II, št. 122; MDC I, št. 437; MDC IV/1, št. 1670 (?), 1679 (?); UBSt II, št. 153, 157, 265, 267, 349; Gradivo V, 

št. 666; Martin Bele, »Rodbina Trušenjskih,« v: Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino, letnik 59, št. 1 
(2011), 5–34 (dalje: Bele, Rodbina Trušenjskih).

37 UBSt II, št. 349; Pirchegger, Steiermark 1, 407.
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precejšnjo moč na Štajerskem še gospodje Stadeški in Liechtensteinski.38

Čeprav so veliki deli današnje slovenske Štajerske tik pred izumrtjem baben-
berške rodbine že sodili pod gospostvo štajerskih vojvod, tega ni moč trditi za 
celotno področje. To je bilo v tem času namreč še vedno v rokah več različnih 
teritorialnih gospodov. Štajerski vojvoda je imel pod svojo oblastjo tako pose-
sti v Posavinju kot v Podravju, kjer jih je bilo največ. Raztezale so se vse od da-
našnje slovenske meje na severu, do Štatenberga in Treuna na jugu. Na vzhodu 
so mejile na Muro ter veliko salzburško posest s središčem na Ptuju. Zahodno 
in jugozahodno od njih se je raztezala šentpavelska, konjiška in krška posest.39 
Najpomembnejša vojvodova urbana naselbina na tem področju in sploh center 
deželnoknežje uprave v Podravju je bil Maribor (leta 1248 še omenjen kot trg, 
leta 1254 pa že kot mesto).40 Mariborski grad je bil sedež pomembne štajerske 
ministerialne rodbine, ki se je po njem tudi imenovala. Svojo stransko vejo je 
uspela osnovati tudi na Viltušu, ki ga je dobila v fevd od samostana v Št. Pavlu.41

Naslednji pomembnejši štajerski ministeriali v Dravski dolini zahodno od Mari-
bora so imeli svoje sedeže na gradovih v Marenbergu, Vuzenici in Dravogradu. 
Vsi so bili iz takrat močno razvejane rodbine Trušenjskih. Na območje Dravske 
doline so prišli iz Trušenjske doline severozahodno od Velikovca in svoje nove 
sedeže v več primerih zgradili protipravno na posestih šentpavelskega samosta-
na. Četrte, že omenjene veje rodbine, ki je imela svoj sedež na gradu Cmurek, v 
trenutku izumrtja Babenberžanov že ni bilo več. Njen zadnji (in hkrati najpo-
membnejši) moški pripadnik, Rajnbert II., je umrl leta 1240.42 Prav tako kot go-
spodje Trušenjski so bili štajerski ministeriali tudi plemiči s centroma na grado-
vih Konjice in Treun (nad Pograjeno nasproti Vidma pri Ptuju). Medtem ko je 
grad Konjice stal na alodialni konjiški zemlji, je bil Treun gotovo deželnoknežji.43

Salzburški nadškof je imel v svojih rokah obsežno gospostvo s središčem na Ptu-
ju, ki pa ga je spričo moči svojih tamkajšnjih ministerialov Ptujskih sredi 13. sto-
letja vedno težje obvladoval. Vsaj od konca 12. stoletja so Ptujski svoje že tako 
nemajhno ozemlje v porečju Drave in Pesnice širili še z osvajanjem in potiska-
njem meje proti vzhodu na račun ogrske kraljevine. Del osvojenega ozemlja so 
prepustili Nemškemu viteškemu redu, kjer je v Veliki Nedelji nastala njihova ko-
menda. Drugi del so gospodje Ptujski obdržali kot fevd salzburških nadškofov. 

38 Gradivo VI, št. 84; Karl Spreitzhofer, Georgenberger Handfeste; Entstehung und Folgen der ersten Verfas-
sungsurkunde der Steiermark (Graz, Wien, Köln, 1986), 27 (dalje: Spreitzhofer, Georgenberger Handfe-
ste); Dopsch, Länder und Reich, 282.

39 Miha Kosi, »Visoki in pozni srednji vek (10.–15. stoletje),« v: Slovenski zgodovinski atlas, ur. Drago Bajt 
in Marko Vidic (Ljubljana, 2011), 68 (Posestna razdelitev na jugovzhodu Sv. rimskega cesarstva med l. 
1209 in 1228 – zemljevid) (dalje: Kosi, Visoki in pozni srednji vek).

40 GZM I, št. 76, 85; Dopsch, Länder und Reich, 286.
41 MDC III, 1426 (V.).
42 Bele, Rodbina Trušenjskih, 6–9, 12–14, 19.
43 UBSt IV, št. 43; Jože Mlinarič, Kartuziji Žiče in Jurklošter (Maribor, 1991), 33; Kos, Vitez in grad, 298, 380.
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Njegovo središče je postal Ormož, ki pa se je prvič omenjal šele leta 1273.44 Prav 
leta 1246 so Ptujski od salzburških nadškofov v fevd dobili še grad Vurberk, se-
verozahodno od Ptuja. Sredina 13. stoletja je dejansko že bil čas, ko so se v praksi 
obnašali kot štajerski in ne salzburški ministeriali, nadškofje pa niso imeli moči, 
da bi jih ukrotili.45 Salzburška nadškofija je imela precejšnjo posest tudi ob spo-
dnještajerski Savi, ki jo je dobila od sv. Heme Krške. Zajemala je širok pas severno 
od reke, ki se je na zahodu končal ob izlivu Mirne v Savo, na vzhodu pa ob Sotli. 
Njeno prvotno središče je bilo v Rajhenburgu (kjer je bila tudi najjužnejša utrdba 
nadškofije), kasneje pa v Brežicah. Brežice so bile načrtno ustanovljene kot ne-
agrarna naselbina v času nadškofa Eberharda II. (1200–1246).46 Tam in na Ptuju 
sta salzburški nadškof in avstrijsko-štajerski vojvoda že v dvajsetih letih skupaj 
kovala breške pfenige. Konec štiridesetih let je tam že stal grad, v katerem je bil 
sedež salzburškega urbarialnega urada.47

Najbolj posestveno razdrobljeno v vsej regiji je bilo področje nekdanje grofije 
Savnije severno od Save, ki je obsegalo Posavinje in Posotelje. Tu je prevladovala 
cerkvena posest. V Zgornji Savinjski dolini je veliko zaključeno gospostvo imel 
oglejski patriarh, čigar posesti so se v Zadrečki in Zgornji Savinjski dolini pre-
pletale s posestmi benediktinskega samostana v Gornjem Gradu. Del dotičnih 
posesti so (kot gornjegrajski odvetniki) nadzorovali plemiči iz koroške grofo-
vske rodbine Vovbrških. Vovbrški so poleg tega imeli v lasti še Celje, ki je bilo 
njihovo tamkajšnje najstarejše jedro.48 Posest Krške škofije, ki je izvirala iz nekda-
njih ogromnih posesti Heminega rodu, je bila še večja od gornjegrajske, oglejske 
ali salzburške. Raztezala se je predvsem v Obsotelju ter severno in vzhodno od 
Celja. V neposredni upravi je krški škof obdržal zgolj gospostva in gradove Vita-
nje, Bizeljsko, Podčetrtek, Pilštanj in kasneje Anderburg.49 Veliko večino krških 
gospostev je škofija že zgodaj predala v fevd. Oblast nad nekaterimi izmed njih 
je do srede 13. stoletja v veliki meri izgubila. Najpomembnejših so se polastili 
predvsem Ptujski in Svibenski (Planina, Podsreda) ter Žovneški (Lemberg pri 
Poljčanah).50 Rogatec, prav tako eden pomembnejših krških fevdov v Posotelju, 
je že pred koncem 12. stoletja prišel v roke veji Konjiških. Ti so se od tedaj po 
Rogatcu imenovali in ga obdržali celo 13. stoletje. Na rogaško gospostvo so na-
vezali še prvotno Konjiško Zbelovo in deželnoknežji fevd Štatenberg v porečju 
Dravinje, tako da je nastal obsežen posestni sklop.51

44 Peter Pavel Klasinc, »Ormož v zgodovini,« v: Arhivi; glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, letnik 8, št. 
1–2 (1985), 10.

45 Gradivo VI, št. 18; Zehetmayer, Zu den steirischen Landtaidingen, 111–112.
46 Štih, Salzburg na spodnještajerski Dravi in Savi, 187–188, 190–191.
47 Jože Koropec, »Brežice v srednjem veku,« v: Časopis za zgodovino in narodopisje, letnik 47, št. 1 (1976), 

95.
48 Heinz Dopsch, »Die Grafen von Heunburg,« v: Carinthia I, letnik 160 (1970), 329; Tone Ravnikar, Bene-

diktinski samostan v Gornjem Gradu (Maribor, 2010), 31–32 (dalje: Ravnikar, Gornji Grad).
49 Kosi, Posavinje, 534.
50 Gradivo VI, št. 141; Kos, Vitez in grad, 310.
51 Kosi, Posavinje, 536.
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Med rodbinami, ki so v posavinski prostor prišle od zunaj, so bili gospodje Ptuj-
ski, ki so pri Šoštanju imeli Kacenštajn. Prav tako je njihova stranska veja dobila 
krški Kunšperk. To pa nista bila edina gradova v Posavinju in Posotelju, ki ju je 
širša ptujska rodbina imela. Sredi 13. stoletja so Kunšperški posedovali še gra-
dove Hekenberg pri Vranskem, Velenje in Turn, ki so bili njihovi alodi in kjer so 
prebivali kunšperški gradiščani. Najverjetneje sta obe veji rodbine do omenje-
nih posesti prišli, ker so bile te dediščina po ptujskih prednikih, gospodih Ehr-
neških.52 Med obsežno, mnogokrat razdrobljeno posestjo posameznih rodbin v 
Posavinju, je potrebno izpostaviti še alode, ki so bili last svobodne rodbine že 
omenjenih Žovneških. Ti so najbrž izvirali iz Heminega rodu. Poleg Lemberga 
pri Poljčanah je bil prvotni center njihovih alodialnih posesti spodnjesavinjski 
Žovnek. Gospostvo s središčem v Polzeli je bilo v rokah že omenjenih štajerskih 
ministerialov Ortov. Vojnik je še velik del prve polovice 13. stoletja pripadal tam-
kajšnji svobodni rodbini Vojniških, ki pa je leta 1241 izumrla. Zatem je z njiho-
vim obsežnim alodom razpolagal štajerski vojvoda.53 V rokah štajerskega vojvo-
de je bilo tudi veliko Laško gospostvo, ki je z Radečami in Žebnikom segalo celo 
na drugo stran Save. Po obsegu je bilo največje v vsem Posavinju in je obsegalo 
tudi velik del Posavskega hribovja. Vključevalo je pet gradov (Žebnik, Laško, Kla-
uzenštajn, Žaženberk, Freudenek) ter na svojem skrajnem severu trg Žalec. To 
je bil najjužnejši sklop posesti avstrijsko-štajerskih vojvod, ki so mu zaradi lege 
namenjali precejšnjo pozornost. Že leta 1224 so tako zgradili kamniti most čez 
Savo v Zidanem Mostu, ki je povezoval babenberške posesti s Kranjsko.54

Sredi 13. stoletja so na območju današnje slovenske Štajerske štajerskega vojvodo 
za svojega deželnega kneza priznavali skoraj samo plemiči štajerskega ministeri-
alnega izvora, in sicer ne glede na to, ali so svoj matični grad dobili od štajerskega 
vojvode ali ne. Med najpomembnejšimi so bile predvsem vse tri veje trušenjske 
rodbine, Mariborski, Konjiški, Rogaški, Orti in v letih po izumrtju Babenberža-
nov za kratek čas tudi Treunski. Edini izvorno neštajerski ministeriali, ki so se že 
v času izumrtja Babenberžanov prištevali k štajerski deželni zvezi, so bili kot že 
rečeno gospodje Ptujski. Slednji so že vsaj od osemdesetih let 12. stoletja naprej 
bili pogosto navzoči na zborovanjih deželnega kneza in štajerskega plemstva po 
vsej deželi. Glede na njihovo udeležbo se da sklepati, da se je rodbina že od tega 
časa čutila pripadajočo štajerski deželni zvezi.55 Nobenega dvoma ni, da so se 
Ptujski v trenutku izumrtja Babenberžanov že obnašali kot pomembni člani šta-
jerske deželne zveze in ne več kot poslušni ministeriali salzburškega nadškofa.
Zaradi vedno večjega ptujskega osamosvajanja in samovolje je Salzburg temu 
skušal napraviti konec. Kočljive zadeve se je odločneje lotil stari nadškof Eber-
hard II. in to le nekaj mesecev po smrti vojvode Friderika Babenberškega. Okto-
bra 1246 je Hartnida I. Ptujskega primoral, da je prepustil Salzburgu svoje posesti 

52 Ravnikar, Po zvezdnih poteh, 85–86, 107, 123.
53 Pirchegger, Untersteiermark, 211–213.
54 Kosi, Posavinje, 536.
55 Zehetmayer, Zu den steirischen Landtaidingen, 100–102.
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v Lungauu. Hartnid je moral tudi obljubiti, da bo na nadškofovo željo enega od 
svojih dveh sinov v roku dveh mesecev poročil s salzburško ministerialko.56 Čas, 
v katerem se je stari nadškof odločil ukrepati, je bil taktično izbran, saj Ptujski 
v tistem trenutku niso imeli zaslombe v močnem štajerskem vojvodi. Glede na 
okoliščine, v katerih se je opisano dogajalo, se zdi nadškofova zahteva, da se eden 
izmed Ptujskih poroči s salzburško ministerialko, logična, a hkrati tudi nerealna. 
Že v času svojega obiska na Dunaju, leta 1237, je cesar Friderik II. Štajercem do-
volil tudi svobodno sklepanje zakonskih zvez.57 Nadškof Eberhard je Ptujske sla-
bo desetletje kasneje kljub temu silil k poroki po svoji izbiri, saj jim statusa članov 
štajerske deželne zveze seveda ni priznaval. Še vedno je zagovarjal stališče, da jim 
lahko zakonske partnerje določi sam.

Gospodje Ptujski pa so bili v tistem trenutku že tako močni, da jim nadškofova 
prizadevanja niso mogla do živega. Kot bo vidno v nadaljevanju, je bil Hartnidov 
sin Friderik V. (ki se nikdar ni poročil s salzburško ministerialko) v naslednjih de-
setletjih globoko vpleten v številne zadeve štajerske vojvodine, medtem ko se v 
spremstvu salzburškega nadškofa dolgo časa sploh ni pojavljal. Njegov brat, Har-
tnid II., je najverjetneje ravnal podobno.58 Čisto drugače kot gospodje Ptujski so 
se do srede 13. stoletja znašli salzburški ministeriali Rajhenburški. Za razliko od 
gospodov Ptujskih, ki so sčasoma postali pomembni in močni štajerski deželani, 
so bili Rajhenburški le vitezi brez velikega ogleda. V raznih listinah so mnogokrat 
pričali na zadnjih mestih, salzburški nadškofje pa so jih držali trdno pod svojo 
oblastjo.59 Rajhenburški se v drugi polovici 13. stoletja posledično nikdar niso 
povzpeli med pomembnejše rodbine, temveč so, podobno kakor mnogi krški 
ministeriali, ostali pomembni le na ozki lokalni ravni.

Na posestih Krške škofje na današnjem slovenskem Štajerskem je do konca 13. 
stoletja nastalo 28 gradov. Velika večina le-teh (vsaj 19) je stala že sredi 13. stole-
tja. Rekli smo že, da je škofija do takrat že izgubila nadzor nad številnimi svojimi 
pomembnimi fevdi – Planino, Podsredo, Rogatcem in Lembergom pri Poljčanah. 
Poleg tega je bil v rokah deželnoknežjih Konjiških tudi manj pomembni Freu-
denberg na grebenu Brinjeve gore. Nad ostalimi gradovi in tamkajšnjimi mini-
steriali je bila krška oblast takrat, kot kaže, še povsem trdna. Vitanje, Podčetrtek, 
Pilštanj in Bizeljsko so bili pod gradiščansko oblastjo, Kunšperk, Prežin, Žamerk, 
Žusem, Dobrna, Ranšperk, Lemberg pri Dobrni, Helfenberg, Kozje in Ploštanj pa 
so upravljali krški ministeriali, ki v tistem obdobju niso imeli dovolj moči, da bi 

56 Gradivo VI, št. 16, 18.
57 Gradivo V, št. 671.
58 Zehetmayer, Zu den steirischen Landtaidingen, 112.
59 Hajdinjak, Rajhenburški, 720–723.
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se zoperstavili krškim škofom.60 Kot najpomembnejšega med slednjimi gradovi 
je vsekakor treba izpostaviti Kunšperk. Ta je bil sredi 13. stoletja med t. i. glavnimi 
krškimi fevdi (Planina, Podsreda, Lemberg pri Poljčanah, Kunšperk in Rogatec) 
še edini, ki ga je škofija v tistem času nadzorovala.61 Sčasoma se je situacija zanjo 
sicer še poslabšala, saj večkrat ni imela dovolj močnih odvetnikov, ki bi jo ščitili 
pred agresivnimi sosedi. Salzburška nadškofija po letu 1246 ni imela te smole.
Pri gospodih Žovneških je bilo drugače kot pri ministerialnih rodbinah, saj so bili 
svobodni gospodje. V 12. stoletju in prvi polovici 13. stoletja jih najdemo v oglej-
skih, andeških in krških listinah.62 Pojavljali so se tudi v nekaj listinah štajerskega 
vojvode Leopolda VI., ne pa tudi pri njegovem sinu Frideriku II. Domnevamo, da 
je bil razlog za to Friderikova vihrava in agresivna politika, zaradi katere je zadnji 
Babenberžan slednjič tudi izgubil življenje.63 Kaže, da Žovneški, tudi v prvih letih 
po vojvodovi smrti, niso bili v štajerski politiki prav nič bolj aktivni. Na ta način 
so se izognili dolgim bojem, ki so divjali za babenberško dediščino. Na vojvodino 
Štajersko svobodni gospodje Žovneški sredi 13. stoletja torej niso bili vezani na 
noben način, čeprav bi se, glede na svoj status (za razliko od Ptujskih), zlahka 
odločili za vstop v štajersko deželno zvezo.

Glede na ohranjeno gradivo lahko s precejšnjo gotovostjo trdimo, da so Žov-
neški sredi 13. stoletja (kot svobodni gospodje) v plemiški družbi Štajerske in 
Koroške vsekakor imeli upoštevanja vreden status in to kljub temu, da vodilnih 
političnih vlog takrat niso igrali.64 Kljub statusu so tako v več primerih takratnih 
pomembnih dogodkov očitno stali ob strani in v letih po izumrtju Babenberža-
nov ni bilo čisto nič drugače. V tem obdobju se po politični aktivnosti in uspehih 
še zdaleč niso mogli kosati z raznimi bolj agresivnimi rodbinami, ki so v takratno 
politično dogajanje pogosteje in sploh aktivneje posegale, čeprav so bile formal-
nopravno morda mnogo skromnejšega izvora. Na tem mestu je treba tudi pou-
dariti, da so bili gospodje Žovneški v času izumrtja Babenberške dinastije, poleg 
grofov Vovbrških, še edina rodbina svobodnega izvora s posestmi na današnjem 
slovenskem Štajerskem. Vse ostale rodbine svobodnega izvora, ki so bile pred 
tem aktivne predvsem v Posavinju (Vojniški, Dravsko-Šoštanjski, Šaleški), so do 
tega trenutka že izumrle.65

60 Martin Bele, »Posesti Krške škofije na področju današnje slovenske Štajerske v drugi polovici 13. sto-
letja, 1. del,« v: Studia Historica Slovenica, letnik 12, št. 2–3 (2012), 543–571 (dalje: Bele, Posesti Krške 
škofije 1); Martin Bele, »Posesti Krške škofije na področju današnje slovenske Štajerske v drugi polovici 
13. stoletja, 2. del,« v: Studia Historica Slovenica, letnik 16, št. 1 (2016), 11–36 (dalje: Bele, Posesti Krške 
škofije 2).

61 Gradivo VI, št. 144.
62 CKL, št. 1–6, 9, 12–14, 18–19, 21–24. 
63 BUB I, št. 169; BUB II, št. 225, 248, 260, 271; CKL, št. 20.
64 Ulrich von Liechtenstein, Frauendienst (Aus dem Mittelhochdeutschen ins Neuhochdeutsche übertragen 

von Franz Viktor Spechtler (Klagenfurt-Celovec, 2000), 75, 82, 84–85, kitice 191, 217, 227–228 (dalje: 
Liechtenstein, Frauendienst); Heinz Dopsch, »Die Freien von Sannegg als steirische Landherren und ihr 
Aufsteig zu Grafen von Cilli,« v: Celjski grofje, stara tema – nova spoznanja; Die Grafen von Cilli, altes 
Thema – neue Erkenntnisse, ur. Rolanda Fugger Germadnik (Celje, 1998), 28–30 (dalje: Dopsch, Die 
Freien von Sannegg).

65 Ravnikar, Po zvezdnih poteh, 44–52.
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Že v času babenberške dinastije so štajersko-avstrijski vojvode imeli v svojih ro-
kah odvetništvo nad Krško škofijo in njenimi posestmi.66 Poleg tega so bili od-
vetniki žiškega in jurkloštrskega samostana, odvetniške pravice pa so imeli tudi 
nad delom posesti samostana v Gornjem Gradu.67 Vse to je vsakokratnemu šta-
jerskemu vojvodi v Posavinju in Posotelju omogočalo velik vpliv, poleg tega pa 
je tam že imel tudi laško gospostvo. Dejansko je vsaj posredno nadzoroval skoraj 
pol Posavinja. Po smrti zadnjega Babenberžana so se razmere za Krško škofijo 
bliskovito poslabšale, saj njenega odvetnika in zaščitnika ni več bilo. Tako Krška 
škofija kot samostani v Žičah, Jurkloštru in Gornjem Gradu, so v naslednjih letih 
trpeli pod napadi številnih lokalnih plemičev. Ti so si njihove posesti in gradove 
s silo prilaščali. Ko je leta 1254 Štajersko v roke dobil ogrski kralj, je bilo reše-
nih več primerov plemiškega nasilja nad omenjenimi ustanovami (kar so lokalni 
plemiči ogrskim oblastem hudo zamerili), nekateri pa so se zatem vlekli še v se-
demdeseta in celo osemdeseta leta.68

S salzburškimi posestmi je bilo precej drugače. Na današnjem slovenskem Šta-
jerskem jih je  bilo prvič mnogo manj kot krških. Poleg tega se je novoizvoljeni 
salzburški nadškof Filip Spanheimski (ki je ta položaj zasedel leta 1247) kmalu 
po svoji izvolitvi ognjevito spustil v boj s svojimi političnimi nasprotniki.69 Tako 
jim je dal mnogo manj priložnosti, da bi salzburške posesti napadali brez kazni. 
Nazadnje so bili tukaj še gospodje Ptujski, ki so se v boje in politične spletke po 
izumrtju Babenberžanov aktivno vključevali tudi sami. Vsekakor so imeli dovolj 
moči za obrambo posesti, ki so jih od Salzburga imeli v fevdu. Prejemniki tam-
kajšnje salzburške fevdne posesti sicer niso bili samo oni, a nedvomno so je imeli 
daleč največ. K njihovi moči so poleg tega prispevale še njihove alodialne pose-
sti v Posavinju. Salzburški fevdi v njihovih rokah tako vsekakor niso bili lahek 
plen. Poročila, ki bi govorila o raznih nasilstvih na salzburških posestvih iz tega 
časa, se niso ohranila. Po drugi strani je dokazov, da se je to dogajalo na krških 
in samostanskih posestvih, kar precej. Po vsem povedanem lahko zaključimo, 
da so salzburške posesti po letu 1246 utrpele mnogo manjšo škodo kot krške in 
samostanske, ki so s smrtjo štajerskega vojvode izgubile svojega najpomembnej-
šega branitelja. Imele so srečo, da je v salzburškem primeru za orožje prijel sam 
(izvoljeni) nadškof.

66 Kosi, Posavinje, 537.
67 Ravnikar, Gornji Grad, 29–30, 33.
68 Gradivo VI, št. 244a; UBSt III, št. 147, 155; CKL, št. 28; UBSt III, št. 216; UBSt IV, št. 587; MDC V, št. 469; CKL, št. 52.
69 GZM I, št. 81; Hans Wagner, »Vom Interregnum bis Pilgrim von Puchheim (Salzburg im Spätmittelal-

ter),« v: Geschichte Salzburgs: Stadt und Land, 1. knjiga, ur. Heinz Dopsch (Salzburg, 1983), 438–439 
(dalje: Wagner, Interregnum).
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2.
BOJI ZA BABENBERŠKO 

DEDIŠČINO IN KONČNA 
ZMAGA HABSBURŽANOV

V trenutku, ko stare dinastije Babenberžanov ni več bilo, se je v Avstriji in 
na Štajerskem zamajal ves družbeni red. Mnogi so oblastni vakuum izko-
ristili za ropanje, saj trenutno ni bilo močnega gospodarja, ki bi jih ka-

znoval. Začeli so torej ropati kjer se je dalo. Mnogo bogatašev je tako čez noč 
obubožalo in mnoge vasi so bile popolnoma uničene. Štajerski pesnik Ulrik, iz 
že omenjene rodbine Liechtensteinskih, je v svoji pesnitvi z naslovom Služba 
dami (Frauendienst) poročal, da je na Štajerskem in v Avstriji po smrti Frideri-
ka Babenberškega zavladala velika stiska.70 Ogrski kralj Bela IV. je kljub svojemu 
porazu na bojnem polju babenberške dežele imel za svoj bojni plen. Po poro-
čanju srednjeveških virov je v času po smrti zadnjega moškega Babenberžana 
opustošil Avstrijo in Štajersko ter dal več tisoč ljudi odpeljati.71 Zdaj je vprašanje 
prihodnosti babenberških dežel naenkrat postalo eno najaktualnejših vprašanj 
v cesarstvu. Vpliv nad njimi so si skušali zagotoviti papež, ogrski kralj Bela in stari 
cesar Friderik, v prepir pa sta se vmešali še Babenberžanova sestra Margareta in 
njegova nečakinja Gertruda. Prva je kmalu po smrti svojega brata zapustila sa-
mostan v Würzburgu in odhitela v Avstrijo. Druga, ki je še leto prej zavrnila zakon 
s starim cesarjem Friderikom II., pa je za veljavno štela svojo zaroko s češkim 

70 Liechtenstein, Frauendienst, 580–581, kitica 1677. 
71 Gradivo V, št. 884; Hermanni Altahensis annales ad a. 1246–1252, MGH SS 17, 393; Continuatio Praedicatorum 

Vindobonensium ad a. 1246, MGH SS 9, 727; Dopsch, Länder und Reich, 203.
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princem Vladislavom. Češkemu kralju Vaclavu je uspelo doseči poroko med Vla-
dislavom in Gertrudo neposredno po Babenberžanovi smrti. Čeprav je bila Vla-
dislavu situacija v Avstriji naklonjena, se mu tam ni uspelo uveljaviti. Že v začetku 
januarja 1247 je namreč umrl.72

Cesar je imel babenberška ozemlja za državne fevde zapadle cesarstvu, vendar se 
zaradi lastne težke politične situacije (tako na Apeninskem polotoku kot v nem-

72 Lechner, Die Babenberger, 299–300; Hoensch, Der goldene König, 30.

Ogrski kralj Bela IV. (Vir: Commons.wikimedia.org)
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škem kraljestvu) ni čutil dovolj močnega, da bi svoje aspiracije do njih uresničil. 
Ogrski kralj Bela, ki je prav tako imel aspiracije do babenberških ozemelj, je po-
litičnega zaveznika našel v papežu Inocencu IV. in protikralju Henriku Raspeju, 
vendar se prav tako ni uspel uveljaviti. Po Vladislavovi smrti se je Gertruda poleti 
1248 poročila z grofom Hermanom IV. Badenskim. Papež je le-temu potrdil za-
konito oblast nad Avstrijo, ki naj bi skladno z dedno pravico pripadla Gertrudi. 
Ko je cesarjev namestnik Oton Ebersteinski spoznal, da so njegova prizadevanja 
v Avstriji zaman, je s spremstvom avstrijskih in štajerskih plemičev odpotoval k 
cesarju v Italijo in mu nameraval predlagati ustoličenje deželnega kneza za ba-
benberške dežele. Poslanstvo pa je poleti leta 1248 v Veroni zaman čakalo na 
avdienco pri cesarju. Oton je nato odstopil od svoje funkcije cesarjevega glavarja, 
delegacija pa se je razočarana vrnila domov. Cesar je nato za novega glavarja v 
Avstriji imenoval bavarskega vojvodo Otona II., isti naslov je na Štajerskem (in 
Kranjskem) dobil goriški grof Majnhard I.73 Drugi Gertrudin mož, Herman Ba-
denski, je pred koncem avgusta leta 1249 prispel v Avstrijo ter si tam in na Šta-
jerskem skušal pridobiti vojvodsko oblast. Ni imel veliko uspeha in tudi sam je že 
oktobra 1250 umrl. Cesar je zanesljivemu in mnogo bolj agresivnemu goriškemu 
grofu jeseni 1249 podelil tudi namestništvo v Avstriji. Vojaški in politični izid v 
cesarstvu je ostal odprt, ko je tudi cesar decembra 1250 umrl.74

Da bi v svoji vojvodini končno vzpostavili mir, so se avstrijski deželni stanovi po 
pomoč obrnili k češkemu kralju Vaclavu I. Njegov drugi sin in moravski mejni 
grof Otokar Přemysl je bil po smrti svojega starejšega brata prestolonaslednik. 
Konec leta 1251 je vkorakal v Avstrijo ter zasedel vso deželo. Istočasno je začel 
uporabljati naslov avstrijskega vojvode.75 Potem ko si je (kakih 20 let stari) Oto-
kar Přemysl (ki od leta 1253 nosil tudi naslov češkega kralja) uspel zagotoviti 
vojvodino Avstrijo, si je skušal svojo tamkajšnjo oblast utrditi še s poroko. Tako se 
je februarja 1252 poročil s pribljižno triindvajset let starejšo Margareto in s tem 
dejanjem legitimiral svoj vojvodski naslov. Medtem je Gertruda postala zavezni-
ca ogrskega kralja Bele in se poročila z njegovim sorodnikom rutenskim knezom 
Romanom Hališkim. A temu se tudi z ogrsko vojaško pomočjo v Avstriji ni uspelo 
uveljaviti, zato se je od Gertrude kmalu ločil in se odpravil nazaj v domovino.76 
Na Štajerskem so več sreče imele ogrske sile, čeprav se je tudi češki kralj zelo 
trudil, da bi jo osvojil in imel tam nekaj svojih privržencev. Sporazum med češko 
in ogrsko stranjo je bil sklenjen aprila 1254 v Budimu. Češki kralj je obdržal tako 
vojvodino Avstrijo kakor tudi štajerske posesti v Traungauu. Tudi pittensko po-

73 Dopsch, Länder und Reich, 204–205; Hoensch, Der goldene König, 38.
74 Lechner, Die Babenberger, 303–304; Walter Koch, »Kaiser Friedrich II.,« v: Die Kaiser; 1200 Jahre euro-

päische Geschichte, ur. Gerhard Hartmann in Karl Schnith (Wiesbaden, 2006), 347 (dalje: Koch, Frie-
drich II.); Knut Görich, Die Staufer, Herrscher und Reich (München, 2006), 115.

75 Poznejši češki kralj Otokar II. Přemysl je v času, ko je bil še samo moravski mejni grof, uporabljal samo ime Pře-
mysl. Po prevzemu oblasti v Avstriji je (po dedovem zgledu) začel uporabljati tudi ime Otokar. V šestdesetih in 
na začetku sedemdesetih let, ko je bil na vrhuncu svoje moči, je uporabljal le ime Otokar, proti koncu življenja 
pa ponovno obe imeni. Dopsch, Länder und Reich, 206, 445; Hoensch, Der goldene König, 10, 40–42.

76 Continuatio Claustroneoburgensis Prima ad a. 1253, MGH SS 9, 612; Continuatio Sancrucensis Secunda ad a. 
1253, MGH SS 9, 643; Hoensch, Der goldene König, 44–45, 50–51.
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dročje je bilo zdaj njegovo.77

Po smrti starega salzburškega nadškofa Eberharda II. je bil za novega nadškofa, 
kot rečeno, izvoljen Filip Spanheimski, sin koroškega vojvode Bernharda in bra-
tranec češkega kralja Otokarja Přemysla. Po očetovi smrti, leta 1256, je koroški 
vojvodski prestol zasedel Filipov brat Ulrik III. in, ker je tudi Filip upal na nasled-
stvo na vojvodskem prestolu, se na vso moč branil posvečenja. Posledično je bil 
leta 1257 odstavljen, mesto salzburškega nadškofa je zasedel dotedanji sekovski 
škof Ulrik, proti kateremu se je užaljeni Filip nato dolgo bojeval. Naslovu salzbur-
škega izvoljenega nadškofa se je moral dokončno odpovedati šele leta 1267.78

Vojvodina Štajerska je po miru iz leta 1254 torej pripadla ogrskemu kralju Beli 
IV., ki je kot tamkajšnjega glavarja postavil slavonskega bana Štefana.79 Z agitira-
njem in podkupovanjem je stari ogrski kralj očitno že v času Otokarjeve poroke 
z Babenberžanko Margareto na svojo stran pridobil več pomembnejših lokalnih 
plemičev.80 Po miru s češkim kraljem Otokarjem si je prizadeval v svoji novo pri-
dobljeni vojvodini razmere umiriti in se je v ta namen v začetku precej očitno 
naslonil na nekatere plemiče iz njenega juga. Prav ti so z Ogri že desetletja pred 
tem imeli raznovrstne stike, čeprav pogosto ne prijateljskih. Možno bi bilo tudi, 
da je Bela plemiče, ki jih je poznal iz časov preteklih bojev, na svojo stran pridobil 
že v času, ko se je njegov sorodnik Roman Hališki poročil z Gertrudo Babenber-
ško (torej poleti 1252).

Ban Štefan pa je bil na Štajerskem očitno nepriljubljen. V času opravljanja funk-
cije deželnega glavarja se je namreč predvsem zavzemal za pravice samostanov 
in drugih cerkvenih ustanov. Številni deželnoknežji ministeriali so bili zdaj pri-
siljeni vračati posesti ali dajati odškodnino, tako da je med njimi nejevolja proti 
ogrski nadoblasti marsikje vse bolj rasla.81 Sklepali bi lahko, da so isti ministeriali, 
ki so se zdaj pritoževali, v času ogrskega prevzema oblasti na Štajerskem pričako-
vali popustljivega gospodarja. Samo ugibamo lahko, kaj vse je ogrska stran šta-
jerskim deželanom pred budimskim mirom obljubljala. Zdaj pa, ko se to očitno 
ni izpolnilo, so se Štajerci začeli vedno bolj deliti na podpornike salzburškega 
nadškofa Ulrika Sekovskega, ki so ga podpirali Ogri, in na privržence Ulrikovih 
nasprotnikov, Filipa Spanheimskega, koroškega vojvode Ulrika in češkega kralja 
Otokarja II. Přemysla.

Upor proti Ogrom se je začel konec leta 1257 ali v začetku naslednjega leta in 
ban Štefan je bil naposled pregnan. Žarišče upora je bil očitno Marenberg v Dra-

77 Dopsch, Länder und Reich, 206–207, 307, 447–449; Lechner, Die Babenberger, 307.
78 Hoensch, Der goldene König, 109‒110; Štih, Rodbina koroških Spanheimov, 71.
79 Iohannis abbatis Victoriensis Liber certarum historiarum ad a. 1261, MGH SS rer. Germ. 36/1, 169; Ottokars 

Österreichische Reimchronik, vrstice 6717–6720, MGH Dt. Chron. 5/1, 89; UBSt IV, št. 514.
80 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 2044–2153, MGH Dt. Chron. 5/1, 27–29, 1417–1418 (Übersicht 

über den Inhalt der Reimchronik).
81 Dopsch, Länder und Reich, 453; Pferschy, König Ottokar, 10–11.
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vski dolini na čelu s tamkajšnjim plemičem Sigfridom. Temu so, kot kaže, po-
magali predvsem gospodje Ptujski. Kralj Bela je na Štajersko spomladi leta 1258 
poslal veliko ogrsko vojsko pod poveljstvom svojega sina Štefana, ki je deželo 
ponovno osvojil. Štajerske deželane je Štefanu vsaj začasno uspelo pomiriti, ven-
dar se je zaradi slabih izkušenj s plemiči na jugu vojvodine zdaj naslonil na tiste 
s severa. Štajersko plemstvo se je, očitno povezano s češkim kraljem, pozno jese-

Sedeži pomembnejših rodbin na celotnem Štajerskem v drugi polovici 13. stoletja (Avtor: Martin Bele)
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ni 1259 ponovno uprlo Ogrom.82 Med štajersko stranjo in češkim kraljem so se 
začela pogajanja, saj Štajerci za deželnega kneza niso hoteli še enega samovolj-
nega tirana. Ogrska vladarja Bela IV. in njegov sin Štefan V. se vojvodini Štajerski 
brez boja seveda nista hotela odpovedati, a je Otokar Přemysl njuno vojsko julija 
1260 odločilno premagal v bitki pri Kressenbrunnu (vzhodno od Dunaja ob da-
našnji avstrijsko-slovaški meji). Z ogrsko stranjo je marca naslednje leto na Du-
naju ponovno sklenil mir, s katerim se je moral kralj Bela oblasti na Štajerskem 
odpovedati. Zakon Otokarja Přemysla in Margarete Babenberške, ki je bil brez 
otrok, je bil nato še istega leta anuliran, Margareta pa je zapustila praški grad na 
Hradčanih. Teden dni po Margaretinem odhodu se je Otokar Přemysl v Bratislavi 
poročil z Belovo vnukinjo Kunigundo.83 Ravnovesje v tem delu srednje Evrope je 
bilo tako ponovno vzpostavljeno. V tistem trenutku se je moralo zdeti, da je boj 
za bebenberško dediščino končan. Otokar pa je s serijo svojih slabo premišljenih 
političnih potezam poskrbel, da se je poldrugo desetletje kasneje bojevanje spet 
pričelo. Habsburžani te napake kasneje niso več ponovili.

Vsaj del avstrijskega ter štajerskega plemstva in duhovščine je zavrženo Marga-
reto imel za pravo dedinjo babenberških dežel. Odslovitev Margarete Otokarja 
Přemysla najbrž ni stala le veliko simpatij, temveč je morala povzročiti tudi vsaj 
malo dvomov glede zakonitosti njegove vladavine v Avstriji in na Štajerskem. Če 
zaradi velike razlike v letih in trenutne politične situacije njegovi nameni niso 
bili bolj ali manj jasni že pri poroki z njo, pa po ločitvi od nje ni moglo biti več no-
benega dvoma, da je z njegove strani šlo izključno za špekuliranje. Babenberških 
časov spominjajoči se avstrijski in štajerski deželani so zaradi razvoja dogodkov 
mogli dobiti vtis, da je Otokar Margareti, potem ko jo je izrabil kot sredstvo do 
cilja, zdaj ukradel njeno zakonito dediščino. Njegovo ravnanje z Gertrudo (ki jo 
je leta 1269 izgnal iz Štajerske) je zatem le še prililo olja na ogenj, saj Otokar Pře-
mysl tudi v njenem primeru ni pomišljal in se je Gertrude znebil takoj, ko se mu 
je zaradi svojih zvez z ogrskih visokim plemstvom zazdela prenevarna.

Otokar Přemysl je Štajerski vladal s pomočjo deželnih glavarjev. Te glavarje je 
imenoval sam in brez predhodnega dogovora s štajerskim plemstvom,84 s čimer 
plemstvo spet ni moglo biti najbolj zadovoljno. Po prevzemu oblasti na Šta-
jerskem je Otokar Přemysl sprva sicer vladal precej mirno. V prvih nekaj letih 
njegove vladavine med njegovimi glavarji na eni in njegovimi južnoštajerskimi 
ministeriali na drugi strani tako ni opaziti nobenih večjih razprtij. Prvič se je to 
zgodilo konec šestdesetih let, ko je Otokar Přemysl za več mesecev zaprl več šta-
jerskih plemičev zaradi njihove samovoljne gradnje gradov. Kljub tem ukrepom 

82 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 5581–5938, MGH Dt. Chron. 5/1, 74–78, 1418 (Übersicht über 
den Inhalt der Reimchronik); Pirchegger, Steiermark 1, 228–229; Pferschy, Ungarn und Steiermark, 81; Pferschy, 
Beurteilung, 373; Mlinarič, Marenberg, 29.

83 UBSt III, št. 286; MDC IV/1, št. 2725; UBSt IV, št. 8–15; BUB II, št. 462, 464–465; Lechner, Die Babenberger, 307; 
Pferschy, Ungarn und Steiermark, 82; Pferschy, König Ottokar, 10–11.

