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Leta 1650 je bila Ljubljana kot glavno mesto vojvodine Kranjske ter sedež deželnega glavarja, 
deželnega vicedoma, deželnih stanov in ljubljanskega škofa sicer nesporno politično, religiozno, gospo-
darsko in kulturno središče dežele, vendar je bil njen pomen v regiji že vsaj pol stoletja oslabljen zaradi 
posledic medverskih konfliktov, kmečkih uporov, turških vpadov in tridesetletne vojne. Ponovni vzpon 
tega mesta z izjemno prometno lego je omogočilo trgovanje med italijanskimi, avstrijskimi, nemškimi 
in ogrskimi deželami, ki je bilo obnovljeno po vestfalskem miru (.1648) in po posledični versko-politični 
stabilizaciji Evrope. Ljubljani so koristile tudi vojne habsburške monarhije z otomanskim cesarstvom. 
Sprva zato, ker je skozi mesto potekala glavna oskrba Vojne krajine - zadnjega branika Svetega 
rimskega cesarstva in celotne krščanske Evrope pred Turki. Po bitki na Kahlenbergu pred obleganim 
Dunajem leta 1683 pa zato, ker je odmikanje vojnih operacij ter avstrijsko-turške meje proti jugovzho-
du dodatno razbremenilo promet in trgovino. Mesto je postalo regionalni center kreditnega poslovanja 
in veletrgovine. V njem so se naseljevali tuji trgovci kakor Zaharija Waldtreich pl. Ehrenporten, Peter 
Anton Codelli pl. Fahnenfeld in lakob Schell pl. Schellenburg. Njihova podjetja z mrežo podružnic so 
obvladovala pomemben del trgovine med Svetim rimskim cesarstvom in Italijo, zlasti izvoz železa in 
žita, ter posojala denar deželnemu knezu in stanovom. Uspevala je tudi vse bolj raznovrstna obrtna 
proizvodnja, ki pa je večinoma zadovoljevala le lokalne potrebe. Kljub vedno večji moči deželnega kneza 
in vicedoma je mesto ohranjalo tradicionalno avtonomijo.

V ugodnih razmerah je naraščalo število prebivalcev znotraj, še bolj pa zunaj mestnega obzidja. 
Po sredini 17. stoletja se je začela Ljubljana širiti proti severu in zahodu, tako da so zaradi turške 
nevarnosti nekaj časa načrtovali novo obzidje, ki bi zaščitilo tudi predmestja. Okoli leta 1700 je v ob-
zidanem delu mesta živelo približno 7000 prebivalcev. Zaradi vse večjega števila cerkvenih in državnih 
ustanov se je povečevalo število duhovnikov, plemičev, zdravnikov, pravnikov in uradnikov. Blagostanje 
je prineslo nove obrtnike in priseljence iz tujine, zlasti Italijane. Iz istih razlogov je bilo vedno več tudi 
ljudi iz nižjih družbenih slojev, tako služabnikov, hlapcev in rokodelcev. Prebivalstvo je potrebovalo 
bolj razvejano duhovno, šolsko in socialno oskrbo, zato so na zahodnem obrobju mesta (ob današnji 
Slovenski cesti) s podporo deželnega plemstva zrasle nove redovne hiše, in sicer takoj po sredini 17. 
stoletja samostana klaris in diskalceatov ter takoj po začetku 18. stoletja samostan uršulink. Enako 
raznovrstni kakor tedanja mestna družba so bili jeziki, ki so se uporabljali v Ljubljani: latinščina je 
bila tradicionalni jezik Cerkve, šol, znanosti in kulture sploh, nemščina jezik dokumentov, uradov in 
običajne izobražene družbe, italijanščina pogosto jezik trgovcev in intelektualcev, poleg tega tudi že 
gledališča in opere, slovenščina pa jezik ljudstva. Izobraženci so praviloma obvladali dva ali več jezikov, 
uporabljali oziroma izbirali pa so jih glede na okoliščine pogovora oziroma pisanja.

Razcvetela se je kultura, ki so jo podpirali vse bolj izobraženi in zahtevni zemljiški posestniki, ve-
letrgovci in visoki uradniki. Do konca 17. stoletja je bi! glavno kulturno žarišče jezuitski kolegij pri sv. 
Jakobu. Tamkajšnja gimnazija je imela predpisanih pet stopenj pouka, trigramatikalne in dve huma-
nistični stopnji, poleg tega pa so. jezuiti vodili tudi osnovno šolo. V mestu so bile še druge šole za fante in 
dekleta, med drugim pri stolnici in špitalski cerkvi sv. Elizabete. Solo za meščanska in plemiška dekleta 
so po prihodu v Ljubljano ustanovile klarise. V tem obdobju se je odvijalo živahno glasbeno življenje. 
Pri stolnici je za glasbo pri bogoslužju in procesijah skrbela šola. Ob posebnih priložnostih, na primer 
ob sprejemu visokih gostov, kakršen je bil cesar Leopold l. leta 1660, so igrali mestni piskači in goslači 
ter deželni trobentači. Najpomembnejši glasbeni center je bil pri jezuitih, ki so imeli glasbeni pouk za 
vse dijake, poleg tega pa so vodili konservatorij Semenišče sv. Rogacijana in Donacijana. V njem so 
gojenci bivanje in šolanje odplačevali z igranjem za jezuitsko cerkev in kolegij. Tu se je izobraževala in 
vsaj nekaj časa delovala večina kranjskih glasbenikov in skladateljev, med njimi janez Krstnik Dolar. 
Glasbene vložke, zametke opere in oratorija, so imele tudi drame, ki so jih uprizarjali v kolegijskem 
gledališču. Zanj so pisali latinske tragedije in komedije pomembni avtorji, kakor Nicola Avancini in 
janez Ludvik Schönleben.

Proti koncu 17. stoletja se je v Ljubljani namesto tradicionalne nemške uveljavila italijanska kultu-
ra, ki je niso širili le italijanski trgovci, temveč predvsem Kranjci, ki so se v tradiciji protireformacije raje 
šolali na italijanskih kakor na nemških univerzah. Ti so po doseženih doktoratih zasedli visoke polo-
žaje v državni in cerkveni upravi na Kranjskem. Z mislijo na italijanske akademije v Bologni, Rimu in 
drugje so ustanovili laično bratovščino Akademijo združenih (1688), znanstveno Akademijo operozov 
(1693) < Pravniško društvo (1698), glasbeno Akademijo filharmonikov (1701) in druge družbe. V nji-
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hovem okviru so si prizadevali za kulturno preobrazbo Ljubljane po zgledu baročnih metropol, zlasti 
Rima in Benetk. Ta intelektualna elita je v Ljubljani pisala literarna in znanstvena deta v latinščini in 
nemščini, pa tudi nabožna dela v slovenščini. Veliko jih je natisnil janez Krstnik Mayr iz Salzburga, 
ki je leta 1678 na povabilo deželnih stanov po skoraj sto letih obnovil tiskarno v Ljubljani. Mnogi 
ljubljanski avtorji so bili evropsko pomembni strokovnjaki, med njimi teolog pridigar in zgodovinar 
Schönleben, zdravnik Marko Gerbec ter diplomat in pravnik janez Krstnik Prešeren. Za novo mestno 
samozavest v dobi poznega humanizma je bilo ključno Schönlebnovo delo Carniolia antiqua et nova 
(1681), ki je dokončno dokazalo obstoj antične Emone na mestu Ljubljane.

Obetaven gospodarski in kulturni razvoj je pripravil temelje za največji razcvet Ljubljane v prvi 
polovici 18. stoletja. Tedaj je njena trgovina uspevala zaradi merkantilistično usmerjene države, ki je 
pospeševala lastno obrtno proizvodnjo in izvoz, zato je med drugim razglasila svobodno pristanišče v 
Trstu in izboljševala prometne povezave na svojem ozemlju. Za Ljubljano so bile ključne nove ali obnov-
ljene ceste in poštne zveze na relaciji Duna j-Trst ter vodne poti na Ljubljanici in Savi. Okoli leta 1740 
so uredili pristanišče in prekladališče s carinarnico na ljubljanskem Bregu. Trgovina je bila usmerjena 
v izvoz železa, jekla in platna v Italijo ter v uvoz olja in drugih mediteranskih pridelkov iz Italije. Pred 
sredino stoletja je vodilno vlogo v veletrgovini prevzel Michelangelo Zois baron Edelstein. Za potrebe Voj-
ne krajine in Kranjske so bile ustanovljene prve manufakture. Leta 1724 je začela obratovati suknarna, 
ki se je kmalu ustalila na Selu pri Ljubljani (Moste). Pred sredino stoletja je zaposlovala že okoli 400 
delavcev. Prebivalstvo obzidanega dela mesta je do leta 1754, f M izveden prvi popis prebivalstva, 
naraslo na okoli 9400 ljudi, približno enako število ljudi pa je živelo zunaj obzidja. Dokončno se je 
izostrila socialna topografija: v obzidanem središču so živeli plemiči, uradniki, trgovci in obrtniki, v 
predmestjih pa nižji družbeni sloji, ki so sestavljali približno polovico celotnega prebivalstva.

Blaginja se ni zrcalila le v večjih premoženjih zasebnikov, temveč tudi v mestnem imetju, ki so ga 
povečevali nakupi posesti v mestu in okolici. V tej dobi se je začelo hitreje razvijati šolstvo. Rastoče 
število posvetnih izobražencev je zahtevalo nove ustanove. Okoli leta 1700 so jezuiti pri svoji gimnaziji 
utemeljili višješolski študij filozofije in teologije, ki pa so ga morali študentje nadaljevati na univer-
zah s pravico podeljevanja akademskih nazivov. Leta 1701 je ljubljanski knezoškof Žiga Krištof grof 
Herberstein s proštom Prešernom in dekanom janezom Antonom Dolničarjem na pobudo operozov 
pri stolnici ustanovil Semeniško knjižnico - prvo javno znanstveno knjižnico na Slovenskem, ki je bita 
odprta vsem intelektualcem ne glede na stan. Leta 1707 so uršulinke odprle dekliško šolo. Leta 1708 je 
začela škofija graditi še Karlov kolegij pri stolnici, kjer so stanovali in se izobraževali bogoslovci ter pre-
možnejši jezuitski dijaki in študenti. V letih 1707-1709 je izhaja! prvi kranjski časopis, nemški tednik 
Wöchentliche Ordinari. To je bila tudi zlata doba gledališča. Latinske, nemške in italijanske predstave 
so uprizarjali v jezuitski gimnaziji, Rotovžu, Lontovžu, stanovski jahalnici, plemiških palačah in na 
mestnih ulicah. Potujoče italijanske skupine so mestu predstavljale najnovejše dosežke baročne opere. 
Istočasno je delovalo - tudi v okviru Akademije filharmonikov - več domačih skladateljev, med njimi 
mojstri oratorijev janez Bertold pl. Höffer, /anez jurij Hočevar in Mihael Omersa. Leta 1718 je bila 
ustanovljena prva popolna glasbena kapela v ljubljanski stolnici. Še vedno so - tudi v okviru Akade-
mije operozov - cveteli latinska in nemška poezija (jurij Andrej Gladič), retorika (Frančišek Bernard 
Fischer, janez jakob Schilling), zgodovinopisje (janez Gregor Dolničar) in nabožna književnost (janez 
Krstnik Škerpin). Tedaj so v ljubljanskih cerkvah, zlasti v kapucinski, jezuitski in diskalceatski, ljud-
stvo pritegovale slovenske pridige kapucina janeza Svetokriškega, kapucina Rogerija Ljubljanskega in 
jezuita jerneja Basar ja, ki so svoje govore zaradi velikega zanimanja zbrali in izdali v pomoč drugim 
pridigarjem.

Predvsem pa je Ljubljana po letu 1700 postala regionalno pomemben umetnostni center, katerega 
vpliv je sega! na Koroško, Štajersko in Hrvaško. Za to je bila kot prva zaslužna Akademija operozov, 
ki je v povezavi z ljubljanskim stolnim kapitljem leta 1700 sprožila zidavo nove ljubljanske stolnice v so-
dobnem italijanskem baročnem slogu. Vrhunska celostna umetnina z arhitekturo rimskega umetnika 
Andrea Pozza, freskami lombardskega slikarja Giulia Quaglia in plastikami kiparja Angela Puttija 
iz Vicenze je sprožila val novih gradenj in prenov. V slogu beneškega baroka so bili tako sezidani kri- 
ževniška cerkev Marije Pomočnice (arhitekt Domenico Rossi), Rotovž (arhitekt Carlo Martinuzzi), 
uršulinska cerkev sv. Trojice (zidal Martinuzzi) in cerkev sv. Petra (arhitekt Giovanni Fusconi). V letih 
1721-1727 je bila dokončana razkošna oprema Semeniške knjižnice s freskami Quaglia in s knjižnimi 
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omarami lože fa Berganta, ki se je zgledovala po rimskih javnih knjižnicah. Nove in stare cerkve, med 
njimi avguštinska in jezuitska, so bile okrašene z umetninami odličnih beneških kiparjev in slikarjev,
tako bratov Groppelli in Niccolòja Bambinija. »o so radi zaposlovali tudi izjemno kvalitetne
ljubljanske mojstre. Iz Benetk priseljeni Francesco Robba je z marmornimi oltarji in kipi okrasil vrsto 
ljubljanskih cerkva, poleg tega pa sredi stoletja po rimskih vzorih postavil vodnjak treh kranjskih rek 
pred Rotovžem. V istem času sta imela v Ljubljani sedež plodovita slikarja Valentin Metzinger, ki je bil 
doma iz Lorene, in Frančišek jelovšek. Sredi stoletja so bile v slogu rokokoja in poznobaročnega klasiciz-
ma prenovljene in opremljene številne plemiške palače v središču mesta.
palača, za katero je naredil načrt arhitekt Candido Zulliani, po rodu iz Trsta.

Po sredini 18. stoletja je začel pomen Ljubljane zaradi centralizacije države upadati. Mestna uprava

sedež državne uprave za Kranjsko in od leta 1748 sedež okrožnega glavarja. Leta 1783 je bila kranjska 
uprava za nekaj let celo združena s štajersko in preseljena v Gradec. Pod cesarico Marijo Terezijo je 
ostal sistem mestnih organov še nespremenjen, čeprav z okrnjeno močjo, pod cesarjem ložefom H. pa je 
bila mestna samouprava tudi formalno odpravljena. Leta 1783 so organizirali magistrat z voljenimi 
magistratnimi svetniki in županom. Zaradi pogostih in dragih vojn (avstrijska nasledstvena vojna, 
sedemletna vojna! so se zmanjševali izdatki mesta in povečevale dajatve državi, med drugim tudi s 
prodajo mestnega premoženja. Gospodarstvo je na več področjih zašlo v težave. Monarhija je posebej 
pod jožefom 11. liberalizirala trgovino in omejila moč cehov, kar je oslabilo mestno trgovino in obrt. 
Trgovina z železom, ki je bila še vedno skoraj v celoti v rokah družine Zois, je začela propadati zaradi 
cenejšega švedskega železa. Po drugi strani se je povečeval izvoz žita skozi Ljubljano v Trst. V tem 
obdobju je delovalo več manufaktur; največja je bila še zmeraj suknarna na Selu, poleg nje pa manjše 
fajančne in svilarske delavnice. Prebivalstvo je naraščalo počasi in okoli leta 1785 doseglo številko 10000.

Pod jožefom H. se je najbolj radikalno spremenilo versko življenje. Posebej prizadete so bile redovne 
ustanove, ki so bile ukinjene, njihovo premoženje pa podržavljeno in iz nepazljivosti pogosto uničeno. 
Že leta 1774 je pogorel zapuščen in nezavarovan jezuitski kolegij s knjižnico. Cesar je v letih 1782-1786 
ukinil samostane klaris, avguštincev in diskalceatov, racionalno preuredil meje ljubljanske škofje in 
v mestu ustanovil tri nove župnije: pri Marijini cerkvi pred Špitalskim mostom, pri sv. jakobu in 
v Trnovem. Ukinil je Karlov kolegij, kranjske bogoslovce pa poslal v Centralno semenišče v Gradec. 
Gubernij je nato brez uspeha skušal podržaviti Semeniško knjižnico, nastanjeno v Karlovem kolegiju. 
Eden največjih cesarjevih podpornikov v habsburški monarhiji je bil reformni ljubljanski knezoškof 
Karel janez grofHerberstein, ki je leta 1782 v evropsko odmevnem pastirskem pismu zagovarjal versko 
toleranco in razširjene škofovske pristojnosti. Zaradi tega papež Pij VI., ki je istega leta potoval skozi 
Ljubljano na Dunaj, ni hotel potrditi cesarjevega imenovanja Herbersteina za ljubljanskega nadškofa.

Veliko večje so bile mestne pridobitve na socialnem, kulturnem, zdravstvenem in šolskem področju. 
Porušen je ljubljanskega obzidja, v osemdesetih letih 18. stoletja je omogočilo razmah javnih površin 
in javnega življenja. Nove ceste, trgi in parki so povezali dotlej ločene mestne predele. Pod vodstvom 
Gabrijela Gruberja in Vincenca barona Struppi ja je bil v letih 1773-1782 zgrajen t. i. Gruberjev kanal, 
ki je ustavil vsakoletne poplave Ljubljanice. Leta 1767 je bila za pospeševanje kmetijstva ustanovljena 
Družba za poljedelstvo in koristne umetnosti, ki je začela leta 1775 izdajati tednik Wöchentliches 
Kundschaftsblatt des Herzogthums Krain. Leta 1778 je začel izhajati še časopis, ki se je pozneje pre-
imenoval v Laibacher Zeitung. Leta 7753 je cesaričin zdravnik Gerard van Swieten utemeljil babiško 
in kirurško šolo. S terezijansko šolsko reformo leta 1774 je mesto dobilo štirirazredno normalko in dve 
trivialki. Istočasno je država od razpuščenega jezuitskega reda prevzela gimnazijo pri sv. jakobu, prav 
tako pa višji filozofski in teološki študij, ki ju je skupaj z medicinskim povezala v ljubljanski licej. 
Knjižnica kolegija in biblioteke drugih razpuščenih samostanov so bile namenjene zbirki prihodnje 
Licejske knjižnice. V skrbi za socialno najbolj šibke prebivalce so leta 1766 organizirali predilnico, ki je 
zaposlovala reveže in sirote.

Obseg in kvaliteta likovne umetnosti v Ljubljani sta se po sredini 18. stoletja zmanjševala, ker je 
bila finančna moč tradicionalnih naročnikov (plemičev) v zatonu, novi naročniki (meščani in država) 
pa so se nagibali k praktičnemu dojemanju umetnosti in k racionalni porabi denarja. Poleg tega je 
avstrijski umetnostni vpliv izpodrinil italijanskega. Centralizirana država je namreč študente preusme-
rila z italijanskih na dunajsko univerzo, od umetnikov in obrtnikov pa zahtevala učenje pri mojstrih
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v cesarstvu, ne v Italiji. Goste in priseljence iz Trsta, Gorice in Beneške republike so zamenjali umetniki, 
ki so se izšolali na dunajski Umetnostni akademiji. Mednje sta spadala Matija Persky, arhitekt Bar- 
bove palače in Dvornega spitala, in Lovrenc Prager, arhitekt Stanovskega gledališča in upravne stavbe 
suknarne na Selu. Ena najimenitnejših stavb iz tega obdobja je t. i. Gruberjeva palača, ki jo je kot šolo 
za hidravliko in mehaniko v kitastem slogu načrtoval jezuit Gabrijel Gruber. S Fortunatom Bergantom 
(1769) in Antonom Cebejem (po 1774) sta se poslovila zadnja velika baročna slikarja. Zahtevnejši na-
ročniki kakor Gruber so se zato obračali na tuje mojstre, posebej na znamenitega avstrijskega slikarja 
Kremser Schmidta.

V nasprotju z likovno umetnostjo je gledališče ohranjalo kvaliteto iz prve polovice stoletja. Zaradi 
številnih gostovanj, zlasti italijanskih opernih skupin, in velikega zanimanja javnosti so dati deželni 
stanovi leta 1765 svojo jahalnico (na mestu današnje Slovenske filharmonije) prezidati v sodobno Sta-
novsko gledališče. Najbolj pa je Ljubljana v tistem času napredovala kot središče slovenskega preroda. 
Proces je sproži! diskalceat Marko Pohlin iz samostana sv. jožefa na Ajdovščini, ki je leta 1768 v uvodu 
v Kraynsko grammatiko, natisnjeno pri janezu Frideriku Egerju v Ljubljani, zahteva! enakopraven 
položaj slovenščine v družini evropskih jezikov, nato pa je več kakor tri desetletja v dotlej nepredstavlji-
vem obsegu pisal in izdajal literarna, nabožna in strokovna dela v maternem jeziku. Anton Feliks Dev, 
njegov sodelavec in redovni sobrat pri sv. jožefu, je v letih 1779-1781 kot prvi slovenski pesnik uredil in 
izdal tri letnike prvega slovenskega pesniškega zbornika Pisanice. Med drugimi je objavil pesmi mla-
dega frančiškana Valentina Vodnika. Prerod v Ljubljani je posredno okrepil jožef11., ko je z radikalno 
ublažitvijo cenzure omogočil razmah slovenske knjižne kulture, obenem pa je s poskusom uveljavitve 
nemščine kot enotnega jezika uradov in šol izzval odpor slovenskih izobražencev. Na začetku osem-
desetih let 18. stoletja so vodstvo slovenskega kulturnega nacionalizma prevzeli jožefinsko orientirani 
literati, jezikoslovci in zgodovinarji, ki so se zbirali v palači svojega mecena in mentorja Žige Zoisa 
barona Edelsteina na ljubljanskem Bregu. Zoisovi glavni sodelavci v tistih letih so bili Blaž Kumerdej, 
ki je sestavljal slovensko slovnico, jurij japelj, ki je vodil prevajanje Svetega pisma v slovenščino, in An-
ton Tomaž Linhart, ki se je ukvarjal s pisanjem prve nacionalne zgodovine. Istočasno so slovenščino v 
kulturno življenje Ljubljane uvajali duhovniki iz kroga škofa Herbersteina, in sicer s posebnim ozirom 
na versko in moralno vzgojo preprostih ljudi. Poleg slovenske je še vedno nastajala nemška in latinska 
književnost, vendar se je antični jezik vedno bolj umikal živima jezikoma. V času jožefa II. in škofa 
Herbersteina so Ljubljano pretresale zlasti polemične nemške pridige, ki so skušale odločiti izid boja 
med reformnim in tradicionalnim katolištvom. Leta 1782, na primer, sta imela v ljubljanski stolnici 
kontroverzni nemški pridigi ob različnih priložnostih tako radikalni razsvetljenski kaplan Martin 
Kuralt kakor konservativni kapucin Avellinus. Herberstein je sicer nemudoma kaznoval oba avtorja, 
ki pa sta lahko zaradi reforme cenzure svoji pridigi ne glede na to takoj objavila.
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In 1650, Ljubljana, as the main city ofthè Duchy of Carriola and seat of the provincial govemor, 
provincial vicedom, Provincial Estates and the Diocese of Ljubljana, was thè undisputed politicai, reli-
gious, economie and cultural centre of the province, although its regional importance had fallen for at 
least half a Century as a resuit of religious conflicts, peasant revolts, Turkish incursions and the Thirty 
Years War. Thè revival of thè city, with its exceptionally good traffic position, enabled trade amohg 
Italian, Austrian, Cerman and Hungarian lands, which was renewed with the Peace of Westphalia 
(1648) and the resulting religious and politicai Stabilisation of Europe. Ljubljana also benefited from 
the Habsburg Monarchy’s wars with the Ottoman Empire. At first because the main supply route for 
the War March - the final bastion of the Holy Roman Empire and the en tire Christian Europe from 
the Turks - ran through thè city and, after the battle at Kahlenberg in front of besieged Vienna in 
1683, because the shift of military operations and the Austrian-Turkish border towards the southeast 
further disburdened traffic and trade, thè city became the regional centre for credit business and the 
wholesale trade. Foreign merchants, such as Zaharija Waldtreich von Ehrenporten, Peter Anton Codelli 
von Fahnenfeld and jakob Schell von Schellenburg, settled in it. Their Companies, with a network of 
branches controlled a significant part of trade between the Holy Roman Empire and Italy, especially 
iron and wheat exports, and lent money to the provincial duke and the Estates. Ever more varied small 
industry also thrived, although mostly satisfying only local needs. De spite thè ever grea ter power of 
the provincial duke and the vicedom, thè city retained its traditional autonomy.

In thè favourable conditions, thè number of inhabitants within thè city walls grew, and even more 
so those outside. After the mid-iyth Century, Ljubljana began to spread towards the north and west so 
that, due to the Turkish threat, for some time new walls were planned, which would also protect the 
suburbs. Around 1700, approximately 7000 inhabitants lived in the walled part of thè city. Because of 
the ever larger number of church and state institutions, the number of priests, nobles, physicians and 
officials increased. Prosperity brought new craftsmen and immigraris from abroad, especially ltalians. 
For the same reasons, there were also ever more people from lower social classes: servaris, labourers and 
artisans. Thè population needed more highly developed spiritual, educational and social care, so, with 
the support of the provincial nobility, new religious houses were established on thè western edge of the 
city (along today’s Slovenska cesta): immediately after the middle of the 17 dl Century a convent of the 
Order of St Clare and a Carmelite monastery and, at the very start of the 18th Century, an Ursuline 
convent. The same diversity of thè then city society was also heard in the languages used in Ljubljana: 
Latin was the traditional language of the Church, schools, science and culture in general, Cerman the 
language of documents, officials and ordinary educated society, Italian the commonly used language 
of trade and intellectuals and, in addition, already theatre and opera, and Slovene was the language of 
the people. Educated people normally mastered two or more languages and used or chose them depen- 
ding on the circumstances of speech or writing.

Culture flourished, supported by thè ever more educated and demanding landowners, wealthy 
merchants and high officials. Until the end of thc 17dl Century, thè main cultural focus was the jesuit 
College by St. james. Thegymnasium there had fivegrades of education prescribed, threegrammatical 
and two humanistic and, in addition, the jesuits also ran a primary school. There were other schools 
in thè city, too, for boys andgirls, among others beside thè cathedral and the almshouse Church of St. 
Elizabeth. After their arrivai in Ljubljana, the Order of St Clare founded a school for the daughters 
of citizens and thè nobility. Lively musical life developed in this period. The school beside the cathedral 
provided music for church Services andprocessions. On special occasions, for example at receptions for 
importantguests, such as Emperor Leopold / in 1660, the municipalpipers and fiddlers and the pro-
vincial trumpeters played. The most important musical centre was under the jesuits, who had music 
lessons für all pupils and, in addition, they ran the conservatory of the Seminary of St. Rogatus and 
Donatus. The pupils there paid for board and schooling by playing for the jesuit churches and Colleges. 
Thè majority of Carniolan musicians and Composers were educated and, at least for some time, worked 
here, including /anez Krstnik Dolar. As well as musical interludes, original operas and oratorios, they 
also had plays, which were performed in thè college theatre. Important authors, such as Nicola Avan- 
cini and janez Ludvik Schönleben wrote Latin tragedies and comedies for it.

Towards the end of the yth Century, Italian culture was established in Ljubljana instead of the 
traditional Cerman. It was spread not just by Italian merchants but above all Camiolans who, in the
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tradition o fithè Counter-Reformation, preferred to be educated at Italian rather than German universi- 
ties. Aftergaining their doctorates, they occupied high positions in thè state and church administration 
in Corniola. Based on the concept of Italian academies in Bologna, Rome and elsewhere, they founded 
lay fraternities: Academia unitorum (1688), the scientific Academia operosorum (1693), Society of 
Lawyers (1698), the musical Academia philharmonicorum (1701) and other societies. Within their 
framework, they strove for thè cultural transformation of Ljubljana on the model of Baroque metropo- 
lises, especially Rome and Venice. This intellectual elite wrote literary and scientific works in Latin and 
German, but also reHgious works in Slovene. Many of them were printedby janez Krstnik Mayr from 
Salzburg who, at the invitation of the provincial estates, in 1678 revived printing in Ljubljana after 
almost 100 years. Many Ljubljana authors were experts of European importance, including the theo- 
logian, preacher and historian Schönleben, the physician Marko Gerbec and the diplomat and lawyer 
janez Krstnik Prešeren. Schönleben ’s work Carniolia antiqua et nova (1681), which finally proved the 
existence of Emona on the site of Ljubljana, was key for the new selfconfidence of thè city.

Thè promising economie and cultural development laid the foundations for Ljubljana 's major flowe- 
ring in the first half of the i8th Century. Its trade then thrived because of thè mercantile Orientation of 
the state, which encouraged domestic small industry and export and, among other things, proclaimed a 
free port in Trieste and improved the traffic links on its own territory. New or renovated roads and postal 
links on the Vienna-Trieste route and waterways on the Ljubljanica and Sava, were key for Ljubljana. 
A landing stage and customs warehouse were arranged on Breg in Ljubljana in about 1740. Trade was 
directed at thè export of iron, steel and linen to Italy and thè import of oil and other Mediterranean pro- 
ducts from Italy. Before the middle of the Century, Michelangelo Zois Baron von Edelstein took a leading 
role in the wholesale trade. The first manufacturing enterprises were founded for the needs of the War 
March and Corniola. In 1724, a cloth mill began to operate, which was soon firmly established in Selo 
by Ljubljana (Moste). Before the middle of the Century, it already employed around 400 workers. The 
population of thè walled city grew to around9400 persons by 1754, w^en the first population census 
was carried out, and approximately the same number lived outside the walls. The social topography 
took final form: in the walled centre lived the aristocracy, officials, merchants and craftsmen and in the 
suburbs the lower social classes, who made up approximately half of the entire population.

Prosperity was not only reflected in the larger number of vropertied individuals but also in thè city 's 
property, which was increased by the purchase of estates in thè city and surroundings. Education be-
gan to develop more quickly in this period. Thegrowing number of educated lay people required new in- 
stitutions. Around 1700, the jesuits had based higher studies in theirgymnasiums on philosophy and 
theology, which students had to continue at universities for the right to be awarded academic titles. In 
1701, the Ljubljana Lord Bishop Žiga Krištof Count Herberstein, together with Provost Prešeren and 
Dean janez Anton Dolničar, on the initiative of members of Academia operosorum founded a seminary 
library at the cathedral - the first public scientific library in Slovenia, which was open to all intellect- 
uals, regardless of dass. In 1703, the Ursulinos opened a girbs school In 1708, the diocese also began 
to build Karl College at the cathedral, at which theologians and propertied jesuit pupils and students 
lived and were educated. In the years 1707-1709, the first Carniolan newspaperwas published, the Ger-
man weekly Wöchentliche Ordinari. This was also a golden age of theatre. Latin, German and Italian 
performances were staged in the jesuitgymnasium, City Hall, the Provincial Palace, prestigious schools, 
aristocratic paìaces and on thè city streets. Itinerant Italian groups perförmed the tatest achievements 
ofbaroque opera to thè city. At the same time, a number of local composers worked - including within 
the framework of Academia philharmonicorum, including oratorio masters janez Bertold von Höffer, 
janez jurij Hočevar and Mihael Omersa. In 1718, the first entirely musical orchestra was founded in 
Ljubljana Cathedral. Latin and German poetry (jurij Andrej Gladič), rhetoric (Frančišek Bernard 
Fischer, janez jakob Schilling), hi story (janez Gregor Dolničar) and religious literature (janez Krstnik 
Škapin) still flourished, also within the framework of Academia operosorum. The Slovene sermons of 
the Capuchin janez Svetokriški, the Capuchin Rogerij Ljubljanski and the jesuit jernej attracted people 
to Ljubljana churches, especially the Capuchin, jesuit and Carmelite churches. Because ofgreat interest 
in them, their sermons were coUected and published for the assi stance ofother preachers.

