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UVOD

Namen predložene naloge je prikaz obrtnih in trgovinskih dejavnosti v Kranju med leti 

1850 - 1873, s poudarkom na leto 1867. Takrat je nastal reambulirani kataster, ki mi je bil 

osnova za prikaz obrtnih in trgovskih hiš v mestu. Seveda je to le poskus prikaza teh 

dejavnosti, saj marsikaterega obrtnika, ki je bil omenjen v virih, v katastru ni bilo mogoče 

zaslediti. Na podlagi virov sem poskušala ugotoviti tudi družbeno in družabno življenje 

obrtnikov in trgovcev v tem Času ter njihovo vlogo v političnem življenju.

Začetek obravnavanega obdobja je začetek kranjske občine kot upravne občine, v katero je 

spadalo mesto Kranj s Kokrskim in Savskim predmestjem.1

V tem obdobju je Srednja Evropa doživljala hitrejši gospodarski napredek. Kranj 

tovrstnega napredka ni občutil. Še več, vse bolj se je odražal agrarni značaj pokrajine, v 

mestu pa je bilo vse manj obrtnikov, ki so se ukvarjali z obrtno dejavnostjo.

Dejavniki, ki so vplivali na predmet preučevanja:

• Za podrobno preučevanja tovrstne tematike so na voljo številni viri. Raziskovanje 

omogoča bogata zgodovinska in druga strokovna literatura iz tega področja.

• Vidna vloga Kranja v preteklosti. Po kraju je dobila vsa bivša Kranjska dežela svoje 

ime. Tu so živeli mejni grofje, ki so v mestu zgradili trdnjavo. Njena lega je bila ugodna, 

saj je bila zaščitena s strmimi bregovi obeh rek.2 3

• Kranj je danes eden izmed pomembnejših industrijskih središč v Sloveniji. Današnji 

položaj mesta je rezultat preteklega gospodarskega razvoja, kar dokazuje tudi bogata 

gospodarska zgodovina mesta.

Leibnitzova misel, da se »izvor sedanjih stvari nahaja v preteklih stvareh, stvar pa se nikdar 

ne spozna bolje kakor po svojih vzrokih«,4 prejšnjo trditev samo potrjuje. Razumevanje 

današnjih razmerje gotovo pogojeno z razumevanjem preteklih dogodkov?

2 ‘Jože Žpntar, Občine na kranjskem območju do leta 1941, Kranjski zbornik 1990, str. 208.
3 Josip Zontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 322, 330.

Kranj - gorenjska metropola, Gorenjska - letoviška, industrijska, trgovska, obrtna, Progres - Zavod za pospeševanje 
me narodnih trgovskih zvez v Novem mestu, Novo mesto 1931, str. 49.

5





Vsebinsko nalogo sestavljajo:

• Prvi del, kjer je prikazana splošna podoba in politično dogajanje v mestu. Sledi kratek 

oris gospodarskih dogajanj ter problemi prometnih poti in železnice.

• Drugi del je namenjen obrtnikom. Na začetku je predstavljena zakonska ureditev obrti, 

splošna delitev obrti pred in po letu 1850 in razdelitev obrti po skupinah. Največji del je 

namenjen kranjskim obrtem - imeniku obrtnikov, kartam mesta, mojstrom in vajencem. 

Ker so mnogi obrtniki svojo dejavnost dopolnjevali z gostilničarstvom, so le - ti v tem delu 

posebej omenjeni.

• Uvod v tretji del predstavlja Obči trgovinski zakonik. Celotno poglavje pa obravnava 

trgovino in trgovce v Kranju - imenik trgovcev, karta mesta, življenje trgovcev.

• V četrtem delu je na kratko obdelana bivanjska kultura obrtniških in trgovskih družin, 

struktura poročnih prič in krstnih botrov ter družbeno, družabno in kulturno življenje 

obrtnikov in trgovcev.

• V zaključku naloge je povzetek glavnih ugotovitev in spoznanj, poleg tega pa tudi 

odprta vprašanja, ki so se pojavila pri izdelovanju naloge.

Pregled virov in literature je na koncu naloge. Omenim naj le temeljna dela, ki so mi 

služila kot izhodišče za raziskovanje. Temeljno delo je bila knjiga Josipa Žontarja 

Zgodovina mesta Kranja. V njej sem dobila splošne podatke o gospodarskem položaju 

mesta, vrste obrtnih dejavnosti, iz seznama meščanskih hiš pa imena obrtnikov in trgovcev 

v tem obdobju. Podatke o prometnih povezavah ter ostalih gospodarskih dejavnostih sem 

povzela po domačih in tujih avtorjih gospodarske zgodovine.

Pri delu so mi bili na voljo številni viri, ki jih hranijo različni arhivi in muzeji v Kranju in 

Ljubljani. Podatke sem črpala iz zapisnikov sej občinskega odbora, krstnih in poročnih 

knjig ter številnih drugih. Naj na tem mestu poudarim, da je virov okrajnega glavarstva iz 

obravnavanega časa zelo malo. V glavnem gre za vire v zvezi z občinskimi zadevami, za 

gospodarsko zgodovino pa uporabnih podatkov za ta čas nisem našla.

Bogo Grafenauer, Struktura in tehnika zgodovinske vede, Ljubljana 1960, str. 15.
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del

1. PODOBA MESTA KRANJA V 

OBRAVNAVANEM ČASU

1.1. OPIS MESTA

Kokra in Sava z desne in leve,

Silno šumu,

V burnem vihranji, v noči brezlunji 

Nekaj bliši.

(Poženčan)6 7

»Ugoden geografski položaj Kranja na pomolu ob sotočju Save in Kokre in ob stikališčih 
7starih prometnih poti je že zgodaj ustvaril primerne pogoje za naselitev.«

V drugi točki cenilnega elaborata franciscejskega katastra iz leta 1831 je o mejah kranjske 

občine zapisano, da meji na kraje Rupa, Čirče (Kirkendorf), Huje, Klanec in Primskovo. 

Na zahodu na področje imenovano Pivka, Struževo in na reko Savo. Onkraj reke leži 

Stražišče. Reka Kokrica predstavlja severno mejo. Na južni strani se mesto zoži v trikotnik, 

ki sega do izliva reke Kokre v Savo.8

V istem viru je v naslednji točki (§3) opisano prebivalstvo kraja. Po podatkih iz leta 1830 

je v mestu živelo 1943 ljudi, od tega 920 moških in 1023 žensk.9 Leta 1850 je Kranj skupaj

6 Bogo Grafenauer, Struktura in tehnika zgodovinske vede, Ljubljana 1960, str. 15.
7 Iz pesemi „ Pri žaljah Kranjskega mesta,“ Novice, 1858, št. 24, str. 184.
8 ^V°u^tln’ P°glavitne črte urbanističnega razvoja starega Kranja, 900 let Kranja, Kranj 1960, str. 160.

iv Slovenije (v nadaljevanju AS), Franciscejski katester iz leta 1831 (v nadaljevanju FZK), Catastral Schätzung der
Gemeinde Krain, 121, Nr. 3, §2

AS, FZK, Catastral Schätzung der Gemeinde Krain, 121, Nr. 3, §3.
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s Kokrskim in Savskim predmestjem štel 2472 prebivalcev in 354 hiš.10 V petdesetih letih 

je prebivalstvo mesta le počasi naraščalo. Vzrok je na eni strani v pogostih epidemijah, na 

drugi strani pa je prihod železnice povzročil propad številnih obrtnikov, ki so zato zapustili 

mesto. Podobno je bilo v šestdesetih letih. V mestu je število prebivalcev počasi in znatno 

naraščalo.” Do konca stoletja je število prebivalstva zaradi precejšnjega izseljevanja 

upadlo. Iz kranjske okolice so se v veliki meri izseljevali na Štajersko in Koroško, kjer so 

se največkrat zaposlili v industrijskih središčih.* 12

Kolera je leta 1855 precej hudo prizadela nekatere kraje na Gorenjskem, med drugim tudi 

vasi v okolici Kranja. V samem mestu je umrlo 397 prebivalcev.13 Dr.Vošnjak, ki je v 

Kranju živel med leti 1859 - 1861, je zapisal, da je bilo nekaj pojavov tuberkuloze, ne pa 

epidemije.14

Leta 1869 je po popisu prisotnega civilnega prebivalstva v Kranju živelo 2326 ljudi.15 Na 

podlagi reambuliranega katastra iz leta 1867 je bilo v mestu 195 hišnih številk, v Kokrskem 

predmestju 40, v Savskem pa 45. Skupno število hiš je bilo v mestu 174, v Kokrskem 

predmestju 40 in v Savskem 45.16 17

Kranj je bil eden izmed 45 krajev na slovenskem ozemlju, ki v 40 letih (1869 - 1910) 

svojega prebivalstva ni pomnožil niti za 500 ljudi. Njihovo število je celo nazadovalo.

Položaj Kranja se je leta 1850 spremenil. »V drugi polovici leta 1850 so prvič volili v 

občinske zastope tudi na kranjskem območju. Občinska zakonodaja iz leta 1849 je vpeljala
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nov pojem »upravna občina« - imenovali so jih tudi krajevne občine - in ki so temeljile na 

eni ali več celih katastrskih občin «18

V občino Kranj je takrat spadala katastrska občina Kranj, v katero je bilo vključeno mesto 

Kranj s Kokrskim in Savskim predmestjem.19

Mesto je obsegalo Glavni trg, Konjsko, Rožno, Svinjsko in Farno ulico, Pungert ter obe 

predmestji. Popis hiš iz leta 1830 nam pove, da so bile hiše »zidane ob Glavnem trgu 

deloma eno, deloma dvonadstropne, v drugih ulicah in v predmestjih pa enonadstropne ali 

pritlične, na splošno pa v dobrem stanju. Z izjemo malega števila hiš, prekritih z opeko, je 

imela večina leseno streho; druga gospodarska poslopja, ki so stala pred mestom, kjer so se 

pričenjala polja pa so bila lesena in prekrita s slamo«20 21 22

O življenju v mestu so v šestdesetih letih preteklega stoletja poročale Novice. V času 

županovanja Konrada Lokarja seje v mestu zgodilo toliko koristnih stvari, kot le malo kje. 

Za mesto je veliko tegobo predstavljala voda. Zgradili so več »Štirn«, ki pa potreb mesta 

niso zadovoljile. Zato so leta 1862 s prispevki meščanov zgradili novo, močnejšo, ki je 

črpala vodo iz Save in jo dovajala v mesto.23

Sam urednik Novic je leta 1856 o Kranju zapisal, da Kranj ni le staro, temveč tudi prijazno 

mesto.24 25 Meščani so živeli mirno, brez številnih prepirov.23

Mesto je bilo lepo urejeno, celo v najzakotnejših predelih. Ulice so bile tlakovane. Mesto je 

imelo dve pomanjkljivosti. Kraj ni imel sprehajališča, ponoči pa so bile ulice slabo 

osvetljene zaradi premajhnega števila svetilk. Le - te so meščani nameravali kupiti v 

Ljubljani, kar pa zaradi visokih cen niso storili.26 Šele od leta 1863 je bila v mestu 

uporabljena petrolejska razsvetljava, ki ni osvetljevala mesta skozi vse leto, temveč le od 

sv. Mihaela do sv. Jurija. Ob koncu šestdesetih let je občinski odbor odredil, da so bile luči 

v mestu vedno prižgane v temnih nočeh.27

.
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1.2. POLITIČNO DOGAJANJE V MESTU

O nazorih kranjskih meščanov nam priča že pred obravnavanim časom peticija mesta 

Kranja leta 1848,32 ki je bila poslana deželnemu zboru. Kranjski meščani so med drugim 

zahtevali večjo samoupravo, večjo skrb za šolo...33 Zahteve kažejo na liberalne nazore in 

visoko narodno zavest kranjskega meščanstva. Mestni možje, ki so sprejeli to peticijo, so 

delovali tudi v kasnejšem obdobju.

Po marčni revoluciji leta 1848 je bil 17. marca 1849 sprejet začasni občinski zakon, ki so 

ga začeli takoj izvajati. »Občine z voljenim predstojništvom so dobile samoupravo glede 

upravljanja občinskega premoženja, skrbi za varnost oseb in lastnine, skrbi za občinske 

ceste in pota, glede živilskega nadzora, zdravstvene policije in nekaterih drugih zadev. 

Obenem pa so nanje prenesli tudi nekatere državne zadeve.«34 35

»Za urejanje občin, je bilo postavljeno načelo, naj bo krajevna občina praviloma kot

samostojna celota posamezna katastrska ali davčna občina. S tem je bila občina zaključeno, 
35natančno razmejeno ozemlje.«

Začasni občinski zakon so kasneje dopolnjevale odredbe. Tako že leta 1850, ki je določala 

cenzus, ki je bil pogoj za volilno pravico v občinski zastop, istega leta so bile sprejete 

smernice za upravo občinskega premoženja ter načela za organizacijo policijske oblasti, ki 

jih je ministrstvo za notranje zadeve izdelalo konec istega leta. Leta 1854 pa so bili z 

odredbo ministrstva za notranje zadeve odpravljene volitve občinskih zastopov. Leta 1859 

je bil sicer izdan nov občinski zakon, vendar so volitve leta 1860 potekale po določilih 

zakona iz leta 1848. 5. Marca 1862 je bil sprejet zakon, s katerim so bila predpisana 

temeljna določila za urejanje občin. Na podlagi temelnjih določb občinskega zakona so 

med leti 1863 - 1866 izšli občinski redi v obliki deželnega zakona, za Kranjsko je izšel leta 

1866.36

32 Josip Apih, Slovenci in leto 1848, Matica Slovenska, Ljubljana 1888, str. 82.
33 Josip Apih, Slovenci in leto 1848, Matica Slovenska, Ljubljana 1888, str. 82.
34 Jože Žontar, Občine na kranjskem območju do leta 1941, Kranjski zbornik, 1990, str. 208.
35 Jože Žontar, Razvoj uprave in sodstva (18. - 19. stol.), 900 let Kranja, Kranj 1960, str. 213.
36 Jože Žontar, Občinski redi za Kranjsko leto 1866, Zbornik ob devetdesetletnici arhiva, Zgodovinski arhiv Ljubljana, 
Ljubljana 1988, str. 88 - 91.
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»Občinska uprava je imela župana, število odbornikov se je pa ravnalo po velikosti 

občine.«37

Na podlagi že omenjenega zakona o občinah iz leta 1849 je 2. avgusta 1850 prišlo do prvih 

občinskih volitev. Tega dne so bili izvoljeni občinski odborniki, ki so naslednjega dne 

izvolili občinsko predstojništvo: Konrad Lokar je bil izvoljen za župana, Franc Mayr, 

Jakob Jalen ter odvetnik dr. V. Hradecki pa za svetovalce. Leta 1854 vlada kljub preteku 

fùnkcijske dobe prvega občinskega odbora ni dovolila novih volitev. Do spremembe 

sestava občinskega odbora je prišlo leto kasneje, zaradi smrti Franca Mayrja in V. 

Hradeckega. V občinski odbor sta kot svetovalca vstopila Konrad Bleiweis in Ivan Mavril 

Mayr. Leta 1857 je Konrada Lokarja zamenjal Jakob Jalen. Njegov odstop je bil povezan s 

finančnimi težavami podjetja bratov Lokar.38

Februarja 1861 je prišlo na podlagi zakona iz leta 1849 do novih volitev. Konrad Lokarje 

postal župan mesta, mesec dni kasneje pa tudi poslanec mesta Kranja in Škofje Loke v 

deželnem zboru. Do ponovnih sprememb je prišlo leta 1864. Župan Sebastjan Šavnik je 

dobil nova svetovalca, Ivana Marenčiča in Matevža Pirca. Slednji je leta 1866 prevzel 

mesto župana. V takratnem občinskem odboru so bili trgovci Leopold Jugovič, Tomaž 

Pavšlar star. ter prof. Janko Pajk.39 40

Župan Pirc si je prizadeval za uporabo slovenskega jezika v šolah in v javnem življenju. 

Kranj je bil v tem času poleg Ljubljane edino središče takratnega političnega življenja v 

deželi. Pirc je januarja naslednje leto kandidiral na deželnozborskih volitvah, kjer pa ni 

dobil zadostnega števila glasov. Enako je bilo dva meseca kasneje, ko je na ponovljenih 

deželnozborskih volitvah zmagal Leopold Jugovič. Svoj položaj je na deželnozborskih 

volitvah 1869 komaj obdržal, medtem ko na občinski ravni Pirčevi somišljeniki niso imeli 

uspeha. Na občinskih volitvah leta 1869 je župana Pirca premagal Sebastijan Šavnik, ki ga 

je močno podpiral deželni glavar Derbitsch. Narodnega župana Pirca so premagali glasovi

uradnikov ter malo zavedni meščani. Slovenski jezik je v uradovanju zopet zamenjala
w • 40nemščina.

37 Jože Žontar, Razvoj uprave in sodstva (18. - 19. stol.), 900 let Kranja, Kranj 1960, str. 213.
38 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 313.
39 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 318.
40 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 318, 319.
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Položaj seje spremenil po občinskih volitvah leta 1872. Takrat je bil za župana izvoljen 

Leopold Jugovič. Slednji je že v šestdesetih letih sodeloval v občinskem odboru kot 

odbornik. Leta 1867 je na deželnozborskih volitvah dobil mandat, ki ga je na volitvah leta 

1870 in 1871 obdržal. Iz vrst deželnega zbora je bil predlagan za državnega poslanca iz 

kurije mest in trgov. Jugovič je leta 1874 odstopil kot župan, ker je moral zaradi 

gospodarskega poloma opustiti nadaljnje javno delovanje. Nasledil ga je lekarnar Karl 

Šavnik 41

Iz kratkega orisa političnega dogajanja v obravnavanem času je razvidna vidna vloga 

trgovcev in večjih obrtnikov v življenju mesta Kranja. V obravnavanem času je mesto 

imelo pet županov. Štirje so bili trgovci (Jalen, Lokar, Pirc in Jugovič). Med njimi sta dva 

svojo dejavnost združevala z obrtništvom (Lokar in Jugovič), eden pa z gostilničarstvom 

(Jalen).

Župani med leti 1850 - 1873

- Konrad Lokar (tovarnar s siti in trgovec)

- Jakob Jalen (trgovec in gostilničar)

- Konrad Lokar (tovarnar s siti in trgovec)

- Sebastijan Šavnik (lekarnar)

- Matevž Pirc (trgovec)

- Sebastijan Šavnik (lekarnar)

- Leopold Jugovič (trgovec in posestnik mehaničnega mlina)

1850 - 1857

1857 - 1861

1861 - 1865

1865 - 1866

1866 - 1869

1869 - 1872

1872- 1874

1.3. ORIS GOSPODARSKIH SPREMEMB

V preteklem stoletju je prišlo na slovenskem ozemlju do političnih in gospodarskih 

sprememb.

Industrializacija je oblikovala drugačen proces produkcije. Izdelki niso bili več narejeni 

ročno temveč strojno. Z uvedbo lokomotive in parnika sta prevoz in promet postala

41 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 324, 325.
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drugačna. Uvajanje teh novosti je zahtevalo drugačen način akumulacije kapitala in s tem 

nastanek bank, posojilnic in hranilnic. Nenazadnje je bilo potrebno spremeniti carinsko 

politiko, z reorganizacijo šolstva pa omogočiti nadaljnji tehnološki napredek in razvoj. Vse 

te spremembe so na slovensko ozemlje prodirale počasi in neenakomerno. Šlo je za 

dolgotrajen proces, ki je imel stranske učinke (zadolževanje kmetov, izseljevanje delovne 

sile v tujino...)

V dobi francoske oblasti na slovenskem ozemlju je obrt v Kranju doživljala krizo. Kriza je 

bila posledica dveh dejavnikov. Na eni strani so bile obrtne dejavnosti prizadete zaradi 

celinske zapore, na drugi strani pa so bili cehi ukinjeni in uvedena je bila obrtna svoboda.

V tistem času je to pomenilo, da je obrt lahko opravljal vsak, ki je plačal predpisan obrtni 

davek.42 43

Doba avstrijske restavracije proti pričakovanjem obrtnikov ni pomenila vrnitve starega 

režima. Cehov, kot so bili pred francosko oblastjo, ni bilo več. Obrtniki so se sicer lahko 

združevali, vendar so ta združenja imela bolj značaj dobrodelnih društev in cerkvene 

bratovščine. Le - te so se udeleževale bogoslužja in dajale opravljati ustanovne maše. Člani 

tovrstnih združenj so lahko postali tudi tisti, ki se z obrtjo niso ukvarjali. Vsak obrtnik pa 

je sam moral pokrbeti za svoj obstoj.44

Pregled oznanilnih knjig za mesto Kranj v letih med 1850 - 1873 je pokazal, da so bile 

pogoste maše za pekovsko, šuštarsko, ledrarsko in klobučarsko društvo. Oznanilne knjige 

so ohranjene za leta 1850 - 1851, 1858 - 1867 ter 1867 - 1873. V tem času so bile maše za 

vsa omenjena društva zelo pogoste zlasti v prvih letih, medtem ko je bilo maš od leta 1866 

dalje občutno manj. Od leta 1869 so bili v knjigah označeni samo patroni, čas in kraj 

obreda, ne pa tudi za koga je bila maša darovana. Maše za klobučarsko društvo so bile 

oznanjene večkrat na leto, vsako leto pa na dan sv. Janeza Krsnika 29.8. in sv. Janeza 

Evangelista 28.12. Klobučarsko društvo je bilo tudi edino, ki seje v oznanilih pojavljajlo 

še leta 1868. Maše za šuštarsko in pekarsko društvo so bile vsako leto v adventnem času,

42 Jože Šom, Začetki industrije na Slovenskem, Založba Obzorja Maribor, 1984, str.179.
43 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 290,291.
44 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 303.
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Neta izročili sl. odboru kmetijske družbe,52 da se mu ob svojem času podeli svetinja, ki jo 

po pravici zasluži.«53

V dveh desetletjih po letu 1859 seje država zavzemala predvsem za reševanje aktualnih 

problemov, v gospodarstvu pa podpirala »Laissez - faire«.54 To je bil čas gospodarskih 

posledic, ki so nastopile po letu 1857 in 1873, ko je bilo potrebno sanirati bančništvo, 

odpraviti posledice vojn leta 1859 in 1866 ter urediti zunanjo politiko.55

Gospodarski razvoj je bil v Habsburški monarhiji v drugi polovici 19. stoletja pod vplivom 

dveh dejavnikov: razvoja železniškega omrežja ter povečanega dotoka kapitala iz zahoda 

na vzhod.56

Železnica (otvoritev prometa s Trstom je bila leta 1857), ki je na slovenska tla prinesla 

tehnično revolucijo, je s seboj pripeljala tudi industrijsko blago, ki je bilo cenejše in bolj 

kakovostno. To so občutili zlasti tkalci v okoliških vaseh in s tem tudi mestni barvarji, ki so 

bili polnozaposleni le kake tri mesece na leto. Kmetje so se začeli izseljevati v okoliška 

mesta ali v tujino. Tehnični napredek tudi kovinskim obrtem ni prizanesel. Povzročil je 

propad fužin opremljenih s starejšo tehnologijo. Krizo so čutile tudi druge obrtne 

dejavnosti. Številni čevljarji, usnjarji, sedlarji in zaradi nezadostnih potreb mesta niso 

dobili obrtnega dovoljenja. Obrt in industrija pa zaradi pomanjkanja kapitala in strokovne 

izobrazbe ne moreta napredovati. Propad obrti na drugi strani ni oviral razvoja trgovine. 

Nekateri obrtniki so krizo reševali tako, da so začeli s trgovanjem lastnega blaga. 37

52 kmetijska družba - Kranjska kmetijska družba - strokovna organizacija za pospeševanje kmetijstva, ustanovljena 1767 
v Ljubljani kot Družba za poljedelstvo in koristno umetnost. Predsednik Fidelis Terpinc (1849 - 1868), tajnik Janez 
Bleiweis (1842 - 1881). Leta 1787 je družba prenehala z delovanjem, obnovljena je bila leta 1820. (Enciklopedija 
Slovenije, MK, Ljubljana 1990, 4. zv., str. 399).

Dopisi - iz Predoselj nad Kranjem, Novice, 1863, št. 23, str. 182.
laissez - faire - „pustite naj, dela vsak, kar hoče, naj gre vse po svoji poti“ geslo gospodarskega liberalizma, ki 

zagovarja svobodno konkurenco in nevmešavanje države v gospodarski razvoj (Franc Verbinc, Slovar tujk, CZ, Ljubljana 
1979, str. 400).

Die Habsburgermonarchie 1848 - 1981, Band 1, Die wirtschaftliche Entwicklung, Verlag der österreichischen 
Akademie der Wissenschaft, Wien 1973, str. 39.

David F. Good, Der wirtschaftliche Aufstieg des Habsburgerreiches 1750 - 1914, Wien; Köln; Graz, Verlag Böhlau, 
1986, str. 92.
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Propad obrtnikov je bilo zaslediti v matičnih knjigah, v katerih je pri imenu označena tudi 

dejavnost. Lahko opazimo, da se pri istem imenu v začetnem obdobju obravnavanega časa 

pojavlja poklic, ki ga v kasnejšem obdobju ni. Tak primer je pri Blažu Cvirnu, kije bil leta 

1855 označen kot tesar, leta 1872 pa kot dninar.57 58

1.4. PROBLEM PROMETNIH POTI IN ŽELEZNICE

1.4.1. Ceste

Pomen posameznih cest se je v dobi izgradnje železnic precej spremenil. V obdobju pred 

pojavom železnice se je ves promet odvijal po cestah, za katere je skrbela država. V 

obdobju žleznice pa je večina glavnih cest izgubila svoj pomen, za ceste pa so skrbele 

lokalne oblasti. Cestni promet se je omejil na transport blaga in ljudi v kraje, kamor 

železnica ni bila speljana. Tovrstne lokalne ceste so imele zaradi svoje naloge povezovanja 

bolj odročnih krajev z železnico, značaj pomožnega prometnega sredstva. Za odročne 

kraje, ki niso imele priključka na železnico, pa so bile življensko pomembne.59

Da so bile prometne poti zelo pomembne za mesto nam poročajo tudi Novice leta 1855. Za 

kraj so bili značilni tedenski in letni sejmi, še prav posebno pa je bila živa žitna trgovina. » 

Je pa tudi lega tega mesta taka, kakor razun Ljubljane, nobenega mesta na Kranjskem in 

vsa pripravna za ljudske sejme, ker tu sem peljejo ceste: od Ljubljane nam znana velika, 

kakor tudi stranska pod Šmarno goro in čez Smlednik, od Loke, od Kamnika, iz Koroškega 

skoz Kokro, od Ljubelja doli skozi Teržič, od Beljaka in Radoljce; pa še od drugih 

stranskih potov je dosti.«60

Gospodarski razvoj mesta je bil odvisen od novih prometnih povezav. Mesto je poleg 

novega mostu čez Kokro potrebovalo obnovljeno cesto čez hujanski most. Pomembna pa je 

bila tudi gradnja železnice.61

57 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 316, 317 in Ivan Mohorič, Zgodovina železnic na 
Slovenskem, Slovenska matica, Ljubljana 1968, str. 48.
58 Nadškofijski arhiv Ljubljana (v nadaljevanju NŠAL), Poročna matična knjiga Kranj 1850 - 1877 (v nadaljevanju 
Poročna knjiga Kranj) in Krstna knjiga Kranj 1867 - 1873 (v nadaljevanju Krstna knjiga Kranj).
59 Die Habsburgermonarchie 1848 - 1981, Band 1, Die wirtschaftliche Entwicklung, Verlag der österreichischen 
Akademie der Wissenschaft, Wien 1973, str. 306, 307.
00 Ogledpo kranjskem Gorenskem, Novice, 1856, št. 15, str. 55.
01 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 323.
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Zapisniki sej deželnega zbora iz leta 1868 in 1869 vsebujejo govor kranjskega poslanca dr. 

Lovra Tomana, ki je poudaril pomembnost vzdrževanja Kokrske ceste.62 Leta 1868 je bila 

peticijskemu odboru izročena prošnja, ki so jo napisali občinski zastopniki, predvsem 

posestniki in trgovci kranjskega mesta. S prošnjo so želeli doseči popravilo Kokrske ceste. 

Koroška in Kranjska sta bili povezani po cesti v Trbiž, po Korenski, Ljubeljski in Kokrški 

cesti. Korenska in Ljubeljska cesta sta bili speljani čez visoke gore. Zaradi tega sta bili 

znani kot zelo strmi in dolgi. Kokrska cesta pa je bila speljana po dolini in predstavlja 

najravnejši prehod iz ene deželo v drugo. Pomembnost te ceste so utemeljevali z dejstvom, 

da se na tem področju nahajajo fužine in številni gozdovi. To je bilo še posebno pomembno 

za trgovino z lesom. Trgovanje je bilo tukaj pogosto, saj sta bili živinoreja in poljedeljstvo 

zelo razviti. Cesta je bila potrebna popravila in vzdrževanja ne le zaradi trgovanja, pač pa 

tudi zaradi izgradnje železniškega postajališča v Kranju.63

Naslednje leto je Toman v svojem govoru zopet poudaril pomen te ceste. Imenovala se je 

kameralna cesta, ker je povezovala dve deželi. Ker je bila to državna cesta, je morala 

država zanjo skrbeti in jo popravljati. Kljub popravilom je bila cesta na kranjski strani še 

vedno slabša kot na koroški. Kot drug pomemben razlog za popravilo, pa se je še vedno 

omenjalo bodoče železniško postajališče v Kranju ter dejstvo, da bo lahko nadomestila 

cesto čez Ljubelj, saj jo bo tudi lažje vzdrževati. Toman je predlagal, naj za to deželna 

vlada zaprosi za denar. Cesta bi na ta način ljudem in blagu koristila in ne več škodovala. 

Na tej cesti je namreč odsek, ki je bil še posebno nevaren in večkrat se je zgodilo, da je 

voznik skupaj s tovorom zletel v reko Kokro.64

1.4.2. Izgradnja železnice
Prvemu obdobju gradnje železnic (1824 - 1854), ki je bilo v rokah države, je sledilo drugo 

obdobje med leti 1854 - 1873. Motivi za tak preobrat v avstrijski politiki glede izgradnje 

železnic, so različni. Na eni strani je bila državna blagajna hudo obremenjena s posledicami 

krimske vojne,65 na drugi strani pa je bilo strateško - politično nujno dokončanje izgradnje

62 NM, zapisniki deželnega zbora 1868, seja 21, str. 542, 543 in zapisniki deželnega zbora 1869, seja 16, str. 187,188.
63 NM, zapisniki deželnega zbora 1868, seja 21, str. 542, 543.
64 NM, zapisniki deželnega zbora 1869, seja 16, str. 187, 188.
65 krimska vojna - (1853 - 1856): rusko turška vojna, v katero stopijo leta 1854 Velika Britanija, Francija in Sardinija 
Piemont na turški strani. Povzročila jo je Rusija, ko je skušala dobiti odločilen vpEv na politiko turške države, da bi ji ob
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železniškega sistema. Zato je država izgradnjo železniškega omrežja prepustila privatnim 

rokam. Že leta 1854 je severne in južne železnice kupila novo ustanovljena c. kr. priv. 

Avstrijska državna železniška družba (»k. k. priv. Österreichische Staatseisenbahn 

Gesellschaft«), v kateri je imel glavno vlogo francoski kapital. Leta 1862 je prišlo do 

ustanovitve c. kr. priv. Družbe za južno železnico (k.k. priv. Südbahngesellschaft). Po 

obdobju stagnacije, je po letu 1867 zopet prišlo do gospodarske konjunkture in s tem tudi 

do številnih železniških gradenj. Poseben pomen za alpske dežele ima izgradnja Rudolfove 

železnice. Njena naloga je bila povezovanje notranje avstrijskih dežel in s tem tudi 

štajerske železne industrije z ostalimi podonavskimi deželami.66

Trgovska obrtna zbornica v Ljubljani si je intenzivno prizadevala za gradnjo gorenjske 

proge, katere izgradnja prvotno sploh ni bila vključena v gradbeni program trgovinskega 

ministrstva ne v letu 1854, ne v letu 1863. Zato je Trgovska obrtna zbornica izdala tiskano 

spomenico v nemškem jeziku, v kateri je utemeljevala pomen izgradnje gorenjske proge za 

Kranjsko.67

Industrijsko bogata in razvita področja so po njenih besedah popolnoma odrezana od 

svetovnega prometa. Izoliranost bi lahko povzročila propad industrije in to predvsem 

železarske in premogovne panoge. Železnica bi bila življenskega pomena ne le za 

industrijo, pač pa tudi za kraje in prebivalstvo. Prizadevanja Trgovske zbornice so v 

državnem zboru dobila podporo pri poslancu Tomanu. S svojimi govori je leta 1868 

dosegel obljubo trgovinskega ministra za gradnjo železnice iz Ljubljane do Beljaka. 

Gradnjo proge bi financirala država. Sprejetje Tomanovega predloga je bila nagrada za 

njegovo glasovanje za Nagodbo68 leta 1867.69

Na določitev trase železniške proge je v veliki meri vplival poslanec Toman, ki je želel 

pomagati svojim rojakom v Kropi in Kamni gorici. Predlog, da bi proga potekala od 

Drulovke dalje po levem bregu Save in od tod po ravnini do Kranja, kjer bi bila postaja za 

kranjskim pokopališčem, in nato preko Naklega, Begunj do Žirovnice, ni bil sprejet.

njenem razpadu pripadale morske ožine in donavske kneževine. Anglija se je zaradi svojih interesov postavila na turško 
stran, Francija pa seje zvezala z Anglijo. (Svetovna zgodovina, CZ, Ljubljana 1981, str. 460, 505).

Die Habsburgermonarchie 1848 - 1981, Band 1, Die wirtschaftliche Entwicklung, Verlag der österreichischen 
Akademie der Wissenschaft, Wien 1973, sfr. 283,284, 287.
0 Ivan Mohorič, Zgodovina železnic na Slovenskem, Slovenska matica, Ljubljana 1968, str. 109.

Nagodba - leta 1867 je bila sklenjena avstrijsko - madžarska Nagodba, s katero je Madžarska postala samostojna
državna polovica Avstro Ogrske (Encildopedija Slovenije, 6. zv., MK, 1992, str. 350).
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Obveljal je drug predlog, po katerem bi proga potekala po desnem bregu reke Save vse do 

Bleda, kjer bi prekoračila Savo in tekla do Jesenic.* 70

Koncesijski odbor je izdelal kompromisno rešitev. Proga naj bi potekala v spodnjem delu 

na desnem bregu, ker je v tem delu več industrijskih obratov. Za Podnartom bi proga prešla 

na levi breg in na ta način povezovala industrijsko razvite kraje do Mojstrane in naprej do 

Trbiža. Z gradnjo so pričeli leta 1869, končali pa dve leti kasneje. V javni promet je bila 

izročena 14.12.1870 71

Kolodvor za Kranj bi bil po tem predlogu v globeli, v stražiški občini, pred svaskim 

mostom.72

Za mesto Kranj je bila lokacija železniškega postajališča neugodna, saj je industrija morala 

ves prispeli tovor iz savske struge prepeljati v mesto in obratno.73

»Vpliv železnice je bil v začetku za naše gospodarstvo trojno negativen. Povečala se je 

konkurenca cenejših tujih tovarniških izdelkov na našem trgu. Ti so izpodrivali domače 

proizvode, posledica tega pa je bilo propadanje naših domačih obrti in malih podjetij. 

Sčasoma so začeli prihajati tuji agrarni proizvodi na naš trg, pritiskali so na cene in 

zmanjševali donosnost našega kmetijstva.«74 Končno je železnica tudi uničila prevozništvo, 

ki je bil pomemben vir zaslužka.75

Prihod železnice je pospešil razvoj lesne industrije in železarstva, hkrati pa se je zato 

povečal pritisk tehnične revolucije in tuje konkurence na gorenjske fužine.76 

V poročilih Trgovsko obrtne zbornice so bile večkrat omenjene posledice izgradnje 

gorenjske železnice. Povečala se je trgovina s čreslom in lesom, »ker se je za napravo te 

železnice mnogo lesa potrebovalo, pa se ga tudi po tej železnici mnogo izvozi.«77 V istem 

viru je omenjen spor v zvezi z voznino olja, ki je v Kranju nižja po cesti kot po železnici.78

09 Ivan Mohorič, Zgodovina železnic na Slovenskem, Slovenska matica, Ljubljana 1968, str. 109,110,112.
70 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 323, 324.
71 Ivan Mohorič, Zgodovina železnic na Slovenskem, Slovenska matica, Ljubljana 1968, str. 113, 114.
72 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 324.
73 Ivan Mohorič, Zgodovina železnic na Slovenskem, Slovenska matica, Ljubljana 1968, str. 114.
74 Vlado Valenčič, Prebivalstvo na območju občine Kranj, 900 let Kranja, Kranj 1960, str. 305.
75 Vlado Valenčič, Prebivalstvo na območju občine Kranj, 900 let Kranja, Kranj 1960, str. 305.
76 Ivan Mohorič, Zgodovina železnic na Slovenskem, Slovenska matica, Ljubljana 1968, str. 115.
77 NM, Statistično poročilo Trgovsko obrtnijske zbornice v Ljubljani leta 1870, str. 182.
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1. ZAKONSKA UREDITEV OBRTI

V Avstrijskem Državnem slovarju iz leta 1895 je pojem »obrti« zelo podrobno razložen.79 

Na podlagi starega obrtnega prava, so se obrti v prvih desetletjih devetnajstega stoletja 

delile na manufakturne in trgovske dejavnosti.

Manufakturne obrti so se nadalje delile:

a) glede na svoj ustroj na:

• cehovske

• necehovske

Med necehovskimi dejavnostmi pa so se razlikovale:

- proste (vsakemu dostopne obrti)

- necehovske - koncesijske (vezane na dovoljenje oblastnih koncesij)

- tovarniški obrati, za katere so bila potrebna navadna (einfach) dovoljenja in formalna 

(förmlich) dovoljenja deželnih oblasti

- cehovska združenja, ki so se v večji ali manjši meri ukvarjala z umetnostjo in so jih po 

pravilu obravnavali kot proste obrti

b) glede na to, kje so se izdelki prodajali na:

• policijske (prodaja je omejena na področje, kjer se obrti nahajajo)

• komercialne

NM, Statistično poročilo Trgovsko obrtnijske zbornice v Ljubljani leta 1870, str. 306.
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'Trgovske obrti so se nadalje delile na:

• prosto trgovanje (trgovanje s surovinami in različnimi živili)

• koncesijske - trgovanje, za katerega je bilo potrebno pridobiti posebno dovoljenje.

Med koncesijskim trgovanjem pa seje razlikovalo:

. grosistitično trgovanje

- trgovanje s posebnimi artikli (npr. orožje)

- trgovanje z mešanim blagom, za katerega posebno dovoljenje ni bilo potrebno

- trgovanje kramarjev (določeno je bilo le v posameznih pokrajinah)

Na podlagi pravnih temeljev obrtnega prava, je potrebno omeniti še delitev na:

• osebne obrti - dovoljenje za izvajanje obrtne dejavnosti je bilo dosmrtno, le v izjemnih 

primerih seje dovoljenje preneslo na vdovo umrlega moža - obrtnika

• realne obrti - dovoljenje za obrtno dejavnost je bilo pridobljeno z nakupom, med njimi pa 

so ločevali: rcidicircme (pridobile so se z nakupom in so bile ob tem vpisane v zemljiško 

knjigo) ter prodajne ( lahko so prehajale s plačilom ali brez iz rok v roke)79 80

Staro obrtno pravo sčasoma ni več zadostovalo novim gospodarskim potrebam in razvoju. 

Država je v letih do 1859 na različne načine poskušala rešiti nastali položaj.

Leta 1848 so za izboljšanje gospodarskega položaja poskušali uvesti obrtne zbornice. Do 

njihove dokončne ustanovitve je prišlo 18.3.1850. Za celotno državo so bile ustanovljene 

trgovske obrtne zbornice. 26 so jih ustanovili v avstrijskih dednih deželah, 17 pa v 

ogrskih.81

Ljubljanska zbornica je bila ustanovljena jeseni leta 1850, delovati pa je začela 12.1.1851 v 

dveh prostorih, ki jih je odstopil magistrat. Zbornica je imela dva odseka, v vsakem je bilo 

12 članov. V trgovinski odsek so spadala prometna podjetja in denarni zavodi, v obrtni 

odsek pa rudarstvo in industrija.82

79 Emst Mischler und Josef Ulbrich, Österreichisches Staatswörterbuch, Wien 1895,2. zv., str. 853 - 863.
80 Emst Mischler, Josef Ulbrich, Österreichisches Staatswörterbuch, Wien 1895, 2. zv., str. 854 - 856.
81 Emst Mischler, Josef Ulbrich, Österreichisches Staatswörterbuch, Wien 1895, 1. zv., str. 5.
82 Ivan Mohorič, Arhiv Zbornice za trgovino, obrt in industrijo, ZČ, 1851, letnik 5, št, 1 - 4, str. 249.
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Trgovsko obrtne zbornice so svoje člane seznanjale z gospodarskimi novostmi in 

iznajdbami ter poskušale vzbuditi njihove interese na tem področju. Bile so pomemben 

vodilni inštrument gospodarstva ter hkrati tudi posvetovalni organ oblastnih teles.83 

Leta 1854 so obrtne zbornice obravnavale osnutek obrtnega zakona iz istega leta, dve leti 

kasneje, leta 1856 pa je prišlo do novega osnutka zakona. Razlika od prejšnjega je bila v 

tem, da je novi osnutek temeljil na načelu obrtne svobode. To je bilo tudi izhodišče, na 

podlagi katerega je bil 20.12.1859 sprejet obrtni zakon. Veljati je pričel 1.5.1860 na 

ozemlju celotne države z izjemo Vojne krajine.84

Novi obrtni zakon je veljal za vse dejavnosti, katerih naloga je bilo preoblikovanje, 

predelava ali obdelava trgovskega blaga. Veljal pa je tudi za dejavnosti, ki so se ukvarjale s 

storitvenimi opravili in trgovanjem. Zakon pa ni veljal za poljedeljsko in gozdarsko 

produkcijo, rudarstvo, umetnost, literarno dejavnost, samozaložništva avtorjev del ter za 

dejavnosti, ki so sodila v kategorijo hišnih postranskih opravil (kamnolomi, žage, 

mlekarne, sirarne, vendar le pri obdelavi lastnih pridelkov). Sem so sodili tudi posli 

advokatov, notarjev, trgovskih posrednikov. Dejavnosti kot so zdravljenje, privatno 

poučevanje in vzgajanje ter dejavnosti bank, hranilnic, zastavljalnic, pokojninskih, 

zavarovalnih, dobrodelnih, učnih, kazenskih, kreditnih zavodov, železniških podjetij ter 

podjetij, ki so se ukvarjala z rečnim in morskim prometom prav tako niso bila zajeta v 

zakon (§5).85

Po letu 1860, torej po uveljavitvi zakona, so bile obrti razdeljene v dve skupini:

• proste (lahko jih je opravljal vsak, obratovanje je bilo potrebno prijaviti)

• koncesijske ali dopuščene obrti (vezane so bile na posebno dovoljenje upravne oblasti, 

zakon pa jih v §16 tudi našteje)86

»Obrtni red je korenito posegal tudi v trgovanje z obrtnimi izdelki, saj je obrtnikom 

omogočil, da se intenzivneje ukvarjajo tudi s prodajo tujih (istovrstnih) izdelkov.«87

3 Die Habsburgermonarchie 1848 - 1981, Band 1, Die wirtschaftliche Entwicklung, Verlag der österreichischen 
Akademie der Wissenschaft, Wien 1973, str. 34.

Emst Mischler, Josef Ulbrich, Österreichisches Staatswörterbuch, Wien 1895,2. zv., str. 857.
Emst.Mischler, Josef Ulbrich, Österreichisches Staatswörterbuch, Wien 1895, 2. zv., str. 857 in Jelka Melik, Pravna 

ureditev gospodarstva na Slovenskem od srede 19. stoletja do konca stare Jugoslavije, Glasilo Arhivskega društva in 
arhivov Slovenije, letnik 4, št. 1 - 2, Ljubljana 1981, str. 77.

Jelka Melik, Pravna ureditev gospodarstva na Slovenskem od srede 19. stoletja do konca stare Jugoslavije, Glasilo 
Arhivskega društva in arhivov Slovenije, letnik 4, št. 1 - 2, Ljubljana 1981, str. 77 in Reichs - Gesetz - Blatt für das 
Kaisertum Österreich, Jahrgang 1859, str. 6224.
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Zakon je v veljavo stopil 1. maja 1860. »Njegove odločbe so slonele na liberalnih načelih. 