84 Dopsch, Länder und Reich, 455–456; Niederstätter, Österreich, 319–320.
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se večji odpor do deželnega kneza na Štajerskem očitno še ni razvil. Za to se je 
Otokar  najverjetneje lahko zahvalil predvsem diplomatskim spretnostim svoje-
ga takratnega štajerskega deželnega glavarja olomuškega škofa Bruna (ali pa stra-
hu štajerskih deželanov zaradi postopanja proti zgoraj omenjenim plemičem).85

Izmed vseh tragičnih zgodb tistih let je najmočneje odjeknil prav žalosten konec 
gospoda Sigfrida Marenberškega, o katerem se je v preteklosti že veliko pisalo.86 
Otokar Přemysl ga je dal usmrtiti nekje med letoma 1271 in 1272. Njegovo rav-
nanje s Sigfridom je štajerskim plemičem, nezadovoljnim s češko oblastjo, sicer 
nedvomno nagnalo strah v kosti, vendar je njihova srca hkrati dokončno od-
vrnilo od njega. Konkretnih poročil o tem, kako so se na Sigfridovo usmrtitev 
odzvali Štajerci z juga vojvodine, nimamo. Na splošno lahko s precejšnjo goto-
vostjo rečemo, da med avstrijskim in štajerskim plemstvom simpatij do Otokarja 
na tej točki skoraj ni bilo več. Češki kralj je namreč vladal z vedno bolj trdo roko. 
Iz njegovih preteklih dejanj je tudi razvidno, da je bil navajen na vsako novico o 
uporu reagirati ostro. Javno mnenje se je skozi šestdeseta leta najbrž vedno bolj 
obračalo proti nekdaj tako priljubljenemu vladarju. Njegovi manj zagreti pristaši 
so si verjetno premislili še pred smrtjo Sigfrida Marenberškega, prav to pa je mo-
rala biti kaplja čez rob tudi za tiste, ki so do tedaj še ostali na Otokarjevi strani.

V času, ko je Otokar Přemysl širil svojo oblast nad ozemlji v vzhodnoalpskem 
prostoru, so se spremembe dogajale tudi na vladarskem prestolu vsega cesarstva. 
Ko je bil leta 1256 čas za izvolitev novega vladarja, sta bila izvoljena dva moža. 
Prvi je bil Rihard Cornwallski, brat angleškega kralja Henrika III., drugi pa kastilj-
ski kralj Alfonz X. Medtem ko je kölnski nadškof maja 1257 Riharda okronal v 
Aachnu, pa Alfonz sploh nikoli ni prestopil mej Svetega rimskega cesarstva, kaj 
šele, da bi bil okronan (svojim zahtevam po naslovu rimskega kralja se je slednjič 
odpovedal). Tudi Rihard je sicer ostal v veliki meri vpleten v angleško politiko 
in si je le v Porenju pridobil nekaj privržencev.87 Ohromelost osrednje oblasti v 
cesarstvu v obdobju dvojne vladavine Riharda in Alfonza je bila voda na mlin 
Otokarju Přemyslu, ki je ta čas izkoriščal za konsolidacijo svoje oblasti v Avstriji 
in na Štajerskem. V ta namen se je tudi obrnil na Riharda. Rihard je v času ene-
ga svojih obiskov v Porenju, avgusta 1262, na Otokarja Přemysla naslovil listino 
in mu z njo podelil vse dežele, ki jih je češki kralj takrat imel v rokah – torej 
Češko, Avstrijo, (t. i. »mejno grofijo«) Štajersko in Moravsko. Omenjeno pravno 
dejanje je bilo formalno pomanjkljivo, saj Otokar Přemysl podelitve ni sprejel 
osebno, prav tako si Rihard ni priskrbel potrebnega privoljenja državnih knezov 

85 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 9840–10034, MGH Dt. Chron. 5/1, 130–132; Iohannis abbatis 
Victoriensis Liber certarum historiarum ad a. 1268–1269, MGH SS rer. Germ. 36/1, 100, 138, 171, 208; GZM II, 
št. 9; Dopsch, Länder und Reich, 457.

86 Pferschy, Beurteilung, 376; Hoensch, Der goldene König, 166–167; August Jaksch, Geschichte Kärntens bis 1335, 
II. Band (Klagenfurt, 1929), 66–67 (dalje: Jaksch, Geschichte Kärntens 2); Dopsch, Länder und Reich, 466; Mli-
narič, Marenberg, 32–35; Bele, Rodbina Trušenjskih, 23–24.

87 Rexroth, Deutsche Geschichte, 87–88; Dietger Reinhold, »Vom Interregnum bis Heinrich VII.,« v: Deut-
sche Geschichte. Bd. 4, Vom Interregnum zu Karl IV. 1254–1378, ur. Heinerich Pleticha (Gütersloh: 
Bertelsmann Lexikon Verlag, 1993, str. 20 (dalje: Reinhold, Vom Interregnum bis Heinrich VII.).
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za podelitev Avstrije in Štajerske.88 Novica o Rihardovi smrti slabih deset let po-
zneje na Otokarjevem dvoru najverjetneje ni izzvala zaprepadenosti, a je vseeno 
morala povzročiti vsaj malo zaskrbljenosti. Rihardova podelitev je namreč bila 
edina pravna podlaga, na katero se je češki kralj glede Avstrije in Štajerske po lo-
čitvi od Margarete sploh lahko oprl. Rudolf Habsburški pozneje pri izpodbijanju 
Otokarjeve oblasti v babenberških deželah vsaj v pravnem smislu tako ni imel 
pretežkega dela.

Ko je koroški vojvoda Ulrik III. oktobra 1269 umrl, se je med Filipom (ki je bil 
tik pred tem izvoljen za novega oglejskega patriarha) in Otokarjem Přemyslom 
vnel boj za njegovo dediščino. Zmagal je mnogo močnejši češki kralj. Na Koro-
škem je nato, ne meneč se za mnenje tamkajšnjega plemstva, kot deželnega gla-
varja odstavil grofa Ulrika Vovbrškega, namesto njega pa za deželnega glavarja 
na Koroškem, Kranjskem in v Slovenski marki postavil Ulrika z Dürnholza. Filip 
se je moral češkemu kralju leta 1272 dokončno podrediti in je v zameno dobil 
častni naslov stalnega vikarja oziroma glavarja vojvodine Koroške.89 Po  smrti 
Riharda Cornwallskega je bilo v cesarstvu treba izvoliti novega vladarja. Prvega 
oktobra 1273 so volilni knezi oziroma njihovi predstavniki slovesno izvolili gro-
fa Rudolfa Habsburškega in to kljub silnemu nasprotovanju Otokarja Přemysla. 
Novice o Rudolfovem nastopu vlade so med (avstrijskimi in štajerskimi) plemiči 
očitno takoj povzročile odobravanje in upanje na prihodnost brez češkega kra-
lja. Po salzburškem nadškofu Frideriku II. so se že jeseni 1274 začeli povezovati 
z Rudolfom.90 Februarja 1275 je nadškof Friderik tako sporočal kralju Rudolfu, 
da kralj Otokar Přemysl (oziroma njegov novi štajerski glavar Milota z Dedic) 
strašno besni po salzburških posestvih. Tudi Habsburžanovi zavezniki na Avstrij-
skem, Štajerskem in Koroškem naj bi po nadškofovih besedah klavrno propada-
li, zato ga je nadškof pozival, naj čim prej tudi vojaško pomaga.91

Potem ko je Rudolf postal kralj, sta bili njegovi glavni nalogi predvsem vzposta-
viti mir in revidirati stanje odtujenih državnih fevdov, kar mu je dalo možnost 
postopanja proti češkemu kralju. Na državnem zboru v Nürnbergu je dobil po-
oblastila, protipravno odtujene državne fevde (če je treba tudi s silo) pridobiti 
nazaj. Ker Otokar Přemysl Rudolfa kot kralja ni priznaval, si od njega tudi ni dal 
podeliti češkega kraljestva, zato je bila proti njemu vložena tožba. Ko je to ignori-
ral, ga je slednjič doletel državni preklic. Okoli Rudolfa se je zatem začelo zbirati 
vedno več odličnikov, med drugim mladi ogrski kralj Ladislav IV. Razni njegovi 
zavezniki so v dežele češkega kralja začeli uspešno vdirati z več strani. Konec no-
vembra 1276 je bil Otokar Přemysl spričo vojaške nevarnosti s strani Rudolfovih 

88 UBSt IV, št. 71; Andreas Kusternig, Die Zeit König Ottokars in Österreich (1251–1276/1278) (St. Pölten, 
Wien, 1978), 12, 14; Hoensch, Der goldene König, 130–132, 200.

89 Štih, Rodbina koroških Spanheimov, 71–72; Alfred Ogris, »Der Kampf König Ottokars II. von Böhmen 
um das Herzogtum Kärnten,« v: Ottokar – Forschungen, ur. Max Weltin in Andreas Kusternig (Wien, 
1978/79), 94–116.

90 MDC V, št. 158; Chronicon Colmariense ad a. 1273, MGH SS 17, 245; Pirchegger, Steiermark 1, 244.
91 UBSt IV, št. 549; MDC V, št. 169–170; Wagner, Interregnum, 437, 447–448.
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zaveznikov prisiljen popustiti. Odpovedati se je moral Avstriji, Štajerski, Koroški, 
Kranjski, Slovenski marki, Chebu in Pordenoneju.92 

Umestno je domnevati, da se je vstaji proti Čehom pridružilo tudi vsaj nekaj juž-
nih štajerskih deželanov, čeprav nam ohranjeni viri o tem ne poročajo. Situa-
cija na širšem vzhodnoalpskem območju je bila kar naenkrat obrnjena na gla-
vo in treba se ji je bilo na novo prilagoditi. Prava naloga Štajercev in Korošcev 
je bila, da so zdaj na vse grlo razglasili svojo privrženost kralju Rudolfu, čeprav 
so v prejšnjih časih iskali koristi pri Otokarju Přemyslu oziroma če se pravkar 
končanemu uporu prej morda nikdar niso pridružili. V starem cistercijanskem 
samostanu Rein v bližini Gradca se je tako že septembra leta 1276 zbrala velika 
množica raznih štajerskih in koroških odličnikov, da bi tam svoje nove politične 
odločitve potrdili in razglasili še pisno. To bi jim seveda koristilo, če bi kdaj v pri-
hodnosti dokazovali, da so bili že zgodaj v času upora proti Otokarju Přemyslu 
Rudolfovi simpatizerji. Slovesno so torej izdali listino, s katero so se kot državni 
ministeriali zavezali, da bodo služili kralju Rudolfu in se medsebojno podpirali.93 
V prihodnjih mesecih sta obe strani pokazali malo pripravljenosti za pomiritev 
in se hkrati začeli oboroževati. Vojski obeh monarhov sta si 26. avgusta 1278 stali 
nasproti na ravnici med krajema Dürnkrut in Jedenspeigen, štirideset kilome-
trov severovzhodno od Dunaja. Sledila je bitka, ki jo je Otokar Přemysl izgubil. 
Nato je padel v ujetništvo enega izmed osebnih sovražnikov, ki ga je v nasprotju 
z viteško častjo nemočnega ubil.94

S habsburško zmago pri Dürnkrutu in smrtjo krškega škofa Ditrika II. (novembra 
1278) se je končno končalo tudi dolgo obdobje, v katerem se je bila njegova ško-
fija prisiljena obupno boriti za svoja posestva in gradove, ki so ji jih trgali, ropali 
in izkoriščali razni okoliški plemiči. Ta skoraj tri desetletja trajajoči trend je uspel 
ustaviti Ditrikov naslednik Janez (1279–1281), dotedanji škof v Chiemseeju, ki 
se je izkazal za še bolj gorečega privrženca kralja Rudolfa kot Ditrik. Škof Janez se 
je ob Habsburžanu pojavljal, še preden je nastopil službo krškega škofa, pričal je 
v številnih njegovih listinah in nekaj časa celo deloval kot habsburški diplomat.95 
Rudolf, ki je moral po svoji zmagi nad Čehi poplačati svoje zaveznike, je to oči-
tno storil na račun plemstva. To je sedaj moralo vračati cerkvenim institucijam 
uplenjene posesti in gradove. Plemiško nasprotovanje tej obnovi starega reda je 
doseglo vrh oktobra 1279, ko je moral kralj Rudolf celo sklicati koroško in kranj-

92 Rexroth, Deutsche Geschichte, 89; Andreas Kusternig, »Probleme um die Kämpfe zwischen Rudolf und 
Ottokar und die Schlacht bei Dürnkrut und Jedenspeigen am 26. August 1278,« v: Ottokar – Forschun-
gen, ur. Max Weltin in Andreas Kusternig (Wien, 1978/79), 233–234 (dalje: Kusternig, Kämpfe zwi-
schen Rudolf und Ottokar).

93 UBSt IV, št. 600; MDC V, št. 221, 223, 274; Niederstätter, Österreich, 75.
94 MDC V, št. 356–357; Kusternig, Kämpfe zwischen Rudolf und Ottokar, 276–300.
95 MDC V, št. 223, 240–241, 244, 249, 253–255, 258–260, 263, 265–266, 268, 276–278, 282, 284–289, 

294–296, 308, 314, 349, 364, 375–376, 394, 397–399, 401–403, 406, 408, 411–412, 432–433, 437, 
451, 464, 466, 470‒472, 477, 487; Jakob Obersteiner, Die Bischöfe von Gurk: 1072–1822 (Klagenfurt, 
1969), 106, 111–112, 114 (dalje: Obersteiner, Bischöfe von Gurk); Jaksch, Geschichte Kärntens 2, 91–
98.



Martin BELE: Pogumni vojaki in zviti  politiki

36

sko plemstvo na posvetovanje.96

Že decembra 1276 je Rudolf za nekdanje Otokarjeve dežele na Dunaju izdal 
deželni mir. Februarja 1277 je Štajercem izstavil še posebno listino svoboščin. 
Takrat izdana listina je bila skoraj popolnoma enaka listini svoboščin cesarja Fri-
derika II. iz leta 1237. To zadeva predvsem takrat iz Georgenberškega ročina pre-
vzeta in modificirana določila.97 Tako Bela kot Otokar Přemysl Georgenberške-
ga ročina Štajercem nista nikoli potrdila, s čimer sta si dejansko izkopala lasten 
grob. Iz poznejšega ravnanja štajerskih deželanov je razvidno, da so se iz grenkih 
izkušenj z dvema tujima vladarjema učili tudi sami. Tudi Rudolf Habsburški je, 
kar se je njih tikalo, pravzaprav prišel iz neke daljne dežele in (vsaj na začetku) v 
principu ni delal nič drugega kot njegovi predhodniki – povečeval je svoje rod-
binske posesti. V nasprotju s svojima predhodnikoma se je zadeve (četudi ver-
jetno precej nerad) lotil temeljiteje in konec koncev predvsem popustljivo, saj 
so ga k temu prisilile razmere. V mesecih po novembru 1276 je postajalo vedno 

96 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 18780–18793, MGH Dt. Chron. 5/1, 249, 1421 (Übersicht über 
den Inhalt der Reimchronik); Kos, Blesk zlate krone, 216.

97 MDC V, št. 224, 255; Spreitzhofer, Georgenberger Handfeste, 92; Niederstätter, Österreich, 290.

Grob Otokarja II. Přemysla v praški stolnici (Foto: Martin Bele)
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bolj jasno, da se odločilni bitki s češkim kraljem ne bo mogoče izogniti. Rudolf je 
bil očitno prešibek, da bi se s češkim kraljem spoprijel popolnoma sam. Za raz-
liko od Otokarja Přemysla ali Bele IV. za seboj v praksi ni imel celega kraljestva, 
temveč razen vojske s svojih posesti predvsem čete svojih zaveznikov. Podporo 
Štajercev je potreboval takoj in ni mogel čakati na čas po bitki, ko bi kot nespor-
ni vladar lahko vladal babenberškim deželam. Štajerci so mu zaradi spominov 
na Belovo in Otokarjevo postopanje potrditev svojih pravic morda postavili kot 
pogoj za svojo pomoč in Rudolf v danem trenutku ni imel možnosti zavrnitve. 
Če ne bi bilo prihajajoče bitke, bi se stvar prav verjetno razpletla drugače.

Rudolf je že zgodaj upal, da bo moč svoje rodbine lahko utrdil na jugovzhodu 
države. Začasno je tamkajšnjim vojvodinam vladal kot cesarstvu zapadlim dr-
žavnim fevdom, hkrati pa je bilo jasno, da jih bo moral v doglednem času spet 
nekomu podeliti. V drugi polovici decembra 1282 je na državnem zboru v Augs-
burgu svoja sinova Albrehta in Rudolfa II.  povzdignil med državne kneze ter jima 
skupno podelil Avstrijo, Štajersko, Kranjsko in Slovensko marko. Koroško je kralj 
Rudolf že pred časom obljubil Filipu Spanheimskemu (na papirju jo je ta dobil 
februarja 1275). Dejansko oblast na Koroškem je imel grof Majnhard II. Goriško-
-Tirolski, Rudolfov tesni zaupnik, ki je dobil v zastavo tudi Kranjsko s Slovensko 
marko in Savnijo. Rudolf je vojvodino Majnhardu podelil leta 1286. Majnhard II. 
je tako postal koroški vojvoda in državni knez. Goriško-Tirolski so naslov koro-
škega vojvode nosili vse do leta 1335, Kranjsko in Slovensko marko so v zastavi 
imeli do istega leta, Savnijo pa le do leta 1311.98

Rudolfova smrt, leta 1291, je sprožila val sprememb. Albrehtovo nasledstvo na 
vladarskem prestolu ni bilo samoumevno. Številni državni knezi so v času Ru-
dolfove vladavine mogli opaziti rast habsburške moči, ki se jim je zdaj morala 
zdeti nevarna. Albreht se je v tem času moral spopasti še z uporom štajerskega in 
koroškega plemstva, ki se je razplamtel na prelomu med letoma 1291 in 1292. 
Štajerci so Habsburžanu zamerili dodatne davke in avtoritativno vlado oziroma 
nepripravljenost, da jim potrdi njihove pravice (med drugim Georgenberški ro-
čin). Albreht, ki je bil takrat nedvomno še zmeraj pod vtisom nedavne smrti svo-
jega očeta, se je zdaj naenkrat moral soočati z močno opozicijo z raznih koncev 
cesarstva. Situacijo je uspel rešiti diplomatsko. Že marca 1292 je v Brežah potrdil 
vse privilegije kralja Rudolfa in štajerskim deželanom s tem manevrom dejansko 
odvzel razlog za upor.99 V prihodnosti je svoje politične cilje zasledoval bolj pre-
mišljeno in na poti do njih večkrat nekoliko popuščal.

Maja 1292 je bil v Frankfurtu za novega vladarja v cesarstvu izvoljen porenski 
grof Adolf Nassauski. Albreht je bil dovolj pameten, da med Adolfom in seboj 

98 Niederstätter, Österreich, 81–84; Evelyne Webernig, Landeshauptmannschaft und Vizedomamt in 
Kärnten bis zum Beginn der Neuzeit (Klagenfurt, 1983), 38–47 (dalje: Webernig, Landeshauptmann-
schaft).

99 MDC VI, št. 207, 211–212, 249, 256–257, 259; Niederstätter, Österreich, 101–102.
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tedaj še ni odpiral nove fronte. Novemu kralju se je raje poklonil in mu predal 
vladarske insignije.100 Adolf je v letih, ki so sledila, hitro tonil v vedno večje teža-
ve, medtem ko se je Albreht okrepil. Slednjič je dosegel, da je bil Adolf junija 1298 
odstavljen, namesto njega pa za kralja izvoljen Albreht sam. Julija 1298 je med 
tekmecema prišlo do bitke pri Göllheimu v bližini Wormsa, kjer je Adolf izgubil 
življenje. Albreht se je dal še isti mesec ponovno izvoliti.101 Češka kraljevska di-
nastija Přemyslidov je leta 1306 izumrla v moški liniji. Albreht je situacijo sklenil 

100 MDC VI, št. 202, 205, 207; Niederstätter, Österreich, 96–101; Rexroth, Deutsche Geschichte, 90.
101 Gerhard Hartmann, »König Adolf von Nassau,« v: Die Kaiser; 1200 Jahre europäische Geschichte, ur. Gerhard 

Hartmann in Karl Schnith (Wiesbaden, 2006), 379–380; Reinhold, Vom Interregnum bis Heinrich VII., 40–43.

Posesti najpomembnejših rodbin na današnjem slovenskem Štajerskem leta 1246 (Avtor: Martin Bele)
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obrniti v svojo korist in je s sinom Rudolfom III. vdrl na Češko, da bi tamkajšnjo 
krono pridobil za svojo rodbino. Češko krono si je skušal priboriti tudi koroški 
vojvoda Henrik, sin Majnharda Goriško-Tirolskega, nekdaj zaveznika Habsbur-
žanov. V bojih med habsburško in goriško-tirolsko stranjo je s štajerskimi četami 
večkrat sodeloval štajerski glavar Ulrik I. Walseejski.102

Rudolf je že poleti 1307 umrl in češko plemstvo je za novega kralja izvolilo He-
nrika Koroškega. Med habsburško in koroško stranjo se je razdivjala vojna, nje-
nega konca pa Albreht ni dočakal, saj je bil v začetku maja 1308 umorjen. Po Ru-
dolfovi smrti naj bi po habsburških predstavah na Češkem prevzel oblast mlajši 
Friderik. V boju za češki prestol je bil uspešnejši koroški vojvoda Henrik. Do do-
končne pomiritve med sprtima stranema je prišlo poleti 1311. Takrat je koroški 
vojvoda habsburški strani tudi moral predati Slovensko Bistrico in Savnijo, ki so 
jo Goriško-Tirolski do tedaj imeli v zastavi od Habsburžanov. Zdaj je bila Savnija 
dokončno zvezana z vojvodino Štajersko.103

102 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 92510–92674, 98387–98512, MGH Dt. Chron. 5/2, 1202–1204, 
1275–1276, 1437 (Übersicht über den Inhalt der Reimchronik); Niederstätter, Österreich, 109.

103 Henrik Koroški je Slovensko Bistrico leta 1311 sicer formalno vrnil Habsburžanom, vendar je z njo razpolagal še 
dalje, očitno do svoje smrti leta 1335. Neposredno oblast Habsburžanov imamo na gospostvu dokumentirano 
šele po tem letu. MDC VI, št. 418; MDC VII, št. 20; MDC VIII, št. 49, 51, 377; Kosi, Posavinje, 543–544; Miha Kosi, 
»Marginalije h knjigi Vitez in grad,« v: Zgodovinski časopis, letnik 61, št. 1–2 (2007), 209; Niederstätter, Österrei-
ch, 109, 113–116.
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3.
DANAŠNJA SLOVENSKA 

ŠTAJERSKA IN NJENI 
NAJPOMEMBNEJŠI 

PLEMIČI

Politični vihar, v katerem se je sredi 13. stoletja znašel vzhodnoalpski pro-
stor, je brez dvoma zajel tudi današnjo slovensko Štajersko in druge dele 
današnjega slovenskega prostora. Virov za ta čas sicer ni veliko, oz. so me-

stoma nejasni. Glede na ohranjene vire je tako težko reči, kako se je v času, ta-
koj po smrti vojvode Friderika (junija 1246), ko se je začel boj za babenberško 
dediščino, odzvalo štajersko ministerialno plemstvo z juga takratne vojvodine. 
Tako imenovani Štajerski deželani oziroma Štajerci (Styrienses) se za ta čas sicer 
omenjajo, vendar pogosto le kot skupina, v kateri posamezniki tako rekoč nik-
dar niso izpostavljeni (tako je sicer tudi v številnih poznejših primerih). Tako na 
primer ne vemo, koliko članov avstrijsko-štajerske delegacije, ki je poleti 1248 
v severni Italiji skušala doseči avdienco pri cesarju, je bilo iz območja današnje 
Slovenije. Edini, za katerega lahko z gotovostjo trdimo, da je bil del delegacije, je 
neki Oton iz Slivnice, katerega je skupaj z nekaterimi drugimi na poti zajel izvo-
ljeni salzburški nadškof Filip Spanheimski, pristaš papeške stranke.104 O ostalih 

104 Continuatio Garstensis ad a. 1248, MGH SS 9, 598; Annales Sancti Rudberti Salisburgenses ad a. 1248, MGH SS 9, 
790; UBSt III, št. 32.
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udeležencih delegacije viri na žalost molčijo.

Za vso drugo polovico 13. stoletja (in še čez) velja, da se Štajerci v sklopu različ-
nih dogodkov, pri katerih so sodelovali, v narativnih virih najpogosteje omenjajo 
kot celota (in večkrat skupaj z Avstrijci), tako da posebej omenjenega štajerskega 
ministeriala, pa naj bo s področja današnje slovenske Štajerske ali ne, srečamo 
skoraj izjemoma.105 Kakšno je bilo tamkajšnje splošno razpoloženje do mnogih 
zgoraj omenjenih velikašev, ki so vojvodini Avstrijo in Štajersko skušali pridobiti 
zase v letih po Babenberžanovi smrti, iz virov ni mogoče dovolj zanesljivo raz-
brati. V takratnih ohranjenih oziroma dostopnih listinah Hermana Badenskega 
ter Gertrude in Margarete Babenberške tako ne najdemo omenjenega niti enega 
pripadnika južnoštajerske ministerialitete. Isto velja za besedila, ki govorijo o če-
škem princu Vladislavu in Romanu Hališkem.

Le na splošno lahko torej zaključimo, da so bile politične simpatije spodnješta-
jerskega plemstva nekje med letoma 1246 in 1254 precej razdeljene, poleg tega 
pa so se vsaj do neke mere tudi spreminjale. Dogodkom po letu 1254 je spet 
mnogo lažje slediti. V času po tem letu se je nekaterim rodbinam na današnjem 
slovenskem Štajerskem zelo povečala politična moč, tako da so njihovi člani 
(vsaj nekaj časa) močno izstopali iz povprečja. Na svoj vpliv so ti plemiči opozar-
jali predvsem z opravljanjem deželnih služb, pogostim pojavljanjem na deželnih 
zborih, sodelovanjem pri raznih drugih ključnih političnih dogodkih, pridobiva-
njem novih gradov in morda celo ustanavljanjem samostanov.

105 Continuatio Vindobonensis ad a. 1278, 1287, MGH SS 9, 709–710, 714; Annales Otakariani ad a. 1254, MGH SS 
9, 182; Continuatio Mellicensis ad a. 1292, MGH SS 9, 510; Continuatio Garstensis ad a. 1253, MGH SS 9, 600; 
Continuatio Florianensis ad a. 1278, MGH SS 9, 748; MDC IV/1, št. 2725; MDC V, št. 158; MDC  VII, št. 250.
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Tabela 1: Politično in vojaško najmočnejše rodbine na območju današnje slovenske Štajerske v obdobju med 

letoma 1246 in 1311.

Ime rodbine Izvor rodbine Št. gradov in 
stolpov
v njihovi 
posesti

Ali njihovi člani
opravljajo deželne
in dvorne službe?

Na koliko 
deželnih zbo-
rih se njihovi
člani pojavijo?

Ali njihovi člani (so)
ustanavljajo
samostane?

1. Ptujski Salzburški 
ministeriali

14

Hartnid II. je 
okrog leta 1253 
morda eden 
izmed štajerskih 
deželnih glavarjev, 
Friderik V. je leta 
1255 štajerski 
maršal, med leto-
ma 1277 in 1279 
štajerski deželni 
sodnik, njegov 
sin Hartnid III. je 
leta 1278 ali 1279 
štajerski deželni 
glavar

16

križniki v Veliki 
Nedelji,
dominikanci na 
Ptuju,
manjši bratje na 
Ptuju

2. Žovneški Svobodni 
gospodje 9 / 3 /

3. Mariborski Štajerski mini-
steriali

6

Gotfrid II. je med 
letoma
1254 in 1256 
(–1259?)
štajerski deželni 
sodnik

11 /

4. Vuzeniški Štajerski mini-
steriali

2

Kolon III. je
leta 1284 koroški
deželni glavar 4 /

5. Rogaški Štajerski mini-
steriali 4 / 5

dominikanke v 
Studenicah

6. 
Marenberški

Štajerski mini-
steriali

3

Sigfrid je leta 1263
namestnik voj-
vode
Ulrika III. na 
Koroškem

5

dominikanke v 
Marenbergu, neu-
spel poskus usta-
novitve
cisterce v Kanalski 
dolini

7. 
Ranšperško-
    Lemberški

Krški
ministeriali 5 / 2 /

8. Svibenski Točen izvor 
neznan 8 / 5 /

Kot prvo močnejšo rodbino moramo izpostaviti izvorno salzburško ministerial-
no rodbino Ptujskih, ki pa se je, kot rečeno, konec 12. stoletja začela obnašati kot 
del štajerske deželne zveze. Že v začetku 13. stoletja so nekateri njeni pripadniki 
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imeli stike celo s kronanimi glavami, kar je bilo za obravnavani čas in prostor 
izredno redko (čeprav ne čisto edinstveno). V drugi polovici 13. stoletja je bila 
rodbina gospodov Ptujskih na območju današnje slovenske Štajerske nedvomno 
čisto brez konkurence. Takrat se je lahko primerjala z večino takratnih dežel-
noknežjih rodbin, prav tako pa ji še zdaleč niso bili kos tudi svobodni gospodje 
Žovneški.

V rokah gospodov Ptujskih je bilo v teku 13. stoletja vsaj 14 gradov, poleg teh pa 
so v petdesetih letih (skupaj s Svibenskimi) nadzorovali še Planino in Podsredo. 
Od Salzburga so sicer imeli Ptuj (1131–1438), Ormož (1273–1438), Vurberk 
(1246–1438), Schwanberg (1244–1438), Stein v Labotski dolini (1111/22–po 
1215) in Spangstein (1255–1438).106 Od ogrskega kralja so dobili Borl (1255–
1438), Treun (1255, 1294–po 1336) in Središče ob Dravi (1255–1438),107 od 
šentpavelskega samostana Ehrenhausen oz. Ernovž (1260–1438),108 od Krške 
škofije pa Ranšperk (1275–1438) in Lemberg pri Dobrni (1279–1438).109 Ka-
cenštajn (pred 1243–po 1351) in Humberk na Koroškem (1246–1438) sta bila 
njihova aloda.110

Že Hartnid II. Ptujski je bil leta 1253 očitno eden izmed štajerskih deželnih gla-
varjev.111 Daleč najpomembnejši predstavnik rodbine je bil v drugi polovici 13. 
stoletja njegov brat Friderik V.112 Slednji je sodeloval pri tako rekoč vseh po-
membnejših štajerskih političnih zadevah nekje od začetka petdesetih pa vse do 
konca sedemdesetih let. V času ogrske vlade na Štajerskem je leta 1255 opravljal 
funkcijo deželnega maršala in se že konec leta pred tem obnašal kot nekakšen 
štajerski deželni funkcionar, ko je skupaj z gospodom Gotfridom II. Mariborskim 
in še nekaterimi drugimi plemiči primoral šibkejšega Vernerja Hompoškega, da 
je plačal odškodnino vetrinjskim menihom.113 Kasneje je bil med letoma 1277 in 
1279 štajerski deželni sodnik, njegov sin Hartnid III. pa v istem času očitno celo 
štajerski deželni glavar. To je bilo v času, ko je Štajerski, kot cesarstvu zapadlemu 

106 Hajdinjak, Vidmar, Gospodje Ptujski, 12, 13 (zemljevid); Kosi, Visoki in pozni srednji vek, 68 (Posestna razdelitev 
na jugovzhodu Sv. rimskega cesarstva med l. 1209 in 1228 – zemljevid).

107 UBSt III, št. 189; Peter Štih, »Salzburg, Ptuj in nastanek štajersko-madžarske meje v današnji Sloveniji,« v: 
Zgodovinski časopis, letnik 50, št. 4 (1996), 541–542 (dalje: Štih, Salzburg, Ptuj); Kos, Vitez in grad, 381.

108 http://www.burgen-austria.com/archive.php?id=421, 28. 2. 2015; Hajdinjak, Vidmar, Gospodje Ptujski, 
12.

109 UBSt IV, št. 581; Kos, Vitez in grad, 363; Pirchegger, Untersteiermark, 216.
110 GZM IV, št. 54; Ravnikar, Po zvezdnih poteh, 86; Kos, Vitez in grad, 393; Kosi, Visoki in pozni srednji vek, 68 (Pose-

stna razdelitev na jugovzhodu Sv. rimskega cesarstva med l. 1209 in 1228 – zemljevid).
111 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 2384–2445, MGH Dt. Chron. 5/1, 33.
112 Pri rodbini Ptujskih sicer večkrat ni čisto jasno, kje na časovnem traku je treba napraviti ločnice med njenimi 

člani, ki nosijo ime Friderik (ime se pojavi v vsaki generaciji). V mnogo primerih njihovega pojavljanja v listinah 
ni možno z gotovostjo trditi, za katerega izmed Friderikov gre (isti problem se pojavlja tudi pri Kunšperških, kjer 
je pogosto ime Oton). Na tak problem naletimo ravno v petdesetih in šestdesetih letih, ko živita tako Friderik 
V. (1248–1288) kot njegov stric Friderik IV. (1211–1261). Več avtorjev (Zehetmayer, Štih, Hajdinjak) vidi v Fri-
deriku, ki je v petdesetih letih nosil funkcijo maršala ter v začetku šestdesetih let stopil na stran češkega kralja, 
Friderika V. in ne njegovega strica. Tako stališče zavzemam tudi sam. Zehetmayer, Zu den steirischen Landtaidin-
gen, 103–104, 112; Štih, Salzburg, Ptuj,  541; Hajdinjak, Vidmar, Gospodje Ptujski, 6–7, 20.

113 Gradivo VI, št. 252, 259, 260.



Martin BELE: Pogumni vojaki in zviti  politiki

44

državnemu fevdu, vladal kralj Rudolf Habsburški, ki je Frideriku (in Hartnidu) 
moral prav tako zaupati.114 V času med letoma 1246 in 1311 so se Ptujski udeleži-
li vsaj šestnajstih štajerskih deželnih zborov, od tega sam Friderik V. dvanajstih.115

Gospodje Ptujski so bili v teku 13. stoletja vpleteni v nastanek kar treh samo-
stanov. Na samem začetku stoletja je Friderik III., kot že rečeno, Ogrom iztrgal 
neobljudeno zemljo vzhodno od Ptuja ter jo podelil Nemškemu viteškemu redu, 
katerega komenda je nastala v Veliki Nedelji.116 Friderikova vdova Matilda je leta 
1230 z dovoljenjem nadškofa Eberharda podarila sredstva in zemljo na Ptuju 
dominikancem, da bi si tam lahko postavili samostan. Slednji je bil konec nasle-
dnjega leta očitno že dokončan. Naselilo ga je sedem bratov, ki so prišli iz samo-
stana v Brežah.117 Ptujski so bili ustanovitelji tudi ptujskega samostana manjših 
bratov. Ta je nastal nekje med letoma 1230 in 1290, podrobnosti o njegovi usta-
novitvi se nam niso ohranile. Po tradiciji je sicer nastal že do leta 1239, vendar se 
tega danes ne da z gotovostjo potrditi.118

Gospodje Žovneški so bili velik del druge polovice 13. stoletja prav tako neizsto-
pajoči kot v prvi polovici. Svojo politiko so (povsem) spremenili šele na začetku 
14. stoletja. Zraven domačega Žovneka (pred 1139–1456) so v lasti imeli še grad 
Ojstrica (pred 1288–1456) ter stolpa Šenek (pred 1200–1456) in Libenštajn 
(pred 1288–1456).119 Poleg teh so že od srede 12. stoletja naprej posedovali tudi 
Lemberg pri Poljčanah (ok. 1145–1456). Ta je bil izvorno sicer krški, a je krško 
fevdno gospostvo v 13. stoletju popolnoma izgubilo svoj formalni značaj. Žov-
neški so ga takrat že obravnavali kot svojo lastnino in se po njem tudi imeno-
vali.120 Na delu gospostva Lemberg je prav tako zrasel grad Kostrivnica (1275 in 
pred tem, 1322, 1329–1453),121 Žovneški pa so pred letom 1281 (očitno na silo) 
v rokah držali tudi krški Rifnik, po izumrtju Rogaških pa so, leta 1301 (vsaj do 
1347), kupili Rogatec.122 Možno je tudi, da je bil po letu 1246 njihov še Frajštajn 
nad Pletovarjami, južno od Slovenskih Konjic, ki je po letu 1391 očitno propa-
del.123

Ob mislih na gospode Žovneške imamo dandanes pred očmi pogosto uspehe 
njihovih potomcev v 14. in 15. stoletju. Morda bi torej pričakovali, da bo v drugi 

114 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 18521–98515, MGH Dt. Chron. 5/1, 245; Hajdinjak, Vidmar, Go-
spodje Ptujski, 20.

115 UBSt III, št. 54, 155, 161–163; UBSt IV, št. 8, 13, 42–43, 86, 179, 352, 390; MDC V, št. 578; Krones, Vorarbeiten zur 
Quellenkunde, 73, 75–76.

116 Gradivo IV, št. 817; UBSt II, št. 203; Anton Ožinger, »Križniki pri Veliki Nedelji,« v: Arhivi; glasilo Arhi-
vskega društva in arhivov Slovenije, letnik 8, št. 1–2 (1985), 7–9; Marjan Tumler, Der Deutsche Orden 
im Werden, Wachsen und Wirken bis 1400 mit einem Abriss der Geschichte des Ordens von 1400 bis zur 
neuesten Zeit (Montreal, 1955), 94 (dalje: Tumler, Deutscher Orden).

117 UBSt II, št. 271, 286; Mlinarič, Dominikanci na Ptuju, 35–37.
118 Mlinarič, Minoriti na Ptuju, 51–57.
119 Kos, Vitez in grad, 334–335, 376, 409.
120 Bele, Posesti Krške škofije 1, 543–554.
121 Kos, Vitez in grad, 300–301.
122 CKL, št. 66–67, 72; Kos, Vitez in grad, 366.
123 CKL, št. 49; Pirchegger, Untersteiermark, 145, 233 (opomba 95); Kos, Vitez in grad, 274–275.
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polovici 13. stoletja z njimi podobno, a ni tako. Žovneški v drugi polovici 13. 
stoletja niso ustanavljali samostanov ali opravljali deželnih služb. Prav tako se v 
13. stoletju skoraj nikoli niso pojavljali na Štajerskih deželnih zborih, saj takrat 
še niso bili del štajerske deželne zveze in se tudi niso pravdali po njenem pravu. 
Edina izjema je bil deželni zbor leta 1265 v Mariboru, kjer se je krški škof Ditrik 
II. po dolgi fajdi spravil z bratoma Ulrikom I. Lemberškim in Leopoldom III. Žov-
neškim. Očitno je bil mir na deželnem zboru sklenjen zato, ker je bil kralj Otokar 
Přemysl kot takratni štajerski vojvoda odvetnik Krške škofije in kot tak pristojen 
za njeno varnost. Namesto njega je bil pri sklenitvi miru sicer navzoč njegov ta-
kratni štajerski deželni glavar škof Bruno Olomuški. Tam je bil tudi Ulrikov in 
Leopoldov brat Gebhard III., ki se je s škofom Brunom kot kaže dogovarjal glede 
nekega poroštva.124 V 14. stoletju so se stvari spremenile, saj je rodbina z Ulrikom 
II. vstopila v štajersko deželno zvezo (aprila 1308). Takoj zatem se je Ulrik ude-
ležil dveh deželnih sodnih zborov v Gradcu, namreč oktobra 1309 in maja leto 
zatem.125

Mariborski so bili štajerski ministeriali in so poleg gradu Maribor (1164–1376), 
ki so ga imeli v fevdu od štajerskih vojvod, svoje stranske veje osnovali tudi na 
šentpavelskem Viltušu (1193/1220–1471), krškem Lušperku (pred 1279–1376) 
in zelo verjetno še deželnoknežjem Limbušu (1189–po 1332).126 Proti koncu sto-
letja so si verjetno pridobili tudi deželnoknežji Hompoš (pred 1284–po 1334).127 
Po izumrtju Rogaških si je Viltuška veja pridobila še Štatenberg (po 1299–pred 
1385).128 Ustanovili niso nobenega samostana. V Mariboru je v njihovem času 
sicer nastal samostan manjših bratov, vendar ni dokazov, da bi bili Mariborski 
vpleteni v njegovo ustanavljanje.129 Najpomembnejši predstavnik rodbine je bil 
v petdesetih letih Gotfrid II., brat krškega škofa Ditrika II. (1253–1278). Gotfrid 
je po izumrtju babenberške dinastije, skupaj z nekaterimi drugimi, hitro stopil na 
stran ogrskega kralja Bele ter se v času njegove vlade na štajerskem posledično 
uspel dobro uveljaviti. Od ogrskih oblasti je dobil službo štajerskega deželnega 
sodnika,130 ki jo je opravljal vsaj med letoma 1254 in 1256, morda pa še vse do 
leta 1259. Marca 1260 je bil (najbrž že njegov sin in soimenjak) med predstavniki 

124 UBSt IV, št. 179–181, 181a; Obersteiner, Bischöfe von Gurk, 102–103.
125 RHSt I, št. 122–124; CKL, št. 85; Albert von Muchar, Geschichte des Herzogthums Steiermark, Theil VI. (Grätz, 

1859), 178–181 (dalje: Muchar, Steiermark 6); Krones, Vorarbeiten zur Quellenkunde, 76.
126 Peter Štih, K predzgodovini mesta Maribor, v: Studia Historica Slovenica, letnik 6, št. 2–3 (2006), 253; 

Kos, Vitez in grad, 327, 391; Pirchegger, Untersteiermark, 215.
127 Kos, Vitez in grad, 289–290.
128 Prav tam, 379.
129 Čas prihoda manjših bratov v Maribor nam ni poznan, se je pa to zgodilo okoli leta 1250. Bratje so tja prišli na 

pobudo meščanov, ki se v nekem dokumentu iz leta 1470 izrecno navajajo kot ustanovitelji njihovega samosta-
na. Mlinarič, Minoriti v Mariboru, 59–60.