Above all, though, after 1700 Ljubljana became an important regional centre of the arts, whose 
influence extended to Carinthia, Styria and Croatia. Academia operosorum was primarily responsible 
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for this, which, in conjunction with the Ljubljana cathedral chapter, in 1700 initiated thè building of a 
new cathedral in the Contemporary Italian baroque style. Thè supreme entirety of thè artwork, with the 
architecture of the Roman artist Andreo Pozza, thè frescoes of thè Lombardian pointer Giulio Quaglia 
and sculptures by Angelo Putti from Vicenza triggered a wave of new building and renovation. The 
Stations of the Cross Church of Mary the Help of Christians (architect Domenico Rossi), City Hall 
(architect Carlo Martinuzzi), the Ursuline Church of the Holy Trinity (builtby Martinuzzi) and the 
Church of St. Peter (architect Giovanni Fusami) were thus built in the style of the Venetian Baroque. In 
1721-1725, the settiinary library was finally luxuriously fitted with the frescoes of Quagli and library 
cupboards by /ožef Bergant, modelled on the public libraries of Rome. New and old churches, inclu-
ding both Augustine and jesuit, were ornamented with works of art by excellent Venetian sculptors and 
painters, such as the brothers Groppelli and Niccolo Bambini. Those commissioning works employed 
exceptionally high quality Ljubljana masters, too. Francesco Robba, an immigrant from Venice, orna-
mented a series of Ljubljana churches with marble altars and statues and, in addition, in the middle 
of the Century, on the example of Rome he set up the Fountain of the Three Carniolan Rivers in front 
of City Hall. At the same time, thè fertile painters Valentin Metzinger, who carne from Lorraine, and 
Frančišek /elovšek, were based in Ljubljana. Many aristocratic paìaces in the centre of thè city were 
renovated in the middle of the Century and fitted in the style of Rococo and late Baroque Classicista. 
Among the most attractive is Schweiger Palace, for which the architect was Candido Zulliani, born 
in Trieste.

After the mid-i8th Century, Ljubljana’s importance began to fallbecause of the centralisation of the 
state. The municipal administration lost competences and thè city the role of important politicai centre. 
The seat of the state administration for Corniola was located in it from 1747 and from 1748 the seat 
of the chief officer of the region. In 1785, the Carniolan administration was even combined with Styria 
and moved to Graz. Thè System of officiai bodies in thè city remained unchanged under Empress Maria 
Theresa, although with curtailed powers but, under Emperor joseph H, municipal self-government was 
also formally annulled. In 1785, City Hall was organised with elected city councillors and a mayor. 
Because of frequent costly wars (War of the Austrian Succession, Seven Years War), city expenditures 
were reduced and state levies increased, including by thè sale of municipal property. The economy entered 
difficulties in a number of fields. Especially under joseph //, the monarchy liberalised trade and restricted 
thè power of the guilds, which weakened municipal trade and crafts. Trade in iron, which was still 
almost entirely in the hands of the Zois family, began to contract because of cheaper Swedish iron. On 
the other hand, exports of wheat through Ljubljana to Trieste increased. A number of manufacturing 
enterprises operated in this period; the targest was still the cloth mill in Selo and, in addition, smaller fine 
pottery and silk workshops. The population grew slowly and in 1785 reached 10000.

Religious lift changed veiy radically under joseph //. The religious Orders were affected most, their 
property nationalised and often ruined by neglect. Already in 1774, the abandoned and unprotected 
jesuit College and library had burned down. Between 1782 and 1786, the emperor abolished the convent 
of the Sisters of St. Clare and Augustine and Carmelite monasteries, rationally organised the bounda- 
ries of the Ljubljana diocese and established three new parishes in thè city: centred on the Church of St. 
Mary in front of Spital bridge, on the Church of St. james and in Trnovo. He abolished Karl College 
and sent Carniolan theologians to the Central Seminary in Graz. The governor then tried unsuccessful- 
ly to nationalise the seminary library, created in Karl College. One of the Emperons greatest supporters 
in the Habsburg Empire was the reform Lord Bishop of Ljubljana Karel janez Count Herberstein, who 
advocated in a pastoral letter that found a European response, religious tolerance and extended diocesan 
competences. Because of this, Pope Pius VI, who travelled through Ljubljana to Vienna in the same 
year, was unwilling to con firm the emperons appointment ofHerberstein as Archbishop ofLjubljana.

The cityis gains in the social, cultural and educational fields were a lot greater. The demolition of 
thè city walls in the 1780s enabled the flourishing ofpublic areas and public lift. New roads, squares 
and parks linked districts that had until then been separated. Under thè leadership of Gabrijel Gruber 
and Vincenc Baron Struppi, Grubens Channel was built in 1775-1782, which prevented the annual 
flooding of the Ljubljanica. In 1767, the Society for Arabie Farming and Functional Art was founded 
to encourage agriculture, and it began to publish the weekly Wöchentliches Kundschaftsblatt des Her- 
zogthums Krain in 1775. In 1778, a newspaper began publication, which was later renamed Laibacher
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Zeitung. In /753, thè emperor’s physician Gerard van Swieten founded a school for midwifery and 
surgery. With Maria Theresa 's educa tion re forms of 7774, thè city gained a four-year primary school 
and two three-year ones. At the same time, the state took over the gymnasium at St. /ames from thè 
disestablished Jesuit order and, similarly, tertiary philosophy and theology studies, which, together 
with medicine, were combined in the Ljubljana lyceum. The college library and the libraries of other 
disestablished monasteries were devoted to a collection for a future lyceum library. In 1766, a spinning 
mill was organised to care for the socially most vulnerable inhabitants, which employed paupers and 
orphans.

The extent and quality of art work in Ljubljana feil after the mid-i8th Century, because the fi-
nancial power of those who traditionally commissioned such work (the aristocracy) was in decline, 
and new clients (citizens and the state) tended to a practical understanding of art and a rational use 
of money. In addition, the Austrian artistic influence supplanted the Italian. The centralised state, 
namely, reoriented students from Italian universities to Vienna and required artists and craftsmen to 
study under masters in the Empire, not in Italy. Cuests and immigrants jrom Trieste, Gorizia and 
thè Venetian Republic were replaced by artists who had trained at the Vienna Academy of Art. They 
included Matija Persky, the architect of Barbo Palace and Dvorni spital (Royal Almshouse), and 
Lovrenc Prager, architect of the Provincial Theatre and the administrative buildings of the cloth mill 
in Selo. One of the most eminent buildings of this period is Gruber Palace, which was designed in the 
Chinese style by the Jesuit Gabrijel Gruber, as a school for teaching hydraulics and mechanics. With 
Fortunat Bergant (1769) and Anton Cebej (after 1774), the last great baroque painters took their 
leave. More demanding clients, such as Gruber, thus turned to foreign masters, especially the famous 
Austrian pointer Kremser Schmidt.

In contrast to fine art, theatre retained its quality from the first half  of the Century. Because of 
numerous guest appearances, especially by Italian opera groups, andgreat public interest, in 1765 the 
Provincial Estates had their riding school (on thè site of todayis Slovene Philharmonie) rebuilt as a 

Contemporary Provincial Theatre. Ljubljana made most progress at that time as the centre of Slovene 
revival. The process was initiated by the Carmelite Marko Pohlin, from the monastery of St. joseph in 
Ajdovščina who, in the introduction to Kraynska grammatika, printed in 1768 by janez Friderik Eger 
in Ljubljana, demanded an equa! position for Slovene in the family of European languages and then 
for more than thirty years, in a previously unimaginable extent wrote and published literary, religious 
and professional works in his mother tongue. Anton Feliks Dev, his collaborator and fellow friar of 
the order at St. joseph, in 1779-1781, as the first Slovene poet, edited and published three annual edi- 
tions of thè first Slovene poetry collection Pisanice. Among others, he published the poenis of a young 
Franciscan, Valentin Vodnik. Revival in Ljubljana was indireetly strengthened by Joseph H who, by 
radically easing censorship, enabled Slovene literary culture to fornisti and, at the same time, with an 
attempt to establish German as the uniform language of officials and schools, provoked the resistance 
of thè Slovene intelligentsia. At the start of the 1780s, leadership of Slovene cultural nationalism was 
taken over by writers, linguists and historians sympathetic to joseph, who gathered in the palače of 
their patron and mentor Žiga Zois Baron von Edelstein, on Ljubljana Breg. Zois) main collaborators 
in those years were Blaž Kumerdej, who composed a Slovene grommar, Jurij Japelj, who led the transla- 
tion of thè Holy Bible into Slovene, and Anton Tomaž Linhart, who was concerned with writing the 
first national history. At the same time, priests from the circle of Bishop Herberstein introducedSlovene 
into thè cultural Ufe of Ljubljana, with particular regard to the religious and moral education of simple 
people. In addition to Slovene, German and Latin literature was still created, but the dassical language 
increasinglygave way to living languages. At the time of loseph II and Bishop Herberstein, Ljubljana 
was especially disturbed by the polemics of German preachers, who attempted to decide the result 
of the struggle between reform and traditional Catholicism. In 1782, jbr example, such controversial 
German preachers as Chaplain Martin Kuralt and thè conservative Capuchin Avellinuser, preached 
in Ljubljana Cathedral on various occasions. Herberstein punished both authors without delay but, 
because of the reform of censorship, they were nevertheless able to publish their sermons immediately.
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lm Jahr 1650 war Laibach (Ljubljana) als Hauptstadt des Herzogtums Krain und als Sitz des 
Landeshauptmanns, des Viztums, der Landstände und des Laibacher Bischofs zwar das unstrittige 
politische, religiöse, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes, doch war seine Bedeutung in 
der Region schon mindestens seit einem halben jahrhundertgeschwächt aufgrund der Auswirkungen 
der interkonfessionellen Konflikte, der Bauernaufstände, der Türkenein fälle und des Dreißigjährigen 
Krieges. Einen neuerlichen Aufschwung dieser Stadt mit hervorragender Verkehrslage ermöglichte der 
Handel zwischen den italienischen, österreichischen, deutschen und ungarischen Ländern, der nach dem 
Westfälischen Frieden (1648) und nach der darauffolgenden konfessionell-politischen Stabilisierung 
Europas wiederaufgenommen wurde. Für Laibach waren auch die Kriege der Habsburgermonarchie 
mit dem Osmanischen Reich von Nutzen. Zum einen deshalb, weil durch die Stadt die Hauptversor-
gung der Militärgrenze verlief - des letzten Bollwerks des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 
und des gesamten christlichen Europas vor den Türken. Zum anderen nach der Schlacht auf dem 
Kahlenberg 1683 vor dem belagerten Wien deshalb, weil die Verschiebung der Kriegsoperationen und 
der österreichisch-türkischen Grenze nach Südosten den Verkehr und den Handel zusätzlich entlastete. 
Die Stadt wurde zu einem regionalen Zentrum des Kreditgeschäftes und des Großhandels, in dem sich 
ausländische, für ihre Verdienste später geadelte Händler wie Zacharias Waldreich, Peter Anton Codelli 
und jakob Schell niederließen. Ihre Unternehmen kontrollierten mit einem Netz von Filialen einen wich-
tigen Teil des Handels zwischen dem Heiligen Römischen Reich und Italien, vor allem den Eisen- und 
Getreideexport, und liehen dem Landesfürsten und den Landständen Geld. Erfolg hatte auch ein immer 
vielfältigeres Gewerbe, das aber meist nur lokale Bedürfnisse befriedigte. Trotz der immer größeren 
Macht des Landesfürsten und des Viztums bewahrte die Stadt ihre traditionelle Autonomie.

Unter den günstigen Verhältnissen stieg die Einwohnerzahl innerhalb und mehr noch außerhalb 
der Stadtmauer. Mitte des 17. jahrhunderts begann sich Laibach gegen Norden und Westen auszu-
breiten, sodass wegen der Türkengefahr eine Zeit lang eine neue Stadtmauer geplant war, die auch die 
Vorstädte schützen würde. Um 1700 lebten innerhalb der Stadtmauer etwa 7000 Einwohner. Aufgrund 
der immer größeren Anzahl der kirchlichen und staatlichen Einrichtungen vergrößerte sich die Zahl 
der Geistlichen, Adligen, Ärzte, juristen und Beamten. Der Wohlstand brachte neue Gewerbetreibende 

dt. Aus denselben Gründen gab es auch 
- Diener, Knechte und Handwerker. Da

die Bevölkerung eine stärker verzweigte geistige, schulische und soziale Versorgung benötigte, entstanden 
am westlichen Stadtrand (an der heutigen Slovenska cesta) mit Unterstützung der Landschaft neue 
Ordenshäuser, und zwar gleich ab Mitte des 17. jahrhunderts die Klöster der Klarissen und der Augu- 
stiner-Discalceaten und gleich nach Beginn des 18. jahrhunderts das Ursulinenkloster. So vielfältig wie 
die damalige Stadtbevölkerung waren auch die Sprachen, die in Laibach gesprochen wurden: Latein 
war die traditionelle Sprache der Kirche, der Schulen, der Wissenschaft und der Kultur im Allgemeinen, 
Deutsch die Sprache der Urkunden, der Behörden und der gewöhnlich gebildeten Gesellschaft, Italie-
nisch häufig die Sprache der Kaufleute und der Intellektuellen, außerdem auch schon des Theaters und 
der Oper, und Slowenisch die Sprache des Volkes. Die Gebildeten beherrschten in der Regel zwei oder 
mehr Sprachen, die sie im Hinblick auf die Umstände des Gesprächs bzw. des Schreibens verwendeten.

Die Kultur blühte auf sie wurde von allen gebildeteren und anspruchsvollen Grundbesitzern, Groß-
händlern und hohen Beamten gefördert. Bis Ende des 17. lahrhunderts stellte das jesuitenkolleg bei St. 
Jakobus den wichtigsten kulturellen Schwerpunkt dar. Das dortige Gymnasium hatte fünf obligato-
rische Unterrichtsstufen, drei grammatikalische und zwei humanistische, außerdem leiteten die Jesuiten 
auch eine Grundschule. In der Stadt gab es noch andere Schulen für Knaben und Mädchen, unterande-
rem beim Dom und bei der Spitalskirche St. Elisabeth. Eine Schule für bürgerliche und adelige. Mädchen 
wurde von den Klarissen nach deren Eintreffen in Laibach gegründet. In diesem Zeitraum herrschte 
ein reges Musikleben. Für die Musik beim Gottesdienst im Dom und bei den Prozessionen sorgte die 
Schule. Zu besonderen Gelegenheiten, beispielsweise beim Empfang hoher Gäste wie Kaiser Leopolds L 
im Jahr 1660, spielten die Stadtpfeifer und Stadtfledler sowie die Landestrompeter. Das wichtigste Mu-
sikzentrum befand sich bei den Jesuiten, die Musik für alle Schüler unterrichteten und außerdem das 
Konservatorium, das Priesterseminar St. Rogatius und Donatius, leiteten, wo die Zöglinge Wohnung 
und Ausbildung durch ihr Spiel für die Jesuitenkirche und das Jesuitenkolleg abgalten. Hier bildeten 
sich die meisten Krainer Musiker und Komponisten aus und waren zumindest eine Zeit lang tätig, 

und Zuzügler aus dem Ausland, vor allem Italiener, in die Sta, 
immer mehr Menschen aus den unteren Gesellschaftsschichten



unter anderen Johann Baptist Dolar. Musikalische Einlagen, Ansätze von Oper und Oratorium, hatten 
auch die Schauspiele, die im Theater des Kollegs aufgeführt wurden, für das bedeutende Autoren wie 
Nicola Avancini und Johann Ludwig Schönleben lateinische Tragödien und Komödien verfassten.

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts begann sich in Laibach anstelle der traditionellen deutschen die 
italienische Kultur durchzusetzen, die nicht nur von italienischen Kaufleuten, sondern vor allem von 
Krainer Gelehrten verbreitet wurden, die sich in der Tradition der Gegenreformation lieber an italie-
nischen als an deutschen Universitäten ausbildeten. Diese nahmen nach Erlangung des Doktorgrads 
hohe Positionen in der staatlichen und kirchlichen Verwaltung in Krain ein. In Anlehnung an die 
italienischen Akademien in Bologna, Rom und anderswo gründeten sie die Laienbruderschaft Socie-
tas unitorum (1688), die Gelehrtenvereinigung Academia operosorum (1693), die turistenvereinigung 
(1698), die Musikervereinigung Academia philharmonicorum (1701) sowie andere Gesellschaften, in 
deren Rahmen sie nach dem Vorbild barocker Metropolen, vor allem von Rom und Venedig, um einen 
kulturellen Wandel Laibachs bemüht waren. Diese intellektuelle Elite verfasste hier literarische und 
wissenschaftliche Arbeiten in Latein und Deutsch, aber auch Erbauungsschriften in Slowenisch. Viele 
wurden von /ohann Baptist Mayr aus Salzburggedruckt, der 1678 auf Aufforderung der Landstände 
nach fast 100 Jahren den Betrieb der Druckerei in Laibach wiederaufnahm. Viele Laibacher Autoren 
waren bedeutende Gelehrte von europäischem Rang, unter ihnen der Theologe, Prediger und Historiker 
Schönleben, der Arzt Markus Gerbec sowie der Diplomat und Jurist Johann Baptist Prešeren. Für das 
neue Selbstbewusstsein der Stadt in der Zeit des späten Humanismus war Schönlebens Arbeit Carnio- 
lia antiqua et nova (1681), die das Bestehen des römischen Emona am Standort Laibachs endgültig 
bestätigte, von entscheidender Bedeutung.

Die zukunftsträchtige wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung schuf die Grundlagen für den 
größten Aufschwung der Stadt in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Laibachs Handel war zu 
der Zeit erfolgreich aufgrund des merkantilistisch orientierten Staates, der das eigene Gewerbe und den 
Export förderte, weshalb er unter anderem in Triest den Freihafen proklamierte und die Verkehrsver-
bindungen auf seinem Territorium verbesserte. Für Laibach waren neue oder erneuerte Straßen und 
Postverbindungen auf der Strecke Wien-Triest sowie die Wasserwege auf der Ljubljanica und der Save 
von entscheidender Bedeutung. Um 1740 wurde ein Hafen und ein Umschlagplatz mit einem Zollamt 
am Kai der Ljubljanica in Rann (Breg) angelegt. Der Handel war auf den Export von Eisen, Stahl und 
Leinen nach Italien sowie auf den Import von Öl und anderen mediterranen Produkten aus Italien aus-
gerichtet. Vor der Jahrhundertmitte übernahm der Großhändler Baron Michelangelo Zois eine führende 
Rolle. Für die Bedürfnisse der Militärgrenze und des Landes Krain wurden die ersten Manufakturen 
gegründet. 1724 nahm die Tuchfabrik ihren Betrieb auf, die sich bald in der Vorstadt Selo (Moste) 
etablierte und vor der Jahrhundertmitte schon um 400 Arbeiter beschäftigte. Die Bevölkerung inner-
halb der Stadtmauer wuchs bis 1754, als die erste Volkszählung durchgeführt wurde, auf etwa 9400 
Einwohner an, und ungefähr gleich viel lebten außerhalb der Stadtmauer. Die soziale Topographie 
zeigte definitive Abgrenzungen: Im Stadtzentrum, innerhalb der Stadtmauer, lebten Adlige, Beamte, 
Kaußeute und Gewerbetreibende und in den Vorstädten die unteren Gesellschaftsschichten, die etwa die 
Hälfte von Laibachs Gesamtbevölkerung ausmachten.

Der Wohlstand spiegelte sich nicht nur im größeren Besitztum der Privatpersonen wider, sondern 
auch im städtischen Vermögen, das durch den Kauf von Besitzungen in der Stadt und ihrer Umgebung 
vermehrt wurde. In diese Zeit fällt auch der Beginn einer rascheren Entwicklung des Schulwesens. Die 
wachsende Zahl der weltlichen, nicht zum Klerus gehörenden Gebildeten erforderte neue Institutionen. 
Um 1700 schufen die Jesuiten bei ihrem Gymnasium die Grundlage für das höhere Philosophie- und 
Theologiestudium, das die Studenten jedoch an den Universitäten mit dem Recht der Verleihung aka-
demischer Titel fortsetzten mussten. 1701 gründete der Laibacher Fürstbischof Siegmund Christoph 
Graf Herberstein mit dem Probst Prešeren und dem Dekan johann Anton (Janez Anton) Dolničar auf 
Anregung von Mitgliedern der Academia operosorum bei der Domkirche die Bibliothek des Priestersemi-
nars - die erste öffentliche wissenschaftliche Bibliothek im slowenischen Raum, die allen Intellektuellen 
ungeachtet des Standes offenstand. 1703 eröffneten die Ursulinen eine Mädchenschule. 1708 begann 
das Bistum mit dem Bau des Collegium Carolinum beim Dom, wo Priesteramtskandidaten und ver-
mögendere Schüler und Studenten der /esuitenschule wohnten und ausgebildet wurden. In den jähren 
1707-1709 erschien die erste Krainer Zeitung, das deutsche Wochenblatt Wöchentliche Ordinari. Dies
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ist auch die Blütezeit des Theaters: Lateinische, deutsche und italienische Bühnenwerke wurden im je- 
suitengymnasium, im Rathaus, im Landhaus, in der ständischen Reithalle, in den Adelspalais und 
auf Laibachs Straßen aufgeführt. Italienische Wanderbühnen präsentierten in der Stadt die aktu-
ellsten Barockopern. Zur gleichen Zeit waren - auch im Rahmen der Academia philharmonicorum
- mehrere einheimische Komponisten tätig, unter ihnen Meister des Oratoriums wie /ohann Berthold 
Edler von Höffer, lanez Jurij Hočevar und Mihael Omersa. 1718 wurde die erste Kapelle (Sängerchor) 
im Laibacher Dom gegründet. Noch immer florierten - auch im Rahmen der Academia operosorum
- lateinische und deutsche Poesie (jurij Andrej Oladič), Rhetorik (Franziskus Bernard Fischer, johann 
jakob Schilling), Geschichtsschreibung (janez Gregor Dolničar) und Erbauungsliteratur (janez Krst-
nik Škerpin). In der Zeit wurde das gläubige Volk in den Laibacher Kirchen, vor allem in der Kapu-
ziner-, der jesuiten- und der Augustinerkirche, von den slowenischen Predigten des Kapuziners janez 
Svetokriški, des Kapuziners Rogerij Ljubljanski und des lesuiten Bartholomäus Basar gefesselt, die ihre 
Predigten aufgrund desgroßen Interesses sammelten und als Hilfe für andere Prediger herausgaben.

Laibach wurde vor allem nach 1700 ein regional bedeutendes Kunstzentrum, dessen Einfuss 
nach Kärnten, Steiermark und Kroatien reichte. Dies ist vorrangig der Academia operosorum zu ver-
danken, die in Verbindung mit dem Laibacher Domkapitel im jahr 1700 den Bau des neuen Laibacher 
Doms im aktuellen italienischen Barockstil anregte. Das exzellente Gesamtkunstwerk, das die Architektur 
des römischen Baumeisters Andrea Pozzo, die Fresken des lombardischen Malers Giulio Quaglio und 
die Plastiken des Bildhauers Angelo Putti aus Vicenza vereinigte, löste eine Welle von Neubauten und 
Renovierungen aus. Im Stil des venezianischen Barock entstanden so die Kreuzherrenkirche Mariahilf 
(Baumeister Domenico Rossi), das Rathaus (Baumeister Carlo Martinuzzi), die Dreifdltigkeitskirche 
der Ursulinen (Baumeister C. Martinuzzi) und die Kirche St. Petrus (Baumeister Giovanni Fusami). In 
den jähren 1721-1725 wurde die prunkvolle Ausstattung des Priesterseminars mit Fresken von G. Quaglio 
und mit Bücherschränken von loseph (Jožef) Bergant vollendet. Neue und bestehende Kirchen, darunter 
die Augustiner- und die jesuitenkirche, wurden mit Kunstwerken hervorragender venezianischer Bildhau-
er und Maler (Brüder Groppelli und Niccolo Bambini) ausgestattet. Die Auftraggeber beschäftigten mit 
Vorliebe auch exzellente Laibacher Meister. Der aus Venedig zugezogene Francesco Robba stattete eine 
Reihe Laibacher Kirchen mit Marmoraltären und -plastiken aus und schuf Mitte des jahrhunderts vor 
dem Rathaus den Brunner der drei Krainer Flüsse nach römischen Vorbildern. Zur selben Zeit waren 
in Laibach die produktiven Maler Valentin Metzinger aus Lothringen und der Einheimische Frančišek 
jelovšek tätig. In der jahrhundertmitte wurden im Stadtzentrum zahlreiche Adelspalais im Stil des 
Rokoko und des spätbarocken Klassizismus renoviert und ausgestattet. Zu den schönsten zählt das 
Schweiger-Palais, für das der Architekt Candido Zulliani aus Triest die Pläne zeichnete.

Ab Mitte des 18. jahrhunderts begann die Bedeutung Laibachs aufgrund der Zentralisierung des 
Staates zu schwinden. Die Stadtverwaltung büßte Kompetenzen ein und die Stadt ihre Rolle als wich-
tiges politisches Zentrum. Ab 1747 war Laibach Sitz der staatlichen Verwaltung für Krain und ab 
1748 Sitz des Bezirkshauptmanns. 1785 wurde die Krainer Verwaltung für einige /ahre sogar mit der 
steiermärkischen Verwaltung vereinigt und nach Graz verlegt. Unter Kaiserin Maria Theresia blieb das 
System der städtischen Organe, wenn auch mit eingeschränkter Macht, noch unverändert, doch unter 
Kaiser joseph 11. wurde die städtische Selbstverwaltung auch formal beseitigt. 1785 konstituierte sich 
der Magistrat mit Stadträten und dem Bürgermeister, die gewählt wurden. Aufgrund der häufigen 
und kostspieligen Kriege (Österreichischer Erbfolgekrieg, Siebenjähriger Krieg) verringerten sich die 
Ausgaben der Stadt und vergrößerten sich die Abgaben an den Staat, unter anderem auch durch die 
Veräußerung des städtischen Vermögens. Die Wirtschaft geriet auf mehreren Gebieten in Schwierig-
keiten. Die Monarchie liberalisierte besonders unter Joseph 11. den Handel und beschnitt die Macht der 
Zünfte, was den Hande! und das Gewerbe in der Stadt schwächte. Der Eisenhandel, der sich fast zur 
Gänze noch immer in der Hand der Familie Zois befand, begann aufgrund des billigeren schwedischen 
Eisens zu verfallen. Auf der anderen Seite vergrößerte sich der über Laibach verlaufende Getreideexport 
nach Triest. In dieser Zeit waren mehrere Manufakturen in Betrieb; die größte war noch immer die 
Tuchfabrik in Selo, daneben gab es kleinere Fayencewerkstätten und Seidenspinnereien. Die Bevölkerung 
wuchs langsam und zählte um 1785 rund 10 000 Einwohner.

Unter Joseph 11. erlebte das Glaubensleben die radikalste Veränderung. Besonders betroffen waren die 
Ordenshäuser, die aufgehoben wurden, ihr Vermögen wurde verstaatlicht und aus Achtlosigkeit häu-
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fig vernichtet. Schon 1774 fiel das verwaiste und ungesicherte /esuitenkolleg mit der Bibliothek einem 
Brand zum Opfer, in den /ähren 1782-1786 hob /oseph li. die Klöster der Klarissen und der Augustiner 
auf veränderte die Grenzen des Laibacher Bistums und gründete in der Stadt drei neue Pfarreien: bei 
der Marienkirche vor der Spitalbrücke, bei St. /akobus und in der Vorstadt Trnovo. Das Collegium 
Carolinum wurde aufgelöst, und die Krainer Priesteramtskandidaten wurden in das zentrale Priesterse-
minar nach Graz geschickt. Die Landesverwaltung versuchte daraufhin ohne Erfolg die im Collegium 
Carolinum untergebrachte Bibliothek des Priesterseminars zu verstaatlichen. Einer der größten Förderer 
der Reformbestrebungen des Kaisers war der reformwillige Laibacher Fürstbischof Karl /ohann Graf 
Herberstein, der 1782 in einem in Europa vielbeachteten Hirtenbrief für die Religionstoleranz und die 
Ausweitung der Bischofskompetenz ein trat. Papst Pius VL, der im selben /ahr über Laibach nach Wien 
reiste, war deshalb nicht geneigt, die kaiserliche Ernennung Herbersteins zum Laibacher Erzbischofzu 
bestätigen.

Viel größer waren die Errungenschaften der Stadt aufsozialem, kulturellem, gesundheitsmäßigem 
und schulischem Gebiet. Die Schleifung der Stadtmauer in den Achtzigerjahren des 18. /ahrhunderts 
ermöglichte eine günstige Entwicklung der öffentlichen Räume und einen Aufschwung des öffentlichen 
Lebens. Neue Straßen, Plätze und Parkanlagen verbanden die bis dahin getrennten Stadtteile. Unter 
der Leitung von Gabriel Gruber und Vinzenz Baron Struppi wurde in den /ähren 1773-1782 der Gruber- 
Kanal gebaut, der die alljährlichen Überschwemmungen der Ljubljanica zum Stehen brachte. 1767 
wurde zur Förderung der Landwirtschaft die Gesellschaft für Ackerbau und nützliche Künste gegrün-
det, die 1775 mit der Herausgabe der Wochenzeitung Wöchentliches Kundschaftsblatt des Herzog- 
thums Krain begann. 1778 begann eine weitere Zeitung zu erscheinen, die später in Laibacher Zeitung 
umbenannt wurde. 1733 gründete Maria Theresias Leibarzt Gerard van Swieten eine Hebammen- und 
Chirurgenschule. Mit der Theresianischen Schulreform von 1774 erhielt Laibach eine 4-klassige Nor-
malschule und zwei Trivialschulen. Gleichzeitig übernahm der Staat vom aufgehobenen jesuitenorden 
das Gymnasium bei St. jakobus und das höhere Philosophie- und Theologiestudium, das mit dem 
Medizinstudium zum Laibacher Lyzeum vereinigt wurde. Die Bestände der Bibliothek des Kollegs 
und der Bibliotheken der anderen aufgehobenen Klöster wurden für die künftige Lyzeumsbibliothek 
bestimmt. In der Sorge um die sozial schwächsten Einwohner wurde 1766 eine Spinnerei eingerichtet, 
die Notleidende und Waisen beschäftigte.