S tem zakonom je dobila obrt na vsem slovenskem ozemlju po petdesetletnem presledku v 

pravnem pogledu enotno strukturo in enake strokovne organizacije. Borba cehovskega 

duha proti liberalizmu87 88 je bila s tem končana.«89

Ivan Mohorič je o obrtnem zakonu iz leta 1859 še zapisal, da »so bili obrtni predpisi 

poenoteni in poenostavljeni. Prejšnji privilegiji in predpisi o načinu pridobivanja obrtnih 

pravic so bili ukinjeni. Padle so tudi vse omejitve. Za izvrševanje obrti je zadostovala 

enostavna prijava razen štirih obrti, kjer je bila iz javnih ozirov potrebna oblastvena 

koncesija. Obrtnik je imel pravico, da združi v svojem obratu vso dejavnost, ki je bila 

potrebna za popolno izdelavo njegovih izdelkov in da najame v ta namen tudi pomožne 

delavce drugih strok. Iz togih spon cehovstva je obrtna politika naenkrat zanihala v 

nasprotno skrajnost popolne obrtne svobode.«90

S sprejetjem obrtnega reda se je pojavila tudi zahteva, »po ustanovitvi oziroma preureditvi 

že obstoječih zvez obrtnikov in njihovih pomočnikov. Članstvo je bilo obvezno. Zveze ali 

obrtne zadruge so imele nalogo zastopati in pospeševati skupne interese včlanjenih obrti, v 

razliko od starih zvez (cehov), ki so varovale interese svojih članov.«91

Cehovska združenja obstajala in delovala po stari tradiciji vse do uvedbe novega obrtnega 

reda 15.3.1883. Takrat so bile namesto cehov ustanovljene obrtne zadruge kot obvezna 

združenja obrtnikov, ki so varovale njihove stanovske in gospodarske interese. S tem 

zakonom so bili vajeništvo, obrtniško delo ter odnos do pomočnikov urejeni na bolj 

sodoben način.92

»Z določili tega reda predvidena moderna obrtniška združenja so dokončno postala zgolj 

strokovno - povezovalne interesne združbe - pravne osebe, ki so v splošnih vprašanjih 

zavezane k spoštovanju splošnih normativnih aktov (nadzor nad tem je poverjen upravnim 

oblastem), v zadevah stroke pa so podrejene trgovsko obrtnim zbornicam. Novim

87 Aleksander Žižek, Delovanje celjskih cehov v času krepitve centralne deželnoknežje oblasti, magistrsko delo, 
Filozofska fakulteta, Ljubljana 1999, str. 13, 14.

liberalizem - gospodarski ali ekonomski liberalizem teorija in gospodarsko politična smer, ki zahteva neovirano 
delovanje gospodarskih zakonitosti (SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, str. 492).
89 Ivan Slokar, Zgodovina rokodelstva v Ljubljani od leta 1732 do leta 1860, Ljubljanska obrt od začetka 18. stoletja do 
srede 19. stoletja, Publikacija zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana 1977, str. 57.

Ivan Mohorič, Zgodovina obrti in industrije v Tržiču, DZS, Ljubljana 1957, str. 53.
91 Jelka Melik, Pravna ureditev gospodarstva na Slovenskem od srede 19. stoletja do konca stare Jugoslavije, Glasilo 
Arhivskega društva in arhivov Slovenije letnik 4, št. 1-2, Ljubljana 1981, str. 77.
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združenjem je ostalo razsojanje v manjših obrtnih in učnih sporih (§102), kršiteljem pa so 

lahko izrekala opomine in globe do 5 goldinarjev (§122). Obrtni red je ohranjal tudi 

socialno noto cehov, saj je v okviru združenj predvideval ustanavljanje podpornih blagajn 

(tudi posebnih za pomočnike), ki naj bi se financirale iz pomočniških in mojstrskih 

prispevkov (pomočniški prispevki niso smeli presegati 3% njihove plače; §§ 124, 128).«93 

Zakon iz leta 1859 je odraz liberalizma, katerega vplivi so iz Zahodne Evrope prišli tudi v 

Avstrijo. Namen zakona je bil v tem, da se kar najbolje okrepi proizvajalna dejavnost. 

»Zakon je zato ukinil vse nekdanje privilegije, ostanke cehovstva in partikularizmov ter 

postavil novi obrtni politiki enotna načela. Izraza domače obrti ta zakon še ni poznal. Zato 

je izvzel od odločb obrtnega zakona po razglasilnem patentu z dne 20.decembra 1859 

državni zakonik št. 227 v točki 5/a vso kmetijsko in gozdno proizvodnjo ter »njihove 

postranske obrti« v kolikor se nanašajo v glavnem na predelavo lastnih izdelkov in 

proizvodov, »hišnih postranskih opravil«, kijih opravlja v okviru družine.«94

Pojem postranskega opravila in postranske obrti je bil torej nejasen in odprt. Zakon ni 

natančno opredelil raznovrstnih opravil, opravljenih v domačijah na podeželju. Ta pojem 

so kasneje poskušali točneje razložiti pravniki in ekonomisti iz različnih zornih kotov. 95 

Ivan Mohorič je o tem napisal, da so posamezniki smatrali »težišče vprašanja v tem, ali se 

delo v domači obrti vrši po naročilu ali za prodajo po posrednikih, drugi pa so polagali 

glavno važnost in videli jedro vprašanja v tem, da se svobodni čas in delovna sila uporablja 

za zaslužek za izboljšanje življenjskega standarda in da pri tem ni važno ali gre za 

samostojno eksistenco ali poklic, ker glavni smoter in poklic ostane prejkoslej kmetijsko 

delo.«96

»Na tej zakoniti osnovi je dobil pojem domače obrti zelo široko tolmačenje. Kakor kažejo 

razprave o domači obrti, ki so bile napisane še 30 let pozneje ob priliki razstave na Dunaju 

leta 1890, so šteli med domače obrti poleg platnarstva in suknarstva, sitarstva in žimarstva 

tudi izdelavo kocev, odej domačih preprog, izdelavo rut in jopičev, nogavic, pletenih copat,

92 Ivan Mohorič, Zgodovina obrti in industrije v Tržiču, DZS, Ljubljana 1957, str. 53.
Aleksander Žižek, Delovanje celjskih cehov v času krepitve centralne deželnoknežje oblasti, magistrsko delo,

Filozofska fakulteta, Ljubljana 1999, str. 14.
Ivan Mohorič, Prvi obrtni zakon iz leta 1859, Slovenski etnograf, 3-4, Ljubljana 1951, str. 14.
Ivan Mohorič, Prvi obrtni zakon iz leta 1859, Slovenski etnograf, 3 -4,Ljubljana 1951, str. 14.

0 Ivan Mohorič, Prvi obrtni zakon iz leta 1859, Slovenski etnograf, 3 - 4, Ljubljana 1951, str. 14.
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svitkov, pletenje slame v kite, vse vrste lesenih obrti, kosarstvo in pletarstvo, izdelavo 

glavnikov in ščetk ter raznih vlivanih predmetov iz cina.«97

V osemdesetih letih so obrtni zakon zaradi gospodarskih in političnih razlogov dopolnili z 

novelami. S spremembo obrtnega reda 15.3.1883 je bila uvedena tretja vrsta obrti - 

rokodelska obrt. Za opravljanje obrti je bilo poleg prijave obrtnim oblastem potrebno tudi 

dokazilo o usposobljenosti.98

Kot piše Ivan Mohorič je bilo v tej obrtni noveli prvič namesto postranskih hišnih opravil 

domača obrt kratko malo označena s »hišno industrijo«, ki je bila pod nekimi pogoji 

izvzeta od obrtnih predpisov.99

Istega leta je bil pojem hišne industrije še bolj natančno opredeljen. V to kategorijo je 

spadala obrtna produktivna dejavnost, ki so jo izvajali ljudje na svojem stanovanju, po 

krajevnem običaju kot stranski ali glavni posel, vendar tako, da pri tem niso uporabljali 

tujih delovnih moči, temveč so delali sami ali s člani lastnega gospodinjstva.100

Na področju obrtne zakonodaje je prišlo do konca 19. stoletja še do nekaterih sprememb. 

Istega leta so bili uvedeni obrtni nadzorniki, 8.3.1885 pa je začela veljati druga novela 

obrtnega zakona, s katero se je izboljšal položaj obrtnim pomočnikom. 4.7.1896 je začela 

veljati novela, ki je obsegala nove odločbe o ureditvi in obsegu trgovinskih obrti, 23.2.1897 

pa novela, ki je urejala predpise glede vajencev in zadrug.101

97 Ivan Mohorič, Prvi obrtni zakon iz leta 1859, Slovenski etnograf, 3 - 4, Ljubljana 1951, str. 14,15.
Jelka Melik, Pravna ureditev gospodarstva na Slovenskem od srede 19. stoletja do konca stare Jugoslavije, Glasilo

Arhivskega društva in arhivov Slovenije letnik 4, št. 1-2, Ljubljana 1981, str. 77.
Ivan Mohorič, Prvi obrtni zakon iz leta 1859, Slovenski etnograf, 3-4, Ljubljana 1951, str. 15.
Ivan Mohorič, Prvi obrtni zakon iz leta 1859, Slovenski etnograf, 3-4, Ljubljana 1951, str. 15.

101 Jelka Melik, Pravna ureditev gospodarstva na Slovenskem od srede 19. stoletja do konca stare Jugoslavije, Glasilo 
Arhivskega društva in arhivov Slovenije letnik 4, št. 1-2, Ljubljana 1981, str. 77.
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2. VRSTE OBRTNIH DEJAVNOSTI

Ker je velik del naloge namenjen obrti, se mi zdi smiselno na tem mestu omeniti vrste 

obrtnih dejavnosti, ki so jih poznali že v preteklem stoletju. Delitev je temeljila na viru 

Trgovske obrtne zbornice.102 Omenjeni seznam ni datiran, se pa nahaja v prvem fasciklu, ki 

zajema čas od 1883 - 1890. Seznam sicer ne sega v obravnavan čas, je pa podroben prikaz 

vrst obrti in trgovine. To razdelitev sem uporabila pri oblikovanju imenika obrtnikov v 

Kranju.

V seznam so uvrščene naslednje skupine obrti:

• Kovinske obrti:

- bakrarji

- brusači

- kleparji

- ključavničarji

- kovači

- nožarji

- pasarji

- pilarji

- zlatarji in srebrarji

- zvonarji

- žebljarji

• Obrti za izdelovanje orodja, inštrumentov in prevoznih sredstev:

- kolarji

- izdelovalci harmonik

- izdelovalci krmilnih naprav

- izdelovalci mlinov

- izdelovalci orgel
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- izdelovalci orožja

- izdelovalci stolpnih ur

- optiki

- urarji

• Obrti za oblikovanje izdelkov iz zemlje, gline in kamna:

- lončarji

- izdelovalci apna

- izdelovalci cementa

- izdelovalci opek

• Obrti za izdelovanje izdelkov iz lesa, kosti in podobnih materialov:

- glavnikarji

- izdelovalci bičev

- izdelovalci stolov

- mizarji

- slamnikarji

- sitarji

- sodaiji

- strugarji

- žagarji

• Obrti za izdelovanje izdelkov iz usnja, kož, krzna in drugih podobnih materialov:

- izdelovalci krtač

- jermenarji

- sedlarji

- strojarji konjskih kož

- strojarji z galunom,103 irharji

• Tekstilne obrti:

- barvarji

- dežnikarji

102 AS, 488, Zbornica za trgovino, obrt in industrijo, 72/1.
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- izdelovalci cerkvenih tekstilij

- izdelovalci pozamenetrije104

- knjigovezi

- kocaiji

- nogavičarji

- tkalci ovčje volne

- vrvarji

- tapetniki

- tkalci platna

- suknarji

• Oblačilne in modne obrti:

- čevljarji

- frizerji in izdelovalci lasulj

- izdelovalci čepic

- klobučarji

- krojači

- krznarji

- rokavi carji

- modistke

- šivilje za šivanje enostavnih oblačil, posteljnega perila, kuhinskih krp

• Obrti za izdelovanje prehrambenih izdelkov in poživil:

- žganjarji

- medičarji

- mesarji

- mlinarji

- peki

- slaščičarji

' galun - kalijev galun, je dvojna sol iz kalijevega in aluminijevega sulfata. Že od nekdaj so ga uporabljali kot strojilo. 
Strojenje z galunom je eden najstarejših postopkov strojenja, pri katerem se dobi zelo mehko belo usnje t. i. galunovo 
usnje. splošni leksikon, DZS, 2. knjiga, Ljubljana 1997, str. 1203).

pozamenterija - drobni tekstilni izdelki za obrobljanje, okraševanje zlasti oblačil (SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, str. 
959).
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• Kemične obrti:

- izdelovalci barvil

- izdelovalci čistil

- izdelovalci kleja105

- izdelovalci kolomaza106

- izdelovalci kalijevega karbonata107

- izdelovalci lanenega olja

- milarstvo in svečarstvo

- izdelovalci voska

• Gradbene obrti:

- dimnikarji

- gradbeni mojstri

- gradbena podjetja

- kamnoseki

- krovni mojstri, pokrivalci streh

- loščilec tal

- sobopleskarji

- steklarji

- tesarji

- zidarji in zidarski mojstri

• Poligrafske in umetnostne obrti:

- cvetličarji

- slikarji

- vrtnarji

- fotografi

- tiskarji in litograf!

105 klej - lepilo, pridobljeno zlasti iz nekaterih živalskih snovi: glutinski, kostni, kožni klej... (Veliki splošni leksikon, 
DZS, 4. knjiga, Ljubljana 1997, str. 1203).

kolomaz - gosto, črno mazivo iz mineralnih, katranskih in smolnih olj. (Veliki splošni leksikon, DZS, 4. knjiga, 
Ljubljana 1997, str. 2022).

kalijev karbonat - pepelika, bela, zrnata ali kristalnična snov, v vodi daje močno alkalno raztopino. Nekdaj so jo 
pridobivali z odparevanjem luga iz lesnega pepela v železnih loncih; med drugim se uporablja pri pripravi mazljivih mil, 
kalijevga stekla in fotografskih razvijalcev. (Veliki splošni leksikon, DZS, 1998, šesta knjiga, str. 3173, 3174).
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Mnogi kranjski obrtniki so svojo dejavnost združevali z gostilničarstvom. To dejavnost 

sem našla v že omenjenem viru108 v posebnem razdelku »prenočitvene dejavnosti in 

užitkarske ustanove«. Sem so sodili še:

- hoteli

- točilnice žganja

- kavarne

- gostilne

3. ZGODOVINA KRANJSKIH OBRTI

3.1. ORIS GOSPODARSKEGA DOGAJANJA OD SREDE 18. 

STOLETJA DO KONCA 19. STOLETJA

Sredi 18. stoletja je bila v mestu raznolika obrtna dejavnost. Poleg trgovine, so bile 

razširjene živilske, kovinske in umetne obrti. Številni so bili tudi obrtniki, ki so se ukvarjali 

z izdelovanjem oblek in obutve, s predelovanjem kož in lesa ter oblikovanjem izdelkov iz 

kamenja in zemlje.109

V tem času so bili najštevilčnejši gostilničarji, ki so točili vino, žganje in pivo. Gostilne, ki 

so jih najbolj obiskovali so bile gostilne Antona Mayrja, Ivana Rechbergerja, Ivana 

Hauptmana, Alojza Lokarja, Janeza Krstnika Mayrja in Franca Pegama. V mestu so bile tri 

pivovarne (Simon Tadej Josek, Anton Mayr in Tomaž Trebar).110

Okoli leta 1750 je mesto dobilo zvonamo (Ivan Kristijan Rieser).111 Do leta 1765 je vlival 

zvonove v Kranju, po tem letu je odšel v Zagreb. »Livarna je stala pod mostom, ki so mu 

pravili »na zvonariji« inje stala pod pungerško cerkvijo.«112

AS, 488, Zbornica za trgovino, obrt in industrijo, 72Z1.
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 247.
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 248.
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 249.
Matjaž Ambrožič, Zvonarstvo na Slovenskem, Acta Ecclesiastica Sloveniae 15, Ljubljana 1993, str. 140,141.
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V mestu so bili v začetku 18. stoletja najbrž tudi knjigovezi in knjigarji.113

Kirurgija in medicina od leta 1784 nista več spadali k rokodelstvu. Naj pa na tem mestu 

omenim, daje v Kranju delovalo več zdravnikov, ki so imeli tudi brivnico. Od leta 1780 je 

mesto imelo uradnega zdravnika, sedem let kasneje pa je Karel Nič ustanovil stalno 

lekarno.114

Na poštni povezavi čez Karavanke, iz Ljubljane prek Kranja v Celovec, je od leta 1829 

vozil enkrat tedensko navadno pisemsko pošto v obe smeri. Julija 1849 je bila uvedena 

jezdna pošta ter hitri poštni voz, ki je vozil trikrat na teden, od leta 1850 pa vsak dan. Leta 

1875 je poštni voz zadnjič peljal čez Ljubelj, ker je prevoz pošte in potnikov prevzela 

železnica. Poštno postajo v Kranju so zaprli leta 1871 .115

Med maloštevilne obrti so sodile komercialne, zlasti železarstvo, kije bilo najmočnejše na 

podeželju.116

Tudi platnarstvo in predelovanje volne je bilo zelo razširjeno. Kmetje so predli laneno 

prejo in tkali platno, ki so ga barvali deloma v Kranju in Tržiču. Iz volne pa so izdelovali 

sukno, polsukno in loden.117 Nogavice so izdelovali ne le na podeželju, pač pa tudi v 

mestu. Zlasti v tkalski obrti so obstajala nasprotja med mestom in podeželjem, saj so jo na 

podeželju lahko izvajali brez dovoljenj. Žimarstvo in sitarstvo (Iv. Jos. Jenko) je bilo 

razširjeno v okolici mesta (Stražišče, Bitnje).118

Drugo pomembno vrsto dejavnosti so predstavljale obrti, ki so se ukvarjale s 

predelovanjem tekstila in usnja. Med njimi so bili čevljarji in krojači. Poleg naštetih obrti 

so delovali tudi izdelovalci gosli, urarji ter mlinarji, mizarji, ključavničarji, puškarji in 

ostrogarji.119

113 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 249.
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 249.
Majda Žontar, Vladimir Klinar, Andrej Hozjan, Razvoj poštnega prometa na Slovenskem od podržavljenja leta 1772 - 

1918, Postana slovenskih tleh, Delo - Tiskarna, d. d., Maribor 1997, str. 136, 141.
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 251.
loden - sukno iz grobe volne, valjano, kosmateno, vendar nestriženo (Leksikon Cankarjeve založbe, Ljubljana 1987, 

str. 539.
118 v

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 251.
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 247.
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V dobi francoske oblasti je celinska zapora prinesla gospodarsko krizo, ki je vplivala na 

obrtno dejavnost. Nekatere obrti (tkalska) so krizo prebrodile lažje, druge npr. železna 

industrija in prevozništvo pa sta doživela hud udarec.120

3.2.1. Obrtne dejavnosti sredi 29. stoletja

\J petdesetih letih je Kristijan Geiger v mestu odprl kavarno. Odprta sta bili peta pivovarna 

(Jakob Jalen) in druga milarna (Ivan Gonce iz Bjelovarja).121 Milarstvo je veljalo za najbolj 

donosno obrt v mestu.122

Lastniki kranjskih pivovarn so bili: Anton, Peter in Mauril Mayr, Tomaž Trebar, Kralj in že 

omenjeni Jakob Jalen. Vse pivovarne so prenehale z delovanjem v drugi polovici 19. 

stoletja razen pivovarna Maurila Mayrja, ki je prenehala z delovanjem leta 1916.123 

Leta 1834 je odprl kocarno Valentin Pleiweis, ki je leta 1844, ko je bil na višku svojih 

moči, izdelal 5000 - 6000 kocev. Tovarna je prenehala z obratovanjem že leta 1865.124 

Karl Florian ml. je leta 1829, po končanem liceju,125 pričel delati v trgovini svojega deda 

Blaža Terpinca. Leta 1832 mu je podaril usnjarno z mlinom na ježiće. Blaž Terpinc je 

svojemu sinu Fidelisu pomagal pri ustanovitvi kocarije v Lajhu, v kateri je stalno delalo 10 

delavcev, 80 družin na deželi pa seje preživljalo s prejo. Poleg kocarije seje ukvarjal še s 

trgovanjem s slamniki iz domžalske in mengeške okolice. Kasneje je kranjsko kocarijo 

prepustil Karlu Florianu. Fidelis je v svojih podjetjih uvedel moderni strojni obrat in 

ustanovil poleg številnih drugih tovarn skupaj s Francem Galletom papirnice v Vevčah in 

Goričanah.126

»Usnjarsko rokodelstvo je eno nar imenitniših obetnijstev našiga cesarstva. Ako štejemo v 

vsih deželah skupej 35 milionov ljudi in po občini razmeri rajtamo, da vsak človek za 

obuvalo 5 gold. na leto potrebuje, verže to na leto 175 milijonov goldinarjev; v strojenju se 

mora tudi za kakih 100 milionov gold usnja znajti, in sirovega blaga nar manj za kakih 75

120 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 290,291.
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 317.
Jože Žontar, Kranj in njegova okolica v prvi polovici 19. st., Kranj ski zbornik 1970, str. 299.
Borivoj Repe, Knjiga o pivu, Mediacarso, Ljubljana 1993, str. 48.
Jože Šom, Začetki industrije na Slovenskem, Založba Obzoija Maribor, 1984, str. 236.
licej - vmesna šola z več oddelki med šestletno gimnazijo in unoverzo, do leta 1848 kot začetek visokošolskega 

študija. S šolskimi reformami leta 1848/49 so bili liceji opuščeni. (Enciklopedija Slovenija, MK, Ljubljana 1992, 6.zv., 
str. 169,170).

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 305.
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milijonov gold. pripravljenega biti, ker strojenje med vsimi rokodelstvi nar več časa
• 127potrebuje.«

Karl Florianova izdelovalnica volnenih odej je bila v tehničnem pogledu skromno urejena. 

Imela je motor na vodni pogon z 8 KS, mikalni stroj, trgalnega volka, kladvasto valjavko, 

stiskalnico, škaije za striženje in dve statvi.128 Florijanovo tovarno omenja tudi poročilo 

Trgovsko obrtne zbornice kot »fabrika za volnene odeje«, ki izdeluje razne koce, pogrinjala 

(plahte) in konjske odeje. »Barvani in pisani kranjski kakor tudi ogrski koci se delajo na 

dveh statvah, drugi izdelki pa v kranjski okolici. Za izdelovanje kocev rabljeno debelo 

volno prede v pozni jeseni in po zimi blizu 80 družin v okolici kranjski.«129 V prijavnici za 

svetovno razstavo v Parizu je še zapisano, da tovarna obstaja preko osemdeset let. Dnevno 

zaposluje 18 delavk in 4 delavce, v jesenskem in zimskem času pa še dodatnih 200 družin 

iz okolice. Letno proizvede 15000 kosov.130 Obrat je bil zaprt leta 1877.131

Organizator sitarstva na Gornjskem je bil v začetku 19. stoletja Pagliaruzzi, ki je v Kranju 

sicer samo stanoval. Njegovo združeno podjetje je leta 1840 prevzel Konrad Lokar. To 

založniško podjetje seje razkrojilo leta 1857.132

V poročilu Trgovsko obrtne zbornice je omenjena tovarna bratov Lokar. Tovarna je imela 

dolgo tradicijo in je zaposlovala preko 80 družin. Sitarske izdelke ter izdelke iz surove 

dlake je izvažala v Francijo, Španijo ter Belgijo. Surovo dlako pa uvažajo iz Rusije, 

Madžarske in tudi iz Amerike preko Hamburga.133

Nekoliko manjše sitarsko podjetje je v Kranju imel Gašper Prevc, bivši učitelj v Šmartinu 

(iM858), v Stražišču pa Anton Globočnik (1780 - 1861).134

Že omenjeno poročilo navaja, da se je z izdelavo žimnatih sit ukvarjalo 200 oseb v 

Stražišču in Bitnjah. Omenja pa tudi izdelovanje parketa.135

27 Od usnjarskih fabrik našiga cesarstva..., Novice, 1851, št. 9, str. 19 in Aleksander Žižek, Delovanje celjskih cehov v 
času krepitve centaralne deželnoknežje oblasti, magistrsko delo, Filozofska fakulteta, Ljubljana 1999, str. 111.

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 322, 323.
Narodni muzej (v nadaljevanju NM), Statistično poročilo Trgovsko - obrtnijske zbornice v Ljubljani leta 1870, str. 

316.
AS, Zbornica za trgovino, obrt in industrijo ( v nadaljevanju T.O.I.), fascikel 104/1 - iz leta 1862 v prijavnici za 

razstavo v Parizu.
Jože Šom, Začetki industrije na Slovenskem, Založba Obzorja Maribor, 1984, str. 236.
Jože Šom, Začetki industrije na Slovenskem, Založba Obzorja Maribor, 1984, str. 89.
AS, T.O.I., fascikel 104/1 - iz leta 1862 v prijavnici za razstavo v Parizu.
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 304.
NM, Statistično poročilo Trgovsko obrtnijske zbornice v Ljubljani leta 1870, str. 334, 316.
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Železarstvo je trajno nazadovalo. Fužine Antona Fuchsa so izdelale letno le okoli 1800 

centov železnih izdelkov (pločevina, palice).136 * Krizo so doživljale fužine v Kokri, ker so

Še vedno uporabljali stare načine proizvajanja železa. Tako je bil propad manjših obratov
. , s, 137 neizbežen.

V kranjsko kotlino so s prihodom železnice pričeli prihajati industrijski izdelki v večjih 

količinah, kar so občutili zlasti tkalski obrtniki. Ljudje so začeli kupovati cenejše 

tovarniške izdelke in opuščati domačo nošo. To nazadovanje so občutili barvarji v Kranju, 

ki so bili bolje zaposleni le nekako tri mesece na leto. Zato je bilo prizadevanje Matevža 

Pirca (1824 - 1891), da bi ohranil kmečko platnarstvo v kranjskem in loškem okraju zelo 

pomembno. Ko je leta 1856 prevzel barvarsko obrt doma, jo je uredil in je zaposlovala 

okoli sto tkalcev po vaseh, zlasti v Besnici in loških hribih.138 Pirčeva barvarna se je 

obdržala do prve svetovne vojne.139

Nove trgovske tvrdke sta ustanovila Tomaž Pavšler in Franc Krisper. Usnjarskemu podjetju

v mestu je temelje položil Karel Pollak140 * iz Tržiča, ki je leta 1839 kupil Florianovo 
141usnjarno.

»Uvoženi industrijski izdelki so izpodrivali proizvode krajevnih obrti. Neizprosen boj za 

obstanek malih obrtnikov je prihajal do izraza v sklepih občinskega odbora, kjer so skoraj 

stalno odklanjali prosilce za obrtna dovoljenja npr. usnjarje, čevljarje, sedlarje in 

ključavničarje, češ da ni krajevne potrebe. Dvema mesarjema (Ignaciju in Ivanu Šumiju) na 

ljubo so celo prepovedali prinašati meso z dežele v mesto naprodaj.«142 Leta 1869 se je 

Martin Čebašek moral v mestni pisarnici opravičiti, ker je klal kravo, ne da bi to vnaprej 

oznanil. Ob koncu je moral obljubiti, da tega v bodoče ne bo več storil, mesa od te krave pa 

ne bo prodajal.143

136 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 322, 323.
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 316.
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 316.
France Kresal, Tekstilna industrija v Sloveniji, Založba Borec, Ljubljana 1976, str. 26.
Karel Pollak - je bil tretji sin Vincenca Pollaka, ki je bil najmerkantnejša pojava med številnimi Pollaki usnjarji iz

Tržiča. Bilje naj večji posestnik v Tržiču, njegovo usnje pa je bilo znano daleč po svetu. Karel Pollak je bil brat Marije, ki 
seje poročila z usnjarskim mojstrom Vincencom Mallvem. (Ivan Mohorič, Zgodovina industrije v Tržiču, DZS, Ljubljana 
1957, str. 287,290,292).

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 317.
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 316, 317.
Zgodovinski arhiv Ljubljana (v nadaljevanju ZAL), fond Občina Kranj (KRA - 2), arhivska enota (a. e.) 697.
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Franc Puhar je to obdobje označil z besedami, da so »kranjski obrtniki zamudili napredek 

in ostali cehovsko zaprti mali rokodelci.«144

V nadaljevanju je še zapisal: «Prehod iz cehovskega obrtništva v svobodno proizvodnjo je 

bil trdoživ in dolgotrajen. V Kranju pa še posebej. Prvi napredki so se pojavili šele nekaj let 

pred 2. Svetovno vojno. Zamuda za Evropo je bila že prevelika. Čeprav je cehe odpravila 

že Napoleonova vlada, so kranjski obrtniki živeli še vedno cehovsko zaprto brez pobud za 

večjo proizvodnjo inširjenje tržišča. Celo 19. stoletje ni prineslo nobenega napredka, ostali 

so rokodelci.«145

Dr. Vošnjak je kot organizator slovenskega obrtništva imel o kranjskem gospodarstvu slabo 

mnenje. Leta 1860 je trdil: «Kranjčani vedo veliko nasvetov, za delo v korist mesta pa ne 

prime nobeden.«146

3.1.2. Število obrtnikov med leti 1782 - 1875

Nazoren prikaz števila obrtnikov ter obrtnih dejavnosti kaže tabela 1 na naslednji strani.147 

Iz nje je razvidno, kako so se obrti v stotih letih spremenile. Številne panoge so izginile 

(izdelovalci trakov, pasarji..), število obrtnikov se je zmanjšalo, nastalo pa je tudi nekaj 

novih panog, kot na primer dežnikarji, kavarnarji. V mestu so bile pogoste tudi živilske 

obrti, obrti za izdelovanje oblek in obuval ter obrti za predelovanje kož in lesa.

144 Franc Puhar, Obrtništvo v Kranju od rokodelskih cehov do danes, Kranj 1988, str. 7.
Franc Puhar, Obrtništvo v Kranju od rokodelskih cehov do danes, Kranjski zbornik, 1990, str. 190. 
Franc Puhar, Obrtništvo v Kranju od rokodelskih cehov do danes, Kranjski zbornik, 1990, str. 190. 
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 247, 329.

37





TABELA 1: Število obrtnikov med leti 1782 - 1875

Leto 1782 Št. 1875
-- S?---
St.

~Zivilske obrti Gostilničarji 34 - -
Kavarnarji - Kavarnarji 2
Medičarji 2 Medičarji 1
Mesarji 7 Mesarji -
Mlinarji 4 Mlinarji 3
Peki 13 Peki 4
Pivovarji 3 Pivovarji 1

Izdelovanje obleke in obuvala Barvarji 6 Barvarji 1
Čevljarji 11 Čevljarji 13
Izdelovalci trakov 1 Izdelovalci trakov -
Klobučarji 6 Klobučarji 3
Krojači 11 Krojači 4
Krznarji 9 Krznarji 1
Pletilci nogavic 1 Pletilci nogavic -
Tkalci platna 2 Tkalci platna -
Vrvarji 5 Vrvarji 3

t.L Schenkhanchverke Mizarji
Ključavničarji
Puškarji in ostrogarji

20 - -

Kovinske obrti Izdelovalci igel in zaponk 4 Kleparji 1
Kotlarji 1 Ključavničarji 5
Kovači
Nožarji 19 Kotlarji 1

Kovači
Puškarji 1

Predelovanje kamna, zemlje Kamnoseki 3 Kamnoseki 2
Lončarji 3 Lončarji 1
Steklarji 2 Steklarji 1

Predelovanje kože in lesa Irharji 1 Irharji 1
Jermenarji 6 Jermenarji 1
- Mizarji 7
Pasarji 3 Pasarji -
Sedlarji 1 Sedlarji 3
Sodarji 4 Sodarji 2
- - Strojarji 2
Usnjarji 6 Usnjarji -

Umetne obrti Kiparji 2 - -
Pozlatarji 2 - -
Slikarji 3 - -

Razne - - Dežnikarji 1
- - Dimnikarji 1
Izdelovalci gosli 2 - -
- - Glavnikarji 2
- - Knjigovezi 1
Milarji 1 Milarji 1
Urarji 2 Urarji 1
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4. OBRT V KRANJU 1850 - 1873

4.1. IMENIK OBRTNIKOV 1850 - 1873

4.1. L Viri
Popolnega imenika obrtnikov v Kranju v tem času ni bilo mogoče zaslediti. V literaturi in 

virih vseh delujočih obrtnikov po posameznih obrtnih dejavnostih v tem času ni bil 

objavljen. Zato je spodnji imenik samo poskus prikaza le - teh.

V poročilih Trgovsko obrtne zbornice so obrtni listi posameznih obrtnikov po obrtnih 

dejavnostih ohranjeni za čas ob koncu devetnajstega, predvsem pa za prvo polovico 

dvajsetega stoletja.148

Imena obrtnikov sem poiskala v že omenjeni knjigi Josipa Žontaija,149 iz katere so tudi vse 

navedene letnice, če to ni drugače označeno. Knjigi je dodan seznam meščanskih hiš in 

njihovih lastnikov. Pri številnih imenih je poleg naslova označen tudi poklic. Omenjen 

seznam sem dopolnila z imeni, ki sem jih dobila v virih. Pri tem sem uporabila zapisnike 

sej občinskega odbora,130 vire iz področja obrti in vajencev ter različnih društev. Naslove 

sem preverjala in dopolnjevala iz poročnih in krstnih knjig iz tega obdobja ter jih 

primerjala z reambuliranim katastrom iz leta 1867, ki mije bil vodilo pri izdelavi mestnih 

kart. Kranjski obrtniki in trgovci so bili objavljeni v imenikih naročnikov Novic in 

Mohorjevega koledarja, Slovenske matice, poleg imena pa je bila označena še obrtna 

dejavnost.

V zapisnikih sej občinskega odbora so obravnavane prošnje za dovoljenje opravljanja 

določene obrti ter prošnje za znižanje davkov - zlasti v prvih letih. Že grob pregled prošenj 

za obrtno dovoljenje je pokazal, da so bile živilske oz. prehrambene obrti v mestu 

najštevilčnejše. Na to je vplivala tako okolica, kot tudi trgovina in sejmi, na katerih se je 

trgovalo zlasti z žitom. Seznami pekov, mesarjev ter gostilničarjev, oziroma tistih, ki so 

smeli točiti pijačo, so nastali ob zaključku različnih okrožnic občinskega odbora.

AS, 488, Zbornica za trgovino, obrt in industrijo, 331.
Josip Zontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939.
ZAL, občina Kranj (KRA - 2), zapisniki sej občinskega odbora med leti 1850 - 1873.

39





Imena obrtnikov po posameznih strokah, so bila občasno navedena v pismih župana 

naslovljena na okrajno oblastvo. To velja za čevljarje,151 peke,152 lastnike mlinov153 ter 

gostilničarje.154 Kavamarji in gostilničarji so bili poimensko imenovani tudi v pismu 

župana mestnemu odboru v zvezi z obdavčitvijo le - teh.155 Nasploh je ohranjenega veliko 

gradiva o gostilničarjih. Tako na primer tudi pravila iz leta 1868156 157 158 159 ter številni konkretni 

primeri in pritožbe zaradi kršenja le - teh. Imena obrtnikov v posameznih strokah je bilo

mogoče zaslediti tudi v potrdilih, s katerimi so obrtniki imeli pravico do opravljanja obrtne
157dejavnosti, na primer točenje alkohola.

Iz leta 1866 so ohranjeni seznami lastnikov mlinov, pekov ter gostilničarjev. Iz leta 1873 

je ohranjen seznam 31 obrtnikov in trgovcev, pri katerih je bilo poleg obrtne dejavnosti 

označeno, če obrtnik ni imel obrtnega lista. Seznam je v bistvu potrdilo davčnega urada za 

imenovane obrtnike in trgovce, da so v letih od 1870 - 1873 plačali davek za izvajajočo

obrt. 159

V zapisnikih sej deželnega zbora med leti 1861 - 1873 se imena kranjskih meščanov 

pojavljajo samo v imeniku poslancev.160

V imeniku obrtnikov so poševno tiskana in podčrtana samo tista imena in naslovi, ki sem 

jih našla v virih ali literaturi in tudi v reambuliranem franciscejskem katastru iz leta 1867. 

Pri imenih so v opombah označeni viri ali literatura ter primerjava z omenjenim katastrom. 

Imena, najdena samo v literaturi, so označena z zvezdico. Pri obrtnikih, ki so svojo obrt 

dopolnjevali z drugo, je to posebej napisano.

Na priloženih kartah so pobarvane samo tiste hiše, katerih lastniki - obrtniki so označeni v 

imeniku (podčrtani in poševno pisani). Karta mesta je izdelana na podlagi že omenjenega

151 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 636.
152 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
153 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
154 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 636.
155 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 547.
156 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 682 .
157 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 636.
158 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652 .
159 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 774.
160 NM, zapisniki sej Kranjskega deželnega zbora, 1863 - 1873.
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reambuliranega franciscejskega katastra iz leta 1867. Rumena barva na kartah predstavlja 

vse hiše v mestu.

4.1.2. KOVINSKE OBRTI

Kovači
- Janez (Johan v virih) Babič: Savsko predmestje 8 (od leta 1860 )161

- * Jurij Engelman; kovač - verižar (IM 871) nato sin Janez Engelman (1872 - 1919); Savsko 

predmestje 15162

- *Ignac Forgar ('fr 1859); v pritličju hiše Mesto 141163

- Sebastjan Geiger; Mesto l164

- Jakob Gabrič: tudi gostilničar; Savsko predmestje 13 - kovačnica165

- Franc Gogala (1844 - 1890); Mesto 158166

- Franc Killer; nato sin Danijel Killer: Savsko predmestje 25167

- Matija Puhar; Mesto 104168

- Štefan Rajgelj (1867 - 1884); Savsko predmestje 14169

- Debart Romani; Mesto 58170

- Anton Starobašnik (fr 1855), Savsko predmestje 28171

- Anton Tolmeiner (do 1859); Savsko predmestje 17172

161 ZAL, občina Kranj, (KRA - 2), a. e. 562, a. e. 571, NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1868 kot oče.
0 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 417

103 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 413. AS, RFZK, Alphabetisches ..., pod tem naslovom je 
vgisan Potušek Jožef (krojač).
0 NŠAL, Poročna knjiga Kranj, 1854 kot ženin. AS, RFZK, Alphabetisches ..., stavba je bila v lasti mesta.

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 417 in ZAL, občina Kranj, (KRA - 2), a. e. 636. AS,
RFZK, Izpisek hiš iz parcelnega protokola obč. Kranj 1867, v tej hiši j e bila kovačnica.

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 386 in ZAL, občina Kranj, (KRA - 2), a. e. 734.
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 417 in ZAL, občina Kranj, (KRA - 2), a. e. 759.
NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1856 kot nevestin oče. AS, RFZK, Alphabetisches ..., pod tem naslovom je živel

Bergant Jože.
9 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 417, ZAL, občina Kranj, (KRA - 2), a. e. 759, NŠAL,

Krstna knjiga Kranj, 1867 kot oče.
NŠAL, Krstna knjiga Kranj, 1867, kot oče. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ni omenjen. Pod to hišno številko je vpisan

Leopold Celer (krznar).
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 417. AS, RFZK, Alphabetisches ..., je pod tem naslovom 

vpisana Starobašnik Neža. Sicer pa je tu živel Starobašnik Franc, ki je trgoval z usnjem - ZAL, občina Kranj, (KRA - 2),
a. e. 759.
172 v

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 403: hišo je leta 1868 kupil Jakob Jalen in jo podrl. ZAL, 
občina Kranj, (KRA - 2), a. e. 4127. AS, RFZK, Alphabetisches ..., v tej hiši je živela Trebar Antonia.
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- Floijan Vidic; Kokrsko predmestje 7173

Ključavničarji
. * Jurij Engelman (IM 858); Mesto 24174

- Anton Florjančič (1852 - 1859); Mesto 32175

- Anton Leskovar; Mesto 102176

- Fidelis Maiły; Mesto 55177

- Josef Markun; Mesto 32178

- Leopold Perne (ftl861); nato sin Leon Perne (1852 - 1888); Mesto 174179

- Luka Reve; Mesto 123180

- Peter Šešek; Mesto 80181

- Janez (Ivan v virih) Streicher (ft 1871); nato vdova Apolonia-, Mesto 40182

- Franc Vidic; Mesto 98183

Kleparji
- Pajer Anton; Mesto ?184

173 NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1865 je omenjen kot ženin, Krstna knjiga Kranj, leta 1868 kot oče. AS, RFZK, 
Alphabetisches ..., ni omenjen, v tej hiši je živela Šimnovc Maijana. NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1871 je bil 
omenjen kot oče pod naslovom Mesto 121.
174 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 422: hišo je leta 1860 prikupil in združil v eno stavbo Karl 
Goetzel (kipar in slikar).
175 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 416, ZAL, občina Kranj, (KRA - 2), a. e. 380, NŠAL, 
Poročna knjiga Kranj, leta 1852 kot ženin. AS, RFZK, Alphabetisches ..., v tej hiši je živela Frančiška Florjančič.
176 ZAL, občina Kranj, (KRA - 2), a. e. 380, NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1867 in 1869. AS, RFZK Alphabetisches 
..., ga ne navaja, pod to hišno številko je omenjena Bizjak Marija.
177 NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1853 kot oče. AS, RFZK, Alphabetisches ..., v tej hiši je živela Klančnik Katarina.
178 NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1867,1873 kot oče, Poročna knjiga Kranj, leta 1860, omenjen kot ženin ter tudi kot 
priča v naslednjih letih. AS, RFZK Alphabetisches ..., ni nihče s tem priimkom živel v mestu. Pod tem naslovom je 
živela Florjančič Frančiška.
1/9 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 389, ZAL, občina Kanj, (KRA - 2), a. e. 380, a. e. 357. 

NŠAL, Poročna knjiga Kanj, leta 1859 je dvakrat omenjen kot oče, njegov poklic pa ključavničar, Josip Žontar,
Zgodovina mesta Kanja, Ljubljana 1939, str. 402, ga omenja kot ostrogarja. Njegova dva sinova sta se poročila istega 
leta. Sin Janez, kije omenjen tudi v reambuliranem katastru leta 1867, je imenovan kot čevljarski mojster, Tomaž pa kot 
krojaški vajenec.
181 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kanja, Ljubljana 1939, str. 414, ZAL, občina Kranj, (KRA - 2), a. e. 4127. AS, 
RFZK, Alphabetisches ..., je pod tem naslovom živel Mihael Puhar.
182 ZAL, občina Kanj, (KRA - 2), a. e. 774 in a. e. 762, NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1859 kot priča.
183 ZAL,občina Kanj (KRA - 2), a. e. 342 in a. e. 759. NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1851 kot ženin. AS, RFZK 
Alphabetisches ..., je pod tem naslovom živel Ušnik Blaž.
184 ZAL, občina Kanj, (KRA - 2), a. e. 759.
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Nožarji
. *Jakob Bradaška;185 nato zet Aleksander (Aleš v virih) Engelman (frl 896); Mesto 19186 

. Kasper Podrekar ml; Mesto 43187

- Fidel (Fidelis v virih) Kreuzberger (od 1850); tudi kramar in prodajalec žganja; Mesto 

166188

4.1.3. OBRTI ZA IZDELOVANJE ORODJA, INŠTRUMENTOV 

TER PREVOZNIH SREDSTEV

z Kolarji
- Franc Sire (1864 - 1865); Mesto 75189

- Simon Zorman, Ko krško predmestje 12190

Urarji
- Janez Globočnik; Mesto 114191

- Gregor (Jurij v literaturi) Mesner (1840 - 1880); Kokrsko predmestje 16192

185 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 391.
186 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 391, ZAL, občina Kranj, (KRA - 2), a. e. 307.

NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1856 in 1859 obakrat kot ženin.
188 ZAL, občina Kranj, (KRA - 2), a. e. 307.

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 414. NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1869 kot oče 
stanujoč Mesto 28 in leta 1872 kot oče, stanujoč v Mestu 121. AS, RFZK, Alphabetisches pod Mesto 75 je vpisan 
Killer Viljem, pod Mesto 28 Kavčič Ana, pod Mesto 121 pa Stare Franc.

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 410, NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1857 kot ženin. 
Krstna knjiga Kranj, večkrat kot boter.

NŠAL, Poročna knjiga Kranj,leta 1870 kot ženin. AS, RFZK Alphabetisches ..., ga ne omenja. V tej hiši je leta 1867 
stanoval Gabriel Škarja, NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1872 ga omenja kot očeta pod istim naslovom.