130 Štajerski pesnik Otokar iz Geule v svojem delu z naslovom Avstrijska rimana kronika omenja plemiče, ki jih 
je kralj Bela leta 1253 uspel podkupiti, da so v boju za Štajersko stopili na njegovo stran. Gotfrida sicer ni med 
naštetimi, a kljub temu ni dvoma, da je bil med njimi tudi on. Njegov visoki položaj neposredno po ogrskem pre-
vzemu oblasti je bil nedvomno plačilo za njegovo zavezništvo. Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 
2044–2123, MGH Dt. Chron. 5/1, 28–29, 1417 (Übersicht über den Inhalt der Reimchronik).
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štajerskega plemstva,131 ko so se ti zadrževali Dunaju. Tam so se kot kaže pogajali 
z Otokarjem Přemyslom, ki se je takrat pripravljal na prevzem oblasti v njihovi 
vojvodini.132 V času med letoma 1246 in 1311 so se gospodje Mariborski (skupaj 
z Viltuškimi in Limbuškimi) udeležili vsaj enajstih štajerskih deželnih zborov, od 
katerih je Gotfrid II., kot štajerski deželni sodnik, štiri tudi vodil. Vsaj v začetku 
šestdesetih let je bil Gotfrid III. velik privrženec čeških oblasti (prav tako kakor 
njegov oče pred tem ogrskih).133 Najkasneje do leta 1276 je njegov brat Kolon 
češkega kralja zapustil ter stopil na stran kralja Rudolfa Habsburškega.134 

Gospodje Vuzeniški so bili sorodniki Mariborskih in štajerski ministeriali. Nji-
hov grad v Vuzenici je bil šentpavelski fevd (1222/1248–1374), poleg tega pa 
so na Koroškem, severozahodno od Celovca, imeli še grad Seltenheim (pred 
1222–pred 1348), ki je bil domnevno spanheimski fevd in od koder so v mo-
ški liniji tudi izvirali.135 Najpomembnejši član rodbine je bil gospod Kolon III., 
ki je v šestdesetih letih, skupaj z očetom in bratom, obiskal vsaj štiri štajerske 
deželne zbore.136 Prav tako se je že zgodaj vpletal v štajersko politiko. Njegov oče 
(in soimenjak) je že pred mirom v Budimu (s katerim je ogrski kralj leta 1254 
dobil Štajersko) skupaj z nekaterimi drugimi Štajerci stopil na ogrsko stran, za 
kar je očitno dobil znatno odškodnino (ein kreftigez guot).137 Tik pred koncem 
češke oblasti na Štajerskem se je Kolon III. udeležil  že omenjenega zborovanja 
štajerskih in koroških plemičev v samostanu Rein in se tam slovesno izrekel za 
Rudolfa Habsburškega. Kasneje se je morda udeležil tudi bitke pri Dürnkrutu, 
vendar to ni gotovo.138 V letih, ki so sledila, je bil dobro zapisan tako pri Rudolfu 
in Albrehtu kot pri koroškem vojvodi Majnhardu II. Kadar je bil slednji na Koro-
škem odsoten (kar se je najbrž dogajalo precej pogosto), je (kot glavar) upravo 
tam kot kaže vodil Kolon.139 

Štajerski ministeriali Rogaški so v drugi polovici 13. stoletja poleg krškega Rogat-
ca (hitro po 1192–1299) posedovali še štajerski deželnoknežji Štatenberg (sreda 
13. stol.–1299), deželnoknežje Zbelovo (kmalu po 1202–1299) in za kratek čas 
očitno celo krški Podčetrtek (1279 in morda malo pred tem).140 Henrik I. se je 

131 Gradivo VI, št. 258–260, 282; UBSt III, št. 193, 202, 203, 219, 279, 280; Obersteiner, Bischöfe von Gurk, 97–110.
132 Listino Zahn sicer označuje za ponaredek, vendar Pferschy kasneje dokazuje, da temu ni tako. UBSt III, št. 286; 

Pferschy, Ungarn und Steiermark, 82 (besedilo in opomba 70); Pirchegger, Steiermark 1, 230–231.
133 UBSt III, št. 155, 161–163, 178, 202–203, 279–280; UBSt IV, št. 8, 13, 43, 86, 94, 180, 352.
134 UBSt IV, 600; Pirchegger, Marburg, 52–53.
135 http://www.burgen-austria.com/archive.php?id=1153, 1. 3. 2015; Bele, Rodbina Trušenjskih, 24–32; 

Franz Xaver Kohla, Kärntens Burgen, Schlösser und wehrhafte Stätten, (Klagenfurt, 1953) 286–287; 
Kosi, Visoki in pozni srednji vek, 68 (Posestna razdelitev na jugovzhodu Sv. rimskega cesarstva med l. 
1209 in 1228 – zemljevid).

136 UBSt IV, št. 11, 42, 180–181, 352.
137 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 2044–2123, MGH Dt. Chron. 5/1, 28–29.
138 Besedilo Avstrijske rimane kronike, ki govori o Kolonovi navzočnosti v Rudolfovem taboru tik pred bitko, je ne-

koliko nejasno. Zdi se, da je Kolon skupaj s švabskimi četami nekoliko zamujal, a na koncu prišel še pravočasno, 
da se je bitke lahko udeležil. UBSt IV, št. 600; Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 15260–15277, MGH 
Dt. Chron. 5/1, 202, 1421 (Übersicht über den Inhalt der Reimchronik).

139 MDC V, št. 400, 463, 465, 574, 599; Webernig, Landeshauptmannschaft, 47‒48.
140 MDC V, št. 368–370; Kos, Vitez in grad, 365, 379, 404.
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skupaj s svojim sinom v petdesetih in šestdesetih letih udeležil petih štajerskih 
deželnih zborov, Henrik II. pa se je na enem izmed njih (1269) celo pravdal s 
šentpavelskim samostanom.141 Kot kaže, se Henrik II. v kasnejših letih ni politič-
no izpostavljal. Med najbolj politično aktivnimi plemiči sedemdesetih, osemde-
setih in devetdesetih let ga nikjer ne najdemo. Temu dejstvu navkljub je njegova 
rodbina premogla celo toliko zvez in prestiža, da je ustanovila svojo duhovno 
ustanovo. Zofija (sestra Henrika I.) je namreč že pred letom 1237 v Studenicah 
pod Bočem ustanovila špital, okrog leta 1245 pa ženski dominikanski samostan. 
To ustanovo je leta 1251 potrdil oglejski patriarh Bertold in jo v duhovnem po-
gledu podredil ptujskim dominikancem.142

Ko govorimo o marenberški veji gospodov Trušenjskih, mislimo s tem pravza-
prav le na gospoda Sigfrida Marenberškega. Njegov oče Albert (1187–1218), ki 
je zgradil Marenberg, se s sinovimi kasnejšimi političnimi uspehi namreč sploh ni 
mogel primerjati. Sigfrid je po očetu podedoval tudi Nove Trušnje (pred 1216–
1271/1272), ki so bile ravno tako kot Marenberg na šentpavelski zemlji zgrajene 
protipravno. Po materi je pri Šentvidu ob Glini podedoval grad Hardek (pred 
1218–1271/1272).143 Sigfrid Marenberški je bil predvsem v šestdesetih letih 
eden najdejavnejših plemičev štajersko-koroškega prostora. Konec petdesetih 
let je po poročanju Avstrijske rimane kronike sicer sodeloval v uporu proti ogr-
ski oblasti na Štajerskem,144 kasneje pa se očitno ni več vojaško udejstvoval ter je 
bil bolj dejaven kot diplomat in politik. Udeležil se je šestih štajerskih deželnih 
zborov.145 Kot tak ni imel stikov le s kraljem Otokarjem Přemyslom in koroškim 
vojvodo Ulrikom III., temveč tudi z Gertrudo Babenberško, bamberškim škofom 
Bertoldom in mnogimi drugimi dostojanstveniki.146 Iz listine iz sredine tega leta 
je razvidno, da je v času Ulrikove odsotnosti nekaj časa celo upravljal Koroško, 
saj ga je Ulrik imenoval svojega namestnika.147 Skupaj s svojo materjo je Sigfrid 
v začetku petdesetih let ustanovil ženski dominikanski samostan v Marenbergu, 
vendar se s tem ni ustavil. Sredi šestdesetih let si je očitno aktivno prizadeval 
ustanoviti še cisterco v Kanalski dolini, kar pa mu iz neznanih razlogov ni uspe-
lo.148 Otrok Sigfrid Marenberški s svojo ženo najverjetneje ni imel, tako da je ma-
renberška veja Trušenjskih po njegovi smrti izumrla.

Ranšperško-Lemberški so bili krška ministerialna rodbina, katere gradovi so bili 
vsi po vrsti krški fevdi. Ranšperk (po 1150–pred 1275) je rodbina zgradila že 

141 UBSt III, št. 151, 156; UBSt IV, št. 42, 180–181, 352.
142 Gradivo VI, št. 83, 98, 131; UBSt IV, št. 426, 463; Mlinarič, Studenice, 7, 18–21, 26–27.
143 Gradivo VI, št. 136; http://www.burgen-austria.com/archive.php?id=1140, 3. 3. 2015; Bele, Rodbina Tru-

šenjskih, 8, 18–19; Mlinarič, Marenberg, 24.
144 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 5581–5613, MGH Dt. Chron. 5/1, 74, 1418 (Übersicht über den 

Inhalt der Reimchronik).
145 UBSt III, št. 151, 268, 279; UBSt IV, št. 11, 42, 352.
146 MDC IV/1, št. 2718; UBSt IV, št. 90–91, 144; MDC IV/2, št. 2812, 2834; Bele, Rodbina Trušenjskih, str. 21–23; 

Pferschy, Beurteilung, 368–370.
147 UBSt IV, št. 102; MDC IV/2, št. 2885; UBSt IV, št. 262, 263.
148 Mlinarič, Marenberg, 28; Pirchegger, Untersteiermark, 159.
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v drugi polovici 12. stoletja, zatem pa v začetku 13. še Dobrno (pred 1224–do 
1346), Lemberg pri Dobrni (ok. 1200–1270) ter Helfenberg (pred 1251–po 
1339).149 Najznamenitejši član rodbine v drugi polovici 13. stoletja je bil brez 
dvoma Nikolaj Lemberški, ki je med letoma 1254 in 1270 v rokah imel še polo-
vico gradu Štrasberk (severno od Mokronoga). Zatem so Ranšperško-Lember-
ški Štrasberk v fevd prejeli leta 1299 in ga obdržali vsaj do leta 1389.150 Gospod 
Nikolaj, ki je bil očitno dober vojak,151 a obenem zaletav in vročekrven, se je v 
začetku šestdesetih let pojavil na štajerskem deželnem zboru v Mariboru. Tam je 
bil kot kaže na lastno pest, saj njegovega gospoda, krškega škofa Ditrika, tedaj ni 
bilo zraven.152 Sredi leta 1274 je (če je bil še živ) morda prisostvoval tudi zboro-
vanju štajerskega plemstva v Gössu.153 Ranšperško-Lemberški samostanov niso 
ustanavljali. Za kaj takega še zdaleč niso imeli politične moči, kaj šele posesti, ki 
bi jo svojemu samostanu zmogli podariti. Razen omenjenega Nikolaja so skoraj 
vsi stali v ozadju političnega dogajanja in bili v večji meri pod kontrolo krških 
škofov.

Zadnji, ki jih bomo na tem mestu obravnavali, so bili plemiči rodbine Svibenskih, 
katerih matični grad je stal zahodno od Radeč. Gospodje Svibenski so bili v 12. 
in 13. stoletju ena najimenitnejših negrofovskih rodbin na Kranjskem. Svojemu 
matičnemu ozemlju so sicer ohranili alodialni status, čeprav se v virih nikoli niso 
imenovali kot svobodni in se je konec 12. stoletja njihov status vedno bolj bližal 
klasičnemu ministerialnemu. V približno istem času so se vedno bolj začeli na-
vezovati na štajerske vojvode (čeprav so bili prav tako aktivni na Kranjskem in 
so imeli stike tudi s salzburškimi nadškofi).154 Kot priče jih najdemo tako v oto-
karskih, babenberških in spanheimskih kot v salzburških in drugih listinah. Po-
leg Svibnega (pred 1169–po 1372) so od začetka šestdesetih let obvladovali še 
Planino (1251/1261–po 1360) in Podsredo (1251/1261–1318). Oba gradova 
sta postala sedeža močnih svibenskih vej. Vzhodno od Trebnjega na Dolenjskem 
je stal svibenski grad Lanšprež (pred 1261–po 1335), ki je nastal na alodialni 
zemlji, ki so jo Svibenski kot doto najverjetneje dobili od svobodnih Vojniških. 
Na alodialni zemlji je bil najverjetneje zgrajen tudi grad Smlednik, ki so ga obvla-
dovali vsej med letoma 1251 in 1328, najverjetneje pa že pred tem. Nedaleč od 
Lanšpreža so posedovali še dolenjski Štatenberg (pred 1244–po 1350), prvotno 
freisinški fevd. Sredi 13. stoletja so slednjič dobili v roke še polovico gradu Štras-
berk (po 1241–pred 1299), drugo polovico pa so (verjetno v istem času) imeli 

149 Kos, Vitez in grad, 267, 288, 309, 363; Ravnikar, Helfenberg, 335–336.
150 Gradivo VI, št. 225; MDC V, št. 45, 391.
151 Liechtenstein, Frauendienst, 509, 536, kitice 1454, 1551.
152 UBSt IV, št. 42.
153 UBSt IV, št. 518; Albert von Muchar: Geschichte des Herzogthums Steiermark, Theil V (Grätz, 1850), 361 

(»Nikolaus von Lengenburg«) (dalje: Muchar, Steiermark 5). 
154 Kos, Blesk zlate krone, 135–139, 149–150; Gradivo IV, št. 563; UBSt I, št. 619; UBSt II, št. 88; BUB II, št. 271; MDC 

IV/1, št. 2099–2100; Gradivo V, št. 785–786; MDC IV/1, št. 2236, 2285; Gradivo V, št. 841; Gradivo VI, št. 17; MDC 
II, št. 600; MDC IV/1, št. 2619, 2627; UBSt III, št. 198.
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Ranšperško-Lemberški.155 Prav tako kot Štrasberk so Svibenski leta 1279 zasedali 
krški trg (in stolp) Mokronog, ki ju je za svojo škofijo skušal pridobiti nazaj takra-
tni škof Janez.156

V drugi polovici 13. stoletja so bili aktivni štirje bratje Svibenski, ki pa so na po-
litiko očitno imeli zelo različne poglede. Medtem ko je bil najstarejši Henrik III. 
še najbolj pragmatičen in umirjen, so bili Ulrik, Leopold in Viljem avanturisti. 
Nekoč so morda sodelovali v bojih za babenberško dediščino, kasneje pa (na 
strani koroškega vojvode Ulrika) tudi v raznih drugih spopadih.157 Henrik se je 
po češkem prevzemu oblasti na Štajerskem odločil za lojalnost in službo nove-
mu vojvodi. Otokar Přemysl se mu je oddolžil tako, da mu je leta 1264 kot točaj 
oglejskega patriarha iz tega urada podelil nekaj fevdnih desetin, ki jih je prej imel 
Albert iz Koritnega.158 Svibenski so se v drugi polovici 13. stoletja udeležili tudi 
petih štajerskih deželnih zborov. Na enem izmed njih je štajerski glavar Bruno 
Olomuški prisodil Henriku III. izključno pravico do Podsrede.159 Medtem ko je 
bil Henrik torej privrženec češkega kralja, se je Viljem slednjemu po smrti ko-
roškega vojvode Ulrika začel krčevito upirati. Ko so štajerski in koroški plemi-
či septembra 1276 razglasili svojo privrženost Rudolfu Habsburškemu, sta bila 
tam oba brata, a je bil mlajši Viljem naveden pred Henrikom. Poleg tega se je 
Viljem nato dejavno vključil še v zadnje boje proti Otokarjevim četam oktobra 
1276.160 Svibenski v drugi polovici 13. stoletja na Štajerskem niso opravljali de-
želnih služb, prav tako pa niso ustanavljali samostanov. Ugled in premoženje za 
kaj takega so verjetno imeli, a so bili hkrati preveč neenotni za izpeljavo projekta 
takih razsežnosti.

155 Kos, Vitez in grad, 169–170, 216, 220–222, 227–231, 342, 348–350; Kos, Blesk zlate krone, 49.
156 MDC V, št. 391; Kos, Blesk zlate krone, 216.
157 Kos, Blesk zlate krone, 182–189.
158 UBSt IV, št. 128.
159 UBSt III, št. 155, 280; UBSt IV, št. 41–42, 179; Franz Krones, Urkunden zur Geschichte des Landesfür-

stenthums, der Verwaltung und des Ständewesens der Steiermark: von 1283–1411 in Regesten und 
Auszügen (Graz, 1899), št. 69 (dalje: Krones, Urkunden)

160 UBSt IV, št. 600; Kos, Blesk zlate krone, 213.
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4.
KRŠKI ŠKOFJE, NJIHOVI 

MINISTERIALI IN 
VKLJUČITEV LE-TEH V 
ŠTAJERSKO DEŽELNO 

ZVEZO

Nekateri izmed plemičev 13. stoletja so imeli v svojih rokah dosti več 
moči, kot bi smeli domnevati glede na njihov pravno formalni status. 
Če je bil tak plemič pravno formalno ministerial in iz nekega razloga 

ni hotel ubogati svojega gospoda, ga je lahko spričo svoje moči ignoriral. Drugi, 
šibkejši ministeriali so morali svoje gospode pač ubogati. Kot smo že povedali, so 
gospodje Ptujski v drugi polovici 12. stoletja na krškem gradu Kunšperk osnovali 
svojo stransko vejo. Prvi predstavnik le-te je bil Oton I. (1182–1251),161 sin Fri-

161 UBSt I, št. 619–620; MDC III, št. 1412, 1470; UBSt II, št. 26, 42; Gradivo V, št. 12; UBSt II, št. 54; MDC 
IV/1, št. 1539; Gradivo V, št. 51; UBSt II, št. 65; MDC IV/1, št. 1546; Gradivo V, št. 73; UBSt II, št. 70; MDC 
I, št. 412; UBSt II, št. 86; Gradivo V, št. 184; UBSt II, št. 118; MDC I, št. 436; UBSt II, št. 124; MDC I, št. 461; 
UBSt II, št. 146; UBSt Erg., št. 36; MDC IV/1, št. 1782; UBSt II, št. 166, 188; Gradivo V, št. 402, 403; MDC 
IV/1, št. 1899, 1900; UBSt II, št. 245; UBSt Erg., št. 39; MDC IV/1, št. 1938; UBSt II, št. 287, 288; Gradivo 
V, št. 558; UBSt II, št. 291, 293; MDC IV/1, št. 2110; UBSt II, št. 337, 338, 363; MDC IV/1, št. 2137; UBSt II, 
št. 366; Gradivo V, št. 697; MDC IV/1, št. 2193; Gradivo V, št. 739; MDC IV/1, št. 2209, 2212, 2265; UBSt 
II, št. 424, 426, 450, 452, 454; MDC IV/1, št. 2333; UBSt III, št. 4, 5; Gradivo V, št. 891; UBSt III, št. 51, 59; 
Ravnikar, Po zvezdnih poteh, 81.
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derika II. Ptujskega. Otonov brat Friderik III. je medtem ostal na matičnem Ptuju. 
Medtem ko so gospodje Ptujski, predvsem po letu 1200, svoje vezi s salzburško 
nadškofijo vedno bolj uspešno trgali in se pojavljali v okolici štajerskih vojvod,162 
tega za Kunšperške ne moremo reči. Oton I. se je namreč veliko pogosteje kot 
v spremstvu štajerskih vojvod163 ali krških škofov164 zadrževal v spremstvu salz-
burških nadškofov (oziroma pričal v njihovih listinah),165 čeprav je bil njegov 
domači grad Kunšperk eden izmed petih glavnih fevdov krške škofije.166 Razloga 
za to sta bila prav gotovo njegov salzburški ministerialni izvor in tudi dejstvo, da 
je bila krška škofija lastniška škofija salzburške nadškofije. Oton Kunšperški se 
je za razliko od svojih ptujskih sorodnikov v svetu političnih in vojaških intrig 
morda znašel nekoliko slabše, čeprav bi bilo čisto verjetno, da se je tudi on skušal 
čim bolj navezati na Babenberžane. Nazadnje ni imel moči, da bi se iztrgal salz-
burškemu vplivu.

Tudi gospodje Ranšperško-Lemberški so bili v začetku petdesetih let še trdno 
pod oblastjo krškega škofa.167 Nikolaj Lemberški pa se je krški oblasti očitno 
vedno bolj izmikal in se zatekal pod okrilje koroškega vojvode Ulrika III. Leta 
1258 je skupaj z Leopoldom Svibenskim že sodeloval v Ulrikovem napadu na 
salzburškega nadškofa Ulrika Sekovskega pri Radstadtu na Salzburškem. Ker je 
bil to ravno čas, ko je mladi ogrski kralj Štefan s svojo vojsko zasedal vojvodino 
Štajersko, je večina štajerskih deželanov v tistem trenutku podpirala njegovega 
zaveznika nadškofa Ulrika, čeprav se je kmalu potem ponovno uprla ogrski nad-
oblasti. Po besedah Otokarja iz Geule sta se Leopold in Nikolaj pri napadu pri 
Radstadtu še posebej izkazala, saj sta izid bitke obrnila v korist Korošcev, ko se je 
že zdelo, da so zmagali Štajerci.168

Razmere se po letu 1260, ko je oblast na Štajerskem prevzel češki kralj, niso kaj 
dosti spremenile. Vsaj ne takoj. Nikolaj Lemberški je bil na začetku z Otokarjem 
Přemyslom še zadovoljen (konec koncev je bil ta bratranec njegovih pokrovi-

162 Zehetmayer, Zu den steirischen Landtaidingen, 100–101, 105–106, 108.
163 Več babenberških listin, v katerih se pojavlja Oton Kunšperški, sta vojvoda Leopold VI. in njegov sin Friderik 

Prepirljivec izdala za oziroma v sodelovanju s salzburškim nadškofom Eberhardom II. (5) ali krškim škofom 
Henrikom II. (1). Glede na vse druge listine in Otonov izvor bi tako lahko sklepali, da se Oton v dotičnih prime-
rih v okolici avstrijsko-štajerskega vojvode ni gibal kot član njegovega spremstva, temveč kot član spremstva 
salzburškega nadškofa oziroma krškega škofa. Gradivo IV, št. 657, 659, 705; UBSt II, št. 65, 118; Gradivo V, št. 184; 
MDC I, št. 461; BUB II, št. 267–268, 271; SUB III, št. 962.

164 MDC I, št. 412, 461.
165 MDC III, št. 1430, 1470; UBSt II, št. 26, 42; Gradivo V, št. 12; UBSt II, št. 54; MDC IV/1, št. 1539; Gradivo 

V, št. 51; UBSt II, št. 65; MDC IV/1, št. 1546; Gradivo V, št. 73; UBSt II, št. 70, 86, 118; MDC I, št. 436; UBSt 
II, št. 124, 146; UBSt Erg., št. 36; MDC IV/1, št. 1782; UBSt II, št. 166, 188; SUB III, št. 792–793; MDC IV/1, 
št. 1938; UBSt II, št. 288; SUB III, št. 925; UBSt II, št. 291, 293; MDC IV/1, št. 2110; UBSt II, št. 337–338, 
366; SUB III, št. 938; MDC IV/1, št. 2193; SUB III, št. 962; MDC IV/1, št. 2209, 2212, 2265; UBSt II, št. 424, 
426, 450, 452, 454; MDC IV/1, št. 2333; UBSt III, št. 4–5; Gradivo V, št. 891; Gradivo VI, št. 16–18. 

166 MDC II, št. 602.
167 Gradivo VI, št. 141.
168 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 6077–6129, MGH Dt. Chron. 5/1, 80–81, 1418 (Übersicht über 

den Inhalt der Reimchronik); Kos, Blesk zlate krone, 208; Pirchegger, Steiermark 1, 229.
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teljev Ulrika in Filipa).169 Kljub svojemu krškemu ministerialnemu izvoru se je v 
šestdesetih letih mnogo raje zadrževal pri vojvodi Ulriku III.,170 medtem ko se je 
od svojega gospoda krškega škofa istočasno vedno bolj oddaljeval.171 Mnogo bolj 
kot pokorščina svojemu fevdalnemu gospodu so ga namreč zanimale viteške 
dogodivščine, ki jih je našel pri koroškem vojvodi. Podobno je ravnal tudi njegov 
manj znani sorodnik Henrik I. Helfenberški, ki je v istem obdobju prav pogosto 
pričal pri vojvodi Ulriku,172 v krških listinah pa ga najdemo mnogo redkeje.173 
Konec leta 1270 se je pojavil tudi pri kralju Otokarju Přemyslu.174

Uiti nadzoru krškega škofa in se zateči pod okrilje štajerskega (ali koroškega) 
vojvode ni v tem času uspelo (razen zgoraj omenjenim) nobenemu krškemu 
ministerialu. V šestdesetih letih zasledimo v nekaj štajerskih listinah še Otona 
II. Kunšperškega in njegovega sorodnika Henrika I. Rogaškega, za katera lahko 
sicer z gotovostjo rečemo, da Lemberških in Ptujskih po aktivnosti in moči v tem 
času še zdaleč nista dosegala. Sploh za Kunšperškega se zdi, da se krški (in ne več 
toliko salzburški) nadoblasti nikakor ni mogel izviti iz rok,175 čeprav je verjetno 
poskušal.176 Dejstvi, da je bil salzburškega ministerialnega rodu in da je bil njegov 
sedež Kunšperk krški fevd,177 mu pri njegovem navezovanju na trenutnega šta-
jerskega vojvodo pač nista mogli pomagati. Krški škofje so seveda morali poznati 
»ptujski primer«. Prav tako jim ni bilo po godu, da se je v spremstvo nekega druge-
ga gospoda (tokrat koroškega vojvode Ulrika) vključil Henrik I. Helfenberški,178 
da o Nikolaju Lemberškem sploh ne govorimo. Posledično so krški škofje napeli 
vse sile, da bi nad svojimi posestmi obdržali kar največ oblasti. Čeprav jim je to 
v nemirnem času interregnuma in vladavine češkega kralja mnogokrat uspevalo 
le z največjo muko,179 so bili Kunšperški eni izmed mnogih, ki so se jim morali 
ukloniti tudi tedaj. Glede na okoliščine bi Otonu II. pri osamosvajanju izpod kr-
ških škofov pomagala edino surova vojaška moč, ki je, kot kaže, le ni imel dovolj
.
Otona II. Kunšperškega zasledimo v decembra 1265 nastali listini, ki jo je v sklopu 
sklenitve premirja med krško škofijo ter grofi Pfannberškimi in Žovneškimi izdal 
koroški vojvoda Ulrik. Med pričami je Oton naveden čisto na zadnjem mestu. 
Nekoliko uglednejši položaj je očitno imel pol leta pozneje, ko je bil navzoč tudi 
na štajerskem sodnem zboru v Mariboru (kjer se je krški škof posebej spravil še z 

169 UBSt IV, št. 42.
170 MDC II, št. 617; MDC IV/2, št. 2814–2815, 2820; MDC II, št. 662; MDC IV/2, št. 2998–2999.
171 Gradivo VI, št. 141; MDC II, št. 617, 662.
172 MDC IV/1, št. 2619; UBSt IV, št. 5; MDC IV/2, št. 2814–2815, 2818, 2820, 2837; UBSt IV, št. 135; MDC II, št. 662; 

MDC IV/2, št. 2915; UBSt IV, št. 253; MDC IV/2, št. 2965; UBSt IV, št. 279, 284; MDC IV/2, št. 2975–2976, 2992, 
2998–2999, 3007; Kos, Vitez in grad, 287.

173 MDC II, št. 600, 608, 628, 661–662.
174 UBSt IV, št. 395–396.
175 UBSt III, št. 97; UBSt IV, št. 148, 154, 180–181, 201, 252, 286, 554.
176 UBSt IV, št. 148, 244.
177 Gradivo VI, št. 144.
178 Kos, Vitez in grad, 287.
179 Kos, Blesk zlate krone, 215–216.
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Žovneškima bratoma).180 Nekje v omenjenem desetletju je Oton Kunšperški te-
žišče svojega delovanja prestavil iz Koroške in Salzburške na današnjo slovensko 
Štajersko. Očitno se je pri upravljanju svojih posesti zapletel v spore z nekaterimi 
slavonskimi velikaši in v imenu svojega škofa Ditrika tudi vodil boje proti njim. 
Junija 1267 so Thomas comes de Morocha, Iuan comes filius Irizlay, Inus comes 
Zagrabensis et Barleus comes de Vrbouch v Zagrebu izstavili listino, s katero so 
razglasili podaljšanje premirja med krškim škofom Ditrikom II., Otonom II. Kun-
šperškim in možem po imenu Kench na eni strani ter banom Ernerijem (»… et ab 
altera Ernerium banum …«) na drugi strani. Domneval sem, da gre pri dotičnem 
Erneriju za Henrika II. iz rodu Gisingovcev, ki je med letoma 1267 in 1270 nosil 
naslov slavonskega bana. Po posvetovanju z dr. Marijo Karbić s Hrvatskega in-
stituta za povijest moram to tezo ovreči. Kakor pravi dr. Karbićeva, bi ime Erne-
rius težko pomenilo Henrika. Prej bi ga bilo po njenem mnenju mogoče enačiti 
z imenom Erne, morda iz ogrske rodbine Akos. Res je v omenjenem časovnem 
okviru in rodbini obstajal Ernej. Pred letom 1261 je nosil naslov transilvanske-
ga vojvode, imel je tudi funkcijo varaždinskega velikega župana (1251 in 1272). 
Po do zdaj znanih podatkih bo tako najbolj verjetno, da je šlo pri banu Erneriju 
prav zanj.181 Kakor koli že, Oton Kunšperški se je v šestdesetih letih očitno boril 
na strani in v službi krškega škofa. Bil je torej daleč od Nikolaja Lemberškega ali 
Henrika I. Helfenberškega, ki sta se – po svoji volji – pridružila nekemu drugemu 
mogočnemu gospodu in ki ju krški škof v praksi ni mogel prisiliti v pokorščino.

V nasprotju z Otonom II. Kunšperškim se je v tem času mnogo bolje znašel He-
nrik I. Rogaški. Čeprav se je Henrik pojavljal tudi ob krškem škofu,182 mu je sti-
ke z ogrskimi183 in zatem še s češkimi oblastmi očitno uspelo navezati brez ka-
kršnegakoli krškega posredovanja. Glavno vlogo je pri tem brez dvoma igralo 
dejstvo,184 da je bil Henrik štajerskega ministerialnega izvora, kljub temu da je bil 
njegov grad (vsaj s krškega zornega kota) obravnavan kot zelo pomemben krški 
fevd.185 Krški škof Ditrik ob koncu šestdesetih let še zdaleč ni bil tako vpliven kot 
koroški vojvoda ali štajerski deželni glavar, tako da Rogaškega ni zmogel v zado-
stni meri držati pod kontrolo.186 Krška oblast je v tem času na širšem savinjskem 
območju stala na zelo trhlih nogah in medtem ko je bil Oton Kunšperški tudi 
tedaj prisiljen ostati v krškem taboru,187 se je Henrik lahko čisto mirno opiral na 
svoje poreklo in se obnašal kot štajerski deželan.

180 UBSt IV, št. 148, 180–181; Obersteiner, Bischöfe von Gurk, 103.
181 UBSt IV, št. 252; Hrvatska enciklopedija 1, str. 94, geslo: Akos; Hrvatska enciklopedija 4, str. 198, geslo: Gisingovci; 

Ande Nazor in Zoran Ladić, Povijest Hrvata – ilustrirana kronologija; History of Croatians – illustrated chrono-
logy (Zagreb, 2003), str. 486 (Popis hrvatskih vladara, hercoga, banova, banskih namjesnika i kraljevskih kome-
sara / List of Croatian rulers, dukes, bans, ban’s administrators and royal commissioners – Slavonski banovi u 
vrijeme Anžuvinaca); Kos, Vitez in grad, 305.

182 MDC II, št. 600; UBSt IV, št. 148, 180–181.
183 Gradivo VI, št. 244a.
184 UBSt IV, št. 42, 179.
185 Gradivo VI, št. 144.
186  UBSt IV, št. 148–150, 179–181; Obersteiner, Bischöfe von Gurk, 103.
187 MDC V, št. 162; Kos, Blesk zlate krone, 215–216.
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Ko je koroški vojvoda Ulrik III. leta 1269 umrl in sta se za njegove posesti in na-
slove spopadla Otokar Přemysl in Filip Spanheimski, so razni mali plemiči na da-
našnjem slovenskem Štajerskem reagirali različno. Medtem ko je velik del salz-
burških in krških ministerialov diplomatsko čakal na razplet dogodkov, je nekaj 
idealističnih posameznikov stavilo na svoj pogum in se vpletlo v dogajanje. Pri 
teh je prednjačil predvsem gospod Nikolaj Lemberški, ki je skupaj z Viljemom 
Svibenskim in raznimi kranjskimi plemiči v začetku leta 1270 prisegel zvesto-
bo Filipu. Dejstva, da je njegov gospod krški škof Ditrik II. stopil na Otokarjevo 
stran, si Nikolaj najverjetneje ni preveč gnal k srcu, ampak se je, če sodimo po 
njegovih prejšnjih dejanjih, prežet z visokimi viteškimi ideali in spomini na stara 
zavezništva, pognal v boj. A položaja tudi on ni mogel obrniti v svojo korist. S 
svojim vihravim dejanjem je razmere le še poslabšal, tako zase kot za svojo rod-
bino.188 Nikolaj Lemberški in Viljem Svibenski sta se Otokarju Přemyslu upirala 
še jeseni 1270 (ko je češkemu kralju dejansko že uspelo, da si je zagotovil oblast 
nad spanheimskimi deželami), konec leta pa sta bila prisiljena zbežati na ogrski 
dvor. Tam sta bila v začetku očitno lepo sprejeta. V mirovni pogodbi s kraljem 
Štefanom V., julija 1271 v Pragi, je Otokar Přemysl dosegel, da je ogrski kralj Ni-
kolaju Lemberškemu in Viljemu Svibenskemu odrekel milost, varstvo in naklo-
njenost, ki sta jih do tedaj uživala na njegovem dvoru. Obljubil je tudi, da jima ne 
bo pomagal pri obrambi njunih gradov proti Otokarju Přemyslu.189

Nikolaj je bil zdaj dokončno brez mogočnih zaveznikov, na katere se je v pre-
teklosti lahko naslanjal, in njegovih pustolovščin je bilo neslavno konec.190 Ob-
staja sicer možnost, da je po izgonu iz Ogrske živel še več let ter ostal strupe-
ni sovražnik češkega kralja. Poleti 1274 se je v gornještajerskem Gössu zbralo 
štajersko plemstvo, kot kaže zato, da bi razpravljalo, kako se znebiti češke nad-
vlade (»Verschwörung der Edelherren«). Med njimi je bil tudi neki Nikolaus von 
Lengenburg,191 pri katerem je šlo po mojem mnenju še najverjetneje za obravna-
vanega Nikolaja Lemberškega, v tistem trenutku brez dvoma že zelo v letih. Tudi 
če je bil Nikolaj leta 1274 res še živ in v Gössu je verjetno umrl kmalu po tem, 
vsekakor pa do leta 1279. Septembra 1276, ko so se štajerski in koroški plemiči 
zbrali v Reinu, ga med njimi namreč ni več bilo.

V času po habsburški zmagi pri Dürnkrutu, ko je bilo zgodbe o osamosvajanju 
Nikolaja Lemberškega že konec, se v primeru kunšperškega osamosvajanja ni 
spremenilo kaj dosti. Kunšperški so se v tem času še vedno upirali nadoblasti 
krških škofov, vendar so pri tem doživljali neuspeh za neuspehom tako v sedem-

188 MDC V, št. 5, 14–16; Obersteiner, Bischöfe von Gurk, 104; Komac, Kranjska, 224–229.
189 MDC V, št. 78; Kos, Blesk zlate krone, 211.
190 MDC V, št. 391, 399; MDC VI, št. 447; Kos, Blesk zlate krone, 211, 216–218; Pirchegger, Untersteiermark, 

216; Dušan Kos, In Burg und Stadt: spätmittelalterlicher Adel in Krain und Untersteiermark, Institut für 
Österreichische Geschichtsforschung (Wien, 2006), 362; Kos, Vitez in grad, 231.

191 Muchar, Steiermark 5, 361; Krones, Vorarbeiten zur Quellenkunde, 71–72.
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desetih kot osemdesetih letih. V prvi polovici sedemdesetih let so se skušali od-
trgati od krške škofije in so proti tedanjemu škofu Ditriku celo vodili fajdo. Ta se 
je nekje do srede leta 1275 kot kaže končala njim v škodo. Oton III. in Friderik 
Kunšperška (sinova okrog 1270 umrlega Otona II.) sta leta 1288 morala celo 
obljubiti, da svojim ljudem ne bosta več dovoljevala obdelovati polj okoli Kun-
šperka, ki so tedaj pripadala krškemu škofu.192 Otona III. najdemo tudi v mirovni 
pogodbi med habsburško in salzburško stranjo iz maja 1293, ki je končala že 
omenjeni upor Štajercev in Korošcev proti habsburški in goriško-tirolski nado-
blasti v Vzhodnih Alpah. Oton je bil v pogodbi omenjen med uporniki (medtem 
ko je bil takratni krški škof Hartnid habsburški zaveznik).193 Očitno je Oton s 
pridružitvijo upornikom še vedno upal na večjo samostojnost od Krške škofije, 
vendar se mu je tudi ta (kot kaže zadnji) poskus slednjič ponesrečil.

Redki drugi krški ministeriali, namreč tisti, ki so za kaj takega sploh imeli dovolj 
moči, so po bitki pri Dürnkrutu verjetno prav tako skušali nadaljevati s svojo do-
sedanjo politiko, le da njihov neuspeh ni bil tako zelo očiten kot v primeru ne-
srečnih gospodov Kunšperških. V mislih imamo predvsem gospoda Henrika II. 
Helfenberškega, čigar politične zveze z vojvodino Koroško so segale še v čas nje-
govega istoimenskega očeta. Morda je sin v novonastali situaciji skušal navezati 
stike tudi z Goriško-Tirolskimi, novimi gospodarji v omenjeni vojvodini. Sku-
paj s svojim fevdnim gospodom krškim škofom Hartnidom Liechtensteinskim 
in Vulfingom Prežinskim (tudi krškim ministerialom) je bil namreč septembra 
1286 na dan ustoličenja Majnharda Goriško-Tirolskega navzoč v cerkvi pri Go-
spe Sveti.194 Kralj Rudolf Habsburški in novi koroški vojvoda Majnhard sta bila s 
krškim škofom Hartnidom na splošno v dobrih odnosih. Henriku II. Helfenber-
škemu je bilo to le v škodo, saj tako ni imel možnosti, da bi se z njuno pomočjo 
izmikal krški nadoblasti, kakor je to nekdaj lahko počel njegov oče. Na splošno 
gledano se zdi, da je bil Henrik II. v primerjavi s svojim očetom v veliko večji meri 
odvisen od volje krških škofov in sploh dosti manj politično aktiven.195

Na tem mestu je potrebno izpostaviti tudi dejstvo, da je bil iz rodu Helfenberških 
krški škof Henrik III.196 rojen morda v šestdesetih letih. Krški škofiji je načeloval 

192 Kunšperški so bili konec stoletja očitno v veliki denarni stiski in so oddaljene posesti prodajali. Friderik Kun-
šperški se je jeseni 1299 na sodnem zboru v Mariboru na primer moral odpovedati svoji četrtini na gradu Cmu-
rek (njegova žena Diemuta je bila namreč potomka Rajnberta II. Cmureškega) in je za to dobil 40 mark srebra. 
UBSt IV, št. 554, 562; MDC VI, št. 107; GZM II, št. 89, 90; MDC VII, št. 271; Kos, Vitez in grad, 305.