Umfang und Qualität der bildenden Kunst begannen in Laibach ab Mitte des 18. /ahrhunderts 
abzunehmen, da die Finanzkraft der traditionellen Auftraggeber /Adel) schwand und die neuen Auf-
traggeber (Bürgertum und Staat) zu einem praktischen Verständnis der Kunst und zu einer rationellen 
Verwendung des Geldes tendierten. Außerdem verdrängte der österreichische künstlerische Einfluss den 
italienischen. Der zentralisierte Staat hatte nämlich die Studenten von den italienischen an die Wiener 
Universität dirigiert und verlangte von den Künstlern und Handwerkern, sich bei den Meistern im 
Kaiserreich und nicht in Italien zu vervollkommnen. Gäste und Zuzügler aus Triest, Görz und der 
Republik Venedig wurden von Künstlern ersetzt, die sich an der Wiener Kunstakademie ausbildeten. 
Zu diesen zählten Mathias Persky, der Architekt des Barbo-Palais und des Hofspitals, und Lorenz 
Prager, der Baumeister des Ständischen Theaters und des Verwaltungsgebäudes der Tuchfabrik in Selo. 
Eines der exzellentesten Bauwerke aus dieser Zeit stellt das Gruber-Palais dar, das als Hydraulik- und 
Mechanikschule vom /esuiten Gabriel Gruber im Zopfstil entworfen wurde. Mit Fortunat Bergant 
(1769) und Anton Cebej (nach 1774) verabschiedeten sich die letzten großen Barockmaler. Anspruchs-
vollere Auftraggeber wie G. Gruber wandten sich deshalb an ausländische Meister, insbesondere an den 
berühmten österreichischen Maler Kremser Schmidt.

Im Gegensatz zur bildenden Kunst behielt das Theater seine Qualität aus der ersten Hälfte des 
18. /ahrhunderts bei. Aufgrund zahlreicher Gastspiele, vor allem italienischer Operngruppen, und 
des großen Publikumsinteresses ließen die Landstände 1765 ihre Reithalle (an der Stelle des heutigen 
Gebäudes der Slowenischen Philharmonie) zu einem modernen Ständischen Theater umbauen. Am 
stärksten entwickelte sich Laibach in dieser Zeit als Zentrum der slowenischen Erneuerungsbewegung. 
Dieser Prozess wurde vom Augustinermönch Marko Pohlin vom Kloster St. /oseph in Haidenschaft 
(Ajdovščina) ausgelöst, der 1768 in der Einführung zur bei /ohann Friedrich Eger in Laibach ge-
druckten Kraynska grammatika eine gleichwertige Stellung des Slowenischen in der europäischen Spra-
chenfamilie forderte und daraufhin mehr als drei /ahrzehnte lang in einem bis dahin unvorstellbaren 



Umfang literarische, Erbauungs- und Fachbücher in seiner slowenischen Muttersprache verfasste und 
herausgab. Anton Feliks Dev, sein Mitarbeiter und Mitbruder bei St. joseph, redigierte und gab in 
den fahren 1779-1781 als erster slowenischer Dichter drei fahrgänge des ersten slowenischen Poesie- 
Sammelbands Pisanice heraus. Unter anderem veröffentlichte er Gedichte des jungen Franziskaners 
Valentin Vodnik. Die nationale Erneuerung wurde in Laibach von joseph //. indirekt gestärkt, als er 
durch eine dezidierte Milderung der Zensur den Aufschwung der slowenischen Schrift- und Buchkultur 
ermöglichte und gleichzeitig durch den Versuch, das Deutsche als einheitliche Sprache der Behörden und 
Schulen durchzusetzen, den Widerstand der slowenischen Intellektuellen provozierte. Am Beginn der 
Achtzigerjahre des iS. /ahrhunderts übernahmen die Führung des erwachenden slowenischen Selbstbe-
wusstseins josephinisch orientierte Literaten, Sprachwissenschaftler und Historiker, die im Laibacher 
Palais ihres Mäzens und Mentors, des Barons Sigismund Zois, zusammentrafen. Dessen wichtigste 
Mitarbeiter waren in jenen jähren Blaž Kumerdej, der eine slowenische Grammatik verfasste, /uri/ ja- 
pelj, der die Übersetzung der Bibel ins Slowenische leitete, und An ton Tomaž Linhart, der sich mit der 
Verfassung der ersten slowenischen Geschichte beschäftigte. Gleichzeitig wurde die slowenische Sprache 
von Geistlichen aus dem Kreis des Bischofs Herberstein, und zwar mit besonderer Berücksichtigung 
der religiösen und moralischen Erziehung der einfachen Menschen, in das Laibacher Kulturleben einge-
führt. Neben der slowenischen entstand noch immer deutsche und lateinische Literatur, jedoch zog sich 
die antike Sprache zugunsten der beiden lebendigen Sprachen immer mehr zurück. In der Zeit josephs 
//. und Bischof Herbersteins wurde Laibach vor allem durch polemische deutsche Predigten erschüttert, 
die versuchten, den Ausgang des Streits zwischen dem reformerischen und dem traditionellen Katholi-
zismus zu entscheiden. 1782, beispielsweise, hielten der radikale aufklärerische Kaplan Martin Kuralt 
so wie der konservative Kapuziner Avellinus im Laibacher Dom bei verschiedenen Gelegenheiten eine 
kontroverse deutsche Predigt. Die beiden Geistlichen wurden zwar unverzüglich von Bischof Herberstein 
gemaßregelt, konnten aber ihre Predigten wegen der Zensurreform trotzdem gleich veröffentlichen.
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SCHÖNLEBEN
J. L. Schönleben, Verzeichnuss 
der Herrn Bürgermeister vnd 
Richter der Fürstl. Haupt-Stadt 
Laybach

KLUN
V. F. Klun, Reihenfolge, 
v: Archiv für die 
Landesgeschichte, 
1852, str. 114-118.

FABJANČIČ
V. Fabjančič, Zgodovina 
ljubljanskih sodnikov in 
županov, v : ZAL, Sl ZAL 
LJU 346, a. e. 70, 71.

VALVASOR
J. V. Valvasor, Die Ehre des 
Herzogthums Krain, knjiga XI, 
str. 703, 704 (do leta 1689). 
Imena sodnikov in županov so 
označena z zvezdico (*)

HITZINGER
R Hitzinger, Zur Reihenfolge 
der Stadtrichter und
Bürgermeister von Laibach, v: 
MHVK 20, 1865, str. 120. 
Imena županov so označena 
z zvezdico (*)

Georg Bertasch 
1650
Domenico Brogioli 
1650
* Georg Wertasch 
1650
* Dominico Brigioli 
1649-1650

Georg Wertatsch 
1650
Dominico Brigioli
1650

Jurij Bertaš 
1650/51
Dominik Brogiol
1650/51

Georg Werfasch
1651
Jakob Seiter
1651
* Georg Wertasch
1651
* Jacob Seiter
1651

Georg Wertatsch
1651
Jacob Seiter
1651

Jurij Bertaš 
1651/52
Jakob Seiter
1651/52

Ludwig Schönleben 
1652
Jakob Seiter
1652
* Ludwig Schönleben 
1652
* Jacob Seiter
1652

Ludwig Schönleben 
1652
Jacob Seiter
1652

Ludovik Schönleben 
1652/53
Jakob Seiter
1652/53

Ludwig Schönleben 
1653-1654
Hanns Reringer von Rörenberg 
1653-1654
* Ludwig Schönleben 
1653-1654
* Hanns Reringer 
1653-1654

Ludwig Schönleben 
1653-1654
Hans Reringer
1653-1654

Ludovik Schönleben 
1653/54 in 1654/55
Janez Reringer
1653/54 in 1654/55

Georg Wertasch 
1655-1656
Domenico Brogioli 
1655-1656
* Georg Wertasch 
1655-1656
* Dominico Brigioli 
1655-1656

Georg Wertasch 
1655-1656
Dominico Brigioli
1655-1656

Jurij Bertaš 
1655/56 in 1656/57
Dominik Brogiol 
1655/56 in 1656/57
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SCHÖNLEBEN KLUN FABJANČIČ

VALVASOR HITZINGER
Hanns Reringer von
Rörenberg 
1657-1658
Jacob Seiter 
1657-1658
* Hanns Reringer 
1657-1658
* Jacob Seiter
1657-1658

Hans Reringer 
1657-1658
Jacob Seiter
1657-1658

Janez Reringer pl. 
Rerenburg 
1657/58 in 1658/59
Jakob Seiter
1657/58 in 1658/59

Hanns Reringer 
1659-1660
Johann Maria Piskhon 
1659-1660
* Hanns Reringer von 
Rörenberg
1659-1660
* Johann Maria Pisthon
1659-1660

Hans Reringer 
1659-1660
Joh. Maria Piskon
1659-1660

Janez Reringer pl. 
Rerenburg 
1659/60 in 1660/61
Janez Marija Piškon 
1659/60 in 1660/61

Hanns Reringer von
Rörenberg 
1661-1662
Jacob Seiter 
1661-1662
* Hanns Reringer 
1661-1662
* Jacob Seitner
1661-1662

Hans Reringer 
1661-1662
Jacob Seiter
1661-1662

Janez Reringer pl. 
Rerenburg 
1661/62 in 1662/63
Jakob Seiter
1661/62 in 1662/63

Gian Maria Piskhon 
1663-1664
Johann Baptista Dolnitscher 
1663-1664
* Johann Maria Pisthon 
1663-1664
* Johann Baptist Dolnitscher
1663-1664

Johann Maria Piskon 
1663-1664
Johann Baptist Dolnitscher
1663-1664

Janez Marija Piškon 
1663/64 in 1664/65
Janez Krstnik Dolničar
1663/64 in 1664/65

Johan Maria Piskhon 
1665-1666
Lucas Strenor 
1665-1666
* Johann Maria Pisthon 
1665-1666
* Lucas Strener
1665-1666

Johann Maria Piskon 
1665
Lucas Strener
1665

Janez Marija Piškon 
1665/66
Luka Strener (Strener)
1665/66

Hanns Rering von 
Rörenberg 
1666
Lucas Strener
1666

Hans Reringer
1666
Lucas Strener
1666

Janez Reringer pl. 
Rerinberg 
1666/67
Luka Strener
1666/67
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SCHÖNLEBEN KLUN FABJANČIČ

VALVASOR HITZINGER
Hanns Reringer von 
Rörenberg
1667-1669 (od 13. februarja 
1669 do sv. Marjete 1670 
Piscon vice župan)
Johann Baptista Dolnitscher 
1667-1669
* Hanns Reringer 
1667-1669
* Johann Baptist Dolnitscher
1667-1669

Hans Reringer 
1667-1669
Johann Baptist Dolnitscher 
1667-1669

Janez Reringer pl. 
Rerinberg
1667/68, 1668/69 in 
1669/70 (od oktobra
1669. kot poslovodeči 
podžupan Janez Marija 
Piškon)
Janez Krstnik Dolničar 
1667/68, 1668/69 in 
1669/70

Johann Maria Piskhon 
1670-1671
Johann Bartlmee Bosio 
1670-1671
* Johann Maria Pisthon 
1670-1672
* Johan Barthlmee Bosio 
1670-1672

Johann Maria Piskon 
1670-1671
Joh. Barth. Bosio
1670-1671

Janez Marija Piškon 
1670/71 in 1671/72
(do konca avgusta 1672) 
Janez Jernej Bosio 
1670/71 in 1671/72

Johann Bapt. Dolnitschar 
1672
Johan Bartlmee Bosio
1672

Johann Baptist Dolnitscher 
1672
Joh. Barth. Bosio
1672

Janez Krstnik Dolničar
1672/73 (šele od 2. 
septembra 1672)
Janez Jernej Bosio 
1672/73

Johann Bapt. Dolnitscher 
1673-1674
Gregor Staudach 
1673-1674
* Johann Baptist Dolnitscher
1673-1674
* Gregor Staudach 
1673-1674

Johann Baptist Dolnitscher 
1673-1674
Gregor Staudach 
1673-1674

Janez Krstnik Dolničar 
1673/74 in 1674/75
Gregor Staudach 
1673/74 in 1674/75

Johann Bapt. Dolnitscher 
1675
Carl Schwitz
1675
* Johann Baptist Dolnitscher 
1675
* Carl Schwitz
1675

Johann Baptist Dolnitscher 
1675-1676
Carl Schwitz
1675

Janez Krstnik Dolničar 
1675/76
<arl Schwitz
1675/76

Johan Barthl. Bosio
1676
Carl Schwitz
1676
* Johann Bartolome Bosio 
1676
* Carl Schwitz
1676

loh. Barth. Bosio
1676
Carl Schwitz 1
1676

lanez Jernej Bosio 
1676/77
(arel pl. Schwizen
676/77
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VALVASOR HITZINGER
Joh. Bartolme Bosio
1677-1678
Gabriel Eder
1677-1678
* Johann Bartolome Bosio
1677-1678
* Gabriel Eder
1677-1678

Joh. Barth. Bosio
1677-1678
Gabriel Eder
1677-1678

Janez Jernej Bosio 
1677/78 in 1678/79
Gabrijel Eder
1677/78 in 1678/79

Johann Baptista Dolnitscher 
1679
Gabriel Eder
1979
* Johann Baptist Dolnitsher 
1679
* Gabriel Eder
1979

Johann Baptist Dolnitscher 
1679
Gabriel Eder
1679

Janez Krstnik Dolničar
1679/80
Gabrijel Eder
1679/80

Johan Baptista Dolnitscher 
1680-1681
Gregor Staudach
1680-1681
* Johann Baptist Dolnitscher 
1680-1681
* Gregor Staudach
1680-1681

Johann Baptist Dolnitscher
1680-1681
Gregor Staudach
1680-1681

Janez Krstnik Dolničar
1680/81 in 1681/82
Gregor Staudach
1680/81 in 1681/82

Joh. Barth. Bosio 
1682-1687
Gabriel Eder
1682-1686
* Johann Bartolome Bosio
1682-1687
* Gabriel Eder
1682-1687

Joh. Barth. Bosio
1682-1687
Gabriel Eder
1682-1687
*Johann Barthelme Bosio 
1686-1887
* Hans Christoph Puncher
1686-1687

Janez Jernej Bosio 
1682/83 do vključno 
1685/86
Gabrijel Eder 
1682/83 do vključno 
1685/86

Joh. Barth. Bosio 
1687
Christoph Laucher
1687

Janez Jernej Bosio 
1686/87 in 1687/88
Krištof Buecher
1686/87 in 1687/88

Gabriel Eder
1688
Christopf Bucher
1688
* Gabriel Eder 
1688-1689
* Christoph Bucher (Pucher)
1688

Gabriel Eder 
1688-1689
Christof Pucher 
1688-1689
* Gabriel Edder 
1688
* Hans Christoph Puncher
1688

Gabrijel Eder 
1688/89
Krištof Pucher (Buecher, 
Puecher)
1688/89
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VALVASOR HITZINGER
Gabriel Eder 
1689-1690
Matheus de Giorgio
1689-1690

Gabriel Eder
1690
Math, de Georgio 
1690
* Gabriel Edder 
1689-1690
* Mathias de Georgio
1689-1690

Gabrijel Eder 
1689/90 in 1690/91
Matija Di Giorgio
1689/90 in 1690/91

Gabriel Eder 
1691
Georg Tallmainer
1691

Gabriel Eder 
1691
Georg Thallmeiner
1691
* Gabriel Edder 
1691
* Georg Tollmeiner 
1691

Gabrijel Eder 
1691/92
Jurij Tolminec (Thallmeiner) 
1691/92

Joh. Baptista Thalnitscher 
1692
Georg Tallmainer
1692

Johann Baptist Dolnitscher 
1692
Georg Thallmeiner
1692

Janez Krstnik Dolničar
1692/93 (f 24. oktobra 
1692, nato kot podžupan
Gabrijel Eder)
Jurij Tolminec (Thallmeiner) 
(od februarja 1693. je 
sodni upravitelj Janez 
Graffenhueber) 
1692/93

Gabriel Eder 
1693-1694
Joh. Greiffenhuber
1693-1694

Gabriel Eder 
1693-1694
Joh. Grafenhueber
1693-1694

Gabrijel Eder pl.
Edenburg
1693/94, 1694/95 in 
1695/96
Janez Grafenhueber 
1693/94, 1694/95 in
1695/96

Gabriel Eder von Edenburq 
1695
Joh. Greiffenhuber
1695

Gabriel Eder v. Edenburg 
1695
Joh. Grafenhueber
1695

Gabriel Eder von Edenburg 
1696
Joh. Christopf Bucher
1696

Gabriel Eder v. Edenburg
1696
Hans Christ. Pucher
1696 J

Gabrijel Eder pl. 
ždenburg 
1696/97
anez Krištof Bucher
Puecher)
696/97

Matthias de Giogio f
1697-1698
Franz Stibell F
1697-1698 1

Math, de Georgio F
697-1698 1
ranz Stibell F
697-1698 1

/latija De Giorgio 
697/98 in 1698/99 
rane Štibelj (Stibell) 
697/98 in 1698/99
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VALVASOR HITZINGER
Johann Graffenhuber
1699
Franz Stibell
1699

Joh. Grafenhueber
1699
Franz Stibell
1699

Franc pl. Graffenhueber 
1699/1700
Franc Štibelj (Stibell) (od 28. 
avg/usta/ 1 699. pa vice- 
sodnik Leopold Krt)
1699

Joh. Graffenhuger 
1700-1701
Joh. Christopf Bucher
1700-1701

Joh. Grafenhueber 
1700-1701
Joh. Christian Pucher v.
Puchenthall
1700-1701

Janez pl. Graffenhueber 
1700/01 in 1701/02
(f v novembru 1 701 ; 
od avgusta 1701 je 
bil Leopold Krt kot 
poslovodeči vice-župan) 
Janez Krištof Bucher pl. 
Puchenthall
1700/01 in 1701/02

Eder 
1792
Kerth
1702

Gabriel Eder v. Edenburg 
1702-1704
Leopold Kherdt
1702-1704

Gabrijel Eder pl. 
Edenburg 
1702/03 do vključno 
1704/05
Leopold Krt (Khert)
1 702/03 do vključno
1704/05

Gabriel Eder v. Edenburg 
1705-1708
Joh. Carl Mally

Gabrijel Eder pl.
Edenburg
1705/06 do vključno 
1708/09
Janez Karel Mali (Mally) 
1705/06 do vključno 
1708/09

Gabriel Eder v. Edenburg 
1709
Jacob Herendler

Gabrijel Eder pl.
Edenburg 
1709/10
Jakob Herendler
1709/10

Hans Christian Pucher v. 
Puchenthall
1710-1711
Jacob Herendler
1710-1711

Krištof Pucher pl.
Puchenthall
1710/11 in 1711/12
Jakob Herndler
1710/11 in 1711/12

Anton Janetschitsch 
1712-1715
Joh. Carl Mally
1712-1715

Anton Janežič
1712/13 do vključno 
1715/16
Janez Karel Mali (Mally) 
1712/13 do vključno 
1715/16

Jacob Herendler
1716
Joh. Carl Mally
1716

Jakob Herendler
1716/17
Janez Karel Mally
1716/17
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VALVASOR HITZINGER
Jacob Herendler
1717-1718
Flor. v. Graffhaiden
1717-1718

Jakob Herendler 
1717/18 in 1718/1719
Florijan pl. Graffhaiden
1717/18 in 1718/1719

Jacob Herendler 
1719
Joh. Carl Mally
1719

Jakob Herendler 
1719/20
Janez Karel Mali (Mally)
1719/20

Flor. V. Graffhaiden 
1720-1722
Mathias Christian
1720-1722

Florijan pl. Graffhaiden 
1720/21, 1721/22 in 
1722/23
Matija Kristijan (Christian) 
1720/21, 1721/22 in 
1722/23

Jacob Herendler 
1723-1724
Mathias Warunss 
1723-1724
* Jakob Herrrendler 
1723
* Mathias Warnus (statt 
Warunss)
1723

Jakob Herndler 
1723/24 in 1724/25
Matija Varnus (Warnus)
1723/24 in 1724/25

Jacob Herendler 
1725
Joh. Carl Mally
1725

Jakob Herendler 
1725/26
Janez Karel Mali (Mally) 
1725/26

Mathias Christian 
1726
Joh. Carl Mally
1726

Matija Kristijan 
(Christian) 
1726/27
Janez Karel Mali (f 14. 
decembra 1726) 
1726

Mathias Christian 
1727-1728
Mathias Chrischay
1727-1728
* Mathias Christian 
1728
* Mathias Chrischey 
1728

Matija Kristijan 
(Christian) 
1727/28 in 1728/29
Matija Križaj (Chrischay)
1727/28 in 1728/29

Flor. v. Graffhaiden 
1729
Mathias Chrischay
1729

Matija Kristijan 
(Christian) 
1729/30
Matija Križaj (Chrischay) 
1729/30

Flor. v. Graffhaiden 
1730-1731
Anton Raab
1730-1731

Florijan pl. Graffhaiden 
1730/31 in 1731/32
Anton Ra ab
1730/31 in 1731/32
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VALVASOR HITZINGER
Anton Ra ab
1732

Matija Kristijan 
(Christian) 
1732/33
Anton Ra ab
1732/33

Ambros Kappus
1733-1736

Matija Kristijan 
(Christian)
1733/34, 1734/35 in 
1735/36
Jurij Ambrož Kappus 
1733/34, 1734/35 in 
1735/36

Mathias Christian 
1737-1739
Mathias Chrischay
1737-1739

Matija Kristijan 
(Christian) 
1736/37 in 1737/38
Matija Križaj (f decembra 
1737) 
1736/37
Anton Raab (f 13. marca 
1740)
1738/39 in 1739/40
Matija Kristijan
1 738/39 in 1 739/40

Mathias Christian 
1740

Jurij Ambrož Kapus 
1740/41
Matija Kristijan
1740/41

Johann Baptist Valusius
1741

Jurij Ambrož Kapus 
1741/42, 1742/43 in 
1743/44
Janez Krstnik Valusius 
1741/42, 1742/43 in
1743/44

Georg Ambros Kappus 
1742-1743
Johann Baptist Valusius
1742-1743
Georg Ambros Kappus 
1744-1746
Josef Hueber
1744-1746

Jurij Ambrož Kapus
1744/45, 1745/46 in
1746/47
Jožef Hueber
1 744/45, 1 745/46 in
1746/47

Georg Ambros Kappus 
1747-1749
Josef Robida
1747-1749

Jurij Ambrož Kapus 
1747/48 in 1748/49
Jožef Robida
1747/48 in 1748/49
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VALVASOR HITZINGER
Georg Ambros Kappus
1750

Franc Matevž Peer 
1749/50
Jožef Robida
1749/50

Matthäus Franz Beer 
1751-1763

Franc Matevž Peer 
1750/51, 1751/52 in 
1752/53
Jožef Hueber pl.
Huebenfeld
1750/51, 1751/52 in
1752/53
Matevž Franc Peer 
1753/54, 1754/55 in 
1755/56
Jožef Robida (j- 30. oktobra 
1755)
1753/54, 1754/55 in 1755
Matevž Franc Peer 
1755/56 in 1756/57
Adam Friderik Reichhard 
(od 7. novembra 1755
- f januarja 1 757), nato 
vice-sodnik Janez Bogoljub 
Galliard (do konca aprila
1 757.), potem do 5. 
avgusta Karel Jožef Penič
Matevž Franc Peer 
1757/58, 1758/59 in 
1759/60
Karel Jožef Penič 
1757/58, 1758/59 in
1759/60
Matevž Franc Peer
(f 13. aprila 1 762.). 
Isti dan imenovan za 
podžupana Francesco 
Gamba
1760/61 in 1761/62 
Jožef Anton Antinger 
1760/61 in 1761/62
Podžupan Francesco
Gamba (do 18. julija 
1766)
1762/63 do vključno 
1765/66
Jožef Anton Antinger
1 762/63 do vključno 
1765/66
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VALVASOR HITZINGER
Franz Gamba
1764-1769

Janez Mihael Kuk (od 18. 
julija 1 766. — f 1 7. marca 
1768.), nato kot podžupan
Anton Franc Ksaver
Wagner
Jožef Anton Antinger
1766/67 in 1767/68

Mathias Bartalotti 
1770-1771
Anton Wagner
1770- 1771

Matija Barthalotti 
(Bartolotti) 
1768/69 do vključno 
1770/71
Anton Ksaver Wagner 
1768/69 do vključno 
1770/71

Johann Georg Pilgram
1772

Janez Jurij Pilgram 
1771/72-25. julij 1774
Andrej Škrinjar (Skriner,
Schriner)
1771/72-25. julij 1774

Johann Georg Pilgram
1773
Andreas Anton Skrinar
1773
Johann Nepomuck 
Mikolitsch
1774

Anton Franc Ksaver 
Wagner
1774/75 do vključno 1. 
avgusta 1777
Andrej Anton Škrinjar
1 774/75 do vključno 1. 
avgusta 1 777

Anton Franz Wagner 
1775-1781

Anton Franc Ksaver
Wagner (f 23. maja 
1782.)
25. julij 1777-25. julij 
1782
Ivan Mihael Pintar
1. avgust 1 777-25. 
julij 1 783, nato do 25. 
septembra 1785 samo kot 
upravnik sodišča

Johann Friedrich Egger
1782-1785

Friderik Eger
25. julij 1782-24. 
september 1785
Janez Mihael Pintar kot 
upravnik sodišča
25. julij 1782-24. 
september 1 785
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Zupa n  Jurij  Bert aš  
Sodn ik  Domin ik  Brogi ol

1650/51 1650/51

Ista pri Valv/asorju/.

/Dne/ 12. okt/obra/ 1651. prejme župan Ju-
rij Bertaš (Bertasch) županski deputat 100 gld 
za leto, ki se je končalo 8. julija 1651.1

V /mestnih/ s/ejnih/ z/apisnikih/ 1651. se v 
prvi polovici navajata prednja kot župan in so-
dnik.

/Dne/ 24. jul/ija/ 1650. se je slovesno proslavil 
sklenjeni mir s Švedsko.'

/Dne/ 26. okt/obra/ 1650. je rabelj najprej 
obglavil Janžeta Kališa iz Polhovega Gradca, 
nato pa ga skupaj s kravo sežgal na grmadi 
pred rotovžem.2

L/eta/ 1651. popravlja zidar Jakob Kocijan 
mestni tlak.3

/Mestni/ s/ejni/ z/apisnik/, 21. marca 1651.: 
Razpravlja se o zidavi ženskega samostana.

Poned/eljek/, 27. marca 1651.: Mestni svet 
odkloni predlog generalnega vikarja in dež/el- 
nega/ glavarja, naj bi se redovnice iz Velesove- 
ga preselile v Ljubljano, ker se je treba držati 
ustanoviteljeve /Hitlerjeve/ volje in je cerkev 
bila posvečena v imenu in v čast sv. Klare.

Poned/eljek/, 17. aprila 1651.: Blagajnik naj 
da postopoma popravljati tlak v mestu.

Popišejo se berači in se jim dajo značke iz 
pločevine.

Pivo se sme prodajati samo po 3 kr/ajcarje/. 
M/estni/ sodnik naj napravi cenik za vino.

Petek, 5. maja 1651.: Pripraviti se za bliža-
joče se dedno poklonstvo. Mestni pisar naj pi-
še g/ospodu/ Lavši, da mu pove, kakšen modus 
so zavzeli v Gradcu pri sprejemu odposlanca.

G/ospod/ dež/elni/ glavar se pritoži zastran 
čevljarjev, ki zasedajo trg pred lontovžem, se 
ob dežju zatekajo celo v lontovž in tamkaj 
prodajajo svoje usnje. Prosi, da se prestavijo 
drugam. Premestijo se k zidu poleg novih se-
jemskih lop.

Enako prosi g/ospod/ grof Janez Andrej 
Auersperg, da se mu pokaže prostor pri gmajni 
blizu Rakovnika za žganje opeke za zgradbo, 
ki jo namerava postaviti. - Se mu bo ustreglo 
po ogledu.

Poned/eljek/, 3. jul/ija/ 1651.: Mestni svet 
se odločno upre nameri bosih avguštincev, da 
bi jim generalni vikar prepustil cerkev sv. Kri-
štofa.

' ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 56, knjiga izdatkov 1651, 

fol. 16.

1 J. V. Valvasor, Die Ehre, knjiga XI, str. 722.
2 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 56, knjiga izdatkov 1650, 

fol. 130.
3 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 56, knjiga izdatkov 1651, 

fol. 101.
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/Mestni/ s/ejni/ z/apisnik/, v torek popoldne,
11. jul/ija/ 1651., na rotovžu: Poleg Ljubljanča-
nov so zbrani: za Kranj m/estni/ sodnik Matija 
Pogačnik in Jernej Olben, za Kamnik m/est-
ni/ pisar Jakob Skrpin (Skerpin) in Martin Un-
tersinger, za Krško m/estni/ sodnik Janez An-
drej Neapolitan, za Loko Andrej Kos in Dani-
jel Žagar. Sklene se naprositi vicedoma grofa 
Atemisa, ld pojde jutri na Dunaj, da posredu-
je, da se čimprej ustavi kmečka trgovina in da 
se Kranjska glede davkov izenači s Koroško in 
Štajersko. Sestavi se glede tega tudi pritožba 
na vladarja.

Poned/eljek/, 7. avg/usta/ 1651.: Glede dedne 
poklonitve, ld je napovedana v Gradcu za 28. 
avg/ust/, v Celovcu za 10. sept/ember/, v Lju-
bljani za 25. sept/ember/ in v Gorici za 11. okt/ 
ober/ t/eyyj 1/eta/, naj piše m/estni/ pisar g/os- 
podu/ Mihi Lavši, kako se bodo v Gradcu na 
to pripravili. - Meščanstvo naj se čim bolje 
»štafira«4 in pripravi, mestni glavar naj ukaže 
četrtnim mojstrom, da pregledajo »gornje« in 
»spodnje« orožje meščanov.

4 * Olepšati. Glej: Cigaletov (Wolfov) slovar, 1860.

Poned/eljek/, 21. avg/usta/ 1651.: Krčmar-
ji morajo dnevne prijavne listke o tujcih pod 
kaznijo dostavljati m/estnemu/ sodniku.

Conteja Nikola Bezjaka, ki je ušel s Tran- 
če in se zatekel v frančiškanski samostan ter 
ga frančiškani nočejo izročiti, je treba odločno 
zahtevati, med tem pa zaseči njegovo imetje 
pri bratu Juriju Bezjaku.

/Dne/ 19. sept/embra/ 1651. je bil pregled 
vitezov. Nato je šlo viteštvo in meščanstvo do 
Št. Vida nasproti cesarjevemu komisarju kne-
zu Maksimilijanu Dietrichsteinu in ga z ve-
likim pompom spremilo na ljubljanski grad. 
/Dne/ 25. /septembra/ je bila maša v Šenldavžu. 
K maši in nazaj na grad so šli mestni svetoval-
ci - 12-nild in 24-niki - ob kneževem vozu. 
Plemstvo je jezdilo spredaj. Nato je bila na 
gradu dedna poklonitev kralju Ferdinandu IV. 
kot avstrijskemu nadvojvodi. Plemiči in notra-
nji svetniki so knezu poljubili roko. Nato se je 
za dedne urade napravil banket, mestni svet

V
Zupa n  Jurij  Bertaš  
Sod nik  Jakob  Seiter

1651/52

Ista pri Valv/asorju/.

V petek, 7. jul/ija/ 1651. je bil za župana 
ponovno in soglasno izvoljen Jurij Bertaš.2

Na sv. Jakoba dan, 25. jul/ija/ 1651., je bil 
izvoljen za mestnega sodnika Jakob Seytter.3

JAKOB SEITER (Seytter, Seutter). /Dne/ 15. 
avg/usta/ 1589. je neki Jurij Seither kupil od 
g/osp/e Sofije Prah njen svobodni domec, vrt 
in njive na Poljanah. Jakob Seiter se je 1/eta/ 
1540.4 poročil s svojo prvo ženo Uršulo, Id je 
verjetno izhajala iz trgovske hiše Gilmonov na 
Bregu, dan/ašnja/ št. IO.5 V marcu 1641. /je/ 
plačal trgovec Jakob Seiter 45 gld za prejeto 
meščansko pravico6 in odštel mestni blagaj-
ni 100 gld za Gilmonovo trgovino do 1642. 
1/eta/.7 V hiši na Bregu (dan/ašnja/ št. 10)8 je 
ohranil trgovino do 1663. 1/eta/.