 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 406, ZAL, občina Kranj, (KRA - 2), a. e. 680. Omenjen je 
Mesnerjev sin „unnoher“, ki seje večkrat zapletel v pretepe.
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4.1.4. OBRTI ZA OBLIKOVANJE IZDELKOV IZ ZEMLJE, 

GLINE IN KAMNA

Lončarji
• 193_ Weinberger Matevž', nato vdova Maria; Mesto 27

KARTA MESTA 2: Prikaz hiš kovačev, ključavničarjev, nožarjev, 

kolarjev, urarjev in lončarjev

193 ZAL, občina Kranj, (KRA - 2), a. e. 774, NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1856 kot priča.
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4.1.5. OBRTI ZA OBDELAVO LESA, KOSTI IN PODOBNIH

materialov

Glavnikarji
. *Peter Bizjak do 1858; Mesto 105194

- Jožef Šparovec (1860 - 1863); Mesto 47195

Mizarji

. Ivan Dovžan (9* 1862); sin Anton Dovžan mizar in gostilničar (9*1902); Kokrsko 

predmestje 39196

- Ivan Dovžan (9*1862); sin Urban Dovžan (9*1897); Mesto 5197

- Fidel Gradišer, Mesto 63198

- Volbenk Kos (do leta 1858); nato sin Ferdinand Kos (9*1883); Kokrsko predmestje 11199

- Anton Lerman; Mesto 122200

- Franc Nadižar (1867 - 1911 ); Mesto 73201

- * Jakob Notar ml. ( 1872 - 1894); Savsko predmestje 21202

-MihaelOvin (1844 - 1886); Mesto 14203

- Georg Paternoster; nato Kancianila Paternoster; Mesto 124204

- Auguštin Perne; Mesto 35205

194 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 408
195 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 415, ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 774, NŠAL, 
Poročna knjiga Kranj, leta 1863 kot ženin, pod naslovom Mesto 17. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja, v tej 
hiši je bila fara.
196 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 425, ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 415 in a. e. 697.
197 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 419, NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1863 kot ženin ter 
Krstna knjiga Kranj, leta 1868 kot oče.
198 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 697, a. e. 759, NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1866 kot ženin.
199 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 410, ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 697, NŠAL 
Krstna knjiga Kranj, leta 1867 kot oče.
200 NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1871 kot oče. AS, RFZK Alphabetisches ..., ga ne omenja. Pod tem naslovom je 
živel Janez Dolenc.
201 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 415, NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1850 kot ženin.
202 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 415.
203 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 391, NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1868 je omenjen 
kot priča.
204 NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1854 je kot priča omenjen Georg Paternoster. Kancianilo omenja vir - ZAL, občina 
Kranj (KRA - 2), a. e. 682. AS, RFZK Alphabetisches ..., je pod tem naslovom vpisan Klančnik Janez.
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. Mihael Pintar, (do 1910); Savsko predmestje 3 206 

. glaž Posavc; Kokrsko predmestje 3 8207 

- Florian Vajd; Mesto 21208

Sitarji
. .Jožef Strniša (1863 - 1870); tudi trgovec; Mesto 76209

- Janez (Ivan v literaturi) Tiringer, Mesto 57210

- Anton Locker; firma do leta 18 5 7211

Sodarji
- Franc Galažič (1840 - 1864); Mesto 85212

- Janez Novak (1842 - 1881); tudi trgovec z lesom; Mesto 84 213

Strugarji
- Josef Poljane; Savsko predmestje 29214

205Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 422, ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 307, 380 in 450. 
Prošnjo je vložil leta 1850 in leta 1852, dovovljenje pa je dobil šele leta 1854. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne 
omenja, pod tem naslovom je vpisan Šušteršič Jemi.
206 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 390, NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1869 je omenjen kot 
oče in Poročna knjiga Kranj, leta 1871 je omenjen kot priča. AS, RFZK, Alphabetisches .... ga ne omenja, pod to hišno 
številko pa je omenjeno ime Mavrila Mayija Kristine. NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1872 omenjen kot oče pod 
naslovom Mesto 102. Po RFZK pa je v tej hiši živela Bizjak Marija.
207NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1873 kot ženin. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja. Pod to hišno številko 
je navedena Golob Kristina.
‘°8 NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1867 kot oče. AS, RFZK, Alphabetisches ..., je v tej hiši živela Vajd Urša. NŠAL, 
Krstna knjiga Kranj, ga leta 1870 omenja še enkrat kot očeta pod naslovom pa Mesto 33.
209 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 414, NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1867 kot oče.
210 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 395, značilna za hišo je bila deljena posest. Prvo 
nadstropje je bilo v Tiringeijevi lasti, lastnica pritličja je bila v tem času Marija Effenberger. NŠAL, Poročna knjiga 
Kranj, leta 1864 je omenjen kot priča in kot oče v Krstni knjigi Kranj, leta 1867.
211 AS, T.O.I., fascikel 104/1 - iz leta 1862 v prijavnici za razstavo v Parizu, Jože Šom, Začetki industrije na Slovenskem, 
Založba Obzoija Maribor, 1984, str. 89.
212 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 396, AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja. Pod 
tem naslovom je omenjen Šavnik Sebastijan.
213 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 396, ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 774, NŠAL, 
Poročna knjiga Kranj, leta 1858 kot ženin.

14 NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1860 kot ženin. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ni omenjen, pod to hišno številko je 
označen Valentin Fister.
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Tesarji
. Edmund Bizjak; Mesto 14215

- Blaž Cvirn; Mesto 36216

. *Blaž Kavčič; Mesto 28217

- Johan Križaj; Kokrsko predmestje 16218

- Franc Mihelič; Mesto 3O219

- Mihael Orel; Mesto 128220

- * Janez (Ivan v literaturi) Sekne; tudi zidar (do 1869); Mesto 86221

4.1.6. OBRTI ZA OBDELOVANJE USNJA, KOŽ IN PODOBNIH 

MATERIALOV

Irharji
-Jožef Krener star.\ (ü'1892); Savsko predmestje 16 in 38222

Jermenarji
- Franc Šifrer 0? 1883); Mesto 120223

215 NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1868 kot oče in Poročna knjiga Kranj, leta 1865 kot priča. AS, RFZK, Alphabetisches 
• Je pa to hiša Mihaela Ovina, kije mizar. NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1870 kot oče vpisan pod Mesto 31.

NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1855, kot ženin. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja, pod tem naslovom je 
naveden Fidelis Gradišer, NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1872 kot oče, po poklicu dnininar v Savskem predmestju 6. Po 
RFZK je bil lastnik te hiše Mihael Maiły.

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 422. AS, RFZK, Alphabetisches ..., pod tem naslovom je 
omenjena Kavčič Ano.

NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1872 kot oče. AS, RFZK, Alphabetisches ..., je pod tem naslovom vpisan Jezeršek 
Anton.

NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1867 kot oče. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja, hiša je bila last Pošlep 
Antona. Leta 1869 je v Krstni knjigi Kranj omenjen še enkrat kot oče v Mestu 16, leta 1872 pa v Krstni knjigi Kranj kot 
oče v Mestu 28.
220 w

NSAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1869 kot oče. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja, pod tem naslovom je 
opisan Andrej Köpitz.
‘ Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 395.

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 416. ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 4127 je živel v 
Savskem predmestju 38. AS, RFZK, Aphabetisches ..., ga omenja kot lastnika obeh hiš.

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 401, ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a.e. 774.
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Sedlarji
. Valentin Lotrič; Mesto 72224

- Janez Mandelc; tudi gostilničar; Savsko predmestje 5225 

. Plorijan Proi (1866 - 1895); Mesto 47226

_ *Martin Sekne (1869 - 1876); Mesto 86227

- Johan Kerstein; Mesto 47228

. Leopold Šimnic; Mesto ?229

KARTA MESTA 3: Prikaz hiš mizarjev, Sitarjev, sodarjev, tesarjev, 

irharjev, jermenarjev in sedlarjev

224 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 505. Po tem viru je bil V. Lotrič strojar v Radovljici inje dovoljenje za opravljanje 
obrti v Kranju dobil leta 1856. AS, RFZK, Alphabetisches ..., je pod tem naslovom omenjen Eržen Jakob.

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 418. J. Mandelc se omenja med naročniki Mohorjevega 
koledarja za leto 1865, ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 697 in a. e. 762, NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1869 kot 
ženin. AS, RFZK, Alphabetisches ....jepod tem naslovom omenjena Marija Mandelc.
226 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 393, ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 697, NŠAL, 
Krstna knjiga Kranj, leta 1871 kot oče. V virih je bil omenjen kot Proj.

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 395. AS, RFZK, Alphabetisches ..., pod tem naslovom je 
zapisan Janez Sekne.
22o v

ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 4127, a. e. 342: leta 1850 je dobil dovoljenje za opravljanje tovrstne obrti, NŠAL, 
Poročna knjiga Kranj, leta 1851 kot ženin. AS, RFZK, Alphabetisches ..., v tej hiši je živel Proi Florijan.

29 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 555.
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4.1.7. TEKSTILNE OBRTI

ßarvarji
. Ivan Veja (1849 - 1858); Kokrsko predmestje 7230

. Josef Ape (1858 - 1866); Kokrsko predmestje 7231

- Janez (Johan v virih) Florjančič (1847 - 1893); tudi gostilničar; Kokrsko predmestje 5232

- *Simon Pirc (1809 - 1851); nato sin Matej (Matevž v katastru) Pirc, tudi trgovec, župan; 

Savsko predmestje 27233

Dežnikarji
- Pečnik Ana; Mesto lil234

Kočarji
- Karel Florian (1855 - 1877); tudi trgovec in gostilničar; Mesto 194235

- Jernej Remic (1849 - 1869); Mesto 159, kocarija v Savskem predmestju236

- Karl F. Terpinc;237 nato Vincenc (Vinko v lit.) Maiły (1867 - 1879); Savsko predmestje 

41238

230 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 399. ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 307, po tem viru 
je dobil obrtno dovoljenje leta 1850. Pojavlaja se še v virih ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 311 in a. e. 450, kjer je 
omenjen kot kramar. NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1852 kot ženin. AS, RFZK, Alphabetisches ..., v tej hiši je živela 
Šimnovc Marjana.
231 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 399, NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1860 kot ženin.
232 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 399, ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 712, 714 in 
NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1858 kot priča in Krstna knjiga Kranj leta 1867 kot oče.

33 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 316, 416, ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 504
234 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 774.

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 400, 401: bil je tudi posestnik gilte. ZAL, občina Kranj 
(KRA - 2), a. e. 479 in a. e. 4127, v slednjem viru iz leta 1855 je naveden pod Mesto 176. AS, RFZK Alphabetisches ..., 
Karel Florian je bil lastnik večih hiš v mestu (Mesto 194 in 68 ter ene v Kokrskem predmestju št. 2).

0 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 387 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 4127.
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 401 in Imenik gospodarjev, ki so pri letošnji delitvi premij 

za lepo govejo živino na Kranjskem bili poslavljeni, Novice, 1871, št. 23, str.180,181.
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 401. AS, RFZK, Alphabetisches .... zgradbe v Savskem 

predmestje 40 - mlin za žito (Lajh) ter Savsko predmestje 41,43, so bile v lasti Vincenca Mallya. Prvotno je na področju 
teh stavb stal mlin in žaga z mlinskim jarkom, katerega lastnik je bil do leta 1832 Fidelis Terpinc, nato Karel Florian ml. 
in po njegovi smrti ga je kupil Vinko Maiły (1867 - 1879). V Savskem predmestju št. 41 je bila kocarija, ki jo je uredil 
Blaž Terpinc. Leta 1832 jo je podaril Karlu Florianu ml., po njegovi smrti jo je kupil Vinko Maiły. V Savskem 
predmestju 43 je Blaž Terpinc kupil napravil usnjamo in mlin za ježice, kar je leta 1832 podaril Karlu Florianu ml. Leta 
1839 je Karel Pollak za svojega sina Jakoba kupil obe stavbi. Po smrti je podjetje vodita njegova vdova Arna s pomočjo 
usnjarja Kastelica do leta 1859, ko se je ponovno poročita z bratom pokojnega moža v Tržič. Leta 1865 je podjetje na 
dražbi kupil Vinko Maiły.
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. *Lovro Zupan (ttl851); Mesto 16239

- Jurij Zavrl (1847 - 1862); Kokrsko predmestje 3240

Vrvarji
. Leopold Puhar (1844 - 1879); Mesto 78241

- Matija Puhar (do 1854); Mesto 148242

- Matija Puhar; Kokrsko predmestje 17243

- Andrej Trebar (1853 - 1888); Mesto 12244

- Janez Klančnik, Mesto 124245

Tkalci
- Franc Berčič ('tj * 1867); Mesto 5 6246

- * Anton Legat (1836 - 1856); Mesto 125247

KARTA MESTA 4: Prikaz hiš tekstilne obrti

239 T • v
Josip Zontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 391, ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 4127. AS, RFZK, 

Alphabetisches ..., hiša je bila v lasti Zavrl Marije.
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 395: bil je zakupnik mlina in tovarne kocev. V literaturi je 

omenjen pod Mesto 89. ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652 pa ga omenja v Kokrskem predmestju 3. AS, RFZK, 
Alphabetisches ..., je omenjen v Kokrskem predmestju 3.

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 414, ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 636 in a. e. 774, 
NSAL, Poročna knjiga Kranj, večkrat kot priča ter leta 1869 kot nevestin oče.
242 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 406, ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 636. AS, RFZK, 
Alphabetisches .... je vpisana pod tem naslovom Rozman Marija.

NSAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1871 kot nevestin oče. ZAL, občina Kranj, (KRA - 2), a. e. 774.
44 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 421, ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 4127, a. e. 636, 

NSAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1859 kot poročna priča.
NSAL, Poročna knjiga Kranj, v letih 1850 - 1864 omenjen kot poročna priča.

,4? Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 411, ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 636, a. e. 411.
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 402. AS, RFZK, Alphabetisches ..., v tej hiši je živel Švelc 

Jerni.
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4.1.8. OBLAČILNE IN MODNE OBRTI

Čevljarji

Čevljarsko obrt je v virih omenjena kar pogosto. Ne gre le za obrtna dovoljenja, pač pa je

tudi potrebno omeniti pismo občinskega odbora iz leta 1865, naslovljenega na glavarsko
 248oblast.

V pismu je označeno, če čevljarji opravljajo obrt samostojno ali s pomočjo pomočnikov ali 

vajencev. Njihovo število je pri posameznem čevljarju navedeno.

- Anton Andoljšek (1851 - 1855); Mesto 34* 249

- Vincenc Debeljak; Mesto 124250

- Franc Gabrič; Mesto 101251

- Johan Gorjanc; Mesto 37252

- Jakob Hozjan; Mesto ?253

- Martin Hudobivnik; Mesto 121254

- Vencel Jocif; Mesto 3 0255

- Jakob Kocian; Mesto 89 256

- Anton Lapajne; Mesto 88257

- Alojzij Lavrič; Mesto 76258

ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 636
249 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 422, ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 636, a. e. 342: 
dobil je obrtno dovoljenje leta 1851. AS, RFZK, Alphabetisches ..., je pod tem naslovom Gogala Helena.

NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1860 kot ženin. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja, v tej hiši je živel 
Klančnik Janez.

NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1856 kot ženin. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja. Pod to hišno številko
je naveden Ignac Šumi.
252 vNSAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1857 kot ženin. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja, lastnica te hiše je bila 
Elizabeta Šumi.

ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 636. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja.
NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1867, 1869 je omenjen kot oče. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja, hiša je 

bila v lasti Stare Franca.
ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 636. NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1856, 1863 kot priča. Leta 1873 se poroči 

njegov sin Johan Jocif. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja. Pod tem naslovom je vpisan Leopold Pošlep.
ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 636, a. e. 759. Po slednjem viru je živel pod naslovom Mesto 52. AS, RFZK, 

Alphabetisches ..., v tej hiši je živel Egartner Jožef - slikar. NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1851 kot ženin, stanujoč v 
hiši Avgusta Zevnika. Leta 1870 je omenjen kot oče v poročni knjigi pod naslovom Mesto 162. Leta 1872 pa v krstni 
knjigi kot oče pod naslovom Mesto 86. AS, RFZK, Alphabetisches ..., pod tem naslovom omenja Sekne Janeza - tesarja.

NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1856 kot ženin. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja. V tej hiši je živel
Žebre Andrej.
258 'f J .

ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a.e. 342: leta 1851 je dobil dovoljenje za opravljanje obrtne dejavnosti. NŠAL, 
Poročna knjiga Kranj, leta 1856 kot priča. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja.
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  259. Florian Lavrič; Mesto 76

_ Matevž Leber (do 1854); nato zet Primož Grašič (1855 - 1882); Savsko predmestje 2O259 260 

. Valentin Markič (do 1874); Mesto 167261 

. Karl Modrijan; Mesto 126262 

.Jakob Obrekar (1851 - 1875); Mesto 193263

- Jakob Pavlič; Mesto 136264

. Jožef Pinter; Mesto 117265

. Janez Primožič; Mesto 75266

- Jurij Rakove; nato sin Tomaž Rakove (Î1859); Mesto 74267

- Janez Revc\ Mesto 123268

. Anton Roš; tudi gostilničar; Mesto 48269

- Jerni Švelc (1859 - 1889); tudi gostilničar; Mesto 1OO270

- Jožef Vencelj; Mesto ?271

- August (v virih Auguštin) Zevnik (1862 - 1896); Mesto 89272

259 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 414. ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 450: leta 1854 je 
dobil obrtno dovoljenje. NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1860 kot priča. AS, RFZK, Alphabetisches ..., v tej hiši je 
živel Jožef Strniša.
260 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 415, NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1867 kot ženin. 
AS, RFZK, Alphabetisches ..., pod tem naslovom je vpisana Leber Marija.
261 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 389. ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 636. NŠAL, 
Poročna knjiga Kranj, leta 1862 kot ženin, pa tudi kot priča leta 1868 in Krstna knjiga Kranj, leta 1873 kot oče.V obeh 
primerih se pojavi ime Leopold Markič. Po RFZK pa je na tem naslovu živel Valentin Markič.

62 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 636 in NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1868 kot ženin. AS, RFZK,
Alphabetisches ..., ga ne omenja.
263 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 404 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 4127.
264 NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1856 kot ženin in tudi kot priča. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja. Pod 
tem naslovom je živel Kummer Anton. J. Pavlič je leta 1872 omenjen v krstni knjigi kot oče pod naslovom Mesto 164. 
Pod tem naslovom je RFZK omenjen Celer Janez.
265 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 636. NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1865 kot ženin in kot priča. AS, RFZK, 
Alphabetisches ..., ga ne omenja, lastnik te hiše je Ferdinand Mlaker.
200 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 759, a. e. 636. NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1863, 1869 kot ženin. AS, RFZK, 
Alphabetisches ..., ga ne omenja, pod tem naslovom je živel Wilhelm Killer. J. Primožič je leta 1869 živel v hiši 165, ki 
|e po RFZK v lasti Štros Marije.

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 415. AS, RFZK, Alphabetisches ..., tam živi Marija
Rakove.
268 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 759 in NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1859 kot ženin.
° ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 636, a. e.697. NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1862 kot ženin in Krstna knjiga

Kranj, leta 1868 kot oče. V istem viru je leta 1873 Anton Roš omenjen pod drugim naslovom in sicer Kokrsko predmestje 
17. AS, RFZK, Alphabetisches ..., je pod tem naslovom vpisan Mihael Puhar.

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 421 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 697.
™ ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 759. '

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 394 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e 547. NŠAL,
Poročna knjiga Kranj, leta 1868 kot priča.
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, *.Josef (v lit. Josip) Zaplotnik (1839 - 1876); tudi grobar in čevljar; Savsko predmestje
y273

„Matija (y virih Mathias) Zupanc, tudi kramar ter čevljar; Mesto 108273 274

. Tomaž Zupanc (1826 - 1874); Mesto 91275

. Andrej Zebre: Mesto 88276

Klobučarji
- Jernej Formacher (1847 - 1857);277 nato Kasper (v lit.Gašper) Frantar, Mesto 125278 

. Fidelis Konc (1878); Mesto 62279

- Matej Pečnik (1843 - 1876);280 nato vdova Ana Pečnik,281 Mesto 60

Krojači
- Jakob Bizjak (Î1857); Mesto 3l282

- *Ivan Geiger (13*1854); nato sin Sebastijan Geiger (ft 1867); Mesto 6283

- Janez Lebar; Mesto 5 8284

- Anton Leskovar; Mesto 178285

- * Franc Pašler (1862 - 1896); Mesto 13286

273 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 403.
274 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 636, a. e. 4127 in a. e. 774.
275 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 394 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 636. in NŠAL, 
Poročna knjiga Kranj, leta 1859 kot priča.
270 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 636.
277 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 403.
278 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 402: je živel v Mestu 125. ZAL, občina Kranj (KRA - 2), 
a. e. 774, a. e. 4127-naslov je enak. AS, RFZK, Alphabetisches ..., je živel v Mestu 125. NŠAL, Krstna knjiga Kranj, 
leta 1870 kot oče pod naslovom Savsko predmestje 29, po istem viru je leto dni kasneje bival v Mestu 126, v kateri je po 
RFZK živela Maiły Frančiška.
279 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 396 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 636 in a. e. 774 
in a. e. 4127.
280 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 396 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 774.
281 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 774.
282 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1933, str. 423. NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1852 kot poročna 
priča. AS, RFZK, Alphabetisches ..., pod to hišno številko je vpisan Šumi Simon.

83 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 420 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2),a. e. 4127. AS, 
RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja. Pod tem naslovom sta navedeni Marija in Ludvika Geiger.
284 NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1867 kot ženin. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja. Pod tem naslovom je 
naveden Leopold Zeller.
285 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 562 - obrtno dovoljneje mu je bilo podeljeno leta 1860. NŠAL, Poročna knjiga 
Kranj, leta 1859 kot ženin pod naslovom Mesto 178. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja. Omenjen naslov je bil 
pripisan Pučnik Mihaelu - krojaču. NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1869 kot oče pod naslovom Mesto 102, ki je po 
RFZK bila v lasti Bizjak Marije.
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. *Lovro Pazlar (do 1863); Mesto 76286 287

. JožefPotušek; nato sin Auguštin Potušek (1851 - 1873); Mesto 141288

. Blaž Pučnik; nato Mihael Pučnik, Mesto 178289

- Franz Ronalt; Mesto 128290

. Anton Teplaj; Mesto 63291

Krznarji
. Leopold Celar, Mesto 5 8 292

. *Aleksander (Aleš v lit.) Lah (1840 - 1884); Mesto 3 8293

- *Andrej Köstel Cu“ 1855); Mesto 167294

- *Ivan Köstel (1855); usnjar; Kokrsko predmestje 9, 10295

- Jakob Pollak (do 1856);296 nato vdova s pomočjo usnjarja Matija Kastelica (do 1859); 

nato usnjar Matija Kastelic (do 1865), ko delavnico na dražbi kupi Vincenc Maiły iz Tržiča; 

Savsko predmestje 43297

- Janez (Ivan v lit.) Pollak, tudi trgovec; Savsko predmestje 3 3 298

- Kancijan Pollak usnjarska delavnica; Savsko predmestje 32299

286 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 421: ime v literaturi je Lovro Pašler. AS, RFZK, 
Alphabetisches ..., je pod tem naslovom vpisan Franc Pašler.
287 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 414 in NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1854 kot priča. 
AS, RFZK, Alphabetisches ..., pod tem naslovom je vpisan Stemiša Jožef - sitar, trgovec.
288 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 413, ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 342 in NŠAL, 
Poročna knjiga Kranj, leta 1854 kot nevestin oče in leta 1862 kot priča in Krstna knjiga Kranj, leta 1873 kot oče.
289 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 386 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 450. NŠAL, 
Poročna knjiga Kranj, leta 1863 kot nevestin oče Blaž Pučnik. Od leta 1867 se v poročni knjigi večkrat omenja Mihaela 
P. kot pričo.

NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1862 kot ženin pod naslovom Mesto 145 in Krstna knjiga Kranj, leta 1867 kot oče 
pod naslovom Mesto 128. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja. Pod prvim naslovom je omenjena Jožefa 
Kreuzberger, pod drugim pa Andreja Köpitz.
2-1 Kranj (KRA - 2), a. e. 697 in NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1869, kot oče. AS, RFZK, Alphabetisches..., ga ne 
omenja, pod tem naslovom je živel Fidelis Gradišer.

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 394. NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1864 kot ženin in 
Krstna knjiga Kranj, leta 168 kot oče. Omenjen je tudi v imeniku naročnikov Mohorjevega koledarja za leto 1872.

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 415.
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 389. AS, RFZK, Alphabetisches ..., pod tem naslovom je 

vpisan V. Markič.
‘5 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 410. AS, RFZK, Alphabetisches ..., je lastnica Kokrskega 
predmestja 10 Tomc Marija. Kokrsko predmestje 9 je bilo združeno v eno stavbo pod številko Kokrsko predmestje 8 inje 
bila v lasti Tringele Jožefa.
’99 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 4127.

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 401. NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1851, kot ženin v 
Savskem predmestju 43. AS, RFZK Alphabetisches ..., pod tem naslovom je vpisan V. Mallv, lastnik hiš v Savskem 
predmestju 40,41,43.

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 400 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 774.
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Anton Zaplotnik (do 1878); usnjarska delavnica; Savsko predmestje 36300 

Tomaž Završnik (1857 - 1885); Mesto 53301

KARTA MESTA 5: Prikaz hiš oblačilne in modne obrti

299 T
Josip Zontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 400 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 378.
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 400 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 504, a. e. 505.

NSAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1870 kot priča in Krstna knjiga Kranj, leta 1867, 1873 kot oče.
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4.1.9. ŽIVILSKE OBRTI

Lectar
. Andrej Hauptman; tudi svečar; Mesto 1O6301 302

Mesarji
. Anton Jezeršek (1866 - 1882); Kokrsko predmestje 6303

- Ivan Jezeršek (1871 - 1885); tudi gostilničar; Mesto 48304

- Janez (v virih Ivan) Šumi (1849 - 1908); Mesto 11305

- Ignac Šumi; Mesto 1O3306

- Gregor Martinak; Mesto 8O307

- Janez Rozman, gostač308

Leta 1872 so se trije mesarji ( Janez in Ignac Šumi ter Janez Rozman) uprli mestni vladi 

zaradi zvišanja najemnine, ki so jo le - ti plačevali za prostor, kjer so prodajali meso 

(Fleischerbank). Svoje nezadovoljstvo so utemeljevali s tem, da je bil prostor star, pult na 

katerem se prodaja meso pa je bil iz slabega lesa. Oblastvo se za proteste ni zmenilo inje 

odobrilo povišanje najemnine.309

301 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 395 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 415. NŠAL, 
Krstna knjiga Kranj, leta 1867 kot oče.
302 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 408 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a.e.4127 - iz leta 
1854 je navedena Marija Hauptman. Slednja je omenjena tudi v imeniku naročnikov Mohoijevega koledarja za leto 1872 
- kot svečaijeva vdova. AS, RFZK, Alphabetisches ..., pod tem naslovom je omenjena Marija Hauptman.

J Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 399 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 697, a. e. 774: 
leta 1873je omenjen kot klalec živine.

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 393 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652 in a.e. 774. 
V zakupuje imel gostilno v Mestu 182.

' Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 421, ZAL in občina Kranj (KRA - 2), a. e. 757. NŠAL, 
Krstna knjiga Kranj, leta 1867 kot oče.
‘ ’ Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 420 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 757. NŠAL, 
Krstna knjiga Kranj, leta 1867 kot oče. AS, RFZK, Alphabetisches ...,I. Šumije bil lastnik dveh hiš: Mesto 101 in Mesto 
103.
30 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 759 in NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1867. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga 
ne omenja. Pod tem naslovom je vpisan Puhar Mihael.

ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 757 in a.e. 697. NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1873 kot oče pod naslovom 
Mesto 104. AS, RFZK, Alphabetisches ..., omenjen je kot gostač, Mesto 104 pa pripada Jožefu Bergantu.
09 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 757.
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Mlinarji

Mlinariji se v virih omenjajo predvsem leta 1866. Derbitsch je marca istega leta v pismu 

naslovljenemu na občinski odbor mesta Kranj razdelil mline v deset skupin.310 Mesec dni 

kasneje, aprila, je občinski odbor izdal potrdilo lastnikom mlinov.311 V njem je poleg 

bivališča mlinarja in naslova mlina označena njihova dejavnost. Mlinarji so mleli žito ali pa 

žagali les.
• *312. Jožef Eržen; Mesto 194; mlin je bil v najemu in seje nahajal v Lajhu št. 40

Področje, ki ga je zajemal mlin v Lajhu je bilo v preteklosti razdeljeno in je imelo več 

lastnikov. Mlin in žago z mlinskim kamnom je sredi 18. stoletja postavil Blaž Terpinc (sin 

F. Terpinca). Njegov lastnik je kasneje postal Lovrenc Eržen, sredi 19. stoletja Jožef Eržen, 

kije bil lastnik do leta 1867, koje mlin kupil Vinko Maiły.313

»Blaž Terpinc, sin blejskega polgruntarja in kramarja, je začel z zakupom mostnine v

Kranju, nadaljeval z zakupom mestnih užitnin, se vrgel na trgovino z žitom in deželnimi 

pridelki.«314

Leta 1830 je Blaž Terpinc poleg mlina kupil zemljo in na njej postavil usnjarno in mlin za 

ježiće. Vse skupaj je dve leti kasneje podaril Karlu Pollaku iz Tržiča. V petdesetih letih jo 

je prevzel njegov sin Jakob Pollak. Po njegovi smrti je podjetje vodila vdova Ana (roj. 

Jäger) s pomočjo usnjarja Matija Kastelica do 1859. Ker se je poročila z Valentinom 

Pollakom (brat pokojnega moža), se je preselila v Tržič, usnjarno pa prodala Alojziju

Pollaku. Po njegovi smrti leta 1865 mlin kupi Vincenc Maiły, prav tako iz Tržiča.315
316- Leopold Jugovič, Mesto 172; mlin se je nahajal v Savskem predmestju 2

Ta največji kranjski mlin ni imel posebnih rak, temveč so mlinska kolesa visela na železnih 

verigah, ki so so jih, glede na stanje vode, lahko spuščali ali dvigali. Mlin je leta 1832 

pogorel, graščina Kiselstein je zgradila novega, Leopold Jugovič pa je mlin (Mlin pri 

mostu) prevzel leta 1866 od J. Kožica, kije bil prejšnji lastnik mlina in lesni trgovec hkrati.

ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
311 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
312 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja. Pod naslovom Mesto 194 je 
zapisan Karl Florian.
313 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 401.
314 Zgodovina Slovencev, CZ, Ljubljana 1979, str. 427.
315 Josip Žontar. Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 401 .
316 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652. '
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jugovic, ki seje ukvarjal tudi s trgovanjem, je postavil modern industrijski mlin. Leta 1874 

je mlin prevzel Peter Majdič. Lastništvo je obdržal do leta 1891.317 Leopold Jugovič je bil 

rojen v Aleksandriji v Egiptu. V sedemdesetih letih je v Kranju imel prvo mlinsko podjetje. 

Bil je trgovec in politik hkrati. Moko je izvažal čez Trst v Francijo, Anglijo, Istro, 

Dalmacijo in Afriko. Močno je bil zaposlen tudi kot kranjski župan in deželni poslanec. 

Jugovič je propadel, prodal leta 1874 mlin Petru Majdiču iz Jarš, sam pa odpotoval v 

Aleksandrijo, ker je leta 1877 umrl.318

. Jurij Zavrl: Kokrsko predmestje 3; mlin je bil takrat v najemu in se je nahajal v Pečeh 

(zato tudi ime Mlin v Pečeh) št. 3319

Peki

Iz obravnavanega obdobja je ohranjeno »Oznanilo c. k. kranjske deželne vlade, zastran 

odpravljenja tarife za peko v vojvodstvu Kranjskem in posebno v mestu ljubljanskem«.320 * 

Od 1. aprila 1863 se bo, kot piše v Oznanilu, »odpravila tarifa za peko, ki je do zdaj v 

Ljubljani in v deželnih okrajih Kranjske dežele za vsaktero peko razun tako imenovane 

gizdne pekarije obstala, v vesolnem obsegu upravne oblasti naše dežele, in prepustila se 

bo od te dobe cena vsih pekarskih izdelkov prosti konkurencii prodajavcev.«322 Če peki 

niso želeli biti kaznovani, so morali upoštevati:

- Prodajalnico za peko kruha so morali naznaniti obrtniški gospodi prve stopnje, prav tako 

pa so morali sporočiti vsako spremembo le - te.

- Speči in prodajati so smeli samo tako vrsto kruha, ki se ga je lahko kupovalo v tekočem 

drobižu.

- Teža kruha in cene so morale biti jasno določene in postavljene na vidnem mestu.

- V prodajalnici je morala stati tehtnica »cimentirana skledna vaga s cimentiranimi 

tehtalomi«, s katero so stranke lahko preverile težo kruha.323

317 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 403, Jože Žontar, Kranj in njegova širša okolica v prvi 
polovici 19. st., Kranjski zbornik 1970, str. 298 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.

500 let sejemske dejavnosti v Kranju, Kranj 1995, str. 11.
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 395: bil je tudi zakupnik tovarne kocev. ZAL, občina 

Kranj (KRA - 2), a. e. 652. NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1859 kot ženin.
ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652 - dopis in oznanilo, kije datirano 21.3.1863.
gizdna peka -Luxusgebäck“; peka peciva. Gizda - razkošje, sijaj (SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, str. 235).

22 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
323 ZAL, občina Kanj (KRA- 2), a. e. 652 - Oznanilo (21.3.1863).
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V predmarčni dobi je večina prebivalcev jedla doma pečen kruh, izjema so bili redki 

neagrarni kraji in mesta. Že po stari tradiciji so bili mestni peki pod stalnim in strogim 

nadzorom oblasti. Tako so v Ljubljani na podlagi žitnih cen mesečno določili, kolikšne 

morajo biti žemlje, hlebci ali štruce kruha. V tistem obdobju je bila torej cena stalna, 

spreminjala pa se je le masa kruha in žemelj. Maso kruha je mesečno določila posebna 

komisija, mestni magistrat pa je predpis razglasil.324

- Janez (v viri Johan) Dolenc (1845 - 1891);325 ukvarja se tudi s točenjem; v hiši tradicija 

pekov Šmon; Mesto 119

- Galjot Johan; Mesto 34326

- Franc Globočnik: tudi trgovec; Mesto 173327

- Mihael Hafner, tudi gostilničar; Mesto 146328

- Josef Kovač; Mesto 7329

- Anton Kumer, Mesto 136330

- Franc Kumer ('0*1866); nato sin Ivan (v viru Johan) Kumer (1868 - 1912); v hiši stalno 

pekarija in gostilna; Savsko predmestje 31331

- *Ivan Pogačnik (1841 - 1851); tudi gostilničar; Savsko predmestje 26332

- Franc Prevc; tudi gostilničar; Kokrsko predmestje 21333

- Valentin Rozman; tudi gostilničar; Kokrsko predmestje 34334

- Jakob Šmajd\ tudi slaščičar; Mesto 163335

324 Vasilij Melik, Nekaj o cenah, plačah in kulturi v predmarčni dobi, ZČ, 1985, št. 1-2, letnik 39, str. 68.
325 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 410 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652, a. e. 682. 
NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1868 in 1869 kot priča.
326 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja. Pod tem naslovom je vpisana 
Helena Gogala.
327 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 419 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652 in a. e. 
4127 - v seznamu davkov na stanarino-je navedena Elisabeta Globočnik.
328 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 405 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652, a. e. 415 in 
a. e. 697.

NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1867 omenjen Janez Kovač, pek, ki seje poročil z Mario Žerovnik, vdovo, rojeno 
Kavčič iz Mesta 7. V istem viru je leta 1869 omenjen kot ženin Marije Bidovc (hči trgovca). Krstna knjiga Kranj, leta 
1867 kot oče. V viru iz leta 1866 (ZAL,občina Kranj (KRA - 2), ,a. e. 652) je na seznamu pekov navedena in podpisana 
Marija Žerovnik. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja, pod tem naslovom je omenjena le Marijo Žerovnik.

ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652. NŠAL, Poročna knjiga Kranj, je večkrat omenjen kot poročna priča.
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1933, str. 419 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652 in a.e. 759 

- pod naslovom Savsko predmestje 7. NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1859 kot priča. AS, RFZK, Alphabetisches ..., je 
Kummer živel v Savskem predmestju 31. Pod naslovom Savsko predmestje 7 je vpisan Zaplotnik Jožef - čevljar.

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 416. AS, RFZK, Alphabetisches ..., je pod tem naslovom 
vpisan Aleksander Feldner.
' Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 394 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.

334 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
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- Maria Žerovnik, vdova, prevzela obrt po možu; tudi gostilna; Mesto 7335 336

Pivovarji
- Jakob Jalen, Kokrsko predmestje 28337 338

Prvotno je bila to kapucinska cerkev zgrajena v 17. stoletju. Kasneje je bila preurejena v

skladišče in hlev. Sele J. Jalen je leta 1839, koje kupil stavbo, prizidal nov trakt k cerkvi za

pivovarno. Hči Kristina, ki je bila žena trgovca Roosa (Roša) je leta 1871 prezidala stavbo 
• 338v stanovanje.

- Anton Mayr (‘u‘1844); nato sin Peter Mayr (1844 - 1886); tudi gostilničar; Mesto 112. 

Pivovarno je imel ob Savi; Savsko predmestje 47339

V petdesetih letih je kupil Peter Mayr pivovarno v Mestu 3. Od leta 1846 so bili v tej hiši 

prostori kazine. Od leta 1863 je bila v njej narodna čitalnica, ki se je v sedemdesetih letih 

preselila, leta 1877 pa zopet vrnila nazaj k »Peterčku«.340

- MaurilMayr. Savsko predmestje 10341

- Tomaž Trebar; Savsko predmestje 17342

- Kraljeva pivovarna;343

KARTA MESTA 6: Prikaz hiš živilske obrti

335 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 388 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 450, a. e. 652.
330 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 420. ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
337 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 424.
338 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 424.
339 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 409, Jože Žontar, Kranj in njegova okolica v prvi polovici 
19. st., Kranjski zbornik 1970, str. 298. NŠAL, Poročna knjiga Kranj, večkrat je omenjen kot priča. Krstna knjiga Kranj, 
leta 1867 kot oče. AS, RFZK, Alphabetisches ..., je vpisan pod naslovom: Mesto 112 in Mesto 3.
340 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str 408.
341 Borivoj Repe, Knjiga o pivu, Mediacarso, Ljubljana 1993, str. 48. AS, RFZK, Izpisek hiš ..... , hiša je pod tem
nasovom označena kot krčma.
342 Borivoj Repe, Knjiga o pivu, Mediacarso, Ljubljana 1993, str. 48. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja, pod 
tem naslovom je navedena Antonia Trebar.
343 Borivoj Repe, Knjiga o pivu, Mediacarso, Ljubljana 1993, str. 48. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja.
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4.1.10. KEMIČNE OBRTI

fflilarji *n svečar ji
. *Maks Fock (1M859); nato sin Maksimiljan Fock (1859 - 1883); tudi lastnik trgovine na 

drobno; Mesto 169344 

. Andrej Hauptman; Mesto 106345 

. Ivan Gonce (do 1865); Mesto 62346 

- .Janez Šifrer: Mesto 107347 348

4.1.11. GRADBENE OBRTI

Dimnikarji
348- Blaž Ušmk. tudi trgovec z lesom; nato Katarina Usnik, Mesto 98

- Viljem Gogala; Kokrsko predmestje 38349

Kamnoseki
- Lovro Puhar (1841 - 1890); Mesto 79 350

- Ferdinand Puhar; Mesto 131351

- Anton Rešek; Mesto 82352

344 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 425 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 504, a. e.774. 
NSAL, Poročna knjiga Kranj, večkrat kot priča. Krstna knjiga Kranj, leta 1867 kot boter.
345 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 408 in imenik naročnikov Mohoijevega koledarja za leto 
1872 -je omenjena Marija H. kot svečarjeva vdova. AS, RFZK, Alphabetisches ..., pod tem naslovom omenjena 
Hauptman Marija.
346 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 396:1. Gonce je omenjen pod naslovom Mesto 59. ZAL, 
občina Kranj (KRA - 2), a. e. 4127: v viru označeni Johan Gonce je živel v Mestu št. 62. NŠAL, Poročna knjiga Kranj, 
leta 1851 kot poročna priča. AS, RFZK, Alphabetisches ..., pod naslovom Mesto 62 je vpisan Fidel Konc (klobučar), pod 
Mesto 59 pa Vincenc Šumi.
34' ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 774.
348 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 421 in imenik naročnikov Mohoijevega koledaija za leto 
1870.
349 ZAL, občina Kranj, (KRA - 2), a. e. 682 in NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1857 kot ženin. AS, RFZK, 
Alphabetisches ..., ga ne omenja. Po tem naslovom je vpisana Golob Kristina.
350 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 414.
351 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 759. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja, pod tem naslovom je živela 
Pollak Ludvika.
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Steklarji

, Anton Ahčin (1844 - 1866); nato Franc in Marija Ahčina tudi trgovca; Mesto 154352 353

Zidarji
. Josef Štirn; Kokrsko predmestje 67354

. *Janez (Ivan v literaturi) Sekne (do 1869); tudi tesar; Mesto 86355

4.1.12. POLIGRAFSKE IN UMETNOSTNE OBRTI

Kiparji, slikarji
- Jose f Egartner, Mesto 52356 *

- *Franc Götzl (‘u* 1855); slikar; Alojz Götzf slikar (1879); Mesto 653:>7

- *Franc Goetzl (1865); slikar; Mesto 127358

- Karel Goetzl (1853 - 1892); kipar; Mesto 23359

KARTA MESTA 7: Prikaz hiš svečarjev, milarjev, kiparjev in 

slikarjev, kamnosekov, zidarjev, dimnikarjev in steklarjev

352 NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1865 kot ženin pod naslovom Mesto 82. Krstna knjiga Kranj, leta 1869 kot oče pod
pod naslovom Kokrsko predmestje 23, leta 1870 pa pod Mesto 161. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja. Pod 
naslovom Mesto 82 je označen Puhar Jakob, pod Kokrsko 23 Klančnik Gregor in pod Mesto 161 Skaler Marija.

3 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 407 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e.840, a. e. 774 in 
æ e. 4127. AS, RFZK, Alphabetisches ..., je vpisana podnaslovom Mesto 154.

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 397. NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1867 kot oče pod 
naslovom Kokrsko predmestje 7, leta 1869, tudi kot oče pod naslovom Mesto 144. AS, RFZK, Alphabetisches ..., je pod 
tem naslovom omenjena Bistan Marija. Pod Kokrsko predmestje 7 je vpisana Marjana Šimnovc, hiše Mesto 144 ni 
navedene.

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 395.
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 395. ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 4127: naveden je 

njegov dedič brez imena. NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1854 kot priča.
358 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 396, 397. NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1867 kot oče.

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 402. AS, RFZK, Alphabetisches ..., pod tem nalovom je 
vpisana vpisana Maria Goetzel - po vsej verjetnosti vdova.
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4.1.13. OSTALE DEJAVNOSTI

V mestu so se ukvarjali še z drugimi dejavnostimi, ki jih ne moremo šteti k obrtem. So pa 

vseeno del takratnega življenja in imajo (npr. lekarnar) tudi pomembno vlogo za mestna 

dogajanja.

Poštarji
- Jožef Škarja (frl 861); Kokrsko predmestje 29359 360

- Karl Škarja; Mesto 3361

- Nikolaj Vistan (1844 - 1873); Mesto 51362

Kočijaži

- * Jakob Avman (do 1854); nato Mihael Zevnik (1854 - 1871); Mesto 25363

- Janez Gradišar (fr 1860); Mesto 63364

- *Primož Pernic (1826 - 1856); tudi pek in voznik; Mesto 83365

- Franc Sire; Mesto 28366

- *Matej Skalar (1838 - 1857); Mesto 161367

Grobarji
- *Luka in Elizabeta Zupan (1826 - 1860); Mesto 26368

359 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 422: prikupil je tudi hišo Mesto 24 in združil v eno stavbo. 
ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 415: leta 1853 je dobil obrtno dovoljenje.
360 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 409: Hči Gabriela je leta 1869 odprodala velik hlev za hišo 
Antonu Rakovcu - trgovec. ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 4127. AS, RFZK, Alphabetisches ..., je pod tem 
naslovom vpisana Gabriela Skaria.
361 NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1873 kot oče. AS, RFZK, Alphabetisches ..., pod tem naslovom je vpisan Peter 
Mayr.
302 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 394. NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1856 kot poročna 
priča in leta 1857 kot ženin.

03 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str 422. AS, RFZK, Alphabetisches ..., pod tem naslovom je 
vpisana Mihaela Sajovic.