193 MDC VI, št. 256 (»… Besunder war ouch von der vorgenanten des ertzbischof von Saltzburch und dez hertzog Ot-
ten wegen sint in die sun genomen… Ot von Chunigsberch und all di, die an dez iungen hertzogen von Chaernten 
vanchnuss schuldich gewesen sint und ander ir haelfer und diner … von dez vorgenanten hertzogen von Osterich 
wegen sint in di sun mit namen genomen der bischof von Gurkk … «); Jaksch, Geschichte Kärntens 2, 139–140; Kos, 
Blesk zlate krone, 247.

194 MDC VI, 25, 27.
195 Henrik II. Helfenberški si je med drugim neuspešno prizadeval, da bi v svoje roke dobil krški grad Šalek. Škof 

Hartnid je leta 1287 namreč preprečil Sigfridu Šaleškemu, da bi ta omenjen grad podelil Henriku v zajem. UBSt 
IV, št. 554; MDC VI, št. 27, 61; Obersteiner, Bischöfe von Gurk, 122–123.

196 MDC VIII, št. 134 (»... debebat mittere episcopum de Gurgh (Henricum de Helfenberg antistitem Gurcensem) 
cum ...«).
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med letoma 1298 in 1326. Pred tem je bil od leta 1291 škof že v Lavantinski 
škofiji. Kot navaja Jakob Obersteiner je bil kasnejši krški škof Henrik Helfenber-
ški pred svojim imenovanjem za lavantinskega škofa salzburški stolni kanonik, 
kancler salzburškega nadškofa Rudolfa II. (1284–1290) in prijatelj Rudolfovega 
naslednika Konrada IV.197 Pri obravnavanem možu je šlo, kot se zdi še najbolj 
verjetno, za sina Henrika II., ki pa se je za hiter razvoj svoje cerkvene kariere mo-
ral zahvaliti bolj svojemu dedu kot očetu. Kot rečeno, je predvsem njegov ded v 
šestdesetih letih imel odlične veze s spanheimskim vojvodskim dvorom, zatem 
pa vsaj do neke mere tudi z Otokarjem Přemyslom.198 Prav to je moralo biti ključ-
no, da je bodoči škof – iz sicer bolj ali manj nepomembne rodbine – lahko dobil 
izobrazbo ter zatem priložnost za visoke cerkvene službe. Brez dedove pomoči 
mu oče tega ne bi zmogel omogočiti.

Do konca 13. stoletja so na krških posestih na današnjem slovenskem Štajer-
skem poleg že naštetih gradov zrasli še Kebelj, Anderburg, Lušperk, Kostrivnica, 
Lindek, Rifnik in Frajštajn. Ekenštajn in Šalek je škofija očitno dobila v roke že 
zgrajena. Medtem ko ji je nad Lindekom in Šalekom uspelo obdržati nesporno 
oblast, sta ji bila Anderburg in Rifnik nekaj časa na silo odvzeta, Lušperk je bil 
mariborski, Kebelj massenburški, Kostrivnica in Frajštajn žovneška, Ekenštajn pa 
vovbrški fevd.199 Ko govorimo o krških ministerialnih rodbinah na današnjem 
slovenskem Štajerskem kot o celoti, je na splošno mogoče reči, da so jih njihovi 
škofje v celotnem 13. stoletju dokaj uspešno držali pod svojo kontrolo. Povpreč-
ne krške ministerialne rodbine so bile v drugi polovici 13. stoletja precej šibke. 
Številni njihovi predstavniki so bili na lokalni ravni sicer pomembni, a se niso 
zmogli izviti izpod škofove nadoblasti in politično samostojneje delovati. Edi-
na izjema sta bila kot kaže že omenjena Nikolaj Lemberški in Henrik I. Helfen-
berški iz širše rodbine gospodov Ranšperških, ki pa sta svojo trenutno moč in 
svobodo izkoriščala za navezavo stikov s koroškim (ne pa mnogo nemirnejšim 
štajerskim) vojvodskim dvorom. Nekaj primerov, ko so se tudi nekateri drugi pri-
padniki krških ministerialnih rodbin pojavljali v okolici vojvod ali celo kronanih 
glav, sicer poznamo, vendar je hkrati popolnoma jasno, da so bili ti možje tam le 
kot člani spremstva krških škofov in ne kot samostojni akterji.

Med krškimi plemiči v spremstvu svojih škofov, ki so pričali pri vladarju ali voj-
vodi, je najprej treba omeniti Sigfrida Pilštanjskega, ki je leta 1170 pričal v listini 
cesarja Friderika Barbarosse, ki je takrat v Brežah izstavil listino za krško škofijo 
in kjer je bil navzoč tudi krški škof. Leta 1213 sta brata Ulšalk Ranšperški in Eber-
hard Lemberški pričala pri avstrijsko-štajerskem vojvodi Leopoldu VI. Krškega 
škofa tedaj ni bilo zraven, saj je bil po smrti škofa Valterja januarja 1213 krški 
škofovski sedež dolgo prazen. Njegov naslednik Oton I. je bil izvoljen šele dobro 

197 Več o poreklu krškega škofa Henrika III. glej: Bele, Posesti Krške škofije 2, 14, (opomba 75); Obersteiner, Bischöfe 
von Gurk, 127–136.

198 MDC II, št. 600, 608, 628, 661–662; UBSt IV, št. 395–396.
199 Bele, Posesti Krške škofije 1, 543–571; Bele, Posesti Krške škofije 2, 3–22.
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leto pozneje. Ko se je krški škof Ditrik II. leta 1265 v Mariboru (v navzočnosti 
škofa Bruna) spravil z Ulrikom I. Lemberškim in Leopoldom III. Žovneškim, sta 
bila navzoča tudi brata Volšalk in Albreht Ploštanjska. Ko je kralj Rudolf leta 1279 
posredoval v poravnavi med krškim škofom Janezom in nečaki Nikolaja Lem-
berškega, so v listini, ki jo je v ta namen izdal, pričali tudi Henrik Lindeški, Vulfing 
Prežinski in bizeljski gradiščan Eberhard. Vulfing je bil sedem let pozneje skupaj s 
svojim škofom Hartnidom in Henrikom II. Helfenberškim, kot že rečeno, navzoč 
v cerkvi pri Gospe Sveti na dan ustoličenja Majnharda Goriško-Tirolskega.200

V nasprotju z zgoraj naštetimi ministeriali so bili vsi imetniki krških fevdov (z 
izjemo Nikolaja Lemberškega in Henrika I. Helfenberškega), ki so v 13. stoletju 
delovali vsaj malo samostojneje, pripadniki (štajerskih ali svobodnih) rodbin. 
Tukaj mislimo predvsem na Rogaške, svobodne Žovneške in nenazadnje tudi 
Ptujske.201 Prav pripadnikom te skupine se je slednjič uspelo okrepiti do te mere, 
da so Krški škofiji njihove fevde zmogli tudi dejansko odvzeti in jih trdno držati 
pod svojo oblastjo. Krški ministeriali sami za kaj takega niso imeli moči. Njiho-
vi uspehi so bili redki in kratkotrajni ter so trajali kvečjemu slabi dve desetletji. 
Slednjič so se tudi oni – brez izjem – morali krškemu škofu podrediti ali pa so 
klavrno propadli.

200 MDC I, št. 264–265; UBSt II, št. 125; UBSt IV, št. 179–181; MDC V, št. 398–399; Obersteiner, Bischöfe von 
Gurk, 75–79.

201 UBSt III, št. 150, 219, 267; MDC IV/2, št. 3009.
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5. 
SALZBURŠKI MINISTERIALI 

TER NJIHOV VSTOP V 
ŠTAJERSKO DEŽELNO 

ZVEZO

Kakor Krška škofija, je skušal tudi Salzburg svoje ministeriale čim bolj drža-
ti pod kontrolo. Redki pa so se le uspeli izmuzniti. V primeru salzburških 
rodbin današnje slovenske Štajerske, ki so se v 13. stoletju vključile v šta-

jersko deželno zvezo, je šlo, kot že večkrat rečeno, izključno za gospode Ptujske. 
Rajhenburški za kaj takega niso imeli moči. Takoj po letu 1246, ko je salzburška 
nadškofija še zadnjič skušala zaustaviti to ptujsko vključevanje,202 so bili Ptujski v 
štajerski deželni zvezi zelo dejavni in so se vključevali v tako rekoč vse pomemb-
nejše štajerske politične zadeve. Na tem mestu je treba poudariti, da se skozi vse 
obravnavano obdobje tako pri salzburških kot krških ministerialih kaže splošen 
trend trganja vezi s svojo (nad)škofijo, kjer je to le mogoče. Rodbinam in po-
sameznikom, ki so za kaj takega imeli dovolj moči, se je očitno zdelo mnogo 
bolj privlačno vključevanje v spremstvo štajerskega ali koroškega vojvode, svo-
je (nad)škofe pa so zapuščali. Primera, kjer bi se ta proces odvijal (ali vsaj začel 
odvijati) v nasprotni smeri, ne poznamo. Prav v obravnavanem času je bil pred-
vsem spanheimski dvor v Šentvidu ob Glini še zadnji veliki center viteške dvorne 

202 Zehetmayer, Zu den steirischen Landtaidingen, 100–103, 111–112; Hajdinjak, Rajhenburški, 720–727.



birka
tudia
istorica
lovenica

Z
S

H
S

59

kulture v Vzhodnih Alpah.203 To je najverjetneje vplivalo na posameznike, ki so 
iskali viteško življenje. Primarni razlog za priključitev k štajerski deželni zvezi je 
po mojem mnenju tičal drugje, namreč predvsem v pravicah, ki jih je Štajercem 
zagotavljal Georgenberški ročin (ter njegova potrditev iz leta 1237). Ravno za-
radi teh pravic so se Ptujski najbrž že v babenberškem času skušali vključiti v 
štajersko deželno zvezo.  

Hartnid I. Ptujski je neposredno po smrti vojvode Friderika Babenberškega nekaj 
časa spadal v cesarjev tabor.204 Njegov sin Friderik (V.) se je kmalu zatem (kakor 
tudi Kolon II. Vuzeniški in Sigfrid Marenberški) pustil podkupiti s strani ogrskega 
kralja Bele (leta 1253) in vesel stopil na njegovo stran.205 Oče in sin sta delovala 
skladno. Poleg Ulrika I. Wildonskega je bil Hartnid I. očitno eden izmed vodilnih 
štajerskih plemičev, ki so približno v istem času ponaredili že omenjeno potr-
ditev Georgenberškega ročina s strani cesarja Friderika II. Georgenberški ročin 
(vstavljen v ponarejeno listino) je vseboval vrinek, ki je določal, da imajo Štajerci 
v primeru smrti starega vojvode brez moškega potomca sami pravico odloča-
ti o tem, kdo bo novi vojvoda.206 Omenjena potrditev je bila brez dvoma voda 
na mlin ogrskemu kralju, ki bi tako lahko s privoljenjem štajerskih deželanov 
postal njihov vojvoda. Hartnid se je omenjal med pričami potrditvene listine. S 
precejšnjo gotovostjo lahko domnevamo, da je bil med tistimi, ki so bili vplete-
ni v ponarejanje. Hartnidov slavni sin Friderik V. je med Ogri kmalu po miru v 
Budimu (1254) užival velik ugled. Kot rečeno je že januarja 1255 imel funkcijo 
štajerskega deželnega maršala. Friderik Ptujski, potomec velikih ogrskih sovra-
žnikov (katerega brat Hartnid II. je v preteklih letih nekaj časa paktiral s Čehi), je 
celo dosegel, da mu je kralj Bela leta 1255 v fevd podelil gradove Borl, Treun in 
Središče ob Dravi.207 Vse to se je torej zgodilo kljub dejstvu, da so Ptujski v celem 
stoletju pred tem dogajanjem Ogrom prizadejali mnogo gorja. Zadnje še najbolj 
govori v prid domnevi, da so imeli prav oni eno izmed glavnih (če ne celo vo-
dilnih) vlog med ponarejevalci, saj njihovi uspehi in visok status v času ogrske 
nadoblasti na Štajerskem sicer nikakor ne bi bili mogoči.

Ogrska stran se je kljub vsem svojim uslugam nazadnje zamerila tudi Ptujskim, 
ki so, ko se je na prelomu med letoma 1257 in 1258 začel protiogrski upor, po-
tegnili z uporniki. Ban Štefan je bil najprej pregnan iz Dravske doline, nato je 
pred Ptujskim, svojim nekdanjim zaveznikom in prejemnikom številnih milo-
sti, moral pobegniti še iz Maribora. Kralj Bela je bil zaradi tega poraza besen, nič 
manj pa dogajanje ni razkačilo njegovega sina in sovladarja Štefana V. Ta se je s 

203 Kos, Blesk zlate krone, 189.
204 Gradivo VI, št. 93.
205 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 2044–2123, MGH Dt. Chron. 5/1, 28 (»ouch sant der kunic riche 

bi im ein kreftigez guot, daz er nach des kuniges muot, den herren teilen solde...ich sag iu, welich er besande: in 
enphie vil frolich von Pettou her Friderich...von Seldenhoven her Kol, ze verfüeren daz werc...do kom der von 
Mernberc...«).

206 UBSt III, št. 50; Gradivo VI, št. 84; Spreitzhofer, Georgenberger Handfeste, 78–79, 90–91.
207 Gradivo VI, št. 84, 252, 259–260; UBSt III, št. 189.
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svojo vojsko odpravil nazaj na Štajersko in se (očitno predvsem Ptujskim) skušal 
maščevati za prejšnji poraz, ki ga je imel za gromozansko sramoto.208 Vsa stvar se 
je spremenila, ko je na prizorišče prispel salzburški nadškof Ulrik Sekovski in se 
s Štefanom dogovoril za zastavo Ptuja. Razmere so se zdaj v trenutku spremeni-
le209 in ko se je nadškof Ulrik odpravil proti Salzburgu, je bil med raznimi plemiči, 
ki so ga spremljali, celo Friderikov brat Hartnid II. Ptujski. Morda mu je milost pri 
ogrski strani izprosil prav nadškof Ulrik. Na poti je tik zatem prišlo do že ome-
njenega napada na nadškofa pri Radstadtu, v katerem so zmagale čete koroškega 
vojvode Ulrika.210 Hartnid II. Ptujski se od takrat dalje ne omenja več. Morda je v 
spopadu izgubil življenje.

Ogrske oblasti na Štajerskem je bilo poleti 1260 konec in decembra istega leta 
je v Gradec končno prišel novi vojvoda in kralj Otokar Přemysl. Med množico 
plemičev, ki so v tem času v štajersko prestolnico prišli k njemu iskat milosti, 
je bil tudi Friderik V. Ptujski. Očitno pri češkem kralju ni naletel na gluha ušesa 
in je kmalu zatem v Gradcu kupil tudi hišo.211 V šestdesetih letih srečujemo go-
spoda Friderika V. Ptujskega tako pri kralju Otokarju II. Přemyslu kakor tudi pri 
njegovih štajerskih glavarjih.212 Res v času češke vlade na Štajerskem ni opravljal 
nobene deželne funkcije, a je bil pri čeških oblasteh vseeno v velikih časteh. V 
nekem poročilu o svojih aktivnostih iz leta 1261 je takratni štajerski deželni gla-
var Vok Rosenberški kralju Otokarju Přemyslu med drugim priporočal, naj le-ta 
gospodom Rudolfu II. Stadeškemu, Frideriku V. Ptujskemu in Gotfridu II. Mari-
borskemu pošlje posebno pismo. V tem pismu naj se jim nato skrbno zahvali za 
razne njihove nasvete, pomoč in naklonjenost, ki so jo izkazali Voku, ter si na ta 
način pridobi njihovo naklonjenost in stanovitnost tudi za naprej.213 Iz danes 
ohranjenih virov nam ni znano, ali je Otokar Přemysl tako pismo potem tudi na-
pisal, a oddolžil se je Ptujskemu vsekakor. Leta 1263 je njegovo hišo v Dunajskem 
Novem mestu oprostil dajatev,214 istega leta pa je bil Friderik tudi pri njem na 
Češkem, kjer je kot član kraljevega spremstva pričal v dveh njegovih listinah.215 
Obe listini je kralj izdal v majhnem kraju Plasy, približno 20 km severno od Plzna, 
namenjeni pa sta bili za tamkajšnji cistercijanski samostan. Friderik, ki je bil ta-
krat očitno edini Štajerec v kraljevem spremstvu, je med navzočimi imel dovolj 
velik ugled, da je med 18 pričami sam pričal na devetem mestu.

Friderik V. Ptujski je Otokarju Přemyslu najverjetneje ostal blizu tudi v naslednjih 

208 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 5655–5854, MGH Dt. Chron. 5/1, 75–77, 1418 (Übersicht über 
den Inhalt der Reimchronik); Pferschy, Beurteilung, 372–373.

209 Štih, Salzburg na spodnještajerski Dravi in Savi, 188; Pirchegger, Pettau, 13–17.
210 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 5939–5940, MGH Dt. Chron. 5/1, 79, 1418 (Übersicht über den 

Inhalt der Reimchronik); Kos, Blesk zlate krone, 208; Pirchegger, Steiermark 1, 229.
211 V besedilu, ki govori o nakupu hiše v Gradcu, je Friderik še vedno označen kot mlajši. Njegov stric Friderik IV. je 

bil takrat namreč še živ. UBSt IV, št. 8, 13, 58; Zehetmayer, Zu den steirischen Landtaidingen, 103.
212 UBSt IV, št. 42–43, 86, 94, 162–163, 166, 179, 352, 390, 395–397.
213 UBSt IV, št. 43; Hoensch, Der goldene König, 119.
214 UBSt IV, št. 123 (»Item ain freybief von könig Gotagker under der mayestat umb ain hauss in der Neunstatt.«).
215 CDRB V, št. 386–387.
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letih. Slednjič je svoj dober odnos s kraljem kot kaže precenil in se nanj obrnil 
kot ovaduh, verjetno pričakujoč kakšno nagrado. Odnosi med Otokarjem Pře-
myslom in nekaterimi njegovimi štajerskimi ministeriali so sredi šestdesetih let 
namreč postajali nekoliko napeti. Otokar Přemysl se je večkrat skliceval na de-
želnoknežjo pravico do gradnje gradov in hkrati štajerskim deželanom omejeval 
samovoljno gradnjo le-teh. Že leta 1261 je Vok Rosenberški svojemu kralju po-
ročal, da se, po besedah »Ptujskega in Stadeškega«, pesnik Ulrik Liechtensteinski 
in Herand II. Wildonski nad njim pritožujeta. Bila sta očitno prepričana, da jima 
Otokar Přemysl krati pravice do njunih gradov.216 Po vrnitvi s svojega križarske-
ga pohoda v Prusiji, pozimi 1267/1268, se je Otokar Přemysl dokončno odločil 
napraviti konec nevšečnostim v zvezi z domnevno nedovoljenim grajenjem gra-
dov. V svoj tabor pred Vroclav je zato poklical pesnika Ulrika Liechtensteinskega, 
Heranda II. Wildonskega, grofa Bernharda Pfannberškega (in najverjetneje tudi 
njegovega brata Henrika) ter Vulfinga Stubenberškega. Zdi se, da je bil prepričan, 
da proti njemu kujejo zaroto, zato jih je dal skupaj z njihovim denunciantom 
Friderikom V. Ptujskim zapreti. V ječi so nato ostali približno pol leta, medtem 
jim je kralj odvzel in porušil več gradov.217

Friderik V. je bil vsekakor dovolj preračunljiv, da se po smrti koroškega vojvode 
Ulrika ni brezglavo vključil v boj med Filipom Spanheimskim in Otokarjem Pře-
myslom. Nikolajev neslavni konec je očitno deloval. Do konca svoje vladavine 
na Štajerskem (končala se je novembra 1276) Otokar II. Přemysl, kakor se zdi, ni 
imel več težav z vročekrvnimi prenapeteži. Oblast mu je sicer počasi in vztrajno 
polzela iz rok, vendar se lokalni plemiči vsaj na začetku niso več brezglavo spu-
ščali v boj z njim, ampak so se, kot kaže, predvsem okoriščali na račun raznih 
cerkvenih posesti.218 Friderika Ptujskega zasledimo pri češkem kralju tudi sep-
tembra 1272, le nekaj mesecev po smrti gospoda Sigfrida Marenberškega, ki ga 
je Ptujski vsekakor moral tudi osebno poznati.219 Po padcu Nikolaja in Sigfrida je 
bil, vsaj na videz, do leta 1274 še v Otokarjevem taboru. Kdaj je prestopil k Rudol-
fu, je težko reči. Morda se je to zgodilo že do prve polovice leta 1275, ko je salz-
burški nadškof pozival kralja Rudolfa, naj njemu in svojim zaveznikom v Vzho-
dnih Alpah pomaga proti češkim silam. Kdo so v tistem trenutku bili Rudolfovi 
vzhodnoalpski zavezniki, ne izvemo, saj jih nadškof v svoji listini poimensko ne 
omenja. Bilo bi sicer možno, da je bil Friderik V. Ptujski med njimi, a je po drugi 
strani mnogo bolj verjetno, da je taktno čakal na vojaško posredovanje rimskega 
kralja in zaradi trenutne češke premoči ni hotel še on nositi glave naprodaj.220

Friderikova odločitev za prestop v Rudolfov tabor je morala pasti v drugi polovi-
ci leta 1276, ko so se bojne operacije proti kralju Otokarju II. Přemyslu že začele 

216 UBSt IV, št. 43; Dopsch, Länder und Reich, 457.
217 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 9778–10007, MGH Dt. Chron. 5/1, 129–132.
218 MDC V, št. 143, 150, 172, 178, 202, 208, 368–369, 469; Kos, Blesk zlate krone, 215–216; Jaksch, Geschichte Kärn-

tens 2, 76–77; Obersteiner, Bischöfe von Gurk, 104.
219 UBSt IV, št. 463.
220 Glede na dejstvo, da je Otokar od plemstva in mest v Avstriji, na Štajerskem, Koroškem in Kranjskem v približno 

istem času jemal talce, je tudi to utegnilo vplivati na Friderikovo odločitev. MDC V, št. 169–170.
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in so bili Čehi pregnani iz vojvodine Štajerske. Vsekakor se je to zgodilo do sep-
tembra istega leta, ko je bil Friderik Ptujski eden tistih, ki so se v reinskem samo-
stanu zavezali, da bodo služili Habsburžanu. Med prisotnimi Štajerci in Korošci 
je bil omenjen na zelo uglednem mestu, namreč neposredno za grofoma Vovbr-
škim in Pfannberškim. Nato se je s svojimi vojaki aktivno vključil v dogajanje in 
bil jeseni 1276 (podobno kot gospod Kolon III. Vuzeniški) navzoč pri vojaških 
akcijah in pogajanjih med habsburško in přemyslidsko stranjo v Avstriji.221 Med-
tem ko je tja sam pripeljal dvesto mož, jih je grof Henrik Pfannberški pripeljal 
tristo, Hartnid III. Wildonski pa nekaj več kot sto.222 Še sredi februarja 1277 se je 
Friderik zadrževal pri kralju Rudolfu na Dunaju. Najpozneje ob tej priložnosti se 
je Habsburžanu uspel priljubiti dovolj, da je od njega dobil celo funkcijo štajer-
skega deželnega sodnika (1277–1279).223

Ni gotovo, da se je Friderik V. Ptujski (zdaj vsekakor že nekoliko v letih) udeležil 
tudi bitke pri Dürnkrutu, čeprav bi vsekakor bilo mogoče, da je bil tudi tam. Po-
datek o tem dobimo iz Avstrijske rimane kronike. Kronist Otokar iz Geule v njej 
namreč navaja, da sta dva plemiča, očitno nekje na začetku bitke oziroma zelo 
kmalu pred tem, odvrgla svoje ščite in zbežala. Imen dotičnih plemičev kronist 
ne omenja, najdemo pa v njegovi kroniki vsaj opise njunih ščitov. Drugi ubežnik 
je bil očitno Štajerec, močan in velik, v svojem grbu je imel črnega črva na rumeni 
podlagi.224 Glede na ta opis bi torej lahko šlo za gospoda Friderika V. Njegov oče 
Hartnid I. Ptujski je, po pridobitvi gradu Vurberk (Wurmberg) v štiridesetih letih, 
namreč začel kot grb uporabljati črnega črva (oziroma zmaja) z zavitim repom 
na zlati podlagi.225 Kljub opisu, ki ga v kroniki srečamo, je po drugi strani malo 
verjetno, da bi Ptujski, v strahu pred smrtjo, v bitki zbežal z bojišča – kar bi bilo 
v tistem času obravnavano kot nadvse strahopetno in vsega zaničevanja vredno. 
Friderikov veliki ugled se v času po bitki namreč ni niti malo zmanjšal. Kralj Ru-
dolf mu je okrog leta 1278, morda prav zaradi zaslug pri Dürnkrutu, dovolil ob 
ogrski meji zgraditi grad Ormož (ki je po svojem graditelju dobil ime Friedau).226

Gospodje Ptujski navedbe v Avstrijski rimani kroniki seveda niso bili veseli. Ka-
kor navaja Hans Pirchegger, so zato njeno besedilo (morda s pomočjo pesnika 
Henrika iz Mügelna) dali popraviti, tako da so odstranili vse zase obremenilne 
dele in jih nadomestili s pohvalami.227 Za dejstvo, da domnevna strahopetnost 
Friderika Ptujskega v večini ohranjenih rokopisov Otokarjeve Avstrijske rima-
ne kronike ni omenjena, je po mnenju Borisa Hajdinjaka najverjetneje zaslužen 

221 MDC V, št. 211, 215–216; Dopsch, Länder und Reich, 473–474; Hoensch, Der goldene König, 223.
222 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 14586–14597, MGH Dt. Chron. 5/1, 193, 1420 (Übersicht über 

den Inhalt der Reimchronik); Pirchegger, Steiermark 1, 246–247; Pirchegger, Pettau, 13–14.
223 MDC V, št. 254; Niederstätter, Österreich, 327; Mell, Verwaltungsgeschichte der Steiermark, 171.
224 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 15971–15984, MGH Dt. Chron. 5/1, 211, 1421 (Übersicht über 

den Inhalt der Reimchronik); Hajdinjak, Vidmar, Gospodje Ptujski, 20; Pirchegger, Steiermark 1, 256.
225 Kos, Vitez in grad, 357, 400–401.
226 Pirchegger, Steiermark 1, 256 (opomba 26); Hajdinjak, Vidmar, Gospodje Ptujski, 20, 22.
227 Pirchegger, Steiermark 1, 256 (opomba 26).
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Herdegen I. Ptujski (1319–1353), Friderikov vnuk in dedni štajerski maršal.228 
Joseph Seemüller, ki je leta 1890 pripravil kritično izdajo Avstrijske rimane kro-
nike, je domneval, da je pri ponarejevalcu šlo za Hartnida Ptujskega (IV. ali V.?).229 
Kakor koli že, Friderik V. se po bitki pri Dürnkrutu, kot vse kaže, ni nehal poja-
vljati v Rudolfovih listinah (kjer ga najdemo že prej), poleg tega je obdržal tudi 
mesto štajerskega deželnega sodnika.230 Z Rudolfovo pomočjo se je po letu 1279 
(neuspešno) skušal celo otresti fevdne vezi s salzburškim nadškofom in si ptujski 
grad z mestom in gospostvom prisvojiti kot svojo last.231 S precejšnjo gotovostjo 
lahko torej zaključimo, da si gospodje Ptujski pri Dürnkrutu z begom oziroma 
strahopetnostjo najbrž niso nakopali sramote oziroma da pri drugem izmed 
ubežnikov, omenjenih v Avstrijski rimani kroniki, v resnici ni šlo za enega izmed 
njih.232 

Vojvoda Albreht je bil konec osemdesetih let zapleten v spopade z Ogri. Med 
njegovimi zavezniki so bili tudi Ptujski (očitno Friderik VI. in Hartnid III.), ki so 
avstrijskemu vojvodi proti ogrski nevarnosti, kot kaže, pomagali tudi sredi leta 
1291 (torej tik preden je Albreht prišel v spor s štajerskim plemstvom).233 Kar se 
tiče ptujske udeležbe v neposredno zatem nastalem protihabsburškem uporu, je 
nekoliko težje soditi. V mirovni pogodbi med habsburško in salzburško stranjo, 
iz maja 1293, niso omenjeni ne na eni ne na drugi strani. Razlog za njihovo do-
mnevno odsotnost je bil, kot se zdi, čisto družinske narave. Stari Friderik V., iz-
kušeni vojak, politik in predvsem pragmatični spletkar, je sredi leta 1288 namreč 
umrl.234 Njegova sinova Friderik VI. (1279–1304) in Hartnid III. (1284–1316) 
očetu nista bila popolnoma dorasla in njegovih političnih uspehov nista zmogla 
nadaljevati. V času protihabsburškega upora sta bila očitno preveč zaposlena z 
deljenjem obsežnih družinskih posesti, da bi se (na eni ali drugi strani) vpletla še 
vanj. Očetove posesti sta si novembra 1293 dokončno razdelila. Posledično sta 
nastali vurberška (Friderik) in ptujsko-ormoška veja rodbine (Hartnid).235

Jeseni 1309 se je proti vojvodi Frideriku dvignil upor v vojvodini Avstriji. Fride-
rikovi zavezniki so pod vodstvom štajerskega deželnega glavarja Ulrika Walseej-
skega nato vdrli v Avstrijo in upor je bil razmeroma hitro zadušen.236 Med Fride-

228 Hajdinjak, Vidmar, Gospodje Ptujski, 22.
229 Ottokars Österreichische Reimchronik, MGH Dt. Chron. 5/1, XLII (»Welcher Pettauer jenes interesse an der Rchr. 

nahm, dass er sie abschreiben ließ kann freilich nur erraten werden: ich denke an Hertnit von Pettau, dem 1369 
Heinrich von Mügeln seine übersetzung des Valerius Maximus widmete.«); Hajdinjak, Vidmar, Gospodje Ptujski, 
25.

230 MDC V, št. 253–254, 263, 349, 400, 406; Mell, Verwaltungsgeschichte der Steiermark, 171 (besedilo in opomba 
56).

231 Weiss (CD-ROM), str. 64; REDS I, št. 1219, 1221, 1248–1250; Štih, Salzburg na spodnještajerski Dravi in Savi, 188; 
Hausmann, Der Streit Friedrichs von Pettau, 263–285.

232 Pirchegger, Steiermark 1, 256; Hajdinjak, Vidmar, Gospodje Ptujski, 20.
233 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 42810–42814, MGH Dt. Chron. 5/1, 555, 1425 (Übersicht über 

den Inhalt der Reimchronik); Pirchegger, Steiermark 2, 8; Niederstätter, Österreich, 99.
234 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 42810, 42815, MGH Dt. Chron. 5/1, 555, 1425 (Übersicht über 

den Inhalt der Reimchronik); Pirchegger, Pettau, 17.
235 Hajdinjak, Vidmar, Gospodje Ptujski, 6–7, 20; Pirchegger, Pettau, 17.
236 Niederstätter, Österreich, 117–118.
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rikovimi koroškimi in štajerskimi privrženci sta bila tedaj tudi »gospoda Ptujska« 
(torej Hartnid III. in njegov sin Herdegen I.), ki sta šla s svojimi silami v boj za 
vojvodovo stvar.237 Ptujski so v naslednjih desetletjih še vedno bili del visokega 
štajerskega deželnega plemstva, nosili so pomembne naslove in bili tesno pove-
zani z Dunajem ter tamkajšnjim dvorom. Čeprav Ptuj ni bil njihova lastnina, so se 
do tega časa že povsem izločili iz spremstva salzburških nadškofov, ki niso imeli 
nobene možnosti, da bi jih ponovno spravili pod svojo oblast.

Med salzburškimi ministeriali današnje slovenske Štajerske poleg Ptujskih skoraj 
ni bilo posameznikov, ki bi v drugi polovici 13. stoletja s svojo nadpovprečno ak-
tivnostjo ali veliko vojaško močjo opozorili nase. Velika izjema je bil v šestdesetih 
in sedemdesetih letih gospod Ekehard iz Dobrenja pri Spodnji Kungoti. Ekehard 
je sicer imel močne zveze na Štajerskem,238 vseeno pa je večji del svoje politične 
kariere preživel pod okriljem salzburškega nadškofa.239 O njegovem skoraj ne-
verjetno velikem ugledu govori dejstvo,240 da je bil med pričami v salzburških in 
štajerskih listinah na uglednejših mestih in celo pred številnimi mogočnimi de-
želnoknežjimi ministeriali.241 Stik s takratnim štajerskim deželnim vrhom je imel 
že vsaj od sredine petdesetih let,242 v začetku šestdesetih pa je v Gradcu že igral 
vlogo enega izmed razsodnikov v nekem sporu salzburškega nadškofa Ulrika 
Sekovskega.243 Leta 1269 se je pojavil pri olomuškem škofu Brunu,244 naslednje 
desetletje pa je razsojal v nekaj odmevnih sodnih primerih kot eden najodlič-
nejših salzburških ministerialov.245 Po naročilu takratnega štajerskega deželnega 
glavarja, Milote z Dedic, je avgusta 1275 skupaj z notarjem Iringom in maršalom 
Brevikom celo vodil štajerski sodni zbor, kjer so se bratje Massenberški (člani 
štajerske deželne zveze),246 pravdali s sekovskim stolnim kapitljem.247 Kljub vse-
mu je bil gospod Ekehard Dobrenjski le posameznik. Rodbina po njegovi smrti 
očitno ni nadaljevala kot politična sila in je ostala pod salzburško oblastjo.248 Na-
sploh lahko na tem mestu zaključimo, da je bil gospod Friderik V. Ptujski v pet-
desetih in šestdesetih letih (in tudi pozneje) edini izvorno neštajerski ministerial 
(sicer v tem času že trdno v štajerskih vrstah), ki je že imel odmevne prednike 
in ki hkrati v svojem času ni le sedel na njihovih lovorikah, temveč je k moči in 
slavi svoje rodbine tudi sam zelo aktivno prispeval. Kot je do sedaj že očitno, se 
pri tem nikoli ni oziral na obljube, dane v preteklosti, temveč se je – najbrž brez 

237 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 98390–98425, MGH Dt. Chron. 5/2, 1275, 1437 (Übersicht über 
den Inhalt der Reimchronik).

238 UBSt IV, št. 469, 518, 569, 589, 591.
239 UBSt IV, št. 131, 119, 223, 289, 328, 400, 424, 434, 575, 591; SUB IV, št. 115; MDC V, št. 595.
240 UBSt IV, št. 518, 591.
241 UBSt IV, št. 223, 289, 328, 346, 424, 434, 469, 518, 575; Kos, Vitez in grad, 265.
242 UBSt III, št. 202.
243 UBSt IV, št. 119; Kos, Vitez in grad, 265. 
244 UBSt IV, št. 346.
245 UBSt IV, št. 400, 456, 569, 589; Kos, Vitez in grad, 265.
246 UBSt IV, št. 41–42, 86, 94, 352.
247 UBSt IV, št. 569; Krones, Vorarbeiten zur Quellenkunde, 72.
248 MDC V, št. 621.
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pretirano slabe vesti – obračal k vedno novim gospodarjem, če so mu v zameno 
le ponujali dovolj ugodnosti.

Pri obravnavi salzburških ministerialov ter njihovega vključevanja v štajersko de-
želno zvezo je treba opozoriti še na položaj deželskega sodišča v salzburških Bre-
žicah. Decembra 1277 je gospod Henrik Planinski v salzburških Brežicah prevzel 
gradiščanstvo s tamkajšnjim deželskim sodiščem.249 Brežiško deželsko sodišče 
(ki bi praviloma moralo biti pristojno le za kazenske zadeve neprivilegiranih slo-
jev) je bilo v tistem trenutku očitno tudi sodna instanca za tamkajšnje lokalno 
plemstvo, kot nekakšno ograjno sodišče.250 Pri gospodu Henriku Planinskem je 
sicer šlo za Henrika IV. Svibensko-Planinskega, sina Henrika III. Svibenskega. He-
nrik III. je bil dolgo časa na strani kralja Otokarja Přemysla,251 a je zatem zamenjal 
strani in se, očitno skupaj s sinom, pridružil habsburškemu taboru. Čeprav se je 
njegov stric Viljem I. konec desetletja uspel zameriti kralju Rudolfu,252 Henrik IV. 
leta 1277 še ni imel razloga, da bi skušal (četudi implicitno) delovati proti habs-
burški strani in salzburškemu nadškofu pomagal zgraditi deželnogosposki polo-
žaj ob Savi. Sam salzburški nadškof (Friderik II. Walchenski) je imel za kaj takega 
še manj razlogov. V preteklih letih je bil velik habsburški zaveznik,253 prav tako 
pa je Rudolfovim sinovom še nekaj mesecev pred nastankom omenjene listine 
podelil salzburške fevde, ki so jih pred tem imeli avstrijski, štajerski in koroški 
vojvode.254

Konec leta 1277 je bil čas, ko je bila politična situacija na področju današnje 
slovenske Štajerske še zelo napeta. Ne glede na uklonitev češkega kralja dobro 
leto pred tem, je bilo Rudolfu zdaj že jasno, da se bo z njim treba soočiti tudi 
na bojnem polju. Čeprav je za Avstrijo, Štajersko, Koroško, Kranjsko in Sloven-
sko marko že razglasil deželni mir,255 se je v trenutku, ko je dotična listina nasta-
la, najverjetneje bolj ukvarjal z iskanjem zavezništev, kot pa urejanjem razmer 
v Vzhodnih Alpah. Če je za omenjeno Henrikovo listino sploh vedel (kar pa je 
zelo malo verjetno), ji morda sploh ni nasprotoval. Brežiško sodišče bi, glede na 
dikcijo listine, kot sodna instanca prišlo v poštev sicer le za tamkajšnje lokalno 
plemstvo (»…nobiles per districtum domini mei…«),256 a tudi omenjeno lokalno 
plemstvo se v tistem trenutku morda ni moglo obrniti na neko drugo sodišče 
oziroma na lipniškega vicedoma. Štajerska še ni imela novega vojvode, Rudolf 
sam pa je bil prezaposlen z drugimi problemi. Naslednji štajerski sodni zbor se je 
zgodil šele slabi dve leti zatem (namreč oktobra 1279 v Gradcu).257 Glede na to, 

249 SUB IV, št. 92.
250 Zehetmayer, Zu den steirischen Landtaidingen, 106; Štih, Salzburg na spodnještajerski Dravi in Savi, 197.
251 MDC V, št. 154.
252 UBSt IV, št. 600; MDC V, št. 398–399; Obersteiner, Bischöfe von Gurk, 112–113.
253 Wagner, Interregnum, 446–449.
254 SUB IV, št. 91.
255 MDC V, št. 224.
256 SUB IV, št. 92.
257 Krones, Vorarbeiten zur Quellenkunde, 73.
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da se brežiško deželsko sodišče slednjič nikdar ni razvilo v ograjno sodišče nove 
dežele, sklepam, da je šlo le za začasno ureditev po sili razmer, ki pa je morala biti 
zelo kratkega veka.

Posesti najpomembnejših rodbin na današnjem slovenskem Štajerskem leta 1311 (Avtor: Martin Bele)
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6.
POLITIČNI PREMIKI 

SVOBODNIH GOSPODOV 
ŽOVNEŠKIH

Različne plemiške družine so v podobnih trenutkih ubirale zelo različne ta-
krtike. Medtem, ko so se nekateri trudili bili čim bolj v središču dogajanja, 
so drugi ostajali na obrobju in se čim bolj izogibali konfliktom. Medtem, 

ko so eni kar prekipevali od dejavnosti, je bilo druge videti mnogo manj. Tako je 
bilo tudi z Žovneškimi in Ptujskimi. Medtem ko so se Ptujski vso drugo polovico 
13. stoletja aktivno vključevali v štajersko politiko, so se Žovneški držali v ozad-
ju. Po njihovi že omenjeni udeležbi na štajerskem sodnem zboru, leta 1265, o 
njihovem sodelovanju v štajerski politiki ne slišimo nič več kot desetletje. Svoj 
položaj, premoženje in pravni status so uporabljali za sorazmerno samostojno 
politiko.258 Eden izmed njih (namreč Leopold III.) se je na strani kralja Rudolfa 
šele leta 1278 udeležil bitke pri Dürnkrutu, vendar je bilo to tudi vse. Ko se je dve 
leti prej v Reinu zbrala množica raznih plemičev, da bi se tam slovesno izrekla 
za habsburško stran, ni bilo med omenjenimi nikogar iz Žovneške rodbine.259 
Prav tako se pred in po bitki Žovneški sploh niso pojavljali v Habsburžanovem 
spremstvu. Leopoldov brat Gebhard je tri leta po bitki po Rudolfovem naročilu 
moral krškemu škofu celo vrniti Rifnik.260 To je tudi edini primer v času med le-

258 Dopsch, Die Freien von Sannegg, 30, 35.
259 CKL, št. 48; Kos, Blesk zlate krone, 215. 
260 CKL, št. 49; Kos, Vitez in grad, 364. 
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toma 1278 in 1308, ko je gospode Žovneške na podlagi ohranjenih virov sploh 
možno omenjati v isti sapi s Habsburžani. V osemdesetih letih Albrehtu tako niso 
pomagali v bojih z Ogri, pa tudi protihabsburškega upora v začetku devetdesetih 
let se niso udeležili, vendar nas to dejstvo zaradi njihove takratne splošne odda-
ljenosti od štajerske politike ne preseneča. 