Iz prvega zakona sta izhajali vsaj dve hčeri, 
izmed katerih se je Uršula 1/eta/ 1662. poročila 
z Jurijem Markom pl. Syberjem.9 Po smrti prve 
žene se je Seiter 1/eta/ 1648. poročil z drugo 
Uršulo.10

Seiterjev sin Jakob Ignacij je pisal knjigo Lux 
septuplex astralis, id est triumphans sapientum 
Mercurius, ki je izšla v Ljubljani 1/eta/ 1684.”

Ne da se ugotoviti, v kakšnem sorodstve-
nem razmerju je bil Mihael Seitter, ki se je 25. 
avg/usta/ 1654. poročil v Šenldavžu z dev/ico/ 
Marijo Magdaleno Benčič pred pričama Jako-
bom Saitterjem in Janezom Labosserjem.

2 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 27, 1651, fol. 147.
3 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 27, 1651, fol. 169.
4 Letnica je v vezanem tipkopisu popravljena na 1640.
5 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 38, 1669, fol. 23 (ženitna 

pogodba z dne 6. 5. 1640); * danes: Breg 12.
6 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 49, knjiga prihodkov 1641, 
‘fol. 65'.

7 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XVII, t. e. 437, knjiga 25 c, 1641, ‘ Am 
Neuenmarkt; * t. e. 438, knjiga 26 b, 1642, Am Neuenmarkt.

8 * Danes: Breg 12.
9 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 34, 1665, fol. 11 9; knjiga 35, 

1666, fol. 7.
10 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 38, 1669, fol. 29.
11 J. V. Valvasor, Die Ehre, knjiga VI, str. 366; A. Dimitz, Geschichte 

Krains IV, str. 125.



O sv. Jakobu 1647. je bil J/akob/ S/eiter/ 
izvoljen v notranji svet,12 v 1/etih/ 1651/52, 
1652/53, 1657/58 in 1658/5913 je bil mestni 
sodnik, vmes tudi blagajnik bratovščine Re-
demptoris mundi'4 in mestni zakladnik (od po- 
ned/eljka/, 20. okt/obra/ 1653. je bil po smrti 
Jurija Brenceta upravitelj m/estne/ blagajne, 
1/eta/ 1654. pa pravi višji m/estni/ blagajnik).

12 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 54, knjiga izdatkov 1648, * 
■ fol. 1 7. * Dne 20. marca 1 648 je prejel 25 gld plače.

13 V vezanem tipkopisu je pripisano: ter 1661/62-1662/63.
14 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 27, 1651, fol. 109.
15 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 28, 1653, fol. 133.
16 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 30, 1659, fol. 10.
17 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 29, 1658, fol. 197.
18 (568) ZAL, Sl ZAL UU 346, t. e. 84, V. Fabjančič, Knjiga hiš, * V. 

del, Kapucinsko predmestje, Gosposvetska cesta 14, Fr. k. 51/5.
19 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 37, 1668, fol. 63.

Seiter je posedoval vrsto hiš in vrtov v Tr-
novem. L/eta/ 1650. pride v last Mrakove hi-
šice in vrta (danes delno Trnovska ul/ica/ 21), 
1/eta/ 1653. Matačeve (danes Karunova ul/ica/ 
14) ter Prenarjeve (danes Karunova ul/ica/ 4). 
Isto leto je sezidal tam, kjer stoji sedaj trnov-
sko župnišče tako zvano zidanico (gemauertes 
haus, Sidaneza), o kateri je trdil v svoji vlogi na 
magistrat, da je v okras občine (weliches gebeu 
zu einer Zierde der Comunitet aufgericht worden). 
Magistrat mu je podaril eno tretjino strešni-
kov, ki jih je rabil za to hišo,15 1/eta/ 1659. pa 
še eno tretjino.16

Imel je nadalje kmetijo v Cemšeniku.17 V 
Trnovem je bil njegov dolžnik učitelj Commis- 
sarius, čigar hišica - danes stoji tam del trnov-
ske cerkve - je končno tudi prešla v Seiterjeve 
roke. Skoro vse njegove hiše v Trnovem, zlasti 
pa zidanica, so okoli 1695. prešle v last mest-
ne občine, ki je oddajala hišice in stanovanja 
v najem. Zidanica je okoli 1772. postala bene- 
ficiatska hiša sv. Janeza Krstnika, pozneje pa 
trnovsko župnišče.

Od nekako 1646. leta dalje ima Seiter Dob-
nikarjev domec na Poljanah (danes del Lončar-
ske steze 2). Ok/oli/ 1657. pride v last »tesar-
jeve hišice« in njive, ki jo je prej imel Boštjan 
Walther, »pri tako zvani gostilni ne daleč od 
bosih avguštincev«. Tako imenovano Walterje- 
vo pristavo je priženil Seiterjev zet Jurij Mar-
ko pl. Siber. Danes je tam Gosposvetska c/esta/ 
14 ali Novi svet, kot se je začela imenovati v 
začetku 18. stoletja.18 Končno je bil Seiter še 
lastnik dan/ašnje/ hiše št. 4 v Salendrovi ulici19 

pa je bil odpuščen. Ta se je pri knezu pritožil, 
češ da je pri zadnjem dednem poldonstvu tu-
di imel svojo mizo, opravil pa ni nič, češ da 
je bilo enako v Celovcu in Gradcu. Meščani 
so bili zelo nejevoljni in, ko je knez odšel in 
se pozneje vračal skozi Ljubljano, ga ni nihče 
pričakoval v orožju, kot da ni nobenega /zna-
menitega/ tujca v Ljubljani.5

Na županovo vprašanje, ali naj bi se pritoži-
li zastran odvzete mize, je sklenil mestni svet
12. okt/obra/ 1651., da se stvar pusti pri mi-
ru, ker se je dejanje tikalo samo nosilcev časti 
(Erbämter).

/Dne/ 17. febr/uarja/ 1652. je bil na Novem 
trgu pred lontovžem sijajen viteški turnir, lei 
se ga je udeležilo 35 slavnih vitezov.6

L/eta/ 1652. kupijo deželni stanovi Bučarje-
vo hišo tik gimnazije in jo prepuste jezuitom 
za novo gimnazijsko poslopje. Dotlej je na-
mreč bila šola v jezuitskem kolegiju.7

/Dne/ 20. jul/ija/ 1652. je rabelj dvakrat 
uščenil z razbeljenim železom pred sramotnim 
odrom Jurija Mihelčiča, nato še dvakrat pred 
Špitalskimi vrati, mu na morišču odsekal gla-
vo in truplo vpletel v kolo.8

5 J. V. Valvasor, Die Ehre, knjiga XI, str. 722; A. Dimitz, Geschichte 
Krains III, str. 419-427. V vezanem tipkopisu je pripis literqture: I. 
Steklasa, Ivan Vajkard Turjaški, v: LMS, 1897, str. 44.

6 J. V. Valvasor, Die Ehre, knjiga XI, str. 723. V vezanem tipkopisu 
je pripis literature: R von Radies, Die erste Garnisionen, v: ARGO, 
1893, št. 1, str. 8.

7 A. Dimitz, Geschichte Krains III, str. 462.
8 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 57, knjiga izdatkov 1652, 

fol. 130.
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3. Grb in podpis župana /urija Bcrtaša.

ter Klešnikove hiše v Florjanski ulici20 (sedaj 
št. 33).

9 Navedba literature (R von Radies, Die Garnisionen, v: ARGO, 
1 893, št. 1, str. 7-8) je pripisana v vezanem tipkopisu.

10 A. Dimitz, Geschichte Krains III, str. 471; Diskalceatska kronika: 
ARS, Sl AS 1073, Zbirka rokopisov, 1-21 r.

11 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 28, 1653, tol. 87, 90, 154; 
Cod. XIII, škatla 59, pobotnice 1654, * Knjižica s seznamom pro-
danih zidakov po kupcih, fol. 16, 16', 19', 20', 21', 22, 22', 23, 
23', 24, 24', 25, 25', 26', 27, 28, 28', 29', 30. * Samo v letu 1654 
so diskalceati kupili 30.000 najrazličnejših zidakov za gradnjo svo-

Jakob Seiter se je udeležil zadnjič seje mest-
nega sveta kot notranji svetnik 6. febr/uarja/ 
1665.2' Kmalu nato je umrl. Zapisek z dne 27. 
apr/ila/ 1665. pravi: »Danes se je vsled smrti 
g/ospoda/ Jakoba Seutterja izpraznjeno mesto 
računskega komisarja popolnilo z g/ospodom/ 
Luko Strenerjem.«22

Po Seiterjevi smrti se je vnel med njegovimi 
dediči dolgotrajen spor. Vdova Uršula se je že 
1666. poročila z nekim Sicherlom.23 Pojavila 
se je cela vrsta upnikov in zahtevnikov, tako 
samo Locatel za 1370 gld, Gelmonovi skrbni-
ki za 5000 gld in med številnimi drugimi tu-
di mestna občina, lei ji je rajnki ostal dolžan 
1100 gld kot mestni zakladnik 1/eta/ 1654.24 
Velik del Seiterjevega imetja - skoro vse hiše v 
Trnovem in hiše v Florjanski ulici25 - so prešle 
v mestne roke.

v

Zupan  Ludovik  Schönle ben  
(Schön lebl )
Sod nik  Jakob  Seiter

1652/53 1652/53

/Dne/ 11. sept/embra/ 1652. je krvnik obesil 
Adama Anžiča iz Hotiča (Khetitsch).

/Mestni/ s/ejni/ z/apisnik/, poned/eljek/ 21. 
apr/ila/ 1653.: Sklene naj se pogodba s kamno-
sekom Francescom Olivierijem, da napravi 
vodnjaka na Trgu in na Starem trgu iz sekanih, 
poliranih kamnov in blokov, seveda z odobrit-
vijo dež/elnega/ glavarja.9

/Dne/ 15. maja 1653. so diskalceati kupili 
Weissovo pristavo na Dunajski cesti. Čeprav 
so se zidavi samostana z vso silo uprli mesto 
in obuti avguštinci, so vendar že to leto napra-
vili leseno kapelico.10 Prihodnje leto so že gra-
dili samostan, 1657. pa so začeli zidati cerkev 
sv. Jožefa.11

Ista pri Valv/asorju/.

S/ejni/ z/apisnik/ /leta/ 1653.: V prvi polovi 
ci leta je župan Lud/vik/ Schönleben (Schönle 
bi), m/estni/ sodnik pa Jakob Seytter.

20 * Danes: na Gornjem trgu.
21 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 34, 1665, fol. 20.
22 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 34, 1665, fol. 74.
23 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 35, 1666, fol. 166.
24 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 43, 1674, fol. 163; Sl ZAL ULJ

489, fase. 7-8, t. e. 7-9.
25 * Danes: na Gornjem trgu.
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Župa n  Ludovik  Schön lebe n
(Schön lebl ) 

Sod nik  Jane z  Reri nger

1653/54 
in 1654/55

Ista pri Valv/asorju/.

S/ejni/z/apisnik/ v petek, 11. jul/ija/ 1653.:26 
Za župana je soglasno zopet izvoljen Ludovik 
Schönleben.

26 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 28, 1653, fol. 130-131.
27 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 28, 1653, fol. 139.
28 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 60, pobotnica 1655, št. 1.
29 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 1, 1526, fol. 126.
30 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 2, 1529, fol. 74.
31 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 5, 1544, fol. 3; knjiga 6, 1 547, 

fol. 12, 45; knjiga 8, 1551, fol. 2.
32 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 5, 1544, fol. 11.

Na dan sv. Jakoba 1653. je bil izvoljen za 
m/estnega/ sodnika Janez Reringer.27

/Dne/ 26. jul/ija/ 1655. prejme bivši župan 
Lud/ovik/ Schönleben plačo 100 gld za leto, ld 
se je končalo po sv. Marjeti 1655. leta.28

/Dne/ 19. januarja 1654. se je poročil v stol-
nici Jakob Figar z Magdaleno Bezlaj pred pričo 
Janezom Reringerjem, sodnikom, 9. februarja
1654. pred isto pričo Janez Jakob Božič (Bo- 
sig) z gospo Marjeto pl. Dienstman, roj. Mays- 
rembl, 8. nov/embra/ 1654. Gregor Hos z dev/i- 
co/ Marijo Judito Hmel.

JANEZ RERINGER je verjetno vnuk ali 
pravnuk Boštjana Roringerja, Id se navaja že 
1526. leta v m/estnih/ s/ejnih/ z/apisnikih/.29 
L/eta/ 1529.30 je bil Boštjan R/oringer/ nižji 
mestni blagajnik, v 1/etih/ 1541, 1544, 1548, 
1549, 1551 in 1552 je bil zunanji, večinoma 
pa notranji svetnik. Med letoma 1544-1551 je 
bil mestni mitničar, ld je čuval mitnico, teht-
nico in mestno skladišče.31 Kot plačo so mu v 
petek 1. febr/uarja/ 154432 določili 80 ren/sldh/

Na dan sv. Ahacija, 22. jun/ija/ 1653. se je 
z veliko slovesnostjo praznovala izvolitev ce-
sarja Ferdinanda IV. (v Augsburgu 31. maja). 
Proslava je trajala tri dni.12 Ob tej prilild je na-
stopilo 100 oboroženih meščanov s črnimi in 
rumenimi mestnimi zastavami.13

/Dne/ 18. junija 1653 je bil Ferdinand tudi 
kronan.14 Izdatki pri proslavi v Ljubljani.15

L/eta/ 1653 je Turjašld Ivan Vajkard povzdig-
njen v knežji stan.16

1653/54 
in 1654/55

V poned/eljek/, 28. jul/ija/ 1653. so bili za-
priseženi novi zunanji svetniki, stari gospodje 
pa zaobljubljeni na sodno palico.

Glede molčečnosti se je na novo in resno 
pretresalo o sklepu iz davno minulega 1614. 
leta, da se namreč tistega, kdorkoli si bodi, o 
katerem bi se izvedelo, da je drugim razodel 
najmanjšo stvar, ld se dogaja ali o katerih se 
razpravlja v svetu, in ld ni držal svoje prisege, 
z bobnom pod mestno hišo razglasi za nepo-
šteno, nečastno in krivoprisežno osebo, da se 
mu odvzamejo vse časti in se za večno izžene 
iz mesta.17

S/ejni/ z/apisnik/, v petek, 29. avg/usta/
1653.:  169. stolni prošt Andrej pl. Sternberg, 
ld namerava zgraditi Božji grob v Stepanji vasi

jega samostana; Cod. XIII, škatla 61, pobotnice 1657, * Knjižica 
s seznamom prodanih zidakov po kupcih, fol. 2, 2', 3, 5, 8, 8', 
11, 16', 21, 22, 23, 23', 24. * V letu 1657 so kupili 43.000 naj-
različnejših zidakov za gradnjo cerkve sv. Jožefa; Cod. XIII, škatla 
62, pobotnice 1658, * Knjižica s seznamom prodanih zidakov po 
kupcih, fol. 3, 7, 7', 9, 9', 10, 11, 11', 12, 13', 17, 18, 18', 20, 
20', 21,21'. * V letu 1658 so kupili 40.000 najrazličnejših zidakov 
za gradnjo cerkve sv. Jožefa; Cod. XIII, škatla 63, pobotnice 1659, 
* Knjižica s seznamom prodanih zidakov po kupcih, fol. 12, 12', 
14', 15', 16', 17, 20, 20', 21,21', 23, 25. * V letu 1659 so kupili 
kar 63.000 najrazličnejših zidakov, večinoma strešnikov, za kritje 
samostana in cerkve sv. Jožefa. Že naslednje leto (1660) pa se 
diskalceati ne beležijo več med kupci zidakov.

12 J. V. Valvasor, Die Ehre, knjiga XI, str. 723; A. Dimitz, Geschichte 
Krains III, str. 428-429.

13 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 28, 1653, fol. 114.
14 Stavek in navedba literature (I. Steklasa, Ivan Vajkard Turjaški, v: 

LMS, 1 897, str. 45) sta pripisana v vezanem tipkopisu.
15 Stavek in navedbo vira (ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 28, 

1 653, fol. 11 4) sta pripisana v vezanem tipkopisu.
16 Stavek in navedba vira (ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 28, 

1653, fol. 47) sta pripisana v vezanem tipkopisu.
17 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 28, 1653, fol. 139. 
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in po poti tja postaviti več križev, prosi magi-
strat, da mu da za to potrebni svet. - Se mu 
ugodi.

/Dne/ 18.18 febr/uarja/ 1654. je pogorel (da-
našnji) Čevljarski most vsled malomarnosti 
nekega nožarskega pomočnika, ki je pozabil 
čez noč ogenj v pečnici v prodajalni na mo-
stu.19 Most so kmalu zopet postavili.20

18 * V literaturi: R von Radies, Familien-Chroniken, v: MMK, 1903, se 
navaja datum 19. februar.

19 R von Radies, Familien-Chroniken, v: MMK, 1903, str. 145-146.
20 A. Jellouschek, Die Lapidardenkmäler, v: MHVK, 1850, str. 14.
21 Stavek in navedba literature (H. Bren, Stara izjava o naših franči-

škanih, v: Corniola, letnik IX, 1919, str. 105-106) sta pripisana v 
vezanem tipkopisu.

22 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 59, knjiga izdatkov 1654, * 
fol. 130'; škatla 60, knjiga izdatkov 1655, fol. 130.

/Dne/ 10. apr/ila/ 1654 izda magistrat latin-
sko pohvalno pismo frančiškanom posebno 
glede njihovih zaslug v boju proti protestan-
tom.21

/Dne/ 16. sept/embra/ 1654. obglavi rabelj 
Mihaela Bajžlja (Weischel), 12. dec/embra/
1654. pa pri sramotnem odru pred rotovžem 
Maruško Kajnič in 24. jul/ija/ 1655. pri Fri- 
škovcu Matevža Glajca.22

4. GrA in podpis župana Ludvika Schönkbna.

goldinarjev na leto. Po poklicu je bil trgovec.33 
Navaja se tudi kot oskrbnik zapuščine Janeza 
Tišlerja34 in bivši mestni blagajnik.35 Hišo je 
imel nekje v velikotrškem okraju. Prvič se na-
vaja 1/eta/ 1544.36 »Janez Gregor in žena Evfro- 
zina otvorita Jeronimu Schwarzu svojo hišo na 
trgu, ld stoji med hišama Sebastijana Rörin- 
gerja in dedičev po Jakobu Nusserju«, drugič 
pa 1/eta/ 1551.37 »V petek, 27. februarja »otvo- 
ri kotlar Andrej Hell vrvarju Krištofu Graffu 
svojo hišo na trgu med hišo Sebast/ijana/ Ro- 
ringerja in ulico ter hišo Mihaela Vodopivca«.

Sebastjan Roringer je bil poročen s Sofijo, 
vdovo po ljublj/anskem/ meščanu Lovrencu 
Prewalderju.38

Tomaž Reringer je bil po vsej priliki Boštja-
nov sin (ali vnuk?). Med letoma 1565 in 1570 
se navaja kmetija Tomaža Röringerja, ki je sta-
la nekje na izhodišču Vidovdanske in Sv. Petra 
ceste. D/avčne/ k/njige/ in s/ejni/ z/apisniki/ na-
vajajo Tomaža prvič 1/eta/ 1600. Zdi se, da je 
bil zet meščana Jurija Cividatorja. Vsekakor je 
1600. leta plačal davek za trgovino v Civida- 
torjevi hiši (danes Vodnikov trg 5, polovica tik 
št. 4), v l/etih/ 1601-03 pa v Bobnarjevi hiši 
(danes Pred škofijo 2).39

V poned/eljek/, 13. nov/embra/ 1600.40 mu 
podeli magistrat na njegovo prošnjo 10. vi-
narju podvrženi vrt, ležeč za hišama rajn/ega/ 
Weinfüererja (danes Vodnikov trg 4) in Civida-
torja. Najkasneje 21. februarja 1603. je lastnik 
Cividatorjeve hiše. O vrtu se v k/njigi/ p/rihod- 
kov/ 160541 navaja, da je prej tam stala nunska 
hiša (ein Nonnenhaus). L/eta/ 1613. je prodal 
to hišo vladi, ld jo je skupaj s sosednjo Aha- 
čičevo hišo (del tik hiše Pred škofijo 6)42 dala 
predelati v novi cesarski ali dvorski hospital, 
zavetišče za onemogle idrijske rudarje in po-
habljene vojake. Tomaž Reringer je tu ohra-
nil svoje bivališče kot vicedomski davčni na-

33 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 5, 1545, fol. 86.
34 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 5, 1545, fol. 86.
35 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 5, 1545, fol. 163.
36 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 5, 1544, fol. 26.
37 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 8, 1551, fol. 37.
38 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 8, 1552, fol. 82.
39 Danes: Ciril-Metodov trg 2.
40 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 17, 1600, fol. 32.
41 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 17, knjiga prihodkov 1605, 

fol. 30.
42 Danes: Ciril-Metodov trg 6.
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dnik d° vključno 1618. leta.43 L/eta/ 1605. 
1 Tomaž Röringer navaja kot logaški dacar.44 

ta/ 1619. je kupil od dedičev po Andreju 
Dienerju vogalno hišo, danes Vodnikov trg 2 
/_ Študentovska ulica 1). Umrl je 1630. leta. 
' Modroslovec na Dunaju Matija Röringer, 
roj/en/ 21. marca 1616. materi Lukreciji, je bil 
njegov sin.45

' ?e j/eta/ 1599. se navaja v mekinjskem sa-
mostanu redovnica Marjeta Röringer.46

Janez Röringer, Matij in brat, je zadobil 
brezplačno - kot meščanov sin - meščanstvo 
1/eta/ 1637. na prvi mestni pravdi.47

Nepremičnine: I.) 1632-1670 očetova hiša, 
Vodnikov trg 2; II.) 1643-1670 dva domca, da-
nes Na stolbi 4; III.) 1646 (pribl/ižno/)-1670 
dva grunta, danes Streliška 8 in IO; IV) 1650- 
1670 svobodinski domec in vrt, sedaj Poljan-
ska c/esta/ 51; V.) 1/eta/ 1650. kupi od ljubljan-
skega jezuitskega seminarja nekoč Stettnerjev, 
potem Klainov svobodinski domec, danes Po-
ljanska c/esta/ 4848. Oba ta domca preideta po-
zneje z dedovanjem na Janeza Adamanta pl. 
Gladiča (20. februarja 1656. sta se poročila 
Franc Gladič (Gladiz) in dev/ica/ Katarina Re-
ringer pred pričama Matijo Strobljem in Mati-
jo pl. Schweigerjem. Janez Adam izhaja iz tega 
zakona); VI.) 1650-1670 Zdražnikova »hišica 
na grajskem griču« in Cuzarjev domec, danes 
Streliška ul/ica/ 2. Le-ta in pa dva domca Na 
stolbi 4 preidejo 1/eta/ 1686. od Röringerje- 
vih dedičev na duhovnika Petra Pistorja; VIL) 
kmetija blizu Sv. Petra (danes Sv. Petra c/esta/ 
8049; župnišče).

S/ejni/ z/apisnik/ 1651. beleži Janeza Rerin- 
gerja kot notranjega svetnika. Mestni sodnik 
je 1/eta/ 1653/54 in 1654/55, župan pa 1657/58 
do julija 1663. ter ponovno 1666/67 do vključ-
no 9. sept/embra/ 1669.,50 ko se zadnjič udele-
ži seje mestnega sveta.

43 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 21, 1609, fol. 76; Sl ZAL LJU

44 488, Cod. XVII, ». e. 430, knjiga 5, 1 61 6-1618, ’ Am Platz.
V. Fabjančič, Ljubljanski pivovarji, v: Kronika slovenskih mest,

45 1937, str. 140. * Pravilno: leta 1607, 1 . septembra.
46 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 96.
47 A. Koblar, Drobtinice, v: IMK, 1891, str. 16.

ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 47, priloge h knjigi prihod-
48 kov 1637, ‘fol. 18.
49 vezanem tipkopisu je kasneje pripisano: ali 51.
50 Danes Trubarjeva cesta 80.

ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 38, 1669, fol. 163.



Po poklicu je bil verjetno trgovec - trgovin^ 
z železom se navaja v l</njigi/ i/zdatkov/ 1664^ 
imenuje pa se tudi kot predstojnik cesarskega 
hospitala.51

Ze od 1653. je poplemeniten z nadevkom 
pl. Rerinberg.52 Grb: štiridelni ščit, v zgornjem 
levem in spodnjem desnem delu po tri prekri- 
Žane puščice, v ostalih dveh delih orel z razpro-
strtimi perutmi. Njegov pečat, ohranjen na po- 
hotnici iz l/eta/ 1658., pa je docela drugačen.53

L/eta/ 1661. je mestni svet podaril njemu in 
Lud/viku/ Schönlebnu po en srebrni pozlače-
ni pokal v skupni vrednosti 97 zlatih dukatov 
ali 345 gld 35 kr 1 pf za razne usluge, ki sta 
jih v svojem uradnem delu pridobila v korist 
mesta.54

5. Pobotnica iz leta 165S s pečatom in 
podpisom župana /aneza Reringerja.

Žena Marija (t 12. februarja 1664.) mu je 
rodila štiri sinove in dve hčeri. V s/ejnih/ Za-
pisnikih/ se navaja sin Sebastijan pl. Rernberg, 
lei se je 7. jul/ija/ 1670. proglasil za očetovega 
dediča.55 Sebastijan se je rodil kot tretji sin 14. 
januarja 1636., umrl je 18. avg/usta/ 1680. S 
sestro Lukrecijo (roj/ena/ 9. januarja 1637.), 
poročeno Spring, je imel spor za očetovo de-
diščino.56 L/eta/ 1675. se imenuje tudi jezuit 
Franc Reringer.57 Rerenberg zadobi deželan- 
stvo l/eta/ 1675.58

51 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 66, knjiga izdatkov 1664,
fol. 42.

52 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XVII, t. e. 443, knjiga 37 c, 1653, * Auf 

dem Platz.
53 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatia 62, pobotnica 1658, št. I, * 

fol. 30.
54 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 64, knjiga izdatkov 1661 

fol. 43.
55 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 39, 1670, fol. 81.
56 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 39, 1670, fol. 81, 91, 101 

115.
57 A. Koblar, Dobrotniki, v: IMK, 1900, str. 106.
58 Stavek in navedba literature (A. Müllner, Die Zukunft der Stadt Lai-

bach, v: ARGO, 1898, št. 1, str. 14) sta pripisana v vezanem tipko-
pisu.
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Župan  Jurij  Berta š  
Sodn ik  Dominik  Brogio l

1655/56 
in 1656/57

Ista pri Valv/asorju/.

Plačilna nakazila v tej dobi podpisuje kot 
župan Bertač. Zanimivo je, da v k/njigi/ i/zdat- 
kov/ ni zabeleženo, da bi bil prejel tudi plačo. 
Tista rubrika je prazna!

/Dne/ 18. jul/ija/ 1655. se je poročil v Šen- 
ldavžu Matija Vrbin ž Veroniko Sthesl pred 
pričama: županom Jurijem Bertašem {Wertasch 
consul) in Janezom Reringerjem, sodnikom 
(Brogiol je bil izvoljen za sodnika 7 dni po-
zneje), 7. nov/embra/ 1655. Lovrenc Klueg, 
komornik {camerarius) pri deželnem glavarju 
Auerspergu z dev/ico/ Marijo Elizabeto Scor- 
nus »adstantibus nob/ili/ dno /domino/ Georgio 
Bertasch huius civitatis consule et nob/ili/ dno / 
domino/ Matthaeo Schwaiger«,59 14. nov/embra/

59 * Pred plemenitim gospodom Jurijem Bertašem, županom tega me-
sta, ter plemenitim gospodom Matejem Švajgerjem kot pričama.

60 * Pred plemenitim gospodom Dominikom Bruniolijem, sodnikom 
tega mesta, ter plemenitim gospodom Gašperjem Magajno kot pri-
čama.

61 * Pred plemenitim gospodom Jurijem Bertošem, županom tega 
mesta, ter gospodom Luko Strenarjem kot pričama.

62 * Pred plemenitim gospodom Jurijem Bertošem, županom tega 
mesta, ter gospodom Baltazarjem Gumrerjem kot pričama.

1655. Janez Friderik Schwab in Marija Sido- 
nija Magaina »adst/antibus/ nob/ili/ dno /domino/ 
Dominico Brunioli iudice huius civitatis et nob/ 
ili/ dno /domino/ Caspero Magaina«,60 31. jul/ija/
1656. Janez Pergar z dev/ico/ Jero Gurkič (Gur- 
kizin) »adstantibus nob/ili/ dno /domino/ Georgio 
Wertosch consule huius civ/itatis/ et dno /domino/ 
Luca Sfrenar« 61 13. nov/embra/ 1656. Krištof 
Singer in dev/ica/ Marija Erlih pred županom 
Bertašem in Matijo Erlihom, 5. februarja 1657. 
Jurij pl. Bezjak {de Bisiak) z Marjano Frölich 
pred istim županom in Luko Strenerjem, 1. 
jul/ija/ 1657. pa mestni piskač Matija Andrič 
{Andrizh musicus instrumentalis huius civitatis) 
z dev/ico/ Katarino Mišič (Mishizh) »adst/anti-
bus/ nob/ili/ d/omino/ Georgio Wertosch huius civ/ 
itatis/ consule et dom/ino/ Baltasaro Gumrer«.62

1655/56 
in 1656/57

L/eta/ 1655 so napravili Herkulov vodnjak 
na Starem trgu pred Stiškim dvorcem. Ta je 
stal do časa, ko so izkopali Gruberjev prekop. 
Tedaj so prerezali izpod Golovca napeljani vo-
dovod in vodnjak je usahnil.23

L/eta/ 1656. se je blagoslovila nova zgradba 
ldariškega samostana s kapelo sv. Mihaela in 
so prišle prve redovnice iz Škofje Loke.24

/Dne/ 15. marca 1656. obglavi rabelj Maru-
šo Zabnikar.25

/Dne/ 15. nov/embra/ 1656. se je poročil v 
stolnici Janez Bernard Herman iz Linza v Av-
striji, rabelj {Frejmian) Nicolajevega polka, z 
Ano Schneidinger iz Landtshueta na Bavar-
skem, hčerjo tamkajšnjega rablja {carnifici), 
pred pričama ljubljanskim rabljem itd. {ad-
stantibus executore iustitiae Labac/ensi/ etc.).

Za pozidavo obrežja od novih mesnic do 
špitalskega stolpa ter za popravilo Špitalske-
ga mostu je šlo l/eta/ 1656. 996 gld 24 kr 2 
pf. Delal je zidar Jakob Kocijan. Kvadre je dal 
kamnosek Matevž Potočnik.26

Kmalu po smrti svojega najstarejšega sina 
Ferdinanda IV. je 2. apr/ila/ 1657. umrl tudi 
Ferdinand III.27 Vlado v Avstriji je nastopil 
17-letni Leopold.28

Na praznik sv. Trojice 1657, 22. jun/ija/,29 je 
pičenski škof Vaccano postavil temeljni kamen 
za novi samostan bosih avguštincev in cerkev 
sv. Jožefa.30

23 Odstavek in navedba literature (V. Steska, Neptunov vodnjak, v: 
ZUZ, 1924, str. 143) sta pripisana v vezanem tipkopisu.