0 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 4127. AS, RFZK, Alphabetisches ..., je pod tem naslovom vpisan Alojz Götzl.
° Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 396. AS, RFŻK, Alphabetisches ..., je pod tem naslovom 

vpisan Triller Andrej.
00 NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1869 kot oče. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja. Pod tem naslovom je 

navedena Kavčič Ana.
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 387. AS, RFZK, Alphabetisches ..., je pod tem naslovom 

vpisana Marije Skalar.
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Vrtnarji
. * Anton Legat (1863 - 1866); Mesto 80368 369

policaji
- Anton Bradaška; Mesto 114370

- Jožef Effenberger; Mesto 5 7371

- Mihael Puhar (1863 - 1866); Mesto 80372

Lekarnarji

Prva stalna lekarna je v mestu nastala leta 1787, ki jo je vodil lekarnar Karel Nič. Prve 

lekarne na Slovenskem so bile samostanske, kjer so redovniki pripravljali zdravila iz zelišč. 

Tam, kjer javnih lekarn ni bilo, so samostanske delovale do odprave samostanov ob koncu 

18. stoletja. Prve javne lekarne so nastale v obmorskih krajih (Koper, Piran). Ustanavljanje 

lekarn so podpirali tudi kranjski in štajerski deželni stanovi. Lekarnarjem so podeljevali 

naziv državni lekarnar, jim dajali posojilo in jim izplačevali 50 goldinarjev. Mnogi 

lekarnarji niso bili slovenskega rodu, večinoma so bili tujci, ki so se na Slovenskem 

udomačili in dosegli pomembna mesta v javnih službah.373

Tako tudi kranjski lekarnar Sebastijan in njegov sin Dragotin Šavnik (Mesto 137)374, kije 

bil aktiven na različnih področjih. Bil je župan, poverjenik Slovenske matice in njen član. 

Med njenimi člani se kot lekar označuje tudi Šavnik Sebastijan (Mesto 85) od leta 1867. 

Med člani je bil od leta 1871 tudi farmacevt Maček Simon.375

368 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 390. AS, RFZK, Izpisek hiš..., v tej hiši je bila bolnišnica.
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 414. AS, RFZK, Alphabetisches ..., pod tem naslovom je 

vpisan Puhar Mihael, policaj.
0 NŠAL, Poročna matična knjiga Kranj, leta 1868 kot ženin pod tem naslovom. AS, RFZK, Alphabetisches ..., pod tem 

naslovom je vpisan Gabriel Škarja. Pod hišno številko 115 pa Bradaška Marija.
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 395: značilna za hišo je bila deljena posest. Prvo 

nadstropje je bilo v Tiringeijevi lasti, lastnica pritličja je bila v tem času Marija Effenberger.
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 414 in NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1866 kot ženin. 

Krstna knjiga Kranj, leta 1867 kot oče.
373 Enciklopedija Slovenije, MK, Ljubljana, 1992, str. 120.

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 413.
Imenik Slovenske matice od leta 1865 - 1873.
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Lastništvo lekarn je bilo dedno, strokovno delo je moral voditi nameščenec, t.i. farmacevt 

sotrudnik. V Kranju je bil to Simon Maček, saj je bil v seznamu naročnikov 

Mohoijevega koledarja označen kot lek. pomočnik.377

Pred prvo svetovno vojno so lekarnarji morali biti člani lekarniških gremijev, ki so bili leta 

1832 ustanovljen za Kranjsko.378

Ob koncu poročila Trgovsko obrtne zbornice za Kranjsko za leto 1853 je omenjeno 

Društvo za pomoč bolnim, trgovskim in apotekarskim pomočnikom (Handlungs- und 

Apothekargehilfen Kranken Institut), v katerem je bilo 125 članov.379 Leta 1856 se je to 

društvo imenovalo drugače in sicer Trgovsko pomočniško in bolniško društvo (Handlungs 

- und Krankenverein). Namen tega združenja, ki je obstajal že od leta 1836, je bil poleg 

negovanja bolnikov tudi nudenje različnih pomoči potrebnim apotekarskim pomočnikom in 

bolničarjem. V združenje so bili lahko vključeni vsi v sosednjih deželah živeči apotekarski 

pomočniki ali bolničarji, ki še niso bili stari 40 let.380

5. PRIKAZ OBRTNE USMERJENOSTI MESTA 

OKOLI LETA 1867

5.1. KARTA MESTA

Na karti mesta iz leta 18 6 7381 je okviren prikaz razporeditve obrtniških hiš.

V ohranjenih kartah mesta hišne številke niso označene, zato sem si pri določitvi le - teh 

pomagala s karto objavljeno v knjigi Zgodovina mesta Kranja,382 reambuliranim 

franciscejskim katastrom in delovodniki iz leta 1867.383

0 Enciklopedija Slovenije, MK, Ljubljna, 1992, str. 120.
" Imenik Mohoijevega koledaija za leto 1871, str. 102.

378 Enciklopedija Slovenije, MK, Ljubljnana, 1992, str. 120.
NM, Bericht der Handels - und Gewerbekammer für das Kronland Krain in den Jahren, 1853, str. 46. 
NM, Bericht der Handels - und Gewerbekammer für das Kronland Krain in den Jahren, 1856, str. 87. 
AS, RFZK, Alphabetisches...,Häuser - Verzeichnis..., Izpisek hiš..., Parcellen Protokol...

‘ Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939.
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prikazana karta je le približni prikaz stanja leta 1867, saj sem pri razvrščanju obrtnikov 

naletela na vrsto ovir, ki so mi onemogočile natančno izdelavo karte:

. Nekaterim obrtnikom hišne številke ni bilo mogoče določiti. To seje zgodilo tam, kjer je 

bil naslov v viru, v katastru pa ne. V seznamu je pod opombo napisan vir ali literatura, kjer 

seje to ime pojavilo.

• Nasprotujoči podatki v virih in v katastru. Pri istih obrtnikih so bili podatki o naslovu v 

virih in v katastru povsem različni. Tako so se pri nekaterih osebah razlikovali celo podatki 

v naslovu v krstni ali poročni knjigi iz istega leta kot je bil reambulirani kataster. V takih 

primerih je v imeniku napisan katastrski naslov, naslov iz vira pa je označen v opombi.

• Neskladje se je pojavilo tudi pri samih imenih. V virih omenjeni obrtniki so bili 

imenovani drugače kot v katastru (Johan v virih, v katastru Ivan ali Janez). Podobne težave 

so bile tudi pri priimkih. V imeniku je v oklepaju napisano ime, ki je bilo napisano v viru.

• Pri nekaterih obrtnih dejavnosti so viri z imeni starejši in jih tudi ni bilo mogoče najti v 

reambuliranem franciscejskem katastru iz leta 1867.

5.2. RAZPOREDITEV OBRTNIŠKIH HIŠ V MESTU

Do osemnajstega stoletja se je mesto razvijalo v okvirih obzidja. Zunaj mestnih vrat so 

nastajale hiše in delavnice obrtnikov, vezanih na vodo in promet, ki je potekal skozi mesto. 

Zato je ob Savi in na prostoru med mostom in spodnjimi vrati že zgodaj nastalo naselje 

usnjarjev, barvarjev, mlinarjev, kovačev in drugih rokodelcev.* 384

V reambuliranem franci scejskem katastru iz leta 1867 so stavbe pod rubriko »vrste« v 

mestu skoraj vedno imenovane »hiša«, izjema so le bolnišnica, fara in grad, na karti pa tudi 

mesnica. V Kokrskem predmestju sta omenjeni dve gostilnici, kovačnica ter mlin za žito.

V Savskem predmestju pa je omenjena cestninska hiša, amerikanski mlin, mlin za žito, 

gostilnica ter krčma.385

Hiše posameznih obrti so bile prikazane na prejšnjih straneh. Na podlagi le - teh, lahko 

ugotovim, da so se obrtniki največkrat naseljevali tam, kjer so imeli najboljše pogoje za

"^83 AS, RFZK, Alphabetisches...,Häuser - Verzeichnis..., Izpisek hiš..., Parcellen Protokol...
384 Cene Auguštin, Poglavitne črte urbanističnega razvoja starega Kranja, 900 let Kranja, 1960, str. 172.
385 AS, RFZK, Izpisek hiš...
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izvajanje obrti. Posebej se to kaže pri kovačih in krznarjih. Njihove hiše so se nahajale v 

Savskem predmestju.

Savsko in Kokrsko predmestje sta se nahajala zunaj mestnega obzidja in bili tako nekoliko 

odmaknjeni od središča. Kljub temu sta za obrtnike imeli ugodno lego. Mejili sta na reki 

Savo in Kokro, kar je predstavljalo ugodne pogoje živilskim obrtem. Dva mlina sta se 

nahajala v Savskem in eden v Kokrskem predmestju.

Podoba obrtnikov v Kokrskem predmestju je v primerjavi s Savskim bolj pisana. Svojo 

obrt je v tem delu mesta med drugimi opravljal edini urar.

Ostale obrtniške hiše so bile razporejene po celem mestu, nekatere v bolj oddaljenih 

predelih mesta.

Dejstvo, da je število rdeče pobarvanih hiš na karti veliko, kaže na razširjenost obrtne 

dejavnosti v mestu.

Karta mesta 8: Prikaz obrtniških hiš okoli leta 1867
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6. GOSTILNICARSTVO

6.1. UVOD

(jostilničarstvo je bilo na podlagi že omenjene delitve obrtnih dejavnosti posebna panoga. 

Za mesto Kranj je bila to ena izmed najštevilčnejših dejavnosti. Zaslužek gostilničarjev ni 

bil velik, zato so številni to dejavnost združevali z obrtjo. Na ta način so se mnogi lahko 

obdržali v kriznih časih.386

Hkrati je bila gostilna387 prostor, kjer se je odvijalo družabno življenje. Slavka Ložar je v 

svojem delu o novomeških gostilnah med drugim navedla številna dejstva, ki veljajo tudi 

za Kranj: »V večjih krajih se je v gostilni zbirala trška »gospoda«, tako učitelji, orožniki, 

fmancarji obrtniki in drugi. Mestni pohajači in razni originali so bili stalni gostje, zadnji le 

bolj zato, da so ujeli koga, ki je omočil njihova, vedno suha grla. Tudi nadležnih beračev in 

raznih potepuhov ni manjkalo, obratno, bilo jih je kar precej; svoj stalni prostor pa so imeli 

v veži ali v gostilniški sobi za vrati.«388

»Gostinski lokali so bili ob koncu prejšnjega stoletja mnogo bolj kot danes središče 

družabnega življenja v mestu. Ljudje lokalov namreč niso obiskovali le zaradi hrane in 

pijače, temveč predvsem iz potrebe po druženju in pogovoru s prijatelji in znanci. Kajti, kot 

je že pred več kot sto leti zapisal pisatelj Janez Trdina: »Samo zaradi lakote in žeje gre 

Slovenec malokdaj v krčmo, žene ga tje hrepenenje po zabavi, po društvu in kar je z 

društvom v zavezi.« Zato se v številnih lokalih v mestu in okolici ni le jedlo in pilo, temveč 

tudi na veliko politiziralo, plesalo, pelo rajalo in zabavalo.«389

Zakon iz leta 1840 (guberialni razglas z 22.5.1840) je med drugim ločeval gostilne s hrano 

in prenočišči od navadnih točilnic, ki niso smele prenočevati tujcev. V Kranju jih je bilo 

leta 1853 sedem: Johan Mavril Mayr, Jakob Jalen, Matevž Mayr, Anton Hafner, Johan

Slavka Ložar, Stare gostilne, Dolenjska založba, Novo mesto, 1991, str. 19.
gostilna - gostinski lokal v katerem se streže z jedmi in pijačami (SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, str. 251).
Slavka Ložar, Stare gostilne, Dolenjska založba. Novo mesto, 1991, str. 18.
Janez Cvirn, Kri v luft! Čreve na plot!, Oris družabnega življenja v Celju na prelomu stoletja, 1990, str. 26.
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gapt. Mayr, Ignacij Gogala in Franc Prevc.390 * V mestu so bili številni t. i. »pušelšanki« -

vinotoči, ki so obiskovalcem nudili pijačo in hrano. Njihovo natančno število je težko
• • 391 

ugotoviti.

pr. Vošnjak je v svojih Spominih opisal čas med leti 1859 - 1861, ki ga je preživel v 

Kranju. Živel je v gostilni gospe Šifrerjeve, kjer je imel kosilo. Zvečer pa je zahajal k 

»Stari pošti«, kjer je vsak imel svoj poseben vrček za pivo. Večkrat so se pogovaijali o 

Prešernu, o katerem mu je največ govoril trgovec Killer. Le - ta je večkrat posedal s 

pesnikom pozno v noč. Dr. Vošnjak se je največkrat pogovarjal s Florianom, ki je imel 

vedno kaj zanimivega za povedati in bil živa kronika mesta.392

Najboljši obiskovalci gostiln so bili sejmarji, posebno še v krajih s sejemskimi pravicami. 

Gostilničarjem so polnili žepe številni prodajalci živine in drugega sejemskega blaga, 

kramarji, prekupčevalci, mešetarji in seveda tisti, ki so na sejmu kupovali. Na sejemski dan 

so imele tudi obcestne gostilne »dober kup«. V njih so se na poti domov ustavljali sejmarji 

in zapravljajli denar, ki so ga zaslužili s prodajo. Kmetje, ki svoje živine niso mogli prodati 

na sejmu, so to poskušali storiti na poti domov. Na sejmu iztrženi denar je kmet večinoma 

pustil pri trgovcih in davkarjih, kjer je kupil blago za obleko in usnje. Med tem se je 

okrepčal v gostilni, na koncu pa je, kot je bila navada, vse skupaj zalil.393

Kot sem že omenila, je bilo mesto pomembno zaradi žitne trgovine in sejmov. Kranjci so 

bili zaradi tega znani po vsej deželi, v mesto pa so prihajali ljudje iz različnih krajev. 

»Letne sejme v Kranju so na novo uredili leta 1839: od tedaj jih je bilo na leto pet, eden 

spomladi, po dva poleti in jeseni. Poleg letnih je bil v Kranju vsak ponedeljek tedenski 

sejem. Ti so bili pomembni zato, ker so trgovci pripeljali različno žito, največ pšenico ter 

svinje in slanino. Žito so nakupovali deloma v okolici in v Ljubljani, svinje in slanino pa na

æ Gorazd Stariha, Zgodbe o Kranjčanih kot jih je pisalo življenje v prejšnjem stoletju, Kranjski zbornik, 1995, str. 113. 
Janez Cvim, Kri v luft! Čreve na plot!, Oris družabnega življenja v Celju na prelomu stoletja, 1990, str. 30.

vinotoč - točilnica, prodajalna vina zlasti za pitje zunaj lokala (SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, str. 1515).
Josip Vošnjak, Spomini, Slovenska matica, Ljubljana 1905, str. 67, 74.

' Slavka Ložar, Stare gostilne, Dolenjska založba, Novo mesto, 1991, str. 10,11.
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fjrvaškem in Štajerskem. V prvi polovici XIX. stoletja je bil v primerjavi s kranjskim 

ljubljanski žitni sejem še pomembnejši, potem gaje pa kranjski daleč prekašal.«394

V že omenjenem delu Ložarjeva piše, da »pretepi v gostilni niso bili nič nenavednega. 

Izzvali sojih vedno isti pretepači, ki so prišli v gostilno izzivat »na aufbiks«, »na korajžo«; 

pretep je nastal v razgretih glavah zaradi preobilo pijače, zaradi deklet, raznih žaljivk, pa 

tudi političnih nasprotij. Gostilničarje navadno tako druščino, če ji je bil kos, »spehal skozi 

vrata ali pa koga poslal po »vahtmajstra« (načelnika straže - orožnika). Ravs se je 

največkrat nadaljeval in končal pred gostilno.«395

V ohranjenih protokolih kranjske »mestne pisarnice« je omenjenih vrsto pretepov v 

kavarnah in gostilnah, ki so se končali z denarno ali z 48 urno zaporno kaznijo. Večina pa 

seje končala z obljubami kaznovanih, da v prihodnje ne bodo več razgrajali.396

Mestni strežaj Anton Bradaška je večkrat moral sestavljati zapisnike o neprijetnih 

dogodkih, zato so njegove izjave, ki so ohranjene v zapisnikih mestne pisarne, lepa slika 

nočnih kronik. Posredoval je ne le pri razgrajanjih, pač pa tudi pri odkrivanju tujcev in v 

pretepih. V te so bili večkrat vpleteni tudi kranjski obrtniki ali njihova mladež. Tako je bil 

na primer Mesnerjev Martin (urarjev sin) znan po tem, da »on rad boje iše in dela,« ter »da 

je enga z enem kamnom po glavi udaril, da bo težko kaj žnjim več.«397

Ohranjene prošnje nam pričajo, da so v tem času v mestu točili pivo, žganje ter vino. 

Ljudje pa v krčmah niso samo pili, pač pa tudi jedli, za kar so gostilničarji morali pridobiti 

oblastno dovoljenje.398 Zaradi tega je bil ovaden Franc Pipan, ki je imel sicer pravico točiti 

vino čez cesto. Oblast pa mu je očitala: «Slišati je, da imate Vi goste tudi, kteri se pri Vas 

derjejo in kterim tudi jedovje dajete. Tega Vi niste opravičeni in se Vam v prihodnji 

prepoveduje.«399

94 Jože in Majda Žontar, Kranj v Prešernovem času, rokopis, Prešernovi dnevi v Kranju, simpozij, 2. - 5. februar 1999. 
Slavka Ložar, Stare gostilne, Dolenjska založba, Novo mesto, 1991, str. 18, 19.

396 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 680.
397 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 680.
398 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 682, a. e. 697.
399 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 697.
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jz izjav krčmarjev, ki so se v mestni pisarni morali zagovarjati, je na primer Marija 

Šimnovic povedala, daje gost »en polič vina pil in nekaj večerjal.«400 

Točenje je pomenilo prodajo žganih alkoholnih pijač, ki so primerne za pitje samostojno ali 

z dodatkom. Sem so sodili špirit, žganje, rum, liker... Davkom je bilo podvrženo zlasti 

točenje sedečim ali stoječim gostom, točenje čez cesto v poljubnih majhnih količinah, če je 

šlo za točenje alkoholnih pijač v nezaprtih posodah v višini najmanj 1/8 in trgovanje s 

tovrstnimi pijačami v nezaprtih in zaprtih posodah.401

Leta 1852 je bilo v Novicah v nadaljevanjih kar nekaj člankov, ki so ljudi seznanjali o 

hudih posledicah prekomernega uživanja pijač, ki človeka opijanijo, še posebno pa 

žganja:402 »Vsaka reč nezmerno vživana je škodljiva, - ni pa reči, ki bi bila bolja škodljiva 

kakor je žganje, ako ga človek pije vsak dan, ali le včasih pa takrat nezmerno, ali že v 

mladih letih. Žganje je močan vinski cvet, ki čeravno z vodo zmešan tako prešine vse ude 

in vso kri človeka, kakor vsaka druga strupena reč, s katero ima nar veči enakost, ker tudi 

strup, ki življenje spodkopuje ali celo mahoma konča, zamore v rokah zvedeniga zdravnika 

in ob pravim času dobro zdravilo biti.

Ravno tako je z žganjem. Če zdelan postaran človek za zajterk ob hudim delu majhin 

kozarček žganja povžije, mu ono podrega oslabljene čutnice in jih poživi, da se zdelani 

starček bolj močniga čuti, - kakor hitro pa žganje večkrat na dan pije ali če ga na enkrat čez 

mero vseka, je pa preč ob moč, žganje mu čutnice tako zdraži, da poslednjič še ob to malo 

moč pride in se celo tresti začne.

Ako se pa clo že mlaji človek žganja loti, mu je vsaka kaplja strup, ki začetka bolj na 

skrivnim in po tatinsko svojo strupeno moč v truplu širi, dokler se očitne znamnja ne 

pokažejo.«403

400 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 682. Marija Šimnovic je bila krčmarica v Mestu 116. Po RFZK je bila luša v lasti 
Florijan Katarine.

Ernst Mischler, Josef Ulbrich, Österreichisches Staatswörterbuch, Wien 1895, str. 1029.
402 Novice 1852, št. 26, str. 102 in Novice, 1852, št. 27 - 30.
403 Novice 1852, št. 26, str. 101.
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6.2. ZAKONSKA UREDITEV GOSTILNIČARSTVA

»Kakor za vse obrtnike, so od nekdaj tudi za gostilničarje veljale z zakonom določene 

pravice pa tudi dolžnosti. Tako so bili leta 1868 »O malej obliki na svitlo dani zakoni 

(postave) in ukazi za Kranjsko GOSTILNIČARSTVO ALI OŠTIRSTVO«, ki po 28. členu 

zakona navaja tele pravice gostilničarjev:

a) tujce pod streho jemati;

b) jedila na prodaj imeti;

c) upijančljivo pitje točiti razun žganja;

d) žganje točiti;

e) kuhano kavo (kofe); drugo gorko pitje in pa druge hladivne in krepčavne jedi in pijače 

prodajati.«404 405

Zakonske ureditve so se v Kranju večkrat kršile. Zaradi neopravičene prodaje žganja so se 

vrstile pritožbe.403 Jožef Jenko, Matevž Ros, Franc Omerza, Viljem Gogala in Janez 

Kovač.406

V številnih ohranjenih zapisnikih sej občinskega odbora so obravnavane prošnje za 

dovoljenje tovrstne dejavnosti. Mnoge so bile zaradi različnih razlogov zavrnjene. Na 

podlagi delovodnikov je bilo v letih 1861 - 1875 v Kranju vloženih 67 prošenj za gostinsko 

obrt, odobrenih pa 43.407

Izgledi za opravljanje tovrstne obrti niso bili tako ugodni. Lokalne potrebe so bile pokrite. 

Številni niso bili sposobni sami voditi gostilne in so jo zato raje dali v najem. Tako na 

primer Franc Stare. Župan gaje opomnil, da mora krčmo dati poštenim gospodarjem, sicer 

mu jo bodo vzeli. V tej zloglasni gostilni seje dogajalo marsikaj, od kaljenja nočnega miru, 

do tega, da so jo obiskovali zlasti lumpi in malopridneži. Pritožbe v zvezi s to gostilno so 

šle do okrajnega sodišča.408

404 Slavka Ložar, Stare gostilne, Dolenjska založba, Novo mesto, 1991, str. 9.
405 ZAL-, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 697.

ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 714. krčma - preprost gostinski lokal v katerem se streže navadno samo s pijačami 
(SSKJ, DZS, Ljubljna 1994, str. 449).

Gorazd Stariha, Iz manj znanega kranjskega življenja v prejšnjem stoletju, Kronika, 1993, letnik 41, št. 3, str. 155. 
Gorazd Stariha, Zgodbe o Kranjčanih kot jih je pisalo življenje v prejšnjem stoletju, Kranjski zbornik, 1995, str. 116 -

119.
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Vloga Jerneja Pogačnika o zakupu svoje krčme Martinu Čebašku ni bila odobrena. V hiši 

namreč ni bilo ene same primerne sobe, vsa hiša je bila v zanikrnem stanju. Gnojišče je 

bilo zaslediti po vseh prostorih.409 Prošnja Janeza Pogačnika, da bi v zakup vzel hišo v

Mestu 192, je bila prav tako odbita, ker ni bila spodobna za krčmo, zaradi zanikrnega stanja
, , .v 410cele hiše.

V zvezi s podelitvijo dovoljenja za odprtje krčme Jakoba Sajovica je mestni odbor ugotavil, 

da se mora županstvo obvarovati krčem, ki bi bile zbirališče za ljudstvo slabega značaja. 

Dopis se konča z ugotovitvijo, da »bi bilo veliko bolje za srenjo in ljudstvo, da bi takem 

krčmarjem, kterih je žalibog veliko preveč, pravice odvzel«.411

Občina je odsvetovala podelitev gostinske obrti tudi Danijelu Killerju, kije bil med drugim 

naznanjen zaradi neprijavljenega točenja žganja.412 Policijska sluga Bradaška in Puhar sta 

pri njem zasačila soldate pri pijančevanju. Pijačo so morali prepustiti možem postave, zato 

je sin Danijel Killer začel zmerjati Bradaška, češ daje na ta način ob 90 krajcarjev.413 

»Daniel Killer in sinovi so bili nekakšni kranjski Daltoni. Vedno so bili v sporu s policijo, 

če je kje kaj zmanjkalo so vedno prišli pogledat k njim.«414 Ovadeni niso bili samo zaradi 

zmerjanja mestnega strežaja, pač pa tudi zaradi tatvin in pri njih najdenih prostitutk.415 

Nasploh je družina Danijela Killerja delala sramoto imenu Killer, ki je bilo drugače 

priimek uglednih kranjskih meščanov. V tem času je namreč živel tudi Viljem Killer, ki je 

bil trgovec in občinski odbornik.416

Da je bilo število dobrih krčem res majhno, dokazuje dovoljenje Tomažu Pavšlerju za 

podelitev krčme, češ da »na dobrih krčmah pomanjkanje.«417

409 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 697.
410 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 697.
411 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 682.
412 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
413 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.

Gorazd Stariha, Iz manj znanega kranjskega življenja v prejšnjem stoletju, Kronika, 1993, letnik 41, št. 3, str.
Gorazd Stariha, Iz manj znanega kranjskega življenja v prejšnjem stoletju, Kronika, 1993, letnik 41, št. 3, str.
Gorazd Stariha, Iz manj znanega kranjskega življenja v prejšnjem stoletju, Kronika, 1993, letnik 41, št. 3, str.

160.
160.
160.
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6.2.1. Gostilničarska pravila* 418

Leta 1868 so bila izdana »Pravila, kterih se imajo držati gostilničarji, krčmarji, žganjarji in 

kavanarij v občini Kranjski.«419 Napisana so v slovenskem in nemškem jeziku. Izdana so 

bila 18.11. 1868, tiskana pa v Egerjevi tiskalnici v Ljubljani. Viseti so morala na vidnem 

mestu, v nasprotnem primeru je sledila denarna kazen. Celoten tekst je razdeljen na štiri 

dele:

Igralništvo

Gostilničarji, krčmarji, kavamarji, žganjarji so morali paziti, da se v njegovi hiši, pod 

njegovo streho, ni igralo za denar. Naštete so vse prepovedane igre. Med številnimi se 

omenjajo igre na kegljiščih ter »srečkanje«. Prepovedane so t. i. »igre na golo srečo« - 

hazardske igre, postavljanje stav ter sploh vseh iger za visok denar. Prepoved igranja je 

imelo preprosto ljudstvo, posebno pa še rokodelski pomočniki, ki niso smeli kartati in 

kegljati za denar. Dovoljeno jim je bilo igranje na svoje razveseljevanje za ceho.420 Ob 

koncu so določene kazni, ki se ob ponavljajočih kršitvah stopnjujejo. Od globe in nadalje 

celo do izgube obrtne pravice, ki se nikoli več ne podeli.421

O razširjenosti igralništva v tistem času govori pesem iz leta 1862, »Burka o kavani«:422 

Sred sobe prostorne

Je zelen biljar,

Mladenci tam naši

Keglajo za dnar.

Krog mize okrogle

Igravci čepe,

Postavljajo kamne,

Koščene, se ve!

ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 682.
418 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 682.
419 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 682.

ceha - znesek, ki se plača v gostilni zlasti za pijačo; zapitek (SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, str. 80).
421 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 682.
422 Novice, 1862, št. 29, str. 243.
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Pri mizici sledni

Igra jih le pet,

Tako ukazuje

Mečesnov več let!

Pri mizici temni

Kvartavci sede,

Pagateljna monda,

Pa flike love.

Kavana je naša,

Domači smo mi!

Če stopim skoz vrata - 

Po zelju diši.

Kazenski zakonik cesarja Franca II iz leta 1803 je že omenjal igre med raznovrstnimi 

goljufijami v zvezi z uporabo ponarejenih kock in kart pri igri ter predpisoval kazen za 

prepovedano igro. Plačati sta jo morala tako igralec kot gostitelj, tretjina pa je pripadla 

prijavitelju. Če krivec ne bi imel denarja, bi ga doletel strog zapor od enega do treh 

mesecev. Kasneje so bile sprejete dodatne uredbe in ukrepi v zvezi z igrami na srečo. Sredi 

dvajsetih let preteklega stoletja je tako izšel priročnik za sodnike, advokate in pravosodne 

uslužbence, kije konkretno opredeljeval prepovedane hazardne igre.423

V virih je omenjena cela vrsta gostilničarjev, ki so kršili postavo in bili kaznovani: primer, 

ki se je zgodil krčmi Jožefa Finka, ko so ponoči igrali igro »cvik« 424 Omenjena igra je v 

knjigi Priročnik za sodnike, advokate in pravosodne uslužbence vpisana med hazardne igre 

(Labetspiel oziroma Zwicken).425

423 Darja Mihelič, Hazard, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper 1993, str. 45,46.
424 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 682 in a. e. 697. cvik - nekdaj hazardna igra z 32 ali 52 kartami (SSKJ, DZS, 
Ljubljana 1994, str. 92).

Daija Mihelič, Hazard, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper 1993, str. 46.
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primer kavarnarja Floriana Pua, ki je dovolil igre na srečo v času nedeljske maše.426

podobno Katarina Mayr, ki je bila ovadena zaradi točenja pijač prav tako v času nedeljske
„ 427 

mase.

Tudi Jakob Sajovic je bil po mnenju občinskega odbora na slabem glasu, saj je bil igralec 
. 428prve vrste.

posebna pravila, ki so veljala za nedelje in zapovedane praznike

V pravilih so bili imenovani prazniki, na katerega se ni smelo igrati gledaliških iger. 

Občinska oblast je smela izdati dovoljenje le za posamezne praznike. Začetek in konec

plesov je bil določen, kaznovani pa so bili lahko tako lastniki gostilen kot tudi plesalci in
j • 429 

godci.

Zapiralni čas

Z razpisom deželnega namestnika za Kranjsko je bila določena policijska ura. Kavarne so 

se morale pozimi in poleti vedno zapirati ob enajstih. Gostilne so se poleti (od maja do 

oktobra) zapirale ob enajstih, v zimskem času (od novembra do aprila) ob deseti uri. V 

zvezi s podaljšanjem odpiralnega časa je lahko odločala okrajna oblast.430

Zlasti ta del uredbe se je v Kranju večkrat kršil. O tem pričajo pritožbe, ki so pogoste zlasti 

ob koncu obravnavanega časa. V zapisnikih sej občinskega odbora je ohranjenih kar nekaj 

prošenj gostilničarjev, v katerih prosijo mestno predstojništvo, naj odobri obratovalni čas 

pozmi do enajste, poleti pa do dvanajste ure.431 Ohranjenih je tudi precej ovadb »zavolj 

odprtimetja krčme čez postavno uro.«432 Tako na primer ovadba Mihaela Puharja zoper 

kavarnarja Jägerja: «Po noč od 10 do 11 sim šel v Kavarno gospoda Karola Jagerja. Ob 1 

čez polnoč napovedati, da naj kavarno zapre, kar mi je tudi obljubil, da bo storil. Ob pol

4 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 371.
ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 371.

8 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 682.
™ ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 682.
° ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 682, a. e. 697.
1 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 697.
2 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 697.
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dveh grem zopet kje gledat, če je svojo oblubo spolnil, vrata so bile zaprte, ljudi sim pa še 

nOtri čutil, in so tudi še do pol treh notri bili.«433

Številni viri nam pričajo, da so bile gostišča v Kranju dobro obiskana ne samo podnevi, pač 

pa tudi ponoči, ko so bila odprta tudi čez dovoljeno uro. Tudi takrat so dobili obiskovalci 

hrano ali pa pijačo. Zato so imeli občinski možje kar precej dela s številnimi ovadbami in 

zagovori, ki so se vršili v pisarni mestnega odbora. Že omenjena gostilničarka Marije 

Šimnovic je bila ovadena, saj je imela krčmo odprto še ob enih ponoči. Kljub opozorilu naj 

krčmo zapre, so bili gostje v njej še ob tri četrt na dve. V zagovor je krčmarica povedala: 

»jez neč ne vem, koliko je na času bilo, ki sem krčmo zapirala.«434 V spoznanju župana je 

navedeno, da so krčmarico že večkrat opomnili, zaradi tega je morala plačati 2 goldinarja 

kazni.435

V mestni pisarnici so se ob takšnih priložnostih sestali vsi vpleteni v spor. Spori so se

večkrat reševali tako, da je gostilničar plačal kazen in obljubil, da ne bo več kršil
. 436postave.

Prenočevnje tujcev

Zadnji del govori o prenočevanju tujcev. Pravico do prenočevanja tujcev imajo samo tiste 

gostilne in prenočišča, ki so imela za to ustrezno dovoljenje. Vsakega tujca, ki je v hiši 

prenočil, je bilo potrebno prijaviti na posebnih vpisnicah. V primeru, da gostilničar ni znal 

pisati, je morala to opraviti oseba, ki ji je bila določena »policijsko skrb«.437

6.3. IMENIK KRANJSKIH GOSTILNČARJEV IN 

KAVARNARJEV

Skozi celotno obdobje se skoraj na vsaki seji občinskega odbora pojavljajo obravnave v 

zvezi s podeljevanjem dovoljenj za točenje ali za odprtje gostišča.438

ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 697.
434 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 682.
435 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 682.
436 ZAL, občina Kranj (KRA 2), a. e. 682 in a. e. 697.
437 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 682.

ZAL, občina Kranj (KRA - 2), vse omenjene mape zapisnikov sej občinskega odbora.
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Za prikaz gostišč v obravnavanem času, sem uporabila seznam 40 gostilničarjev iz leta 

1866.439 V omenjenem viru so navedene hišne številke, dejavnost (vinotoč ali 

gostilničartvo) in še izvajalec te dejavnosti (osebno ali najem). V seznamu so omenjene 

tudi vdove, ki so prevzele obrt po pokojnem možu ali pa jo dale v najem. Glede na vse to 

sem gostilničarje razdelila v štiri skupine:

1) Lastniki gostišč, ki so imeli obrt na svoje ime in so delo opravljali 

sami:

- Bartholomej Babič; Mesto 1 15440

- Franc Blažej; Mesto 1 18441

- Franc Dolenc; tudi trgovec; Mesto 13 5442

- Anton Dovžam tudi mizar; Kokrsko predmestje 39443

- Kristjan Geiger, tudi kavarnar; Mesto 2444

- Franc Globočnik, tudi pek; Mesto 173445

- Ignacij Gogala (1847 - 1879); Kokrsko predmestje 24446

- Viljem Gogala; Kokrsko predmestje 3 8447

- Anton Hafner; tudi trgovec,448 nato sin Mihael Hafner', tudi pek (do 1871); Mesto 146449 *

- Janez Holzer (do leta 1862);430 nato Franc Dolenc; tudi trgovec; Mesto 13 5451

- Jakob Jalen (1817 - 1871); nato sin Jakob Jallen\ Kokrsko predmestje 26452

439 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
440 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652, a. e. 697, a. e. 4127.
441 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 409: V hiši je bila gostilna, ki seje imenovala »pri raci«. 
Lastnik hiše je bil v tem času Mihael Zupanc od 1841 - 1886. ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a e. 652 in a. e. 682: se dve 
leti kasneje omenja krčmar Jožef Fink. AS, RFZK, Alphabetisches ..., pod tem naslovom je vpisana Zupanc Helena.
442 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652. AS, RFZK, Alphabetisches ..., pod tem naslovom je vpisan Mihael Kastner.
443 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 425 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
444 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 407: Kristijan Geigerje bil trgovec in kavarnar. ZAL, 
občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
445 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652, a. e. 697.
446 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 405 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
447 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652, a. e. 697. NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1857 kot ženin. AS, RFZK, 
Alphabetisches ..., ga ne omenja. Pod tem naslovom je vpisana Golob Kristina. Leta 1869 je bil njegov naslov Savsko 
predmestje 17, kije bil naslov Antonije Trebar.
448 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a e. 415.
449 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 405. ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 479, a e. 652, a. 
e. 697.
470 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 413 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652, a. e. 697.
451 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 413, ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652 in Novice - 
oglasnik št. 16, 1868, str. 1.
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. Anton Ješe (\861 - 1869); Mesto 140452 453

. Jožef Kreuzberger, tudi trgovec; Mesto 143454 obrti ne opravlja sam

. Anton Kumer, tudi pek; Mesto 136455

. Franz Kumer; tudi pek; nato sin Ivan Kumer (1867 - 1912); Savsko predmestje 31456 

. Konrad Loker; tudi industrialec in trgovec; Mesto 13 8457 

. Peter Mayr (do 1886); Mesto 112458

. Peter Mayr, Mesto 3459

- Mauril Mayr, Savsko predmestje 1O460

- Jakob Posavc; Mesto 80461

. Franc Prevc, tudi pek; Kokrsko predmestje 21462

- Janez Rozman; tudi pek; Mesto 148463

- Janez Šifrer, tudi slaščičar ter voskar; Mesto 107464

- Jernej Svele (1859 - 1889); tudi čevljar; Mesto 100465

- Matija Štirn, Kokrsko predmestje 18466

- Leopold Vranč (od 1853); Savsko predmestje 24467

452 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 405, 403 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652, a. e. 
4127, v katerm je naslov Jakoba Jalna Mesto 130. AS, RFZK, Alphabetisches ..., Kokrsko predmestje 26 je označeno kot 
gostilnica. Sicer je lastnik hiš: Mesto 130, Kokrsko predmestje 28 in 31.
453 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652, a, e. 697.
454 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 404: Obrije do leta 1855 opravljal Gregor Romadt, nato pa 
J. Kreuzberger. ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652. AS, RFZK, Alphabetisches ..., je vpisan še pod naslovom 
Mesto 145.
455 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 413, ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652, a. e. 697. 
NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1867 kot oče.
456 Josip Žontar, Žgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 417 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652, a. e. 697.
457 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652, a. e. 4127. AS, RFZK, Alphabetisches ..., je pod tem naslovom vpisan 
Pleiweis Valentin, ki se je leta 1843 preselil v Ljubljano. Kranjski zbornik 1970, Jože Žontar, Kranj in njegova širša 
okolica v prvi polovici 19. stoletja, Kranjski zbomikl970, str., 29.
458 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 409 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652., a. e. 322.
459 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 408: V delu te hiše so bili prostori kazine, od leta 1863 pa 
prostori čitalnice, ki se je v sedemdesetih letih preselila k Jahaču, leta 1877 pa zopet nazaj k „Peterčku.“ ZAL,občina 
Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
460 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
461 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja. Pod tem naslovom je vpisan 
Mihael Puhar.
402 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
463 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 406: v hiši so bili do leta 1854 vrvarji Puharji. Po tem letu 
je gostilniško obrt opravljal J. Rozman do leta 1866. ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652, a. e. 697. NŠAL, Krstna 
knjiga Kranj, leta 1871 je tu živel Georg Kokalj, ki je opravljal gostilničarsko obrt. AS, RFZK, Alphabetisches ..., pod 
tem naslovom je vpisana Marija Rozman.
404 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652, a. e. 697 in a. e. 774.
405 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 421, ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
466 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
467 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 417, ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
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. Johan Pogačnik; Mesto?408 ima patent, vendar ne opravlja obrti

2) Vdove, ki so se ukvarjale z gostilničarstvom:

. vdova Lamberta Mavra, Mesto 170468 469

. vdova Mariana Rakove., Kokrsko predmestje 32470

. vdova Antona Roša (1842 - 1866); Mesto 48471

. vdova Johana Žerovnika ( v literaturi Ivan “u* 1865); Marija, Mesto 7472

3) Najemniki:

- Agnes Mayr, najemnik Tomaž Gregorač iz Zgornje Ljubljane (Oberleibach) Kokrsko 

predmestje l473

- TomažPavšler, najemnik Florian Proi; Kokrsko predmestje 3 6474

- Franc Stare, najemnik Jožef Fink; Mesto 121475

- Katarina Florian', najemnik Marija Šimnovic; Mesto 116476 477

- Katarina Mayr; najemnik Alojz Glavič iz Drage; Mesto 179

- Marija Mayr, najemnik Ivan Jezeršk; Mesto 182478

- Antonia Koch, najemnik Johan Korošic, leta 1869 pa M. Snediču; Mesto 191479

4) Gostilničarji, ki so se ukvarjali samo z vinotoči:

- Andrej Kreuzberger, Mesto 151480

468 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652. V tem viru je omenjena hišna številka 37. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga 
ni mogoče zaslediti.
469 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
470 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652, a. e. 697.
471 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
472 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 420. ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
473 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
474 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
475 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
476 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 409: gostilna, ki se je imenovala »pri foksnaiju« je bila v 
Mestu 116 v tem času v prvem nadstropju. ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652: Katarina Floijan je dala v najem J. 
Erženu gostilničarko dejavnost, ki pa mu je bila odvzeta. V tem času je gostilničarsko obrt že opravljala Marija Šimnovic, 
kije bila na slabem glasu. Na podlagi kasnejših ovadb zoper kršenja postav lahko sklepamo, daje v hiši delovala tudi 
kasneje. Lastnica hiše je do leta 1896 bila Katarina Florjan.
477 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652. V viru gre za hišo v Mestu 179. AS, RFZK, Alphabetisches ..., jo ne omenja, 
pod tem naslovom je vpisana Okom Katarina.
478 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652. Leta 1871 pa Josefu Rebolju.
479 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652, a. e. 697 in a. e. 4127.
480 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
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- Pjdel Kreuzberger.. Mesto 166481

- Franc Krisper\ Mesto 134482

, Janez Dolenc, točil je samo žganje; Mesto 119483

Kavamarji

Sred našega mesta

Kavana stoji,

Kavana prijetan,

Da dalječ slovi

Hilar V.484

- Kristijan Geiger, lastnik gostilne in opravlja obrt samostojno; Mesto 2485

- Karel Jäger (1868 - 1914); pritličje hiše; Mesto 18 8486

- Florijan Pua (1869); nato jo prevzame Kristijan Geiger, Mesto 181487

V kavarne so zahajali upokojenci in pripadniki svobodnih poklicev (predvsem odvetniki), 

da so ob skodelici kave prelistali časopise in se seznanili s političnim dogajanjem v 

monarhiji.488 Kavarne so svojim obiskovalcem poleg pijač nudile tudi možnost branja 

časopisov. Literat Janez Mencinger je leta 1878 sedel v kavarni in prelistaval razne

481 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652. NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1867 kot ženin.
482 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
483 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 652.
484 Burka o kavani, Novice, 1862, št. 29, str. 243.

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 407: V hiši sta pred njim delovala Anton, pek in gostilničar 
in nato njegov sin. K. Geiger, ki seje ukvaijal tudi s trgovanjem.
486 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 388. ZAL, občina Kranj, (KRA - 2), a. e. 68o. AS, RFZK, 
Alphabetisches ..., je pod tem naslovom vpisan Maurer Florian.

Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 386. AS, RFZK, Alphabetisches ..., pod tem naslovom je 
vgisana Mayr Marija.

Janez Cvirn, Kri v luft! Čreve na plot!, Oris družabnega življenja v Celju na prelomu stoletja, 1990, str. 41.

81





Časopise 489 Obiskovalci so v njih navadno naročali sladice, predvsem pa belo in črno kavo, 

Čaj, kapucin in drugo.490

6'4. RAZPOREDITEV GOSTIŠČ IN VINOTOČEV V MESTU

Na karti so označene hiše gostilničarjev iz seznama iz leta 1866. Označene so samo tiste 

hiše, ki sem jih našla v reambuliranem franciscejskem katastru iz leta 1867.

Najbolj donosne gostilne so se že od nekdaj pojavljajle v središču mest, trgov in vasi, ob 

cerkvah, v bližini sejmišč, sodišč in pokopališč, znane in dobre gostilne so stale tudi ob 

nekdanjih mitnicah, železnicah, v letoviških krajih, v priljubljenih izletniških krajih, ob 

romarskih cerkvah in v bližnji mestni okolici. V bolj odročnih krajih so bile manjše krčme 

in vinotoči (»pušelšanki«). Poseben pomen pa so imele tudi furmanske gostilne. Imele so 

velika dvorišča in prostorne hleve, tiste ob klancih pa so proti plačilu posojale svoje močne 

konje kot priprego.491

Iz karte mesta 9 je razvidno, da so bili najštevilčnejši gostilničarji v mestu, najmanj pa jih 

je bilo v Savskem predmestju. Hiše v mestu so bile razporejene zlasti ob glavni cesti oz. 

Glavnem trgu. Tudi kavami sta bili ob glavni ulici.