Z začetkom 14. stoletja je nastopil čas, ko so se tudi gospodje Žovneški končno 
vpletli v štajersko politiko. Ulrik II. Žovneški (1275–1316) se je v času habsbur-
ških bojev za češko krono dokončno odločil za njihovo stran in tako zarisal po-
litične smernice svoji rodbini vsaj za naslednjih nekaj desetletij. Kot je že znano, 
je dober teden pred smrtjo kralja Albrehta njegovemu sinu Frideriku predal svoja 
alodialna posestva v Spodnji Savinjski dolini in se vključil v štajersko deželno 
zvezo.261 Pri pravkar omenjenem dejanju je brez dvoma šlo za čisto politično 
potezo, ki jo je moral Ulrik prej vsekakor dobro premisliti in ki mu je mogla v 
takratni situaciji le koristiti. Ta sprememba (poleg rodbinskih povezav z grofi 
Vovbrškimi) je v letih, ki so sledila, najbolj pripomogla k žovneškemu blisko-
vitemu političnemu vzponu, ki se je glede na ohranjeno listinsko gradivo začel 
prav v tem času.262 Ulrik se je po aprilu 1308 večkrat pojavil v družbi Štajercev in 
celo v nekaj habsburških listinah, kar je bilo za njegovo rodbino nekaj razmero-
ma novega.263 Isto lahko pozneje trdimo tudi za njegovega sina Friderika I., ki je 
leta 1314 od avstrijsko-štajerskega vojvode Friderika Habsburškega kot plačilo 
za zvesto službo (morda v bojih proti silam koroškega ali bavarskega vojvode) 
dobil razne pravice za sto štirideset mark srebra.264

Ulrik II. Žovneški se je v boje za češko krono na habsburški strani vključil že 
leta 1307, ko je skupaj z grofi Vovbrškimi pritisnil na benediktinski samostan 
v Gornjem Gradu, o čemer je pisal že Tone Ravnikar.265 Glede njegove vplete-
nosti v ostale boje poroča Avstrijska rimana kronika. Prva tamkajšnja omemba 
gospodov Žovneških oziroma konkretno Ulrika II. se nanaša na čas po smrti kra-
lja Albrehta I. Privrženci vojvode Henrika so na Koroškem takrat namreč znova 
postali aktivni. Vojvoda Friderik Habsburški je svojim hrvaškim zaveznikom Ba-
bonićem, krškemu škofu Henriku III.266 in grofu Frideriku Vovbrškemu naročil, 
naj osvojijo Slovenj Gradec, podpisano je bilo premirje,267 grad in mesto pa je 
zatem dobil v upravo Ulrik II. Žovneški. Vojvoda Friderik je moral Žovneškemu 
(ki v času samega obleganja, kakor se zdi, ni bil prisoten) v tej težki situaciji še 
posebej zaupati, saj bi pravkar osvojeno mesto v nasprotnem primeru zaupal ka-
kšnemu bolj preverjenemu Štajercu ali Korošcu.

261 CKL, št. 80.
262 Kos, Vitez in grad, 260–261.
263 CKL, št. 82–83, 85–86, 97–102.
264 CKL, št. 107, 127, 131, 133.
265 Ravnikar, Gornji Grad, 109–114.
266 MDC VII, št. 204, 262–264, 556, 576; RHSt I, št. 356–357; MDC VIII, št. 134.
267 RHSt I, št. 20, 22–23.
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Janez Mlinar vrstice v Avstrijski rimani kroniki razume,268 kot da je Žovneški po 
osvojitvi in sklenitvi premirja dobil v upravo grad in mesto (Slovenj Gradec).269 
Franz Krones iste vrstice očitno interpretira nekoliko drugače in navaja, da je 
vojvoda Friderik Habsburški Žovneškemu (spomladi 1308) predal v oskrbo 
osvojene gradove in mesta (»was er an Burgen und Städten erobert hatte«) in se 
potem odpravil nazaj v Gradec. V Gradec mu je nato, glede na Kronesovo inter-
pretacijo, sledil Ulrik Žovneški in mu tam izstavil listino, s katero mu je predal 
svoje alode.270 Spet drugače je s Hansom Pircheggerjem, ki navaja, da je Žovneški 
vojvodi predal svoje alode, vojvoda pa mu je za to prepustil vse v Savinjski dolini 
(!) osvojene gradove in mesta v varstvo. Pirchegger citira sicer iz Kronesa, vendar 
Krones sam ne omenja Savinjske doline.271 Te tudi sam ne vidim nikjer omenjene 
v besedilu Avstrijske rimane kronike. Tako iz Kronesa kot Pircheggerja citira še 
Heinz Dopsch in sprejema navedbo, da je Ulrik Žovneški od habsburške strani 
dobil v oskrbo vse v Savinjski dolini osvojene gradove in mesta.272

V publikaciji »Regesten des Herzogtums Steiermark 1308–1319« je dotično 
obleganje Slovenj Gradca postavljeno v julij 1308,273 temu pa neposredno sle-
di vojvodova predaja gradov in mest gospodu Ulriku Žovneškemu. Žovneški je 
vojvodi Frideriku Habsburškemu svoje alode predal že aprila (istega leta),274 zato 
predaja alodov vojvodi s strani Ulrika Žovneškega ni mogla biti mišljena kot pro-
tiusluga za pred tem zaupane gradove in mesta. Prej obratno. Prav tako ni nobe-
nih indicev, da je bila posest, ki jo je vojvoda Friderik zaupal Ulriku Žovneškemu, 
prav v Savinjski dolini. Se pa prevzetje osvojenih posesti s strani Ulrika Žovne-
škega v Avstrijski rimani kroniki omenja neposredno po opisu osvojitve Slovenj 
Gradca (kot je to razvidno v publikaciji »Regesten des Herzogtums Steiermark«). 
Slovenj Gradec je najverjetneje tudi mišljen z besedami burg und stet. Iz vsega 
povedanega je najbolj verjetno, da bo najbližje resnici Mlinarjeva interpretacija 
in da je šlo ves čas očitno res samo za Slovenj Gradec brez kakršne koli povezave 
s Savinjsko dolino. Dotične besede v Avstrijski rimani kroniki pa drugače inter-
pretira Miha Kosi. Po njegovem je bil Ulrik Žovneški tisti, ki je zasedel gradove 
in mesta, vojvoda Friderik pa tisti, ki so mu bili ti gradovi predani.275 Sam besed 
v kroniki ne razumem tako. Zdi se mi najbolj verjetno, da je kot tisti, ki je grad 
in mesto dobil, mišljen Ulrik Žovneški (»von Sauneck hern Uolrich…«), vojvoda 
Friderik pa kot tisti, ki je omenjeno predajal. Na koncu se moram torej še vedno 

268 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 95645–95656, MGH Dt. Chron. 5/2, 1240–1241 (»hiemit laz 
wor daz varn. wie di hern gebarn? irhalp niht beleip, den fride man verschreip und bestætigt in vil wol zwischen 
in, und komen her wider sa. nu beleip ouch niht lenger da der herzog Friderich. von Sauneck hern Uolrich, swaz 
er gewunnen het, beide burg und stet, antwurt er im …(nečitljivo)… und zogte damit wider gegen Gretze sider.«), 
1425 (Übersicht über den Inhalt der Reimchronik).

269 Mlinar, Podoba Celjskih grofov, 30.
270 Franz Krones, Die Freien von Saneck und ihre Chronik als Grafen von Cilli (Graz, 1883), 46.
271 Pirchegger, Untersteiermark, 191–192.
272 Dopsch, Die Freien von Sannegg, 30.
273 RHSt I, št. 20, 22–23, 26.
274 CKL, št. 80.
275 Kosi, Posavinje, 548–549, 551.
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strinjati z Mlinarjevo interpretacijo.

Gospod Ulrik Žovneški je jeseni 1309 sodeloval tudi pri zadušitvi protihabsbur-
škega upora v Avstriji.276 Po vsem, kar smo povedali, se zdi žovneški nenaden 
skok na štajersko politično sceno leta 1308 (še posebej zaradi njihove nedejav-
nosti v štajerski politiki v preteklem stoletju) morda popolnoma nepričakovan, 
vendar po nekoliko skrbnejšem pregledu dogajanja ugotovimo, da sploh ni tako 
neverjeten. Člani Žovneške rodbine, s katerimi smo se srečevali v prejšnjih dese-
tletjih in ki očitno niso imeli ambicij, vezanih na Štajersko (Ulrik I., Leopold III., 
Gebhard III.), so bili zdaj že pokojni. Gospod Ulrik II. je bil drugačen, predvsem 
pa je bila zelo drugačna tudi politična situacija v regiji. Zavedal se je, da potrebu-
je njegova rodbina čim prej močnega pokrovitelja. Do začetka 14. stoletja si je 
nabral že kar nekaj političnih izkušenj in se na podlagi teh odločil za pridružitev 
habsburški (in ne koroški) strani. Vstopa v štajersko deželno zvezo (posledice 
tega so se dokončno pokazale leta 1311) se je torej lotil zaradi lastne presoje 
političnih razmer in ne morda zato,277 ker bi mu tako narekovala že utečena dru-
žinska politika. Njegov vstop v štajersko politiko je bil nenaden. Slednje jasno 
vidimo predvsem v primerjavi z mnogo počasnejšo politično potjo gospodov 
Ptujskih, ki so se morali velik del 13. stoletja vedno znova otepati oblasti salz-
burškega nadškofa, čeprav so se sami brez dvoma že zdavnaj čutili štajerske de-
želane. Gospodje Žovneški so bili izvorno pač svobodni gospodje in problema 
z nekim drugim (cerkvenim ali posvetnim) knezom, ki bi se jih krčevito trudil 
obdržati pod svojo oblastjo, niso imeli. Za pridružitev štajerski deželni zvezi bi se 
tako lahko odločili že kako generacijo prej, vendar so očitno presodili, da se jim 
(takrat še) bolj splača ostati nevtralni. Prav na ta način so se najbrž izognili vme-
šavanju ogrskega in češkega kralja, kar zaradi njunega avtoritarnega postopanja 
na Štajerskem sploh ni bilo tako zanemarljivo.

276 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstica 98408, MGH Dt. Chron. 5/2, 1275, 1437 (Übersicht über den 
Inhalt der Reimchronik).

277 Ravnikar, Gornji Grad, 123.
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7.
ŠTAJERSKI DEŽELNI ZBORI 

IN NJIHOVI UDELEŽENCI

Ozemlje slovenske Štajerske v drugi polovici 13. stoletja še ni bilo uprav-
no homogena in teritorialno sklenjena enota. Takratne dežele (tudi voj-
vodina Štajerska) so bile skupnosti deželnega plemstva. To je tvorilo t. i. 

deželno oziroma personalno zvezo, na čelu katere je bil deželni gospod.278 Ta je 
v omenjeni skupnosti navzven igral vlogo vojaškega poveljnika, navznoter pa 
vlogo sodnika. To je pomenilo, da je poveljeval deželni plemiški vojski in pred-
sedoval plemiškemu oziroma ograjnemu sodišču. Pripadnost deželi se je kazala 
predvsem z udeležbo plemičev na t.i. deželnih sodnih zborih. Na teh zborih so 
plemiči med seboj reševali spore po načelih tamkajšnjega deželnega prava.279

Z izrazom »deželni zbor« (Taiding, Landtaiding, placitum generale, placitum 
provinciae) mislimo predvsem na sodni zbor štajerskega plemstva (na katerem 
je prisoten deželni knez ali njegov predstavnik),280 kjer pa se poleg sodnih za-
dev razpravlja tudi o raznih odprtih deželnih vprašanjih. Med letoma 1246 in 
1311 se je na Štajerskem odvilo vsaj 39 štajerskih deželnih zborov, ki jih lahko 
še danes zasledimo v virih. Od tega jih je bilo 20 v Gradcu, šest v Mariboru, štirje 
v Judenburgu, dva v Leobnu, po eden pa v Graslabu pri Neumarktu, v Feldkirch-

278 Dopsch, Länder und Reich, 209–214; Komac, Kranjska, 38; Otto Brunner, Land und Herrschaft; Grun-
dfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter (Darmstadt, 1990), 239 (dalje: 
Brunner, Land und Herrschaft).

279 Komac, Kranjska, 16–17 (Štih, Uvodna študija); Brunner, Land und Herrschaft, 176–182, 233–235.
280 Krones, Landesfürst, Behörden und Stände, 202; Mell, Verwaltungsgeschichte der Steiermark, 120; Lexikon des 

Mittelalters 8, str. 434–435, geslo: Taiding (K. Kroeschell).
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nu, Zeiringu pri Judenburgu, Kobenzu, Gössu, Dunajskem Novem mestu ter na  
Ptuju. Načelovalo jim je 20 različnih dostojanstvenikov, med njimi še največkrat 
(petkrat) škof Bruno Olomuški. Na podlagi ohranjenih virov je mogoče trditi, da 
so se plemiči s področja današnje slovenske Štajerske zagotovo udeležili enain-
dvajsetih izmed omenjenih deželnih zborov. Poleg tega lahko domnevamo, da 
so bili poleg tega navzoči vsaj še na sedmih. V času med letoma 1246 in 1311 
ni nobenega obdobja, ko jih daljši čas ne bi bilo (za osemdeseta in devetdeseta 
leta večkrat ni zanesljivih podatkov). Edina posebnost (ki jo takoj opazimo) je 
precej pogosta navzočnost članov rodbine Ptujskih ter že omenjena nenadna 
vključitev gospodov Žovneških ob koncu omenjenega časovnega okvira. Ostale 
rodbine, katerih pripadnike v prvih nekaj desetletjih načeloma srečujemo po-
gosto (Mariborski, Rogaški, Marenberški, Vuzeniški, Svibenski), se deželnih zbo-
rov kasneje iz različnih razlogov skoraj nehajo udeleževati.281 Kot je razvidno že 
iz Tabele 1, so na seznamu rodbin, ki so se najpogosteje udeleževale štajerskih 
deželnih zborov, na prvem mestu gospodje Ptujski (16), tem pa po vrsti sledijo 
Mariborski (11), Marenberški, Svibenski in Rogaški (5), Vuzeniški (4), Žovneški 
(3) ter Ranšperško-Lemberški (2). Poglejmo še konkretne primere.

Tabela 2: Seznam štajerskih deželnih zborov med letoma 1246 in 1311.

Kdaj je zbor potekal? Kje je zbor potekal? Kdo je zbor vodil?

1. avgust 1249 Graslab pri Neumarktu cesarjev namestnik Majnhard III. Goriški 

2. september 1254 Gradec ogrski glavar ban Štefan

3. december 1254 Maribor  deželni sodnik Gotfrid II. Mariborski

4. januar 1255 Gradec deželni sodnik Gotfrid II. Mariborski

5. julij 1255 Gradec deželni sodnik Gotfrid II. Mariborski

6. oktober 1256 Gradec deželni sodnik Gotfrid II. Mariborski

7. maj 1259 Gradec ogrski kralj Štefan V.

8. konec leta 1259 Ptuj deželni sodnik Vulfing Stubenberški

9. december 1260 Gradec češki kralj Otokar Přemysl

10. julij 1261 Maribor češki glavar Vok Rosenberški

11. 1261 Leoben češki glavar Vok Rosenberški

12. december 1262 Gradec češki glavar Bruno Olomuški

281 UBSt III, št. 54, 151, 155, 161–163, 178, 202–203, 279 –280; UBSt IV, št. 8–15, 41–43, 86, 179–181, 303–304, 
332, 352, 390, 569; RHSt I, št. 43–45, 122–124; CKL, št. 85; Krones, Ukrunden, št. 24, 69, 73, 87–89; Ottokars 
Österreichische Reimchronik, vrstice 18655–18673, 23280–23297, MGH Dt. Chron. 5/1, 247–248, 307; Otto-
kars Österreichische Reimchronik, vrstice 54959–55289, 60335–60370, 74115–74189, 98390–98480, MGH 
Dt. Chron. 5/2, 735–738, 802–803, 978–979, 1275–1276; Krones, Vorarbeiten zur Quellenkunde, 68–76; Mu-
char, Steiermark 5, 224–434; Muchar, Steiermark 6, 10–189.
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13. april 1265 Gradec češki kralj Otokar Přemysl

14. maj 1265 Judenburg češki glavar Bruno Olomuški

15. junij 1265 Maribor češki glavar Bruno Olomuški

16. december 1268 Gradec češki glavar Bruno Olomuški

17. april 1269 Leoben deželni sodnik Herbord Füllsteinski

18. avgust 1269 Gradec češki glavar Bruno Olomuški

19. oktober 1270 Maribor češki glavar Burkhard Klingenberški

20. julij 1274 Göss ni jasnega voditelja

21. oktober 1274 Kobenz deželni sodnik Ditrik iz Fülme

22. avgust 1275 Gradec Ekehard Dobrenjski, notar Iring, maršal 
Brevik

23. oktober 1279 Gradec kralj Rudolf Habsburški

24. oktober 1279 Judenburg kralj Rudolf Habsburški

25. začetek 1281 Gradec kralj Rudolf Habsburški

26. december 1281 Maribor deželni sodnik Oton II. Liechtensteinski

27. avgust 1283 Gradec deželni sodnik Oton II. Liechtensteinski

28. februar 1284 Judenburg vojvoda Albreht Habsburški

29. 1286 Zeiring pri Judenburgu admontski opat, glavar in pisar Henrik

30. jesen 1291 Gradec vojvoda Albreht Habsburški

31. november 1294 Feldkirchen vojvoda Albreht Habsburški

32. marec 1299 Dunajsko Novo mesto kralj Albreht Habsburški

33. september 1299 Maribor deželni glavar Ulrik I. Walseejski

34. april 1302 Judenburg deželni glavar Ulrik I. Walseejski

35. junij 1302 Gradec vojvoda Rudolf III. Habsburški

36. 1303 Gradec kralj Albreht Habsburški

37. december 1308 Gradec vojvoda Friderik Habsburški

38. oktober 1309 Gradec deželni glavar Ulrik I. Walseejski

39. maj/junij 1310 Gradec vojvoda Friderik Habsburški
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Tabela 3: Posamezniki s področja današnje slovenske Štajerske, ki so se med letoma 1246 in 1311 
udeleževali štajerskih deželnih zborov.

Ime plemiča Št. deželnih zborov, ki se jih je udeležil

1. Friderik V. Ptujski 12

2. Gotfrid II. Mariborski 6

3. Sigfrid Marenberški 6

4. Verner Hompoški 6

5. Henrik III. Svibenski 4

6. Henrik I. Rogaški 4

7. Kolon III. Vuzeniški 3

8. Ekehard Dobrenjski 3

9. Ulrik II. Žovneški 2

10. Gotfrid III. Mariborski 2

11. Kolon Mariborski 2

12. Konrad Vuzeniški 2

13. Henrik II. Rogaški 2

14. Hartnid III. Ptujski 2

15. Nikolaj Lemberški 2

16. Riher iz Polskave 2

17. Leopold I. Svibenski 2

18. Konrad IV. Mariborski 2

19. Ulrik I. Žovneški 1

20. Gebhard III. Žovneški 1

21. Leopold I. Žovneški 1

22. Amelrik Ptujski 1

23. Henrik I. Viltuški 1

24. Albreht I. Viltuški 1

25. Kolon II. Vuzeniški 1

26. Hartnid I. Ptujski 1

27. Leopold II. Svibenski 1

28. Ulrik II. Svibenski 1

29. Rudolf I. Svibenski 1
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30. Friderik VI. Ptujski 1

31. Henrik Dravograjski 1

32. Leopold Treunski 1

33. Konrad Treunski 1

34. Bertold Treunski 1

35. Oton II. Kunšperški 1

36. Friderik Kunšperški 1

37. Albert Ljutomerski 1

38. Oton Ljutomerski 1

39. Konrad I. Ljutomerski 1

40. Konrad II. Ljutomerski 1

41. Ulrik IV. Mariborski 1

42. Rudolf Limbuški 1

43. Leopold iz Rogatnice 1

Člani rodbine Ptujskih, navzoči na štajerskih deželnih zborih:
1. Hartnid I.: Graslab pri Neumarktu (1249).282

2. Friderik V.: Maribor (1254), Gradec (1255), Gradec (1260), Maribor 
(1261), Leoben (1261), Gradec (1262), Gradec (1265), Maribor (1265), 
Gradec (1269), Maribor (1270), Judenburg (1279), Judenburg (1284).283

3. Friderik VI.: Judenburg (1302).284

4. Amelrik: Gradec (1309).285

5. Hartnid III.: Gradec (1302), Gradec (1309).286

Člani rodbine Žovneških, navzoči na štajerskih deželnih zborih:
1. Ulrik I.: Maribor (1265).287

2. Leopold III.: Maribor (1265).288

3. Gebhard III.: Maribor (1265).289

4. Ulrik II.: Gradec (1309), Gradec (1310).290

282 UBSt III, št. 54.
283 UBSt III, št. 155, 161, 163; UBSt IV, št. 8, 42–43, 86, 162–163, 179, 352, 390; Muchar, Steiermark 5, 310, 422; MDC 

V, št. 578.
284 Muchar, Steiermark 6, 148–149; Krones, Vorarbeiten zur Quellenkunde, 75.
285 RHSt I, št. 122–124; Muchar, Steiermark 6, 147.
286 GZM II, št. 98; Muchar, Steiermark 6, 178–179; Krones, Vorarbeiten zur Quellenkunde, 76.
287 UBSt IV, št. 180.
288 UBSt IV, št. 181.
289 UBSt IV, št. 181a.
290 RHSt I, št. 122–124; CKL, št. 85; Muchar, Steiermark 6, 178–181.
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Člani rodbine Mariborskih, navzoči na štajerskih deželnih zborih:
1. Gotfrid II.: Gradec (1254), Maribor (1254), Gradec (januar 1255), Gradec 

(julij 1255), Gradec (1256), Ptuj (1259).291

2. Gotfrid III.: Gradec (1260), Gradec (1262).292

3. Kolon: Maribor (1265), Gradec (1269).293

4. Konrad IV.: Maribor (1265), Gradec (1302).294

5. Henrik I. (Viltuški): Ptuj (1259).295

6. Albreht I. (Viltuški): Ptuj (1259).296

7. Rudolf (Limbuški): Ptuj  (1259).297

8. Ulrik IV.: Gradec (1302).298

Člani rodbine Vuzeniških, navzoči na štajerskih deželnih zborih:
1. Kolon II.: Gradec (1260).299

2. Kolon III.: Gradec (1260), Maribor (1261), Gradec (1269).300

3. Konrad: Gradec (1260), Maribor (1265).301

Člani rodbine Rogaških, navzoči na štajerskih deželnih zborih: 
1. Henrik I.: Gradec (1254), Maribor (1254), Maribor (1261), Maribor 

(1265).302

2. Henrik II.: Maribor (1265), Gradec (1269).303

Člani rodbine Marenberških, navzoči na štajerskih deželnih zborih:
1. Sigfrid: Gradec (1254), Gradec (1259), Ptuj (1259), Gradec (1260), Mari-

bor (1261), Gradec (1269).304

Člani rodbine Ranšperško-Lemberških, navzoči na štajerskih deželnih zborih: 
1. Nikolaj: Maribor (1261), Göss (1274).305

Člani rodbine Svibenskih, navzoči na štajerskih deželnih zborih: 
1. Henrik III.: Maribor (1254), Ptuj (1259), Maribor (1261), Maribor 

291 UBSt III, št. 151, 155, 161–163, 178, 202–203, 279–280.
292 UBSt IV, št. 8, 86.
293 UBSt IV, št. 180, 352.
294 UBSt IV, št. 180; Muchar, Steiermark 6, 147.
295 UBSt III, št. 280.
296 UBSt III, št. 280.
297 UBSt III, št. 280.
298 Muchar, Steiermark 6, 147.
299 UBSt IV, št. 11.
300 UBSt IV, št. 11, 42, 352.
301 UBSt IV, št. 11, 180–181.
302 UBSt III, št. 151, 156; UBSt IV, št. 42, 180–181.
303 UBSt IV, št. 180–181, 352.
304 UBSt III, št. 151, 268, 279; UBSt IV, št. 11, 42, 352.
305 UBSt IV, št. 42; Muchar, Steiermark 5, 361.
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(1265).306

2. Leopold I.: Maribor (1261), Maribor (1265).307

3. Leopold II.: Maribor (1265).308

4. Ulrik II.: Maribor (1299).309

5. Rudolf I.: Maribor (1299).310

Člani drugih rodbin današnje slovenske Štajerske, navzoči na štajerskih deželnih 
zborih:

1. Henrik Dravograjski: Graslab (1249).311

2. Bertold Treunski: Gradec (1254).312

3. Leopold Treunski: Gradec (1255).313

4. Konrad Treunski: Maribor (1254).314

5. Ekehard Dobrenjski: Gradec (1256), Göss (1274), Gradec (1275).315

6. Verner Hompoški: Maribor (1254), Gradec (1255), Gradec (1268), Gra-
dec (1269), Maribor (1270), Göss (1274).316

7. Oton II. Kunšperški: Maribor (1265).317

8. Friderik Kunšperški: Maribor (1299).318

9. Riher iz Polskave: Maribor (1261), Gradec (1268).319

10. Albert iz Ljutomera: Göss (1274).320

11. Oton iz Ljutomera: Göss (1274).321

12. Konrad I. iz Ljutomera: Graslab pri Neumarktu (1249).322

13. Konrad II. iz Ljutomera: Gradec (1310).323

14. Leopold iz Rogatnice: Maribor (1270).324

Preden se posvetimo tudi ostalim udeležencem štajerskih deželnih zborov, se na 
kratko ustavimo pri Vernerju (III. ali IV.) Hompoškem. Ker dejstvo, da se je sam 
udeležil kar šestih deželnih zborov, bode v oči (saj je s tem prehitel marsikaterega 
močnejšega plemiča svojega časa), ga za trenutek vzemimo pod drobnogled. Ka-

306 UBSt III, št. 155, 280; UBSt IV, št. 41–42; 180–181.
307 UBSt IV, št. 42, 180–181.
308 UBSt IV, št. 180–181.
309 Krones, Ukrunden, št. 69.
310 Krones, Ukrunden, št. 69.
311 UBSt III, št. 54.
312 UBSt III, št. 150–151.
313 UBSt III, št. 160, 163.
314 UBSt III, št. 156.
315 UBSt III, št. 202; UBSt IV, št. 306, 569, Krones, Vorarbeiten zur Quellenkunde, 72; Muchar, Steiermark 5, 361–362.
316 UBSt III, št. 155, 162; UBSt IV, št. 352, 390; Muchar, Steiermark 5, 361–362.
317 UBSt IV, št. 180–181.
318 Krones, Ukrunden, št. 69.
319 UBSt IV, št. 41–42, 306.
320 UBSt IV, št. 518.
321 UBSt IV, št. 518.
322 UBSt III, št. 54.
323 RHSt I, št. 192.
324 UBSt IV, št. 390.
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kor mnogi drugi se je Verner po letu 1246 očitno začel okoriščati na račun cer-
kvenih institucij, za kar je moral v času ogrske vlade na Štajerskem plačevati. V 
šestdesetih in sedemdesetih letih se je kot deželnoknežji ministerial mnogokrat 
zadrževal v Gradcu in bil do neke mere vpleten v štajersko politično dogajanje. V 
sklopu tega se je na deželnih zborih tudi pojavljal. Kljub temu lahko brez vsakega 
dvoma trdimo, da v štajerski deželni zvezi ni imel večje politične moči,325 da v 
nobenem izmed prelomnih dogodkov ni igral vodilne vloge ter da se z drugimi, v 
tej obravnavi že večkrat izpostavljenimi plemiči, sploh ni mogel primerjati.

Udeleženci štajerskih deželnih zborov niso izvirali le z današnje slovenske in av-
strijske Štajerske, temveč tudi iz takratne vojvodine Avstrije, s čeških in z ogrskih 
dežel ter od drugod. Številčno so plemiče današnje slovenske Štajerske mnogo-
krat prekašali. Današnja slovensko-avstrijska državna meja v 13. stoletju seveda 
še ni obstajala. Razne rodbine štajerskih deželanov južno od nje so bile popol-
noma polnopravne članice štajerske deželne zveze, ravno tako kot tiste severno. 
Udeleženci zborov so se v prvi vrsti razlikovali glede na svojo (ne)pripadnost šta-
jerski deželni zvezi, ministerialni ali svoboden izvor ter posesti, gradove in voja-
štvo, ki so ga v praksi kontrolirali. Na zborih so bili torej mnogokrat navzoči tudi 
plemiči, ki niso bili člani štajerske deželne zveze ali tujci, ki z njo pred tem sploh 
niso imeli nobenega opravka. Tja so prišli kot pomembni vojskovodje, vojaki ali 
uradniki vladarjev, ki so si v nekem trenutku lastili štajerski vojvodski prestol. Po-
leg vseh naštetih so se v listinah, izdanih na deželnih zborih, večkrat znašli tudi 
razni uradniki in meščani. 

Gledano v celoti, so daleč največji odstotek udeležencev štajerskih deželnih zbo-
rov predstavljali plemiči in visoka duhovščina s področja današnje avstrijske Šta-
jerske (53 %), sledili pa so jim tisti s področja današnje slovenske Štajerske (16 
%). Najmanj je bilo tistih iz ogrskih dežel (1 %). Povprečno število udeležencev 
na deželnem zboru je bilo 18, vendar se je le-to od zbora do zbora zelo spremi-
njalo. Daleč največ obiskovalcev je imel deželni zbor konec leta 1260 v Gradcu, 
ko je češki kralj Otokar Přemysl prišel tja kot novi deželni knez. Prav tako se jih je 
izjemno veliko število zbralo slabih 14 let kasneje, ko se je bilo treba posvetovati, 
kako istega vladarja pregnati iz dežele. 

Med udeleženci štajerskih deželnih zborov poleg gospodov Ptujskih še najbolj 
izstopajo pripadniki rodbin grofov Pfannberških ter gospodov Stadeških, Stu-
benberških in Liechtensteinskih. Ogrskih in čeških udeležencev ni skupaj v no-
benem primeru, kar je glede na politični razvoj dogodkov razumljivo. Kot se zdi, 
je ogrski državni vrh na Štajersko poslal manj plemstva in višjih uradnikov kot 
kasneje češki. Ogrski kralj se je (vsaj pred prvim uporom Štajercev) očitno zana-
šal le na svojega glavarja bana Štefana (druge deželne službe pa prepuščal doma-
činom). V nasprotju s tem je Otokar Přemysl češkim plemičem poleg glavarske 

325 UBSt III, št. 155, 162, 284; UBSt IV, št. 306, 309, 328, 352, 390, 469, 518, 523.
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podelil tudi nekaj drugih štajerskih deželnih služb. O tem sicer več v naslednjem 
poglavju. V času po letu 1278 se na štajerskih deželnih zborih pojavi tudi nekaj 
plemičev iz švicarskega in švabskega prostora, v dveh primerih pa so med udele-
ženci celo saški vojvoda Albreht II., Friderik III. (grof v Nürnbergu) ter Eberhard 
I. (grof iz Katzenelnbogna na današnjem Pfalškem) – vsi pomembni Rudolfovi 
zavezniki.326 

326 MDC V, št. 400–402, 405–406.
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8.
DEŽELNE IN DVORNE 
SLUŽBE TER NJIHOVI 

NOSILCI IZ SLOVENSKE 
ŠTAJERSKE 

V štajerski vojvodini (kakor tudi pri njenih sosedah) se je v 12. in 13. sto-
letju vedno hitreje razvijala upravna organizacija. Vanjo so se vključevali 
člani raznih rodbin, med drugim tudi tistih z njenega juga. Uprava teri-

torijev v Svetem rimskem cesarstvu je bila v 13. stoletju sicer še zelo preprosta. 
Deželni knez je, verjetno po vzoru samega vladarja, na svojem dvoru podeljeval 
najprej dvorne uradniške funkcije (maršal, komornik, stolnik in točaj), poleg teh 
pa na ravni dežele še funkcije deželnega glavarja, deželnega sodnika in deželne-
ga pisarja.327 Večkrat se je sicer dogajalo, da je bila katera izmed pozicij prazna. V 
takih primerih je imetnik ene službe in naslova za nekaj časa prevzel še poobla-
stila druge, včasih pa je imel celo dva naslova hkrati. Predvsem pri komorniku, 
stolniku in točaju je šlo najbrž (vsaj v veliki meri) le še za častne funkcije.328 Prvo-
tna naloga maršala (marescalcus, Marschall) je bila sicer skrb za gospodove ko-
nje, sicer pa je bil maršal (vojaški) poveljnik gospodovih ministerialov ter najvišji 
uradnik v vojnih zadevah. Komornik (camerarius, Kämmerer) je bil pristojen za 

327 Mell, Verwaltungsgeschichte der Steiermark, 165–166.
328 Krones, Vorarbeiten zur Quellenkunde, 43.
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gospodovo zakladnico.329 Stolnik (dapifer, Truchsess), najvišji uradnik na gospo-
dovem dvoru, je bil dvorni upravitelj. Skrbel je za preskrbo z živili in kuhinjo. 
Točaj (pincerna, Mundschenk) je gospodovo mizo oskrboval s pijačo (predvsem 
z vinom), poleg tega pa je bil zadolžen tudi za gospodove vinograde in vinske 
kleti. Vsi štirje uradi so na Štajerskem obstajali že vsaj ob koncu 12. stoletja.330

V odločilnem trenutku oblikovanja dežele Štajerske v 13. stoletju je bila v nje-
no upravo vpeljana tudi funkcija glavarja (capitaneus, Hauptmann). V splošnem 
ima beseda širši pomen in označuje osebo, ki ima vojaško poveljstvo in kot na-
mestnik (vladarja ali) deželnega kneza včasih predseduje deželnim zborom. Šta-
jerska je svojega prvega glavarja dobila v tridesetih letih 13. stoletja, ko je bila za 
kratek čas (vsaj uradno) pod neposredno državno upravo.331 Takoj po izumrtju 
babenberške dinastije, leta 1246, je cesar tako za Avstrijo kot za Štajersko spet 
imenoval glavarja, da bi z njegovo pomočjo tam vladal. Tako ogrski kot češki 
kralj sta na Štajerskem imenovala svoje glavarje, saj nobeden izmed njiju tam 
ni osebno bival. Po bitki pri Dürnkrutu Rudolf Habsburški nekaj časa morda ni 
imenoval novega glavarja in pozicija je bila znova zasedena šele sredi osemde-
setih let.332 Ker je bil glavar najvišji vojvodov zastopnik v deželi, je vojvoda na 
to funkcijo nameščal posameznike, ki jim je lahko najbolj zaupal in so delali v 
njegovem interesu. V drugi polovici 13. stoletja, ko so štajerski vojvodski naslov 
nosili mnogi velikaši iz tujih dežel, je iz istih dežel prišla tudi velika večina njiho-
vih glavarjev.

Na štajerskih tleh srečamo funkcijo deželnega sodnika (iudex provincialis, Ober-
ster Landrichter) prvič že v času Otokarjev. Funkcija se je kot kaže utrdila šele v 
babenberškem času, ko so bili vojvode za daljša obdobja odsotni iz vojvodine. 
Deželni sodniki so jih takrat (poleg glavarjev) zastopali na deželnih zborih, raz-
sojali, potrjevali listine in, kot kaže, do neke mere tudi sodelovali v upravi. Dežel-
ni pisar (scriba Styriae, Landschreiber) je bil poleg vodstva pisarne očitno tudi 
najvišji finančni uradnik v deželi. To funkcijo so na Štajerskem poleg plemičev 
opravljali tudi kleriki ter celo bogati meščani (in tržani). Prav slednjih je ob kon-
cu našega časovnega okvirja (in še kasneje) vedno več. Prvega štajerskega dežel-
nega pisarja zasledimo leta 1222.333 V sledečem prikazu bomo skušali našteti vse 
nosilce zgoraj omenjenih funkcij, ki so le-te opravljali v našem časovnem okviru. 
Poleg tega jih bomo skušali tudi na kratko predstaviti – kolikor bodo pač do-
puščali viri. Preden se torej posvetimo konkretnim imenom, naj ponovno opo-
zorimo, da so podatki glede omenjenih funkcij (in njihovih nosilcev) tudi v teh 

329 Mell, Verwaltungsgeschichte der Steiermark, 166.
330 Lexikon des Mittelalters 5, str. 885–886, geslo: Kammer, Kämmerer (E. Schubert); Lexikon des Mittelalters 6, str. 

908, geslo: Mundschenk (S. Kreikler).
331 Sergij Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev, od naselitve do zloma stare Jugoslavije (Ljubljana, 1961), 

206.
332 Če verjamemo avtorju Avstrijske rimane kronike Otokarju iz Geule, potem so lgavarji sicer bili tudi takrat. Nie-

derstätter, Österreich, 97, 320.
333 Mell, Verwaltungsgeschichte der Steiermark, 169–173.
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primerih večkrat pomanjkljivi in (predvsem tisti iz Avstrijske rimane kronike) 
nekoliko nejasni. Ponovno bomo torej navedli le znane podatke.

Tabela 4: Posamezniki, ki so med letoma 1246 in 1311 nosili naslov štajerskih deželnih glavarjev.

Ime Čas opravljanja glavarske 
službe

Geografski
izvor

1. grof Oton I. Ebersteinski maj 1247–poletje 1248 Švabska ali Frankovska

2. grof Majnhard III. Goriški junij 1248–december 1250 Furlanija

3. ban Štefan Gutkeled, grof Hoholt iz 
Linaua, grof Ambolt 1252 ali 1253 Slavonija, Saška-Anhalt 

(?), (?)

4. Vitigon, grof Henrik Pfannberški, 
Hartnid II. Ptujski, Vulfing Stubenberški,
Leopold II. Stadeškli in Vulfing iz 
Trennsteina

1252 ali 1253
pet iz avstrijske Štajerske,
eden iz slovenske Štajerske

5. ban Štefan Gutkeled (ponovno) pred septembrom 1254–konec 
1257 Slavonija

6. Henrik I. Liechtensteinski (v Avstriji) maj 1260–december 1260 Avstrija

7. češki maršal Vok Rosenberški december 1260–junij 1262 Češka

8. olomuški škof Bruno Schauenburški avgust 1262–avgust 1269 Moravska

9. Oton II. iz Haslaua pomlad 1269 – pred oktobrom 
1270 Avstrija

10. češki maršal Burkhard Klingenberški oktober 1270–avgust 1271 Češka

11. Konrad, meščan iz Tullna (kot upra-
vitelj)

po avgustu 1271–pred julijem 
1274 Avstrija

12. Milota z Dedic konec julija 1274–oktober 
1276 Moravska

13. grof Henrik Pfannberški (ponovno), 
Hartnid III. Ptujski 1278 ali 1279

eden iz avstrijske Štajerske 
in
eden iz slovenske Štajerske

14. Oton II. Liechtensteinski 1278 ali 1279, morda še nasle-
dnjih pet let avstrijska Štajerska

15. Albreht Habsburški (kot namestnik) maj 1281–december 1282 Švica

16. admontski opat Henrik II. jesen 1286–jesen 1290 avstrijska Štajerska

17. sekovski škof Leopold I. jesen 1290 avstrijska Štajerska

18. admontski opat Henrik II. (ponovno) december 1290–marec 1292 avstrijska Štajerska

19. Hartnid I. Stadeški in Bertold V. 
Emmerberški kot Hartnidov pomočnik

po marcu 1292–po marcu 
1295

avstrijska Štajerska in 
Avstrija

20. Ulrik I. Walseejski april 1299–januar 1329 avstrijska Štajerska
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V tej raziskavi že omenjeni grof Oton Ebersteinski je postal štajerski glavar manj 
kot leto ni po smrti zadnjega Babenberžana in to z imenovanjem starega cesarja 
Friderika II. Friderik si je z njegovo pomočjo skušal zagotoviti oblast v babenber-
ških deželah. Oton tej nalogi očitno ni bil dorasel in je kmalu odstopil, zamenjal 
pa ga je Majnhard III. Goriški, mnogo bolj agresiven cesarjev zaveznik.334 Med 
letoma 1250 in 1254 sta se za Štajersko borila češki in ogrski kralj. V tem času sta 
tam oba postavila svoje glavarje (o katerih nam poroča Otokar iz Geule), ki pa 
so se obdržali le kratek čas. Bela je tedaj postavil slavonskega bana Štefana, grofa 
Hoholta iz Lindaua (morda iz rodbine Lindow-Ruppin) ter grofa Ambolta.335 Za-
tem je svoje glavarje postavil Otokar Přemysl. To so bili Vitigon (očitno štajerski 
deželni pisar), grof Henrik Pfannberški, Hartnid II. Ptujski, Vulfing Stubenberški, 
Leopold II. Stadeškli in Vulfing iz Trennsteina.336

Glavar v času ogrske vlade na Štajerskem (1254–1260) je bil ponovno (v slo-
venskem prostoru nekoliko manj znani ogrski velikaš) ban Štefan. Štefan je bil iz 
mogočne plemiške rodbine Gutkeled, ki je bila švabskega izvora in je na Ogrsko 
prišla sredi 11. stoletja. Igral je pomembno vlogo v času kralja Bele IV. Ban vse 
Slavonije je bil od 1248. do 1259. leta. Njegov naziv bana vse Slavonije napeljuje 
na misel, da je bil Štefan v sorodu z ogrsko kraljevo hišo Arpadovcev, saj tega 
naziva razen njegovega neposrednega predhodnika Dionizija iz rodbine Türje ni 
nosil nihče razen njenih članov. Tega z gotovostjo sicer ne moremo potrditi. Šte-
fan je imel sina Joahima Pektarja, ki je prav tako nosil naslov slavonskega bana. 
Kakor se zdi, se je Joahim okrog 1269 poročil z Marijo, hčerjo Romana Hališkega 
in Gertrude Babenberške. Prav dejstvo, da je imela Gertruda zaradi tega ponovno 
dobre zveze na Ogrskem, je najbrž spodbudilo Otokarja Přemysla, da jo je do-
končno izgnal iz Štajerske.337

Henrik I. iz Liechtensteina v Avstriji, eden močnejših avstrijskih ministerialov, je 
funkcijo štajerskega deželnega glavarja dobil predvsem zato, ker je bil v prelo-
mnih časih (ob koncu petdesetih let) zaupnik Otokarja Přemysla. Po prevzemu 
funkcije s strani Voka Rosenberškega se je mirno umaknil.338 Vok je bil iz češke 
plemiške rodbine Witigonov. V preteklosti je že opravljal službo deželnega so-
dnika ob Aniži (v današnji Gornji Avstriji). Prav tako je bil od srede petdesetih 
let češki kraljevi maršal in kot tak po moči takoj za kraljem. Ker je umrl že junija 
1262, je Otokar Přemysl za njegovega naslednika imenoval olomuškega škofa 
Bruna, svojega najpomembnejšega svetovalca, čigar oče Adolf je bil holsteinski 
grof. Bruno je do tedaj za seboj imel že dolgo cerkvena kariero, deloval pa je tudi 

334 Gradivo VI, št. 60; Dopsch, Länder und Reich, 203–205, 255; Komac, Kranjska, 147–162.
335 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 2350–2385, MGH Dt. Chron. 5/1, 31–32.
336 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 2386–2444, MGH Dt. Chron. 5/1, 32–33; 1417 (Übersicht über 

den Inhalt der Reimchronik).
337 Marija Karbić, »Joakim Pektar, slavonski ban iz plemićkog roda Gut-Keled,« v: Godišnjak Njemačke na-

rodnosne zajednice/VDG Jahrbuch 2000, 19–24; Hermann Meier, »Gertrud Herzogin von Österreich 
und Steiermark,« v: Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark, letnik 23 (1927), 20–21.