24 J. Gruden, Zgodovina, str. 957. Navedba literature (R von Radies, 
Die Garnisionen, v: ARGO, 1893, št. 1, str. 8) je pripisana v veza-
nem tipkopisu.

25 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 60, knjiga izdatkov 1656, 
fol. 130.

26 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 60, knjiga izdatkov 1656, 
fol. 109-110.

27 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 3.
28 Stavek in navedba literature (I. Steklasa, Ivan Vajkard Turjaški, v: 

LMS, 1897, str. 50) sta pripisana v vezanem tipkopisu.
29 Točen datum in navedba literature (E. H. Costa, Reiseerinnerun- 

gen, str. 20) sta pripisana v nevezanem tipkopisu.
30 J. Gruden, Zgodovina, str. 958.
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1657/58 
in 1658/59

V leto 1658. pade ponesrečeni poskus laške-
ga kapucina Gaiole, da bi izsušil Ljubljansko 
barje. /Dne/ 8. jul/ija/ so že začeli kopati jarke. 
Odpor magistrata, avguštincev, fužinskih jezui-
tov in drugih dejavnikov, je preprečil izvedbo 
načrta, ld je bil menda tudi precej nestrokoven 
in predrag.3’

L/eta/ 1657. je bila dokončana nova jezuit-
ska gimnazija, 5. jan/uarja/ 1658. se je dogodek 
proslavil s tridnevno svečanostjo, 14. jan/u-
arja/ pa se je začel pouk v poznejši reduti.31 32

31 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 67-69; ARS, Sl AS 2, Deželni 

stanovi za Kranjsko, t. e. 894, Sejni zapisniki 20, 1653-1659, fol. 
200-203.

32 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 102.
33 Letnica je bila naknadno popravljena na 1658, * kar je tudi pra-

vilno.
34 »Rimskega kralja« je pripisano v vezanem tipkopisu.
35 J. V. Valvasor, Die Ehre, knjiga XI, * str. 725; J. Gruden, Zgodovina, 

str. 883, 896.
36 Stavka in navedba literature (Eine Kaiserfeier in Laibach, v: BK, 

1863, letnik 7, št. 40, str. 156; povzeto iz hišne kronike družine 
Dolničar, rokopis) sta pripisana v vezanem tipkopisu.

37 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 62, knjiga izdatkov 1658, 
fol. 52.

38 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 63, knjiga izdatkov 1659, 
fol. 95.

/Dne/ 31. jul/ija/ 1657.33 se je v Ljubljani 
proslavila izvolitev 18-letnega Leopolda I. za 
nemškega cesarja, rimskega kralja.34 Izvoljen 
je bil 18. julija 1658.35 Streljali so z velikim 
topom. Pri jezuitih so peli Te deum. Zvečer so 
bile vse hiše razsvetljene z laternami in okna 
okrašena z raznimi podobami. Grof Volk En-
gelbert je jezdil po mestu s 50 konjeniki, ob 9. 
zvečer je bil zopet sprožen veliki top.36

L/eta/ 1658. so popravljali v Ljubljani oba 
mostova in delali kramarske lope.37

Od 13. aprila do 31. dec/embra/ 1659. je šlo 
za popravilo Cavljeve, tedaj že mestne hiše, 
1263 gld 55 kr, posebej še opeka, kamen, apno 
in zvečine tudi les.38

V k/njigi/ i/zdatkov/ 29. dec/embra/ 1656.63 
se kot sodnik navaja Dominico Brogiolli.

v

Zupan  Jane z  Rering er  pl . Rerenbu rg  
Sodnik  Jakob  Seite r

1657/58 
in 1658/59

Oba tudi pri Valv/asorju/.

Zupan Röringer prejme 27. avg/usta/ 1658. 
leta 100 gld županske plače za dobo od sv. 
Marjete 1657. do sv. Marjete 1658.64

V s/ejnih/ z/apisnikih/ 1658. sta v prvi po-
lovici leta župan Janez Reringer, sodnik pa Ja-
kob Seutter.

V petek, 12. jul/ija/ 1658. je Reringer po-
novno soglasno izvoljen za župana,65 na sv. Ja-
koba dan 25. jul/ija/ 1658.66 pa Jakob Seutter 
za m/estnega/ sodnika.

/Dne/ 12. avg/usta/ 1657. se poroči v stolni-
ci Andrej Šušteršič z Marijo Pregovec (Prego- 
uizin) »adst/antibus/ nob/ili/ d/omino/ Joanne Re-
ringer huius civ/itatis/ consule et nob/ili/ d/omino/ 
Georgio Wertasch«,67 26. nov/embra/ 1657. pred 
enako označenima pričama Janez Lovrenc 
Paumgartner z Evo Killer, 24. sept/embra/
1657. Leopold Krt (Kert) z dev/ico/ Regino 
Perne »adstantibus nob/ili/ dno /domino/ Jaco-
bo Seitter indice et nob/ili/ d/omino/ Dominico 
Brignolli«.68 Sodnik Seitter je bil dalje za pričo 
19. maja 1658. pri poroki Andreja Puca (Putz) 
z dev/ico/ Marijo Jankovič (Jancovizhin), župan 
Reringer pa 16. jun/ija/ 1658. pri poroki iur. 
utr. dr. Janeza Antona Kunstlja z gospodično 
Marijo Maisrembl.

63 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 60, knjiga izdatkov 1656, 
fol. 135.

64 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 62, knjiga izdatkov 1658, * 
fol. 1 6.

65 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 29, 1658, fol. 151.
66 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 29, 1658, fol. 167.
67 * Pred plemenitim gospodom Janezom Reringerjem, županom te-

ga mesta, ter plemenitim gospodom Jurijem Bertašem kot priča-
ma.

68 * Pred plemenitim gospodom sodnikom Jakobom Seitterjem ter 
plemenitim gospodom Dominikom Brignollijem kot pričama.
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Župan  Jane z  Rering er  pl . Rerenbu rg  
Sodn ik  Jan ez  Marija  Piškon

1659/60 
in 1660/61

Ista pri Valv/asorju/.

V petek, 11. jul/ija/ 1659.69 je izvoljen za žu-
pana zopet Reringer, 25. jul/ija/ istega l/eta/70 
pa za sodnika Janez Marija Piskhon.

V petek, 9. jul/ija/ 1660.71 je izvoljen za 
župana zopet soglasno Reringer, na sv. Jakoba 
dan pa za sodnika zopet Piskon.

69 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod'. I, knjiga 30, 1659, fol. 149.
70 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 30, 1659, fol. 164.
71 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 31, 1660, fol. 129.
77 * Pred pričama gospodom Janezom Marijo Piškonom, ki je bil v

tem času sodnik.
73 V vezanem tipkopisu na robu je pripisano: 1630-1631 se omenja 

zagrebški meščan in juratus Georgius Piskon, 1651-1681 meščan 
zagrebški in juratus Pavel Piškon (Monumenta historica civitatis Za- 
grabiae; Povijesni spomenici grada Zagreba, 1 8. zvezek, Zagreb 
1949).

74 * Danes: Breg 12.

/Dne/ 24. maja 1660. se je poročil v stolnici 
Janez Schödler z dev/ico/ Ano Katarino Brence 
pred pričama županom (consule) Röringerjem 
in g/ospodom/Bertašem, 14. febr/uarja/ 1661. 
pa Matevž Kranjec iz Trnovega (Crainer ex pa-
rochia Temou) z dev/ico/ Magdaleno Komatar 
»adstant/ibus/ dno /domino/ Joane Maria Piscon 
pro tempore iudice«72 in g/ospodom/ Jan/ezom/ 
Lud/ovikom/ Schönlebnom.

JANEZ MARIJA PIŠKON (Piskhon, Pisch- 
khon) je po vsej priliki sin Gregorja Piškona, ld 
se prvič omenja v s/ejnem/ z/apisniku/ v petek, 
16. dec/embra/ 1616. leta, ko ga Zuan Mrak 
toži za »720 gld jamstva, plačanega njegove-
mu predniku, in za isto toliko povzročene ško-
de«. Gregor Piškon73 je imel trgovino na Bregu 
v nekdanji Vodopivčevi hiši (danes Breg 10),74 
ki se v d/avčni/ k/njigi/ 1622-1625 beleži kot 
njegova, 1626-1672 pa kot last njegovih dedi-
čev. Dalje je imel l/eta/ 1624. in 1625. prejšnjo 
Spadonovo hišo na dan/ašnjem/ Novem trgu 
št. 6, in sicer vogalno hišo, ker stoji današnja 
Naglasova hiša na stavbišču prvotnih treh, 
morda celo štirih hiš. Pristavo je imel nekje v

/Dne/ 1. vel/ikega/ srpana39 1658 je bil Leo-
pold tudi kronan.40

1659/60 
in 1660/61

/Dne/ 10. sept/embra/ 1659. obglavi rabelj 
neko Maruško, ki je zavrgla otroka.41

V petek, 30. jan/uarja/ 1660. je sldenil mest-
ni svet na županov predlog, da se bo poslej 
pri mestnih pravdah namesto doslej običajnih 
dveh pojedin prirejala samo ena, in sicer dru-
ga. To bo udobneje za mestnega sodnika /ld je 
bil plačnik/ in bo manj zgražanja pri duhovšči-
ni in drugih ljudeh.42

/Dne/ 20. aprila 1660 je začel dež/elni/ gla-
var grof Volk Engelbert Turjaški zidati knežji 
dvorec.43

L/eta/ 1660. se je nadaljevalo s prezidavo 
Cavljeve hiše, za kar je šlo od 19. aprila do 15. 
nov/embra/ 1660. 626 gld 49 kr 1 pf, posebej 
še opeka, apno in železo.44

Iz temelja na novo so l/eta/ 1660. zgradi-
li mlin na Koleziji, za kar je šlo od 1. jun/ija/ 
do 27. novembra - razen železa in kovačevega 
plačila - 623 gld 17 kr 1 pf.45

Isto leto so napravili nov vodnjak na trgu, 
za kar je samo kamnosek Jurij Klander dobil 
800 gld.46 Za »likof« je dobil še 6 »Reichstaller« 
ali 10 gld 40 kr., dalje je šlo 3000 opek (14 
gld), za fundament in drugo 87 gld 33 kr. Ki-
par Gašper Dolmeringer, Id bi imel prejeti 80 
gld za neka dela pri novem vodnjaku, zlasti za 
dve kameniti podobi, je postavka črtana in je

39 * Avgusta.
40 Stavek in navedba literature (I. Steklasa, Ivan Vajkard Turjaški, 

v: LMS, 1 897, str. 66 in A. Raič, Južno-avstrijske dežele, v: LMS, 
1 894, str. 240., 248) sta dopisana v vezanem tipkopisu.

41 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 63, knjiga izdatkov 1659, 
fol. 126.

42 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 31, 1660, fol. 21.
43 Stavek in navedba literature (R. Mole, K zgodovini knežjega dvor-

ca, v: Kronika, 1937, str. 49) sta dopisana v vezanem tipkopisu.
44 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 63, knjiga izdatkov 1660, 

fol. 95. Kasnejši pripis v vezanem tipkopisu: »da Neue gepeü in der 
Tschaulisch behausung«.

45 Navedbi vira (ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 63, knjiga 
izdatkov 1660, fol. 95; Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 31, 1660, 
fol. 1 11) sta pripisani v vezanem tipkopisu.

46 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 63, knjiga izdatkov 1660, * 
fol. 95.
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prejel le 2 gld napitnine.47 Ves vodnjak je stal 
994 gld 21 kr. Kovaška dela pri vodnjaku je 
izvršil tu, dalje pri rotovžu in pri mlinu kovač 
Janez Wolf (račun 114 gld). Za železo je dobil 
to leto Gregor Bertoncelj 94 gld.48 Pobudo za 
novi vodnjak - stari je bil razbit - je dal dežel-
ni glavar Volk Engelbert Auersperg.49

47 Stavek in navedba vira (ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 63, 
knjiga izdatkov 1660, fol. 95) sta pripisana v vezanem tipkopisu.

48 Zadnji trije stavki ter navedba vira in literature (ZAL, Sl ZAL UU 
488, Cod. XIII, škatla 63, knjiga izdatkov 1660, fol. 95; V. Steska, 
Neptunov vodnjak, v: ZUZ, 1924, str. 144-147) so pripisani v ve-
zanem tipkopisu.

49 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 31, 1660, * fol. 95. Ime gla-
varja in navedba folija vira sta pripisana v vezanem tipkopisu.

50 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 31, 1660, * fol. 69.
51 R. Mole, K zgodovini knežjega dvorca, v: Kronika slovenskih mest, 

1937, str. 48-50.
52 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 31, 1660, fol. 186.

L/eta/ 1660. je Strobl napravil pri Bokalcih 
nov most čez Gradaščico namesto dotedanje 
nevarne brvi.50

/Dne/ 20. aprila 1660. je deželni glavar grof 
Volk Engelbert Turjaški začel sebi zidati no-
vo palačo, poznejši Knežji dvorec, dokončan 
menda že 1661. leta.51

/Dne/ 15. jul/ija/ 1660. je cesar javil dežel-
nim stanovom, da bo osebno sprejel njihovo 
poklonitev. /Dne/ 20. avg/usta/ je deželni gla-
var razglasil bližnji cesarjev prihod, da se za-
gotovi dovoz živil z dežele. /Dne/ 18. in 20. 
avg/usta/ je dospelo 38 velikih sodov dragoce-
nih vin za cesarski dvor. Meščanstvo je daro-
valo 100 vreč ovsa, 16 sodov laškega vina in 
sod malvazij ca ter šest tolstih volov. Cesarski 
služabniki, ki so dospeli naprej, so ob asisten-
ci deželnih in mestnih zastopnikov preiskali 
vse hiše v Ljubljani, da pripravijo stanovanja 
za cesarski dvor.

/Dne/ 4. sept/embra/ je odpotoval dvor iz 
Celovca proti Ljubljani. Isti dan je dospel 
v Ljubljano beneški odposlanec in kmalu za 
njim papežev nuncij. /Dne/ 7. sept/embra/ ob 
4. popoldne se je pripeljal cesar z Goričan v 
St. Vid, kjer je bil slovesen sprejem, ki se je 
stopnjeval na poti do Ljubljane. Po m/estnih/ 
s/ejnih/ z/apisnikih/ iz 1660.52 je Leopold prišel 
v Ljubljano šele 13. sept/embra/, kar je pač na-
pačno. Dospel je tjakaj v resnici 7. sept/embra/ 
popoldne.

Gradišču,75 ki jo je podedoval sin Janez Marija 
Piškon.76

Slednji je zunanji svetnik vsaj že o sv. Jako-
bu 1650. leta do leta 1652/53 (s presledkom). 
Notranji svetnik je najkasneje že o sv. Jakobu 
1654. leta,77 l/eta/ 1657. in 1658. mestni viš-
ji blagajnik, sodnik 1659/60 in 1660/61, žu-
pan 1663/64 do sv. Marjete 1666 ter 1670/71 
do konca avgusta 1672., ko se je odpovedal 
županski časti in izstopil iz mestnega sveta. 
Menda je razburil notranji svet s tem, da je 
brez njegove vednosti dal občini na vpogled 
mestne račune. Zdi se, da je šlo za Luko Stre- 
narja, ki je ostal mestni blagajni dolžan več 
tisoč gld.78

Janez Marija Piškon je imel svojo trgovino 
(ali obrt ?) v očetovi hiši na Novem trgu (da-
nes št. 6) med leti 1647 in 1665, od 1657. do 
smrti pa na Bregu (danes št. 14).79 Umrl je v 
prvi polovici 1674. leta.80

Zena Helena mu je med leti 1649 in 1666 ro-
dila štiri sinove in dve hčeri. Moža je preživela 
najmanj za 13 let.8' /Dne/ 27. avg/usta/ 1647. 
je sklenil mestni svet navzlic njenemu prote-
stu, da mora poravnati možev dolg mestni bla-
gajni iz dobe, ko jo je on upravljal, 1687. pa so 
ji odklonili delni odpis zaostalih davkov.

6. Podpis župana Janeza Reringerja pl. Kcrenburga.

75 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XVII, t. e. 436, knjiga 24 c, 1640, * Am 

Burgstall.
70 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 34, 1665, fol. 64.
77 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 60, knjiga izdatkov 1655, 

* fol. 17. * Tega leta se 10. novembra 1655 prvič omenja kot 
prejemnik 25 gld letne plače.

78 ZAL, Sl ZALUU 488, Cod. I, knjiga 41, 1672, fol. 103; knjiga 44, 
1675, fol. 128.

79 * Danes: Breg 16.
80 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 43, 1674, fol. 163.
81 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 47, 1687, fol. 17.
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7. Crb župana Rcrìngerja.
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Meščanstvo ga je pričakovalo celotno v 
orožju, in sicer v treh skupinah s povsem no-
vimi zastavami: ena na trgu, druga pred lon- 
tovžem, tretja pred vicedomskimi vrati. Ko 
se je cesar približal obzidanemu mestu, ga je 
nagovoril župan Janez pl. Rernberg, mu izro-
čil mestne ključe na baržunasti blazini in so 
vsi svetniki cesarju poljubili roko. Nato so ga 
spremili pod zelo dragocenim baldahinom, ki 
ga je nosilo osem notranjih svetnikov, od Vice-
domskih vrat na lontovž, kjer je stala skupina 
oboroženih meščanov pod mestnim glavarjem 
Ludovikom Schönlebnom, čez most na trg v 
stolnico sv. Nikolaja. Tu se je pela zahvalnica, 
nato so spremili cesarja v njegovo rezidenco v 
škofijski dvorec, kjer ga je zbor meščanov stra-
žil noč in dan.

Največjo pozornost je vzbujalo 150 hrva-
ških kopjanikov pod vodstvom kapetana Kri-
štofa Delišimunoviča.53

53 Stavek in navedba literature (R. Lopašič, Karlovac, str. 219 in R von 
Radies, Die Garnisionen, v: ARGO, 1893, št. 1, str. 8-9) sta pripi-
sana v vezanem tipkopisu.

54 Kasnejši pripis v vezanem tipkopisu: Več o tej ladji in o brodovju 20 
ladij glej: S. Rutar, Zur Schiffahrt, v: MMK, 1892, str. 69.

55 * Danes: Slovensko cesto.
56 * Danes: Stritarjevo ulico.

Za to priliko je bilo /mesto/ v vsakem ozi-
ru okrašeno. Enako je bilo to in naslednji dve 
noči potopljeno v morje luči. Po posvetnih in 
cerkvenih slovesnostih sledečih dni je bila po-
klonitev stanov 13. sept/embra/. Cesar se je od-
peljal iz Ljubljane 15. sept/embra/ na prekrasni 
ladji54 proti Vrhniki in odpotoval nato dalje 
proti Gorici. Zvečer 4. okt/obra/ se je na ladji 
zopet vrnil v Ljubljano, kjer je bil ponovno slo-
vesen sprejem. Meščanska straža je tvorila špa-
lir od Brega do škofije, kjer je cesar prenočil. 
/Dne/ 5. okt/obra/ sta cesar in cesarica peš vodi-
la procesijo, ld je prenesla relikvije sv. Peregrina 
iz stolnice k bosonožcem na Dunajsko cesto.55

/Dne/ 6. in 7. okt/obra/ so bile avdience. 
/Dne/ 7. okt/obra/ so deželni stanovi sklenili 
prispevati poleg 12.000 gld, kot podporo za 
cesarjevo potovanje, še veliko vsote za njegovo 
spremstvo. /Dne/ 8. okt/obra/ popoldne je ce-
sar odšel iz Ljubljane proti Črnučam. Meščani 
v orožju so stali od trga skozi Špitalsko ulico56
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do Špitalskih vrat.57 Sklenili so prispevati tudi 
nastanino.58

57 J. V. Valvasor, Die Ehre, knjiga XI, * str. 725; A. Dimitz, Geschichte 

Krains IV, str. 5-18; ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 63, knji-
ga izdatkov 1660, fol. 42, 43; Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 31, 
1660, fol. 69, 186; R von Radies, Familien Chroniken, v: MMK, 
1903, str. 149-151.

58 Stavek in navedba literature (K. Prenner, Kaiser Leopold des Ersten 
Erbhuldigung, v: Carniolia, 1841, št. 20, str. 78-80, št. 21, str. 
82-84, št. 22, str. 85-87, št. 23, str. 89-90 in K. Prenner, Huldi-
gung Kaiser Leopold I. in Krain, št. 27, str. 105-106, št. 28, str. 
109-111, št. 29, str. 113-115, št. 30, str. 117-118, št. 31, str. 
121-1 22) sta pripisana v vezanem tipkopisu.

59 Jahresbericht, 1903/04, str. 41. ‘ ZAL, Sl ZAL UU 333, št. 122.
60 * Danes: začetek Erjavčeve ceste.
61 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 111.
62 J. V. Valvasor, Die Ehre, knjiga XI, str. 725.
63 A. Jellouschek, Nachrichten, v: MHK, 1859, str. 59.
64 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 63, knjiga izdatkov 1660, 

fol. 41.
65 F. Zwitter, Starejša kranjska mesta, str. 56.
66 Točen datum z letnico je pripisan v nevezanem tipkopisu.

# Perg/ament/ v pekovskem arhivu. Zadnji del stavka je pripisan v 
nevezanem tipkopisu.

Pred svojim prihodom v Ljubljano je cesar 
Leopold potrdil 6. sept/embra/ 1660. Ljubljani 
njene mestne pravice.59

Poleti, 10. jul/ija/ 1660., je bila v Igrišču 
(Pallhaus)60 predstava neke laške opere.6'

Dva dni po odhodu cesarja iz Ljubljane v 
Gorico, je 17. sept/embra/ 1660. izbruhnil po-
žar v starotrškem okraju. Tam, kjer je stala po-
zneje cerkev sv. Florjana, je pogorelo 15 do 20 
hiš.62 Po Jelovšku63 je to bilo 19. sept/embra/. 
Požar je nastal opolnoči. V zahvalo, da ogenj 
ni dosegel streljaj oddaljenega smodniškega 
stolpa, so sklenili postaviti cerkev v čast sv. 
Florijanu. /Dne/ 24. sept/embra/ 1660. je prejel 
po županovem ukazu Jakob Pavlinšek 1 dukat 
v zlatu (=3 gld 33 kr 1 pf) za svoje pogumno 
vedenje pri tem požaru.64

/Dne/ 16. avg/usta/ 1660. je potrdilo mesto 
cehovski red ljubljanskim trgovcem, vicedom 
18. avg/usta/, cesar pa 6. okt/obra/ 1660.65

Po svojem povratku iz Ljubljane je cesar 
na Dunaju 6. okt/obra/ 1660.66 potrdil pravi-
la pekovskega ceha v Ljubljani, potem, ko jih 
je pogojno odobril ljublj/anski/ magistrat 30. 
sept/embra/, pred tem pa 3. sept/embra/ 1660. 
vicedom grof Friderik Attimis.67

Škof Vaccano je prosil, naj mesto osvobodi 
dve hiši, ki ju je nedavno kupil in v eno 
prezidal z oprostilnim pismom. Mestni svet 
mu je na svoji seji v poned/eljek/, 30. dec/em-

S. Listina iz leta 1660, s katero je mesto potrdilo cehovski red 
ljubljanskim trgovcem.



55KRONIKA

Župan  Jan ez  Rering er  pl . Rere nbe rg  
Sodn ik  Jako b  Seiter

1661/62 
in 1662/63

Ista pri Valv/asorju/.

S/ejni/ z/apisnik/ 7. jul/ija/ 1662.:82 Janez Re-
ringer pl. Rerenberg je bil ta dan že šesto leto 
izvoljen za župana, in sicer z večino glasov. 
Sklenilo se je, da prejema poslej župan poleg 
100 gld županske plače še 25 gld kot notranji 
svetnik. Nadalje se poviša ta vsota vsakemu 
odstopivšemu županu, ki odhaja z dobrim ve-
denjem (mit Wollverhalten abzihen) na 50 gld.

68 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 64, knjiga izdatkov 1661, 
fol. 95.

69 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 64, knjiga izdatkov 1661, 
fol. 43.

70 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 64, knjiga izdatkov 1661, 
fol. 126.

71 * Danes: med Maistrovo ulico in Njegoševo cesto.
72 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 65, knjiga izdatkov 1662, 

fol. 126.
73 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 65, knjiga izdatkov 1663, 

fol. 124.
74 J. V. Valvasor, Die Ehre, knjiga XI, str. 200; A. Dimitz, Geschichte 

Krains IV, str. 25.

S/ejni/ z/apisnik/ 25. jul/ija/ 1662.:83 Za sod-
nika je izvoljen Jakob Seütter.

/Dne/ 14. febr/uarja/ 1662. je bil župan Ro- 
ringer (a Rörenbergh tune tempore consul Lab/a- 
censis/) skupaj z Jurijem Sikstom Schafferjem 
za pričo pri poroki Janeza Regačija z Marijo 
Ledrer, 5. nov/embra/ 1662. župan Reringer 
skupaj s sodnikom (iudice Lab/acensi/) Jako-
bom Seitterjem pri poroki Andreja Perka s He-
leno Aplenec (Applanizin). Zupan Reringer je 
za pričo pri porokah še 21. maja in 11. junija
1663., sodnik Saitter pa skupaj z Gregorjem 
Robido 1. jul/ija/ 1663. pri poroki Marka Ro-
bide z Rozino Gruber. 

bra/ 1660. ustregel pod pogojem, da naloži pri 
deželnih stanovih glavnico, s katere obrestmi 
se bo plačeval odtegnjeni davek. V bodoče pa 
se ne oprosti nobena hiša in zemljišče več.

L/eta/ 1661. se dokončuje mlin v Koleziji, 
sejmarske lope za škofijo se pokrijejo z opeko, 
popravi se tamkajšnje obzidje, zboljšuje se vo-
dovod k vodnjaku na trgu, na novo se napravi 
del bastije na Gradu itd. Bastija se nadaljuje 
tudi 1662. leta.68

1661/62 
in 1662/63

V septembru 1661. l/eta/ daruje mestni svet 
županu Reringerju in Ludoviku Schönlebnu 
dve kupi v skupni vrednosti 345 gld za razne 
njune zasluge. V novembru podari magistrat 
grofici Ursini pl. Blagaj diamantni prstan za 
53 gld za njeno poroko.69

/Dne/ 12. okt/obra/ 1661. je rabelj obgla-
vil in nato upepelil Andreja Turka, »lri je imel 
opraviti s kravo«.70

L/eta/ 1662. obglavi rabelj pri Friškovcu 
Pavleta Paderja, ld je ubil Janeza Vojdeta, in 
šiba njegovega pajdaša Andreja Breda (Wredt) 
od sramotnega odra do Friškovca71 ter ga za 
vedno izžene iz dežele.72

/Dne/ 12. marca 1663. obglavi rabelj pri 
Friškovcu Pavleta Cika.73

L/eta/ 1662. je bil zadušen kmečki upor na 
Kočevskem. Vodje so usmrtili, druge pa izgnali 
iz dežele.74

82 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 32, 1662, fol. 117.
83 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 32, 1662, fol. 130.
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1663/64 
in 1664/65

/Dne/5. sept/embra/ 1663. obglavi rabelj pri 
grmadi Magdaleno Kogaj in jo nato upepeli. 
Isti dan obglavi Jurija Oblaka.75

75 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 65, knjiga izdatkov 1663, 
fol. 124.

76 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 66, knjiga izdatkov 1664, 
fol. 124.

77 Letnici sta pripisani v vezanem tipkopisu.
78 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 96-97; J. Gruden, Zgodovina, 

str. 958.
79 * Oberstleutnant: podpolkovnik.
80 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 66, knjiga izdatkov 1664,

fol. 97.

/Dne/ 30. avgusta 1664. obglavi krvnik Ur-
šo Podlipnik in jo položi na kolo.76

L/eta/ 1664. umrje v Passavu ljubljanski 
škof Oton Friderik grof Buchheim, sledi mu 
novi škof grof Jožef Rabatta iz stare goriške 
rodbine (1664-1683).77 V Ljubljani je bil slo-
vesno sprejet. Njegovo delovanje pa ni ustre-
zalo pričakovanjem.78

L/eta/ 1664. podari magistrat obristlajtnan- 
tu79 Pinerelliju zlato verižico za 113 gld, ker je 
držal svoje vojake v dobri disciplini, ko so bili 
v Ljubljani.80 *

Župan  Jane z  Mari ja  Piškon  
Sodn ik  Jane z  Krst /nik / Dolni čar

1663/64 
in 1664/65

Ista pri Valv/asorju/.

S/ejni/ z/apisnik/ v petek, 6. jul/ija/ 1663.:84 
Za župana je izvoljen Janez Marija Piškon.

S/ejni/ z/apisnik/ na sv. Jakoba dan 1663.:85 
Za sodnika je izvoljen Janez Krstnik Dolničar.

S/ejni/ z/apisnik/ 1665.: V prvi polovici 
1665. l/eta/ je župan Piškon, sodnik pa Dol-
ničar.

Osnutek Dolničar j evega govora na dan sv. 
Jakoba 1664. l/eta/, ko je resigniral na sodni-
ško čast.86

/Dne/ 28. apr/ila/ 1664. se je poročil v stolni-
ci pred pričama županom Jan/ezom/ Marijo Pi- 
škonom (Pischon consule) in g/ospodom/ Jan/e-
zom/ Reringerjem Janez Krištof Hertl s Katari-
no, 27. januarja 1665. pa pred pričama Jan/e-
zom/ pl. Rerenbergom in sodnikom Jan/ezom/ 
Krst/nikom/ Dolničarjem (Dolnizer Judice) Ka-
rel de Giorgio z dev/ico/ Rozino Kordulo.

JANEZ KRSTNIK DOLNIČAR se je ro-
dil 5. jun/ija/ 1626. l/eta/87 v Sentjanškem 
predmestju,88 kjer sta imela njegov oče Gašper, 
po poklicu prvotno čevljar, pozneje pa usnjar 
in trgovec, in mati Katarina, roj. Sobanth, od 
1616. dalje dan/ašnjo/ hišo št. 17 na Sv. Petra 
cesti89 od 1622. pa še Kontelov domec, danes 
drugi sestavni del hiše št. 38 istotam, zabele-
žen v d/avčni/ k/njigi/ od 1640. dalje kot »do-
mec pri križu«. Gašper je umrl menda 1644. 
leta. Njegova vdova se je 29. nov/embra/ 1647.

84 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 33, 1663, fol. 128.
85 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 33, 1663, fol. 141.
86 R von Radies, Familien Chroniken, v: MMK, 1904, str. 12-1-3.
87 R von Radies, Familien Chroniken, v: MMK 1903, str. 26, 146 (* na 

str. 1 46 se kot njegov rojstni in krstni datum omenja 6. junij 1626). 
* V literaturi se kot rojstni datum omenja tudi 7. junij 1 626 in da 
se je Gašperjeva vdova poročila z Andrejem Cvekom »na dan sv. 
Katarine«, to je 25. novembra 1647. V vezanem tipkopisu je pripi-
sano: glej življenjepis tudi: R von Radies, Eine krainische Gelehrten- 
Familie, v: Blätter aus Krain, 1863, letnik 7, št. 47, str. 183; št. 49, 
str. 190 ter št. 51, str. 199.