Karta mesta 9: Prikaz his gostilničarskih dejavnosti

Janez Mencinger, Zbrano delo 3, DZS, 1963, str. 231.
Damjan Ovsec, Oris družabnega življenja v Ljubljani od začetka dvajsetega stoletja do druge svetovne vojne, Glasilo 

društva arhitektov Ljubljane, št. 40/41, Mestni muzej Idrija, 1979, str. 30.
Slavka Ložar, Stare gostilne, Dolenjska založba, Novo mesto, 1991, str. 9,10.
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7. PREGLED VSEH OBRTNIKOV V KRANJU 
LETA 1867

TABELA 2: Število v imeniku označenih obrtnikov leta 1867 492 493

1867
š prebivalcev 2326

259
Obrtna dejavnost Obrti za izdelovanje kovinskih izdelkov Ključavničarji 2

Kovači 6
Nožar 3

Izdelovanje orodja, prevoznih sredstev Kolarji 1
Urarji 1

Obrti za oblikovanje gline, kamna, zemlje Lončarji 1
Obrti za obdelavo lesa, kosti in podobnih materialov Glavnikarji 0

Mizarji 7
Sitarji 2
Sodarji 1

Obrti za obdelovanje usnja, kož in podobnih materialov Irharji 1
Jermenarji 1
Sedlarji 1

Tekstilne obrti Barv ar ji 1
Dežnikarji 1
Kočarji 3
Vrvarji 3
Tkalci I

Oblačilne in modne obrti Čevljarji 10
Klobučarji 3
Krojači 3
Krznarji 7

Živilske in gostinske obrti Gostilne, točenje pijač 32
Kavamarji 2
Lectarji 1
Mesarji 4
Mlinarji 3
Peki 9
Pivovarji 3

Kemične obrti Milarji in svečarji 1
Gradbene obrti Dimnikarji 1

Kamnoseki 1
Steklarji 1
Tesarji 1
Zidarji 2

Umetnostne obrti Kiparji, slikarji 3

492 T • v • • *Josip Zontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 335. Število je seštevek prebivalcev v mestu (1733), v 
Kokrskem predmesju (289) in Savskem predmestju (304). Leta 1868 je na omenjenem področju živelo skupaj 2326 
prebivalcev.
493 • •

AS, RFZK, Izpisek hiš... in Häuser - Verzeichnis ...V mestu je bilo leta 1867 174 hiš, v Kokrskem predmestju 40, v 
Savskem predmestju pa 45. Skupno število hiš je bilo 259.
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TABELA 3: Obrtne dejavnosti leta 1867

Obrtne dejavnosti Št. obrtnikov
a) Kovinske obrti 11
b) Obrti za izdelovanje orodja, instrumentov in prevoznih sredstev 2
c) Obrti za oblikovanje izdelkov iz zemlje, gline in kamna 1
č) Obrti za oblikovanje in izdelovanje izdelkov iz lesa, kosti in podobnih 
materialov

11

d) Obrti za obdelovanje usnja, koz in podobnih materialov 3
e) Tekstilne obrti 10
j) Oblačilna in modna obrt 23
g) Živilske obrti 19

h) Kemične obrti 2
i) Poligrafske in umetnostne obrti 3
j) Gradbene obrti 4

SLIKA 1: Prikaz deležev obrtnih dejavnosti leta 1867

Delež obrtnih dejavnosti

27%

□ a) Kovinske obrti

0 h) Obrti za izdelovanje orodja, inštrumentov in prevoznih sredstev

□ c) Obrti za oblikovanje izdelkov iz zemlje, gline in kamna

□ c) Obrti za oblikovanje in izdelovanje izdelkov iz lesa, kosti in podobnih materialov

□ d) Obrti za obdelovanje usnja, koz in podobnih materialov

□ e) Tekstilne obrti

UJ) Oblačilna in modna obrt

□ g) Živilske obrti

□ h) Kemične obrti

■ i) Poligrafske in umetnostne obrti

□ j) Gradbene obrti
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jsja podlagi tabele 3 lahko ugotovimo, da je bila oblačilna in modna obrt daleč najbolj 

zastopana. Sledijo ji živilske in kovinske obrti, obrti za oblikovanje in izdelovanje 

izdelkov iz lesa, kosti in podobnih materialov ter tekstilne obrti. Naj slabše je bila 

zastopana obrt za oblikovanje izdelkov iz zemlje, gline in kamenja.

Obrti, ki so bile najbolj razširjene, so natančneje razčlenjene v naslednjih štirih tabelah in 

slikah.

TABELA 3a: Kovinske obrti

Obrt Število
Kovači 6
Ključavničarji 2
Nožarji 3

SLIKA 2: Prikaz deležev kovinskih obrti

Delež kovinskih obrti

n Kovači Ključavničarji O Nožarji

Kovinske obrti so zastopali kovači, ključavničarji in nožarji. Največje bilo kovačev, šest.

TABELA 3b: Obrti za obdelovanje in izdelovanje izdelkov iz lesa, 

kosti in podobnih materialov

Obrt Število
Mizarji 7
Sitarji 2
Sodarji 1
Tesarji 1
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SLIKA 3: Prikaz deležev obrti za obdelovanje in izdelovanje izdelkov 

iz lesa, kosti in podobnih materialov

Deleži obrti za oblikovanje in izdelovanje izdelkov 
iz lesa, kosti in podobnih materialov

9%

H Mizarji E Sitarji OSodatji D Tesarji

Obrti za oblikovanje in izdelavo izdelkov iz lesa, kosti in podobnih materialov so zastopali 

mizarji, sitarji, sodarji in tesarji. Največji odstotek, kar 64 % pripada mizarjem. Razloge za 

to je mogoče iskati v okolici bogati z gozdovi in v trgovcih, ki so trgovali z lesom, v 

mestu pa je bila tudi žaga.

TABELA 3c: Živilske obrti

Obrt Število
Mesarji 4
Mlinarji 3
Peki 9
Pivovarji 3

Živilsko obrt, ki je bila v Kranju poleg oblačilne in modne obrti najbolj zastopana, so

sestavljali mesarji, mlinarji, pivovarji in peki. Iz naslednje slike lahko vidimo, da je bilo 

največ pekov, 47%, sledijo mesarji ter mlinarji in pivovarji. To lahko povezujemo z 

dejstvom, daje bil Kranj znano sejemsko mesto v katerem je cvetela žitna trgovina.
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SLIKA 4: Prikaz deležev živilskih obrti

Delež živilskih obrti

16%

O Mesarji Mlinarji Peki  Pivovarji

TABELA 3č: Oblačilna in modna obrt

Obrt Število
Čevljarji 10
Klobučarji 3
Krojači 3
Krznarji 7

SLIKA 5: Prikaz deležev oblačilne in modne obrti

Delež oblačilnih in modnih obrti

13%

^Čevljarji □ Klobučarji □ Krojači O Krznarji

V Kranju je bila v tem obdobju najbolj razširjena oblačilna in modna obrt. Vanj so spadali 

najštevilčnejši čevljarji (njihov delež je 44%) in krznarji (30%). Delež klobučarjev in 

krojačev je bil najmanjši (13%).
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8. MOJSTRI IN VAJENCI

8.1. MOJSTRI

O rokodelskem stanuje Ivan Vesel napisal: »Pošten, delaven in spreten rokodelec je izmed

najkoristnejših oseb v državi in gotovo ni lepo, če zaničujemo ta stan. Ta stan nas skrbuje z

najpvimi potrebnostimi; brez tega bi morali sami skrbeti za živež in obleko in vse

lagotnosti tega življenja. Tudi se med temi ljudmi večkrat nahajajo najbistrejše glavice, ki

imajo manj predsodkov, nego marsikteri, kije zgubil zdravo pamet s samim učenjem.

Spoštujmo tedaj poštenega in pridnega rokodelca; ne puščajmo ga brez dela, če smo

zadovoljni s pridnostjo, z delom in s ceno, ne izbirajmo druzega! S tem redimo le neko

zavidnost med rokodelci. Plačujmo pa tudi redno natančno in gotovo, ne utrujmo več, nego 
494prav.«

Ob koncu je Vesel zapisal še nekaj, kar ni v prid rokodelcem: «Res, da imajo rokodelci tudi 

grdo navado, da radi lažejo. Obljubijo česar ne morejo in nočejo spolniti, vzamejo več dela, 

nego ga morejo dovršiti v tistem roku. S tem pa, če bomo tekoj plačevali, ko se nam delo 

prinese, ne bomo tolikrat nalegani, kakor drugi.«* 495

V šestem delu Obrtnega reda iz leta 1859 so bile opredeljene pravice in dolžnosti 

pomočnikov, vajencev in mojstrov.496 Sem so spadali vsi vajenci in pomočniki, tovarniški 

delavci in tudi služkinje. Delavci kot natakarji, dninarji, začasno najeti delavci, mehaniki, 

knjigovodje, blagajničarji, kemiki niso sodili v isto kategorijo (§73 ) 497 Vsak pomočnik je v 

času izobraževanja moral imeti delavsko knjižico, ki jo je pri nastopu službe skupaj s 

spričevalom moral pokazati mojstru. Obrtni red je določal obliko in način kako izpolniti 

knjižico. Mojster, ki je pomočnika vzel v službo brez predpisanega spričevala, je bil

Ą'Ą Ivan Vesel, Olikani Slovenec, Matica Slovenska, Ljubljana, 1868, str. 129,130.
495 Ivan Vesel, Olikani Slovenec, Matica Slovenska, Ljubljana, 1868, str. 130.
490 Reichs - Gesetz - Blatt für das Kaiserthum Oesterreich, Jahrgang 1859, str. 633.
497 Reichs - Gesetz - Blatt für das Kaiserthum Oesterreich, Jahrgang 1859, str. 633, 634.
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kaznovan. Njegova dolžnost je bila, daje političnim organom prijavil vajenca, če je bil le - 

ta iz krajev, kjer tovrstnih knjižic niso potrebovali. (§74, Anhang: §1, §3, §4) 498 

V primeru, daje mojster umrl in vajencu ni napisal potrdila o opravljeni učni dobi, je to 

storil mestni odbor ali deželni glavar.499 Tako je Anton Zaplotnik prejel potrdilo, da je bil 

tri leta pri svojem očetu v uku ter, da je svojo učno dobo opravil »brez pritožb (klaglos) in 

temeljito (ordentlich).«500

8.2. VAJENCI

Ivan Vesel o tistih, ki služijo piše: »Kdor služi, izpolnuje naj zvesto dolžnosti svoje; raji naj 

več stori, kakor premalo: Dobiček gospodov naj mu bode kakor njegov: opravlja naj 

opravilo v takem redu, da mu nikoli ne bo težko opravičiti svoje gospodarstvo; naj ne rabi 

napačno zaupanja gospodovega, naj ne odkriva napak in pregreškov tistega, čegar kruh je; 

naj ne prestopa meje spoštovanja tistemu, komur gaje posvrgla osoda, bodi si iz šaljivosti, 

bodi si iz nevolje; sam pa naj se tudi tako vede, tako pametno, da gospodarju nikdar še v 

glavo ne pride, da bi ga zaničeval ali ga rabil za hudobne namene; gospodar ga bode 

spoštoval kakor pametnega človeka, da - si ravno je naredila med njima velik razloček 

osoda.«501

Obrtni red je za vajenca oziroma pomočnika dopuščal t. i. poskusno dobo, ki naj ne bi 

presegala dobo dveh mesecev (§91).502 Dolžnosti vajencev in pomočnikov so bile zvestoba, 

poštenost in poslušnost mojstru. Dolžni so bili opravljati delo po svojih najboljših močeh, 

se lepo obnašati in biti prijazni do drugih (§76).503 Višina plač ni bila določena, izplačevali 

sojih tedensko (§75).504

Reichs - Gesetz - Blatt für das Kaiserthum Oesterreich, Jahrgang 1859, str. 634, 648.
499 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 505, a. e. 562.
300 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 505 in NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1867,1873 kot oče.

1 Ivan Vesel, Olikani Slovenec, Matica Slovenska, Ljubljana, 1868, str. 83.
2 Reichs - Gesetz - Blatt fur das Kaiserthum Oesterreich, Jahrgang 1859, str. 637.
3 Reichs - Gesetz - Blatt für das Kaiserthum Oesterreich, Jahrgang 1859, str. 634.

504 Reichs - Gesetz - Blatt für das Kaiserthum Oesterreich, Jahrgang 1859, str. 634.
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Iz ohranjenih virov, zlasti pa iz poročne in krstne knjige je razvidno, da se je obrt 

prenašala na člane družine. Obrt je tako lahko prevzel sin ali pa zet predvsem, če je šlo za 

kovinske, lesne ali živilske obrti. Med slednjimi so obrt prevzele tudi vdove umrlega 

obrtnika. To je veljalo zlasti za gostliničarstvo, le redko tudi za druge obrti na primer za 

rokavičarstvo, dežnikarstvo, čevljarje.505 Florian Pua prosi oblasti, da bi mu odobrile 

prenesti premoženje in obrt na sina. Tak primer je tudi v družini Jocif, kjer je sin Johan šel 

po očetovi poti, šuštarskega mojstra Venela.506

Obrt so nekateri obrtniki opravljali samostojno, s sinovi ali pa s pomočjo vajencev in 

pomočnikov. Pismo župana okrajni oblasti iz leta 1865 priča, koliko vajencev ali 

pomočnikov so imeli mojstri zaposlenih. Skoraj vsi čevljarski mojstri so imeli zaposlenega 

enega ali dva vajenca. Samo trije izmed njih so imeli zaposlene pomočnike. Največ jih je 

imel čevljar Zevnik.507 Kamnosek Ferdinand Puharje imel lepo urejeno delavnico, obrt pa 

opravlja s svojima sinovoma, ki sta bila pri njem zaposlena kot vajenca.508 *

8.2.1. Izgredi vajencev
Življenje pomočnikov in vajencev so grenile uredbe, ki so sicer bile namenjene krčmarjem, 

gostilničarjem in kavarnarjem. V že omenjenih pravilih so bile rokodelskim pomočnikom 

posebej prepovedane igre na srečo. Ti niso smeli igrati za denar, lahko pa so igrali za svoje 

veselje, za ceho oziroma zapitek?09

Tudi v Obrtnem redu iz leta 1859 (§76) je podrobno razloženo, da pomočniki in vajenci 

niso smeli imeti praznikov ter t. i. »plavih ponedeljkov«510 brez dovoljenja mojstra. Prav 

tako niso smeli zamujati na delo, delati za drugega mojstra ter se povezovati z drugimi 

delavci z namenom, da bi pri mojstru tako lažje dosegli določene pogoje.511

ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 774.
ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 505, NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1873 kot ženinov oče.

507 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 636.
508 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 759.
5°9 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 636 in a. e.682.

plavi ponedeljek - dela prost dan (za rokodelce v srednjem veku), tudi dan po nedeljskih pijančevanjih in pretepih; 
plavi naj bi se imenoval po barvi cerkvene oltarne draperije na (dela prosti) pustni ponedeljek. (Veliki splošni leksikon, 
šesta knjiga, str. 3240).

Reichs - Gesetz - Blatt tur das Kaiserthum Oesterreich, Jahrgang 1859, str. 634.
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Rokodelski pomočniki so bili zaradi kršitev pogosto omenjeni v raznih okrožnicah. Župan 

je v eni izmed njih, naslovljeno na obrtnike leta 1851 ugotovil, da se je med pomočniki 

razpasla navada »plavih ponedeljkov«. Vzrok za to je brezdelno postopanje po mestu ter 

nacejanje v gostilnah. Mojstri bi morali pomočnike bolj trdo prijeti, jih opomniti, novim pa 

zabičati, da mesto ne bo trpelo »plavih pondeljkov«.512

Iz leta 1872 so ohranjene ovadbe proti Petru Rakovcu, ključavničarju pri vdovi Streicher. 

Po njegovi izjavi naj bi se okoli enajste ure zvečer v spremstvu svojega brata in mizarskega 

vajenca N, odpravil domov. Ko so pevajoč prišli mimo gostilne Mesto 182 in želeli oditi še 

v kavarno, je prišla patrulja. Zahtevala je, da se odpravijo domov. Tej zahtevi je Peter 

mirno oporekal. Patrulja pa je vse tri aretirala. Uradna izjava je bila nekoliko drugačna, saj 

pravi, da so vsi trije zganjali obupen hrup, da je bil Peter nasilen, da je vpil in razsajal. 

Zgodbe za tisto noč še ni bilo konec. Patrulja seje z vsemi tremi vrnila na postajo, kamor je 

kmalu za tem prispel kamnosek Puhar. Le - ta je v imenu Viljema Killerja prosil za 

izpustitev Petrovega brata, za voljo njegove mame. Franc je bil sicer izpuščen, vendar mu 

je bilo ob odhodu iz postaje jasno rečeno, da se bo o tem izgredu še govorilo. Patrulja se je 

okoli druge ure ponovno odpravila v mesto, da bi preverila, če je mir. Ko se je vrnila, so 

bila vrata v pisarno vlomljena, pred njimi pa so stali vrvarski vajenci. Na vprašanje, kdo je

med odsotnostjo patrulje vlomil v arest, so povedali, da je to storil Maks Rubežnik,
513klobučarski vajenec. Peter Rakovec pa o tem ni vedel ničesar, ker je že spal.

Maks Rubežnik je bil v tistem času eden glavnih akterjev uličnih ponočnih razprav. »Za 

delo je Maksu gotovo zmanjkovalo časa: kadar ni bil v bolniški oskrbi, je bil pa v 

policijski.«514 Omenjeni vlom v vrata aresta je bil rezultat čiste hudobije, ali pa je Maks 

hotel osvoboditi zaprte kalivce nočnega miru.515

8.2.2. Pobegi vajencev

Obrtni red iz leta 1859 posebno opredeljuje pobege vajencev. Za vajence in pomočnike je 

bil okvirno določen odpovedni rok štirinajstih dni, ki ga je vajenec ali pomočnik moral

512 Gorazd Stariha, Zgodbe o Kranjčanih kot jih je pisalo življenje v prejšnjem stoletju, Kranjski zbornik, 1995, str. 116.
513 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 762.
514 Gorazd Stariha, Iz manj znanega kranjskega življenja v prejšnjem stoletju, Kronika, 1993, letnik 41, št. 3, str. 156.
515 Gorazd Stariha, Iz manj znanega kranjskega življenja v prejšnjem stoletju, Kronika, 1993, letnik 41, št. 3, str. 156.
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upoštevati (§75).516 517 V primeru predčasnega odhoda - pobega, je bil mojster zakonsko

upravičen, da zahteva od oblasti njegovo vrnitev na delo še za preostali čas. Hkrati lahko 
5IVzahteva povračilo škode, ki je nastala zaradi njegovega pobega (§78).

Dolžina delovne doba vajenca z zakonom ni bila določena (§75). Pri čevljarskem mojstru 

Vendu Jocifu je lahko trajala tudi 4 leta.518 Mizarski vajenec Jožef Babič iz Bistrice pri 

Naklem je moral opravljati učno dobo 3 leta.519

Ohranjena pisma kranjskega župana, naslovljena na županstva drugih krajev ali na okrajna 

glavarstva ter Poročna matična knjiga Kranj iz tega obdobja, nam pričajo o življenju 

vajencev pri obrtniških mojstrih. V Kranj so vajenci prihajali v uk iz različnih krajev 

bližnje in daljne okolice (Kovor, Ljubljana, Predoslje, Radovljica, Tolmin, Železniki, 

Böhmen...). Starši vajenca so zato, daje mojster sploh vajenca vzel v uk, morali vnaprej 

plačati polovico denarja. Polovico pa so mojstri dobili ob zaključku. Za že omenjenga 

mizarskega vajenca Jožefa Babiča je bil znesek 5 goldinarjev ob začetku učne dobe in prav 

toliko ob koncu.520 Mati Marija Močilnik je plačala 6 goldinarjev za sina, ki je odšel h 

krojaškemu mojstru Antonu Teplaju.521

Vajenci so od mojstrov prejemali tedensko plačilo, lahko so od mojstra dobili tudi obleko. 

Nasploh pa so bili vse prej kot zadovoljni z razmerami v delavnicah, zato so večkrat 

ubežali. Iz pisem je razvidno, da so pobegnili domov ali pa k mojstrom v druge kraje, ker 

so jim le - ti nudili boljše plačilo. Kranjski župan je zato moral prositi župana drugega 

mesta, naj vajenca vrnejo nazaj svojim mojstrom. Mojstri so od župana zahtevali, da 

posreduje pri vračanju vajenca k svojemu mojstru. Če drugače ne bi šlo, naj se pri tem 

uporabi tudi sila.522

Pečnik, klobučarski mojster, je ostal brez vajenca, ker mu je pobegnil v Ljubljano.523 Rudi 

pekarskemu mojstru Dolenc Janezu je 17 letni Franc Šecer pobegnil v Ljubljano k drugemu 

pekovskemu mojstru.524

516 Reichs - Gesetz - Blatt für das Kaiserthum Oesterreich, Jahrgang 1859, str. 634.
517 Reichs - Gesetz - Blatt für das Kaiserthum Oesterreich, Jahrgang 1859, str. 635.
518 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 759.
519 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 697.
520 ZAL. občina Kranj (KRA - 2), a. e. 697.
521 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 697.
522 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 357, a. e. 759, a. e. 697, a. e. 734, a. e. 597, a. e. 757, a. e. 682.
523 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 357.
524 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 682.
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Tudi mizarski mojstri so se večkrat pritoževali zaradi pobeglih vajencev. Tako mojster 

Fidel Gradišer, pri katerem je bil Jožef Robič zaposlen kot vajenec. Vajenčeva mati je 

povedala, da je plačala za sinovo učenje vnaprej, da pa se le - ta pri mojstru ni prav nič 

naučil: «Fantič se ni le nič delati navadil, desiravno je že poldmgo leto pri njem se učil, 

ampak je zmeraj otroke pestovati moral za kar ga pa gotovo nisem k’ njemu dala, kajti 

otroke pestovati sem ga že doma dosti učila.« Ker je mojster zahteval še drugi del 

obljubljenega denarja, je mati prav jezno zaključila: «K’skozi poldrug leta druzega se ni 

navadil delati kakor kvečem ena stara stola skup zbiti, novega dela pa skozi cel čas še ni 

enkrat v roke dobil, sej tudi ni mogoče, k sam nič tacega dela nima, kar celo mesto ve.« 

Mojster je to zanikal in želel vajenca nazaj. Ob tem je dodal, daje fant že pobegnil tudi od 

drugih mizarskih mojstrov, Antona Dovžana in Ferdinanda Kosa.525

Mizarska mojstrinja Kacianila Paternoster je dala prošnjo, da bi njen učenec Janez Aljančič 

iz Kovoija, bil ponovno vrnjen, saj je pobegnil brez razloga. Kranjsko županstvo se je s 

prošnjo obrnilo na tržiško in prosilo, naj pomaga pri vračanju vajenca, ki se trenutno 

zadržuje pri očetu.526

Leta 1871 je v mestni pisarnici svojo zgodbo povedal kovaški mojster Franc Gogala. Pri 

njem seje obrti učil Izidor Floriančič iz Predoselj. Pobegnil je skupaj s pomočnikom, ki ga 

je mojster odpustil. Odpravila sta se proti »Klagenfurtu«. Mojster je v to mesto poslal 

telegram, v katerem je prosil, naj vajenca sicer ujamejo, ampak ne kaznujejo. Po besedah 

mojstra je pomočnik na poti prevzel delo pri nekem obrtniku, vajenec pa ne. Zato mu je 

pomočnik dal nekaj denarja in ga poslal nazaj v Kranj. Le - ta se ni vrnil v Kranj, pač pa je 

odšel v Šentvid pri Ljubljani in se tam zaposlil. Vajenčeva mati se je odpravila po sina in 

ga odpeljala k sebi domov. Šele naslednji dan seje Izidor odpravil v Kranj, k mojstru, češ, 

da bi rad nadaljeval vajeništvo. Vendar do mojstra ni prišel. Za kupom desk je ostal skrit 

toliko časa, dokler ga ni aretiral mestni strežaj. Zadeva seje zaključila tako, da so bili vsi - 

razen vajenca seveda, zadovoljni.527

525 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 697.
526 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 682.
527 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 734.
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Čevljarski mojster Vencel Jocif se je leta 1872 pritožil zaradi pobega vajenca Primoža 

Primožiča, ki svoje učne dobe še ni opravil do konca in se je po vsej verjetnosti zatekel k 

svojemu očetu v Železnike.528

8.2.3. Obrtna delavnica mojstra Perneta

Podobno seje leta 1851 zgodilo kovaškemu mojstru Leopoldu Pernetu. Mojster je brata 

Uršič iz Radovljice najprej v pismu vprašal, če bi morda želela pri njem nastopiti delo kot 

vajenca. Po tednu dni je dobil odgovor obeh, da sta sicer pripravljena nastopiti delo, 

vendar morata o tem govoriti z mojstrom, pri katerem sta trenutno zaposlena. O rezultatih 

pogovora bo kranjski mojster pisno obveščen. V začetku maja je mojster Perne dobil 

pismo, v katerem je bil obveščen, da mora za brata Uršič plačati predujem; za Andreja 15 

in za Franca 8 goldinarjev. Zahtevani predujem je mojster poslal v Radovljico in brata sta 

pričela z delom.529

Po preteku dveh tednov jima je - tako kot je bilo v navadi - določil tedensko plačilo v višini 

enega oziroma dveh goldinarjev. Ob tem je bilo dogovorjeno, da jima bo izplačana samo 

polovica vsote toliko časa, da bo poravnan predujem, ki gaje mojster plačal. S tem je bil 

zadovoljen samo eden od obeh bratov. Drugi je namreč pobegnil k mojstru v Kropo, pri 

katerem je dobil višje plačilo. V to ga je prepričal tretji brat, ki je v Kropi že služil kot 

vajenec. Kranjsko županstvo je na prošnjo mojstra Perneta za pomoč prosilo okrajno 

oblastvo.530

V nekaj tednih je bila zadeva urejena. Pobegli vajenec je julija zopet pričel z delom pri 

mojstru v Kranju. Pri njem je zdržal samo do novembra. Tokrat je pobegnil nazaj v 

Radovljico.531

Vajenci pa iz Pernetove delavnice niso bežali samo zaradi nizkega zaslužka. Anton Kerkač 

iz Gojač532 seje pri Pernetu učil ključavničarstva in pobegnil.533 Po pobegu je izjavil, da

28 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 759.
529 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 357.
530 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 357.
531 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 357.
532 Gojače - naselje pod Trnovskim gozdom v vznožju Kuclja v občini Ajdovščina (Enciklopedija Slovenije, 3. zv. str. 
259).
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raje umre, kot pa da bi se vrnil nazaj k svojemu mojstru v Kranj. «Od čas moje učenosti pri 

gospodarju sem jaz dosti prestal, tako da sem se ljudem usmiliti mogel, večkrat bi bil rajši 

mrtev kakor živ. Skoraj vsak dan sem jaz mogal takšne tešežne prestati da k zadnem nesem 

mogal več tiga prenašati. Večkrat mi je gospodar brez usega uzroka ob tle vergal, da sem 

mislil da so se use kosti u meni polomile. Jaz sem se bal zmiram kadar je gospodar domu 

pijan prišel. On je počnel tako razsajati, da sem jaz z drugimi iz hiše tecite mogel, kar tiče 

živeža sem bil večji del lačen.«533 534 Svojo zgodbo je končal z besedami: »Da bi pa gospodar 

zmeraj ravnau kakor z živino, nočim. Prosim naj se ta moj odgovor glavarstvu in pa tem 

mestni gusposki v Kranju naznani in naj me te gosposke za izmaji, za ktere uzroke se jaz 

nečim več k omenjenm gospodaiju vrnite in tudi se ne bom nikoli vrnil in pri njemu se 

učil.«535

533 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 697.
534 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 697. 
533 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 697.
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1. UVOD

Kako pomembna je bila v tistem času trgovina so leta 1863 poročale Novice: »Razun 

pridnega poljedeljstva, obilnega pridelovanja sirovih obrodkov in pa njihovega umetnega 

prenarejanja (obrtnije) sta človeštvu v korist in blagostanje ali sploh za bogatenje vsake 

države, kakor nam iskustvo prav bistro kaže, najbolj obširen, izdaten in sposoben 

pripomoček trgovina ali kupčija in trgovsko brodarstvo. Po vsi pravici so ju tedaj mnogi 

učeni in vrli možje opisovali v svojih knjigah kot zelo važen izvir in plodovito podpora 

napredka v poljedeljstvu in obrtnii, bodi si s spečevanjem njenih pridelkov za gotovi denar 

ali za kakoršen koli drug dobiček. Umna raba tega in unega pa prinaša neuzmernih dobrih 

pripomočkov za povzdigo in ustanovljenje vsestranskega občega blagostanja državnih 

prebivavcev.«536

Koristi trgovanja so: »Prejemeti od bližnjih ali daljnih strani potrebnih ali saj njim prijetnih 

in ugodnih pridelkov, ki se v njih deželi sceloma ali v zadostni množini ne nahajajo, in 

pošiljati namesto njih v omenjene druge dežele svoje lastne pridelke, ki so tam potrebni, če 

se jih sicer le oni sami lahko znebivajo.«537

Namen trgovanja je tudi pridobivanje novih znanj. Ta dejavnost ne prinaša le dobička v 

blagu in denarju, pač pa s primerno in umno rabo le - tega krepi tudi moralno blagostanje 

dežele. Zato bi vsaka država morala skrbeti za izgradnjo in oskrbo cest ter železnic. 

Podpirati bi morala vse, kar je v zvezi s trgovino - kupčije s tujimi državami in banke. Saj 

»kakršno je stanje državljanov, takošno je stanje cele države; če so uni bogati, se ve, po 

trgovini, po poljedeljstvu, po pridelovanju sirovih naravskih obrodkov in po obrtnii, bo

536 Kratek razgovor o važnosti trgovine in brodarstva, Novice št. 30,1863, str. 238.
537 Kratek razgovor o važnosti trgovine in brodarstva, Novice št. 30, 1863, str. 238.
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gotovo tudi sama država bogata; bogatega pa vsak spoštuje in išče; siromaka se vsak 

ogibuje.«

Zmotno je mišljenje nekaterih, da k blagostanju države pripomorejo le tisti, ki se ukvarjajo 

z obdelovanjem zemlje in s porabo poljedeljskih pridelkov. Potrebno je, da prebivalci 

vsake dežele skrbno obdelujejo zemljo in proizvajajo blago, ki ga lahko izvozijo na tuje. S 

prisluženim denarjem izboljšajo celotno gospodarstvo in s tem tudi svoj položaj.538 539 

Članek se zaključi z besedami: »Goije toraj deželi, ki blaga le ali vsaj največidel prejemlje 

iz tujega za svoj vžitek, in pa nič ali le malo svojega tja spečava!«540

2. ZAKONSKA UREDITEV TRGOVINE

»Trgovinsko pravo v stari Avstriji je urejal tako imenovani OBČI TRGOVINSKI 

ZAKONIK. Ta zakonik je po naročilu Nemške zvezne skupščine izdala posebna komisija v 

letih 1857 - 1861 in so ga nato vsaka zase sprejemale posamezne nemške države. Z 

zakonom 17. decembra 1862 gaje sprejela Avstrija za svoje avstrijske dežele in Benečijo. 

Veljati je pričel 1. julija 1863. Splošni trgovinski zakonik kot avstrijski zakon je obsegal 

431 členov v štirih knjigah.«541

Prva knjiga je opredeljevala trgovce, trgovski register, firme, knjige, prokuriste,542 

pomočnike, mešetarje543 in senzale.544 V drugi knjigi so opredeljene trgovinske družbe, v 

tretji tihe545 družbe in združevanja za posamezna trgovska opravila, v četrti pa trgovski

538 Kratek razgovor o važnosti trgovine in brodarstva, Novice št. 30,1863, str. 239.
Kratek razgovor o važnosti trgovine in brodarstva, Novice št. 31,1863, str. 246.
Kratek razgovor o važnosti trgovine in brodarstva, Novice št. 31,1863, str. 246.
Jelka Melik, Pravna ureditev gospodarstva na Slovenskem od srede 19. stoletja do konca stare Jugoslavije, Glasilo

Arhivskega društva in arhivov Slovenije, letnik 4, št. 1 - 2, Ljubljana 1981, str. 75.
prokurist - nekdaj pooblaščenec, ki ima prokuro. Prokura - pooblastilo za opravljanje določenih pravnih poslov v

zvezi s poslovanjem podjetja (SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, str. 1081).
mešetar - posredovalec pri sklepanju kupčij, pogodb (SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, str. 545).
senzal - samostojen posredovalec borznih kupčij, borzni posrednik (SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, str. 1209).
tihi družabnik - kdor vloži kapital v drugo, ne svoje podjetje zaradi udeležbe pri dobičku in izgubi (SSKJ, DZS,

Ljubljana 1994, str. 1396).
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posli. Zakonu so bila leta 1875 dodana nova določila o mešetarjih, leta 1910 pa je bil 

sprejet zakon o trgovskih pomočnikih.546

po tem zakonu je bil trgovec tisti, »ki se je obrtoma ukvarjal s trgovinskimi posli (§4). 

Obrtoma pomeni, da so se morali posli opravljati trajno kot poklic in s pridobitnim 

namenom. Dejavnost je morala biti samostojna, zato tudi prokurist ali pooblaščenec nista 

bila samostojna. Polnopraven trgovec je bil samo tisti, ki je angažiral svoj kapital in je 

delovni proces vodil, in ne tisti, ki je pretežno sam delal. Taka določila o firmah, trgovskih 

knjigah in prokuri niso veljala za branjevce (Höker), starinarje (Trödler), krošnjarje 

(Hausirer) in podobne trgovce z majhnim obrtnim prometom, krčmarje, navadne voznike, 

navadne čolnarje in osebe, katerih obrt ni presegala rokodelskega obrata.«547

Med trgovinske posle so spadali: prevzem prevoza ljudi po morju, nabava predelanega ali 

nepredelanega blaga namenjenega nadaljnji prodaji, posli bankirjev menjalcev denarja, 

posli prevoznikov, založniški posli, posli tiskarjev, če je njihova dejavnost presegala meje 

rokodelstva.548 549

V zakonu so bile določene naloge trgovca, ki je »moral voditi posebno knjigo, iz katere so 

bili razvidni vsi njegovi trgovski posli ter stanje premoženja. Dolžan je bil hraniti vsa 

prejeta trgovska pisma in kopije odposlanih. Zavezan je bil tudi izdati inventar in bilanco 

svojega premoženja. Vse to je moral hraniti deset let. Vsak trgovec je opravljal posle pod 

določenim imenom - firmo. Zaradi varnosti gospodarskega prometa je moralo biti že 

navzven vidno, kdo ali kakšni kapitali stojijo za določeno firmo. Zakon je uvedel tudi 

trgovinski register, ki so ga vodila trgovinska sodišča. Bil je javen, torej dostopen vsem, in 

proti plačilu stroškov je mogel vsakdo zahtevati prepis iz tega registra. Sodišče je moralo 

vpise, po pravilu, razglasiti v javnih glasilih.«349

546 Jelka Melik, Pravna ureditev gospodarstva na Slovenskem od srede 19. stoletja do konca stare Jugoslavije, Glasilo 
Arhivskega društva in arhivov Slovenije, letnik 4, št. 1 - 2, Ljubljana 1981, str. 75,76.
547 Jelka Melik, Pravna ureditev gospodarstva na Slovenskem od srede 19. stoletja do konca stare Jugoslavije, Glasilo 
Arhivskega društva in arhivov Slovenije, letnik 4, št. 1 - 2, Ljubljana 1981, str. 76.
548 Jelka Melik, Pravna ureditev gospodarstva na Slovenskem od srede 19. stoletja do konca stare Jugoslavije, Glasilo 
Arhivskega društva in arhivov Slovenije, letnik 4, št. 1 - 2, Ljubljana 1981, str. 76.
549 Jelka Melik, Pravna ureditev gospodarstva na Slovenskem od srede 19. stoletja do konca stare Jugoslavije, Glasilo 
Arhivskega društva in arhivov Slovenije, letnik 4, št. 1 - 2, Ljubljana 1981, str. 76.
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2 omenjenim zakonom so bile opredeljene javne trgovinske družbe, komanditne550 družbe, 

komanditne družbe na delnice, tihe in delniške551 družbe, pa tudi zadruge.552 

»pri nas je zadruge urejal Zakon o pridobitnih in gospodarskih zadrugah 9. aprila 1873 

skupaj z uredbo o osnovanju zadružnega registra 14. maja 1873,«553

3. DELITEV TRGOVINE

V že omenjenem članku Novic354 se je dejavnost delila v trgovino na debelo in v trgovino 

na drobno.

Trgovina na debelo (trgovina velika) seje nadalje delila v:

• lastno trgovino (kadar kdo kupuje za svoj denar),

• naročena trgovina (kadar kdo sprejema in trguje z blagom na račun nekoga drugega),

• zunanjo trgovino (trgovanje s tujimi deželami),

• notranjo trgovino (trgovanje v svoji državi ali v mestu, kjer je bivališče trgovca),

• uvozna trgovina (tuje kupljeno blago se uvozi v državo),

550 komanditna družba - Oblika združenja, v kateri so družbeniki in komanditisti, ki jamčijo le s svojim deležem (V. 
Valenčič, Delniške družbe na Kranjskem, Zbornik ob devetdesetletnici arhiva, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana 
1988, str. 51).
551 delniška družba - „So se kot posebna oblika gospodarskega podjetja pojavile z razvojem kapitalističnega 
gospodarstva. Zanje je značilno, da sodeluje pri njih s kapitalom večje število družbenikov, kapital je določen s stalinim 
zneskom in razdeljen na deleže za katere so izdane posebne listine, delnice. Jamstvo družbenikov, to je delničarjev, za 
družbine obeznosti je omejeno na znesek njegovih delnic, torej je njihovo tveganje omejen. Obliko delniške družbe so 
začeli uporabljati z podjetja, za katere je bil potreben večji kapital inje bil z njihovim poslovovanjem često združen večji 
riziko.“ V prvem obdobju, so bile d.d. ustanovljene s posebnimi oblastvenimi akti. V Avstriji je d.d. omenjal dekret 
dvome komerčne komisije leta 1821. ,Popolno pravno podlago za ustanavljanje delniških družb, je vseboval dvomi 
dekret 6. Avgusta 1852, veljal je, z izjemo nekaj določb, tudi za trgovinske delniške družbe, ki so jih sicer pozneje 
urejevali predpisi trgovinskega zakonika iz leta 1862. Ti predpisis so se nanašali le na delniške družbe, ki so se obrtoma 
ukvarjale s trgovinskimi posli in so torej bili trgovci, za ostale delniške družbe, npr. za gradbo cerkva, narodnih domov, 
za pospeševanje kmetijstva itd., je bil odločilen društveni patent." (V. Valenčič, Delniške družbe na Kranjskem, Zbornik 
ob devetdesetletnici arhiva, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana 1988, str. 50, 51).
552 Jelka Melik, Pravna ureditev gospodarstva na Slovenskem od srede 19. stoletja do konca stare Jugoslavije, Glasilo 
Arhivskega društva in arhivov Slovenije, letnik 4, št. 1 - 2, Ljubljana 1981, str. 76, 77. zadruga - združenje za 
opravljanje ah organiziranje kake dejavnosti, navadno gospodarske (SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, str. 1580).
553 Jelka Melik, Pravna ureditev gospodarstva na Slovenskem od srede 19. stoletja do konca stare Jugoslavije, Glasilo 
Arhivskega društva in arhivov Slovenije, letnik 4, št. 1 - 2, Ljubljana 1981, str. 77.
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izvozna trgovina (domače pridelano blago se pošlje v tujino).

Trgovsko obrtna zbornica je delila trgovinsko dejavnost na:554 555

Trgovino z blagom

• trgovci s prejo

• trgovci s platnom

• ribiči

• trgovci s sadjem

• vrtnarji

• trgovci z zelenjavo

• trgovci z žitom

• trgovci s senom in slamo

• trgovci z zelišči

• trgovci s podeželskimi produkti

• trgovci z lesom

• trgovci z lesom in ogljem

• trgovci z ogljem

• trgovci z mavcem

• trgovci z apnom

• trgovci z oslom556 557
557• trgovci s svinčevo glajenko

• trgovci s cizelerskimi558 izdelki

• trgovci z materialom

• trgovci s srebrom in zlatom

• trgovci s klavirji

• trgovci z lanom

• trgovci z vinom

• trgovci s perutnino

• trgovci s kožo krznom

• trgovci z usnjem

• trgovci s surovo dlako

• trgovci z bombažem

• trgovci z rožami

• trgovci z mešanim blagom

• trgovci s cerkevenimi blagom?

• trgovci s platnom

• trgovci z manufakturnim blagom

• trgovci z modnimi izdelki

• pozamanteristi

• trgovci s čistili

• trgovci z ovčjo volno

• trgovci z metrskim blagom

• trgovci s suknom

• trgovci z belim perilom

• trgovci z volno

• trgovci s klobuki

554 Kratek razgovor o važnosti trgovine in brodarstva, Novice št. 30, 1863, str. 239.
555 AS, T.O.I., fascikel 72/1.
556 osla - podolgovat kos kamna za brušenje zlasti kose (SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, str. 792).
557 svinčeva glajenka - rumen prah, ki se uporablja zlasti za izdelovanje fajančnega lošča. Fajansa - loščena žgana glina 
boljše vrste (SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, str. 236,209).
558 cizelirati - vrezovati, tolči drobne okraske v kovino; cizeler - kdor vrezuje in tolče drobne okraske v kovino (SSKJ, 
DZS, Ljubljana 1994, str. 89).
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. trgovci z inštrumenti 

. trgovci s šivalnimi stroji

• trgovci s posodo

. trgovci s steklom

• trgovci z galanterijo559

• trgovci s perilom

• trgovci z lesnimi izdelki

• trgovci s pohištvom

• trgovci z igračami

• trgovci s svilo

• trgovci s sladkorjem in kavo

• trgovci z delikateso

• trgovci s kislim zeljem

• trgovci s sadjem

• potujoči trgovci

• trgovci z dimljenim mesom

• trgovci z maslom

• trgovci s slanino

• trgovci z divjačino

• trgovci s slaščičarskimi izdelki

• trgovci z žganjem

• trgovci trgovci z medico

• trgovci z vinom

• trgovci s kapami

• trgovci z oblačili

• trgovci z dežniki in sončniki

• trgovci s čevlji

• trgovci s slamniki

• trgovci s tekstilnimi odpadki

• trgovci s pisarniškim potrebščinami

• trgovci s slikarskimi potrebčinami

• trgovci s špecerijo

• trgovci s petrolejem

• trgovci z vozovi

• trgovci z voskom

• trgovci z barvami

• trgovci z dišavami

• trgovci s kruhom

• trgovci s kisom

• kramarji

• trgovci z lanenim oljem

• trgovci z mlini

• trgovci s soljo

• trgovci na daljavo

• trgovci s starinami

Knjigarne, trgovine z glasbenimi instrumetni ter izposojevalnice

• trgovci s slikami

• trgovci s knjigami, muzikalijami in umetninami

• trgovci z molitveniki

galanterija - drobni predmeti, navadno za osebno potrošnjo ( SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, str. 228).
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• knjižnice

. trgovci z inštrumenti

• trgovci s šolskimi knjigami

Trgovina z denarjem

• menjalnice

Špedicijske in komisijske trgovine, posredovalnice

• komisijske trgovine

• špedicije360

4. TRGOVINA V KRANJU SREDI 19. 

STOLETJA

Obrt v Kranju je v tem obdobju nazadovala, svoj delokrog pa je širila trgovina. Najvažnejše 

panoge trgovine so bile še vedno kupčije z agrarnimi produkti, zlasti z žitom ter trgovina z 

živino, zlasti s konji.* 561 562

V sedemdesetih letih je cvetela trgovina z žitom. Poročilo Trgovsko obrtne zbornice pravi: 

»Kupčija z uvoženim žitom, posebno s pšenico, koruzo ali turšico, ječmenom m ržjo je 

pa precej živa ne le v Ljubljani, ampak tudi v Kranju, akoravno je jako manja, kar se odprla 

železnica iz Ljubljane v Trst.«563 Isti vir omenja trgovanje z medom, živino in svilorejo, ki 

jo je malo po vsej Kranjski.564 Trgovino z lesom je odprtje gorenjske (Rudolfove) železnice

'0 špedicija - delovna organizacija, ki v domačem in mednarodnem prometu opravlja posle v zvezi z odpravo, 
odpravljanjem blaga, tovora (SSKJ, DZS, Ljubljana, 1994, str. 1361).
561 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 317.
562 turšica - turščica, koruza (SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, str.1437).
563 NM, Statistično poročilo Trgovko - obrtne zbornice v Ljubljani leta 1870, str. 152.
564 NM, Statistično poročilo Trgovko - obrtne zbornice v Ljubljani leta 1870, str. 184, 186,190.
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samo pospešila, kar velja tudi za kupčije s čreslovino,565 ki se je začela na veliko izvažati 

na škodo domače obrti.566

Vir iz leta 1853 o obrtni in trgovinski dejavnosti v Kranju omenja dve panogi. Sitarsko 

dejavnost okoli Stražišča, s katero seje ukvarjalo 1500 ljudi in izdelovanje kocev, ki so jih 

izvažali v Francijo, Španijo, Italijo in Belgijo.567 * Usnjarska dejavnost se v viru omenja kot

najpomembnejša tako za Kranj kot tudi za druge občine. Njihovi izdelki so bili znani tako
568doma kot v tujini. Tudi koci in izdelki iz volne, zlasti loden, so bili znani širom po svetu.