338 UBSt III, št. 290; Pirchegger, Steiermark 1, 231–233.
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kot Otokarjev diplomat in ga leta 1274 celo zastopal na koncilu v Lyonu. S svojo 
službo štajerskega deželnega glavarja je leta 1269 prenehal zaradi starosti, ne pa 
zato, ker svoji nalogi ne bi bil kos.339

Namesto Bruna je leta 1269 posle štajerskega deželnega glavarja v praksi prevzel 
avstrijski deželni sodnik Oton II. iz Haslaua, leto zatem pa v bojih preizkušeni če-
ški maršal Burkhard Klingenberški. Zadnji Brunovih diplomatskih sposobnosti 
očitno ni imel in njegov ostri nastop mnogokje na Štajerskem ni ravno vzbudil 
odobravanja. Službe štajerskega glavarja ni dolgo opravljal in že leta 1274 je bil 
glavar ob Aniži. Otokar Přemysl ga je na to mesto najbrž postavil zato, da bi kra-
lju Rudolfu Habsburškemu v primeru napada iz zahoda zaprl pot proti Dunaju. 
Nato je funkcijo štajerskega glavarja nekaj časa pustil nezasedeno, deželo pa je 
upravljal s pomočjo deželnega pisarja Konrada iz Tullna (scriba et provisor).340 
Zatem je Otokar Přemysl štajersko glavarsko mesto podelil še zadnjič, tokrat Mi-
loti z Dedic. Milota je bil pred težko nalogo, saj je moral predvsem miriti štajersko 
plemstvo, ki se je očitno navduševalo nad novoizvoljenim Rudolfom Habsbur-
škim. Milota se je svoje naloge  kot kaže lotil z vso svojo vojaški silo, a je bil sle-
dnjič neuspešen in je sredi oktobra 1276 moral iz Gradca zbežati.341

Neposredno po koncu češke oblasti na Štajerskem je postala situacija nekoliko 
nejasna. Franz Krones trdi, da sta bila glavarja takrat verjetno grof Henrik Pfan-
nberški in Hartnid (III.) Ptujski, medtem ko kot namestnika omenja Otona (II.) 
Liechtensteinskega ter takratnega sekovskega škofa Bernharda.342 Za ta čas, ko 
je Štajerski, kot cesarstvu zapadlemu državnemu fevdu, vladal Rudolf, Otokar iz 
Geule sicer najprej piše o dveh glavarjih (Pfannberšekem in Ptujskem),343 nato 
pa še o tretjem (Liechtensteinskem).344 O tem, da bi imel glavarsko (ali name-
stniško) funkcijo tudi škof Bernhard, ne najdem nobenega sledu.345 Kar se tiče 
prvih dveh, lahko sklepamo, da je bilo njuno opravljanje glavarske funkcije (če 
verjamemo Avstrijski rimani kroniki) kratkega veka in ni moglo trajati več kot tri 
leta. Glede Otona II. Liechtensteinskega je situacija bolj zapletena. Kralj Rudolf je, 
pač v kontekstu pripravljanja terena svoji rodbini za prevzem babenberške dedi-
ščine, svojega sina Albrehta že maja 1281 imenoval za generalnega namestnika 
v Avstriji in na Štajerskem. Ta funkcija se je Albrehtu iztekla decembra 1282, ko 
ga je oče povzdignil v štajerskega vojvodo. Albreht več let zatem, vsaj po mnenju 

339 Hoensch, Der goldene König, 59–61, 133, 156–157.
340 UBSt IV, št. 331, 364; Dopsch, Länder und Reich, 457; Hoensch, Der goldene König, 209.
341 Glede na Avstrijsko rimano kroniko bi sicer lahko sklepali, da je Milota postal glavar že leta 1273 ali celo 1272. 

Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 10804–10805, MGH Dt. Chron. 5/1, 143; UBSt IV, št. 549; MDC 
V, št. 169–170, 211, 215; Naschenweng, Landeshauptleute, 44–47.

342 Krones, Vorarbeiten zur Quellenkunde, 43 (opomba *).
343 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 18520–18527, MGH Dt. Chron. 5/1, 245.
344 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 18640–18644, MGH Dt. Chron. 5/1, 247.
345 Ottokars Österreichische Reimchronik, MGH Dt. Chron. 5/2, 1309 (Register); Mell, Verwaltungsge-

schichte der Steiermark, 176–177; Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches, str. 717–718, geslo: 
Wernhard von Marsbach (Michaela Kronthaler); Fritz Posch, »Wernhard von Marsbach (1268–1283),« 
v: Die Bischöfe von Graz-Seckau: 1218–1968, (ur.) Karl Amon (Graz, Wien, Köln, 1969), 48–50.
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Aloisa Niederstätterja, na pozicijo štajerskega deželnega glavarja očitno ni ime-
noval nikogar.346 Glede na vrstice Avstrijske rimane kronike smemo sklepati dru-
gače. Oton II. Liechtensteinski bi naj bil glavar celih pet let, nato pa naj bi prosil 
vojvodo Albrehta naj ga razreši. Albreht je to (nerad) storil. Ko je nato razmišljal 
koga zdaj imenovati, mu je bil še najbolj všeč Kolon Vuzeniški. Slednji je nato 
prevzel službo, a že v enem letu umrl. Zatem je, kakor beremo v Avstrijski rimani 
kroniki, admondski opat Henrik začel agitirati, da bi glavar postal sam.347

Glede na Avstrijsko rimano kroniko bi se torej dalo sklepati, da je bil glavar pred 
opatom Henrikom Kolon (III.) Vuzeniški (ki je umrl leta 1285). Medtem ko je ta-
kega mnenja očitno tudi Pirchegger, pri Niederstätterju omenjenega podatka ne 
najdemo. Kolon III. Vuzeniški tudi dejansko nikdar ni opravljal funkcije štajerske-
ga deželnega glavarja. Na seznamu štajerskih deželnih glavarjev na spletni strani 
štajerske deželne vlade je kot Henrikov predhodnik omenjen Oton mlajši Vuze-
niški, ki pa nikoli ni obstajal. Do napake je očitno prišlo, ker so avtorji pri izdelavi 
seznama pomešali Kolona III. Vuzeniškega in Otona II. Liechtensteinskega.348

Omenjeni admondski opat Henrik, ni bil plemiškega porekla. Rodil se je v kmeč-
ki družini v bližini Sv. Mihaela pri Leobnu, postal benediktinec ter od leta 1273 
opravljal funkcijo opata v Admontu. Kasneje je postal štajerski deželni pisar in 
jeseni 1286 resnično tudi štajerski deželni glavar.349 Svoje naloge se je očitno 
lotil precej energično. Štajerski deželani so bili tako čez nekaj časa prepričani, 
da se omenjeni opat Henrik s svojim položajem finančno okorišča, ta plebejski 
klerik naj bi celo prepričal njihovega vojvodo Albrehta, naj Štajercem ne potrdi 
njihovih starih pravic. Dejansko je bil opat Henrik po vsej verjetnosti le ubogljivo 
orodje v rokah vojvode Albrehta, ki ni hotel, da bi njegovo oblast kaj omejevalo, 
in je hotel tudi na Štajerskem vladati tako kot na habsburških družinskih pose-
stvih ob Renu.350 V bojih med Albrehtom in salzburškim nadškofom Rudolfom I. 
se je Henrik udeležil boja na habsburški strani. Nadškof se je glede tega osebno 
pritožil pri Albrehtu in Henrik je bil nato dejansko odstavljen z glavarske funkci-
je. Za kratek čas jo je prevzel sekovski škof Leopold I., baje stari Henrikov naspro-
tnik. Decembra 1290 ali januarja naslednjega leta je Henrik s pomočjo starega 
kralja Rudolfa spet postal glavar, kar je sovraštvo med njim in Leopoldom le še 
poglobilo.351 Ravno Leopold je bil jeseni 1291 na deželnem zboru v Gradcu eden 
glavnih govornikov proti Albrehtu (in Henriku), ki Štajercem ni hotel potrditi 
njihovih pravic.

346 Niederstätter, Österreich, 319–320.
347 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 24222–24313, MGH Dt. Chron. 5/1, 319–321.
348 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 24270–24275, MGH Dt. Chron. 5/1, 320; Pirchegger, Steiermark 

2, 4; http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/11681085/74835346/, 23. 12. 2013; Nieder-
stätter, Österreich, 97, 320. 

349 Naschenweng, Landeshauptleute, 48–49.
350 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 24377–24380, MGH Dt. Chron. 5/1, 321; Pirchegger, Geschichte 

der Steiermark 2, str. 3–4.
351 Fritz Posch, »Leopold I. (1283–1291),« v: Die Bischöfe von Graz-Seckau: 1218–1968, ur. Karl Amon 

(Graz, Wien, Köln, 1969), 55.
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Ko je Albreht marca 1292 štajerskemu plemstvu njihove pravice končno potrdil, 
je Henriku odvzel tudi glavarsko funkcijo. Novi glavar je postal Hartnid I. Stade-
ški, ob bok le-temu pa je Albreht (vsaj za nekaj časa) postavil Bertolda Emmer-
berškega.352 Stadeški se pravkar končanega upora proti Habsburžanom niso ude-
ležili. Hartnid je bil kompromisna izbira, s katero so bili zadovoljni tako štajerski 
deželani (ki so imeli občutek, da je glavarski sedež končno zasedel človek iz nji-
hovih vrst) kot Albreht (ki na glavarsko mesto ni imenoval svojega nekdanjega 
sovražnika). Hartnid se je v zadnjih letih svojega življenja pogosto zadrževal na 
Dunaju, kjer ga je bilo verjetno tudi dosti lažje nadzorovati. Zadnji štajerski de-
želni glavar znotraj našega časovnega okvira je bil že večkrat omenjeni Ulrik I. iz 
rodbine Walseejskih, eden izmed šestih bratov, ki so v spremstvu Habsburžanov 
prišli v vzhodnoalpski prostor in tu rodbino razdelili na štiri močne veje. Ulrik je 
bil začetnik graške veje. V času opravljanja glavarske funkcije se je večkrat boje-
val proti habsburškim sovražnikom in bil svojim gospodom (kakor tudi štajer-
skim sodeželanom) tako po volji, da ga kot glavarja niso odstavili vse do njegove 
smrti, za njegovega naslednika pa imenovali njegovega sina Ulrika II.353

Tabela 5: Posamezniki, ki so med letoma 1246 in 1311 nosili naslov štajerskih deželnih sodnikov.

Ime Čas opravljanja
sodniške službe

Geografski
izvor

1. Gotfrid II. Mariborski vsaj od septembra 1254–
po oktobru 1256 slovenska Štajerska

2. Vulfing Stubenberški pred majem 1259–po 
koncu leta 1259 avstrijska Štajerska

3. Henrik I. Liechtensteinski (v Avstriji) april 1260–pred koncem 
leta 1260 Avstrija

4. grof Bernhard Pfannberški po avgustu 1263–pred 
avgustom 1264 avstrijska Štajerska

5. Herbord Füllsteinski pred decembrom 1268–po 
avgustu 1269 češka Šlezija

6. Konrad, meščan iz Tullna ok. 1270 Avstrija

7. Ulrik Liechtensteinski 1272 avstrijska Štajerska

8. Ditrik iz Fülme oktober 1274 Moravska (?)

9. Oton II. iz Haslaua 1276 ali 1277 Avstrija

10. grof Henrik Pfannberški
in Friderik V. Ptujski

januar 1277–po aprilu 
1279

avstrijska in
slovenska Štajerska

11. Oton II. Liechtensteinski po aprilu 1279–november 
1311 avstrijska Štajerska

352 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 57980–57995, MGH Dt. Chron. 5/2, 772; Niederstätter, Österre-
ich, 100.

353 Naschenweng, Landeshauptleute, 48–57.
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Prvi štajerski deželni sodnik med letoma 1246 in 1311, ki ga poznamo, je že večkrat 
omenjeni Gotfrid II. Mariborski, brat krškega škofa Ditrika II. Funkcijo je opravljal 
vsaj od septembra 1254, nehal pa jo je opravljati po oktobru 1256.354 Domnevamo 
lahko, da jo je izgubil nekje na prelomu med letoma 1257 in 1258 (v času protio-
grskega upora na Štajerskem), vsekakor pa se je to zgodilo pred majem 1259, ko 
je bil štajerski deželni sodnik že Vulfing Stubenberški.355 Kot smo že povedali se je 
mladi ogrski kralj Štefan V. zaradi slabih izkušenj s plemiči na jugu vojvodine po 
njeni ponovni osvojitvi naslonil na tiste s severa in nobenega dvoma ni, da smemo 
to zamenjavo nosilcev dotične funkcije postaviti prav v ta kontekst.

Otokar Přemysl, ki je imel vojvodino Štajersko v teku leta 1260 vedno bolj trdno 
v svojih rokah, je za deželnega sodnika najprej imenoval Henrika I. Liechten-
steinskega (še preden je Henrik postal tudi deželni glavar).356 To je bila najbrž le 
prehodna rešitev. Ne vemo, kdaj je Henrik funkcijo sodnika izgubil, vendar se je 
decembra 1260 že omenjal brez nje.357 Naslednji poznani štajerski deželni so-
dnik je bil grof Bernhard Pfannberški, brat že večkrat omenjenega grofa Henrika, 
ki je funkcijo nosil vsaj decembra 1263. Dobre tri mesece pred tem je še ni imel, 
prav tako pa jo je izgubil nekje do avgusta 1264. Kdo jo je prevzel za njim ni zna-
no.358 V virih se z njo nekaj let ne omenja nihče. Šele konec desetletja najdemo 
kot štajerskega deželnega sodnika omenjenega Herborda iz Fulštejna (Füllstein) 
v češki Šleziji. Herbord je bil stolnik glavarja Bruna Olomuškega, ki ga je Bruno 
pripeljal s seboj na Štajersko. Kot štajerski deželni sodnik se je prvič omenjal v 
začetku decembra 1268, zadnjič pa avgusta leto kasneje. Njegov sin (ali pač on 
sam) se je poročil z Gertrudo Dravograjsko, katere oče Oton II. je bil zadnji mo-
ški pripadnik dravograjske veje Trušenjskih.359

V svojem članku z naslovom Rodbina Trušenjskih sem trdil, da je bil Herbord 
Füllsteinski prvi mož Gertrude Dravograjske. To je sicer mogoče, vendar Gertru-
dinega prvega moža Herborda v virih najdemo le s priimkom Dravograjski (»Ego 
Herbordus de Traberch et uxor mea Gerdrudis …«) in ne tudi s priimkom Füll-
steinski. Iz virov tudi vemo, da je Herbord Füllsteinski imel istoimenskega sina s 
priimkom Dravograjski (»Herbordus de Fvlmstein, Herbordus de Traberch filius 
suus …«). Glede na omenjeno se nam v primeru vprašanja identitete Gertrudine-
ga moža kot odgovor bolj očitno ponuja sin, razen če se je oče v istem časovnem 
obdobju imenoval tako po Füllsteinu kot po Dravogradu. To bi navsezadnje bilo 
možno. Tudi Herbord mlajši se je poleg Dravograda imenoval še po Brucku na 
Muri (»Herbordus dapifer domini Olmucensis episcopi … Insuper filli mei Johan-

354 Gradivo VI, št. 241, 243, 244a, 252–253, 256, 258–260, 282; UBSt III, št. 193, 202, 203, 219, 279, 280; Oberstei-
ner, Bischöfe von Gurk, 97–110.

355 UBSt III, št. 268, 279.
356 UBSt III, št. 289–190.
357 UBSt IV, št. 8, 13–15.
358 UBSt IV, št. 113, 119, 144.
359 UBSt IV, št. 130, 196, 215, 303–304, 306, 330, 531–352; Dopsch, Länder und Reich, 456.
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nes, Ekkericus, Herbordus et Henricus de Brukke …«). Kakor koli že, sorodstvo s 
Füllsteinskimi je prišlo prav predvsem Gertrudi. Ta bi po očetovi smrti (1261) 
dravograjsko gospostvo namreč morala predati Šentpavlu. Temu se je s pomočjo 
svojih zvez očitno uspešno upirala, čeprav so zahteve po izročitvi gospostva sa-
mostanu prihajale tudi od Svetega sedeža.360

Okrog leta 1270 je naloge štajerskega deželnega sodnika, kakor se zdi, opravljal 
meščan Konrad iz Tullna (ki se kot tak nikjer ne imenuje), vsekakor pa le za krajši 
čas. Leta 1272 je službo namreč že imel (pesnik) Ulrik Liechtensteinski,361 za njim 
pa gospod Ditrik iz Fülme (najverjetneje iz Moravske), gradiščan na zgornješta-
jerskem Offenburgu, ki je oktobra 1274 celo vodil deželni zbor v Kobenzu.362 Na 
skrajnem začetku habsburške vladavine na Štajerskem, ko politična in vojaška 
situacija v tem delu srednje Evrope še ni bila razrešena, je kot štajerski deželni 
sodnik (brez konkretnega naslova) očitno deloval Oton II. iz Haslaua v Avstriji 
(nekdanji štajerski glavar), za njim pa grof Henrik Pfannberški in gospod Fri-
derik V. Ptujski. Slednja dva sta se kot štajerska deželna sodnika skupaj pojavila 
januarja 1277, do aprila 1279 pa je funkcijo uspel obdržati le Friderik Ptujski. Za-
dnji štajerski deželni sodnik v našem obdobju je bil Oton II. Liechtensteinski,363 
sin slavnega pesnika Ulrika. Oton, tesno povezan z Otokarjem iz Geule (na dvo-
ru katerega se je slednji morda tudi izobrazil), je postal štajerski deželni sodnik 
najbrž že leta 1279, vsekakor pa do decembra 1281. To je očitno ostal vse do 
svoje smrti novembra 1311.364

Tabela 6: Posamezniki, ki so med letoma 1246 in 1311 nosili naslov štajerskih deželnih pisarjev.

Ime Čas opravljanja
pisarske službe

Geografski
izvor

1. Vitigon, župnik pri sv. Petru april 1244–po januarju 1255 avstrijska Štajerska

2. magister Ulrik, župnik, kanonik in 
protonotar marec 1260, pred aprilom 1269 Češka

3. Konrad, meščan iz Tullna oktober 1270–po decembru 
1274 Avstrija

360 MDC Erg., št. 2795a=3092, 2795b=3093; UBSt IV, št. 130, 196, 215, 304, 306, 330, 332, 351–352; Bele, Rodbina 
Trušenjskih, 17–18, 30–31; Jaksch, Geschichte Kärntens 2, 107–108.

361 UBSt IV, št. 419–420, 472–473, 483; Mell, Verwaltungsgeschichte der Steiermark, 170–171.
362 UBSt IV, št.  539; Muchar, Steiermark 5, 360; Krones, Vorarbeiten zur Quellenkunde, 44, 72.
363 Muchar, Steiermark 5, 387–417; Mell, Verwaltungsgeschichte der Steiermark, 171.
364 Na tem mestu naj le še omenim, da se je junija leta 1311 v neki mariborski listini kot »iudex prouincialis« ome-

njal mariborski meščan Nikolaj Cvetnik (ki je 11 let kasneje opravljal tudi funkcijo mariborskega mestnega 
sodnika). Nikolaj se v primeru, zaradi katerega je bila listina izstavljena, ni pojavil kot razsodnik, pa tudi med 
pričami, kot kaže, ni imel zelo pomembnega mesta. Med desetimi pričami je bil naveden sedmi. Poleg tega je 
bil štajerski deželni sodnik Oton II. Liechtensteinski tedaj še živ in se je s tem svojim naslovom omenjal še tri 
mesece zatem. V svojem pregledu deželnih sodnikov Nikolaja tudi Franz Krones ne omenja. Po mojem mnenju 
pri Nikolaju Cvetniku torej ni šlo za štajerskega deželnega sodnika, zato ga v zgornji pregled tudi nisem vklju-
čil. RHSt I, št. 292, 310, 323; Krones, Landesfürst, Behörden und Stände, 176–177; http://daten.digitale-sam-
mlungen.de/~db/0001/bsb00016337/images/index.html?id=00016337&fip=193.174.98.30&no=&s
eite=730, Neue Deutsche Biographie, Band 19, Berlin 1999, str. 772–779, geslo: Ottokar aus der Gaal 
(Winfried Stelzer), 2. 4. 2015; Krones, Vorarbeiten zur Quellenkunde, 73.
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4. Konrad Himberški 1276–1278 Avstrija

5. admontski opat Henrik II. oktober 1279–1286 avstrijska Štajerska

6. her Fab ok. 1286 (verjetno krajši čas) avstrijska Štajerska

7. admontski opat Henrik II. 
(ponovno) 1286–jesen 1290 avstrijska Štajerska

8. meščana Volkmar iz Gradca ter 
Jakob Chloesterman iz Judenburga jesen 1290 avstrijska Štajerska

9. admontski opat Henrik II. (tretjič) december 1290–marec 1292 avstrijska Štajerska

10. Iring, župnik in notar 1297–1298 avstrijska Štajerska

11. Albreht, tržan iz Zeiringa 1299–1303 avstrijska Štajerska

12. meščana Rapoto iz Urfahra in 
Gundaker iz Passaua april 1304 Avstrija, Bavarska

13. Albreht, tržan iz Zeiringa 
(ponovno) 1305–1306 avst. Štajerska

14. Rudolf, meščan iz Maribora maj 1307 slovenska Štajerska

15. Albreht, tržan iz Zeiringa (tre-
tjič)

pred majem 1308–po marcu 
1317 avstrijska Štajerska

Vitigon, župnik pri sv. Petru (Sankt Peter ob Judenburg na avstrijskem 
Štajerskem),365 je bil štajerski deželni pisar v začetku našega obdobja. Kot tak se 
je pojavil že v času vojvode Friderika II. Babenberškega, po njegovi smrti pa je 
službo uspel obdržati vse do začetka ogrske vlade.366 Kot je bilo rečeno že zgoraj, 
je v tem obdobju za kratek čas opravljal tudi službo deželnega glavarja po naro-
čilu Otokarja Přemysla. Zatem nam za mnogo let ni poznan nobeden štajerski 
deželni pisar, dokler se v marcu 1260 ne pojavi neki magister Ulrik, ki očitno ni 
bil plemiškega rodu. Poleg tega najdemo istega moža s tem naslovom še devet 
let kasneje.367 Omenjeni Ulrik (Oldřich) je bil češkega porekla in je primarno de-
loval v spremstvu in kot protonotar Otokarja Přemysla (meister und unser obirst 
kenczeler, mistr a najvyšší písař naš). Prvič se je ob njem pojavil že poleti 1258, 
zadnjič pa šele jeseni 1277. Glede na svoj naslov (magister) je verjetno imel uni-
verzitetno izobrazbo,368 skozi leta pa mu je uspelo napraviti zavidljivo cerkveno 
in posvetno kariero. Tako ga v virih srečujemo kot češkega kraljevega protono-
tarja (1258–1277), freisinškega kanonika (1258–1260), passavskega kanonika 
(1267–1269), protonotarja Avstrije in Štajerske (1260–1273), župnika v Hart-
bergu (1267–1271), upravitelja župnije v Pibru pri Voitsbergu (1272) ter župni-

365 UBSt II, str. 607, 716.
366 UBSt II, št. 433, 444, 451, 462; UBSt III, št. 20, 64–65, 67, 75, 117–118, 122, 129, 132, 150, 160. 
367 CDRB V, št. 1163; UBSt III, št. 287; UBSt IV, št. 331; Mell, Verwaltungsgeschichte der Steiermark, 172 (opomba 66); 

Pferschy, König Ottokar, 12; Hoensch, Der goldene König, 156.
368 Lexikon des Mittelalters 6, str. 91, geslo: Magister universitatis (J. Verger).
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ka na Dunaju (1274–1276).369

Naslednji štajerski deželni pisar je bil meščan Konrad iz Tullna, ki je imel tako 
kot Ulrik naslov magistra. To službo je očitno dobil kot zvesti privrženec kralja 
Otokarja Přemysla. Najbrž je bil v začetku na Štajersko poslan le kot opora dežel-
nemu glavarju Burkhardu Klingenberškemu,370 kasneje pa se je obseg njegovih 
pristojnosti še nekoliko povečal.371 Po Otokarjevem političnem padcu in smrti 
je Konrad iz Tullna svoj položaj na Štajerskem izgubil, kot deželni pisar pa ga 
je zamenjal Konrad iz avstrijske ministerialne družine, ki je imela svoj sedež na 

369 CDRB V, št. 169, 198, 436,* 457,* 522, 571, 822, 846, 1163, 1386, 1390, 1437, 1442, 1444, 1446, 1543, 1568, 1581, 
1599, 1634, 1686, str. 267.

370 UBSt IV, št. 390, 417, 419–420, 426, 451, 453, 457, 463, 469, 473, 483, 492, 495, 518, 538; Hoensch, Der goldene 
König, 156, 209; Krones, Landesfürst, Behörden und Stände, 169–171.

371 Glej Tabele 4, 5 in 6.

Škof Bruno Olomuški 
(Vir: Commons.wiki-
media.org)
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Himbergu južno od Dunaja. Konrad Himberški je bil freisinški kanonik in pisar 
Otona II. Liechtensteinskega.372 Službo štajerskega deželnega pisarja je opravljal 
nekje med letoma 1276 in 1278, kmalu zatem pa je postal škof v Chiemseeju. 
Na tej poziciji je zamenjal habsburškega simpatizerja Janeza Ennsthalskega, ki je 
tedaj postal škof v Krki.373

Ko so se politične razmere v vojvodini nekoliko normalizirale, je bila funkcija 
štajerskega deželnega pisarja zaupana že zgoraj opisanemu admontskemu opatu 
Henriku. Henrik je ta položaj dobil konec oktobra 1279 in ga (z dvema krajšima 
prekinitvama) nosil do konca življenja. Prvič je funkcijo za krajši čas očitno iz-
gubil leta 1286 (ko se je kot deželni pisar omenjal neki her Fab),374 zatem pa še 
konec leta 1290. Takrat je skupaj z glavarsko funkcijo za trenutek izgubil tudi 
pisarsko, kot pisarja pa sta ga nadomestila meščana Volkmar iz Gradca ter Jakob 
Chloesterman iz Judenburga.375 Medtem ko je vojvoda Albreht Henriku marca 
1292 dokončno odvzel službo štajerskega glavarja, je Henrik pisar ostal še na-
prej. Funkcijo je nosil še dobrih pet let, nato pa je bil maja 1297 umorjen v bližini 
svojega samostana.376

Tudi naslednik opata Henrika je bil klerik. Šlo je za Iringa, župnika v Pöllauu (pri 
Hartbergu) ali pa v Prolebu (pri Leobnu) na avstrijskem Štajerskem. Iringa smo 
v tej razpravi že omenjali, saj je bil avgusta 1275 notar glavarja Milote z Dedic. 
Službo štajerskega deželnega pisarja je opravljal v letih 1297 in 1298.377 Zatem 
je štajerski deželni pisar postal Albreht s (trga) Zeiring pri Judenburgu. Očitno je 
imel to funkcijo najprej do leta 1303, zatem pa še med letoma 1305 in 1306 ter 
nazadnje med letoma 1308 in 1317. Do januarja 1319 jo je vsekakor izgubil.378 V 
vmesnem času sta ga najprej zamenjala meščana Rapoto iz Urfahra pri Linzu in 
Gundaker iz Passaua.379 Rapoto je bil že leta 1296 mestni sodnik v Kremsu in leta 
1303 deželni pisar ob Aniži. Pri Rudolfu, ki je bil deželni pisar leta 1307, je šlo za 
mariborskega meščana in mestnega sodnika (1301), ki se je še leta 1311 omenjal 
kot quondam lantscriba Stirie, kasneje pa tudi kot der alt lantschreiber.380 Ru-
dolf  je bil v svojem času eden najuglednejših meščanov v Mariboru in je že leta 
1295 imel svoj pečatnik. Veliko svojega uspeha je verjetno lahko pripisal svojim 
dobrim zvezam z vojvodo Rudolfom III. Habsburškim. Rudolfov sin Marcel je bil 

372 Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches, str. 129–130, geslo: Konrad von Himberg (Manfred Heim).
373 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 18529–18530, MGH Dt. Chron. 5/1, 245; Mell, Verwaltungsge-

schichte der Steiermark, 172 (opomba 66); Obersteiner, Bischöfe von Gurk, 111–112.
374 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 27036–27070, MGH Dt. Chron. 5/1, 357.
375 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 42205 (besedilo in opomba 1)–42362, MGH Dt. Chron. 5/1, 

547–548, 1425 (Übersicht über den Inhalt der Reimchronik).
376 Naschenweng, Landeshauptleute, 48–50; Niederstätter, Österreich, 100.
377 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 69889–69892, MGH Dt. Chron. 5/2, 925; UBSt IV, št. 492, 496, 

518, 569, str. 381, 416; Krones, Landesfürst, Behörden und Stände, 169–171.
378 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 73979–73981, 78508–78509, 78528, 78560, 78739–78740, 

81839, MGH Dt. Chron. 5/2, 976, 1031–1032, 1034, 1072; UBSt IV, št. 492, RHSt I, št. 2, 42, 64, 192, 217, 622, 
625, 804, 863, 863, 1037; Krones, Landesfürst, Behörden und Stände, 169–173; Muchar, Steiermark 5, 23.

379 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 82930–82940, MGH Dt. Chron. 5/2, 1085; 1433 (Übersicht über 
den Inhalt der Reimchronik); Krones, Landesfürst, Behörden und Stände, 172. 

380 GZM II, št. 117; RHSt I, št. 292, 449, 509, 784.
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leta 1307 mariborski mestni sodnik, prav tako pa so to službo opravljali vsaj še 
štirje drugi člani njegove družine. Umrl je nekje med letoma 1316 in 1325.381

Tabela 7: Posamezniki, ki so med letoma 1246 in 1311 nosili naslov štajerskih deželnih maršalov.

Ime Čas opravljanja
maršalske službe

Geografski
izvor

1. Bertold Treunski po letu 1228–pred avgustom 1240 slovenska Štajerska

2. Hartnid VI. iz Orta maj 1249–pred septembrom 1254 avstrijska Štajerska

3. Bertold Treunski (ponovno) september 1254 slovenska Štajerska

4. Friderik V. Ptujski januar 1255 slovenska Štajerska

5. Hartnid VI. iz Orta (ponov-
no)

pred aprilom 1262–pred koncem 
julija 1262 Avstrija

6. Ulrik Liechtensteinski pred januarjem 1267–pred januar-
jem 1275 avstrijska Štajerska

7. Hartnid III. Wildonski konec novembra 1276–1301 avstrijska Štajerska

8. Hartnid IV. Wildonski pred septembrom 1305– pred kon-
cem novembra 1325 avstrijska Štajerska

Hartnid VI., zadnji moški pripadnik rodbine gospodov iz Orta, je štajerski maršal 
postal maja 1249 in to po naročilu takratnega glavarja Majnharda III. Goriškega. 
Ne vemo, kako dolgo je to funkcijo uspel obdržati. Najbrž jo je izgubil nedolgo 
po smrti cesarja Friderika II. (decembra 1250).382 Še preden je isti naslov dobil 
Friderik V. Ptujski (kot štajerskega maršala ga zasledimo januarja 1255),383 ga je 
očitno imel tudi štajerski ministerial Bertold Treunski.384 Slednji se je že v dvajse-
tih in začetku tridesetih let 13. stoletja omenjal v listinah vojvod Leopolda VI. in 
Friderika Prepirljivca.385 Po smrti štajerskega maršala Rudigerja Plankenwartske-
ga in nato morda še nekega Konrada (ki se kot maršal omenja leta 1228) je Ber-
told Treunski nekje v času do septembra 1234 maršalski naslov pridobil sam. V 
obdobju bojev med cesarjem Friderikom II. in vojvodo Friderikom Prepirljivcem 
ga je nato utegnil izgubiti (morda zaradi preveč odkritih simpatij do cesarske 
strani),386 avgusta 1240 se je v Prepirljivčevi listini namreč omenjal brez njega.387 
V zgodnjem času ogrske vlade na Štajerskem (septembra 1254) ga je ponovno 
imel. Pozneje se je, morda zaradi jeze, ker je izgubil maršalsko funkcijo ali ker je 

381 GZM II, št. 106; Kos, Vitez in grad, 329; http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=72, 7. 4. 2015.
382 Mell v svojem kratkem pregledu štajerskih deželnih maršalov (za leto 1249) navaja tudi nekega moža po imenu 

Eberanus de Eberdorf. O njem ne najdem prav nobenih podatkov, zato ga tudi nisem vključil v zgornji pregled. 
Gradivo VI, št. 85; Mell, Verwaltungsgeschichte der Steiermark, 168.

383 Gradivo VI, št. 259, 260.
384 Pirchegger, Landesfürst und Adel 3, 247; Pirchegger, Untersteiermark, 93–95.
385 UBSt II, št. 214; UBSt Erg., št. 39; BUB II, št. 290; Kos, Vitez in grad, 380.
386 UBSt II, št. 245, 256, 316; BUB II, št. 330; Pirchegger, Landesfürst und Adel 3, 248; Pirchegger, Untersteiermark, 95.
387 Gradivo V, št. 737.
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bil Otokarjev simpatizer, Ogrom verjetno uprl in moral pred njihovo jezo zbežati 
iz dežele. Čisto možno bi tudi bilo, da je Bertold v Avstrijo moral zbežati v času, 
ko je štajerski upor proti ogrski nadoblasti že potekal, torej konec leta 1257 ali 
nekoliko pozneje. Iz njegove oporoke, nastale nekje med letoma 1257 in 1260 
(v kateri je samega sebe spet naslavljal kot maršal),388 namreč izvemo, da je na 
poziv kralja Otokarja II. Přemysla (kot begunec?) prišel v Avstrijo in tam na smrt 
zbolel. Leta 1259 je bil po vsej verjetnosti že mrtev, saj je nekatere njegove nek-
danje posesti (Vojnik, Miltenberg pri Vojniku in Žalec) dobil ogrski dvorni točaj 
po imenu Chak.389

Za Bertoldom je, kot rečeno, štajerski maršal postal Friderik V. Ptujski. Friderik je 
tudi zadnji poznani štajerski maršal, ki je to službo opravljal v času ogrske vlade. 
Po januarju 1255 o nosilcih funkcije štajerskega maršala dolgo ni nobenih vesti. 
Aprila 1262 je naziv ponovno nosil Hartnid VI., ne vemo pa, koliko časa ga je 
takrat že imel. Sklepamo lahko tako: štajersko plemstvo se je jeseni 1259 drugič 
uprlo Ogrom. Nato so se med štajersko stranjo in češkim kraljem začela pogaja-
nja. Štajerci, ki za deželnega kneza (oziroma njegovega glavarja) vsekakor niso 
hoteli še enega samovoljnega tirana, so v Avstrijo, ki je tedaj že bila pod oblastjo 
češkega kralja, poslali nekaj svojih predstavnikov (očitno z namenom pogajanj 
oziroma usklajevanja načrtov). Imena takratnih domnevnih štajerskih odpo-
slancev so nam znana iz listine, ki jo je kralj Otokar Přemysl marca 1260 izstavil 
na Dunaju. Med temi odposlanci je bil tudi Hartnid VI., a brez naziva maršal.390 Ko 
je Otokar Přemysl konec leta 1260 sam prišel v Gradec, je bil tam tudi Hartnid, še 
vedno brez naziva.391 Kot maršal se je omenjal aprila 1262, a samo takrat. Manj 
kot dva tedna zatem je v listini češkega kralja spet naveden brez omenjene funk-
cije, slaba dva meseca kasneje pa je bil očitno že mrtev.392 Po vsem povedanem se 
mi zdi torej še najbolj verjetno, da je maršalsko funkcijo ponovno dobil nekje po 
decembru 1260 in jo obdržal do svoje smrti.

Za leta po smrti Hartnida VI. iz Orta smo glede nosilcev maršalske funkcije na 
Štajerskem ponovno slabo obveščeni. Pesnik Ulrik Liechtensteinski (takrat že 
pošteno v letih) je funkcijo dobil od češkega kralja nekje do januarja 1267. Ob-
držal jo je vsaj do leta 1272, ko je bil nekaj časa hkrati tako maršal kot deželni 
sodnik (lantrichter vnd marschalch in Steyr). Ni možno reči, kdaj je maršalsko 
službo izgubil, vendar se je to moralo zgoditi nekje do januarja 1275, ko je tudi 
on umrl.393 Funkcija štajerskega maršala je zatem prišla v roke gospodov Wildon-
skih, ki so jo obdržali do konca našega časovnega okvira in še čez.394 Hartnid III. 

388 UBSt III, št. 150, 151.
389 UBSt Erg., št. 70, 72; Pirchegger, Landesfürst und Adel 3, 247–248; Kos, Vitez in grad, 380, 395.
390 UBSt III, št. 286; Pferschy, Ungarn und Steiermark, 82.
391 UBSt IV, št. 8, 13.
392 UBSt IV, št. 61–62, 70; Ravnikar, Po zvezdnih poteh, 101–102.
393 UBSt IV, št. 240, 472–473.
394 Krones, Landesfürst, Behörden und Stände, 178–179.
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Wildonski, velik privrženec kralja Rudolfa Habsburškega, je dobil naslov marša-
la morda že konec novembra 1276, vsekakor pa do februarja naslednjega leta. 
Umrl je kmalu po letu 1303, vsekakor pa do 1305.395 Službo je prevzel njegov sin 
Hartnid IV., ki se je kot maršal prvič omenjal septembra 1305. Obdržal jo je vse 
do svoje smrti v drugi polovici leta 1325.396 Ko je rodbina gospodov Wildonskih 
leta 1325 izumrla, je maršalska funkcija prišla v roke Ptujskih, ki so jo prav tako 
obdržali do svojega izumrtja. Vsaj Ptujski so kot dodatek k funkciji že posedovali 
deželnoknežji grad Fram (prvič omenjen leta 1335). Za Wildonske tega ne mo-
remo z gotovostjo trditi, vendar je mogoče, da so ga imeli tudi oni.397

Tabela 8: Posamezniki, ki so med letoma 1246 in 1311 nosili naslov štajerskih komornikov.