88 * Danes: Šentpetrskem.
89 * Danes: na Trubarjevi cesti. V vezanem tipkopisu je na robu še 

pripisano: »ki sta jo to leto postavila« in nečitljivo naveden vir: # 
Ziegl (Riegl?)-Reg.
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oročila z Andrejem Cvekom, pa je že čez dve 
leti (30- januarja 1650.) umrla.

Dvajsetletni sin Janez Krstnik Dolničar je 
odpotoval 5. jun/ija/ 1646. na Dunaj in stopil 
7 iul/ija/ v službo pri dr. Hallerju, kjer je ostal 
jo 15- jun/ija/ 1647. Od 30. jun/ija/ 1647. do 
konca oktobra 1648. je bil zaposlen za letnih 
60 gld P™ s°lnem uradniku (Salzambtman) 
Pucu (Putz) na Dunaju, od koder je s svojim 
predstojnikom obiskal bližnja mesta, med dru-
gim Bratislavo. /Dne/ 4. nov/embra/ 1648. se 
je vrnil v Ljubljano. Tam se je 9. marca 1648. 
zaročil, 22. junija pa poročil z 19-letno hčer-
jo župana Schönlebna Ano, ki je imela 300 
gld dote, 300 gld zaženila (Widerlag), 200 gld 
donacije. Deset mesecev kasneje mu je umr-
la mati, ki je zapustila njemu in njegovi sestri 
Marjeti,90 poročeni Verderher (t 15. avg/usta/ 
1652.) - Verdernerji so bili pozneje popleme- 
niteni pl. Erbergi - pristavo »pri znamenju«, 
hišo v dan/ašnji/ Florijanski ulici 69' (mate-
rina last od 1640. l/eta/) ter hišo na dan/aš- 
njem/ Starem trgu št. 12. V tej hiši plačuje 
1651-1664 hišni (4 gld) in tudi obrtni davek 
(3-12 gld). Janez Krstnik Dolničar je nadalje 
posedoval travnik pri Rudniku92 in Schönleb-
novo pristavo pred Pisanimi vrati.93

90 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 27, 1651, fol. 73.
* Danes: Gornji trg 6.

92 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 31, 1660, fol. 91.
93 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 37, 1668, fol. 51; Sl ZAL UU

488, Cod. XVII, t. e. 441, knjiga 35 a, 1651, * Am Altenmarkt (*

L/eta/ 1651. je bil kot meščanov sin sprejet 
brezplačno v meščansko zvezo.94 Že naslednje 
leto o sv. Jakobu je bil izvoljen v zunanji svet,
5. maja 1654. za nižjega špitalskega mojstra, 
31. maja 1655. potrjen v tem svojstvu še za 
eno leto, na dan sv. Jakoba, ko je bil star komaj 
30 let, pa izvoljen za notranjega svetnika. Pri 
izvolitvi je bil odsoten po opravkih na Ptuju. 
V 1/etih/ 1659-1661 (vključno) je višji m/estni/ 
blagajnik, 1663/64, 1664/65 (vključno) ter 
1667/68-1669/70 (vldjučno) mestni sodnik, 
od 2. sept/embra/ 1672. do sv. Marjete 1676. 
in od sv. Marjete 1679. do sv. Marjete 1682. 
ter končno od julija 1692. do smrti pa župan.

/Dne/ 9. marca 1665. je kupil od Jurija 
Dienstmana hišo tik rotovža - sedaj Mestni trg

zadnji citat izkazuje, da je bil plačan hišni davek).
V vezanem tipkopisu je pripisana navedba vira: ZAL, Sl ZAL LJU 
488, Cod. XIII, škatla 56, knjiga prihodkov 1651, fol. 65.
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2 - in se tudi tjakaj preselil. Za 1/eto/ 1665. je 
tu plačal za 20 gld obrtnega davka. Od 1670. 
dalje ima tudi hišo na Rebri (danes št. 7).

/Dne/ 31. dec/embra/ 1688. ga je cesar Leo-
pold povzdignil v plemiški stan. Zena mu je 
umrla 29. okt/obra/ 1690., sam pa 24. okt/obra/
1692., star 67 let. Pokopali so ga ob ogromni 
udeležbi 26. okt/obra/ ob 4. /uri/ popoldne v 
stolnici v kapeli Rešnjega telesa poleg žene.’5 
V svoji oporoki 20. sept/embra/ 1691 je volil 
beneficiju sv. Jurija v stolnici 500 gld s tem, da 
se bere letno zanj in za sorodnike 24 maš, 25. 
okt/obra/ pa zadušnica.95 96

95 J. Erker, Johann Anton Thalnitscher, v: Corniola, 1914, str. 152.
96 Stavek in navedba vira (ZAL, Sl ZAL LJU 1, t. e. 9) sta pripisana v 

nevezanem tipkopisu.
97 Slika v: J. Gruden, Zgodovina, str. 1048.
98 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 92, knjiga izdatkov 1699, 

fol. 35.
99 E. H. Costa, Die Ehre Krain's, v: MHVK, 1856, str. 53.
00 Njegovi spisi v: V. Steska, Dolničarjeva »Bibliotheca«, v: IMK, 1 900, 

str. 147; A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 126-127. V vezanem 
tipkopisu je pripisana literatura: R von Radies, Eine krainische Ge- 
lehrten-Familie, v: Blätter aus Krain, 1 863, letnik 7, št. 48, str. 1 88; 
št. 49, str. 190 in A. Müllner, Eine falsche »römische« Inschrift, v: 
ARGO, 1892, št. 2, str. 38-39.

01 * Danes: Gornji trg.

Od njunih šestih otrok se je naj starejša Ana 
Katarina, roj/ena/ 27. sept/embra/ 1650., po-
ročila 1. okt/obra/ 1668. z Blažem Snedicem 
(Schnediz), Ana Rozalija, roj/ena/ 5. maja
1658., pa 15. sept/embra/ 1678. z Janezom Jo-
žetom pl. Gajoncelom. Sin dr. Janez Gregor, 
roj/en/ 12. marca 1655.,97 je od nov/embra/ 
1675. študiral pravo v Ingolstadtu, se 13. fe-
bruarja 1684. poročil v Ajmanovem gradu pri 
Škofji Loki z Marijo Viktorijo pl. Saneti. Bil 
je ljubljanski mestni pisar,98 od 1694. mestni 
sindik, tajnik vicedomskega urada,99 soustano-
vitelj Academiae operosorum z imenom Provi-
dus, ljubljanski krajevni kronist.100

Njegov mlajši brat Janez Anton, roj/en/ 9. 
februarja 1662., l/eta/ 1685. dr. theol. v Rimu, 
pozneje tajnik škofa Žige Krištofa grofa Her-
bersteina, nato generalni vikar, 1700. stolni 
dekan, 1712. deželni odbornik, član Akade-
mije »operosorum«. Sezidal je novo stolnico, 
semenišče, podpornik vede in umetnosti. Bo- 
goslovski pisatelj. Umrl je 19. aprila 1714.

Hišo v Florijanski ulici101 (št. 6) je l/eta/ 
1705. kupil od Dolničar j evih dedičev pek Ja-
nez Kozlevčar, ona na Starem trgu (dan/ašnja/ 
št. 12) je bila z letom 1665. že last Adama Flo-
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rijančiča, pristavo »pri križu« na Sv. Petra cesti 
z dvema vrtovoma zraven in njivo imenovano 
Luka Hrovatovo, je 5. januarja 1693. prodala 
županova hči Ana Rozalija pl. Gaionzell svoje-
mu bratu dr. Janezu Gregorju pl. Dolničarju za 
1400 gld. Zupanovo rojstno hišo (Sv. Petra c/es- 
ta/ 17)102 je do 1662. posedoval njegov očim, 
mestni nastavitveni mojster Andrej Cvek, 10. 
marca 1679. pa jo je od njegovih dedičev kupil 
Franc pl. Zergollern. Hiša na Rebri pride l/eta/ 
1697. v last čuvaja Janeza Jurija Jurkoviča. 
Najdlje je ostala v lasti Dolničarjeve rodbine 
hiša na Mestnem trgu (št. 2). /Dne/ 11. dec/em- 
bra/ 1692. se je vanjo vselil dr. Janez Gregor 
Dolničar (od 1696. Thallnitscher) pl. Thal- 
berg, ki ostane tu do smrti. Do l/eta/ 1759. je 
lastnik Jožef Anton Tobija pl. Thalberg, nato 
preide v last ljubljanskih Idarisinj, od 1760. 
do 1780. pa je hiša mestna. Mesto jo je kupilo 
od klaris za 4600 gld.

102 * Danes: Trubarjeva cesta 17.
103 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 34, 1665, fol. 1 22.
104 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 34, 1665, fol. 131.
105 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 31, knjiga prihodkov 1618, 

fol. 112.

9. Grb in podpis župana janeza Marije Piškona.

v

Zupan  Janez  Marij a  Piškon  
Sodnik  Luka  Stren er  (Stre ner )

1665/66 1665/6681

Ista pri Valv/asorju/.

S/ejni/ z/apisnik/ v petek, 10. jul/ija/ 1665.:103 104 104 
Za župana je z vsemi glasovi že tretje leto 
izvoljen Jan/ez/ Mar/ija/ Piškon.

S/ejni/ z/apisnik/ 25. jul/ija/ 1665.:'04 Za sod-
nika je izvoljen Luka Strener.

/Dne/ 1. marca 1666. sta bila priči pri poro-
ki Boštjana Križaja z Marijo Bezlaj v stolnici 
župan Janez Marija Piškon (Piscon consule) in 
Jan/ez/ Reringer pl. Rerenberg.

LUKA ŠTRENAR (Strener, Strenner) je sin 
trgovca in krčmarja Janeza Strenarja, ld je bil 
sprejet za meščana v marcu 1618. za takso 
10 gld,105 potem, ko se je 14. jan/uarja/ 1618. 
poročil s Katarino Hofar v Šenldavžu. /Dne/
6. maja istega leta je bil Janez za pričo Juriju 
Malnerju, ki se je istotam poročil z Jero Stre-

1 V vezanem tipkopisu je pripisana literatura: R von Radies, Die 
Garnisionen, v: ARGO, 1893, št. 1, str. 8-9. * Radics v tem pri-
spevku omenja, da je bila četa Piccolominijevega polka leta 1666 
v Ljubljani, ki pa se je avgusta istega leta pod podpolkovnikom 
Erdlmannom »zaradi dednega sovražnika« umaknila proti Radgoni 
(Radkersburg).



nar, bržčas njegovo sestro. Janez Štrenar je 
točil med letoma 1619-1626 vipavca, terana, 
mošt in žganje v lastni hiši pred vicedomskimi 
vrati (danes južna tretjina hiše št. 6 v Wolfovi 
ulici, tik št. 8).

Luka S/trenar/ se v m/estnih/ s/ejnih/ z/apis- 
nikih/ prvič navaja 1636. 1/eta/,106 ko je mestni 
svet sklenil, da se tistih 400 gld očetove dedi-
ščine, ki mu jih je bil Janez Cornian še dolžan, 
shrani v skrinjici na rotovžu. Meščanstvo je 
zadobil najbrž 1640. leta. Odtlej pa do vključ-
no 1643. se tudi navaja v d/avčnih/ k/njigah/ 
kot lastnik očetove hiše v dan/ašnji/ Wolfovi 
ulici. Z letom 1642. začne trgovino kot na-
jemnik v Piškonovi hiši na voglu dan/ašnje/ 
Čevljarske ulice in Novega trga (Novi trg 6), 
okoli 1646. preseli prodajalno v hišo brivca 
Schmeidla (danes južna polovica št. 2 na Jur-
čičevem trgu). Veta/ 1652. je v lastni, nekoč 
Ungerkovi hiši, sedaj Zidovska ul/ica/ 5, ld jo 
1665. proda vrvčarju Francu Lau-u. Od trgo-
vine je plačeval povprečno po 12 gld obrtnega 
davka na leto, proti koncu pa vedno manj (1/e-
ta/ 1665. samo še 2 gld). L/eta/ 1651.107 ga terja 
tržaški magistrat preko ljubljanskega za 134 
gld, ld jih je še dolžan Tržačanu Jan/ezu/ Krst/ 
niku/ Vergineju.

106 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 257.
107 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 27, 1651, fol. 193.
108 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 28, 1653, fol. 17, 61,99.
109 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 28, 1653, fol. 21, 148.

Luka Strener je bil zet znanega zidarja Ab- 
bondija Donina, ki je umrl 1651. leta. Deset 
let prej (24. nov/embra/ 1641.) se je Luka po-
ročil z gospodično Uršulo Bundyn, pred pri-
čama Dominikom Brogiolom (Wrignioli) in 
Jurijem Prunerjem. Njegov svak je bil Lovro 
Lampertič, poročen z Doninovo hčerjo Mari-
jo, in menda tudi kositrar Tomaž Kolanko.108 
Štrenar je bil oskrbnik Doninove zapuščine, h 
kateri je spadala tudi kmetija pred Nemšldmi 
vrati.109

Na sv. Jakoba dan 1651. je bil izvoljen v zu-
nanji svet, 1/eta/ 1654. in 1655. je nižji m/estni/ 
blagajnik, o sv. Jakobu 1658. postane notran-
ji svetnik ad dies vitae, med letoma 1662-64 
(vključno) je višji m/estni/ blagajnik, med leto-
ma 1665/66 in 1666/67 mestni sodnik.

Koncem 1664. ali v začetku 1665. je kupil 
od Sebastijana pl. Sitzenhaimba hišo Janeza
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Mazolla (danes Jurčičev trg 3).110 To hišo je 11. 
aprila 1687. kupil iur. utr. dr. Franc Jakob pl. 
Erberg. S 1666. letom se v d/avčni/ l</njigi/ be-
leži Strener tudi kot lastnik Doninove biše v 
Križevniški ulici (danes št. 6).’11

110 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 34, 1665, fol. 65, 1 54.
11 * Danes: Križevniška ulica 5.

112 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 63, knjiga izdatkov 1660, 

fol. 40.
113 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 41, 1672, fol. 28.
114 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 45, 1677, fol. 93, 100, 105, 

147.
115 R von Radies, Alte Häuser II, str. 84.
116 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 35, 1666, fol. 116.
1,7 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 35, 1666, fol. 132.

Isto leto se je poročila Strenerjeva hči. Ma-
gistrat ji je podaril zlat prstan, kupljen pri zla-
tarju Janezu Kuchu za 23 gld 53 kr 3 pf.112

L/eta/ 1672. je prišel v hud spor z zunanjim 
svetom in občino zastran presežka prejemkov 
nad izdatki, ko je bil višji mestni blagajnik in 
naldadnik za vino. Ker ni poravnal računa, so 
mu grozili s tožbo.113 Čeprav je bil dosmrtni 
notranji svetnik, se do svoje smrti ni udeležil 
nobene seje več. Ko so mu za neplačani dolg 
zaplenili celò pohištvo, je 1/eta/ 1677. ponudil 
magistratu v plačilo svojo hišo v Križevniški 
ulici.114 Po dolgem natezanju je prišlo na tem 
temelju do poravnave in od 1679. dalje pa vse 
do pribl/ižno/ 1767. je lastnik te hiše meščan-
ski špital. Luka Strener je umrl med 1678. in 
1682. letom. Morda je njegova hči opatica 
ljubljanskih klaris Marija IGara Strenner, ld 
se 1/eta/ 1686. imenuje kot naslednica opatice 
Marije Lukančič.115 116

v

Zupa n  Janez  Rering er  pl . Rerin berg  
Sod nik  Luka  Stre ne r

1666/67

Tudi pri Valv/asorju/.

S/ejni/ z/apisnik/ v petek, 9. jul/ija/ 1666.:’16 
Po odstopu Jan/eza/ Marije Piškona je izvoljen 
za župana Janez Reringer pl. Rerinberg.

S/ejni/ z/apisnik/ na sv. Jakoba dan 1666.:’17 
Mestni sodnik je zopet Luka Strener.

1666/67

/Dne/ 1. sept/embra/ 1666. obglavi rabelj 
Janžeta Kopušarja in ga položi na kolo.82

/Dne/ 1. februarja 1667 umrje v Ljubljani in 
je pokopan v frančiškanski cedevi znameniti 
hrv/ašld/ frančiškan Pavel Jančič.83

82 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 67, knjiga izdatkov 1666, 
fol. 124.

83 Stavek in navedba literature (R. Lopašic, Karlovac, str. 118) sta pri- 
pisana v vezanem tipkopisu.
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Od srede jul/ija/ 1667. 
do srede jul/ija/ 1670.

/Dne/ 31. avg/usta/ 1667. obglavi rabelj pri 
Friškovcu84 Jurija Robka,85 8. februarja 1668. 
pa obglavi pri sramotnem odru Alenko Bezja-
kovo, pri sežigališču obglavi isti dan Martina 
Jermana in upepeli truplo skupaj s kravo.86

84 * Danes: med Maistrovo ulico in Njegoševo cesto.
85 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 68, knjiga izdatkov 1667, 

fol. 124.
86 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 68, knjiga izdatkov 1668, 

fol. 124.
87 J. V. Valvasor, Die Ehre, knjiga XI, str. 675-685; A. Dimitz, Geschi- 

chte Krains IV, str. 69.
88 Stavek in navedba literature (I. Steklasa, Ivan Vajkard Turjaški, v: 

LMS, 1897, str. 108) sta pripisana v vezanem tipkopisu. Ob robu 
je še en pripis: Glej o vojaštvu R von Radies, Die Garnisionen, v: 
ARGO, 1893, št. 1, str. 8.

89 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 69, knjiga izdatkov 1669, 
fol. 95.

90 J. V. Valvasor, Die Ehre, knjiga XI, str. 725.
91 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 71, knjiga izdatkov 1671, 

fol. 120.
92 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 71, knjiga izdatkov 1671, 

fol. 95; škatla 72, knjiga izdatkov 1672, fol. 95.

L/eta/ 1667. je predložil deželni glavar Vol- 
benk Markovič poročilo o tem, kako naj bi se 
napravil prekop med Gradom in Golovcem in 
izsušilo Barje. Poročilo se je strinjalo s predlo-
gom iz l/eta/ 1554., doživelo pa je isto usodo.87

V dec/embru/ 1668 se je naselil v Ljubljani s 
ces/arskega/ dvora pregnani bivši vplivni mini-
ster Ivan Vajkard Turjaški.88

L/eta/ 1669. so popravili zidovje pri Samo-
stanskih vratih in hišo šolnika pri Šenldavžu.89

/Dne/ 29. dec/embra/ 1669. se je čutil v 
Ljubljani nenavadno močan potres.90

1670/71 
in 1671/72

/Dne/ 15. aprila 1671. je rabelj obglavil pri 
Sv. Krištofu Marino Strembljevko in obesil 
Janžeta Hlačuna.91

L/eta/ 1671. so napravili nov stolp pri Vice-
domskih vratih. Stal je 1534 gld.92

Župan  Jane z  Rerin ger  pl . Reri nber g  
(od okt/obra/ 1669. kot poslovodeči 
podžupan Janez Marija Piškon) 
Sodn ik  Jan ez  Krst /nii </ Dolni čar

1667/68, 
1668/69 
in 1669/70

Pri Valv/asorju/ ž/upan/ Reringer, s/odnik/ Dol-
ničar.

S/ejni/ z/apisnik/ 1667.: Celo leto je župan 
Reringer. /Dne/ 6. jul/ija/ 1668. je isti izvoljen 
za župana za tretje leto, v petek, 12. jul/ija/ 
1669. pa soglasno za četrto leto.

S/ejni/ z/apisniki/ 25. jul/ija/ 1667., 1668. in
25. julija'18 1669.:119 Vsa tri leta je za sodnika 
izvoljen Dolničar. - Pri Dolničarjevem odsto-
pu 25. jul/ija/ 1670. mu je držal lep nagovor 
v imenu zunanjega sveta Janez Jurij Kapus.120

Župan  Jan ez  Mari ja  Pišk on
(do konca avg/usta/ 1672.)
Sodnik  Jane z  Jernej  Bosio

1670/71 
in 1671/72

Ista pri Valv/asorju/.

S/ejni/ z/apisnik/ v petek, 11. jul/ija/ 1670.:121 
»Danes je bil gospod Janez Marija Piskon kot 
bivši vice izvoljen za pravega župana in se je 
pri tem sklenilo, naj bi v bodoče nihče ne bil 
lahko na županskem mestu čez tri leta {das auf 
khünjftige Zeiten nicht Laicht beym dem Burger-
meisterlichen ambt über drey Jahre lang Erhalten 
werden solle) - kakor se je to zgodilo z gospo-
dom Reringerjem - in da se drugim svetnikom 
ne lorati napredovanje, marveč se lahko vsak-
do po pravici in zaslugi poviša.«

V petek, 10. jul/ija/ 1671.122 je bil Piškon so-
glasno zopet izvoljen za župana.

118 * Pravilni datum je 22. julij.
119 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 36, 1667, fol. * 141'; knjiga

37, 1 668, fol. 11 8; knjiga 38, 1669, * fol. 130.
120 J. V. Valvasor, Die Ehre, knjiga VI, str. 359.
121 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 39, 1670, fol. 82.
122 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 40, 1671, fol. 112.



KRONIKA 63

S/ejni/ z/apisnik/ na sv. Jakoba dan 1670.:'23 
Novi mestni sodnik je Janez Jernej Bosio, isti 
je zopet izvoljen na sv. Jakoba dan 1671.123 124

123 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 39, 1 670, fol. 89.
124 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 40, 1671, fol. 118.
125 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 38, 46, 144; Sl

ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 24, knjiga prihodkov 1 612, * fol. 78.
126 * Verjetno: Freystadt.
127 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 144, 145.
128 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 226.
129 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 259.

/Dne/ 11. maja 1671. sta pri poroki Tomaža 
Stanarja z Marijo Rubida v stolnici za pričo 
Jan/ez/ Jer/nej/ Bosio »indice huius civ/itatis/» in 
Gregor Staudach.

JANEZ JERNEJ BOSIO (Bossio, Wo sia) je sin 
trgovca s suknom Jerneja Bosia, po rodu Laha, 
lei je bil sprejet v meščansko zvezo 16. marca 
1612. proti visoki pristojbini 50 gld.125 Že dva 
dni prej je bil Jernej Bosio skupaj z županom 
Bernardinijem postavljen za oskrbnika zapu-
ščine po Andreju Alexandrinu, s katerim je bil 
verjetno kaj v sorodu ali svaštvu. Njegovi ženi 
je bilo ime Marija. Trgovino je imel od 1612. 
v lastni, prej Alexandrinovi hiši (danes Mestni 
trg 13) in je za tri leta plačal 100 gld obrtnega 
davka. Trgoval je daleč po Avstriji. Tako se mu 
je pripetilo, da so mu že 1612. leta na sejmu 
v Freystattu (menda v Šleziji)126 ukradli 1100 
gld lastnega denarja in 109 gld denarja, Id mu 
ga je zaupal Pavel Ciriani.127 Jernej Bosio je 
umrl v drugi polovici avgusta ali prve dni sep-
tembra 1616. l/eta/v Admontu.128

/Dne/ 16. marca 1672. obglavi rabelj Jakoba 
Vesela (West?) pri sramotnem odru.93

/Dne/ 7. jul/ija/ 1672. položi škof Rabatta 
temeljni kamen za cerkev sv. Florjana.94 Po 
Grudnu se je to zgodilo že 1671. l/eta/.95

L/eta/ 1672. so napravili na Viču namesto 
podrtega nov jez.96

/Dne/ 18. jul/ija/ 1672. ob 9. zvečer je silen 
vihar izruval starodavno lipo za Šenldavžem 
in jo je vrgel proti glavni ulici.97

Trgovino sta prevzela njegova brata Zuan 
Marija in Inocenci j. Proti njima se je 3. nov/em-
bra/ 1616.129 pritožila vdova Marija, da v pro-
dajalni ni bilo vse po pravici popisano in da 
jo je njuno sovražno vedenje pognalo iz hiše 
k njeni materi. Inventura je bila napravljena v 
škodo dediča, ki ga pričakuje. Ni bilo popisa-
no blago, ki ga je za več tisoč goldinarjev v Žu-
žemberku, v Šmartnem pri Litiji in na Vačah. 
Ko jo je župan Bernardini poklical predse, se je 
pokazalo, da ne more vztrajati pri vseh svojih 
trditvah, zato ji je vrnil vlogo, da jo popravi.

Jernejev brat Janez (Zuan) Marija je zadobil 
meščanstvo v drugi mestni pravdi 1617. Ve-
ta/ za sprejemnino 40 gld. Trgovino je imel v 
bratovi hiši (Mestni trg 13) od leta 1616. do 
1640. L/eta/ 1623. je plačal kar 641 gld 48 kr

93 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 72, knjiga izdatkov 1672, 
fol. 114. Navedba literature (R von Radies, Die Garnisionen, v: 
ARGO, 1893, št. 1, str. 8-9) je pripisana v vezanem tipkopisu.

94 A. Jellouschek, Nachrichten, v: MHK, 1859, str. 60.
95 J. Gruden, Zgodovina, str. 959.
96 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 72, knjiga izdatkov 1672, 

fol. 95.
97 J. V. Valvasor, Die Ehre, knjiga XI, str. 725.
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obrtnega davka. Verjetno je on tisti Bosio, ki je 
v 17. stoletju zalagal kranjske deželne stanove 
z laškim, angleškim in iglavskim blagom.130 L/e. 
ta/ 1622. je kupil Auerspergovo hišo v današ-
nji Florjanski ulici št. 4,131 ki so jo nato 1643 
l/eta/ njegovi dediči prodali Janezu Jovankovi- 
ču. L/eta/ 1630. je kupil litijski grad od Dani-
jela pl. Wernegkha Raškega in ga proti precej-
šnjemu naplačilu že 30. avg/usta/ istega leta 
zamenjal z Janezom Adamom Kirchberger jem 
za grad Lanšprež.132 Istega leta pride v last Mo- 
skonove hiše, danes Mestni trg 25, kjer pa ni 
imel prodajalne. L/eta/ 1635. se omenja mlin 
na Visokem (na Visokim), ld ga je prodal Valen-
tinu Koprivniku iz Slovenske Kaplje (aus der 
Windischen Capi).'33 L/eta/ 1636. postane last-
nik hiše na Starem trgu, dan/ašnja/ št. 22, ld 
jo je od dedičev kupil Jurij Bertaš l/eta/ 1651.

130 # IMK 1 899, 25. * R von Radies, Wirtschaftlishes, v: Schumi, Archiv, 

str. 301, 145, 147.
131 * Danes: Gornji trg 4.
132 J. V. Valvasor, Die Ehre, knjiga XI, str. 329. * Na tej strani je v ve-

zanem tipkopisu na robu pripisano: Bosio, Zgodov/inski/ zbornik, 
1 907, 897. Vendar se citirana literatura nanaša na Janeza Jakoba 
Bosia in je zato navedena pri njegovem opisu pod opombo 140.

133 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 356.
134 * Danes: Breg 14.

O sv. Jakobu 1636. je bil Zuan Marija izvo-
ljen v zunanji svet. Umrl je 1641. l/eta/. Nje-
govo zapuščino so popisali 6. avg/usta/ 1641. 
»v hiši na trgu, kjer stanuje deželni oskrbnik 
(Landtsverwalter)«, t.j. dan/ašnji/ Mestni trg
25, v hiši pri mostu ali na Tranči (Comaun) - 
Mestni trg 13 - ter v hiši Mihe Žlebnika. Za 
njim je dedoval brat Jožef.

Jožef Bosio je dobil meščansko pravico 
1619. l/eta/ za 40 gld. Med letoma 1619-21 
je imel trgovino v Gajoncelovi hiši na Bregu 
(danes št. 12),134 1622-23 v hiši dedičev po 
Francescu Pelicerolu (danes Mestni trg 23). 
Sele 1635. ga najdemo zopet vpisanega v 
d/avčni/ l</njigi/ in sicer zopet pri italijanski 
hiši dedičev po Eliji Andrijanu (danes Me-
stni trg 26), kjer ostane do 1640. leta. V letih 
1642. in 1643. je v Jernejevi hiši (Mestni trg 
13), kjer plača 50 oz. 30 gld obrtnega davka. 
L/eta/ 1645. kupi omenjeno Andrijanovo hišo, 
ld je tedaj bila le tista polovica dan/ašnje/ Kri- 
sperjeve hiše (Mestni trg 26) tik št. 25. Dne
26. februarja 1650. se je Jožef Bosio, ki je med 
tem zadobil plemstvo, oženil z Ivano Katarino 
pl. Pregl. Naslednje leto se mu je 22. februarja
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Tožef je bil tri leta lastnik gradu Klevišče, ld

dila hči Marija Sidonija, kasnejša pl. Wazen- 
, g (f 7. avg/usta/ 1674.), očetova univerzal- 

• 135„a dedinja.
-r _ Kil tri lf*tq  lcictnilr crrarlii ccp  Iri

V Šentjanškem predmestju (danes Sentpetr- 
skem), nekje med dan/ašnjo/ št. 17 in 41 na 
Sv. Petra cesti138 se v d/avčni/ l</njigi/ 1635-36 
beleži Bosijeva pristava.

142 25'
42 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 37, 1 668, * fol. 28'.

L/eta/ 1650. je skupaj s svojim nečakom, 
poznejšim županom, član zunanjega sveta, 
o sv. Jakobu 1658. pa prideta oba v notranji 
svet. Isto leto139 je zaprosil magistrat, da mu 
popravi hišo na trgu, kjer je stanoval in mu 
jo je močno poškodoval polkovnik Nicolai. 
Sklenilo se je, naj si višji in nižji m/estni/ bla-
gajnik ogledata škodo in poročata magistratu. 
Od 1660. dalje je več let višji špitalski mojster. 
Umrl je 16. marca 1669., star 83 let (!).

Četrti brat Inocencij Bosio plača za pre-
jeto meščansko pravico 20. maja 1623. kar 
100 gld.140 Poročen je bil z Marjeto, s katero 
je imel dva sinova: Janeza Krstnika, roj/ene- 
ga/ 10. februarja 1628., in Janeza Jakoba, roj/ 
enega/ 12. marca 1629. Od 1626. do 1628. je 
Inocencij B/osio/ vpisan z obrtnim davkom v 
bratovi hiši na Mestnem trgu 13. Njegov sin 
Janez Jakob je l/eta/ 1647. študiral na salzbur-
škem vseučiteljišču,141 9. februarja 1654. se je 
poročil z vdovo Marjeto pl. Dienstman, roj/ 
eno/ pl. Maisrembl - z ženo je stanoval v Meis- 
remblovi hiši, danes Mestni trg 4142 - po njeni 
smrti pa 10. sept/embra/ 1668. z vdovo Marijo 
Ano Neuriser, roj/eno/ pl. Widerkher. Ta mu je 
prinesla v doto »vrt na Poljanah z leseno hiši-
co« (danes Na stolbi 4), Widerkherjev domec 
in vrt blizu tam (danes Lončarska steza 4). Za 
hišo na Novem trgu (danes št. 6, del tik št. 2 
v Čevljarski ulici), ld je bila prej Neuriserjeva, 
se je morala vdova Janeza Jakoba vse do 1701.

ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 40, 1671, fol. 1 6.
J- V. Valvasor, Die Ehre, knjiga XI, str. 305.

138 J- V. Valvasor, Die Ehre, knjiga XI, str. 659.
Danes: Trubarjeva cesta.

)4’ ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 29, 1658, fol. 28.

ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 37, knjiga prihodkov 1623,
141 foL 98'

1 # IMK 1895, 25. * R von Radies, Kranjski dijaki, v: IMK, 1899, str.
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l/eta/ tožariti z vdovo Katarino Krneč143 144 145 in se 
šele z 1701. 1/etom/ beleži v d/avčni/ k/nj igi/ kot 
njena lastnica. Janez Jakob je 1673. kupil hiše 
na Mestnem trgu (danes št. 3), okoli 1687. pa 
od Katarine Buseth, roj/ene/ baronice Gallen, 
vdove Ref figger, grad Lukovec pri Brezovici. 
Jan/ez/ Jak/ob/ pl. Bosio je umrl 1693. l/eta/,14: 
vdova Marijana pa šele 2. oktobra 1705., stara 
64. let.

143 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 50, 1695, fol. 8.
144 J. V. Valvasor, Die Ehre, knjiga XI, str. 353. V vezanem tipkopisu jč 

pripisana literatura: J. Novak, Zgodovina brezoviške, v: ZZ, 1907 
str. 897. * Povezava z opombo 1 28; * Janez Jakob Bosio se je rodi 
v Ljubljani 1 2. marca 1 629 (A. Koblar, Ljubljančani 1 7. stoletja, v: 
IMK, 1900, str. 184).

145 * ARS, Sl AS 309, t. e. 9, fase. V, št. 29.
146 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 167, 202.
147 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 25; knjiga 27.

1651,fol. 107, 131, 162.
148 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 28, 1653, fol. 82, 92, 162.
149 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 28, 1653, fol. 155, 162.

V krstnih maticah se navaja še Janez Dona-
to Bosio, ld je zadobil meščanstvo 1642. l/eta/ 
za takso 30 gld. Tudi ta je bil član trgovske hi-
še Bosijev, ki je na veliko kupčevala s sulcnom, 
in se beleži 1648-53 z obrtnim davkom 6 gld v 
hiši na Mestnem trgu (danes št. 13). Zena Ma-
rija Magdalena mu je 27. jul/ija/ 1649. rodila 
sina Janeza Jakoba. Janez Donat je bil zunanji 
svetnik od 1651. do 1653., ko je umrl.

O Jernejevem sinu Janezu Jerneju Bosiu be-
remo prvič v s/ejnem/ z/apisniku/ 1636. Dotlej 
je bil 12 let na hrani in stanovanju pri zakon-
cih Legat, ld nista imela otrok. Imel je smolo, 
da si je to leto že drugič zlomil levo roko.146

Dolgo let se je pravdal s svojima stricema 
in zaporednima skrbnikoma Janezom Marijo 
in Jožefom.147 Slednjič je zahteval plačilo 5000 
gld, ki mu jih je zapustil stric Janez Marija. 
Sele 1653. l/eta/ je bil Jožef obsojen, da mora 
plačati vsoto z obrestmi od 31. marca 1642. 
dalje.148 Sicer pa sta Jožefa tožila pri mestnem 
sodišču tudi nečak Janez Jakob in Janez Donat 
za imovinske zadeve.149 Kot meščanov sin je 
Janez Jernej B/osio/ zadobil l/eta/ 1647. meš-
čanstvo brezplačno, potem ko je bil že tri in 
pol leta (od 29. okt/obra/ 1643.) poročen z gos-
podično Ano Marijo pl. Bizjak (Wissiak). Pri 
tej poroki sta bila za pričo Ludovik Angelati in 
Jožef Bosio. /Leta/ 1650. je prevzel v popolno 
last očetovo hišo (Mestni trg 13), kjer je že od 
1645. /leta/ plačeval obrtni davek po 3 gld.
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L/eta/ 1650. je zunanji svetnik, l/eta/ 1653. 
v istem svojstvu tudi mestni mojster za nasta-
nitev vojaštva.150 O sv. Jakobu 1658. je izvoljen 
v notranji svet. /Med letoma/ 1652-1656151 je 
niestni registrator z letno plačo 36 gld. Sledi 
jnu Miha Zinser, ki prejema samo po 25 gld. 
po smrti pisarja Lud/vika/ Agnelatija je postav-
ljen Bosio za mestnega pisarja (od 1674. ime-
novanega tudi syndicus) z letno plačo 364 gld 
in ohrani to mesto, čeprav je bil vmes tudi sod-
nik (1671/72 do sv. Jak/oba/ 1674.)152 ter župan 
(1676/77 do vključno 1678/79 in 1682/83 do 
vldjučno 1687/88), vse do konca 1692. l/eta/. 
Sodni zapisniki so pisani z njegovo zelo lepo 
pisavo, 1691. pa jih piše že mnogo okornejši 
registrator Janez Lenart Bobež (Wobesch), ld 
prevzame pisarsko službo po Bosiu l/eta/ 1693. 
Tudi Bobež je istočasno notranji svetnik.

/Dne/ 6. septembra 1663. je umrla žena Ja-
neza Jerneja Bosia Ana Marija v 42. letu, ki 
mu je rodila dve hčeri Marijo Sidonijo in Suza-
no. Obe sta se poročili na isti dan (3. nov/em- 
bra/ 1668.), Marija (t 27. sept/embra/ 1692.) z 
Janezom Marijo pl. Menegaglio, Suzana pa z 
bratrancem Janezom pl. Bosijem. Za pričo sta 
jima bila župan Reringer in očetov stric Jožef 
Bosio.

Mestni blagajnik Jurij pl. Bežek (Wesekh) ji-
ma je osebno izročil par srebrnih priborov kot 
dar magistrata, vrednih 24 tolarjev ali 42 gld 
40 kr (ukaz magistrata 25. okt/obra/ 1668.).153

Na Novo leto 1693. se Janez Jernej Bosio še 
beleži med petimi člani računske komisije, ne 
udeleži pa se nobene seje več. Umrl je menda 
v februarju. V poned/eljek/, 2. marca 1693. se 
že oglaša njegova vdova Katarina.154

/Dne/ 24. jun/ija/ 1693. se je poročil Janez 
Inocencij Bossio - morda Jernejev sin - z go-
spodično Ano Izabelo Portner.

’so,
ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 28, 1 653, fol. 1 6.
V vezanem tipkopisu jfe letnica popravljena na 1650 (namesto 
1652) in pripisana navedba vira: ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII,

152 ^°tla 56, knjiga izdatkov 1 651, fol. 21.
V vezanem tipkopisu so popravljene letnice na: 1670/71 ter do

153 ?73-

ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 68, knjiga izdatkov 1668,
154 škatla 69, pobotnica 1668, št. 58, * fol. 67-68'.

ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 49, 1693, fol. 222.
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Župan  Janez  Krst /nii </ Dolnič ar
(šele od 2. sept/embra/ 1672)
Sodnik  Jane z  Jernej  Bosio

1672/73 1672/73

/Dne/ 21. jan/uarja/ 1673. je rabelj obglavil 
pri Friškovcu Jurija Zefrana in ga tamkaj po-
kopal.98

98 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 72, knjiga izdatkov 1673, * 
fol. 123.

99 Ime glavarja je pripisano v vezanem tipkopisu.
100 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 26. Navedba literature (I. Ste- 

klasa, Ivan Vajkard Turjaški, v: LMS, 1897, str. 111) je pripisana v 
vezanem tipkopisu.

101 ZÄL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 72, knjiga izdatkov 1673, 
fol. 92.

102 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 72, knjiga izdatkov 1673, * 
fol. 123.

103 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 72, knjiga izdatkov 1673, * 
fol. 123.

/Dne/ 28. aprila 1673. je umrl kranjski de-
želni glavar Volk Engelbert Turjaški.99 Pokopa-
li so ga v po njem ustanovljeni kapeli sv. Anto-
na pri frančiškanih.100

L/eta/ 1673. je mesto zgradilo novo stražni-
co za vojake v bližini Škofije.101

S/ejni/ z/apisnik/ v petek, 23. jun/ija/ 1673.: 
Ker so avguštinci samovoljno podrli plot ob 
Tacljevi pušči, se jim odvzame beneficij v meš-
čanskem špitalu in podeli discalceatom, svinj-
sko sejmišče pa se z Zabjaka prestavi na stari 
prostor (pred današnjo Frančiškansko cerkev).

/Dne/ 8. jul/ija/ 1673. je mestni blagajnik iz-
plačal krvniku 3 gld 33 kr 1 pf, ker je Jerneja 
Vesela (Wässl ?), Ici se je v obupu (ex desperati-
one) sam obesil na Tranči v Hrastarici, ponoči 
odvlekel na sežigališče, 5 srebrnih kron ali 11 
gld 6 kr 2 pf pa za upepelitev njegovega trupla 
in 32 kr za potrebno slamo.102

Ista pri Valv/asorju/.

S/ejni/ z/apisnik/ v petek, 2. sept/embra/
1672.: 155 Po odstopu bivšega župana g/ospoda/ 
Jan/eza/ Mar/ije/ Piškona je č/astiti/ svet glede 
na cesarsko resolucijo in na tej temelječi vice-
domski odlok podvzel novo volitev in izbral za 
župana Janeza Krst/nika/ Dolničarja.

S/ejni/ z/apisnik/ na sv. Jakoba dan 1672.:15< 
Za mestnega sodnika je izvoljen Janez Jernej 
Bosio.

v

Zupan  Jane z  Krst nik  Doln ičar  
Sodn ik  Grego r  Stauda ch

1673/74
in 1674/75

1673/74
in 1674/75

/Dne/ 30. sept/embra/ 1673. je rabelj po 
dveh »prestavitvah« odsekal pri vislicah gla-
vo Andreju Schmidtschlaimerju in ga tamkaj 
pokopal (zaslužil 3 gld). /Dne/ 15. okt/obra/
1673. je prejel rabelj 1 gld, da je iz izvestnih 
razlogov izkopal in zopet zagrebel obglavljene-
ga Schmidtschlaimerja.103

Ista pri Valv/asorju/.

S/ejni/ z/apisnik/ v petek, 7. jul/ija/ 1673.157 
in v petek, 6. jul/ija/ 1674.:158 Soglasno je izvol-
jen obakrat za župana Dolničar.

Na sv. Jakoba dan 1673.159 ter 25. jul/ija/ 
1674.160 je izvoljen za mestnega sodnika Gre-
gor Staudach.

/Dne/ 5. februarja 1674. je pri neki poroki 
v stolnici za pričo mestni sodnik Gregor Stau-
dach.
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GREGOR STAUDACH je bil doma iz Trži-
ča. V Ljubljani je pred 1651. letom služil kot 
trgovski pomočnik (Ladendiener') pri Andre-
ju Kocijančiču (danes Mestni trg 14, vogalna 
hiša).161 /Dne/ 15. jan/uarja/ 1651. se je poročil 
v stolnici z Marijo Neuriser pred pričama An-
drejem Staudachom in Dionizem Nairiserjem. 
V poned/eljek/, 13. marca 1651.162 je bil spre-
jet za meščana proti predložitvi rojstnega lista 
in plačilu 15 gld. 1651. in 1652. l/eta/ je imel 
trgovino v Hmeljevi hiši, ki je stala na voga-
lu sedanje Lingarjeve163 in Stritarjeve ulice in 
so jo 1896. podrli zastran regulacije cestišča. 
L/eta/ 1653. se je preselil v Muzličevo, pozneje 
Neuriserjevo hišo, kjer je ohranil trgovino do 
konca 1682. l/eta/.

161 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjigo 27, 1651, fol. 24.
162 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjigo 27, 1651, fol. 49, 65.
163 * Danes: Mačkove ulice.
164 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 36, 1667, fol. 121, 174.
165 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 45, 1677, fol. 116.
166 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 45, 1677, fol. 130.

Na sv. Jakoba 1653. je bil izvoljen v zunanji 
svet, 1658. je četrti računski komisar, 1659. 
in 1660. nižji m/estni/ blagajnik, 1663. nižji 
špitalski mojster, o Sv. Jakobu 1665. perpetui- 
rani notranji svetnik, v poned/eljek/, 31. maja 
1669. izvoljen za višjega špitalskega mojstra 
in ponovno 1670. in 1671. V 1/etih/ 1673/74, 
1674/75 ter 1680/81 in 1681/82 je mestni sod-
nik.

Od 1667. je lastnik dan/ašnje/ hiše na Sv. 
Petra c/esti/, in sicer samo polovice zraven št. 
10 (dan/ašnja/ hiša stoji na stavbišču prvotnih 
dveh hiš). Podedoval je to »hišico v predmest-
ju« kot najbližji sorodnik prve žene 1665. 
l/eta/ umrlega suknarja Matije Ramovša (Ra- 
musch) v pravdi proti Ramovševi drugi ženi 
Katarini, na novo poročeni Kočevar,164 pa jo je 
1672. l/eta/ prodal plahtarju Marku Samsonu. 
L/eta/ 1677. je prišel v oster spor z ljubljan-
skim trgovskim združenjem zaradi Andreja 
Polca, ld je začasno prevzel njegovo trgovino 
z železnino, ko je bil Staudach mestni sodnik, 
in hotel s podporo združenja ohraniti, proti 
Staudachovi volji, prodajalno165 ter z občino, 
ld je sumila v korektnost njegovih računov kot 
davkarja in špitalskega mojstra.166 Zato je tudi 
odstopil kot davkar. Pozneje pa je le bil zopet 
izvoljen za sodnika. Bil je tudi blagajnik bra-

L/eta/ 1674. podari mesto novemu vicedo- 
mu ob njegovi inštalaciji104 srebrn pozlačen vrč 
za 173 gld 20 kr.105

G
10. Grb in podpis župana jancza Krstnika Dolničarja.

104 * Installation: umestitev.
105 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 73, knjiga izdatkov 1674, 

fol. 41.



70 KRONIKA

1675/76

V sept/embru/ 1675. prejme kipar Janez Ku- 
merstainer 163 gld 30 kr za kipe iz belega mar-
morja, Id jih je napravil za oba mestna vodnja-
ka, njegov pomočnik Janez Semen pa 1 gld 46 
kr 2 pf ter kamnosek Matevž Potočnik, že 17. 
jul/ija/, za svoje delo 39 gld 56 kr 2 pf.106

106 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 73, knjiga izdatkov 1675, 
fol. 92.

107 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 74, knjiga izdatkov 1676, 
fol. 92.

108 J. V. Valvasor, Die Ehre, knjiga XI, str. 725.
109 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 74, 1676, pobotnica št. 74.

/Dne/ 26. jun/ija/ 1676. dobi kamnosek Po-
točnik še 50 gld, 13. jul/ija/ kipar Kumerstai- 
ner za delo pri vodnjaku na trgu 9 gld, 22. jul/i-
ja/ slikar Filip Jakob Jamšek 4 gld 26 kr 2 pf za 
pozlatitev 4 delfinov na vodnjaku na trgu, 11. 
jun/ija/ pa isti za pozlačenje obeh vodnjakov 
50 gld. Isti prejme 22. dec/embra/ za sliko pri 
grajski uri 30 gld.107

/Dne/ 4. marca 1676. je izbruhnil med 1. in 
2. uro popoldne pri nekem kovaču pred Špi-
talskimi vrati požar, ki je v dveh urah upepelil 
preko 40 hiš, in sicer do jahalnice in za ka-
pucinskim samostanom do klarisinj vse hiše 
in tudi letnikovec (Lusthäuslein) na Kraljevski 
gori v knežjem Auerspergovem vrtu. Zgoreli so 
trije otroci in ena ženska.108 - Po Dolničarjevi 
kroniki je nastal ogenj v juniju 1676. blizu av- 
guštinskega samostana pred Špitalskimi vrati 
in upepelil okoli 30 hiš.

/Dne/ 21. maja 1676. je sklenil magistrat 
pogodbo z izdelovalcem orgel Janezom Fah- 
lerjem, da bo popolnoma obnovil orgle (rog) 
na gradu. Fahler je delo izvršil v splošno za-
dovoljstvo in prejel zato 326 gld 40 kr (15 
tolarjev).109

tovščine Redemptoris mundi.167 Minoritom v 
Kamniku je volil 100 gld.168

Umrl je menda 1683. l/eta/. Koliko sta mu 
bila v sorodu že omenjeni Andrej Staudach in 
Jurij Staudach, ld se je 25. maja 1664. poročil 
v stolnici z Marijo Božič, ostane odprto vpra-
šanje.

Župan  Jane z  Krstni k  Doln ičar  
Sodnik  Karl  Schwit z

1675/76

Ista pri Valv/asorju/.

S/ejni/ z/apisnik/ v petek, 12. jul/ija/ 1675.:169 
»Danes je bil soglasno za tretje leto izvoljen za 
župana Jan/ez/ Krst/nik/ Dolničar, ker se prvo 
leto ne more šteti za popolno zaradi nastale 
motnje, ki jo je povzročila č/astita/ občina, 
vendar brez prejudica l/eta/ 1670. storjenemu 
in danes ponovno potrjenemu sklepu, da tu-
di v bodoče ne sme nihče preko treh let zapo-
vrstjo ohraniti takega mesta.«

S/ejni/ z/apisnik/ v četrtek, 25. jul/ija/ 
1675.:170 Novi mestni sodnik je Karel pl. 
Schwüzen.

KAREL SCHWITZ (pozneje pl. Schwützen). 
V d/avčni/ k/njigi/ 1600-06 se navaja v Rožni 
ulici hiša Jurija Schwiza, ld je bila pozneje 
vključena v jezuitske stavbe na trgu Sv. Jako-
ba.171 L/eta/ 1605. je bil sprejet za meščana pro-
ti taksi 10 gld. Gal Schwüz - Karel Schwiz ni 
bil meščanov sin, ker je moral pri sprejemu v 
meščanstvo marca 1642. plačati pristojbino 10 
gld.172 Svoj krojaški poklic je izvrševal 1642-43 
v Grundier j evi hiši v Gosposki ulici (danes št. 
6), nato se je preselil v lastno hišo, ld je prej 
bila last dedičev po Adamu Soncu, danes Gos-
poska ulica št. 4 (polovica zraven št. 6).

167 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 79, knjiga izdatkov 1682, 
fol. 43.

168 Stavek in navedba vira (ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 93, 
knjiga izdatkov 1701, fol. 40, pobotnica 42) sta pripisana v veza-
nem tipkopisu.

169 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 44, 1675, fol. 128.
170 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 44, 1675, fol. 130.
171 * Danes: Levstikov trg.
172 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 49, knjiga prihodkov 1642, 

fol. 64.
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To hišo je od njega kupil 1663. l/eta/ tajnik 
deželnih stanov dr. Gabrijel Lukančič. L/eta/
1650. ima Schwiz tudi drugi del iste hiše, ld 
pa je do tedaj bila docela oddeljena. Že nasled-
nje leto jo proda Marku Žerovniku.

Na sv. Jakoba dan 1651. je bil izvoljen v zu-
nanji svet. L/eta/ 1653. so ljubljanski trgovci 
ostro nastopili proti njemu, ker se je poleg kro- 
iaštva pečal tudi s trgovino in jim prizadejal 
veliko škodo.173 Med 1657. in 1663. 1/etom/ je 
bil zakupnik dača in si napravil premoženje. 
Mestu ga je l/eta/ 1660. priporočil sam deželni 
glavar.174 Od sv. Jakoba 1661. dalje je notranji 
svetnik, 1665., 1666. in 1667. višji mestni bla-
gajnik. Iz te dobe mu je mesto ostalo dolžno 
1500 gld. V 1/etih/ 1672. in 1673. je višji špital-
ski mojster, 28. aprila 1673. je v s/ejnem/ z/a- 
pisniku/ prvič zapisan s plemiškim imenom pl. 
Schwützen (Schwizen), 1675/76 in 1676/77 je 
mestni sodnik.

1 ' O -7 k .174 1 2AL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 28, 1653, fol. 149.
175 ZAL, si  ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 31,1 660, fol. 74.
176 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 28, 1 653, fol. 47.
177 Danes: Trubarjeva cesta.
178 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 35, 1666, fol. 165.

V vezanem tipkopisu je ta priimek prečrtan in pripisano Dolničar.

L/eta/ 1653.175 se navaja Marija Jemec kot 
njegova tašča. Najstarejši sin je bil pozneje dr. 
prava Franc Karel pl. Schvizen, poročen z Ma-
rijo Magdaleno Dolničar pl. Talberg. Ta se kot 
dr. iur. omenja v s/ejnem/ z/apisniku/ že 1674. 
l/eta/. Njegova hči Marija Ignacija, roj/ena/ 15. 
marca 1679., se je 20. januarja 1700. poroči-
la z Jurijem Andrejem Kapusom. Franc Karel 
je umrl 1703. kot ograjni odvetnik. Drugi sin 
Pavel Valerij, roj/en/ okt/obra/ 1658., je umrl 3. 
nov/embra/ 1694. kot doktor prava.

L/eta/ 1665. je Karel Schwiz lastnik Bosije- 
ve hiše (danes Mestni trg 25), ld jo 1710. kupi 
od njegovih dedičev kostanjeviški opat. Istega 
1665. leta se beleži kot lastnik dan/ašnje/ št. 28 
na Sv. Petra cesti.176 To hišo je 1666. popolno-
ma prenovil.177 Njegovi dediči so jo ohranili do 
1695. V 1/etih/ 1688-90 je bila tamkaj krčma.

Karlova žena Magdalena, roj/ena/ Jemec178, 
hči Gregorja in Marije, je l/eta/ 1666. po ma-
teri podedovala hišo v Hrenovi ulici (danes št. 
16). L/eta/ 1685. je to hišo kupil Janez Ferd/i- 
nand/ Mülle. Karel Sch/wizen/ pa je od 1668. 
do 1674. posedoval da/našnjo/ št. 28 v Flor-
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janski ulici,179 katero 1675. prevzame kositrar 
Gregor Kisel. L/eta/ 1675. zgradi Schw/izen/ 
novo stavbo na mestu prejšnjega pl. Kušlano- 
vega domca (danes Poljanska cesta 6).180 Ta 
hiša ostane dedičem do 1714. leta. /Dne/ 21. 
maja 1677. mu podeli mesto podrto senico in 
hlev, ki ju je prej imel škof Franc Maks Vacano, 
na Poljanah181 in si tam postavi hišico. /Leta/ 
1685. jo kupi z vrtom vred mesar Blaž Banko. 
Danes je tam Ambrožev trg št. 10.

179 * Danes: Gornji trg.
180 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 73, knjiga izdatkov 1675, 

fol. 40.
181 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 45, 1677, fol. 77.
182 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 46, 1682, fol. 4.
183 * Pred plemenitim gospodom Janezom Jernejem Bosiem ter gospo-

dom Blažem Snedicem kot pričama.

Karel pl. Sch/w/izen je umrl 22. avg/usta/ 
1680., star 65 let. Vdova Magdalena in njen 
najstarejši sin dr. iur. Franc Karel sta se nekaj 
časa pravdala zastran razdelitve dediščine. Iz 
spisov izhaja, da je mati zastopala poleg ne- 
doletnega sinčka še sina Franca Jožefa, ld je 
študiral.182 183 Končno so se dediči sporazumeli.

Župan  Janez  Jernej  Bosio  
Sodnik  Kare l  pl . Schwi ze n

1676/77 1676/77

S/ejni/ z/apisnik/, v sredo, 26. januarja 
1677.: Na rotovžu so se zbrali zastopniki vseh 
kranjskih mest in trgov, razen Kamnika, za-
stran odprave kmečke trgovine.

Po Valv/asorju/.

/Dne/ 22. nov/embra/ 1676. se poroči v stol-
nici Andrej Živec (Shiuiz) z Mar/ijo/ Irlich 
»adstantibus nob/ili/ dno /domino/ Joan/ne/ Bart/ 
olomeo/ Bosio consule et dno /domino/ Blasio 
Snediz«.'83

n. Grb in podpis župana /aneza /erneja Bosia.
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Zupan  Janez  Jernej  Bosi o  
Sod nik  Gabr ijel  Eder

1677/78 
in 1678/79

Ista pri Valv/asorju/.

S/ejni/ z/apisnik/ v petek, 9. jul/ija/ 1677.:184 
Ta dan odstopivši župan Bosio je soglasno zo-
pet izvoljen.

184 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjigo 45, 1677, fol. 102.
185 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 76, knjiga izdatkov 1679, 

fol. 16.
186 * Doktor obojega prava, tj. z doktoratom tako iz cerkvenega kot 

civilnega prava.
187 * Danes: Gornji trg 4.
188 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 27, 1651, fol. 50; Sl ZAL LJU 

488, Cod. XIII, škatla 56, knjiga prihodkov 1651, * fol. 65. * Dne 
10. aprila 1 651 je plačal 5 gld za sprejem med gostače.

S/ejni/ z/apisnik/ v ned/eljo/, 25. jul/ija/ 
1677.: Po odstopu dotedanjega sodnika pl. 
Schwützna je izvoljen prvič za sodnika Gabri-
jel Eder.

Vse pobotnice (plačilne naloge) podpisuje v 
tej dobi župan Bosio. /Dne/ 9. februarja in 14. 
jul/ija/ 1679. izplača višji m/estni/blagajnik Ja-
nez Jurij Kapus obakrat po 75 gld županske 
plače županu Bosiju od sv. Marjete 1677. do 
sv. Marjete 1679. leta.185

/Dne/ 16. januarja 1678. se poroči v stolnici 
Janez Gašper Garzaroll iz Logatca z gospodič-
no Sidonijo Terezijo Gali. Med pričami je žu-
pan Jernej Bosio (Wosio consul). Pred isto pričo 
in še Antonijem Amadorijem se je 5. februar-
ja 1679. poročil Janez Graffenhueber z gospo 
Marijo Magdaleno Amadori, roj/eno/ Bosio. 
/Dne/ 8. jun/ija/ 1679. pa iur/is/ utr/iusque/ dr. 
/doctor/186 Janez Jurij Gumrer z Marijano Rus, 
ld jima je bil za pričo sodnik Gabrijel Eder.

GABRIJEL EDER PL. EDENBURG. V pe-
tek, 27. marca 1609. je zadobil meščanstvo se-
dlar Henrik Eder, ld je imel do 1618. delavnico 
v Sibrovi hiši v Gosposki ulici (danes št. 5), 
1619-1621 v Auerspergovi hiši na Starem tr-
gu (danes Florjanska ul/ica/ 4),187 1622-36 pa 
v Tallerjevi hiši v Zidovski ul/ici/ (dan/ašnja/ 
št. 1), istotam 1637-39 njegova vdova. L/eta/
1651. je sprejet za gostača (taksa 5 gld) irhar 
Gašper Eder iz Beljaka,188 ld je bil 1653. la-
stnik hiše št. 35 v dan/ašnji/ Florjanski ul/i-

1677/78 
in 1678/79

L/eta/ 1677. je rabelj usmrtil štiri »uboge 
grešnike«, ubogega grešnika Piškota pa strl na 
kolesu.110

/Dne/ 13. nov/embra/ 1677 je umrl v nemi-
losti knez Ivan Vajkard Auersperg. Pokopan je 
pri frančiškanih v Ljubljani.111

L/eta/ 1678. so ustanovili deželni stanovi 
po prizadevanju Jan/eza/ Lud/vika/ Schönleb- 
na tiskarno, ld jo je vodil s svojimi stavci, ti-
skarji in vajenci Janez Krstnik Mayer iz Salz-
burga. Prva knjiga je bila tiskana 25. nov/em-
bra/ 1678.112

Ker je cesarica Elenora rodila s ces/arjem/ 
Leop/oldom/ I. sina Jožefa Karla, je bila 26. 
jul/ija/ 1678. v Ljubljani velika slovesnost in 
javna pojedina pred rotovžem.

/Dne/ 5. jan/uarja/ 1679. je bil obglavljen 
Andrej Komatar.113

1,0 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 75, knjiga izdatkov 1677, 
fol. 9.

111 Stavka in navedba literature (A. Raič, Južno-avstrijske dežele, v: 
LMS, 1893, str. 153 in I. Steklasa, Ivan Vajkard Turjaški, v: LMS, 
1897, str. 112) ter glej o tem še # BK 1863, 182 so pripisani v 
vezanem tipkopisu.

112 J. V. Valvasor, Die Ehre, knjiga XI, str. 725.
113 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 76, knjiga izdatkov 1679, ’ 

fol. 111.
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ci/,189 1654-77 pa njegovi dediči. L/eta/ 1679 
zadobi meščanstvo meščanov sin sedlar Janez 
Eder, ki so mu pomotoma predpisali takso lo 
gld in mu jo šele 1687. odpisali po davkih.190

189 * Danes: Gornji trg.
190 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 47, 1687, fol. 62.
191 Fortsetzung der Auszüge, v: MHVK, 1862, str. 5.
192 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 51, 1697, * fol. 94.
193 # ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod I., knjiga 51, 1697; * NŠAL, Poročna 

knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, 1651-1682.
194 * Danes: Ciril-Metodov trg.
195 * Danes: Ciril-Metodov trg 20.
196 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 40, 1671, * fol. 36.
197 * Danes: na vogalu Čopove ulice in Slovenske ceste.
198 Fortsetzung der Auszüge, v: MHVK, 1862, str. 5.

Verjetno je bil sorodnik prednjih Gabrijel 
Eder iz Beljaka, roj/en/ 5. jul/ija/ 1631.,191 Id je 
dobil ljubljansko meščanstvo za takso 15 gld 
v ponedeljek, 3. marca 1653. V k/njigi/ p/re. 
jemkov/ se navaja kot kramar, v s/ejnih/ z/a- 
pisnikih/ pa kot trgovec (Handlsmari). /Dne/
17. febr/uarja/ 1653. se je pred pričama Lu- 
dovikom Schönlebnom in Jakobom Seitter- 
jem oženil z Lukrecijo Hörner, vdovo z otroci 
po ljubljanskem meščanu Matiji Homerju.192 
Edru je žena rodila sina Andreja Nikolaja l/eta/ 
1659. in hčer Marijo Elizabeto, ld se je 5. febr/u-
arja/ 1673. poročila v Šenldavžu s trgovcem Ja-
nezom Krst/nikom/ De Albertisom.193 Za pričo 
pri poroki sta bila nevestin oče Gabrijel Eder 
in Martin Koch.

Trgovina in, kot se zdi, izdatno upravitelj- 
stvo zapuščine po Janezu pl. Gajoncelu je zelo 
obogatilo našega Beljačana. L/eta/ 1653. je imel 
prodajalno v mestni, bivši Cavljevi hiši (danes 
Mestni trg 27), 1654-61 v dan/ašnji/ hiši št. 
21 Pred škofijo194 - tedaj sta bili tu dve hiši. 
Eder je bil v tisti, tik dan/ašnjega/ Magistrata - 
1662-72 pa korak dalje v Serejevi hiši (danes 
Pred škofijo 20),195 kateri je 1672. l/eta/ postal 
tudi lastnik. L/eta/ 1671.196 je kupil od barona 
Bernardina Barba »Serejev vrt in pristavo pred 
Špitalskimi vrati« (danes glavna pošta na vo-
galu Prešernove in Šelenburgove ulice),197 kjer 
je 1680. l/eta/ zgradil lepo hišo.198 Okoli 1682. 
je kupil tri Weissove vrtove, domec in njivo 
v Blatni vasi (danes Kolodvorska ul/ica/ 18),
18. apr/ila/ 1689. pa od Herberta Jožefa Hre-
na drugi domec zraven s štirimi vrtovi (danes 
Kolodvorska ulica 12). Pristavo pa je imel tudi 
pred Pisanimi vrati (danes Karlovška c/esta/ 5 
in 9). L/eta/ 1709. je bila v njegovi lasti tudi 



opustela Petričeva hiša v Hrenovi ulici (danes 
št. 15, polovica tik št. 17), na katere stavbišču 
je napravil vrt.