»Po smrti Gašperja Prevca (fr 1856) in polomu tvrdke Rudolfa Lokarja (1. 1857) se je v

sitarski panogi uveljavil Primož Hudovernik. Nove trgovske tvrdke sta ustanovila Tomaž

Pavšlar star. in Franc Krisper (1818 - 1898), začetnik kranjske panoge Krisperjev, ki so

izhajali od »vzornega učitelja« Antona Krisperja (1779 - 1859) v Slov. Bistrici.«569

Naj s tem v zvezi omenim tudi kranjske sejme, ki so bili omenjeni v sedmi točki

Franciscejskega katastra.570 571 Poleg letnih sejmov, ki so v naprej določeni, so za Kranj

značilni tudi tedenski sejmi. Ti se vedno odvijajo ob ponedeljkih. Na njih prodajajo

sosednji kraji svoje produkte. Prav posebno se trguje z različnim žitom, povečini s pšenico, 
571ki so jo na trg prinesli trgovci z žitom.

Tedenski sejmi so bili namenjeni trgovnju s podeželskimi pridelki, ki so jih na trg prinesli

kmetje. Le - te so za svoje potrebe odkupili domači trgovci. Letni sejmi pa so bili 
j • 572namenjeni vsem, ki so prodajali blago ali izdelke na trg za prodajo.

»Letne sejme v Kranju so na novo uredili leta 1839: od tedaj jih je bilo na leto pet, eden 

spomladi, po dva poleti in jeseni. Poleg letnih je bil v Kranju vsak ponedeljek tedenski 

sejem. Ti so bili pomembni zato, ker so trgovci pripeljali različno žito, največ pšenico ter 

svinje in slanino. Žito so nakupovali deloma v okolici in v Ljubljani, svinje in slanino pa na 

Hrvaškem in Štajerskem. V prvi polovici XIX. Stoletja je bil v primerjavi s kranjskim 

ljubljanski žitni sejem še pomembnejši, potem gaje pa kranjski daleleč prekašal.«

563 čreslovina - organska snov trpkega okusa, ki se uporablja zlasti za strojenje (SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, str. 106).
566 NM, Statistično poročilo Trgovko - obrtne zbornice v Ljubljani leta 1870, str. 182.
367 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a.e. 419.
368 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a.e. 419.
369 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 317.
570 Franciscejski kataster, Catastral Schätzung der Gemeinde Kranj - Elaborat, 121, Nr. 2,1831.
571 Franciscejski kataster, Catastral Schätzung der Gemeinde Kranj - Elaborat, 121, Nr. 2,1831.
372 ZAL, občina Kranj, (KRA - 2), a. e. 384.
373 Jože in Majda Žontar, Kranj v Prešernovem času, rokopis, Prešernovi dnevi v Kranju, simpozij 2. - 5. februar 1999.
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Tudi v Novicah je urednik leta 1856 v članku »Ogled po kranjskem Gorenjskem« zapisal, 

da se prebivalci mesta Kranja pridni in se ukvarjajo s kupčijo in obrtjo. Nadalje piše, da sta 

dva najbogatejša zaslužka Kranjcev in Stražiščarjev belci in sita; »občenje te trgovine se 

more šteti na kakih 120.000 gold. na leto. Posebno živi so v Kranji ponedeljki, ki so 

navadni teržni dnevi, in pa letni sejmi, kjer se po navadi neverjetno ljudi snide; žitna 

kupčija je tu posebno velika in obilniša na drobno kot v Ljubljani. Je pa tudi lega tega 

mesta taka, kakor razun Ljubljane, nobenega mesta na Kranjskem in vsa pripravna za 

ljudske sejme, ker tu sem peljejo ceste: od Ljubljane nam znana velika, kakor tudi stranska 

pod Šmarno goro in čez Smlednik, od Loke, od Kamnika, iz Koroškega skoz Kokro, od 

Ljubelja doli skozi Teržič, od Beljaka in Radoljce; pa še od drugih stranskih potov je 

dosti.«574

Na levem bregu Save so prirejali letne konjske sejme. Kranj je namreč že v Valvazorjevi 

veljal za mesto, kjer prebivalci ob prazniku sv. Marka privedejo veliko lepih, dobro rejenih 

konj na prodaj. Leta 1839 je mesto Kranj dobilo pravico, da poleg petih letnih sejmov 

priredi prav toliko živinskih sejmov.575

Kupovalo pa se ni samo na sejmih, pač pa tudi v trgovinah. V mestu so bile med drugim 

tudi špecerijske trgovine. Le - te so bile odprte cel dan. Leta 1863 so v »Dopisih« kranjski 

»štacunarji« objavili, »da od zdaj za naprej ob nedeljah in praznikih ne bojo popoldne in 

zvečer prodajali več. Samo štacunarji, ki prodajajo špecerijsko blago, imajo do 9 ure zjutraj 

odprto štacuno.«576

Kranjski trgovci so trgovali doma, pa tudi v tujini. Tako lahko v imeniku članov Slovenske 

matice iz leta 1865 preberemo, daje Leopold Jugovič trgovec v Aleksandriji, Valentin 

Pleiweis pa trgovec v Karlovcu in Beču.577

574 Ogled po kranjskem Gorenjskem, Novice 1856, št. 15, str. 55.
575 Srdjan Bavdek, O konjereji in podkovstvu na Kranjskem sredi 19.stoletja, Kranjski zbornik, 1980, str. 184
576 Dopisi, Novice, 1863, št. 29, str. 234.
577 Slovenska matica, Imenik naročnikov leta 1865 in 1867.
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4.1. IMENIK TRGOVCEV V KRANJU 1850 - 1873

Izdelava imenika trgovcev med leti 1850 - 1873 je v veliki meri temeljila na istih virih in 

literaturi kot v drugem delu naveden imenik obrtnikov. Osnovne podatke sem črpala iz 

knjige Josipa Zontarja, iz katere so tudi vse navedene letnice. Te podatke sem dopolnila z 

viri in Novicami.578 Pri izdelavi imenika trgovcev sem se v glavnem opirala na seznam 31 

trgovcev in kramarjev iz leta 1873, v katerem je poleg imena trgovca označena tudi vrsta 

trgovine in dodatna dejavnost.579

Podobno kot pri obrtnikih, so se tudi pri trgovcih pojavili problemi pri določanju njihovih 

bivališč. Dogajalo se je, da so viri omenjali trgovčev naslov, ki je bil v katastru drugačen. 

Lahko so se imena pojavljajta samo v virih, v katastru pa sploh niso bila omenjena. Zaradi 

teh težav je imenik trgovcev le približno stanje leta 1867.

Poševno tiskana in podčrtana imena trgovcev so navedena v reambuliranem franciscejskem 

katastru iz leta 1867. Imena najdena samo v literaturi so označena z zvezdico.

- Franc, Marija Ahčin., tudi steklar, trgovec s steklom in s produkti s podeželja; Mesto 

154580 581

- Luka Bidovec (1847 - 1892); trgovec z usnjem; Mesto 77381

- Franc Blažir; tudi gostilničar; Mesto 118"82

- Valentin Čimžar (do 1861); Mesto 132583

- Franc Dolenc (1868 - 1901); Mesto 135584

- Franc Drinovec (1847 - 1881); Mesto 33585

578 Novice, 1861, št.8, str. 65 (za Lapeina, Matevža Rosa, Globočnika Antona, Omerzo Franca, Remec Primoža) ter 
zapisniki sej občinskega odbora v letih 1850 - 1873.
579 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 774.
580 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 774 je omenjena Marija Ahčin. NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1870, naveden 
Franc Ahčin kot nevestin oče. AS, RFZK, Alphabetisches ..., je pod tem naslovom vpisana Ahčin Marijo.
581 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 414, ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 774 in a. e. 4127. 
NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1868, kot oče neveste Marie Bidovec, ki seje leta 1869 poročila z J. Kovačem (pek).
582 NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1864, kot kot ženin. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja, pod tem 
naslovom j e omenjena Zupanc Helena.
783 Josip Zontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 412 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 4127. AS, 
RFZK, Alphabetisches ..., je pod tem naslovom vpisana Kunigunda Čimžar.
584 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 413. AS, RFZK, Alphabetisches ..., je bil pod tem 
naslovom vpisan Kastner Mihael.
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. Matevž Eržen (Bitnje do 1861); Mesto 1 15585 586 

Prane Globočnik (do 1867); tudi pek; Mesto 173587

- Janez Globočnik; Mesto 1 14588

. Anton Globočnik; Mesto 172589

. Kristjan Geiger; tudi kavarnar; Mesto 2590

. Anton Hafner; tudi gostilničar; Mesto 146591

. Ivan Jezeršek (1871 - 1885); tudi gostilničar; Mesto 48592

- Fran Jugovič, Mesto 172593

. Viljem Kiler, trgovec z mešanim blagom ter kramar, tudi točenje; Mesto 142594

- *Jos. Kožca (1832 - 1866); trgovec z lesom; nato Leopold Jugovič, Savsko predmestje 

2595

- Fideli Kreuzberger, trgovec z žganjem; Mesto 166596

- Jožef Kreuzberger (do 1866); nato Viljem Killer; Mesto 142597 598 * 600
598- Franc Krisper (1850 - 1886); tudi točenje vina, trgovec z mešanim blagom; Mesto 133

- Teodor Lapajne (1849 - 1865); nato v hiši Franc Koch, Mesto 1803"

- *Konrad Lokar (do 1857); trgovec s siti; nato Franc Souvan (1867 - 1879); Mesto 139
, v 600gostac

585 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 423.
586 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 409, ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 4127. AS, RFZK, 
Alphabetisches ..., je pod tem naslovom vpisan B.Babič.
587 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 419.
588 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 678. NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1867, kot krstni boter.
589 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 4127. AS, RFZK, Alphabetisches ...,je pod tem naslovom vpisan Jugovič France.
590 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 407.
591 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 415: prošnja za trgovanje je bila odobrena leta 1853.
592 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1933, str. 393: bil je tudi gostilničar v Mestu 48 do leta 1885. ZAL, 
občina Kranj (KRA - 2), a. e. 774, a. e. 697, a. e. 774. AS, RFZK, Alphabetisches ..., pod tem naslovom je vpisan Roš 
Anton.
593 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 389.
594 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 636, a. e. 774.
595 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 403.
596 ZAL, občina Kranj, (KRA - 2), a. e. 774 in J.Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1933, str. 388.
597 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 404. AS, RFZK, Alphabetisches ...,Viljem K. je bil 
vpisan tudi pod Mesto 75.
598 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 412 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 774 in J.Žontar, 
Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1933, str. 412.
5 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 386. NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1867, 1871 kot oče. 
Leta 1871 je bil Franc Koh v krstni knjigi omenjen kot oče s poklicem špediter.
600 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 413. AS, RFZK, Alphabetisches ..., pod tem naslovom je 
bil vpisan Valentin Pleiweis, Souvan pa je omenjen kot gostač. Označen je tudi na karti mesta, gostač - nekdaj kdor 
stanuje v tuji, najeti hiši (SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, str. 251). Vlado Valenčič, Delniške družbe, Zbornik ob
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- Rudolf Lokar (1844 - 1858); tudi krčmar, trgovec s siti; Mesto 47* 601

. Janez (Ivan v lit.) Majdič (1871 - 1878); Kokrsko predmestje 23 602

- .Janez (Ivan v virih) Marenčič (1868 - 1883); Savsko predmestje 22603

. * Martin Matjašič (1871 - 1920); Mesto 191604

. * Florian Mauer er, Mesto 188605

. Franc Mayr; Mesto 181606

- Mavril Mayer (‘u11871); tudi pivovar; Savsko predmestje 1O607

- Ignac Novak ml. (1873 - 1898); trgovec z lesom; Savsko predmestje 42608

. Janez Novak (1842 - 1881); tudi sodar; Mesto 84 609

- Franc Oman; Mesto 2610

- Franc Omerza, tudi gostilničar; Mesto 185611

- Tomaž Pcivšlar\ tudi gostilničar, trgovec z lesom in žitom; Mesto 69, 147 in Kokrsko 

predmestje 36612

- Anton Pečnik; Mesto 110613

- Franc Pipan (1851 - 1883); tudi gostilničar, trgoval z žitom; Mesto 129614

devetdesetletnici arhiva, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana 1988, str. 58: Leta 1873 je menjen kot trgovec v 
Ljubljani.
601 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 393: Rudolf Lokar je bil lastnik te hiše do leta 1858, nato 
Konrad Lokar do leta 1866. Hišo je tega leta kupil sedlar Floijan Proj. ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 759.
602 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 386 in NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1870 kot ženin, 
leta 1871 kot priča. Krstna knjiga Kranj, leta 1870, kot oče, pod naslovom Mesto 159. AS, RFZK, Alphabetisches ..., pod 
mesto 159 je bil vpisan Remic .Temi.
003 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 417, ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e 311 in NŠAL, 
Poročna knjiga Kranj, leta 1866 kot priča.
604 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 389. AS, RFZK, Alphabetisches .... pod tem naslovom je 
bil vpisana Koch Antonia.
003 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 388.
606 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 387 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 4127. AS, 
RFZK, Alphabetisches ..., pod tem naslovom je vpisana Marija Mayr.
607 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 403. AS, RFZK, Alphabetisches ..., je vpisan še pod 
naslovom Savsko predmestje 10 in Savsko predmeste 3.
608 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 401:1. Novak starejši je umrl 1872, v hiši je nato živel I. 
Novak mlajši. AS, RFZK, Alphabetisches ..., pod tem naslovom je vpisan I. Novak star. Novak ml. ni vštet v statistiko ob 
koncu naloge.
609 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 396, ZAL,občina Kranj (KRA - 2), a. e. 774 in NŠAL, 
Poročna knjiga Kranj, leta 1858 kot ženin.
610 NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1867, kot oče. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja, pod tem naslovom je 
vpisan Kristjan Geiger.
6 1 ZAL, občina Kranj, (KRA - 2),a. e. 840: Omerza je omenjen pod naslovom Mesto 190. NŠAL, Poročna knjiga Kranj, 
leta 1866 kot priča. Krstna knjiga Kranj, leta 1867, kot oče pod naslovom 2. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga vpisan je 
pod naslovom Mesto 185. Pod istim naslovom je vpisan tudi Jerman Bartol. Lastnik dela te Pod naslovom Mesto 2 je 
vpisan Kristjan Geiger, pod Mesto 190 pa Jožef Pleiweis.
612 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 774. AS, RFZK, Alphabetisches ..., Pavšler je bil lastnik treh hiš v mestu.
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- Matevž Pirc (1862 - 1891); tudi ravnatelj rudnika na Toplicah pri Hotavljah; tudi barvar; 

Savsko predmestje 27613 614 615

-Valentin Pleiweis (do 1865); Mesto 189616

. Konrad Bleiweis (1851 - 1865); Mesto 184617

. Janez Pollak', tudi krznar, trgovec z usnjem; Savsko predmestje 33618

- Gašper Prevc; trgovec z žimo; nato Primož Hudovernik, trgovec s siti; Mesto 113619 

. Kasper Podrekar st.; Mesto 43620

- Anton Rakove., trgovec z usnjem; Mesto lil621

- Primož Remec; Mesto 159622

- Andrej Roschek; Mesto 189623

- Matevž Ros; Mesto 13O624

-Ferdinand Sajovic; Mesto 175625

- Franc Starobašnik; Savsko predmestje 28626

- Jožef Sterniša, tudi sitar; Mesto 76627

613 NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1870 kot ženin in leta 1871 kot priča. Krstna knjiga Kranj, leta 1873 kot oče. AS, 
KFZK, Alphabetisches ..., je pod tem naslovom vpisan Šifrer Janez.
614 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 410 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 342, a. e. 697.
615 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 416.
616 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 412. AS, RFZK, Alphabetisches ..., je pod tem naslovom 
vpisan Jožef Jenko.
617 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1933, str. 387, kjer je omenjen pod naslovom 184. Prvotno sta na 
tem mestu stali dve stavbi. V stavbi št. 183 je v letih 1851 - 1865 živel Konrad Bleiweis, ki je leta 1866 združil hišo št. 
184 v eno stavbo. V tej stavbi je nato živela hči Ivana Bleiweis. Prvotno je v hiši št. 18 živel trgovec Valentin Pleiweis 
(1825 - 1850), koje leta 1850 odšel z ženo v Ljubljano je sin Konrad združil obe hiši. Hči Ivana seje poročila s trgovcem 
Ferdinandm Sajovicem iz Celja. Po odhodu očeta Valentina v Ljubljano, je postal lastnik Konrad do leta 1865. Hči Ivana 
je poročila trgovca Ferd. Sajovica. ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 4127. AS, RFZK, Alphabetisches ...,pod tem 
naslovom je vpisana Johana Pleiweis.
618 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 774.
619 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 409 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 4127.
620 NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1856, kot ženinov oče in leta 1872 kot priča.
621 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 393 in ZAL, občina Kranj, (KRA - 2), a. e. 774.
622 Novice, 1861, št.8, str. 65. AS, RFZK, Alphabetisches ...,je pod tem naslovom omenjen Jemi naslednik.
623 NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1869, kot priča. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja. Pod tem naslovom je 
vpisan Jenko Jožef.
6 4 NŠAL, Krstna knjiga Kranj, leta 1867 kot oče. Poročna knjiga Kranj, leta 1866, kot ženin, ki živi v Mestu 188, rojen 
pa je bil na Jesenicah. V istem viru je omenjen leta 1870 kot priča. ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 678, a. e. 697 pod 
naslovom Mesto 130. Novice, Oglasnik, 1869, št. 5. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja. Pod naslovom Mesto 
130 je vpisaan Jakob Jallen. Ker je bila njegova hči soproga trgovca Rosa, domnevam, da je ta naslov pravi. Pod 
naslovom Mesto 188 je vpisan Maurer Florian.
625 NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1868, kot ženin. Njegov oče je bil lastnik hiše v celjski fari. AS, RFZK, 
Alphabetisches ... ,ga ne omenja. Pod tem naslovom je vpisan Mihael Pučnik.
020 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 759. AS, RFZK, Alphabetisches ..., je pod tem naslovom vpisana Starobašnik 
Neža.
627 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 759, NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1858, kot ženin v Savskem predmestju 6. 
AS, RFZK Alphabetisches ..., je pod tem naslovom vpisan Mallv Mihael.
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. Martin Strupi (1826 - 1858); Mesto 8628

. Blaž Usnik, tudi dimnikar, trgovec z lesom; Mesto 98629

. Jakob Vranč (ftl853);630 nato Leopold Vranč, tudi gostilničar; Savsko predmestje 22631

- Anton Windischer\ Mesto 109632 *
633- Jurij Založnik; trgovec z usnjem; Savsko predmestje 8

- Jurij Zarnik (1868 - 1871); trgovec z vinom; nato Jera Zorman žena trgovca z usnjem; 

Mesto?634 635 636
635- Peter Zorman; trgovec z usnjem; Mesto ?

V mestu je živelo tudi nekaj kramajev:

- Maks Fock\ tudi milar; Mesto 169637

- Martin Grašič, Mesto 5 4638

- France Pezdič\ nato žena Frančiška; Mesto 152639

- Helena Polak; kramarica z metrskim blagom; Mesto?640

- Franz Pollak; Mesto 121641

- Johan Veja; tudi strojar; Kokrsko predmestje 7642

- Tomaž Tomc, Mesto 20643

- Matija (v virih Mathias) Zupanc., tudi čevljar in gostilničar; Mesto 108644

628 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 420 in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 479. AS, 
RFZK, Alphabetisches ..., je pod tem naslovom vpisana Šifrer Terezija.
629 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 4127 ,a. e. 774.
630 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 417: Hiša pride nato v roke Tomaža in kasneje Kanciana 
Pollaka. Leta 1868 je stavbo kupil Ivan Marenčič starejši.
031 NŠAL,Poročna knjiga Kranj, leta 1858, kot poročna priča.
632 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 408.
033 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 418. AS, RFZK, Alphabetisches ga ne omenja, pod tem 
naslovom je vpisan Babič Janez.
634 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 402. AS, RFZK, Alphabetisches ..., ga ne omenja imena 
ni.
635 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 774: Svojo obrt opravlja na ime Vranca. AS, RFZK, Alphabetisches ...,ga ne 
omenja. Mogoče je živel v hiši Leopold Vranca (trgovec in gostilničar) v Savskem predmestju 24.
636 kramar - trgovec s cenenin, navadno drobnim blagom (SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, str. 446).
637 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 504.
638 NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1863 kot ženin.
639 V poročni knjigi je leta 1864 omenjen kot nevestin oče in ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 774.
640 ZAL, občina Kranj, (KRA - 2), a. e. 774.
641 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 759. AS, RFZK, Alphabetisches ..., pod tem naslovom je vpisan Franc Starre.
642 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 450. NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1852, kot ženin, leta 1858 kot priča. AS, 
RFZK, Alphabetisches ..., je pod tem naslovom vpisana Šimnovc Marjana.
643 NŠAL, Poročna knjiga Kranj, leta 1864, kot ženin pod naslovom Kokrsko predmestje 3. AS, RFZK, Alphabetisches 
..., je pod Kokrsko predmestje 3 vpisan Jurij Zavrl - mlinar, Tomc pa pod Mesto 20.
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4.2. RAZPOREDITEV TRGOVCEV V MESTU

Hiše trgovcev so se bile v glavnem ob glavni ulici. Nekaj jih je živelo v obeh predmestjih, 

v Savskem več kot v Kokrskem. Na karti so se nekatere označene hiše že pojavile na 

prejšnjih kartah. To lahko pripišemo dejstvu, da so se mnogi trgovci ukvarjali še z drugimi 

dejavnostmi.

Karta mesta 10: Prikaz hiš trgovcev

644 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 774, a. e. 652.
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5. IZ ŽIVLJENJA TRGOVCEV - PRIMER 

GLOBOČNIK

Tako kot o rokodelskem, je Ivan Vesel pisal o trgovskem stanu: «Noben stan pa nima 

toliko prijetnosti, ko stan trgovčev, če trgovec ne začne s prazno roko, če mu je sreča le 

količakaj mila in če razumemo in pametno počenja. Noben stan nima toliko srečne svobode 

kakor ta; ne zapoveduje mu nobeno ministerstvo, nobeno vojaško poveljništvo, svobodno 

sme gledati vsakemu v oči. Gotovost v trgovini stoji na gotovem plačilu, na zvestobi in 

veri; vsak naj si prizadeva, da bo trgovcem vedno mož beseda in vselej plačal v redu, in 

spoštovali te bodo bolj, kakor marsikterega človeka.«645

V nadaljevanju je nekaj besed namenil tudi kupcem: «Kdor hoče dober kup kupovati, naj 

kupuje za gotov denar, to je znana resnica. Tu si izbiramo trgovce in blago po svoji volji; 

če pa trgovec ne ve, ali in kdaj bo plačan, nihče mu ne more zameriti, če preveč tirja za 

blago ali da najslabše, kar ima.«646

Ter za konec še, da »trgovec ljubi natančnost, nekako priprostost in zato ve te lastnosti tudi 

ceniti; in po tem se nam je ravnati v navadnem društvenem življenju.«647 

Da v vsakdanjem življenju kranjski trgovci le niso bili tako neomadeževani in preprosti, 

nam priča primer trgovca Globočnika leta 1868. V obširnem poročilu okrajnega urada na 

pritožbo omenjenga trgovca, je dogodek natančno opisan.648

Ivan Vesel je zapisal: «Naj ti ne bo preveč mar, kaj delajo drugi ljudje, če se ne tiče tebe ali 

vradnosti; bil bi pa velik pregrešek, če o tacih rečeh molčiš«.649 Omenjenih besed se je 

očitno držal tudi Matevž Ros, ko je prijavil Globočnika, da ima pri sebi dve ženski 

sumljivega stanu.650

Da bi ugotovili resnico, je bila v Globočnikovo hišo poslana patrulja, v kateri sta bila 

Bradaška Anton in August Herman. Ob pol enajstih in ne tako kot je rekel Globočnik ob

645 Ivan Vesel, Olikani Slovenec, Matica Slovenska, Ljubljana, 1868, str. 129.
646 Ivan Vesel, Olikani Slovenec, Matica Slovenska, Ljubljana, 1868, str. 129.
647 Ivan Vesel, Olikani Slovenec, Matica Slovenska, Ljubljana, 1868, str. 129.
648 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 678.
049 Ivan Vesel, Olikani Slovenec, Matica Slovenska, Ljubljana, 1868, str. 27.
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pol dvanajstih, je patrulja prišla do hiše, ki je bila v popolni temi. Zato Globočnikove 

trditve, daje igral citre, niso bile resnične. Tak inštrument se zelo težko igra v temi, poleg 

tega pa patrulja ni slišala nobene glasbe. Vhodnih vrat ni odprl nihče, izza njih pa so se 

slišali pritajeni glasovi: «O Jezus zdaj so pa tukaj!« Potem, ko sta ponovno potrkala, se je 

oglasil Globočnik in rekel, da vrat ne bo odprl. Zalegle so šele grožnje, da bodo vrata 

nasilno odprli. Ko je Globočnik z lučjo v roki odprl vrata, mu je Herman povedal zakaj sta 

prišla. Ves tresoč je priznal, da ima v hiši dve ženski, ljubico ter njeno prijateljico. Pri hišni 

preiskavi je sam prostovoljno sodeloval inje

nosil sveliko. V hiši ni bilo nikogar več, saj sta ženski pobegnili skozi drug izhod. Ko je 

Bradaška odšel naznanit pobeg oseb, je Hermana Globočnik želel podkupiti, češ, da bosta 

obe ženski zapustili mesto in se vrnili v Ljubljano v zgodnjih jutranjih urah. Po Bradaškovi 

vrnitvi sta najprej preiskala prvo in nato še drugo nadstropje. Sele na podstrešju so v niši 

našli skriti ženski, eno v sami srajci, drugo samo v spodnjem krilu. Se pred prihodom 

patrulje je Herman vprašal Globočnika, če se zaveda posledic tega odkritja. V hiši 

samskega moškega sta bili sredi noči najdeni dve samski, pomanjkljivo oblečeni ženski. Da 

je zadeva še bolj nespodobna, sta bili za spanje na voljo le ena postelja in zofa. Izgledalo pa 

je, da so za spanje uporabili le posteljo. Zato ni čudno, da je župan v pismu okrajnemu 

glavarstvu napisal, da tudi v prihodnje ne bo trpel tovrstnih primerov, pa čeprav bi se te 

stvari dogajale pri lastnikih hiš v mestu.

Po vsem tem je prišla patrulja, ki je ugotovila že znana dejstva ter odvedia ženski v 

občinsko pisarno. Obe sta bili iz Ljubljane in sicer Maria Matos in Hedvika Pinter.* 651

V arhivski mapi je ohranjenih vrsto pisem, ki so bila napisana kot posledica tega dogodka. 

Globočnik se je namreč pritožil, češ, da je občinska oblast presegla svoja pooblastila in pri 

tem citiral Občinski zakon člen 28, odstavek 7. Okrajno glavarstvo je pritožbo zavrnilo in 

potrdilo kazen, kije znašala 10 goldinarjev.

ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 678.
651 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 678 in Gorazd Stariha, Iz manj znanega kranjskega življenja v prejšnjem stoletju, 
Kronika, 1993, letnik 40, str. 162 -164.
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Globočnik se je na kazen pritožil, ter zanikal kakršno koli vpletenost v nečedne posle in 

tudi zanikal, da bi bili ženski njegovi ljubici. Trdil je, da sta bili le dve ljubljanski šivilji, ki 

sta pri njem prenočevali.652

Župan je svoje ukrepe zagovarjal. Rekel je, da kot občinski predstojnik ne bo trpel 

nobenega bordela.653 Globočnikove pritožbe je okrajni glavar Derbitsch sprejel in zavrnil 

razsodbo občinskeg urada, češ da ta lahko kaznuje prestop zakonov in predpisov samo, če 

ti vsebujejo tudi sankcije.654

Za meščansko družbo je bila v tem času značilna tabuizacija seksualnosti. O telesnosti se 

skoraj ni govorilo, pri odraščajočih otrocih so se izogibali uporabe nespodobnih, 

spotakljivih ter pohujšljivih izrazov s področja spolnosti. »To se je seveda popolnoma 

skladalo z vladajočo dvojno moralo, ki je bila ob iztekajočem se 19.stoletju tudi znanstveno 

podkrepljena. Medtem ko so se mladi meščanski sinovi lahko »iznoreli« pri »neki punčki« 

ali pri domačih služkinjah, pri oženjenih pa so bili »s priprtimi očmi« dopuščeni skoki čez 

plot, je za »aseksualne« ženske kot najvišja zapoved veljala neomadeževanost in 

vzdržnost.«655

6. UDELEŽBA KRANJSKIH OBRTNIKOV IN 

TRGOVCEV NA SVETOVNIH RAZSTAVAH

»Zelo pomembno sredstvo za napredek in izpopolnitev produkcije so obrtno - industrijske 

razstave, ker nudijo pregledno sliko o stanju domače proizvodnje in o zmogljivosti domače 

obrtne in industrijske dejavnosti. Proizvajalci dobijo s primerjavo z izdelki konkurenčnih 

podjetij marsikatere pobude, kijih navajajo k izpopolnitvi lastnih izdelkov.«656

652 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 678.
653 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 678.
654 Gorazd Stariha, Iz manj znanega kranjskega življenja v prejšnjem stoletju, Kronika, 1993, letnik 40, str. 164.
655 Andrej Studen, Meščanska stanovanjska kultura v publikaciji To in ono o meščanstvu v provinci, Pokrajinski muzej 
Celje, 1995, str. 17.
656 Ivan Slokar, Zgodovina rokodelstva v Ljubljani od leta 1732 do leta 1860, Ljubljanska obrt od začetka 18. stoletja do 
srede 19. stoletja, Publikacija zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana 1977, str. 78, 79.
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Za kranjske trgovce in obrtnike lahko rečemo, da niso bili zakotni ali celo zamorjeni 

prebivalci Kranjske dežele. Njihovo samozavest potrjujejo številne udeležbe celo na 

svetovnih razstavah. Leta 1863 tudi Novice poročajo o »razstavi hamburški«, na kateri je 

predsednik kranjske kmetijske družbe gospod Fidelis Terpinc »za svojo izložbo počasten z 

veliko bronasto svetinjo. Posebno hvaljenje so bile sledeče stvari: lanska njegova svila, 

letošnji kokoni, volna njegovih jezerskih ovac, ozimni ječmen letošnji, koruza, riček, 

cizara, ajda rež itd.«657

V prijavnici bratov Loker za svetovno razstavo leta 1862 v Parizu je bilo pod opombo 

zapisano, da je podjetje od leta 1839 - 1845 vsako leto prejelo srebrno medaljo za 

razstavljanje na Dunaju. Prav tako so sodelovali tudi na provincialnih razstavah v Beljaku 

in Ljubljani.658

Najpomebnejše pa je bilo sodelovanje kranjskih podjetnikov na svetovnih razstavah, ki so 

se pričele v obravnavanem času.

V obravnavano obdobje spadajo razstava v Londonu leta 1851, v Parizu leta 1855 in 1867 

ter na Dunaju leta 1873.659

Londonska razstava leta 1851

O pomembnosti prve svetovne razstave so že leta 1850 pisale Novice v obširnem čalanku, 

objavljenim na prvi strani časnika: «Očitne razstave blaga, ktere se po mnozih deželah 

napravljajo, so posebno dobra pomoč, da zmoreta fabrikant in rokodelec svoje izdelke 

svetu pokazati, in če je njih blago posebno lepo ali dobro in tudi po ceni spoznano, si tudi 

kupcev privabiti, de gre njih blago potem v druge, ptuje in zlo daljne dežele. Tako se 

razširjuje kupčija po svetu, in daljne dežele in dobiva za-nj dnarje nazaj.

Ker vsaka deržava tolikanj boljši stoji, kolikor več svojiga blaga v ptuje dežele speča, in 

kolikor menj svojiga blaga v ptuje dežele za ptuje blago pošilja, je misel naše vlade gotovo 

velike hvale vredna, de povabi vse fabrikante, obertnike in rokodelce vsih dežela

657 Iz razstave hamburške, Novice št. 30, 1863, str. 238.
658 AS, T.O.I, razstave, 104, fascikel 1.
659 Svetovna zgodovina, CZ, Ljubljana 1981, str. 500.
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avstrijanskiga cesarstva, de naj pošlejo svoje blago v veliko razstavo, ki se bo prihodnje 

leto 1851 v Londonu, poglavitnim mestu angležkiga kraljestva, napravila.«660 

»De za tako imenitno razstavo, kakor bo razstava v Londonu, ni ravno vsako blago 

pripravno, to vsak lahko zapopade, če pomisli, de cilj in konec poslanja avstrijanskega 

blaga v Angležko razstavo ne more drug biti, kakor de se Angležem (Englenderjem), kterih 

obertnijstvo in rokodelsvo na tako visoki stopnji stoji, pokaže, de tudi avstrijanski 

fabrikantje in rokodelci kaj znajo in de se našimu blagu potem prodaja v ptuje dežele 

odpre. Le tako blago tedej, naj bo ruda, ali rudni izdelki, steklenina (glažnina), tkanje vsake 

sorte, usnjati, žimnati, košeni, leseni, slamnati in mnogoverstni drugi izdelki so za 

Londonsko razstavo pripravno blago, če imajo kakšno posebnost v ličnosti, dobroti ali 

nizki ceni, naj bo že potem blago kakoršne koli baže.«661

Novice so v nadaljevanju pisale o posebnih komisijah, ki so jih zastopali zaupljivi možje - 

razstavni komisarji v različnih deželah avstrijskega cesarstva. Le - ti so morali povabiti 

»fabrikante in rokodelce« naj pošljejo svoje blago na razstavo. Te komisije so po deželi 

razposlale vabila, v katerih so bila natančna navodila za vse, ki želijo razstaviti svoje blago. 

Blago je bilo v dveh mesecih potrebno poslati komisiji, ki ga je pregledala in po potrebi 

izločila, če ni bilo primerno za razstavo. Če blaga ni bilo mogoče prekladati, so člani 

komisje sami prišli k rokodelcu ali industrialci. Potne stroške je seveda moral plačati 

industrialec sam. Vsi udeleženci so morali na lastne stroške izročiti blago komisiji. Pot v 

London in nazaj je plačala država.662

Za razstavo v Londonu so ohranjena različna navodila, katalogi in razglasi, v katerih so bili 

artikli razdeljeni v štiri sekcije, te pa v razrede. V prvi sekciji so bili štirje razredi 

(rudarstvo, kemijski in farmacevtski izdelki...) v drugi 13 razredov (železnica, tovarniški 

stroji, ladjedelništvo, fotografski aparati, ure...). Tretja sekcija je bila najobsežnejša inje 

zajemala 19 razredov (bombaž, lan, svilo, volno, preproge, oblačila, papir, produkte iz 

plemenitih kovin, steklo, lončene izdelke...). Zadnja sekcija je bila poimenovana moderne,

660 Razstava mnogoverstniga blaga in obertnijskih in rokodelskih izdelkov v Londonu na Angleškim, Novice 1850, št. 23, 
str. 93.
661 Razstava mnogoverstniga blaga in obertnijskih in rokodelskih izdelkov v Londonu na Angležkim, Novice 1850, št. 24, 
str. 97.
062 Razstava mnogoverstniga blaga in obertnijskih in rokodelskih izdelkov v Londonu na Angležkim, Novice 1850, št. 24, 
str. 97.
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lepe umetnosti inje vključevala 4 razrede (arhitekturo, olja in akvarel, kiparstvo, izdelke iz
_663\ 664jedkanice ).

Iz Kranja oziroma njegove okolice je na tej razstavi sodeloval Primož Hudovernik s siti.* 665

Razstava, v Parizu leta 1862

Tudi za Pariško razstavo so ohranjena vabila za sodelovanje na razstavi. Prijavnico za 

udeležbo so iz Kranja poslali Karl Florian ml., bratje Loker in Johan Puhar. V prijavnicah 

so bili splošni podatki o dejavnosti obrata, njegov opis ter artikli, s katerimi so sodelovali 

na razstavi.666 Karl Florian je poslal koce, sukno, plahte in konjske koce, ki se imenujejo 

tudi kranjske preproge iz lodna. Brata Locker sta sodelovala s surovo dlako in s siti, pri 

Johanu Puharju pa je označena dejavnost kot nova iznajdba fotografije.667

Razstava na Dunaju leta 1873

Iz leta 1872 je ohranjeno pismo, kije bilo poslanu predsedniku Kranjske obrtne zbornice v 

zvezi z razstavo na Dunaju leta 1873. V pismu je razložen drugačen način nagrajevanja. 

Dosedanji načinje nagrajeval skoraj izključno tehnične dosežke ter včasih tudi industrialce. 

Leta 1867 so na razstavi v Parizu ta način spremenili, saj so bili poleg tehničnega dosežka 

nagrajeni tudi dosežki, ki pripomorejo k boljšemu psihičnemu in moralnemu stanju naroda 

ter blagostanju delavskega razreda.. V ta namen je bila ustanovljena tudi posebna žirija, ki 

je izbrala najboljše dosežke iz tega področja.668

Na Dunajski razstavi sta leta 1873 sodelovala Leopold Jugovič z moko, ki je prejel medaljo 

za zasluge ter Karl Florian, ki je za sukno, koce in plahte prejel pohvalno pismo.669

063 jedkanica - grafična tehnika, pri kateri s kislino vjedkamo risbo na bakreno ploščo, prevlečemo z voskom (Mala 
splošna enciklopedija, druga knjiga, DZS, Ljubljana 1975, str. 161).
6 4 AS, T.O.I, razstave, 104, fascikel 1.
665 AS, T.O.I, razstave, 104, fascikel 1.
066 AS, T.O.I, razstave, 104, fascikel 1.
66 ' AS, T.O.I, razstave, 104, fascikel 1.
668 AS, T.O.I, razstave, 104, fascikel 2.
669 Poslavitev Kranjskih razstavnikov v Dunajski razstavi, Novice 1873, št. 36, str. 288 in AS, T.O.I, razstave, 104, 
fascikel 2 - tudi diploma.
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Oglas: Laibacher Zeitung, 1873, št. 195, str. 1372

Kranjski trgovci in obrtniki pa se niso udeleževali razstav samo v tujini, pač pa tudi doma. 

Tako so leta 1871 Novice objavile imena gospodarjev, ki so prijeli premije za lepo govejo 

živino. Nagrajeni so bili tudi razstavljalci iz Kranja. Med njimi so bili tako gostilničarji 

(Majer, Gogala, ...), kot tudi trgovci (Leopold Jugovič).670
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JV. del

1. ZDRUŽEVANJE OBRTNIH IN TRGOVINSKIH 

DEJAVNOSTI V KRANJU LETA 1867

Obrtniki pogosto niso opravljali samo ene obrtne dejavnosti, ampak so združevali več 

različnih obrti.

Posamezne obrti so se že same po sebi povezovale, tako na primer kolarsko delo s 

kovaškim.* 671 Tudi mizarji so se pogosto združevali s kolarji ter za vozove izdelovali lojtre, 

trüge in kište, za mlinarje pa zaboje za moko in žito. Mizarji so se ločili od starejšega 

tesarstva in se usmerili v izdelovanje pohištva in druge lesene opreme v zgradbah, tesarji 

pa so se še naprej omejevali na lesene dele zgradb.672 Kamnoseki, ki so obdelovali naravni 

ali umetni kamen so oskrbovali stavbarje in kiparje.673 Ključavničarstvo se je v 19. st. 

zaradi vse večjih zahtev po natančnosti ločilo od kovaštva.674

Združevanje dejavnosti je zlasti opaziti pri pekih. Skoraj vsi (od devetih kar sedem) so se 

ukvarjali še z gostilničarsko dejavnostjo. Slednjo so združevali s svojo obrtjo še čevljarji, 

mizarji in trgovci. Ne gre pa pozabiti še pivovarjev in kavarnarjev, ki so bili z 

gostilničarstvom že tako ali tako tesno povezani.

070 Imenik gospodaijev, ki so pri letošnji delitvi premij za lepo govejo živino na Kranjskem bili poslavljeni, Novice, 1871, 
str. 180,181.
671 Enciklopedija Slovenije, 5. zv. MK, 1991, str. 341.
672 Enciklopedija Slovenije, 7. zv. MK, 1993, str. 166 - 167.
673 Enciklopedija Slovenije, 5. zv. MK, 1991, str. 388.
674 Enciklopedija Slovenije, 5.zv. MK, 1991, str. 102.
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TABELA 4: Število obrtnikov, trgovcev in gostilničarjev glede na 

celotno prebivalstvo leta 1867

Število
Celotno prebivalstvo 2326
Obrtniki 89
Trgovci 34
Gostilničarji 32

SLIKA 6: Prikaz deleža obrtnikov, trgovcev in gostilničarjev glede 

na celotno prebivalstvo leta 1867

Tabela 4 in slika 5 prikazujeta delež posameznih dejavnosti glede na celotno 

prebivalstvo leta 1867. Po teh podatkih lahko sklepamo, da se je približno 6% 

takratnega prebivalstva ukvarjalo z obrtjo, trgovino ali gostilničarstvom.

Tabela 5: Število obrtnikov, trgovcev in gostilničarjev leta 1867

Ime dejavnosti Število
Obrtniki 89
Trgovci 34
Gostilničarji 32
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Število obrtnikov, trgovcev in gostilničarjev leta 1867 nam prikazuje tabela 5. Kolikšen 

je odstotek vsake dejavnosti posebej pa nam kaže naslednja slika 7. Delež obrtnikov je 

bil največji, 57%, sledijo trgovci, 22% in gostilničarji 21%.

SLIKA 7: Prikaz deleža obrtnikov, trgovcev in gostilničarjev leta 
1867

TABELA 5a: Dopolnilne in samostojne dejavnosti obrtnikov

Ime dejavnosti Število
Gostilničarji 15
Trgovci 12
Samostojna obrt 62

SLIKA 8: Prikaz dopolnilnih in samostojnih dejavnosti obrtnikov
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Tabela 5a in slika 8 nam prikazujeta delež samostojne in dopolnilne dejavnosti 

obrtnikov. 70% obrtnikov je imelo samostojno obrt, 30% pa je obrt združevalo s 

trgovino ali gostilničarstvom.

TABELA Sb: Dopolnilne in samostojne dejavnosti trgovcev

Ime dejavnosti Število
Obrtniki 10
Gostilničarji 9
Samostojna obrt 15

SLIKA 9: Prikaz dopolnilnih in samostojnih dejavnosti trgovcev

Tabela 5b in slika 9 nam prikazujeta delež samostojne in dopolnilne dejavnosti 

trgovcev. 45% trgovcev je imelo samostojno obrt, več kot polovica, kar 55% pa je 

trgovsko dejavnost združevalo z obrtjo ali gostilničarstvom.

TABELA Sc: Dopolnilne in samostojne dejavnosti gostiIničarjev

Ime dejavnosti Število
Obrtniki 16
Trgovci 6
Samostojna obrt 12
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SLIKA 10: Prikaz dopolnilnih in samostojnih dejavnosti 
gosti Iničarjev

Tabela 5c in slika 10 nam prikazujeta delež samostojne in dopolnilne dejavnosti 

gostilničarjev. 35% gostilničarjev je imelo samostojno obrt, več kot polovica, kar 65% 

pa je gostilničarsko dejavnost združevalo z obrtjo ali trgovino

Podatki, ki sem jih navedla, so povzeti po imeniku obrtnikov, trgovcev in 

gostilničarjev.
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2. BIVANJSKA KULTURA OBRTNIKOV IN 

TRGOVCEV V KRANJU

2.1. HIŠE OBRTNIKOV, TRGOVCEV IN GOSTILNIČARJEV

TABELA 6: Število in razporeditev hiš leta 1867

Obrtniki Trgovci Gostilničarji Skupaj Skupaj po katastru
Mesto 67 28 28 123 174

Kokrsko predmestje 10 2 8 20 40
Savsko predmestje 22 8 3 33 45
Skupaj 99 38 39 176 259

SLIKA 11: Prikaz števila hiš leta 1867

 Mes to  Kokrsko predmestje Savsko predmestje

Kje so se nahajale hiše obrtnikov, trgovcev in gostilničarjev kažejo zgornja tabela in karta 

mesta 11.

Karta mesta 11: Prikaz hiš obrtnikov, trgovcev in gostilničarjev
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Od skupno 259 hiš je bilo v lasti obrtnikov, trgovcev in gostilničarjev 174 hiš. 

Najštevilčnejši lastniki so bili v mestu, najmanj lastnikov pa je bilo v Kokrskem 

predmestju. Seveda najmočnejšo skupino pri vseh tabelah predstavljajo obrtniki.