Ime Čas opravljanja
komorniške službe

Geografski
izvor

1. Henrik Dravograjski pred januarjem 1243–pred 
koncem novembra 1253 slovenska Štajerska 

2. Hauenueldarius  pred januarjem 1267–morda 
vse do novembra 1273 (?)

3. Volkmar, Ditrik in Martin, meščani 
iz Gradca november 1273–najverjetne-

je pred novembrom 1276 avstrijska Štajerska

4. Oton II. Liechtensteinski 1286–november 1311 avstrijska Štajerska

O imetnikih komorniške službe na Štajerskem, za čas med letoma 1246 in 1311, 
imamo zelo malo podatkov. Kot komornik se je januarja 1243 v listini Friderika 
II. Babenberškega omenjal Henrik Dravograjski, bratranec Sigfrida Marenberške-
ga.398 Henrik, ki se je tedaj kot komornik omenjal edinkrat, je dotični naslov od 
Babenberžana moral dobiti nekje po poletju 1240. Takrat je Friderik Babenberški 
(po koncu svojega državnega preklica) namreč ponovno osvojil Štajersko.399 Ne 
vemo, koliko časa je Henrik svoj naslov nosil. Morda je bilo to le do Friderikove 
smrti. Komorniške službe v času ogrske vlade na Štajerskem brez dvoma ni več 
opravljal, saj je kmalu po novembru 1253 umrl.400 Po letu 1243 dolgo ni nobene 
novice o kakšnem štajerskem komorniku. Tako je vse do leta 1267, ko se v listini 
Otokarja Přemysla (izdani na Dunaju za admontski samostan) kot priča omenja 
neki Hauenueldarius camerarius Stirienses, ki ga ne znam locirati.401 Ostalih prič 
v listini je malo. Poleg že znanega magistra Ulrika sta bila tam še Oton iz Ber-

395 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 14550–14570, MGH Dt. Chron. 5/1, 192–193.
396 RHSt I, št. 524, 634, 917, 1035, 1038, 1051; Karl Ferdinand Kummer, Das Ministerialengeschlecht von 

Wildonie (Wien, 1880), 253–288 (dalje: Kummer, Ministerialengeschlecht von Wildonie).
397 Niederstätter, Österreich, 308; Hajdinjak, Vidmar, Gospodje Ptujski, 6–7; Kos, Vitez in grad, 275.
398 Gradivo V, št. 805.
399 Komac, Kranjska, 97.
400 Gradivo VI, št. 217; Bele, Rodbina Trušenjskih, 17, 30–31.
401 UBSt IV, št. 241.
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chtoldsdorfa pri Dunaju in Erenger III. iz Landseeja.402 Hauenueldarius, ki se ne 
pojavlja v nobeni drugi meni poznani listini, bi tako po mojem mnenju lahko bil 
iz štajerskega, avstrijskega ali češkega prostora.

Po nekajletni tišini, novembra 1273, iz virov ponovno izvemo nekaj malega o 
štajerskih komornikih. Šlo je za može po imenu Volkmar, Ditrik in Martin, ki 
so bili graški meščani in so se v takratni listini štajerskega deželnega pisarja Ko-
nrada imenovali s pridevkom comites camere Styrie. V listini so med dvajsetimi 
pričami navedeni na zadnjih treh mestih. Volkmar, Ditrik in Martin so očitno 
spadali med najuglednejše graške meščane, Martin pa je bil tudi graški mestni 
sodnik (1274). Junija 1274 so se celo udeležil tudi že omenjenega velikega ple-
miškega zborovanja v Gössu.403 Morda so dobili nekaj pristojnosti nad štajerski-
mi finančnimi zadevami v zadnjih letih češke vladavine v vojvodini, kasneje pa 
so jih najverjetneje izgubili. Neposredno po padcu češkega kralja nekaj časa spet 
ni nobenih podatkov o štajerskih komornikih. Nekje leta 1286 je to službo začel 
opravljati Oton II. Liechtensteinski, ki je v istem času imel tudi položaj štajerske-
ga deželnega sodnika.404 Obe funkciji je opravljal vse do svoje smrti.405 

Tabela 9: Posamezniki, ki so med letoma 1246 in 1311 nosili naslov štajerskih stolnikov.

Ime Čas opravljanja
stolniške službe

Geografski
izvor

1. Bertold III. 
Emmerberški pred marcem 1246–pred novembrom 1251 avstrijska Štajerska

2. Oton Emmerberški pred novembrom 1251–1258 avstrijska Štajerska/Avstrija

3. Erenger III. iz Landseeja pred majem 1262–po novembru 1270 avstrijska Štajerska

4. Herand II. Wildonski februar 1278 (verjetno že nekaj časa pred 
tem) avstrijska Štajerska

5. Ulrik II. Wildonski 1278–po decembru 1284 avstrijska Štajerska

6. Bertold V. 
Emmerberški 1291–1293 Avstrija

7. Hartnid III. Wildonski 1293 (verjetno tudi kasneje) avstrijska Štajerska

8. Ulrik I. Walseejski po aprilu 1299–januar 1329 avstrijska Štajerska

402 Erenger se je imenoval po gradu na današnjem Gradiščanskem, ki je bil vsaj od leta 1222 v lasti ogrske  krone. 
Ime je ostalo, čeprav je Erenger sam še najverjetneje živel na Štajerskem, bil član štajerske deželne zveze in nad 
gradom Landsee ni več imel oblasti. http://www.burgen-austria.com/archive.php?id=1232, 10. 4. 2015; 
http://www.burgen-austria.com/archive.php?id=953, 14. 4. 2015; Dopsch, Länder und Reich, 210, 263, 
290, 296.

403 UBSt IV, št. 492, 495, 518, 538.
404 Glej Tabelo 5.
405 REDS I, št. 1347; MDC VII, št. 109, 187; RHSt I, št. 60, 81, 83, 104, 150, 240, 274, 310, 313, 323; Krones, Landesfürst, 

Behörden und Stände, 178–183.
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Prvi štajerski stolnik znotraj našega časovnega okvira je bil Bertold III. Emmer-
berški, ki se je kot tak prvič omenjal marca 1246. Stolniško funkcijo je mo-
ral dobiti nekje po septembru 1245 (takrat jo je namreč še vedno nosil Ulrik 
Liechtensteinski).406 Bertold je bil štajerski stolnik še vsaj do leta 1249. Dve leti 
kasneje je bil že mrtev, stolnik pa je zatem postal njegov brat Oton. Slednjega kot 
stolnika zasledimo še v letu 1258, kasneje pa ne več.407 Naslednji štajerski stolnik 
je bil (že zgoraj omenjeni) Erenger III. iz Landseeja. To službo je opravljal skozi 
šestdeseta leta in jo verjetno izgubil nekje po koncu leta 1270.408

Ob koncu češke vladavine v Vzhodnih Alpah so štajerski stolniki za nekaj časa po-
stali gospodje Wildonski (ki so konec 12. stoletja to službo sicer že opravljali).409 
Najprej je službo (morda nekaj let) opravljal Herand II.,410 nato pa njegov sin Ul-
rik II. Slednji je funkcijo izgubil še pred svojo smrtjo (umrl je po letu 1300),411 do-
bil pa jo je Bertold V. Emmerberški (v istem času tudi glavar).412 Bertoldov nasle-
dnik je bil Hartnid III. Wildonski, ki se je kot stolnik omenjal leta 1293.413 Nekaj 
mesecev po aprilu 1299 je stolniško službo (poleg tega, da je že imel glavarsko) 
dobil Ulrik I. Walseejski in jo očitno obdržal vse do svoje smrti.414 Za njim je le-ta 
ostala v rokah njegove rodbine do konca petdesetih let 14. stoletja. Nosila sta jo 
njegova sinova, Ulrik II. in Friderik. Nato so štajerski stolniki za kratek čas postali 
gospodje Stubenberški in Vuzeniški.415

Tabela 10: Posamezniki, ki so med letoma 1246 in 1311 nosili naslov štajerskih točajev.

Ime Čas opravljanja
točajske službe

Geografski
izvor

1. Henrik iz Haßbacha
1229–po marcu 1246, ok. 
1251 avstrijska Štajerska

2. Hartnid iz Rabensteina 1248, 1253, april 1260 avstrijska Štajerska

3. Gundaker iz Haßbacha maj in junij 1262 Avstrija

406 UBSt II, št. 396, 460; Gradivo VI, št. 6, 28.
407 UBSt III, št. 63, 99, 256; Mell, Verwaltungsgeschichte der Steiermark, 168.
408 UBSt IV, št. 62, 68, 166, 395–396; Mell, Verwaltungsgeschichte der Steiermark, 168; Krones, Landesfürst, Behörden 

und Stände, 184.
409 Kummer, Ministerialengeschlecht von Wildonie, 191.
410 Krones, Landesfürst, Behörden und Stände, 183.
411 REDS I, št. 1137; Chmel, Urkunden, št. XXI; Kummer, Ministerialengeschlecht von Wildonie, 258, 266; Mell, Ver-

waltungsgeschichte der Steiermark, 168.
412 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 44095–44098, 44108–44114, 44502, 57990–57991, 62986, 

63000, MGH Dt. Chron. 5/1 in 5/2, 571–572, 577, 772, 835.
413 Mell, Verwaltungsgeschichte der Steiermark, 168.
414 Otokar iz Geule v svoji kroniki sicer omenja Bertolda Emmerberškega kot stolnika še za čas okoli leta 1300, 

kar pa se ne sklada z ostalimi podatki. Vseeno obstaja možnost, da je Bertold takrat za kratek čas še enkrat 
prevzel dotično funkcijo. Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 78843–78844, MGH Dt. Chron. 5/2, 
1035. RHSt I, št. 13, 44, 47, 68, 122, 370, 524, 535, 925, 1112; Naschenweng, Landeshauptleute, 55; Kummer, 
Ministerialengeschlecht von Wildonie, 288.

415 Krones, Landesfürst, Behörden und Stände, 183–185.
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4. Hartnid iz Rabensteina (ponov-
no) 1268–oktober 1270 avstrijska Štajerska

5. Gundaker iz Haßbacha (ponov-
no) november 1270 Avstrija

6. Hartnid iz Rabensteina (tretjič)
med novembrom 1270 in 
majem 1271 avstrijska Štajerska

7. Ulrik iz Haßbacha
pred aprilom 1273–po juniju 
1275 Avstrija

8. Hartnid (četrtič) in Ulrik iz 
Rabensteina september 1276 avstrijska Štajerska

9. Henrik (II.?) iz Haßbacha februar 1287 Avstrija

10. Ulrik iz Rabensteina (ponov-
no) 1294–1311 avstrijska Štajerska

11. Rajmbreht iz Rabensteina 1302 avstrijska Štajerska

12. Rajmbreht (ponovno) in 
Albreht iz Rabensteina 1309 avstrijska Štajerska

13. Albreht iz Rabensteina 
(ponovno) 1313, 1315 avstrijska Štajerska

14. Henrik Stubenberški
pred majem 1313–pred juni-
jem 1317 avstrijska Štajerska

Naslov štajerskega točaja sta v našem celotnem časovnem okviru nosili le dve 
rodbini. V času, ko je Štajerski vladal vojvoda Friderik II. Babenberški, je bil na-
slov v rokah gospoda Henrika. Ta je bil iz Haßbacha, z območja Pittenske grofije, 
ki je bila v tistem času še del Štajerske.416 Štajerski točaj je verjetno postal leta 
1229, zadnjič pa se je s to funkcijo omenjal marca 1246, nekaj mesecev pred 
smrtjo svojega vojvode.417 Nekaj časa zatem je najbrž še nosil naslov točaja, kakor 
izvemo iz Avstrijske rimane kronike.418 Isti naslov je leta 1248 že imel Hartnid iz 
Rabensteina (slabih 30 km severno od Gradca).419 V zgodnjih petdesetih letih je 
bil Hartnid eden izmed tistih, ki se je (skupaj s Friderikom V. Ptujskim, Kolonom 
II. Vuzeniškim in Sigfridom Marenberškim) pustil podkupiti in je (vsaj za trenu-
tek) stopil na ogrsko stran.420 V začetku leta 1260 je bil eden izmed privržencev 
Otokarja Přemysla,421 a točajske službe mu zatem kljub temu ni uspelo obdržati 

416 Dopsch, Länder und Reich, 287 (Die Landesbildung der Steiermark unter den Otakaren bis 1192); Krones, Lan-
desfürst, Behörden und Stände, 186.

417 UBSt II, št. 265, 399, 404–405, 424, 470.
418 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 1308, 1426, 1606, 1729, MGH Dt. Chron. 5/1, 18–19, 22–23.
419 Franz Krones je sicer mnenja, da je šlo pri Rabensteinskih, ki so nosili naslov točajev za koroško rodbino (ki je 

imela omenjeni naslov v odnosu do šentpavelskega samostana). Zdi se mi bolj verjetno, da je šlo pri Rabenste-
inskih za štajerske točaje in prebivalce istoimenskega gradu na Štajerskem. Za take jih smatra že Joseph von 
Zahn, kasneje pa tudi Gerhard Pferschy in Heinrich Appelt. Tudi pri točaju Hartnidu Rabensteinskemu, ki se je 
leta 1253 pustil podkupiti s strani kralja Bele, je šlo za Štajerca. Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 
2044–2123, MGH Dt. Chron. 5/1, 28, 1417 (Übersicht über den Inhalt der Reimchronik); UBSt III, št. 40, str. 450 
(Register); UBSt IV, str. 430 (Namenweiser); http://www.burgen-austria.com/archive.php?id=530, 20. 4. 
2015; Krones, Landesfürst, Behörden und Stände, 186 (besedilo in opomba 2).

420 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 2044–2123, MGH Dt. Chron. 5/1, 28.
421 UBSt III, št. 286, 289. 
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ves čas. Sredi leta 1262 in novembra 1270 se je z njo omenjal Gundaker iz Haß-
bacha, Hartnid pa jo je ponovno nosil med letom 1268 in oktobrom 1270 ter še 
enkrat nekje do konca maja 1271.422 Vsaj med aprilom 1273 in junijem 1275 je 
bil pincerna Ulrik iz Haßbacha,423 verjetno Gundakerjev sorodnik, ki je v istem 
času nosil tudi naslov glavarja Kranjske, Slovenske marke in Slovenj Gradca. Na-
slov glavarja naj bi po poročanju Otokarja iz Geule sicer dobil že konec leta 1270, 
potem ko je Otokar Přemysl v boju za spanheimsko dediščino osvojil Ljubljano. 
To je netočno, saj je bil prvi kranjski glavar v resnici Ulrik iz Taufersa, Ulrik iz Haß-
bacha pa šele v letih 1273–1275.424 Glede na Avstrijsko rimano kroniko je Ulrik 
iz  Haßbacha naziv točaja imel že konec leta 1270, kar je (v nasprotju z njegovo 
glavarsko funkcijo) zelo verjetno. Že oktobra 1270 se je namreč omenjal tudi 
točaj Ulrik iz Rothengruba,425 pri katerem je najverjetneje šlo prav za Ulrika iz  
Haßbacha.426

Ob koncu češke vladavine na Štajerskem sta se med Korošci in Štajerci, ki so se 
septembra 1276 zbrali v Reinu, nahajala tudi točaja Hartnid in Ulrik iz Rabenste-
ina. Glede na to, da sta se moža omenjala med habsburškimi privrženci,427 bi pri-
čakovali, da bosta funkcijo v svojih rokah lahko obdržala tudi v prihodnjih letih. 
Temu ni bilo tako in štajerski točaj je bil leta 1287 spet Henrik (II.?), pripadnik 
rodbine iz Haßbacha.428 Zatem najdemo na prelomu med 13. in 14. stoletjem 
ponovno več točajev iz rodbine Rabensteinskih. To so bili: Ulrik (1294–1311), 
njegov sin Rajmbreht (1302), brata Rajmbreht in Albreht (1309) ter Albreht sam 
(1313, 1315).429 Nekje do maja 1313 je službo štajerskega točaja dobil Henrik 
Stubenberški in jo nosil vsaj do leta 1317. Služba je zatem ostala v njegovi rod-
bini.430

V zgornjem pregledu nosilcev štajerskih deželnih in dvornih služb najdemo se-
dem ljudi s področja današnje slovenske Štajerske in kar trije med njimi pripada-
jo rodbini Ptujskih. Hartnid II. in III. Ptujska sta namreč za kratek čas opravljala 
glavarski funkciji, Friderik V. pa tako maršalsko kot deželno sodniško. Poleg njih 
so bili iz naših krajev še Gotfrid II. Mariborski, Bertold Treunski, Henrik Dravo-
grajski in mariborski meščan Rudolf. Gospod Friderik V. Ptujski sploh ni bil edini, 
ki je v našem obravnavanem obdobju opravljal več deželnih ali dvornih služb. 
Zraven njega je bilo takih še 11 mož. Med njimi naj najprej omenimo bogate-

422 UBSt IV, št. 62, 68, 311, 390, 395–396, 405.
423 MDC V, št. 124; UBSt IV, št. 563.
424 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 10583–10594, 10811, MGH Dt. Chron. 5/1, 140, 143; Hoensch, 

Der goldene König, 162, 169; Komac, Kranjska, 228 (besedilo in opombi 1139 in 1140).
425 UBSt IV, št. 388.
426 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstica 1308 (opomba 1), MGH Dt. Chron. 5/1 in 5/2, 18, 1289 (Regi-

ster).
427 UBSt IV, št. 600.
428 DOZA, št. 953.
429 Krones, Landesfürst, Behörden und Stände, 186 (besedilo in opomba 2).
430 RHSt I, št. 524, 879, 1145; Niederstätter, Österreich, 308.
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ga avstrijskega meščana Konrada iz Tullna,431 za njim pa še gospode Bertolda V. 
Emmerberškega,432 Vulfinga Stubenberškega,433 Henrika I. Liechtensteinskega (iz 
Avstrije),434 Otona II. Haslauskega (iz Avstrije)435 ter Hartnida III. Wildonskega.436 
Poleg zgoraj omenjenih Štajercev in Avstrijcev je treba posebej izpostaviti še ad-
montskega opata Henrika II.,437 grofa Henrika Pfannberškega,438 Ulrika I. Liech-
tensteinskega, njegovega  sina Otona II.439 ter čisto nazadnje še Ulrika I. Walseej-
skega – najmočnejšega Štajerca svojega časa.440 Med plemiči, ki so opravljali več 
deželnih ali dvornih služb, ni bilo nikogar iz čeških ali ogrskih dežel. 

Zadnjih pet mož in Friderika V. Ptujskega (skupaj z njihovimi rodbinami) lahko 
v obdobju med letoma 1246 in 1311 označimo za najmočnejše može na celo-
tnem Štajerskem. Zraven njih (nekoliko manj) izstopajo le še pripadniki rodbin 
Stubenberških, Stadeških in Wildonskih. Razmerje moči med omenjenimi rodbi-
nami se je sicer v manjši meri spreminjalo. Medtem ko so bili sredi sedemdesetih 
let vodilni predvsem Ptujski, Liechtensteinski in Pfannberški,441 so na začetku 14. 
stoletja vrh štajerskega plemstva predstavljali Walseejski (v osebi Ulrika I.), vzpe-
njati pa so se začeli tudi Žovneški.442 Razmere, v katerih so različni zgoraj ome-
njeni uradniki opravljali svoje naloge, so se skozi čas zelo spreminjale. Med šta-
jerskimi glavarji je bil tako še najmočnejši škof Bruno Olomuški. Medtem je bila 
kopica glavarjev, ki sta jih tako češki kot ogrski kralj postavljala med letoma 1251 
in 1254, najbrž bolj ali manj brez prave moči. Poleg tega predvsem nosilci dvor-
nih služb niso imeli stalnih zadolžitev. Politična situacija se je večkrat spreminja-
la in za vojvodsko oblast se je (predvsem do konca leta 1260) pogosto bojevalo 
več dinastov, ki na Štajerskem v tistem času niso vzdrževali stalnega in urejenega 
dvora. Gledano v celoti so daleč največji odstotek štajerskih deželnih in dvornih 
služb opravljali plemiči, visoka duhovščina in meščani s področja današnje av-
strijske Štajerske (56,1 %), sledili pa so jim tisti iz Avstrije (19,9 %). Najmanj je bilo 
tistih iz ogrskih dežel (0,6 %), s Koroške pa ni bilo nikogar.

431 Konrad je opravljal funkcijo pisarja (1270–1274), očitno pa je nekaj časa imel tudi pristojnosti deželnega sodni-
ka (ok. 1270) in celo glavarja (1271–1274).

432 Emmerberški je bil leta 1292 štajerski stolnik, prav tako pa je imel nekaj časa glavarsko funkcijo.
433 Stubenberški je bil očitno na višku svojih moči v času ogrske vladavine v deželi. Takrat je bil nekaj časa glavar 

(1252–1253) in deželni sodnik (1259).
434 Henrik je bil na Štajerskem politično aktiven le kratek čas. Leta 1260 je nekaj časa opravljal tako službo deželne-

ga sodnika kot glavarja.
435 Oton je bil za kratek čas štajerski glavar (1269–1270), nato pa še deželni sodnik (1276 ali 1277).
436 Hartnid III. je bil med letoma 1276 in 1311 štajerski maršal, leta 1293 pa stolnik.
437 Opat Henrik je bil med letoma 1286 in 1292 glavar in med letoma 1279 in 1297 pa deželni pisar.
438 Henrik Pfannberški je med leti 1252 in 1253 ter 1278 in 1279 opravljal funkcijo glavarja, leta 1277 pa deželnega 

sodnika.
439 Ulrik je tik pred letom 1246 že opravljal funkcijo štajerskega stolnika, zatem pa sodnika (1272) in maršala 

(1267–1275). Oton je bil v letih 1278–1279 glavar, 1279–1311 sodnik in 1286–1311 komornik.
440 Ulrik je od leta 1299 do 1329 na Štajerskem opravljal tako glavarsko kot stolniško funkcijo.
441 Eden najboljših pokazateljev razmerij med štajerskim plemstvom sredi sedemdesetih let 13. stoletja je predvsem 

zbor v Reinu septembra 1276. UBSt IV, št. 600.
442 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 98390–98470, MGH Dt. Chron. 5/2, 1275; Naschenweng, Lan-

deshauptleute, 55–57; Niederstätter, Österreich, 308.
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9.
USTANOVITELJI NOVIH 

REDOVNIH POSTOJANK

Več samostanov starejših kontemplativnih redov je v slovenskem prosto-
ru v 12. stoletju že stalo. Med njimi so bili samostani v Žičah in Jurkloštru 
ter v Gornjem Gradu. Tekom 13. stoletja je na območju današnje sloven-

ske Štajerske nastalo več novih samostanov, namreč dominikanski samostan na 
Ptuju, samostani manjših bratov na Ptuju, v Mariboru in v Celju ter samostana 
dominikank v Marenbergu in Studenicah. To so bili samostani za tisti čas novih, 
pridigarskih oziroma uboštvenih redov. Njihovi ustanovitelji so bili večinoma 
lokalni plemiči, več jih je bilo zgrajenih znotraj mestnih naselbin, prebivalci sa-
mostanov pa so živeli po drugačnih redovnih pravilih kot menihi starejših kon-
templativnih redov. Bili so vezani predvsem na mestno okolje in dušnopastirsko 
dejavnost, ne pa na kontemplacijo. Poleg zgoraj naštetih skupnosti bomo ome-
njali tudi hiše viteških redov v Veliki Nedelji (nemški viteški red), na Polzeli in v 
Melju (ivanovci).443 Na današnjem slovenskem Štajerskem so že v stoletju pred 
tem nastali tudi samostani v Žičah, Jurkloštru in Gornjem Gradu, ki pa jih bomo 
pustili ob strani.

Kot rečeno so manjše brate na Ptuj pripeljali gospodje Ptujski in to nekje med 
letoma 1230 in 1290.444 V Maribor so manjši bratje prišli nekje sredi 13. stoletja, 
vendar ne na pobudo gospodov Mariborskih (ali takratnega deželnega kneza), 
temveč samih meščanov. Nad apsido v celjski minoritski cerkvi je do leta 1850 

443 Kosi, Visoki in pozni srednji vek, 63–64, 84–87; Štih, Simoniti, Na stičišču svetov, 139–145.
444 Mlinarič, Minoriti na Ptuju, 51–57.
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sicer obstajal napis, ki je sporočal, da so tamkajšnji samostan manjših bratov leta 
1241 ustanovili grofje Celjski. Šlo je za očitno pomoto, saj predniki Celjskih leta 
1241 v svojih rokah še niso imeli Celja in grofovskega naslova. V primeru celjske 
skupnosti manjših bratov so bili ustanovitelji torej očitno grofje Vovbrški.445 Ptuj-
ski so v začetku tridesetih let na Ptuj pripeljali tudi dominikance. Samostan do-
minikank v Marenbergu je leta 1251 ustanovil Sigfrid Marenberški, v Studenicah 
pa približno šest let pred tem Zofija Rogaška.446 Nemški viteški red so v začetku 
13. stoletja na območje Velike Nedelje pripeljali Ptujski. Skoraj vse te ustanovitve 
smo v teku naše razprave že omenili. V Melju je nastala do leta 1217 tudi ko-
menda viteškega reda ivanovcev. Po mnenju Jožeta Mlinariča so bili ustanovitelji 
komende še najbolj verjetno pripadniki ene izmed vej gospodov Meljskih (mor-
da šentpavelskih ministerialov), ki pa je že kmalu po letu 1220 izumrla. Druga 
ivanovska komenda je bila najverjetneje ustanova gospodov s Polzele, ortskih 
ministerialov, ki so se v virih omenjali do leta 1263. Prvi podatek o obstoju same 
komende imamo sicer šele iz leta 1323.447

Tako v primeru polzelske kot meljske komende je šlo pri ustanovitelju verjetno 
za zadnjega člana rodbine, ki je kmalu zatem ni bilo več.448 Stikov med Meljski-
mi in Polzelskimi ter omenjenima redovnima ustanovama v prihodnosti torej ni 
bilo. Podobno lahko rečemo za skupnosti manjših bratov v Mariboru. Njihova 
mariborska skupnost je sicer imela stike s tamkajšnjimi meščani, ki so jih sko-
zi srednji vek večkrat obdarovali.449 Kar se tiče gospodov Mariborskih, ne naj-
dem med ohranjenimi viri nobenega dokaza, da bi imeli stike z mariborskimi 
manjšimi brati (katerih postojanke tudi niso ustanovili). Na tem mestu velja sicer 
omeniti, da so imeli Mariborski očitno mnogo več moči nad mariborsko župnijo, 
katere patron je bil sicer deželni gospod. Ker je bila mariborska župnija ugledna 
in bogata, so se zanjo potegovali ljudje plemiškega stanu in njeni prvi trije znani 
župniki so bili prav iz rodu Mariborskih. Prvi je bil Konrad II. (1189–1215), drugi 
Konrad III. (1243–1249) in tretji Albero (1273–1289).450

Glede samostana manjših bratov v Celju se nam je na splošno ohranilo izredno 
malo podatkov,451 med katerimi ne najdem ničesar, kar bi govorilo o stikih med 
njimi in grofi Vovbrškimi. Domnevamo sicer lahko, da je bilo tam enako kot na 
Ptuju. Tam so gospodje Ptujski tako samostan dominikancev kot manjših bratov 
(poleg raznih drugih) vzdrževali s svojo miloščino, kot je to v (kasnejših) listinah 

445 Orožen, Lavant 3, 150–153; Mlinarič, Minoriti v Mariboru, 59–60.
446 Bele, Rodbina Trušenjskih, 19; Bele, Posesti Krške škofije 2, 1–3.
447 GZM I, št. 43, 54; Mlinarič, Melje in njegova malteška komenda, 218–222; Mlinarič, Malteška komenda na Polzeli, 

161–163.
448 Mlinarič, Melje in njegova malteška komenda, 222.
449 GZM II, št. 28, 49–50; GZM III, št. 25; Mlinarič, Minoriti v Mariboru, 60–61.
450 Jože Mlinarič, »Župnija sv. Janeza Krstnika v Mariboru v srednjem veku,« v: Studia Historica Slovenica, letnik 6, št. 

2–3 (2006), str. 300; Pirchegger, Marburg, 52–53.
451 Orožen, Lavant 3, 150–154.
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nekajkrat povedano.452  V zvezi s ptujskim dominikanskim samostanom je sicer 
ohranjenega mnogo več gradiva. Tako vemo, da je ptujskim dominikancem vse 
svoje življenje dajala miloščino (so)ustanoviteljica Matilda, med njihove kasnej-
še dobrotnike pa lahko najprej štejemo še njenega sina Hartnida I. Pred letom 
1251 je bil Ptuj obzidan in ob tem so nekateri Ptujčani skušali izločiti samostan 
iz obzidja. Hartnid je poskrbel, da se to ni zgodilo. Dominikanci so bili zdaj bolj 
varni, a so se hkrati odrekli načelu beraških redov, ki so svoje stavbe načeloma 
postavljali izven obzidja. Poleg Matilde in Hartnida I. moramo za pomembnej-
šega samostanskega dobrotnika iz rodbine Ptujskih šteti še Hartnidovega brata 
Friderika IV. Na samostanskem seznamu dobrotnikov namreč najdemo (poleg 
mnogih drugih) tudi njega, ni pa podatkov o tem, kakšne usluge je samostanu 
izkazal.453

Poleg vseh svojih zvez s samostani so gospodje Ptujski v prvi polovici 13. stoletja 
uspeli doseči tudi, da je Henrik III. (brat Hartnida I. in Friderika IV.) postal župnik 
na Ptuju (1241?–1249). Že pred tem je dlje časa očitno imel odlične zveze na 
babenberškem dvoru ter tam opravljal službo vojvodovega notarja in kaplana.454 
Še najmanj stikov so gospodje Ptujski, kakor se zdi, imeli s postojanko Nemškega 
viteškega reda v Veliki Nedelji, kjer so sicer obdržali ustanoviteljske pravice vse 
do svojega izumrtja. Velikonedeljski križniki so od Ptujskih že v začetku stoletja 
dobili posesti in cerkev na meji z Ogrsko, v začetku leta 1235 pa (ponovno) še 
pravico patronata nad cerkvijo.455 Konec štiridesetih let so križniki od Friderika 
IV. Ptujskega dobili še vas Hermance pri Ormožu.456 Kako pogosti so bili njihovi 
stiki s Ptujskimi zatem, ne moremo z gotovostjo trditi, saj nam viri tega ne do-
puščajo. Za čas po letu 1249 (pa vse do konca leta 1311) ne najdem podatkov o 
kakšni novi ptujski darovnici ali resnejših stikih med gospodi Ptujskimi in križni-
ki v Veliki Nedelji. Vsaj občasni stiki med Ptujskimi in velikonedeljskimi križniki 
(vsaj komturji) so vsekakor morali obstajati tudi po letu 1249, tesnejših stikov 
pa očitno ni bilo.457 Hans Pirchegger sicer navaja, da jim je Friderik (VI.?) Ptujski 
še leta 1307 podelil nekaj kmetij (podobno za leto 1319). Tukaj gre očitno za 
pomoto,458 saj je bil takratni darovalec (v obeh primerih) v resnici Friderik Kun-
šperški in ne Ptujski. Nobenega vzroka ni, da bi dvomili, da je bilo darov s strani 
Ptujskih v drugi polovici 13. stoletja še kar nekaj, vendar se podatki o njih (za 
naš časovni okvir) niso ohranili. Za čas 14. stoletja (po letu 1311) so Ptujski za 
komendo v Veliki Nedelji izdali vsaj še eno darovnico.459

452 GZM II, št. 50; Mlinarič, Minoriti na Ptuju, 57–58.
453 Mlinarič, Dominikanci na Ptuju, 35–40.
454 Hajdinjak, Vidmar, Gospodje Ptujski, 6–7.
455 Gradivo V, št. 370, 633, 647; Tumler, Deutscher Orden, 94. 
456 Gradivo VI, št. 42, 75; Hajdinjak, Vidmar, Gospodje Ptujski, 47.
457 UBSt IV, št. 482.
458 DOZA, št. 1267 (»Ich Fridrich von Chungsprch…«); RHSt I, št. 1124 (»Fridriech von Chunsperch«); Pirchegger, Un-

tersteiermark, 86 (besedilo in opomba 100); Tumler, Deutscher Orden, 94.
459 Pirchegger, Untersteiermark, 86 (besedilo in opomba 100).
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Samostana, s katerima so imeli njuni ustanovitelji še največ stika, sta bili skupno-
sti dominikank v Marenbergu in Studenicah. Sigfrid Marenberški je, kot že reče-
no, poleg marenberškega samostana poskušal ustanoviti še cisterco v Kanalski 
dolini. Že v začetku petdesetih let se je dobro zavedal, da bo najbrž zadnji svojega 
rodu in da se njegovo življenje bliža koncu.460 Res je z ustanovitvijo samostana 
pridobil na ugledu, poleg tega pa je imel pri samem ustanavljanju najbrž v mi-
slih predvsem svoj dušni blagor. S svojo ustanovo je bil vse do konca življenja v 
tesnih stikih in je zanjo kar se da prizadevno skrbel. Zatem je to vlogo prevzela 
njegova žena Rikarda in se do svoje smrti (1304) prav tako izkazala za veliko 
dobrotnico samostana.461 Pri Studenicah se je kot samostanska dobrotnica med 
Rogaškimi izkazala predvsem ustanoviteljica Zofija, res pa je, da Rogaški niso bili 
tako premožni kot Marenberški in se posledično niso mogli tako izkazati z darili. 
Do konca 13. stoletja je imel samostan že blizu 300 podložniških družin,462 ki 
jih je dobival od raznih dobrotnikov. Mnoge sorodnice teh dobrotnikov (npr. 
Kunšperških in Svibenskih) so v samostanu živele kot nune.463 Zofija je verjetno 
umrla na prelomu med letoma 1277 in 1278. Zatem je samostan v svoje varstvo 
sprejel njen nečak Henrik II. Rogaški in mu potdil vrsto privilegijev. Kakšne zve-
ze je imel s samostanom v naslednjih desetletjih, iz virov ni popolnoma jasno 
razvidno, vendar odnosi niso mogli biti slabi. Henrik je še leta 1296 v samostanu 
izstavil listino, s katero mu je potrdil pravico do vseh posesti.464 Kmalu zatem je 
tudi samo umrl in rodbina je do konca stoletja izumrla.

Na koncu je, kot tiste rodbine, ki so s svojimi samostani imele še največ stikov, 
treba izpostaviti predvsem Marenberške, Rogaške in Ptujske. Spet je treba pou-
dariti, da je šlo pri Marenberških dejansko le za enega človeka (torej Sigfrida), ki 
je bil v svojem času politično eden najdejavnejših plemičev v vzhodnoalpskem 
prostoru. Kot tak je bil lastnoročno  zaslužen za vso moč in ugled svoje veje rod-
bine Trušenjskih.465 Po njegovi smrti vsega tega še ni bilo takoj konec. Njego-
va vdova si je nadaljnje darove samostanu vse do svoje smrti prav tako lahko 
privoščila, saj ji ni bilo treba misliti na to, da bi del rodbinske posesti zapustila 
potomcem. Sigfrid in Rikarda sta bila, kot zadnja člana svoje rodbine, ki sta se 
v skrbi za svoj dušni blagor odločila ustanoviti samostan, tipična predstavnika 
svojega časa.466 V širšem časovnem obdobju vidimo take primere tudi v gospodih 
Meljskih in Polzelskih, poleg tega pa še v Hemi Krški in morda celo Dipoldu iz 
Kagra.467 Glede na ohranjeno gradivo lahko rečemo, da se je tudi v primeru sa-

460 UBSt III, št. 90 (»Ego Seyfridus de Merenwerch, considerans quod paucitas dierum meorum finitur in breui, et 
quod de liberis habendis parua sit michi fiducia…«).

461 MDC IV/1, št. 2462; UBSt III, št. 93; Gradivo VI, št. 138; UBSt III, št. 94; Gradivo VI, št. 139; MDC IV/1, št. 2593, 
2636; Gradivo VI, št. 263; MDC IV/2, št. 2897, 2898; UBSt IV, št. 278, 307, 308, 418, 429, 449, 453; GZM II, št. 70, 
75; MDC VII, št. 174; Mlinarič, Marenberg, 25, 54–65; Bele, Rodbina Trušenjskih, 18–24.

462 Gradivo VI, št. 83, 98, 131; UBSt IV, št. 99, 426, 463; Mlinarič, Studenice, 7, 18–21, 26–27.
463 Gradivo VI, št. 130, 144; UBSt IV, št. 154, 201; Mlinarič, Studenice, 29–31, 40, 189.
464 GZM II, št. 41; Mlinarič, Studenice, 25–27.
465 Bele, Rodbina Trušenjskih, 18–24.
466 Mlinarič, Melje in njegova malteška komenda, 222.
467 Ravnikar, Gornji Grad, 13–27.
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mostana v Studenicah zanj še najbolj zavzemala ustanoviteljica Zofija, po njeni 
smrti pa je šlo z darovi s strani Rogaških nekoliko navzdol. To se ni zgodilo, ker 
bi bil Henrik II. (verjetno prav tako brez otrok) nenaklonjen samostanu, temveč 
očitno predvsem zaradi svojega gmotnega položaja. Mnogih novih bogatih daril 
za tetin samostan si tako ni mogel privoščiti, čeprav se je v letih pred svojo smrtjo 
tudi sam moral zavedati, da bo tudi njegovega rodu kmalu konec. Njegovi darovi 
so šli pač z roko v roki z njegovo politično močjo.

Z gospodi Ptujskimi je bilo zelo drugače. Samostanov niso ustanavljali, ker bi pri-
čakovali konec svojega rodu. Imeli so več kot dovolj premoženja, da so si lahko 
privoščili darove za vse tri »svoje« samostane, predvsem za dominikanskega in za 
samostan manjših bratov.468 Njihova gospodarska in politična moč zaradi vseh 
teh darov se očitno nista bistveno zmanjšali. Glede na svoje ambiciozne, skoraj 
stremuške politične cilje, se zdi malo verjetno, da bi Ptujski v teku 13. stoletja 
ustanavljali samostane in jim velikodušno razdajali rodbinsko premoženje, če bi 

468 Mlinarič, Minoriti na Ptuju, 58.

Pečat Rudolfa Habsburškega (Vir: Commons.wikimedia.org)
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jih to oviralo pri doseganju njihovih visokoletečih političnih ciljev. Pravzaprav 
lahko trdimo prav nasprotno, namreč da so samostane ustanavljali ravno z na-
menom, da bi povečali svoj že tako ali tako obstoječi prestiž. Umetnostna naro-
čila gospodov Ptujskih so se je nadaljevala še dolgo po koncu 13. stoletja in so 
svoj vrh dosegla pravzaprav celo stoletje kasneje z nastankom cerkve na Ptujski 
Gori.469 Ne moremo sicer trditi, da za vsemi omenjenimi ustanovitvami gospo-
dov Ptujskih ni bilo niti malo verskega elementa, vendar je šlo v prvi vrstni brez 
dvoma za razkazovanje moči in pridobivanje ugleda.  Glede na čas ustanovitve 
samostanov v Veliki Nedelji in na Ptuju bi lahko sklepali, da je bila prva polovica 
in sredina 13. stoletja čas največjega političnega in gospodarskega elana gospo-
dov Ptujskih. To je po eni strani sicer res, saj so možje, ki so postavljali temelje 
ptujski politični moči (Friderik III., Hartnid I., Friderik V.), živeli prav tedaj. Po 
drugi strani pa se moč Ptujskih ni zmanjšala tudi po njihovi smrti. Herdegen I., 
Hartnid IV. ali Bernard so bili v kasnejših desetletjih prav tako pomembni člani 
rodbine, čeprav novih samostanov sami niso ustanavljali.470

469 Hajdinjak, Vidmar, Gospodje Ptujski, 58.
470 Prav tam, 22–27.
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10.
SKLEPNE MISLI

Z letom 1311 se je v zgodovini vojvodine Štajerske zaključilo pomembno 
obdobje. Trdno je bila bila pod habsburško oblastjo, z njo pa se je zdaj 
zvezala tudi Savnija. Na tem mestu, ko v glavnih potezah zaključujemo 

pregled politične zgodovine današnje slovenske Štajerske v času bojev za Ba-
benberško dediščino, iz vsega povedanega lahko končno izluščimo naslednje: 
na ravni vsega vzhodnoalpskega prostora se je po izumrtju starih vojvodskih 
rodbin Babenberžanov (1246) in Spanheimov (1269) za njihovo dediščino vnel 
hud boj, ki je skupaj s krajšimi in daljšimi prekinitvami trajal več kot trideset let. 
Tekmecev je bilo (predvsem za nekdanja babenberška ozemlja) več. V največ 
primerih so s političnega prizorišča izginjali eden za drugim in niso imeli realnih 
možnosti, da bi se v Avstriji ali na Štajerskem zadostno utrdili ter tam prevze-
li oblast. Še najuspešnejša med vsemi sta bila ogrski kralj Bela IV. in češki kralj 
Otokar II. Přemysl, ki pa jima je uspelo, da sta s svojim avtoritativnim vladanjem 
štajersko plemstvo popolnoma odvrnila od sebe, tako da se je to v obeh prime-
rih obrnilo proti njima. Nazadnje so se v večjem delu regije utrdili Habsburžani. 
Temelj za njihov uspeh so bile politične poteze, ki sta jih vlekla Rudolf I. in nje-
gov sin Albreht I. Brez njunih uspehov poznejša habsburška moč vsekakor ne 
bi bila mogoča. Rudolf in Albreht sta bila zaradi razmer, ki so se v njunem času 
(1273–1308) ponujale, prisiljena delovati bolj popustljivo od svojih predhodni-
kov (Bele IV., Štefana V. in Otokarja II. Přemysla), saj za seboj nista imela ogro-
mne vojaške sile in sta se bila prisiljena po vojaško pomoč vedno znova obračati 
na Štajerce.471

471 Dopsch, Länder und Reich, 201–207, 441–482; Kosi, Visoki in pozni srednji vek, 70–71; Niederstätter, Österreich, 
63–84.
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V času izumrtja štajerske vojvodske dinastije Babenberžanov lahko med najbolj 
pomembne rodbine s področja današnje avstrijske Štajerske štejemo grofe Pfan-
nberške ter gospode Stubenberške, Ortske, Wildonske, Stadeške in Liechtenste-
inske. Člani teh rodbin so imeli sredi 13. stoletja na Štajerskem še največ politič-
ne in vojaške moči ter so opravljali več deželnih in dvornih služb.472 Na področju 
današnje slovenske Štajerske je bila samo rodbina gospodov Ptujskih tista, ki 
se je v istem času lahko kosala z zgoraj omenjenimi. Tekom druge polovice 13. 
stoletja se je nekaj tako krških kot salzburških ministerialnih rodbin s področja 
današnje slovenske Štajerske skušalo izviti izpod oblasti svojega (nad)škofa ter 
se priključiti deželni zvezi štajerskega ali koroškega vojvode. Predvsem so se v tej 
smeri trudili izvorno salzburški ministeriali Ptujski ter krški ministeriali iz rodbin 
Kunšperških in Ranšperško-Lemberških. Med slednjimi sta izstopala predvsem 
Nikolaj Lemberški in Henrik I. Helfenberški.473 Čeprav sta slednja dva predvsem 
v šestdesetih letih imela veliko uspehov, pa njun trud slednjič ni obrodil dolgo-
ročnih sadov. Le Ptujski so se uspeli popolnoma izviti izpod oblasti salzburških 
nadškofov,474 kar pa je bil rezultat dela več generacij. Za kaj tako dolgotrajnega 
Ranšperško-Lemberški in Kunšperški enostavno niso imeli moči. Zaradi tako 
popolnega uspeha gospodov Ptujskih se bralcu morda zazdi, da so bili salzburški 
in krški (nad)škofje druge polovice 13. stoletja skoraj popolnoma brez moči in 
svojih ministerialov niso bili sposobni kontrolirati. Temu ni tako. Ptujski so bili 
dejansko edini, ki jim je (spričo lastne vojaške moči) uspelo »uiti« izpod nadzora 
salzburških nadškofov, in se tesno povezati s štajerskimi vojvodami. Vse druge 
salzburške in krške ministerialne rodbine česa takega niso bile zmožne.