TABELA 6a: Število hiš v mestu po posameznih dejavnostih

Obrtniki Trgovci Gostilničarji

Mesto 67 28 28

SLIKA 12: Prikaz števila hiš v mestu po posameznih dejavnostih

TABELA 6b: Število hiš v Kokrskem predmestju po posameznih 

dejavnostih

Obrtniki Trgovci Gostilničarji

Kokrsko predmestje 10 2 8

SLIKA 13: Prikaz števila hiš v Kokrskem predmestju po 

posameznih dejavnostih

10%

U Obrtniki ^Trgovci ^Gostilničarji 124





TABELA 6c: Število hiš v Savskem predmestju po posameznih 

dejavnostih

Obrtniki Trgovci Gostilničarji
Savsko predmestje 22 8 3

SLIKA 14: Prikaz števila hiš v Savskem predmestju po 

posameznih dejavnostih

9%

Obrtniki {^Trgovci ^Gostilničarji

Tabele 6a, 6b, 6c in slike 12, 13, 14 so podroben prikaz števila hiš po posameznih 

dejavnostih v mestu, Kokrskem in Savskem predmestju. Obrtniki so imeli največ hiš v 

mestu in Savskem predmestju, najmanj v Kokrskem predmestju. Trgovci so imeli kar 28 

hiš v mestu, v Kokrskem in Savskem predmestju pa 10. Gostilničarji so imeli približno 

enako razporeditev hiš kot trgovci - 28 v mestu in 11 v Kokrskem in Savskem 

predmestju.

»V manjših ali pa srednje velikih mestih na Slovenskem so jedro novega meščanstva 

sestavlajali predvsem obrtniki, trgovci, redki manjši podjetniki (tovarnarji) in inteligenca 

(odvetniki, vodilni nameščenci in uradniki, tehniki in inženirji, zdravniki, profesorji, 

učitelji), se pravi meščani po premoženju in meščani po izobrazbi.«675

675 Andrej Studen, Stanovati v Ljubljani, Studia humanitatis, Apes, 1995, str. 127.
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Med mestom in podeželjem so obstajale razlike, ki so se kazale na različne načine. 

Prebivalci mest so drugače jedli, živeli, se oblačili in zabavali.676 »Za urbanska naselja pa 

je značilno, da živi v eni hiši po več družin, da je v eni hiši več stanovanj, več 

gospodinjstev. Večnadstropne hiše so tipičen znak večjih urbanih naselij.«677

Tabela 7 in slika 15 prikazujeta, v kakšnih hišah so živeli obrtniki, trgovci in gostilničarji 

v Kranju. Lastniki dvonadstropnih hiš so bili v glavnem gostilničarji, sledijo obrtniki in 

trgovci. Število enonadstropnih hiš je pri trgovcih in gostilničarjih enako, pri obrtnikih pa 

zaradi številčnosti večje. Lastniki pritličnih hiš so bili v glavnem obrtniki.

TABELA 7: Vrste hiš po število nadstropij

Obrtniki Trgovci Gostilničarji
Pritlične hiše 31 9 3
Enonadstropne hiše 58 23 23
Dvonadstropne hiše 9 6 12
Skupaj 98 38 38

SLIKA 15: Prikaz vrst hiš po številu nadstropij

676 Roman Sandgruber, Anfänge der Konsumgesellschaft, München, 1982, str. 33.
077 Vasilij Melik, Rast mestnega prebivalstva na Slovenskem pred prvo svetovno vojno, Ekonomska revija, letnik VU, 
Ljubljana, 1956, str. 515.
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Hiše premožnejših meščanov so imele številne sobe, ki so bile razkošne in prostorne. Bile 

opremljena s prestižnim pohištvom, kot na primer masivne kredence, usnjene garniture, 

stenske ure... »Družabni prostori ali salon so bili ločeni od privatnih prostorov. Prostori 

meščanske družine pa so bili strogo ločeni tudi od prostorov za hišno služničad.«678 

»Številna služničad je za meščansko gospodinjstvo pomenila statusni simbol.«679

Vsekakor so premožnejši obrtniki in trgovci živeli v večjih hišah. To dokazuje že omenjen 

primer trgovca Globočnika,680 kjer iz hišne preiskave lahko razberemo, daje živel v precej 

veliki nadstropni hiši.

»Manj premožni meščani, torej pripadniki srednjega sloja meščanstva in še zlasti 

malomeščani, pa so zavoljo tega, ker si predragega in imenitnega pohištva niso mogli 

privoščiti, zatekli k posnemanju, k imitacijam. Z njimi so mnogo bolj skromno kot 

velemeščani opremili dom. Toda tudi v stanovanjih malomeščanov naletimo na skrbno 

urejen interier.«681 *

2.2. STANOVALCI

Povprečno število prebivalcev na eno hišo je na Kranjskem leta 1880 v naseljih, ki so štela 

2000 - 5000 prebivalcev 9,8. Štetje prebivalcev je vključevalo celotno pristno prebivalstvo 

z vojaštvom vred. Leta 1869 je v Kranju živelo 2326 ljudi (štetje samo pristnega 

civilnega prebivalstva). Obljudenost na eno hišo je po tem popisu znašala 8,4 ljudi na 

hišo.683

»Hud problem v okviru stanovanjskega vprašanja je bilo prenočevanje pomočnikov in 

vajencev pri raznih obrtnikih in trgovcih, še zlasti pri pekih, čevljarjih, krojačih in mizarjih.

678 Andrej Studen, Meščanska stanovnjska kultura v publikaciji To in ono o meščanstvu v provinci, Pokrajinski muzej 
Celje, 1995, str. 13-15.
079 Andrej Studen, Stanovati v Ljubljani, Studia humanitatis. Apes. 1995, str. 103.
680 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 678.
681 Andrej Studen, Meščanska stanovnjska kultura v publikaciji To in ono o meščanstvu v provinci, Pokrajinski muzej 
Celje, 1995, str. 13,14.
082 Vasilij Melik, Rast mestnega prebivalstva na Slovenskem pred prvo svetovno vojno, Ekonomska revija, letnik VII, 
Ljubljana 1956, str. 201.
0 3 Vasilij Melik, Rast mestnega prebivalstva na Slovenskem pred prvo svetovno vojno, Ekonomska revija, letnik VU, 
Ljubljana 1956, str. 203.
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Mojstri so namreč imeli navado, da so svoje male prostore dobesedno napolnili s 

pomočniki in vajenci, ki so morali spati v posteljah, nagrmadenih druga na drugo« 684 

Gradbene obrteh so imele že od nekaj poseben položaj. Pri zidarjih, kamnosekih ali pa 

tesaijih so tako samski kot tudi poročeni pomočniki stanovali v samostojnem 

gospodinjstvu. Tudi vajenci praviloma niso bivali pri mojstru.685

»Med vsemi branžami male obrti pa so se tradicionalne rokodelske življenske razmere 

najdlje ohranile pri pekih. Pri njih je bilo bivanje v gospodinjstvu mojstra še na prelomu 

stoletja prevladujoča življenska oblika in tudi tisti, ki so se nastanili v lastnem stanovanju, 

se niso mogli popolnoma izogniti kontroli delodajalca. Še več. Dolg delovni dan in 

razširjeno bivanje pri mojstru sta prispevala k temu, da se je lahko poročilo le malo 

pekovskih pomočnikov.«686 Pri tradicionalnih podnajemnikih (pomočniki in vajenci) se je 

lahko zgodilo, da jih je imetnik stanovanja (mojster) izkoriščal. Na primer s prihranki pri 

tistem delu zaslužka, ki je vključeval oskrbo in prenočevanje.687

»Stanovanja spodnjih slojev so bila le za silo opremljena, v njih je bila samo najpotrebnejša 

hišna oprava, ceneno ali pa rabljeno pohištvo, ki so ga večkrat naredili tudi sami ali pa so 

kakšen kos podedovali. Preproste postelje, pogosto samo slamnjače na tleh, kljuka za 

obleko, miza in par stolov, mogoče še kakšna omara ali pa nočna omarica, štedilnik, 

skromno posodje, zaboj s kurjavo, lavor, petrolejka, včasih tudi samo sveča ali karbid.«688 

Značilnost teh stanovanj je tudi pomanjkanje ležišč, saj sta na eni postelji praviloma spala 

dva družinska člana. Osrednji prostor v stanovanjih nižjih slojev, je bila kuhinja, v kateri se 

je zbirala in posedala družina. To je bil tudi edini prostor, ki so ga redno ogrevali.689

Kakšna je bila na primer hiša obrtnika v Kranju nam priča zapuščina Simona Pirca iz leta 

1852, pri čemer je potrebno vedeti, daje bila to obrtniška družina z dolgoletno tradicijo ter 

bolj premožna.690 Gotovine, dragocenosti in terjatev ni bilo. Hiša je bila zidana in krita z

684 Andrej Studen, Stanovati v Ljubljani, Studia humanitatis, Apes, 1995, str. 49.
685 Andrej Studen, Stanovati v Ljubljani, Studia humanitatis, Apes, 1995, str. 102.
686 Andrej Studen, Stanovati v Ljubljani, Studia humanitatis, Apes, 1995, str. 103.
687 Andrej Studen, Stanovati v Ljubljani, Studia humanitatis, Apes, 1995, str. 89, 90.
688 Andrej Studen, Stanovati v Ljubljani, Studia humanitatis, Apes, 1995, str. 144.
689 Andrej Studen, Stanovati v Ljubljani, Studia humanitatis, Apes, 1995, str. 144 - 146.
690 Vinko Demšar, Barvaiji (Firbarji) Pirci v Kranju v 18. in 19. stoletju, Kranjski zbornik 1990, str. 184,185.
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opeko, podstrešje tlakovano z opeko in estrihom.691 Hiša je bila podkletena. Kletni prostori 

so se nahajali v zemlji in bili namenjeni barvarski obrti. V pritličju seje nahajalo: obokana 

veža, dve obokani stanovanjski sobi, kuhinja, obokana klet za blago, prostorna obokana 

barvarska valjarna in delavnica, v kateri se je nahajal vodnjak. V pritličju je bila še 

kurilnica. V prvem nadstropju je bila obokana veža, obokana kuhinja ter srednja in manjša 

soba s štukaturami.692 Na drugi strani sta bili manjša in večja stanovanjska soba - hiša. V 

prvem nadstropju se je nahajala še ena obokana kuhinja, ki je vodila v obokano veliko 

stanovanjsko sobo - hišo. Ob hiši je bila drvarnica, ki je bila krita z opeko in je imela 

prizidano stanovanjsko oziroma delavno sobo. K hiši sta spadala še vrt in njiva.693 

»Svojevrstna posebnost so bila t.i. mešana gospodinjstva, sestavljena tako iz tradicionalnih 

kot tudi navadnih podnajemnikov. Prenekateri ljubljanski mojster si je, pač zato ker 

njegova obrt ni ravno cvetela, moral pomagati še z oddajanjem sobe ali postelje, da bi 

zmogel plačevati najemnino«.694

»Meščanstvo je preko stanovanjske kulture stremelo, da bi ustreglo dvema potrebama, ki 

nista popolnoma skladni. Na eni strani je bila želja po intimnosti družinskega življenja in 

tej so ustrezali privatni, pred pogledi zunanjih obiskovalcev zaprti prostori, v katerih je bilo 

denimo »milostljivi« celo dovoljeno, da se po njih sprehaja v jutranji halji. Na drugi strani 

so bili reprezentativni, družabni prostori (salon, »soba za gospode«), ki naj bi navzven 

vidno predstavljali doseženo blaginjo družine. V slednjih so morali vsi družinski člani 

paziti, da so primerno in lepo oblečeni.«695

691 estrih - kompaktna obloga tal, ki se kašasto nanese na trdo podlago in se nato strdi (SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, str. 
206).
692 štukatura - okrasek iz štuka na stropih, stenah. Štuka - zmes drobnega peska, apnenega mleka, mavca zlasti za 
izdelavo štukatur. (SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, str. 1368).
093 Vinko Demšar, Barvaiji (Firbaiji) Pirci v Kranju v 18. in 19. stoletju, Kranjski zbornik 1990, str. 185.
694 Andrej Studen, Stanovati v Ljubljani, Studia humanitatis, Apes, 1995, str. 101.
695 Andrej Studen, Meščanska stanovnjska kultura v publikaciji To in ono o meščanstvu v provinci, Pokrajinski muzej 
Celje, 1995, str. 15.
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3. POVEZOVANJE KRANJSKIH TRGOVCEV IN 

OBRTNIKOV V ZASEBNEM ŽIVLJENJU

3.1. KRANJSKI OBRTNIKI IN TRGOVCI KOT POROČNE PRIČE

Podatki o poročnih pričah se nahajajo v poročni in krstni knjigi Kranj.696 Po pregledu 

poročne knjige v letih od 1850 - 1873 sem upoštevala samo obrtniške in trgovske družine 

v mestu Kranj. Pri tem se je pokazala zanimiva slika struktur poročnih prič.

Obrtniki

Ivan Vesel je leta 1868 o zakonskem stanu napisal: »Modra in pametna volitev v 

najimenitnejši zvezi človeškega življenja je najgotovejši pripomoček prave sreče v 

zakonskem stanu in mož in žena dobita najčistejše radosti v njem. Pa - ženitev je vganitev, 

pravi slovenski pregovor; najprevidnejši se dajo zapeljati, napačne misli in razdražena 

čutljivost človeka prevladajo.«697

V nadaljevnaju pa: »Precej dognana resnica je, da popolno pravo prijateljstvo se more le 

skleniti, če so enaki stanovi in leta. Ljubezen, pravijo, je slepa; nerazumljiv nagib veže 

srca, ki se hladnemu opazovalcu ne zde ustvarjena za skupno življenje; in ker ljubezen vodi 

le čustvo, ne pamet, zato nehajo pri njej vse vnanje pritikline in se odmečejo ko 

nepotrebna, nekoristna šara.«698

Ta zadnjo trditev se je potrdila tudi ob pregledu porok obrtniških in trgovskih družin. 

Obrtniki so v veliki večini poročali hčere drugih obrtnikov, trgovci pa so poročali hčere 

svojih stanovskih kolegov. Lahko je šlo za domače, torej iz mesta ali drugih krajev 

(Mošnje, Kropa...) ali iz okolice. Tako sta bila Franc Dolenc in Peter Mayr leta 1865 

poročni priči sinu poštnega mojstra iz Mošenj, ki si je nevesto izbral med kranjskimi 

meščankami.

696 NŠAL, Poročna matična knjiga Kranj 1850 - 1877 in Krstna knjiga Kranj za leto 1867.
09' Ivan Vesel, Olikani Slovenec, Matica Slovenska, Ljubljana, 1868, str. 60.
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Pri skoraj vseh porokah sta bili obe priči iz vrst obrtnikov. V redkih primerih je bil ena 

priča obrtnik, druga pa kajžar.698 699 Pogosto je bila vsaj ena od prič iz iste ali sorodne 

obrtniške dejavnosti kot ženin ali nevestin oče. Primer take poroke je iz leta 1850, ko sta 

bila kovaški mojster Leo Perne (kovač) in njegov stanovski kolega Anton Trebar priči 

Fidelisu Mallyu (kovaču), ki je poročil hči drugega kovaškega mojstra. Ali pa poroka 

čevljarskega pomočnika Janeza Primožiča leta 1869, ki je imel za priči dva čevljarska 

mojstra. Podobna situacija je bila leta 1868 pri krojaškem vajencu iz Češke, ki je za priči 

imel krojaška mojstra Mihaela Pučnika in Valentina Markiča.

Med pričami so se pojavljali tudi vajenci, pomočniki, gostilničarji, trgovci in uradniki.

Če seje poročil sin iz premožnejše obrtniške družine, so bile poročne priče izbrane iz vrst 

premožnejših stanovskih kolegov ali trgovcev. Primer je leta 1851 poroka Johana Pollaka 

usnjarskega mojstra (sina Karla Pollaka), ki je poročil Ano Jallen, hči Jakoba Jalna. 

Poročni priči sta bila trgovec in podjetnik Konrad Lokar in »fabrikant« Karl Florian.

Od leta 1869 se med ženini in poročnimi pričami pojavljajo železniški uslužbenci in 

delavci, kar je vsekakor povezano z izgradnjo železnice.

Trgovci

Trgovske poroke so bile podobne kot obrtniške. Trgovci so neveste iskali med stanovskimi 

kolegi v mestu. Neveste so se pojavljale tudi iz obrtniških družin. Šlo je predvsem za bolj 

premožne obrtniške družine ali družine bogatih gostilničarjev. Tako je na primer Janez 

Jugovič poročil Götzlovo hčer, katere oče je bil Franz Götzei (slikar in kipar).

Pri trgovskih porokah situacija izbire prič ni tako očitna kot pri obrtniških porokah. Pri 

porokah bogatih trgovskih družin so bile poročne priče po pravilu izbrane iz vrst bogatih 

trgovskih ali gostilničarskih družin. Pogosto je bila namreč vsaj ena od prič trgovskega 

stanu, velikokrat so kot priče nastopili krčmarji oziroma gostilničarji, včasih pa tudi bolj 

premožni obrtniki.

698 Ivan Vesel, Olikani Slovenec, Matica Slovenska, Ljubljana, 1868, str. 70.
699 kajžar - lastnik majhnega posestva (SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, str. 375).
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Da so imeli starši pri porokah svojih otrok res veliko vlogo, kaže tudi članek Jerneja 

Levičnika700 »Svarilno in podučno« v Novicah,701 kjer je zapisal: »Starši! Pazljivi bodite 

pri ženitvah svojih otrok.«702 Na zaroki hčere premožnejšega meščana seje ugotovilo, daje 

bodoči ženin navaden goljuf, ki je zapustil ženo in otroke v revščini, sam pa z goljufijo 

želel priti do bogastva.703

Ob koncu obravnavanega obdobja je tudi na tem področju opaziti vplive železnice, saj je 

kar nekaj porok pri katerih je ženin tujec, po poklicu pa želeniški uslužbenec.

3.1.1. Pregled poročnih prič v letu 1867

Obrtniki

Natančen pregled porok in prič je izdelan za leto 1867, ker sem imena in naslove lahko 

preverjala tudi v reambuliranem franciscejskem katastru iz istega leta.

Leta 1867 je bilo skupno 18 porok. Med njimi so bile štiri poroke, pri katerih je bil ženin 

obrtnik iz področja mesta, ki ga obravnava naloga. To so bili: priseljeni pekovski vajenec iz 

Gorenje Save Josef Kovač, čevljar Primož Grašič, krojaški mojster Johan Lebar in mesar 

Johan Jezeršek. Le dve nevesti sta izhajali iz obrtniških družin. Marija Lebar je bila 

čevljarjeva hči in je poročila čevljarja Grašiča. Pekovski vajenec pa se je poročil z vdovo 

Marijo Žerovnik, kije gostilničarsko obrt prevzela po možu.

Pri poroki pekovskega vajenca sta bila priči vrvar in lastnik hube704 (Hubler), pri čevljarski 

poroki mestni pisar in nožar, gostilničar ter mizar pa sta kot priči sodelovala pri poroki 

krojača. Pri zadnji poroki sta bila bila kot priči navedena mežnar in lastnik hube (Hubler).

Trgovci

Natančen pregled trgovskih porok leta 1867 kaže eno samo trgovsko poroko. Poleti 5. 

junija 1867 seje poročil Fideli Kreuzberger - kramar in trgovec z žganjem z Jožefo Fock -

700 Jernej Levičnik (1808 - 1883) - pesnik, bogoslovec, pisatelj (Enciklopedija Slovenija, MK, Ljubljana 1992, 6. zv., str. 
159).
701 Jernej Levičnik, Svarilno in podučno. Novice, 1859, št. 41, str. 322.
702 Jernej Levičnik, Svarilno in podučno, Novice, 1859, št. 41, str. 322.
703 Jernej Levičnik, Svarilno in podučno, Novice, 1859, št. 41, str. 322.
'°4 huba - posestvo, ki obsega približno 15 - 20 ha (SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, str. 286).
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hčerjo umrlega milarja Maksa Focka. Poročni priči sta bili župan Matevž Pirc in milar 

Maks Fock.

Število porok leta 1867 je bilo 18. Pri imenih prič dejavnost ni bila vedno navedena, 

temveč le da je bil lastnik hiše (Hausbesitzer). Zato sem si pomagala še z imenikom 

obrtnikov in trgovcev. Tako domnevam, da je bilo leta 1867 prič iz vrst obrtnikov 9, iz vrst 

gostilničarjev 3 in iz vrst trgovcev samo 1 (Matevž Pireje bil omenjen samo kot župan).

3.2. KRSTNI BOTRI

Tudi pri ugotavljanju krstnih botrov sem upoštevala samo tiste botre in krste otrok, ki so 

izhajali iz obrtniških in trgovskih družin v obravnavanem času.

Podoben pojav kot pri porokah se lahko ugotovi tudi pri krstnih botrih. Večkrat so bili botri 

obrtniških otrok stanovski kolegi obrtnikov. Tako je bil na primer 17. februarja 1867 krst 

Jožefa Roša, katerega oče je bil Anton Roš - gostilničar. Krstna botra sta bila Anton Kumer 

in Marija Štirn - oba gostilničarja. Za razliko od prič, kjer so bili po pravilu vedno moški, 

sta se pri botrih vedno pojavljala oba spola. Namesto botrov so se krstov lahko udeleževali 

njihovi namestniki, katerih dejavnost je bila prav tako navedena. Leta 1867 seje to zgodilo 

pri enajstih krstih. Največkrat, kar štirikrat, je botre zastopal Simon Zorman (kolar). Pri 

treh krstih je zastopal gostilničarja, pri enem pa obrtnika. Botre gostilničarke ali žene 

gostilničarjev so trikrat nadomestile dekle. Po enkrat so bili nadomestni botri ključavničar 

namesto mesarja, kovač namesto gostilničarja, hči sprevodnika namesto žene gostilničarja 

in hči namesto očeta obrtnika.

Botrstva kranjskih meščanov so segala izven okvirov mesta. To je veljalo zlasti za 

gostilničarje, ki so bili kot botri najštevilčnejši.

Ob koncu mogoče še to, da sta bili med navedenimi babicami Johana Potušek in Mica 

Nadižar, ki sta izhajali iz obrtniških družin.

3.2.1. Pregled krstnih botrov v letu 1867

Na podlagi Krstne knjige Kranj je bilo leta 1867 v župniji krščenih 88 otrok, od tega 47 

fantov in 41 deklic.
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Botre sem razdelila na tri skupine:

1) Botrov, pri katerih je bila označena obrtna dejavnost, je bilo skupno 26. Od tega je bilo:

• moški: 16 (2 botrstvi izven mesta, petkrat sojih nadomestili; sem je všteta tudi obrtnica),

• ženske: 9 žena obrtnikov,

• otroci:! hči.

2) Botrov, pri katerih je bila označena trgovinska dejavnost, je bilo skupno 21. Od tega je 

bilo:

• moški: 7 (vštet tudi župan; dva sta bila botra otroku izven mesta),

• ženske: 11 (dvakrat je bila omenjena kramarica - Likozar, trikrat pa trgovčeva vdova - 

Bleiweis),

• otroci: sin in hči (oba izven mesta).

3) Botrov, pri katerih je bila označena gostilničarska dejavnost, je bilo skupno 27. Od tega 

je bilo:

• moški: 14 (petkrat izven mesta, petkrat sojih nadomestili),

• ženske: 12 (eno botrstvo izven mesta, trikrat sojih nadomestili),

• otroci: hči.

3.3. KRŠČENCI V LETU 1867

Leta 1867 je bilo iz obrtniških družin krščenih 24 otrok. Od teh trije očetje v krstni knjigi 

niso bili označeni kot obrtniki (Tomaž Završnik, Bartholomej Babič in Anton Jezeršek), 

temveč le kot lastniki hiš. Krščenih je bilo pet otrok iz gostilničarskih družin (Anton 

Kumer, Karl Koh, Anton Roš, Peter Mayr in Johan Hribar) ter štirje otroci iz trgovskih 

družin (Franc Koh, Matevž Pirc, Franc Omerza in Matevž Ros). Skupno je bilo leta 1867 

krščenih 33 otrok iz trgovskih in obrtniških družin, ki so živele v mestu.

Pri imenih krščencev se kljub njihovemu nizkemu številu lahko opazi, da so dobivali imena 

po starših, tako po mami kot tudi po očetu. Pogosto se pri deklicah pojavi ime Marija, ki je
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povzeto po mami, pri sinovih pa ime Johan, ki je prevzet po očetu. Pri Johanu (v reamb. 

Katastru Janez) Florjančiču - barvarju, je hči dobila ime Johana. Pogosto so imena 

prevzemali tudi od botrov. Tako na primer Lambert Koh po botru Lamberta Mayrja ali 

Franc Zaplotnik po botru Francu Prevcu.

Pri imenih krščencev iz trgovskih družin je opaziti še eno zanimivost. Vsi štirje otroci so 

imeli po dve imeni. Od tega sta se dvakrat pojavila imena Ciril - Metod. Pri gostilničarjih 

se je kar trikrat pojavilo ime Josef, pri obrtnikih izrazitega odstopanja med imeni ni bilo. 

Pogostokrat sta izstopili imeni Franc in pri deklicah Marija. Imena, ki so se še pojavljala so 

bila: Johan in Johana, Josef, Alojz ter Antonija.

3.4. POGREBNO DRUŠTVO oz. BRATOVŠČINA

Meščani so zaradi dragih pogrebov ustanavljali pogrebna društva oz. bratovščine. Z 

njihovo pomočjo so na principu vzajemnosti in enakosti plačevali pogrebne stroške. Tako 

je tudi v Kranju leta 1852 prišlo do ustanovitve pogrebnega društva 

(Begräbnisbruderschaft) 705 Izražena je bila želja, da bi z denarjem, zbranim v bivši narodni 

gardi in ki je bil namenjen pogrebu članov, še naprej uporabljali za kritje pogrebnih 

stroškov. Najprej je bil izdan osnutek pravilnika pogrebnega društva, ki je bil ob 

ustanovitvi 20.1.1952 samo potijen.

Že obstoječi kapital je znašal 200 fl, ki jih je hranil Konrad Bleiweis ter 77.47 fl., ki jih je 

hranil Kristjan Geiger.

Pogrebno društvo je imelo svoja pravila, njihovi člani pa naslednje dolžnosti:706

• Vsak član mora mesečno plačevati 5 fr.707

• V primeru, da član mesečne obveznosti ne plača, se njegovo ime izbriše iz članstva, hkrati 

pa nima pravice uveljavljati pravice po brezplačnem pogrebu,

705 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 377.
706 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 377.
707 forint ali goldinar - glavna denarna enota v predmarčni dobi na našem ozemlju in se je delil na 60 krajcarjev (V. 
Melik, Nekaj o cenah, plačah in kulturi v predmarčni dobi, ZČ, 1985, št. 1 - 2 , str. 67.)
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• Člani imajo pravico do pogrebnega sprevoda z dvema duhovnikoma ter šestimi laternami, 

ki jih je društvo kupilo v ta namen. Sprevod ves čas spremlja zvonenje velikega zvona 

farne cerkve.

• Stroški posameznih storitev so bili natančno določene. Cena pogreba je znašala 38.12 fl. 

Vključevala je stroške za zvonenje (med mašo in pogrebom), dva duhovnika, mašo, dva 

pevca, 10 sveč, krsto, nosače, izkopavanje groba, bedenje pri umrlem in nosače vencev.

• Društvo ima svoj upravni odbor z blagajnikom in dvema članoma. Njegova naloga je 

skrbeti za premoženje društva, natančno vodenje računov, sprejemanje novih članov, 

pristojni pa so tudi za izključitev članov.

• Sele s podpisom statuta, ki je obvezen za vse, je bilo članstvo potrjeno.

V društvo sta bila kot odbornika izvoljena Franz Kumer in Matevž Mayr, kot blagajnik pa 

Leopold Puhar. Na volitvah je sodeloval tudi Kristjan Geiger, ki je podpisan.

Člane pogrebnega društva v virih, ki so navedeni v seznamu, ni bilo. Pogrebno društvo je 

bilo omenjeno v seznamu društev na Kranjskem v poročilih Trgovsko obrtne zbornice za 

leto 187O.708

Ob koncu tega poglavja lahko ugotovim, da so se obrtniki in trgovci v mestu povezovali in 

delovali v glavnem v okviru svojega stanu. Glede na to lahko rečem, daje bil to zaprt krog 

ljudi, kije le redko iskal vezi v drugih slojih. Najdemo lahko primere, ki dokazujejo, da so 

se posamezniki v tistem času lahko povzpeli v višji sloj (vajenec v obrtnika), kar je bila 

lahko tudi posledica poroke. Prav tako tudi doseljenci s podeželja niso hoteli nadaljevati s 

kmečko tradicijo - raje so poiskali vezi v mestu.

NM, Statistično poročilo T.O.I. za leto 1870, str. 380.
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4. DRUŽBENO IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE 

TRGOVCEV IN OBRTNIKOV V KRANJU

S posebnim cesarskim patentom z dne 17. marca 1849 je bilo urejeno izvrševanje pravice 

svobodnega združevanja in zborovanja. »Uvedeno je bilo dokaj ostro razlikovanje med 

političnimi in nepolitičnimi društvi. Nepolitična društva z znansvenimi, humanitetnimi ali 

dobrodelnimi nameni niso potrebovala nobenega posebnega dovoljenja, treba je bilo samo 

14 dni pred začetkom dejavnosti oblasti predložiti pravila in sporočiti društveno vodstvo. 

Za politična društva je veljalo več posebnih določb. Oblast jih ni dovolila oziroma jih je 

lahko prepovedala, če so nasprotovala določilom kazenskega zakona ali si prisvajala 

avtoriteto v katerikoli veji zakonodajne ali izvršne oblasti. Seje so morali biti javne, vsako 

je bilo treba vsaj 24 ur prej naznaniti pristojni oblasti.«709

Leta 1849 proglašena oktruirana ustava je bila 31.12.1851 ukinjena in absolutizem je bil 

tudi formalno obnovljen. »Slabo leto za tem je izšel 26. novembra 1852 nov cesarski 

patent, ki je prinesel zakon o društvih. Zdaj je bila za ustanovitev vsakega društva potrebna 

posebna odobritev oblasti. V zakonu je bilo rečeno, daje dovoljenje za ustanovitev vsakega 

društva mogoče dati le tedaj, če a) je namen društva dovoljen in sme biti po zakonu 

predmet društva, b) tisti, ki prosijo za dovoljenje, s svojimi osebnimi lastnostmi, kjer pa je 

potrebno, tudi s svojim premoženjem vzbujajo zaupanje v pravilno vodenje društva ali vsaj 

ni utemeljenga pomisleka glede nedovoljenih stranskih namenov, in c) če načrt podjetja in 

njegova dokazila odgovarjajo zakonskim zahtevam in javnim ozirom.«710

Tudi ves postopek prijave je bil zelo zahteven.

'°9 Vasilij Melik, Razvoj slovenskega narodnega gibanja in društva; Kulturna društva na Gorenjskem v letih 1860 - 1914, 
Gorenjski muzej Kranj 1980, str. 6.
710 Vasilij Melik. Razvoj slovenskega narodnega gibanja in društva; Kulturna društva na Gorenjskem v letih 1860 - 1914, 
Gorenjski muzej Kranj 1980, str. 6.
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Do sprememb na tem področju je prišlo ob koncu petdesetih let, ko je prišlo do sprejetja 

oktobrske diplome in nato leta 1861 do sprejetja februarskega patenta. Kljub političnim 

spremembam, seje stanje na tem področju le počasi izboljševalo. Cenzura je bila še vedno 

močna in tudi pravica do združevanj in zborovanj seje le počasi začela uveljavljati. Vsaj za 

nepolitična društva so bila vrata odprta kljub temu, da je stari zakon še ostal v veljavi. 

Slovenska društva so začela nastajati šele v tem času. Kot prvo tako društvo lahko omenim 

čitalnice.711

Veliko spremenb je prineslo leto 1867, koje bil uveden dualizem. Sprejeti so bili številni 

zakoni, s katerimi so bili dokončno odpravljeni ostanki absolutizma. Med njimi je bil tudi 

zakon o pravici združevanja z dne 15. novembra 1867, ki je ostal v veljavi vse do konca 

habsburške monarhije. »Vsako nameravano ustanovitev društva je bilo treba prijaviti. 

Oblast je imela pravico ustanovitev prepovedati, če je bilo društvo po svojem namenu ali 

po svoji ureditvi protizakonito ali protipravno ali državi nevarno.«712 Država je društvo 

lahko razpustila, če so bili društveni sklepi v nasprotju s kazenskim zakonom ali če je na 

zborovanjih prišlo do protizakonitih dogodkov.713

»Postopek ustanavljanja društev je tekel tako, da so se najprej sestali pobudniki, sklenili 

ustanoviti društvo in izvolili prvo začasno vodstvo, ki je nato sestavilo osnutek pravil, na ta 

ali drugačen način obvestilo zainteresirane o pripravah ter sklicalo posvetovalni, 

pripravljalni občni zbor. Taje potem pravila s spremembami ali brez sprememb sprejel in 

izvolil pripravljalni odbor. Ta je predložil oblasti pravila v odobritev in sklical, ko so bila 

odobrena, ustanovni občni zbor, ki je izvolil prvi redni odbor. Ves postopek je seveda trajal 

nekaj mesecev.«714

711 Vasilij Melik, Razvoj slovenskega narodnega gibanja in društva; Kulturna društva na Gorenjskem v letih 1860 - 1914, 
Gorenjski muzej Kranj 1980, str. 6.
712 Vasilij Melik, Razvoj slovenskega narodnega gibanja in društva; Kulturna društva na Gorenjskem v letih 1860 - 1914, 
Gorenjski muzej Kranj 1980, str. 8.
713 Vasilij Melik, Razvoj slovenskega narodnega gibanja in društva; Kulturna društva na Gorenjskem v letih 1860 - 1914, 
Gorenjski muzej Kranj 1980, str. 8.
714 Vasilij Melik, Razvoj slovenskega narodnega gibanja in društva, Kulturna društva na Gorenjskem v letih 1860 - 1914, 
Gorenjski muzej Kranj 1980, str. 8.
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4.1. KAZINSKO DRUŠTVO

Že leta 1837 je bilo za pospeševanje duhovne in družabne omike ustanovljeno kazinsko 

čitalniško društvo, ki pa se je zaradi nezadostnih sredstev že čez leto dni razšlo. »S časoma 

je dobila ideja večjo podporo in tako je na pobudo vrste uglednih meščanov gubernij maja 

1847 dovolil ustanovitev kazinskega društva za pospeševanje družabnega življenja v 

Kranju - bilo je to peto tovrstno društvo na Kranjskem. Članom so bili na voljo razni 

časopisi, celo tuji, ki jih je prej cenzuriral društveni kurator okrajni komisar Pajk. Prirejali 

so večerne zabave in predpustne veselice. V kazino je prihajala poleg vrhnje plasti 

meščanske družbe tudi gospoda z bližnjih graščin.«715 716

Kazinsko društvo seje razšlo leta 1852 in se zopet obnovilo dve leti kasneje na pobudo 

župana Lokaija. Društvo je do leta 1858 vodil najbrž Rudolf Lokar (T 1871 v Zagrebu). 

Kazino so po večini obiskovali uradniki. Okrajni glavar Derbitsch je nad njmi izvajal 

oblast. To se kaže v tem, da so imeli naročene samo nemške časopise.

Dr. Vošnjak v svojih spominih piše: «Kakor tačas vsako mestece, je tudi Kranj imel svojo 

kazino, ki so ga večinoma uradniki obiskovali. Tudi jaz sem pristopil in so me kmalu 

potem celo za predsednika izvolili. Ko je šlo za naročitev časnikov o novem letu, sem 

zahteval, da se tudi »Novice«, katerih doslej ni bilo v kazinu, naročijo. Okrajni glavar 

Derbič je sicer menil, da jih ni treba, ker jih nikdo ne bo bral, pa jaz sem jih naročil in 

odslej so tudi »Novice« ležale na mizi.«717

Leta 1866 so kazino zaradi pomanjaknja članstva ukinili. Prodali so pohištvo in najeli 

majhno sobico za nemško »bralno društvo«.718

4.2. NARODNA GARDA

Narodne straže ali nacionalne garde so ena od temeljnih pridobitev revolucije leta 1848. 

Oblast jih je hotela prikazati kot varuhe reda in miru ter pomočnike legalnih oblasti.

715 Jože in Majda Žontar, Kranj v Prešernovem času, rokopis, Prešernovi dnevi v Kranju, simpozij 2. - 5. februar 1999.
716 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 315.
717 Josip Vošnjak, Spomini, Slovenska matica, Ljubljana 1905, str. 67 - 69.
718 Gorazd Stariha, Iz manj znanega kranjskega življenja v prejšnjem stoletju, Kronika, 1993, letnik 41, št. 3, str. 155.
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Običajno so bile ustanovljene na pobudo oblastnih organov. Oblasti so si preko vodstva 

narodnih straž prizadevale dobiti prevlado nad njimi.719

»10. aprila je baron Pillersdorf, notranji minister, izdal začasna pravila narodne staže. 

Obsegajo deset členov. Določajo namen, članstvo in organizacijo ene »najterdnejših 

ustavnih naprav«. Osnovna naloga je braniti vladaija, ustavo in zakonodajo, neodvisnist in 

celovitost države. Vanjo so dolžni vstopiti vsi moški od 19. do 50. Leta, če se čutijo fizično 

sposobne, pa lahko pristopijo tudi tisti do izpolnjenega 60. leta, razen če niso vajenci, 

hlapci ali taki, ki se preživljajo z dnino ali tedensko plačo. Mišljeni so seveda delavci. 

Študentje in meščani imajo lahko ločene enote, morajo pa biti pod skupnim poveljstvom. 

Obveznega članstva so odvezani vsi duhovniki, vojaki in mobilizirani člani črne vojske, 

finančni stražniki, upravni, sodni in občinski »beriči«, fizično nesposobni in kaznovane 

osebe.«720

»Narodna garda je bila podrejena civilnim oblastem, najvišja inštanca je notranji minister. 

Organiziranje po občinah, začasno je bilo njeno ustanavljanje dovoljeno le po krajih z več 

kot tisoč prebivalci. V nevojaških zadevah vodi narodno stražo upravni odbor, ki mora 

posebej poskrbeti za natančen seznam članov, uniformiranje, opremo in orožje. Predsednik 

odbora je krajevni komandant narodne straže, upravni del sestavlja pet do enajst izvoljenih 

gardistov.«721

Občina bi morala pomagati članom pri vzdrževanju te organizacije, če sami tega ne bi 

zmogli.722 723

Narodne straže kot oborožene enote meščanov so mesta na slovenskem že poznala. V

mestih so obstajale meščanske garde, ki so izhajale iz starih pravic meščanov da branijo

mesto in v njih vzdržujejo red. Kasneje so to funkcijo izgubile. Aktivne so bile pri različnih

državnih ali cerkvenih slovesnostih. Delno so njihove naloge prevzeli gasilci. Narodne 
V23straže so imele tudi svoje godbe, kar je poživilo glasbeno in družabno življenje v mestih.

719 Stane Granda, Revolucionarno leto 1848, Novo mesto 1995, str. 101, 102.
720 Stane Granda, Revolucionarno leto 1848, Novo mesto 1995, str. 102.
721 Stane Granda, Revolucionarno leto 1848, Novo mesto 1995, str. 102.
722 Stane Granda, Revolucionarno leto 1848, Novo mesto 1995, str. 102.
723 Stane Granda, Revolucionarno leto 1848, Novo mesto 1995, str. 104.
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Na Kranjskem je bila na prvem mestu po številu gardistov Metlika (15,25), takoj za njo pa 

Kranj, kije imel 12,8 odstotka svojih meščanov.724 725

Narodna straža je bila ustanovljena kot brambna organizacija za meščanske interese. Aprila 

leta 1848 so bili gardisti opremeljeni z značilno uniformo (višnjeva suknja, sive hlače z 

rdečim obšivom in klobuk s pokonci štoječim žimnatim čopom). Maja je štela že 257 mož 

ter godbo s 24 godbeniki. Glavni poveljnik je bil Konrad Loker, njegov pribočnik Ivan 

Holzer, v gardi pa sta pomembno vlogo imela tudi Jakob Jalen in Mavril Mayer. V začetku 

je bila kranjska garda slabo oborožena. Orožje in lovske puške je podaril baron Zois, ki jih 

je zaplenil divjim lovcem. '

Poleti 1848 je prišlo do vzajemnega pobratenja med narodnima stražama Ljubljane in 

Kranja. Ob tej priložnosti je bila velika slovesnost v Kranju. »Verli Kranjci so drage goste 

z veliko častjo sprejeli - možnarji726 727 so pokali de je bilo kej, dve muziki ste igrale, 

slovenske pesmi so se prepevale, zdravice so se pele.« "

Ljubljansko narodno stražo je kranjska pričakala z muziko. Skupaj so odšli v cerkev. 

Kosilo je bilo na otoku Save pod mestom. Tam se je slavje šele začelo. Veliko je bilo 

smeha, »kako Židane volje smo bili, to se more le čutiti, ne popisati. Kapljica je tekla, de je 

bilo kaj; če bi bli le več kozarcev imeli. Spet so ble zdravice napite, zdravice, o kterih se 

pravimu Slovencu serce smejati mora.«728 Popoldan se je ljubljanska narodna garda 

odpravila domov, kranjska pa jih je del poti spremljala z muziko.729

Kranjska garda je bila razpuščena leta 1852. Vojaške predmete so meščani morali oddati v 

Ljubljano, »zastavo je rešil adjutant Konrad Geiger, iz mečev pa so si dale napraviti 

kranjske gospodinje kuhinjske nože.«730

724 Stane Granda, Revolucionarno leto 1848, Novo mesto 1995, str. 105,106.
725 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 309.
726 možnar - okrogli posodi z močnimi stenami podobna priprava za pokanje s smodnikom (SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, 
str. 579).
727 Novice, 1848, št. 34, str. 146.
728 Slovenija, 1848, št. 14, str. 54.
729 Slovenija, 1848, št. 14, str. 54.
730 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 313.
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4.3. ČITALNICA V KRANJU

Čitalnice so na slovenskem ozemlju pričele delovati leta 1861 po vseh mestih, trgih in 

večjih krajih. Njihovo ustanavljanje je bilo nekoliko boječe, saj so se ustanovitelji bali 

očitkov, da kalijo narodni mir. Čitalnica je namreč razdelila prebivalstvo na dva nasprotna 

narodno - politična tabora.

Čitalnice so nudile branje časopisov in knjig ter zbirale Slovence k t. i. besedam, ki so z 

glasbo, petjem, plesom in igrami gojili družabnost in narodno zavest. Na ta način so bili 

položeni temelji slovenski drami, glasbi in petju. Tu se je odvijalo družabno, narodno in 

politično življenje Slovencev. To je bila edina takratna oblika javnega nastopanja,
731preprosta v svojih sredstvih, a uspešna, saj je bila izraz tedanje dobe.

Kranjski obrtniki in trgovci so igrali pomembno vlogo v političnem in gospodarskem 

življenju. V šestdesetih letih je bila ustanovljena čitalnica (leta 1863), leta 1852 pa je bilo 

obnovljeno Kazinsko društvo.731 732 733 Takrat je tudi društveno življenje med Slovenci postajalo 

vedno bolj razgibano. Po vseh mestih in večjih krajih so začeli ustanavljati čitalnice. Bile 

so središče narodnega in kulturnega življenja.

»Spodbujeni z ustanovitvijo loške čitalnice, so začeli tudi kranjski meščani pripravljati 

ustanovitev svojega društva. Že v nekaj dneh se je priglasilo 72 članov. Decembra 1862 so 

dobili tudi v Kranju potrjena pravila, ki se skoraj niso razlikovala od pravil drugih 

slovenskih čitalnic.«734

V Kranju je bila čitalnica ustanovljena 29. januarja 1863 v zgornjih prostorih hotela »Stara 

pošta«. Ustanovnega sestanka se je udeležilo 24 članov, ki so izvolili odbor in predsednika. 

Predsednik je bil trgovec Matevž Pirc, v odbor so bili izvoljeni tajnik Karel Savnik 

(farmacvt), blagajnik Konrad Bleiweis (trgovec) in odbornika trgovec Konrad Loker in 

gimnazijski katehet Janez Globočnik.735

731 Dragotin Lončar, Dr. Janez Bleiweis in njegova doba, Bleiweisov zbornik, Zbornik Matice slovenske, XI. zvezek, 
M ubijana 1909, str. 191.
732 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 321, 315.
733 Ivan Fugina, Narodna čitalnica v Kranju, Kranj 1933, str. 11.
734 Majda Žontar, Čitalnice v šestdesetih in sedemdesetih letih, Razvoj kulturnih društev na Gorenjskem 1860 do 1914, 
Gorenjski muzej Kranj 1980, str. 17.
735 Ivan Fugina, Narodna čitalnica v Kranju, Kranj 1933, str. 11.
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Ob ustanovitvi čitalniškega društva so ves dan potekale številne prireditve. Zvečer pa je 

bilo še posebno slovesno. Z govori so nastopili vsi pomembni možje: Pirc, Bleiweis in 

drugi.736

Čitalnica je takoj ob ustanovitvi štela 85 članov, ob koncu leta 1863 pa že 116. To število 

se je ohranilo do leta 1870. Delovanje članov, tako laikov kot duhovnikov je bilo složno. 