Medtem ko so se gospodje Ptujski za svojo vključitev v štajersko deželno zve-
zo morali truditi več desetletij, je to Žovneškim uspelo hitro in brez krčevitega 
nasprotovanja katerega izmed knezov, saj so bili svobodnega izvora. V štajersko 
deželno zvezo je aprila 1308 vstopil šele Ulrik II. Žovneški.475 Medtem se drugi 
člani njegove rodbine (Ulrik I., Leopold III., Gebhard III.) v preteklosti niso skoraj 
nikoli hoteli vmešavati v štajersko politiko. Tako so se uspeli izogniti nadoblasti 
oholega bana Štefana in vzkipljivega Otokarja Přemysla.476 V začetku 14. stoletja, 
ko so bili časi ogrske in češke oblasti na Štajerskem že zdavnaj mimo, je rodbina 
potrebovala mogočnega pokrovitelja, ki ga je bilo moč najti prav med Habsbur-
žani. Ulrik II. je v teh razmerah bliskovito izkoristil situacijo. Z nenadnim vsto-
pom v štajersko deželno zvezo je zagotovil svetlo politično prihodnost tako sebi 
kot svojim potomcem, čeprav njegove rodbine v letih in desetletjih pred 1308 na 
štajerskem političnem zemljevidu ni bilo moč najti tako rekoč nikjer.

472 Pirchegger, Steiermark 1, 390–414.
473 Kos, Vitez in grad, 287, 309.
474 Zehetmayer, Zu den steirischen Landtaidingen, 111–112.
475 CKL, št. 80.
476 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 2350–2353, MGH Dt. Chron. 5/1, 31; Naschenweng, Lande-

shauptleute, 38.
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Med letoma 1246 in 1311 se je na Štajerskem odvilo vsaj 39 štajerskih deželnih 
zborov, ki jih lahko še danes zasledimo v virih. Od tega jih je bilo na današnjem 
slovenskem Štajerskem sedem (šest v Mariboru in eden na Ptuju). Kot rečeno 
so se največ deželnih zborov udeležili Ptujski (16), sledili pa so jim Mariborski 
(11), Marenberški, Svibenski in Rogaški (5), Vuzeniški (4), Žovneški (3) ter Ran-
šperško-Lemberški (2). S področja današnje slovenske Štajerske se je deželnih 
zborov v našem časovnem okviru udeležilo 43 različnih plemičev, med katerimi 
je po številu udeležb (12) močno prednjačil Friderik V. Ptujski. Sledila sta mu Go-
tfrid II. Mariborski in Sigfrid Marenberški s po šestimi udeležbami.477 Kar se tiče 
vseh udeležencev deželnih zborov, so na njih v veliki večini primerov številčno 
prevladovali plemiči s področja današnje avstrijske Štajerske. Kar v 26 (zadostno 
dokumentiranih) primerih so predstavljali 50 ali več odstotkov udeležencev, le 
na enem deželnem zboru pa jih sploh ni bilo. Plemiči s področja današnje sloven-
ske Štajerske so skoraj v vseh (zadostno dokumentiranih) primerih predstavljali 
manjšino. Ni jih bilo na vsaj osmih deželnih zborih in le dvakrat so predstavljali 
50 ali več odstotkov udeležencev. V povprečju so plemiči s področja današnje 
avstrijske Štajerske predstavljali 53 % udeležencev vseh deželnih zborov, plemiči 
s področja današnje slovenske Štajerske pa 16 %.478

Med posamezniki, ki so med letoma 1246 in 1311 opravljali štajerske deželne 
in dvorne službe, najdemo le sedem mož iz področja današnje slovenske Štajer-
ske.479 Trije med njimi, namreč Hartnid II., Hartnid III. in Friderik V., so pripadali 
rodbini Ptujskih, medtem ko je bil Gotfrid II. Mariborski, Bertold Treunski, He-
nrik Dravograjski, Rudolf pa je bil mariborski meščan. Večino služb so ponovno 
opravljali plemiči s področja današnje avstrijske Štajerske (57 %), tisti iz sloven-
ske Štajerske pa le 11,6 %. Ptujski so v bili v drugi polovici 13. stoletja tudi tisti, ki 
so več generacij uspeli obdržati še največ stikov s samostani, ki so jih ustanovili 
in jih s kasnejšimi vedno novimi darili držali pri življenju. Tudi Marenberški in 
Rogaški so se trudili delovati v tej smeri, vendar je šlo pri Marenberških pravza-
prav le za Sigfrida in njegovo ženo, zatem pa marenberške rodbine ni bilo več. 
Rogaški so po drugi strani imeli občutno manj posesti kot Ptujski in za samostan 
v Studenicah niso mogli tako dobro skrbeti.

Čeprav se je med petdesetimi in osemdesetimi leti uspelo politično zelo povzpe-
ti tudi nekaterim drugim rodbinam iz istega prostora (Mariborski, Marenberški, 
Vuzeniški, Svibenski), so Ptujski pred njimi ves čas uspeli ohranjati veliko politič-
no prednost.480 Prekašali so jih prav v vseh pogledih: v svojih rokah so imeli naj-
več gradov, opravljali so največ štajerskih deželnih in dvornih služb, najpogosteje 
so se udeleževali deželnih zborov, bili so vpleteni v ustanovitev največ redovnih 
postojank in bili na splošno gledano (več generacij!) politično najaktivnejši v 

477 Glej Tabelo 3.
478 Glej Grafikone 1–39.
479 Glej Tabele 4–10.
480 Bele, Rodbina Trušenjskih, 6–19; Kos, Vitez in grad, 327; Kos, Blesk zlate krone, 182–213.
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celotni regiji. Friderik V. Ptujski je bil v svoji dobi nedvomno najmočnejši plemič 
na današnjem slovenskem Štajerskem, prav tako pa eden izmed najmočnejših 
članov celotne takratne deželne zveze. Po političnem vplivu mu je bil še najbližje 
Sigfrid Marenberški, vendar slednji ni izhajal iz rodbine s tradicijo delovanja v 
štajerskem političnem vrhu. Prav tako še zdaleč ni bil tako agresiven in je očitno 
mislil bolj na ustanavljanje samostanov kot na politično prerivanje.

Poleg Friderika in Sigfrida lahko med najmočnejše spodnještajerske plemiče 
druge polovice 13. stoletja štejemo še Gotfrida II. Mariborskega, Kolona III. Vuze-
niškega in Henrika III. Svibenskega. Omenjeni so sicer zelo izstopali iz takratne-
ga plemiškega povprečja, po drugi strani pa Friderika in Sigfrida še zdaleč niso 
dosegali. Ko je čas omenjenih mož že minil, se je na vrh pomembnih spodnje-
štajerskih plemičev povzpel Ulrik II. Žovneški. Ulrik je bil, kakor svoj čas Fride-
rik V. Ptujski, spreten politik, ki je znal izkoristiti dane razmere. Poleg tega je za 
dosego svojih (čisto dinastičnih in posvetnih) ciljev nekajkrat tudi prijel za meč. 
Čeprav so bila desetletja, ki so sledila letu 1311, predvsem čas velikih političnih 
uspehov Žovneških (Celjskih), so bili v istem času zelo močni tudi Ptujski.481 Ti 
dve rodbini, ki sta bili v 14. in prvi polovici 15. stoletja na spodnjem Štajerskem 
najmočnejši, sta temelje za svoje takratne uspehe postavili prav v obdobju med 
letoma 1246 in 1311.

Druga polovica 13. stoletja je bil sicer še zmeraj čas, ko so (predvsem nekateri 
krški) fevdi večkrat prehajali iz rok v roke različnih vazalov, ki nad njimi posle-
dično niso mogli vzpostaviti popolne kontrole.482 V istem času se je začelo do-
gajati, da so predvsem Ptujski in Žovneški začeli v svojih rokah kopičiti veliko 
število gospostev. A ta proces je svoj vrh dosegel šele dolgo po 1311. Desetletja 
pred tem letom so bila predvsem čas, ko so se krška in salzburška (nad)škofija ter 
šentpavelski samostan, za svoja posestva (z mešanim uspehom) še divje borili. 
Današnja slovenska Štajerska je bila v drugi polovici 13. stoletja v primerjavi s 
stoletjem kasneje dosti bolj posestno razdrobljena.483 Položaj cerkvenih posesti 
(in s tem prelatova moč nad njimi) se je spreminjal tako rekoč iz desetletja v 
desetletje – pač glede na politično situacijo in zavezništva trenutno vladajoče-
ga prelata. Predvsem krški škof Janez je, kot smo že večkrat povedali, kot habs-
burški zaveznik uspel po dolgem času spet utrditi oblast nad nekaterimi svojimi 
posestmi.

Kot rečeno, je bilo med posamezniki, ki so med letoma 1246 in 1311 opravljali 

481 Kosi, Visoki in pozni srednji vek,  74–75 (Posestna razdelitev na jugovzhodu Sv. rimskega cesarstva med l. 1365 
in 1374 – vrhunec moči grofov Goriških – zemljevid), 88 (Posestna razdelitev na jugovzhodu Sv. rimskega ce-
sarstva okoli l. 1425 – vrhunec moči grofov Celjskih – zemljevid), 89–90; Hajdinjak, Vidmar, Gospodje Ptujski, 
22–27.

482 MDC V, št. 369; CKL, št. 39, 49, 66–67, 72; Kos, Vitez in grad, 309, 342–343, 347; 349–350, 363, 365; Pirchegger, 
Untersteiermark, 216.

483 Kosi, Visoki in pozni srednji vek, 74–75 (Posestna razdelitev na jugovzhodu Sv. rimskega cesarstva med l. 1365 in 
1374 – vrhunec moči grofov Goriških – zemljevid).
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štajerske deželne in dvorne službe, le sedem mož (oziroma 11,6 %) s področja 
današnje slovenske Štajerske.484 Med udeleženci štajerskih deželnih zborov je 
bilo 16 % plemičev iz istega območja. Kljub temu dejstvu ni nobenega razloga, 
da bi sklepali, da je bila današnja slovenska Štajerska takrat odmaknjen ali nepo-
memben del cesarstva, za katerega ne bi bilo nobenega zanimanja in bi bil lokal-
no usmerjen sam vase. Glede na svojo velikost je bila vsekakor čisto sorazmerno 
zastopana tako na deželnih zborih kot v deželnih službah. Tako rekoč vsi njeni 
najpomembnejši akterji (Ptujski, Marenberški, Vuzeniški, Rogaški) so bili sicer 
deželnoknežji ministeriali, svoje sedeže pa so imeli v fevdu od cerkvenih gospo-
dov. Slednjemu dejstvu sicer ni mogoče določiti nekega skupnega vzroka (pa 
tudi posledice ne), saj so omenjene rodbine do teh fevdov prišle na zelo različne 
načine, prav tako pa so se v drugi polovici 13. stoletja zelo različno obnašale.

Rekli smo že, da je šlo pri dvornih funkcijah komornika, stolnika in točaja, v dru-
gi polovici 13. stoletja, v veliki meri le še za častne službe.485 Vsakokratni nosilci 
štajerske vojvodske funkcije so jih zato (kakor nam je to razvidno iz Tabel 8, 9 in 
10) mirne duše prepuščali štajerskim ali avstrijskih lokalnim plemičem, ki niso 
bili nujno pomembni tudi na deželni ravni. Enako je bilo z nosilci funkcije mar-
šala (Tabela 7). Kakor zgornje tri funkcije, so tudi to imeli le plemiči (in meščani) 
iz štajerskega in avstrijskega prostora. Del Avstrijcev (Emmerberški, gospodje iz 
Haßbacha), ki so opravljali funkcije na Štajerskem, je bilo iz področja Pittenske 
grofije,486 ki je bila še do leta 1254 del Štajerske. Tamkajšnji plemiči so bili nanjo 
tudi po tem letu kot kaže še precej navezani, medtem ko pri tistih v Traungauu 
(z izjemo Ortskih) tega ni opaziti. To je bil prvi izmed razlogov, da med nosil-
ci raznih funkcij na Štajerskem najdemo toliko Avstrijcev. Drugi je bil predvsem 
geografska bližina ter politična povezanost obeh vojvodin že vse od leta 1192. 
Tudi funkciji štajerskega deželnega sodnika in pisarja so skozi vse obravnavano 
časovno obdobje nosili skoraj sami posamezniki iz štajerskega in avstrijskega 
prostora. Izjemi sta bila le (sodnik) Herbord Füllsteinski in (pisar) magister Ulrik, 
ki ju je na Štajersko pripeljal kralj Otokar Přemysl (Tabeli 5 in 6).

Velika izjema, glede geografskega izvora njenih nosilcev, pa je bila funkcija gla-
varja. Kot že rečeno, je bil glavar vedno nekdo, ki je bil trenutnemu deželnemu 
knezu kar se da blizu in se je ta nanj lahko zanesel. To sicer ni bil nujno človek iz 
njegove domače dežele (v naših primerih torej Ogrske, Češke ali Švabske), ven-
dar je bilo tako v mnogih primerih. Primerov neštajerskih deželnih glavarjev je 
daleč največ (7) iz časa vladavine Otokarja Přemysla, zato so tudi najbolj očitni. 
Če pogledamo Otokarjevo siceršnjo politiko v Vzhodnih Alpah, se nam to ne zdi 
nič presenetljivega.487 V Avstriji, ki jo je češki kralj zase pridobil najprej, je po letu 
1254 (pogosto odsoten) vlado očitno prepustil nekakšnemu odboru dvanajstih 

484 Glej Tabele 4–10.
485 Krones, Vorarbeiten zur Quellenkunde, 43.
486 Pferschy, Ungarn und Steiermark, 77.
487 Glej tabelo 4.
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najmočnejših plemičev v deželi. Stanje nekakšnega stanovskega sovladanja se 
je v Avstriji očitno ohranilo približno deset let, potem ga je kralj Otokar Přemysl 
začel spreminjati in ga leta 1270 ali 1271 dokončno ukinil. Isti ali podoben sis-
tem se za časa Otokarjeve vladavine na Štajerskem, Koroškem ali Kranjskem ni 
razvil, saj se češkemu kralju tam ni več zdelo potrebno biti tako previden kot v 
Avstriji.488

Na Koroškem (in Kranjskem) je češki kralj ravnal po istem principu kot na Šta-
jerskem in za glavarje nastavljal sebi zveste može. Na Koroškem je kot deželnega 
glavarja odstavil grofa Ulrika Vovbrškega, namesto njega pa za deželnega glavarja 
na Koroškem, Kranjskem in v Slovenski marki napravil svojega sorodnika Ulrika 
z Dürnholza (iz Moravske).489 Omenjenega Ulrika je kasneje zamenjal (Tirolec) 
Ulrik iz Taufersa, njega pa (Štajerec) grof Henrik Pfannberški. Tudi vsi drugi knezi 
v vzhodnoalpskem prostoru so se v našem časovnem obdobju ravnali po istem 
principu.490 Glavarje so izbirali primarno glede na njihove sposobnosti in zve-
stobo, ne pa glede na njihov geografski izvor. Bela IV. je na Štajersko tako poslal 
bana Štefana, ki pa se je izkazal za slabo izbiro in svoji nalogi slednjič ni bil kos.491 
Tudi Albreht Habsburški z izbiro opata Henrika ni dobro pogodil in se je te svoje 
odločitve kasneje verjetno kesal. Štajerci so zatem mnogo raje sprejeli Ulrika I. 
Walseejskega, ki je bil sposoben, osebnostno močen in plemiškega rodu, čeprav 
tujec.492 Prav tako kot Habsburžani na Štajerskem, so Goriško-Tirolski delali na 
Koroškem. Tamkajšnjega glavarja Konrada III. Aufensteinskega (1294–1335) je 
vojvoda Majnhard pripeljal iz Tirolske, ne pa izbral izmed lokalnega plemstva.493 
Tudi v njegovem primeru je torej šlo predvsem za nekoga, na kogar so se Gori-
ško-Tirolski vojvode lahko zanesli in to je bilo slednjič bolj pomembno od vsega 
drugega.

Obseg štajerske deželne zveze se je med letoma 1246 in 1311 povečal, vendar 
ne za toliko kot bi morda pričakovali. Med ozemlja, ki jih lahko ob koncu našega 
časovnega okvirja (na novo) obravnavamo kot dele zveze, sodijo predvsem alo-
di, ki so jih leta 1308 prispevali Žovneški (Žovnek in Ostrovico ter stolpa Šenek 
in Libenštajn). Prav tako lahko trdimo, da je del zveze postal Lemberg pri Poljča-
nah.494 Ne najdem namreč nobenega dokaza, da bi Krška škofija nad njim imela 
kakršno koli realno oblast, kljub temu, da je še leta 1251 dala vedeti, da ga šteje 

488 Max Weltin, »Zur Herrschaft Ottokars II. Přemysl in Österreich,« v: Ottokar – Forschungen, ur. Max Weltin in 
Andreas Kusternig (Wien, 1978/1979), 176–199.

489 Dopsch, Länder und Reich, 461–463; Hoensch, Der goldene König, 165–166.
490 Claudia Fräss-Ehrfeld, Geschichte Kärntens, Band 1, Das Mittelalter (Klagenfurt, 1984), 769 (Lande-

shauptleute bzw. Landesverweser (seit 1446) von Kärnten – 1270 bis Ende des 15. Jahrhunderts) (da-
lje: Fräss-Ehrfeld, Geschichte Kärntens).

491 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 5655–5854, MGH Dt. Chron. 5/1, 75–77, 1418 (Übersicht über 
den Inhalt der Reimchronik); Pferschy, Beurteilung, 372–373.

492 Naschenweng, Landeshauptleute, 56.
493 Fräss-Ehrfeld, Geschichte Kärntens, 362, 370, 426; Kosi, Posavinje, 547–548.
494 CKL, št. 80.
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za enega svojih glavnih fevdov.495 Za Rogatec tega že ni mogoče več trditi, saj je 
bil ta v začetku 14. stoletja očitno še vedno primarno smatran kot krški fevd.496

Situacija gospodov Ptujskih je v mnogih ozirih podobna tisti Žovneških. Ptujski 
so po letu 1246 v štajersko deželno zvezo v praksi najbrž uspeli prenesti Kacen-
štajn in Humberk, pri čemer jih nihče ni oviral. Z ostalimi posestmi in gradovi 
je bilo drugače, saj so se njihovi lastniki (predvsem salzburški nadškofje) očitno 
zelo trudili, da bi jih obdržali pod svojo kontrolo. V prvi polovici osemdesetih 
let Ptujskim kot rečeno ni uspelo, da bi Salzburgu na silo iztrgali ptujski grad in 
mesto.497 Rudolf Habsburški je v začetku spora očitno stal na strani Ptujskih, saj 
bi njihova zmaga posredno pomenila velik vpliv nad Ptujem tudi zanj. Poleg tega 
je od Ptujskih tedaj dobil 2100 srebrnih mark, ki jih je neposredno po vojni proti 
Otokarju Přemyslu nujno potreboval.498 Slednjič se je iz spora, kakor se zdi, vsaj 
do določene mere umaknil (kar je bilo zelo verjetno odločilnega pomena). Tudi 
vojvoda Albreht se kot kaže ni nedvoumno postavil na ptujsko stran. Najbrž ni 
hotel slabšanja svojih odnosov s salzburškim nadškofom Rudolfom I.499 Ti so se 
neposredno po koncu spora med Salzburgom in Ptujskimi res poslabšali, vendar 
vzrok za to ni bilo ptujsko gospostvo.500

Nadškof je na Ptuju torej ostal tako grajski kot mestni gospod. Med nadškofom 
in ptujskim mestnim sodnikom je stal lipniški vicedom, ne pa gospodje Ptujski, 
ki meščanom niso bili neposredno nadrejeni.501 Ptujsko gospostvo v našem ča-
sovnem okviru torej ni postalo del štajerske deželne zveze in Ptujski so ga še na-
prej imeli le v fevdu. To je bilo sicer še edino, kar se je (z zornega kota Salzburga) 
še dalo rešiti. Ptujski v praksi že od začetka našega časovnega okvirja niso več bili 
salzburški ministeriali.502 Boj za ptujsko gospostvo (kakor koli bi se že izšel) tega 
ne bi mogel spremeniti. Seveda pa se je bilo tudi v tem primeru vredno potruditi, 
saj je bil Ptuj izredno pomembno mesto z dobro prometno lego. Poleg tega se je 
dalo Ptujske preko ptujskega gospostva vsaj še malo kontrolirati. Čeprav ptujsko 
gospostvo sploh ni bilo edini fevd, ki so ga Ptujski od Salzburga imeli,503 pa je 
bilo nedvomno daleč najpomembnejše. Kar se tiče ostalih gospostev in gradov 
v rokah Ptujskih, je težje soditi. Še najbližje resnici se nam zdi trditev, da Ptujski v 
drugi polovici 13. stoletja le niso imeli dovolj moči, da bi svoje ostale salzburške, 
krške in šentpavelske fevde dokončno iztrgali njihovim lastnikom in jih prenesli 
v štajersko deželno zvezo. Edina izjema je bil Ormož. Nad njim so Ptujski skozi 
čas očitno pridobili dovolj kontrole, da za gradnjo tamkajšnje trdnjave (na fev-

495 Gradivo VI, št. 144.
496 CKL, št. 66–67, 72.
497 Štih, Salzburg na spodnještajerski Dravi in Savi, 188.
498 Weiss, (CD-ROM), str. 64; Wagner, Interregnum, 450.
499 REDS I, št. 1219, 1221; Hausmann, Der Streit Friedrichs von Pettau, 267–280.
500 Wagner, Interregnum, 453–454.
501 Marija Hernja Masten et al., Statut mesta Ptuj 1376/Das Stadtrecht von Ptuj aus dem Jahre 1376 (Maribor, 1998), 

48, 52.
502 Zehetmayer, Zu den steirischen Landtaidingen, 111–112.
503 Glej Tabelo 1 in razlago, ki spada zraven.
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dnih ali alodialnih tleh!) ni bil več potreben pristanek salzburškega nadškofa, 
temveč samo kralja Rudolfa Habsburškega.504 Ni sicer rečeno, da jim kaj takega ni 

504 Beiträge 35, št. 81 (»Ain begnadbriff von kunig Ruolffen aussgangen herrn Fridrichen von Pettau lautund in aygen 
oder lehend grunt bey den gemerchten des kunigs zu Ungarn behaussung ze thun etc. in latein.«). Pirchegger, 
Untersteiermark, 81; Kos, Vitez in grad, 336.

Posesti vključene v štajersko deželno zvezo (Avtor: Martin Bele)
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uspelo še kje drugje, vendar v virih trdnih dokazov za to ne vidim.

Tudi ostalih šest rodbin, ki smo jih poleg Žovneških in Ptujskih izpostavili kot 
najmočnejše spodnještajerske rodbine druge polovice 13. stoletja, kot kaže ni 
imelo dovolj moči, da bi svoje fevde lahko dokončno odvzelo njihovim prvo-
tnim lastnikom (v praksi predvsem Krški škofiji). Res je, da je bila Krška škofija 
v šestdesetih in sedemdesetih letih politično nekoliko šibkejša in na današnjem 
slovenskem Štajerskem ni zmogla učinkovito kontrolirati svojih vazalov,505 a to 
se je spremenilo zelo kmalu po bitki pri Dürnkrutu in škof Janez je nad svojimi 
fevdi kot kaže zelo hitro spet vzpostavil kontrolo.506 Gospodje Svibenski so se po 
letu 1293 vključevali med goriško in salzburško viteštvo, svibensko gospostvo pa 
po letu 1311, kakor se zdi (vsaj za daljši čas), ni prešlo pod Štajersko.507 Razen v 
zgoraj omenjenih primerih Žovneških alodov, Lemberga pri Poljčanah, Ormoža, 
Kacenštajna ter Humberka moram po vsem povedanem zaključiti, da so (nede-
želnoknežja!) gospostva v regiji tudi po letu 1311 še ostala zunaj štajerske dežel-
ne zveze. Dokazov, da se je še kje zgodilo nasprotno, namreč ni.

505 Kos, Blesk zlate krone, 215–216.
506 Obersteiner, Bischöfe von Gurk, 106, 111–112, 114.
507 Kos, Vitez in gard, 222.
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1. IZSEK IZ GENEALOŠKE PREGLEDNICE SPANHEIMOV
1. IZSEK IZ GENEALOŠKE PREGLEDNICE SPANHEIMOV

Bernhard II. ∞ Juta
          1202–1256 koroški vojvoda                   hči češkega kralja

                            † 1256                             Otokarja I. Přemysla
                      (glej tudi genealoško
                    preglednico Přemyslidov)

.

Ulrik III. Filip dva druga otroka
           1251 gospod Kranjske                                   1246–1256/1257 (1267) izvoljeni salzburški nadškof
       1256–1269 koroški vojvoda                               izvoljeni oglejski patriarh

                      ustanovitelj samostana v Bistri                                       1275 koroški vojvoda in gospod Kranjske
† 1269                        † 1279

Povzeto po:
- Štih, Rodbina koroških Spanheimov, 73

(Koroški Spanheimi – genealoška preglednica).
- Dopsch, Länder und Reich, 311

(Die Spanheimer – genealoška preglednica).
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2. IZSEK IZ GENEALOŠKE PREGLEDNICE BABENBERŽANOV
2. IZSEK IZ GENEALOŠKE PREGLEDNICE BABENBERŽANOV

Leopold VI.
         1198–1230 avstrijski vojvoda
          1195–1230 štajerski vojvoda

 Povzeto po:           † 1230
- Dopsch, Länder und Reich, 220–221

(Die Babenberger – genealoška preglednica).
- Lechner, Die Babenberger, Stammtafel der Babenberger, genealoška

preglednica ob koncu knjige, stran brez številčne oznake.
Koch, Friedrich II., 347.                

Margareta Henrik Friderik II. Prepirljivec        štirje drugi otroci
         ∞                 † 1227            1230–1246 avstrijski vojvoda      
1. Henrik VII. 1230–1246 štajerski vojvoda

2. Otokar II. Přemysl 1232–1246 gospod Kranjske
(glej tudi genealoško † 1246
preglednico Přemyslidov)

Friderik Henrik Gertruda
† 1251 † 1242/1245 ∞

1. Vladislav Moravski (glej tudi genealoško preglednico Přemyslidov)

2. Herman Badenski
3. Roman Hališki

              2                        2                  3
Friderik Neža Marija

         † 1268 † 1295               ∞
Joahim Gutkeled
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3. IZSEK IZ GENEALOŠKE PREGLEDNICE PŘEMYSLIDOV
3. IZSEK IZ GENEALOŠKE PREGLEDNICE PŘEMYSLIDOV 

 

 
 

Otokar I. Přemysl 
      †1230 

 

 
  Juta      Vaclav I.    šest drugih otrok 
      ∞                   1230–1253 češki kralj 

             Bernhard Spanheimski                     †1253 
    (glej tudi genealoško preglednico Spanheimov) 

 
 

       Vladislav              Otokar II. Přemysl    dva druga otroka 
1246–1247 mejni grof na Moravskem                    1247–1278 mejni grof na Moravskem 

            †1247                 1253–1278 češki kralj 
   ∞                        1251–1276/1278 avstrijski vojvoda           Povzeto po: 

         Gertruda Babenberška                     1260 – 1276/1278 štajerski vojvoda    - Dopsch, Länder und Reich, 443 
         (glej tudi genealoško preglednico Babenberžanov)                          1269–1276 koroški vojvoda in gospod Kranjske          (Die Přemysliden – genealoška preglednica). 

         ∞      - Hoensch, Der goldene König, Stammtafel 

                 1. Margareta Babenberška    der Přemysliden, genealoška preglednica ob 
              (glej tudi genealoško preglednico Babenberžanov)      koncu knjige, stran brez številčne oznake. 

  2. Kunigunda Hališka 
 
 

          2                  2                   2 

     Neža       Vaclav II.   trije drugi otroci 
          ∞        1283–1305 mejni grof na Moravskem 

    Rudolf II. Habsburški                 1278–1305 češki kralj 
1300–1305 poljski kralj 

∞ 

      1. Juta Habsburška (glej tudi genealoško preglednico Habsburžanov) 
2. Elizabeta Poljska 
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4. IZSEK IZ GENEALOŠKE PREGLEDNICE HABSBURŽANOV4. IZSEK IZ GENEALOŠKE PREGLEDNICE HABSBURŽANOV 
 
 
 

Rudolf I.    ∞  Gertruda Hohenberška 
      1273–1291 nemški kralj 

† 1291 
 

Hartman  Rudolf II.       Albreht I.         Juta          vsaj šest drugih otrok 
† 1281         † 1290  1298–1308 nemški kralj             ∞ 

1282–1308 avstrijski vojvoda             Vaclav II. Češki 
                1282–1308 štajerski vojvoda        (glej tudi genealoško preglednico Přemyslidov) 

 
 
 
 

Rudolf III.   Friderik         Leopold   Albreht II.    še 17 drugih otrok, 
                                    1306–1307 češki kralj     1314–1330 nemški kralj       † 1326               † 1358            od katerih jih deset umre 
                           1298–1307 avstrijski vojvoda              1308–1330 avstrijski vojvoda                  kmalu po rojstvu 
                           1298–1307 štajerski vojvoda      1308–1330 štajerski vojvoda 
                                             †1307           †1330 
                                                 ∞ 

                 1. Blanka Francoska 
                 2. Elizabeta Poljska 
           (glej tudi genealoško preglednico Přemyslidov) 

 
 
 

 
Povzeto po: 
- Dopsch, Länder und Reich, 470 

(Die älteren Habsburger (bis 1308) – genealoška preglednica). 
- Niederstätter, Österreich, str. 195 

(Die Habsburger im 14. Jahrhundert – genealoška preglednica). 
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5. IZSEK IZ GENEALOŠKE PREGLEDNICE TRUŠENJSKIH5. IZSEK IZ GENEALOŠKE PREGLEDNICE TRUŠENJSKIH 
 
 
 

Rajnbert 
1123–1147 

 
     (?) 

Henrik I.          vsaj še pet drugih otrok                                    Rajnbert I. Cmureški 
1147–1194           1172–1197 

 
 

Albert Marenberški        Oton I. Dravograjski       vsaj  še pet drugih otrok                        Rajnbert II. Cmureški 
         1187–1218          pribl. 1183–1237                                                                               1179–† 17. 1. 1240 

 
 

Sigfrid Marenberški      Henrik Dravograjski          še vsaj štirje otroci     Matilda             Rajnbert III.                vsaj še štiri hčere 
1245–† med 6. 12. 1271      pribl.1193/1215-† po 22. 11. 1253                    ∞                 1208–† 12. 10. 1236? 

               in 26.2.1272                                      Kolon I. iz Seltenheima 
 

   Oton II. Dravograjski          Kolon II. Vuzeniški 
      1253– † pred 24. 11. 1261                1222, 1236–1254, (–1274?), † pred 15. 5. 1276 

 
 
 

       Gertruda       Kolon III. Vuzeniški           Konrad              (hči) 
  ∞                  1251–1285                 1251–1272                 ∞ 

1. Herbord Füllsteinski/Dravograjski                     Gotfrid II. 
2. Majnhard iz Enzelsdorfa                      Mariborski 

                   (glej tudi genealoško preglednico Mariborskih) 
 
Povzeto po: 
- Bele, Rodbina Trušenjskih, 30–31 

(Genealoška preglednica Trušenjskih). 
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6. IZSEK IZ GENEALOŠKE PREGLEDNICE SVIBENSKIH6. IZSEK IZ GENEALOŠKE PREGLEDNICE SVIBENSKIH 
 
 
 

Henrik II. 
1227, † pred 1244 

 
 
 

Leopold I.       Henrik III.           Viljem I.       trije drugi otroci 
1246–† 1279   1242–1282, † pred 1285                            1250–† 1280/1282 

 
 
 
 
 

Henrik IV.  Friderik I.           trije drugi otroci                  Viljem II.              trije drugi otroci 
1268–1302   1274–† 1301                       1273–† 1293 

 
 
 
 
 

            Rudolf I.    Viljem III. 
Povzeto po:            1293–† 1320      1308–† 1323 
- Kos, Blesk zlate krone, 390–391                     

(7. Svibenski (viri) – genealoška preglednica).                         
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7. IZSEK IZ GENEALOŠKE PREGLEDNICE RANŠPERŠKO-LEMBERŠKIH7. IZSEK IZ GENEALOŠKE PREGLEDNICE RANŠPERŠKO-LEMBERŠKIH 
 
 
 
 
 

Eberhard Lemberški   Ulšalk Ranšperški   Bertold 
           1213                                          1189–1231         1192–1203 

 
 
 
 

Ulšalk              Nikolaj Lemberški               Ortolf      vsaj dva druga otroka 
† 1270                  1248–1271, † pred 1279   1224, 1256 

 
  (?) 

 
           Henrik I. Helfenberški 

1251–† pred 1275 
 
 

          Henrik II. Helfenberški 
       1275 –† po 1313 

 
 
 
 
 

 Henrik III. Helfenberški        še vsaj dva sinova 
Povzeto po:                           1298–1326 škof v Krki 
- Kos, Vitez in grad,  268                  † 1326 

(Genealoška preglednica 50: Lemberg–Dobrna–Ranšperk), 
288 (Genealoška preglednica 53: Helfenberg (Soteska)). 

- Ravnikar, Po zvezdnih poteh, 151 
(Poskus rekonstrukcije rodbinskih povezav družin »Šentiljskih«, 
Ranšperških, Helfenberških in Freudenberških). 

- Obersteiner, Bischöfe von Gurk, 127–136. 



Martin BELE: Pogumni vojaki in zviti  politiki

122

8. IZSEK IZ GENEALOŠKE PREGLEDNICE PTUJSKIH
8. IZSEK IZ GENEALOŠKE PREGLEDNICE PTUJSKIH 

 
 
 

Friderik II. ∞ Benedikta Ehrneška 
 
 
 

         Henrik           vsaj še trije otroci   Friderik III.    Oton I. Kunšperški 
    1214–1217 škof v Krki          1180–1222    1182–1251 
              † 1217                   ∞ 

            Matilda 
                                  

 

vsaj še dva otroka          Henrik III.   Hartnid I.               Friderik IV. 
                  1241?–1249     1228–1251         1211–1261 

 
 

Hartnid II.             Friderik V.               Adelhajda 
                   1228–1258                   1236–1288          1239–1246 

 
 
 

  Friderik VI.                        Hartnid III. 
              1279–1304                                            1284–1316 

 
 

še vsaj trije otroci                          Herdegen I. 
       1309–1353 

Povzeto po: 
- Ravnikar, Po zvezdnih poteh, 79 

(Genealoška tabela gospodov Ptujskih). 
- Kos, Vitez in grad, 357 

(Genealoška preglednica 67: Ptuj). 
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9. IZSEK IZ GENEALOŠKE PREGLEDNICE ŽOVNEŠKIH (CELJSKIH)9. IZSEK IZ GENEALOŠKE PREGLEDNICE ŽOVNEŠKIH (CELJSKIH) 
 
 
 

Konrad I. 
1220–1228, † pred 1255 

 
 

Leopold III.         Gebhard III.          Ulrik I.           vsaj še tri hčere 
             † 1286                   1255–1291                     † 1265 

 

Ulrik II. 
1275–1316 

 
 

           Friderik I. 
od 1341 celjski grof 

   1318–1359 
 
 
 
 

Povzeto po: 
- Ravnikar, Po zvezdnih poteh, 245 

(Izsek iz genealoške tabele svobodnikov Žovneških, 
od leta 1341 grofov Celjskih). 

- Kos, Vitez in grad, 260–261 
(Genealoška preglednica 48: Žovnek–Celje). 
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10. IZSEK IZ GENEALOŠKE PREGLEDNICE MARIBORSKIH
11. IZSEK IZ GENEALOŠKE PREGLEDNICE ROGAŠKIH IN KUNŠPERŠKIH 

 
 
 

Albreht 
1207–1227 

 
 

     Henrik I.             Zofija         Rikarda            Gertruda 
      1234–1267            1237–1277/1278            1237–1263                    pred 1249 
            ∞ 

     Henrik II.               Oton I. Kunšperški  
             1263–† 1299/1300                 1182–1251 
           (glej tudi genealoško preglednico Ptujskih) 

      

Oton II.    vsaj še dva otroka 
                 † ca. 1270 

 
Oton III.        Friderik 

                  1275–1319                †1323 
 
 
 
 
 
Povzeto po:  
- Ravnikar, Po zvezdnih poteh, 229 

(Genealoška tabela Kunšperških). 
- Kos, Vitez in grad,  306 

(Genealoška preglednica 57: Kunšperk). 
- Mlinarič, Studenice, 7, 25–27. 
- Pirchegger, Landesfürst und Adel 3, 

Gonobitzer (genealoška preglednica ob 
koncu knjige, stran brez številčne oznake).
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11. IZSEK IZ GENEALOŠKE PREGLEDNICE ROGAŠKIH IN KUNŠPERŠKIH11. IZSEK IZ GENEALOŠKE PREGLEDNICE ROGAŠKIH IN KUNŠPERŠKIH 
 
 
 

Albreht 
1207–1227 

 
 

     Henrik I.             Zofija         Rikarda            Gertruda 
      1234–1267            1237–1277/1278            1237–1263                    pred 1249 
            ∞ 

     Henrik II.               Oton I. Kunšperški  
             1263–† 1299/1300                 1182–1251 
           (glej tudi genealoško preglednico Ptujskih) 

      

Oton II.    vsaj še dva otroka 
                 † ca. 1270 

 
Oton III.        Friderik 

                  1275–1319                †1323 
 
 
 
 
 
Povzeto po:  
- Ravnikar, Po zvezdnih poteh, 229 

(Genealoška tabela Kunšperških). 
- Kos, Vitez in grad,  306 

(Genealoška preglednica 57: Kunšperk). 
- Mlinarič, Studenice, 7, 25–27. 
- Pirchegger, Landesfürst und Adel 3, 

Gonobitzer (genealoška preglednica ob 
koncu knjige, stran brez številčne oznake).
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