Uradniki, izjema je bil zemljiškoknežji uradnik Karel Pec, v društvu sprva niso hoteli 

sodelovati. Med člani je bil tudi pesnik Simon Jenko, ki se je leta 1869 preselil v Kranj, 

kjer je istega leta tudi umrl.737

Predsednik kranjske čitalnice je do leta 1869 ostal Matevž Pirc. Leta 1870 gaje nasledil dr. 

Valentin Prevec, naslednjega leta pa znani veletrgovec in posestnik mehaničnega mlina 

Leopold Jugovič. Po njegovem odhodu v Aleksandrijo leta 1873 je postal predsednik dr. 

Janez Mencinger, odvetnik in pisatelj (do 1875).738 739

Dejavnost čitalnice je bila zelo široka. Leta 1864 so se v čitalnici zbrali Pavšlar Tomaž, 

Bleiweis Konrad, Matevž Pirc ter Janez Šifrer z namenom, da se posvetujejo, kako bi rešili 

mestno hišo. Le - taje prišla na boben zaradi dolga. Omenjeni možje so založili zadolženo 

vsoto ter s tem preprečili prodajo rotovža. "

»Mlajša čitalniška generacija meščanov se je leta 1864 navdušila nad obiskom Južnega 

sokola in naslednje leto ustanovila v Kranju podružnico«.740

Kranjska čitalnica ni bila pomebna samo kot bralno društvo, temveč je bila s svojimi 

»besedami«, petjem, deklamacijami in plesom središče družabnega življenja. »Čitalniški 

pevski zbor je sodeloval tudi pri cerkvenem petju. Brez predhodnega dovoljenja se je lotila 

čitalnica še dramatske umetnosti, za kar je dobila 1. 1866 uradni opomin deželnega 

glavarja. Čitalnica je prevzela častno nalogo oskrbovati grobov Prešerna in Jenka.«741 742 Za
• 747čitalniški zbor je pesmi skladal Janez Mencinger.

736 Dopisi - iz Kranja, Novice, 1863, št. 34, str. 274 - 277.
737 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 321.
738 Majda Žontar, Čitalnice v šestdesetih in sedemdesetih letih, Razvoj kulturnih društev na Gorenjskem 1860 do 1914, 
Gorenjski muzej Kranj 1980, str. 19.
739 Ivan Fugina, Narodna čitalnica v Kranju, Kranj 1933, str. 12 in Majda Žontar, Čitalnice v šestdesetih in sedemdesetih 
letih, Razvoj kulturnih društev na Gorenjskem 1860 do 1914, Gorenjski muzej Kranj 1980, str. 19.
740 Gorazd Stariha, Iz manj znanega kranjskega življenja v prejšnjem stoletju, Kronika, 1993, letnik 41, št. 3, str. 155.
741 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 321.
742 Janez Mencinger, Zbrano delo 3,1963, str. 360.
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V seznamu gedaliških igralcev iz obdobja 1863 - 1914 se najdejo imena tudi iz obrtniških 

družin.743 Naj omenim: Fock Maksa, Frantar Gašpeija, Mayr Pavla, Pogačnik Franca, Sire 

Franca, šavnik Karla (lekarnar) in Jožefa Eržena. V seznamu igralk so navedene tudi žene 

obrtnikov: Gogala Marija, Götzl Marija, Jäger Ivanka, Krisper Mici, Pirc Zdenka in Prevc 

Viktorija. Med trgovci je omenjen le Pavšlar Tomaž.

4.4. SLOVENSKA MATICA V KRANJU

Do nastanka Slovenske akademije znanosti in umetnosti je bila Slovenska matica tista, ki je 

skrbela za širjenje strokovnih in znanstvenih knjig. Za takratne naročnike lahko rečemo, da 

so bili vsaj ambiciozni, če že niso imeli vedenj. To velja tudi za naročnike iz vrst obrtnikov 

in trgovcev.

Podbudo za uradno dovolitev Slovenske matice so prevzeli staroslovenci z Janezom 

Bleiweisom in Lovrom Tomanom na čelu. Prošnjo s štiridesetimi podpisi sta prvaka v 

začetku decembra leta 1863 poslala deželnemu predsedstvu na Kranjskem, pokrajinske 

oblasti pa so jo cesarju in dunajski vladi poslale v dokončno obravnavo 744 Prošnja za 

ustanovitev je bila ugodno rešena 4. februarja 1864.745

Njena naloga je bila izdajanje slovenskih znanstveno poljudnih in drugih del. Prva 

predsednika sta bila Lovro Toman (1865 - 1869) in Etbin Costa (1869 - 1874), tretji pa 

Janez Bleiweis (1875 - 1881)746

»Slovenska matica je imela vodilno vlogo v ustvarjanju osnov slovenske znanosti. V prvem 

obdobju svojega delovanja se je omejevala predvsem na izdajanje vrste srednješolskih in 

podobnih knjig z najrazličnejših področij, ki so bile deloma prevodi, deloma priredbe, 

deloma pa samostojna dela.

Zlasti od 80. let je Slovenska matica vedo bolj prehajala na izdajanje pravih, izvirnih 

znanstvenih del. Člani Slovenske matice so bili v glavnem iz vrst duhovščine in posvetne

743 Ivan Fugina, Narodna čitalnica v Kranju, Kranj 1933, str. 47,43.
744 Slovenska matica 1864 - 1964, Ljubljana 1964, str. 13.
745 Slovenska matica 1864 - 1964, Ljubljana 1964, str. 12.
746 Zgodovina Slovencev, CZ, Ljubljana 1979, str. 474 in Slovenska matica 1864 - 1964, Ljubljana 1964, str. 14.
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inteligence, vendar so bili med njimi tudi trgovci in trdni kmetje. V prvih desetih letih je

število stalno naraščalo in doseglo 1. 1874 višek z 2291 člani.«747

Med prvimi člani Slovenske matice je bil v Kranju zemljiškoknjižni uradnik Karel Pec748

V koledarjih oziroma letopisih Slovenske matice od leta 1865 do leta 1873, so objavljeni 

imeniki članov »udov« Slovenske matice.749 Prvotno je bilo v imeniku za mesto Kranj 16 

članov (med njimi 11 članov ustanovnikov). Ob koncu imenika sledi seznam članov, ki so 

nakazali več denarja, kot »ukazujejo pravila Matice slovenske«. Iz Kranja so to bili:

Fidelis Terpinc (daroval 500 gld ), Konrad Bleiweis (160 gld.) ter Leopold Jugovič (120 

frankov v zlatu ter 46 gld.).750

Število članov je v Kranju do leta 1873 naraslo na 27. Struktura članov pa se v tem času ni 

bistveno spremenila. Med drugimi najdemo trgovce, lekarnarje, učitelje, katehete in 

odvetnika. Leta 1873 se med novimi »udi« pojavijo poštni odpravnik, c. k. šolski nadzornik 

in okrajni zdravnik. Med njimi v tem času ni bilo zaslediti obrtnika, temveč samo trgovce.

V začetku so imeli štiri predstavnike, leta 1873 pa že osem.

Leta 1864 so bili člani naslednji kranjski trgovci:

Jugovič Leopold, Pirc Matevž, Bleiweis Konrad in Ros (Novice ROŠ) Matevž.

Do leta 1873 so postali novi »udje« naslednji kranjski trgovci:

• leta 1865 Franc Dolenc,

• leta 1866 France Kadilnik (omenjen samo tega leta),

• leta 1870 Franc Omerza,

• leta 1873 Ferdinand Sajovic in Krisper Rajmund.

Leta 1870 se v imeniku prvič pojavi kranjski farmacevt Simon Maček. V vseh imenikih je 

zaslediti opombo pri Valentinu Pleiweisu. Ne le, da je objavljeno kje se trenutno nahaja 

(leta 1865 v Karlovcu, leta 1869 v Beču), pač pa tudi, da naj knjige prejema dijak kranjske 

gimnazije, kije najboljši v slovenskem jeziku.

747 Zgodovina Slovencev, CZ, Ljubljana 1979, str. 523.
748 J. Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 321.
'49 Koledarji in letopisi Slovenske matice 1865 - 1874.
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Nove člane so objavljale tudi Novice750 751

Naraščanje članov Slovenske matice prikazuje naslednja tabela. Za primerjavo je navedeno 

število celotne ljubljanske škofije.

TABELA 8: Število članov Slovenske matice

Leto St članov ljubljanske 
škofije

------------J. . — .
St članov 

kranjske dekanije
Št članov iz 

Kranja
Št. trgov cev

1865 - - 16
1866 530 34 17 5(+lekarnar)
1867 633 40 21 6(+lekarnar)
1868 690 43 20 6(+lekarnar)
1869 732 49 19 6(+farmacevt in 2 lekarnarja)
1870 785 58 23 7(+farmacevt in 2 lekarnarja)
1871 861 63 23 7(+farmacevt in 2 lekarnarja)
1872 861 64 22 7(+farmacevt in 2 lekarnarja)
1873 1014 61 27 8(+ farmacevt in 2 lekarnarja)

4.5. KRANJSKI DELNIČARJI ZAVAROVALNE BANKE 

SLOVENIJE

Razvoj modernega denarništva je potekal vzporedno z industrijsko revolucijo. Leta 1820 je 

bila v Ljubljajni, kot prvi denarni zavod v Sloveniji, ustanovljena Kranjska hranilnica. 

Kasneje so bile ustanovljene tudi v večjih mestih, Mariboru (1844), Celju (1881) ter Kranju 

(1893).752

Zaradi pomanjkanja domačega kapitala so bili kreditni posli v rokah tujega. Ustanovljenih 

je bilo več podružnic tujih bank, predvsem nemških, madžarskih in čeških, v Trstu pa tudi 

italijanskih. Kranjska hranilnica je bila v rokah nemških ljubljanskih grosistov.753 

»Kot prva delniška družba, ki so jo osnovali Slovenci, je bila 27. julija 1872 vpisana v 

trgovinski register Prva občna zavarovalna banka Slovenija.«754 Ustanovitev so pripravljali

750 Koledar Slovenske matice za navadno leto 1865, str. 96.
751 Novice, 1864, št. 40, str. 330, Novice, 1865, št. 6, str. 50, Novice, 1870, št. 37, str. 302, Novice, 1872, št. 4, str. 32 in 
št 41, str. 331.
752 Slavko Luin, Denarne ustanove v Kranju do druge svetovne vojne, Kranjski zbornik, 1980, str. 194.
753 Zgodovina Slovencev, CZ, Ljubljana 1979, str. 485. grosist - trgovec ali trgovsko podjetje, ki kupuje in preprodaja 
blago v velikih količinah (SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, str. 263).
754 Vlado Valenčič, Delniške družbe na Kranjskem, Ob 90 letnici ZAL, str. 57.
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v Celju, kjer je bilo poleti 1871 ustanovno zborovanje. Septembra leta 1872 je banka 

pričela s poslovanjem po vseh deželah Avstro-ogrske monarhije. Bilanca za leto 1873 je že 

pokazala poslovno izgubo. Kljub upanju na uspešno poslovanje v bodoče, se to ni 

uresničilo in banka je bila leta 1886 izbrisana iz trgovinskega registra.755

Leta 1872 je bil v Dokladi Novic objavljen imenik delničarjev Zavarovalne banke 

Slovenije, med katerimi je tudi 11 članov iz Kranja. Struktura kranjskih delničarjev je 

pisana: dijak, posestnik, kaplan, sodniški tajnik, štiri delničarke ter trije trgovci:756 

Trgovci delničarji so bili: Leopold Jugovič, Franc Omerza in Matevž Pirc.

V literaturi se omenja še Franc Souvan, vendar kot trgovec v Ljubljani.757

Pri Zavarovalni banki Slovenije je šlo pravzaprav za kombinacijo politične in gospodarske 

dejavnosti. V prvi vrsti naj bi bila to narodna zavest meščanov, ki so jo izrazili s članstvom 

v tej ustanovi, zato jo kljub ekonomskemu značaju obravnavam v tem sklopu.

4.6. NOČNA STRAŽA

Vsi lastniki zemljišč in hiš ter vsi tisti, ki so imeli v občini svoje bivališče morali sodelovati 

v nočni straži. To je bila pravzaprav meščanska obveznost tako obrtnikov kot tudi 

trgovcev. Kako sojo izpolnjevali pa kaže na pravi meščanski status.

V delokrog je sodilo tudi čuvanje požara. Iz leta 1861 nam Novice poročajo o hudem 

požaru. Pri tem je pogorelo precej pristav. Škoda je bila zelo velika, saj je pogorelo precej 

sena, trave. Vsa podstrešja so globoko poškodavana. «K sreč ni bilo vetra in pomoč koj pri 

roki: posebno še nekateri mestjani so Franc Jalen, Vincenc Prohinar, in sedlar Merzel na 

vso moč orizadevali v nevarnosti lastnega življenja.758

V mestu nočne straže niso opravljajli s posebnim navdušenjem. Tako je na primer J. 

Kreuzberger, gostilničar, občini več let dolgoval denar za nočno stražo.759 Ohranjene 

policijske kazenske ovadbe pričajo, da so se meščani kar pogosto hoteli izogniti tej

755 Vlado Valenčič, Delniške družbe na Kranjskem, Ob 90 letnici ZAL, Ljubljana 1988, str. 57 - 60.
™ Novice, 1872, št. 28, Doklada k št. 28.
757 Vlado Valenčič, Delniške družbe na Kranjskem, Ob 90 letnici ZAL, Ljubljana 1988, str. 58.
758 Dopisi, Novice, 1861, št. 23, str. 187.
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obveznosti in so bili kaznovani. Šlo je za denarno kazen, ki jo je moral plačati meščan v 

primeru, da se je izognil trikratnemu pozivu za opravljanje te službe. V zvezi s tem so v 

pismih mestnega odbora omenjeni tudi nekateri obrtniki.759 760 * 762

Zaradi neopravljanja nočne straže in požarne brambe je bil leta 1855 kaznovan Martin
761 762Strupi (trgovec), naslednjega leta pa tudi Leopold Vranč (trgovec).

Iz leta 1852 je ohranjen vir z imeni trgovcev in obrtnikov, za katere je bilo natančno 

določeno kdaj morajo opraviti nočno stražo.763 764 Med imeni so obrtniki: Anton Starobašnik, 

Andrej Žebre, F. Puhar, Bartholomej Babič in Johan - Ivan Dovžan.

5. POROTNIKI

5.1. POROTNIKI OBČINSKEGA SODIŠČA

»Sodstvo na najnižji stopnji so uredili v obliki okrajnih sodišč. Osnove nove sodne ureditve 

iz leta 1849 so razlikovale na eni strani okrajna sodišča kot sodišča, kjer je sodil sodnik 

posameznik za prestopke v kazenskih zadevah in za celotno civilno sodstvo, ki ni bilo 

pridržano deželnim sodiščem, na drugi strani pa okrajna kolegijska sodišča za izvrševanje 

kazenskega sodstva o prekrških. V tem svojstvu je obsegalo njihovo območje več sodnih

okrajev. Okrajna kolegijska sodišča na sedežih deželnih sodišč so delovala v povezavi z
• 764njimi.«

Po predpisih iz marčne ustave sta bili v Kranju ustanovljeni dve sodišči: okrajno za 

kranjski sodni okraj ter okrajno kolegialno sodišče za kranjski, tržiški in loški okraj.765

759 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 341.
760 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 341.
7d1 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 478.
762 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 503.
763 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 378.
764Jože Žontar, Uprava Štajerske, Koroške, Kranjske in Primoija 1848 - 1918, Priročniki in karte o organizacijski strukturi 
do 1918, Steiermärkisches Landesarchiv, Graz, Druck - und Verlagshaus Styria, Graz 1988, str. 103.
765Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 313.
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Z ministrsko uredbo iz leta 1853 so okrajni uradi postali tudi najnižja deželnoknežja 

oblastva na področju sodstva. »V mestih, kjer so bili sodni dvori prve stopnje ter v okrajih, 

ki so obsegali okolico teh mest, so celotno sodstvo izvajala mestna delegirana okrajna 

sodišča. V okrajih, za katere so bili postavljeni upravni okrajni uradi, so izvajala sodstvo 

posebna okrajna sodišča.« 766

Na podlagi državnega temeljnega zakona iz leta 1867 je bilo dokončno izvedeno načelo 

delitve oblasti na vseh stopnjah. Deloma že leta 1867 (na Kranjskem), dokončno pa na 

podlagi zakona iz leta 1868, ko so bila urejena okrajna sodišča v glavnem v okviru 

odpravljenih okrajnih uradov. Mesto mestnih delegiranih sodišč so zamenjala redna 

okrajna sodišča.767

Okrajno oblastvo je leta 1850 poslalo dopis kranjskemu županu v katerem navajajo 

kriterije, ki se morajo upoštevti pri določanju porotnikov.768 Med porotnike ne sodijo 

osebe, ki:

• so stare manj kot trideset let,

• ne znajo brati in pisati,

• v občini nimajo stalnega bivališča,

• ne plačujejo direktnih davkov in v občini nimajo volilne pravice,

• so telesno in umsko prizadete,

• katerim grozi bankrot ali stečaj,

• so v kazenskem postopku.

Med porotnike ne sodijo osebe, ki so poklicno v službi vojske, učitelji ljudskih šol ter 

cerkveni uslužbenci.

Omenjeni kriteriji in seznami s člani porotniki nam dajo pravzaprav povratno informacijo o 

sliki meščanov v tistem času. To velja tudi za kranjske meščane, ki so bili navedeni v 

seznamih porotnikov.

Za Kranj je ohranjen seznam porotnikov iz leta 1850, 1851, 1876 in 1877. Starejši seznam 

je napisan nepregledno, imena pa niso urejena. Pri posameznih imenih se pojavljajo

766Jože Žontar, Uprava Štajerske, Koroške, Kranjske in Primorja 1848 - 1918, Priročniki in karte o organizacijski strukturi 
do 1918, Steiermärkisches Landesarchiv, Graz, Druck - und Verlagshaus Styria, Graz 1988, str. 104.
767Jože Žontar, Uprava Štajerske, Koroške, Kranjske in Primorja 1848 - 1918, Priročniki in karte o organizacijski strukturi 
do 1918, Steiermärkisches Landesarchiv, Graz, Druck- und Verlagshaus Styria, Graz 1988,str. 104.
768ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 311.
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opombe o starosti imenovanega. Po obsegu je daljši, saj vključuje 62 članov. Poleg imen je 

navedeno tudi bivališče, vendar vedno samo z nazivom »Mesto«.

Med naštetimi porotniki je bilo 29 predstavnikov najrazličnejših obrtnih dejavnosti. 

Najštevilčnejši so bili gostilničarji. Več predstavnikov so imeli obrtniki, čevljarji, usnjarji, 

krznarji in barvarji.

Seznam se je leta 1876 spemenil in zajema 45 članov. Imena so urejena po abecednem 

redu. V naslovih porotnikov se loči Savsko in Kokrsko predmestje.

Število obrtnikov se je zmanjšalo na 26. Najštevilčnejši so zopet gostilničarji, po več 

predstavnikov pa imajo mesarji, kiparji oz. slikarji ter usnjarji. Obrtniki, ki so se ukvarjali z 

dvema dejavnostima, so v tabeli prikazani samo enkrat in označeni z zvezdico. Zato leta 

1876 ni predstavnikov pekarskih obrti.

Število trgovcev je ostalo nespremenjeno in znaša 10 članov.
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TABELA 9: Število obrtnikov med člani porotniki

Leto: 1850 1876
Trgovci : 10 10
Obrtniki (skupaj): 39/6!/ 26m
Posamezne obrti: Barvarji 1 -

Čevljarji 1 7*
Dežnikarji 1 -
Dimnikarji 1 -
Farmacevt - 7
Gostilničarji 13* 10*
Irharji 1 1
Jermenarji - 1
Kavarnar 1 -
Klobučarji 1 -
Kovači 1 -
Krojači 1 -
Krznarji, usnjarji 3 2
Lectarji 1 -
Lončarji 1 -
Ostrogarji - -
Mesarji - 2
Milarji, svečarji 1 1
Mizarji - 1
Mlinar - 1
Peki 2* 0*
Pivovarji 1 1
Poštarji 1 -
Slikarji, kiparji 1 2
Steklar 1 -
Strojarji 1 -
Tkalci 1 -
Vrvarji X/ 7

5.2. POROTNIKI DEŽELNEGA SODIŠČA V LJUBLJANI

Deželno sodišče je obstajalo v Ljubljani in je zajemalo večji del bivšega ljubljanskega in 

postojenskega okrožja.769 770 771

Lista porotnikov deželnega sodišča v Ljubljani za leto 1851 iz leta 1850 med 300 porotniki 

omenja tudi tri porotnike iz Kranja.772 Na podlagi ministrske odredbe 27.12.1850 je bil

769 Od skupno 39 obrtnikov, so med njimi štiije, ki sem jih štela samo enkrat. Označeni so z zvezdico.
770 Od skupno 26 obrtnikov, se jih sedem ukvarja z dvema vrstama obrti. Šteti so samo enkrat.
771 Josip Žontar, Priročniki in karte o org. strukturi, 1988, str. 99.
772 ZAL, občina Kranj (KRA - 2), a. e. 311.
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napravljen seznam porotnikov, ki so lahko izbrani za sodelovanje na ljubljanskem sodišču 

leta 1851. V listi so navedena imena 75 v Ljubljani živečih porotnikov ter 225 članov iz 

drugih krajev že omenjenega področja.

Med omenjenimi porotniki so iz Kranja imenovani:

• pod številko 281 Konrad Loker,

• pod številko 281 Ferdinand Mlaker.

• pod številko 287 dr. Viktor Radetzky.

6. KULTURNO ŽIVLJENJE OBRTNIKOV IN 

TRGOVCEV V KRANJU

6.1. NAROČNIKI MOHORJEVE DRUŽBE

Levantinski škof Anton Martin Slomšek je že leta 1845 dal pobudo za ustanovitev Družbe 

sv. Mohoija, ki jo je ilirski gubernij zavrnil. Leta 1851 je pobudo obnovil skupaj z 

Andrejem Einspielerjem, Antonom Janežičem in Franjem Zorčičem. Društvo sv. Mohoija 

je bilo uradno ustanovljeno leta 1852, leto dni za tem pa je koroška deželna vlada odobrila 

društvena pravila. Po začetnem navdušenju je članstvo pričelo hitro upadati. Janežič in 

Einspieler sta zato Društvo preosnovala v cerkveno bratovščino, ki ni bila več pod 

policijskim nadzorom. Od leta 1860 se je tako Društvo preimenovalo v Družbo sv. 

Mohoija. Družba je vsako leto izdala skupno 3 do 7 knjig. Vsako leto sta izšli dve knjigi: 

Mohorjev koledar in Slovenske večernice.773

Leta 1852 so se v imeniku društvenikov sv. Mohoija pojavili tudi trije Kranjčani, dva 

kaplana (Hudovernik Fridrik in Kastelic Janez) ter šolski vodja (Globočnik Janez).774 

Vsak Mohoijev koledarje vseboval spisek članov po škofijah, dekanijah in župnijah. Prvič 

so se kranjski meščani pojavili v »imeniku častitih družnikov in družnic« leta 1865

773 Jure Sinobad, Dežela, Znanstveni inštitut FF, Ljubljana 1998, str. 220.
774 Društvo sv. Mohoija leto 1852, Imenik društvenikov, str. 14,16,17.
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(objavljen v koledarju leta 1866). Takrat je bilo število članov zelo majhno. Članstvo 

kranjske dekanije je nato hitro naraščalo inje leta 1873 imelo 609 članov.775 

Že med prvimi naročniki je bilo mogoče najti obrtnike (Janez Mandelc - sedlar). Trgovec, 

član Mohorjevega društva, seje prvič pojavil leta 1871. Med naročniki so bili še pomočniki 

(lekarski in mizarski) ter kotlarski učenec. Mohorjev koledar so poleg že omenjenih 

prejemali ljudje različnih poklicev (učitelji, mestjanke, hišne, uradnike...) in tudi 

ustanove kot na primer čitalnica in šolske knjižnice. Od leta 1871 so se v seznamu imen 

večkrat pojavila imena iz obrtniških družin - žene in vdove. Tako najdemo med naročniki 

Šumi Terezo (mesarjevo), Götzl Nežo (podobarjeva žena), Hauptman Marijo (svečarjeva 

vdova). Število obrtnikov naročenih na Mohorjev koledar je bilo v primerjavi s trgovci 

večje.778 Vse to kaže na bralno kulturo kranjskih obrtnikov in trgovcev.

Kako se je gibalo število naročnikov, ki so bili označeni kot obrtniki in trgovci, kaže 

naslednja tabela. Število zajema vse imenovane obrtnike, njihove vdove in žene ter 

pomočnike oziroma učence. Za primerjavo sem navedla število naročnikov ljubljanske 

škofije in kranjske dekanije. Naročnike kranjske župnije, ki v koledarjih niso bili posebej 

navedeni, sem preštela zaradi boljše razvidnosti stanja.

TABELA 10: Število naročnikov Mohorjeve družbe

Leto Št. naročnikov 
ljubljanske škofije

Št naročnikov 
kranjske dekanije

Št naročnikov 
kranjske župnije

Štobrtnikov 
in trgovcev

1861 170 Ni podatka 1 -
1862 - 2 - -
1863 - 2 - -
1864 - Ni podatka
1865 689 42 25 2+(lekarn ar)
1866 1162 91 40 2+(lekarnar)
1867 2260 177 60 1
1868 3302 236 80 1
1869 4287 339 Ni seznama Ni seznama
1870 5294 455 106 9(+lekarn. in lek. pomočnik)
1871 6029 492 97 7(+lekam. in lek. pomočnik)
1872 6673 267 110 I0(+ lekarn, in lek. pomočnik)
1873 7703 609 115 8(+lekarnar)

775 Mohoijevi koledarji 1861 - 1874.
770 mestjan - meščan (SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, str. 544).
777 hišna - nekdaj najeta ženska, navadno v mestu, za pospravljanje sob in osebno strežbo (SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, 
str. 275).
77R Mohoijevi koledarji 1861 - 1874.
779 Mohoijevi koledaiji 1861 - 1874 in Jure Sinobad, Dežela, Znanstveni inštitut FF, Ljubljana 1998, str. 220.
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6.2. NAROČNIKI NOVIC

»V sredo 5. julija 1843 je izšla v Ljubljani na štirih straneh, »na dveh četrtnih listih«, kakor 

so takrat pisali, prva številka Kmetijskih in rokodelskih novic, na svetlobo danih od 

cesarsko kraljeve kmetijske družbe. Natisnil in založil jih je Jožef Blaznik. Urednik pa jim 

je bil 35 -letni tajnik kmetijske družbe dr. Janez Bleiweis.«780

V obravnavanem času so bili uredniki Novic:781

• dr. Janez Bleiweis (1843 - 1867),

• Janez Murnik ( 1867 - 1870 ter 1871 - 1872),

•Gale Jožef (1870- 1871),

• Majer Alojz (1872 - 1884).

Po dogovoru med izdajateljem in Kranjsko kmetijsko družbo so Novice objavljale na prvih 

straneh članke iz kmetijstva in rokodelstva, ki so jih pisali Janez Bleiweis ali njegovi 

sodelavci. Novice so se tega dogovora držale, vendar so sredi petdesetih let dobivale 

podobo splošnega časnika, ki je objavljal vedno več poročil in drugih prispevkov iz 

družbeno - političnega, prosvetnega in kulturnega področja. Velik obseg so zajemali dopisi 

in novice iz posameznih krajev, poročila iz deželnega in državnega zbora.782

V začetku je bil časopis zelo ozko usmerjen. Njihov prvotni namen je bil z nasveti 

izboljšati položaj obrtnikov, rokodelcev in kmetov. Pri tem ni šlo za iskanje dobička ali 

celo za učenje jezika. 783

Sčasoma seje njihov pomen spremenil. Zlasti v revolucionarnem letu 1848, ko so objavile 

članek Matije Majarja in druge članke vezane na narodnostno vsebino. Po tem letu so 

opustile politično pisanje in so zopet postale časopis, ki je bil namenjen predvsem kmetom 

in obrtnikom.784

780 Vasilij Melik, 150 let Bleiweisovih Novic; Mohoijev koledar 1993, Celje 1992, str. 64.
781 Novice, 1850, prva stran.
782 France Adamič, Prizadevanje Janeza Bleiweisa za napredek kranjskega kmetijstva, Zbornik za zgodovino, 
naravoslovja in tehnike, Bleiweisov zbornik, Slovenska Matica, Ljubljana 1983, str. 69.
783 Zgodovina Slovencev, CZ Ljubljana 1979, sir. 441.
784 Zgodovina Slovencev, CZ Ljubljana 1979, str. 448,464.
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Veljavnost Novic je padla v sedemdesetih letih, ko sta stopila v ospredje politična časopisa 

Slovenski narod (1868) v liberalnem in Slovenec (1873) v katoliškem taboru78'

Članek z naslovom Socialna struktura naročnikov Slovenskih novic avtoija Franca 

Rozmana je bil objavljen leta 1970785 786 Po tem članku je bilo največ naročnikov v Ljubljani 

- skoraj tretjina naročnikov Kranjske. Izhajali so iz različnih družbenih slojev, največ iz 

duhovniškega. Na podeželju je bilo stanje drugačno. Naročniki so bili v glavnem 

duhovniki, kmetje, posestniki in obrtniki, katerim je bil časnik namenjen. Zelo malo ali 

skoraj nič naročnikov je bilo v fužinarskih krajih. Med njimi namreč ni niti enega, ki bi se 

razglasil za delavca. Precej pa so bile Novice razširjene v neslovenskih deželah, zlasti v 

Istri. Nekaj jih je bilo tudi v Vojni krajini, Slavoniji in Zagrebu.787 * 789

Med vsemi deželami je bilo največ naročnikov med obrtniki in trgovci na Kranjskem (49

obrtnikov in industrialcev ter 28 trgovcev). Kranjski je sledila Slov. Štajerska, Primorska in 
• 788Koroška. V Prekmurju in Beneški Sloveniji med obrtniki in trgovci ni bilo naročnikov.

Med mesti na Slovenskem so za Ljubljano imeli največ naročnikov Trst (42), Gorica (23), 

Celovec (16), Idrija (12) in Novo Mesto (8). Malo naročnikov je bilo zaradi močnega

nemškega vpliva tudi v Mariboru in Ptuju. V Kranju je bilo 12 naročnikov, med njimi so bili
789trije duhovniki.

V Kranju so bili leta 1845 naročniki Novici naslednji obrtniki in trgovci: 790 791

• obrtnika: Anton Legat in Florjan Pua

• trgovca: Konrad Loker in Konrad Bleiweis

Leta 1847 je bil objavljen tretji seznam naročnikov Novic. Izmed sedmih naročnikov iz
VQ1

Kranja so bili štirje trgovci, obrtniki se kot naročniki v imeniku ne pojavijo.

Leta 1847 so bili naslednji trgovci naročniki Novic:792

Konrad Bleiweis, Jurij Marenčič, Konrad Loker in Janez Ho leer793

785 Vasilij Melik, 150 let Bleiweisovih Novic, Mohoijev koledar 1993, Celje 1992, str. 66.
786 Franc Rozman, Socialna struktura naročnikov „Novic“ v letu 1845, Zgodovinski časopis 24,1970, št. 1, str. 81 - 90.
'8' Franc Rozman, Socialna struktura naročnikov,Novic“ v letu 1845, Zgodovinski časopis 24, 1970, št. 1, str. 83.
88 Franc Rozman, Socialna struktura naročnikov,Novic“ v letu 1845, Zgodovinski časopis 24,1970, št. 1, str. 85.

789 Franc Rozman, Socialna struktura naročnikov,Novic“ v letu 1845, Zgodovinski časopis 24,1970, št. 1, str. 83, 86.
790 Novice, 1845, št. 53.
791 Novice, 1847, št. 52.
792 Novice, 1847, št. 52.
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6.2.1. Oglasi v Novicah

Na tem mestu se mi zdi pomembno, da namenim nekaj več besed dr. Janez Bleiweisu, ki je 

bil najdlje urednik Novic (1843 - 1867). Njegov rod je izviral iz Kranja, točneje iz 

Trstenika.793 794

Vas Trstenik leži ob vznožju skalnatega Storžiča, dve uri hoda proti severu iz Kranja. Ob 

koncu 18. stoletja se je zaradi boljšega zaslužka Nikolaj Pleiweis odpravil po svetu. Kot 

tkalec se je naselil v Kranju, kjer se je rodil Valentin, oče Janeza Bleiweisa. V času 

Valentina so Bleiweisi postali ena izmed najuglednejših družin. Njegovo trgovanje je bilo v 

začetku skromno, vendar je s svojo vztrajnostjo kmalu postal uspešen. Obiskoval je sejme 

blizu in daleč. Kmečkim ljudem se je zaradi svoje poštenosti zelo priljubil. Na potovanjih 

se je tudi izobraževal in tako že kmalu lahko v nemškem jeziku sklepal posle z Dunjačani. 

V Kranju je zaradi potovanj bival zelo malo. Trgovina mu je zrasla v velepodjetje. Posle je 

sklepal s trgovci v Trstu, Gradcu in Dunaju. Ob tem je spoznaval, kako spoznavanje sveta 

bogati človeka. Da bi se njegovi otroci naučili samostojnega življenja, je stremel k temu, da 

bi za nekaj časa odšli v svet. V Kranju je dokupil še eno hišo in obe prezidal v eno (Mesto 

183/184). V tej hiši je imel trgovino, ki jo je leta 1843 prepustil svojemu sinu Konradu, 

sam pa seje kmalu nato preselil v Ljubljano. Imel je pet otrok, prvorojenec je bil Janez, ki 

se je rodil 18. novembra 1808. V Kranju je stanoval kot otrok, nato je odšel na Dunaj, 

kasneje pa se je v Kranj vračal samo na obiske k očetu, ki je stanoval v omenjeni hiši kot 

gost. Ob teh priložnostih je Janez Bleiweis obiskoval znance, tudi Franceta Prešerna, s 

katerim sta bila prijatelja.795 Ljudsko šolo je Janez Bieiweis obiskoval v Kranju med leti 

1815 - 1819. Tega leta gaje oče poslal v šestletno Gimnazijo v Ljubljano. Leta 1824 je 

dokončal licej in se istega leta vpisal na Dunajsko vseučilišče kot medicinec. Med študijem 

se je usmeril na njegov bodoči ožji poklic živinozdravnika. Študij je končal leta 1832, dve 

leti kasneje pa dobil diplomo živinozdravnika. Leta 1841 mu je bila s cesarskim odlokom

793 Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, str. 413: Janez Holcer je živel v Mestu 87, prenehal z 
delovanjem pred obravnavanim časom, zato ni omenjen v seznamu trgovcev.
'94 Josip Tominšek, Dr. Janez Bleiweis vitez Trsteniški, Bleiweisov zbornik, Zbornik Matice slovenske, XI. zvezek, 
Ljubljana 1909, str. 24. Trstenik - gručasta vas v severnem delu Dobrav, vzhodno od Gorič, ki ležijo blizu Golnika 
(Priročni krajevni leksikon Slovenije, DZS, Ljubljana, 1996, str. 316).
795 Josip Tominšek, Dr. Janez Bleiweis vitez Trsteniški, Bleiweisov zbornik, Zbornik Matice slovenske, XI zvezek, 
Ljubljana 1909, str. 24 - 37.
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podeljena stolica živinozdravnika na liceju v Ljubljani. Po dveh letih bivanja v Ljubljani je 

postal urednik Novic.796

Na velikem zboru Kranjske kmetijske družbe leta 1849 na pripombo, da naj bodo Novice 

samo rokodelske in kmetijske ter da naj se nikar ne vtikajo v druge reči, je Janez Bleiweis 

odgovoril, »da se Novice niso nikdar s samim kmetijstvom in rokodelstvom pečale in da so 

vedno bile tudi list za omiko in poduk ljudstva, da pa ne zanemarjajo kmetijstva in da ne 

obremenjujejo kmetijske družbe.«797 Za kmete so bili v časniku objavljeni različni nasveti, 

navodila umnega kmetovanja, pospeševanje sadjarstva, uvajanje kmetijskih strojev itd.

Tudi za obrtnike so Novice objavljale praktične nasvete, jih seznanjale z industrijskimi 

novostmi itd. Novice so vabile obrtnike k sodelovanju na razstavah doma in v tujini, o 

katerih so tudi poročale. V časniku pa so bili objavljeni tudi oglasi, lahko v samem časniku 

ali pa so izšli v Oglasniku.798

V Oglasnik so pošiljali oglase tudi kranjski meščani: Šavnikova apoteka,799 Mayr 

Leopold,800 Franc Dolenc,801 Matevž Ros.802

796 Josip Tominšek, Dr. Janez Bleiweis vitez Trsteniški, Bleiweisov zbornik, Zbornik Matice slovenske, XI zvezek, 
Ljubljana 1909, str. 37 - 51. V istem delu na strani 52 še nekaj o pisavi priimka: Vprašanje je, ali naj se priimek Bleiweis 
piše s P ali B. Oče Valentin se je pisal Pleiweis, prav tako tudi njegove soproge in po njem vsi sinovi s trgovskim 
poklicom. Brata Janez in Konrad sta se vedno podpisovala s črko B, torej Bleiweis.
To obliko priimka sem uporabila tudi v nalogi, če je šlo za Janeza ali Konrada, za očeta Valentina pa je priimek pisan s 
črko P.
797 France Adamič, Prizadevanje Janeza Bleiweisa za napredek kranjskega kmetijstva, Zbornik za zgodovino, 
naravoslovja in tehnike, Bleiweisov zbornik, Slovenska Matica, Ljubljana 1983, str. 69.
798 Novice 1850- 1873.
799 Oglasnik, št. 36,1858, str. 38.
800 Oglasnik, št. 9, 1860, str. 22.
801 Oglasnik, št. 16,1868, str. 1.
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Oglas: Oglasnik, 1868, št. 16, str. 1

802 Oglasnik, št. 5, 1869, str. 1.
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7. ŠPORTNE AKTIVNOSTI OBRTNIKOV IN 

TRGOVCEV V KRANJU

7.1. STRELSKO DRUŠTVO

Organizirao strelstvo se je na Slovenskem začelo v 16. stoletju, z ustanovitvijo 

Ljubljanskega društva ostrostrelcev leta 1562. Mesto je imelo tri stanovsko ločena strelišča. 

Leta 1737 je bilo urejeno prvo skupno strelišče. Takrat so tudi v drugih mestih na 

Slovenskem pričeli z urejanjem strelišč.803

Med meščani je bila to vrsta družabnega življenja, športna aktivnost, hkrati pa tudi statusni 

simbol.

V Kranju je pobudo za ustanovitev strelskega društva po vsej verjetnosti prevzel F Mayr. 

Pisma v zvezi z ustanovitvijo strelskega društva so v Kranju prihajla na njegov naslov. Iz 

leta 1853 obstajajo pisma glavarstva naslovljena na kranjskega župana v zvezi z 

ustanovitvijo strelskega društva.804

Pred ustanovitvijo tovrstnega društva je bilo potrebno v celoti zadostiti formalnim 

zahtevam. Med drugim je društvo moralo imeti statut, ki ga je potrdil glavar. Prav tu pa se 

je v Kranju zataknilo.

Dopisovanje se je začelo aprila, bilo pa intenzivno zlasti maja, ko je prišel odgovor 

naslovljen na župana. V njem so našte vse pomankljivosti, ki so bile ugotovljene ob 

pregledu prošnje gospoda Mayrja za ustanovitev društva. Med drugim ni bil natančno 

opredeljen namen društva, mandatna doba izvoljenih odbornikov, kako bo potekalo prvo 

zasedanje, kakšna bo uprava, kaj bo z blagajno ter določili za razpustitev društva. Društvo 

je bilo potijeno julija istega leta, koje bil potijen statut društva.805

803 Enciklopedija Slovenije, MK, Ljubljana, 1998,12. zv., str. 337.
804 ZAL, občina Kranj (KRA -2), a. e. 425.
805 ZAL, občina Kranj (KRA -2), a. e. 425.
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V poročilu Trgovsko obrtne zbornice za leto 1870 pa strelsko društvo iz Kranja ni bilo 

omenjeno. Našteta so bila le strelska društva v Postojni, Ljubljani, Litiji in Novem 

mestu.806

806 NM, Poročilo T.O.I. za leto 1870, str. 356.
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8. ZAKLJUČEK

Kranj je bil v predmarčni dobi majhno trgovsko in obrtniško središče. Pripadnikov drugih 

višjih slojev je bilo malo. V mestu je živelo le nekaj duhovnikov in častnikov ter nekaj 

izobražencev (učitelji, zdravniki, lekarnar, nekaj kirurgov). Med kranjskimi prebivalci so 

bili tudi številni dninarji807 ter služničad.808

Obdobje med leti 1850 - 1873 je pomenilo začetek kranjske občine kot upravne občinev, v 

katero je spadalo mesto Kranj s Savskim in Kokrskim predmestjem. Mesto je imelo ugoden 

geografski položaj za razvoj trgovskih in obrtnih dejavnosti. Tudi v Kranj so v tem času 

pričeli prihajati novi, modernejši produkti, ki so bili posledica tehnične revolucije. Na tem 

mestu naj kot primer omenim izgradnjo železnice, ki je vplivala na gospodarski položaj 

mesta. Na področju obrti in trgovine so bili položeni temelji, ki jih lahko zasledimo še 

danes.

Z nalogo sem hotela prikazati obrtnike, trgovce in gostilničarje leta 1867, kje v mestu so 

živeli, kakšne so bile njihove hiše in vrste njihovega nepoklicnega delovanja.

Število obrtnih dejavnosti je bilo veliko, najštevilčnejše so bile živilske in tekstiln ter 

oblačilne in modne obrti. Mnogi obrtniki so svojo dejavnost združevali z drugimi vrstami 

obrti. Pri svojem delu so jim pomagali pomočniki in vajenci.

Poleg obrtnikov so v mestu živeli tudi trgovci, ki so trgovali na samo doma, ampak tudi v 

tujin. Najbolj pogosto so trgovali z žitom in poljskimi pridelki.

Mnogi trgovci so se ukvarjali tudi z gostilničarstvom, ki je bila v obravnavanem času 

pogosta dejavnost. V tem obdobju se v mestu kot novost pojavijo kavamarji.

V obravnavanem obdobju 23. let ni bilo mogoče dobiti jasne slike o številnem propadu 

obrtnikov in trgovcev. To sem opazila le pri posameznih primerih.

807 dninar - kmetijski delavec, plačan na dan (SSKJ, DZS, Ljubljana 1994, str. 146).
808 Jože in Majda Žontar, Kranj v Prešernovem času, rokopis, Prešernovi dnevi v Kranju, simpozij, 2. - 5. februar 1999.
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Vrsto omenjenih obrtnikov, trgovcev in gostilničaijev je zaslediti izven gospodarskih 

okvirov. Sodelovali so v različnih društvih - čitalnica, kazinsko, strelsko društvo. Bili so 

člani Slovenske matice in naročniki Novic ter Mohoijevega koledaija.

Kljub dejstvu, da sem se osredotočila na raziskovanje gospodarske zgodovine, mi je bil pri 

oblikovanju celostne podobe kranjskih obrtnikov in trgovcev prikaz družbene strukture v 

veliko pomoč. Zato je velik del zadnjega dela naloge namenjen tej negospodarski temi.

Ob pregledu virov in literature sem poleg golih dejstev (ime, naslov in obrtna dejavnost) 

zasledila tudi mnogo zanimivih zgodb iz vsakdanjega življenja (predvsem iz življenja 

vajencev) in ureditev posameznih dejavnosti. Mogoče bi kakšne od takratnih pravil in načel 

lahko upoštevali še danes.

8. Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschreibt das Gewerbe und der Handel in der Stadt Kranj in Jahren 

1850 - 1873. Neben der wirtschaftlichen Verhältnisse sind auch die politische und soziale 

Lage der Stadt beschrieben.

Aus den zahlreichen Geschichtsquellen aus dieser Periode und auf Grund des Katasters aus 

dem Jahr 1867 wurde das Namenverzeichnis von Handwerkern und Händlern gemacht. 

Das genannte Verzeichnis und die Karte aus dem erwähnten Kataster dienten als Grundlage 

bei der Fertigung aller Stadtkarten, die in der Arbeit Vorkommen. In diesen Karten sind die 

Häuser von den einzelnen Handwerkern und Händlern gezeichnet.

Neben der wirtschaftlichen Geschichte der Händler und Handwerker, wurde auch ihre 

gesellschaftliche Aspekte dargestellt. Die beiden Gesichtspunkte geben ein ganzheitliches 

Bild von den beiden Schichten, die damals eine wichtige Rolle in der Stadt Kranj spielten.
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