V zunanjem svetu je Eder od sv. Jakoba 
1657. do sv. Jakoba 1658., nato od 1663. do 
1669., ko je bil o sv. Jakobu izvoljen v notranji 
svet. L/eta/ 1667. in 1668. je nižji m/estni/bla-
gajnik, 1670. do vključno 1673. višji m/estni/ 
blagajnik, vmes tudi blagajnik bratovščine 
Corporis Christi (npr. 1682. l/eta/), član Diz- 
move konfederacije z imenom »der Zugesellte« 
(l/eta/ 1688.).'" Dal je tudi sezidati na svoje 
stroške stolp Florijanske cerkve, kar spričuje 
spominska plošča z napisom.199 200 Sodnik je v 
1/etih/ 1677/78 do 25. jul/ija/ 1680. ter od sv. 
Jakoba 1682. do sv. Jakoba 1686., župan pa 
od sv. Marjete 1688. do sv. Marjete 1692., od 
sv. Marjete 1693. do sv. Marjete 1697. in od 
sv. Marjete 1702. do sv. Marjete 1710. L/eta/ 
1704. se imenuje tudi mestni glavar.201 V ma-
tični knjigi Dizmove konfederacije stoji, da 
je kot župan skrbel za pravico, držal v redu 
mestno obzidje in utrdbe, nočne straže in red 
v mestu.202 Kot blagajniku mu je mesto ostalo 
dolžno preko 5000 gld, od katerih mu je pla-
čevalo obresti. Silno je moralo moža pretresti, 
ko je izvedel, da pripoveduje mestni registra- 
tor okrog, da mu je mesto ne le vrnilo ves dolg, 
marveč da je on mestu dolžan čez 3000 gld. 
Na seji je Eder zahteval, da mora registrator 
Ambrož Trölliz (Drolc?) v 14 dneh dokazati 
svoje trditve, če pa ne more, naj se mu ukaže 
večni molk (perpetuum silentium).203 O zadevi se 
poslej nič več ne beleži in Treliz je dalje ostal 
v mestni službi.

199 V. F. Klun, Beiträge, v: MHK, 1852, str. 28.
200 # MHVK, 1 850, str. 45; * A. Jellouschek, Die Lapidar-Denkmäler, 

v: MHVK, 1850, str. 15.
201 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 56, 1 704, fol. 10.

Fortsetzung der Auszüge, v: MHVK, 1862, str. 5.

Ko je 13. februarja 1702. umrla žena Lu- 
krecija, se je stari Eder, ki je 1694. zadobil 
plemstvo z naslovom pl. Edenburg, poročil v 
Vodicah z Ano Suzano pl. Hren iz Sinkovega 
turna, po njeni smrti pa 14. nov/embra/ 1706., 
kot cesarski svetnik, župan in mestni glavar 
ljubljanski, star 77 let, kot stoji v poročni knji-
gi, s tretjo ženo Agato pl. Graffhaiden. Umrl 
je 6. aprila 1711., star 85 let. - Podatek ni to-
čen, ali pa ni bil rojen 1631. l/eta/ kot piše v
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Ljubljani potrjuje mitninsko tarifo.
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1679/80

/Dne/ 18. okt/obra/ 1679. je bil s kravo vred 
sežgan neki stari Logatčan.114

L/eta/ 1679. je prejel Gabrijel Eder kot mest-
ni sodnik 10 gld za izdatke, ld jih je imel za 
moža, kateri se je sam obesil na Tranči.

/Dne/ 1. jul/ija/ 1680. je cesar Leopold I. po-
trdil po ces/arju/ Ferd/inandu/ II. l/eta/ 1614. 
Ljubljani dovoljeno pravico pobiranja dvojne 
mostnine.115

/Leta/ 1679 in 1680 so zaradi grozeče kuge 
zgradili nove lazaretne hiške, ki so stale mest-
no blagajno 782 gld 18 kr 2 pf.116 

literaturi.204 V njegovem inventarju z dne 16, 
apr/ila/ 171 1.205 se navaja grad Sinkov turn s 
podložnimi kmeti in kajžarji.

Hiša, kjer stoji današnja pošta je prešla, do-
kler je še živel, v roke dr. Purgerja in njegove 
žene Marije Elizabete, roj/ene/ pl. Schwizen. 
Po dr. Purgerjevi smrti se je vdova poročila z 
dr. Jan/ezom/ Krst/nikom/ Prešernom, ki je del-
no dedoval za Ederjem.206 Oba domca v Blatni 
vasi207 pa je dobil Florjan pl. Graffhaiden.

v 

Zupan  Jane z  Krst /nik / Dolnič ar  
Sodnik  Gabr ijel  Eder

1679/80

Ista pri Valv/asorju/.

V l</njigi/ i/zdatkov/ je zabeleženo, da je 
Dolničar prejel 23. jul/ija/ 1680.208 150 gld pla-
če kot župan za 1/eto/ 1679/80.

L/eta/ 1679. je prejel Gabrijel Eder kot mest-
ni sodnik 10 gld za izdatke, ld jih je imel za 
moža, kateri se je sam obesil na Tranči.209

/Dne/ 4. jun/ija/ 1680. so pri poroki Blaža 
Tropperja z Marjeto Kuhar (Kuherin) v stolnici 
za pričo sodnik Gabrijel Eder (Eder iudice civi-
tatis), Jernej Bosio in Gregor Kapus.

T4 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 76, knjiga izdatkov 1679, * 
fol. 111.

115 Jahresbericht, 1903/04, str. 41. * ZAL, Sl ZAL UU 333, št. 136.
115 Stavek in navedba vira (ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 77, 

knjiga izdatkov 1680, fol. 103; pobotnica št. 127) sta pripisana v 
vezanem tipkopisu.

204 Fortsetzung der Auszüge, v: MHVK, 1862, str. 5.
205 * ARS, Sl AS 309, t. e. 21, fase. XII, št. 21.
206 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 57, 1711, fol. 112.
207 * Danes: Kolodvorska ulica.
208 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 77, knjiga izdatkov 1680, 

fol. 16.
209 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 76, knjiga izdatkov 1679, 

fol. 111.
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Župan  Janez  Krst /nii </ Dolni čar  
Sod nik  Grego r  Staud ach

1680/81 
in 1681/82

Ista pri Valv/asorju/.

Dolničar prejme župansko plačo za leti 
1680/81 in 1681/82.210

210 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 78, knjiga izdatkov 1681, * 

fol. 17; knjiga izdatkov 1682, * fol. 17.
2,1 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 46, 1682, * fol. 66. * Prvič je 

omenjen kot sodnik dne 20. aprila 1 682.
212 * Pred pričama plemenitima gospodoma Janezom Krstnikom Dol-

ničarjem, mestnim županom, ter Gregorjem Staudachom, sodni-
kom v tem mestu.

V prvi polovici l/eta/ 1682. je sodnik Gregor 
Staudach.211 212

Neka poroka v stolnici 3. februarja 1681. se 
je izvršila »adstantibus nobilibus dominis Joan/ 
ne/ Bapt/ista/ Dolnizer consule civitatis et Gregorio 
Staudach iudice ibidem«.2'2

/Dne/ 14. jul/ija/ je bil župan Dolničar za 
pričo (skupaj z Jan/ezom/ Jur/ijem/ Raeterjem) 
pri poroki Jan/eza/ Jur/ija/ Kerlerja z Marijo 
Tazl, 15. avg/usta/ 1681. pa sodnik (iudice) 
Staudach (skupaj s Krištofom ab Otto in Mi-
ho Kernicem) meščanu Matiji Polcu (Polž) in 
gospodični Mariji Elizabeti ab Hösing.

V •
Zupan  Janez  Jernej  Bosi o  

Sodn ik  Gabrije l  Eder

1682/83 
do vključno 1685/86

Ista pri Valv/asorju/.

S/ejni/ z/apisnik/ v petek, 10. jul/ija/ 1682.: 
Ta dan je bil po Dolničarjevem odstopu soglas-
no izvoljen za župana Bosio.

S/ejni/ z/apisnik/ 25. jul/ija/ 1682.: Novi 
sodnik je Eder.

1680/81 
in 1681/82

/Dne/ 15. okt/obra/ 1681. je umrl kranjski 
historiograf Jan/ez/ Lud/vik/ Schönleben. Po-
kopali so ga v cerkvi sv. Jakoba.117

/Dne/ 15. jan/uarja/ 1682. je rabelj obglavil 
in s kravo vred sežgal nekega »ubogega hudo-
delca«, 11. marca pa je obesil dva jetnika.118

/Dne/ 27. marca 1682. je postavil stavbenik 
Marcello Genovese po Valvasorju zasnovani 
Marijin steber pred šentjakobsko cerkvijo. Kip 
Matere božje, ld ga je po Valvasorjovem načr-
tu napravil kipar Volk (Wolle) Weisskirchner 
iz Salzburga, je vlil 16. dec/embra/ 1681119 lju-
bljanski zvonar Krištof Schlag.120

/Dne/ 5. jul/ija/ 1682. se je proslavilo v Lju-
bljani rojstvo ces/arskega/ princa Leopolda Jo-
žefa.121

/Dne/ 13. julija 1682. so čevljarji zaradi 
prejšnjih prepirov zabodli tri jezuitske dijake. 
Zbrala se je ogromna množica meščanov. Pri-
šel je mestni sodnik s stražo, da poišče štu-
dente, ki so povzročili rabuke. Ti pa so ušli. 
Naslednji dan so meščanje obmetavali okna 
jezuitskega seminarja s kamni. Izgredi proti 
študentom so se nadaljevali še naslednje noči. 
Izbruh kuge je napravil konec temu početju.122

Od srede jul/ija/ 1682. 
do srede jul/ija/ 1686.

/Dne/ 16. julija 1682 je dal magistrat popi-
sati vse prebivalce Ljubljane po posebnih, za 
to določenih meščanih.123

117 Stavek in navedba literature (E. H. Costa, Reiseerinnerungen, str. 
16) sta pripisana v nevezanem tipkopisu.

1,8 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 78, knjiga izdatkov 1682, * 
fol. 112.

119 Pojasnilo stavka z navedbo načrta in imena kiparja s pripombo: 
»Po Costi je bilo to leta 1680« ter navedba literature (E. H. Costa, 
Reiseerinnerungen, str. 10) so pripisani v nevezanem tipkopisu.

120 J. V. Valvasor, Die Ehre, knjiga XI, str. 689; ZAL, Sl ZAL LJU 488, 
Cod. XIII, škatla 78, knjiga izdatkov 1682, fol. 41.

121 J. V. Valvasor, Die Ehre, knjiga XI, str. 728 (glej tudi pri kroniki 
1677/78 in 1678/79).

122 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 104-105; Letopis Ljubljanske-
ga kolegija, str. 320, opomba 487.

123 Stavek, navedba vira in literature (Župana Schönlebna Kronika
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/Dne/ 5. nov/embra/ 1682. je rabelj obglavil 
»ubogo grešnico«, ki je zavrgla otroka.124 27. 
jan/uarja/ 1683. je cesarski rabelj Filip Polzi 
obglavil nekega »ubogega grešnika«, 22. sep- 
t/embra/ zopet dva in je eno odsekano glavo 
pribil z žebljem na vešala. /V letih/ 1684. in 
1685. je obglavil dve ženski. /Dne/ 3. in 7. jul/i-
ja/ 1686. je rabelj Hans Heinrich Selinger na-
tezal na vrvi nekega Hrvata iz Metlike, 13. /ju-
lija/ pa mu odbil glavo in jo pribil na vešala.125

/Leta/ 1684 je gorelo na Poljanah.126
/Dne/ 28. febr/uarja/ 1683. je umrl škof Jo-

žef Rabatta in bil pokopan v kapeli Sv. Trojice 
v stolnici. /Dne/ 20. aprila 1683. je bil izvoljen 
njegov naslednik Žiga grof Herberstein.127

Jezuitski duhovnik omenja, da je bila na 
velikonočni ponedeljek (kot že običajno) pro-
cesija iz cerkve Sv. Nikolaja do Krištofa. To je 
bilo 3. malega travna 1684.128

/Dne/ 10. okt/obra/ 1684. je prispel v Ljublja-
no slavni kapucinski pridigar Marko d'Aviano. 
Pridigal je 11. in 12. okt/obra/ pri kapucinih 
in v stolnici, 13. /oktobra/ pa se odpeljal po 
Ljubljanici v Bistro.129

/Dne/ 23. jul/ija/ 1685. je uničil požar 5 hiš v 
Galovih ulicah (sedanji Selenburgovi ul/ici/).130

/Dne/ 28. aprila 1686. je udarila strela v de-
želni smodniški stolp na gradu, ga raznesla in 
napravila veliko razdejanje.131

K/njige/ i/zdatkov/ in pobotnice: Vso to do-
bo je župan Bosio.

/Dne/ 22. nov/embra/ 1683. je bila v Šen- 
ldavžu poroka poznejšega sodnika Jakoba 
Herndlerja z vdovo Marijo Stesi »testibus nob/i-
li/ dno /domino/ Gabriele Eder iudice huius civit/a- 
tis/ et dno /domino/ Georgio Tolamainer«,2'3 10. 
jul/ija/ 1684. poroka Mihe Grabnerja z dev/i-
co/ Ano Pintar (Pinterza) »test/ibus/ ill/ustrissi- 
mo/ Barthol/omeo/ Bosio consule et praenobili dno 
/domino/ Gabriele Eder iudice civitatis huius«2™ in
22. okt/obra/ 1685. g/ospoda/ Jakoba Schella 
(poznejšega pl. Selenburga) z gospodično Ano 
Katarino Hofstötter »test/ibus/ nob/ili/ d/omino/ 
Gabriele Eder iudice huius civ/itatis/ et dno /do-
mino/ Joan/ne/ Bapt/ista/ de Albertis«.2'5 Oporo-
ko vdove Ane Khimerle z dne 26. sep/tembra/ 
1684216 je sopodpisal in pečatil »Gabriel Eder 
Stattrichter«.

mesta Ljubljane v dvorni knjižnici na Dunaju, Ms 15400; * prepis 
Schönlebnove kronike, ki jo hrani NUK, Ms. št. 56 v ZAL, Sl ZAL 
LJU 346, t. e. 33, a. e. 274, fol. 290; R von Radies, Johann W. 
Freiherr von Valvasor, str. 241) so pripisani v vezanem tipkopisu. Z 
drugo pisavo je isto tam pripisano tudi: »500 hiš in 20.000 prebi-
valcev.« * Pri Radicsu se podatek o številu hiš in prebivalcev navaja 
za leto 1689.

124 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 78, knjiga izdatkov 1682, * 
fol. 112.

125 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 80, knjiga izdatkov 1684, * 
fol. 124.; škatla 81, knjiga izdatkov 1686, * fol. 124.

126 Stavek in navedba vira (ZAL, Sl ZAL LJU 346, t. e. 84, V. Fabjančič, 
Knjiga hiš, X. del, Poljansko predmestje, Poljanska c. 9, 11 in 13, * 
fol. 32-38) sta pripisana v vezanem tipkopisu.

127 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 97-98.
128 Stavek in navedba literature (V. Steska, Iz nekdanjih dni, v: Naš 

Bežigrad, str. 27) sta pripisana v vezanem tipkopisu.
129 J. V. Valvasor, Die Ehre, knjiga XI, str. 728.
130 J. V. Valvasor, Die Ehre, knjiga XI, str. 729.
131 J. V. Valvasor, Die Ehre, knjiga XI, str. 729-730; ZAL, Sl ZAL LJU 

488, Cod. XIII, škatla 78, knjiga izdatkov 1686, fol. 96.

213 * Ko sta bili priči plemeniti gospod Gabrijel Eder, sodnik tega me-

sta, ter gospod Jurij Tolminec.
214 * Ko sta bila priči presvetli župan Jernej Bosio in nadvse plemeniti 

gospod Gabrijel Eder, sodnik tega mesta.
215 * Ko sta bila priči plemeniti gospod Gabrijel Eder, sodnik tega me-

sta, ter gospod Janez Krstnik de Albertis.
216 Stavek in navedba vira (# ZAL, Testamenti; * ARS, Sl AS 308, Zbir-

ka testamentov deželskega sodišča v Ljubljani, Serija I (Testamenti 
ljubljanskega magistrata), šk. 7, fase. 10, K, št. 52) sta pripisana v 
vezanem tipkopisu.
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v

Zupan  Janez  Jernej  Bosio  
Sodn ik  Krišt of  Buech er

1686/87 1686/87
in 1687/88 in 1687/88

Pri Valv/asorju/ je zabeležen za 1/eti/ 1686 in 
1687 kot sodnik Gabrijel Eder.

V s/ejnem/ z/apisniku/ 1687. je celo leto 
sodnik Krištof Buecher, torej najkasneje od
25. jul/ija/ 1686. dalje. Eder je v tej dobi le no-
tranji svetnik. Zupan je po k/njigi/ i/zdatkov/ 
Bosio.

JANEZ KRI ŠTOF BUECHER (Puecher). Že l/e-
ta/ 1658.217 se omenja v Ljubljani neki Adam 
Buecher, ki je imel pravdo z Gabrijelom Eder- 
jem. Janez Krištof Buecher, roj/en/ok/oli/ 1628. 
leta, se je naselil v Ljubljani neznano od kod, 
menda l/eta/ 1660. To leto se je 15. nov/em-
bra/ poročil z Marjeto Bresk pred pričama Ja-
nezom Stranzerjem in Janezom Mravljetom 
(Mraulè) v stolnici. Naselil se je v hiši svoje 
tašče, vdove Katarine Stranzer na današnjem 
Kongresnem trgu št. 7.218 * Za to hišo in sploh 
za dediščino po Katarininem drugem možu - 
prvi je bil pivovar Miha Kregl (KhriigT) - sta se 
Katarina in novi par pravdala s tastovim bra-
tom Jurijem (Jury) Stranzerjem. Jurij je obdol-
žil svojo svakinjo in Krištofa Bucherja, da sta 
skrila poročno pismo in neko črno knjigo, kjer 
so gotovo najboljše terjatve rajnkega Janeza. 
Gnal ju je celo v prisego. L/eta/ 1664. ali prve 
mesece 1665. je Katarina umrla. Njen dedič je 
postal kramar Krištof Bucher.2'9 Jurij je zdaj 
zahteval od Bucherja, da izroči bratovo ženi- 
tovanjsko pismo in ostale papirje. Buecher pa 
ga je prijemal, da mu mora plačati 250 gld, 
kot se je bil pogodil z rajnko Katarino. Na 
razpravi 7. marca 1667. je bilo razsojeno, da 
mora Buecher ženitovanjsko pismo deponira-
ti v mestni pisarni. Njegova terjatev napram 
Juriju pa, da je zadostno krita s hišo Janeza 
Stranzerja. Na isti razpravi izvemo, da je bilo 
Juriju v poročnem pismu zapisano 60 gld ju-

217 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 29, 1658, fol. 201.
218 * Danes: Kongresni trg 8. V vezanem tipkopisu je pripisano: Slo-

venska matica.
2,9 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 34, 1665, fol. 73, 81.

Koncem februarja 1687.132 je začel lomiti 
kamen za novi smodniški stolp blizu čuvaja 
mojster Andrej Rupnik, imenovan Klinc, sredi 
julija pa je začel zidati novi stolp Marcello Ze- 
rassola. Delo je bilo končano šele v decembru 
1688. l/eta/.

L/eta/ 1687. so popravljali tudi Čevljarski 
most.'33

Novi stolp je zidalo mesto s tem, da bodo 
deželni stanovi od njega plačevali najemni-
no.134

Na pritožbo občine zahteva vicedom, da se 
pregledajo ne samo Ederjevi računi, marveč za 
20 do 30 let nazaj tudi drugi, že potrjeni ljub-
ljanski mestni računi.135

/Dne/ 29. jan/uarja/ 1688. je bil vpeljan re-
den poštni promet s Trstom s pogodbo med 
ljubljanskim poštarjem Volkom Žigo baronom 
Bokalškim in Domenicom delLArgentom, po-
oblaščencem tržaškega mestnega sveta.136

132 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 82, knjiga izdatkov 1687, 
fol. 97.

133 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 82, knjiga izdatkov 1687, 
fol. 97.

134 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 47, 1687, fol. 60, 98.
135 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 47, 1687, fol. 45.
136 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 80.
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trnje (Morgengab) 220 Buecher in Jurij pa sta se 
pestila še cela štiri leta za Stranzerjeve papirje 
Sele na obravnavi 19. jun/ija/ 1671. je bil Jurij 
Stranzer končno premagan in se poslej nič več 
ne sliši o njem. Ali je umrl ali je pa izginil j? 
Ljubljane.

220 * Jutrnja: darilo, ki ga mož obljubi, da ženi po poročni noči, 
SSKJ.

221 * Danes: Ciril-Metodov trg 16.
222 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 45, 1677, fol. 36.
223 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 32, 1662, fol. 83.
224 V vezanem tipkopisu je pripisano: 1 700/01-1 701/02.
225 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 56, 1 704, * fol. 22.
226 Stavek je pripisan v vezanem tipkopisu.
227 * Danes: Gornji trg 26.

Buecher je svojo hišo na dan/ašnjem/ Kon. 
grešnem trgu zamenjal l/eta/ 1677. z Uršo 
Homber (Hamrer) za hišo, ki jo je ta imela 
Pred škofijo (danes št. 16).221 Otvorjena mu je 
bila 8. marca 1677.222

Ko se je Buecher pozneje poročil z vdovo 
Uršulo, roj/eno/ Kolar, vdovo pl. Radič (prvič 
poroč/ena/ z Matijo pl. Radizhem 4. nov/em- 
bra/ 1683.), materjo mestnega sindika iur. dr. 
Franca Lud/vika/ pl. Radiča, je prišel v last 
dveh stolnemu kapitlju podvrženih koč na 
Poljanah, ki ju je prezidal v eno samo hišo z 
vrtom, danes Poljanska c/esta/ 13. To »domus 
Puecheriana« je l/eta/ 1690. kupil od njega Ja-
kob Sitar.

Med tem je šla Puharjeva kariera nevzdržno 
navzgor. L/eta/ 1662. je pridobil trgovino dim-
nikarja Gabrijela Plazerja.223 V poned/eljek/, 
12. febr/uarja/ 1663. je kot kramar zadobil 
meščanstvo proti skromni sprejemnini 10 gld. 
L/eta/ 1672. o sv. Jakobu je bil izvoljen v ob-
činski svet kot 24-nik, l/eta/ 1682. pa je za-
beležen kot notranji svetnik. V letih 1686/87 
do 1688/89 ter 1696/97 in 1700224 je mestni 
sodnik. L/eta/ 1699. je zadobil plemstvo. 
L/eta/ 1704.225 je mestni stotnik na trgu, v 1/e- 
tih/ 1710/11 in 1711/12 pa je ljubljanski žu-
pan. Bivši skromni prideljeni kramarček, h 
koncu življenja plemič ter eden glavnih velja-
kov in bogatašev v Ljubljani, je umrl 26. mar-
ca 1721. v starosti 93 let. Pokopali so ga pri 
avguštincih.226

Poleg naštetih nepremičnin je 1684-85 po-
sedoval še eno hišo v dan/ašnji/ Florijanski uli-
ci št. 26,227 ki je l/eta/ 1685. prešla na med. dr. 
Janeza Piegla.

L/eta/ 1689. je kupil od vdove Neže Grošelj



nekdanjo hišo kostanjeviškega opata, danes 
Lambergov kanonikat, na Vodnikovem trgu 4.

Okrog l/eta/ 1700. je Krištof Puecher prido-
bil tri nekdanje pl. Vrbčeve in tri pl. Bavčar-
jeve vrtove z domcem pred Špitalskimi vrati 
(danes Šelenburgova ul/ica/ 3),228 ok/oli/ 1710. 
dve sosednji hiši v Rožni ulici (danes št. 33 in 
35) in končno l/eta/ 1717. še današnjo Kajfe- 
ževo hišo v Florjanski ulici št. 4, ki pa jo je še 
isto leto predal svojemu pastorku iur. dr. Fran-
cu Ludo viku pl. Radiču.

228 * Danes: Slovenska cesta 29.
229 * Danes: Gornji trg.
230 * Pravilno je: 18. septembra.
231 * Pravilno je: Ano.
232 V. Fabjančič, Ljubljanski pivovarji, Kronika, 1 937, str. 234-235.

Krištof Puecher je imel z ženo Uršo, vdovo 
pl. Radič, vsaj pet otrok. Od hčera se je Ana 
Marija (roj/ena/ 1701., f kot 77-letna vdova
26. okt/obra/ 1778.) poročila 19. februarja 
1716. z Janezom Jurijem pl. Pettermannom, 
lastnikom dveh sosednih hiš v dan/ašnji/ Flor-
janski ul/ici/229 (št. 3 in tik zraven polovica št. 
1). Marija Jožefa se je 12. jun/ija/ 1718. omo-
žila z Janezom Krst/nikom/ Eleršičem (Eller- 
schitz), Marija Klara pa 20. avg/usta/ 1724. z 
Antonom Placidom Leskovicem. Sin Janez Jo-
žef se je rodil 78 let staremu očetu in okoli 40 
let stari materi Uršuli 6. marca 1706. Menda 
je zgodaj ali celo ob rojstvu umrl, ker o njem 
pozneje ni glasu.

Edini preostali županov sin Janez Anton pl. 
Puechenthal je ugledal luč sveta materi Uršuli 
8. junija 1693. Bil je menda najstarejši izmed 
otrok. L/eta/ 1716. je napravil pravni dokto-
rat, čez dve leti - 17. sept/embra/230 1718. se je 
poročil v ljubljanski stolnici z Uršo231 Marijo 
pl. Schifferstein, hčerjo pivovarnarja na Jami 
v Šiški Franca Andreja pl. Schiffrerja in Ma-
rije Uršule pl. Wallich.232 Za pričo pri poroki 
je bil ženinov oče, stari Janez Krištof pl. Pu-
echenthal, in nevestin brat Franc Dominik. V 
tem zakonu se je rodila 6. jan/uarja/ 1720. hči 
Marija Neža, ld sta ji bila za botra ded Janez 
Krištof pl. Puechenthal in materina mati, pi- 
vovarnarka Marija Urša pl. Schifferstein.

Po zgodnji smrti prve žene se je vdovec Ja-
nez Anton pl. Puechenthal poročil 16. jun/ija/ 
1722. z Marijo Maksimilijano Rozalijo pl. Si- 
gala, ld mu je 9. jun/ija/ naslednjega leta rodila 
hčer Ano Marijo Rozalijo. /Dne/ 6. jan/uarja/
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1730. se mu je rodil sin Dizma Anton, ki je 
imel za mater Marijo Ano, po čemer bi lahko 
sodili, da je dr. Janez Anton že drugič ovdovel 
in se še tretjič oženil. Pri isti materi je ugledala 
ljubljansko meglo cela vrsta otrok, ki so men- 
da vsi urno pomrli - v starosti od enega dne 
do sedmih let, razen ene deldice (roj/ene/ ok/o- 
li/ 1735. leta), ki je šla v samostan, postala 
uršulinska prednica in umrla kot uršulinska 
mati Ana Antonija v Ljubljani 11. dec/embra/ 
1818., stara celih 83 let. Za svojimi otroki je 
umrla tudi mati.

Nato se je vdovec četrtič poročil 4. apr/ila/ 
1738. z Marijo Justino De Urbanis. Ta mu je 
že 9. jan/uarja/ 1739. rodila sina Jožefa Anto-
na Ksaverija, ki pa je že čez 6 mesecev (19. 
jun/ija/ 1739.) umrl. Enako so hitro umirali še 
ostali otroci že priletnega očeta. Pri življenju 
pa sta ostali hčerki Marija Ana Notburga Eva, 
roj/ena/ 14. januarja 1745., ki se je kasneje 
poročila s hrvaškim vlastelinom baronom Pa- 
rovičem ( Worovitz, Borovitz), in pa Ana Marija 
Eva Justina, roj/ena/ 4. jul/ija/ 1750., poročena
23. okt/obra/ 1767. s stotnikom Evgenom pl. 
Maccorty-jem.

L/eta/ 1716. je bil vsaj začasni lastnik vr-
tov in hiše v dan/ašnji/ Selenburgovi ulici233 dr. 
Ržen (Reschen), ki je bil verjetno zet starega 
župana. Nato pa so prešli v last županovega 
sina dr. Janeza Antona, ld je 1740. ali 1741. 
dokupil še vrtove dedičev po ranarju Adamu 
Fechnerju, tako da so segala njegova posestva 
vzdolž današnje Knafljeve ulice234 do spodnje-
ga konca sedanjega Valvasorjevega trga.235 Ba-
ročno palačo (sedaj Selenburgova ul/ica/ 3)236 
je dal sezidati po 1741. letu. Vsekakor je 1752. 
l/eta/ še stala.237 Bila je okras Ljubljane. Po nje-
govi smrti (t 30. maja 1759., star 66 let) sta jo 
v inventarju, napravljenem 21. avg/usta/ 1759. 
ocenila stavbna mojstra Candido Zulliani in 
Matija Perše z vrtom vred na znatno vsoto 
9700 gld. Z vročilom 6. okt/obra/ 1759. je pre-
šla na njegove otroke Dizmo Antona, Marijo 
Ano Notburgo Evo, poznejšo baronico Parovič, 
ter Ano Marijo Evo, poznejšo pl. Maccorty.

233 * Danes: Slovenska cesta.
234 * Danes: Tomšičeve ulice.
235 * Danes: Trga narodnih herojev.
236 * Danes: Slovenska cesta 29.
237 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 91,1 752, fol. 83.

Vdova dr. Janeza Antona Marija Justina
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roj/ena/ de Urbanis je kupila za 2800 gld od pl. 
Erberga sosednji vrt in hišo (dan/ašnja/ Selen- 
burgova ul/ica/ št. I).238 Po njeni smrti (t 13. fe-
bruarja 1773.) je to hišo, ld je tedaj imela št. 42, 
podedovala njena hči, stotnikova žena Eva Ma-
rija Makardi (Maccorty), nato pa ok/oli/ 1799. 
njena sestra Eva pl. Parovič, ld je do 1814. bila 
tudi edina lastnica današnje Koslarjeve palače, 
dvonadstropnega poslopja, ld je ena najlepših 
baročnih hiš v Ljubljani in zaradi svoje elegant-
ne fasade pod umetniško zaščito.239

238 * Danes: Slovenska cesta 27.
239 Drugi del stavka za vejico je pripisan v vezanem tipkopisu.
240 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 84, pobotnica 1689, št. 45.

v

Zupa n  Gabr ijel  Eder  
Sodnik  Krišto f  Puche r  

(Buech er , Puech er )

1688/89

Ista pri Valv/asorju/.

Pobotnice v prvi polovici 1689. podpisuje 
kot župan Eder.

/Dne/ 10. okt/obra/ 1688. je bil župan (con-
sul) Gabrijel Eder za pričo pri poroki Ignacija 
Skargaya z vdovo Marijo Magd/aleno/ Felber.

v

Zupa n  Gabr ijel  Eder
Sod nik  Matija  Di Giorgio

1689/90
in 1690/91

Pri Valv/asorju/ je pravilno ž/upan/ Eder, na-
pačno pa je za 1/eto/ 1689. naveden kot sodnik 
Pucher.

Plačilne naloge za celo 1689. in 1690. leto 
podpisuje Eder kot župan.

/Dne/ 4. sept/embra/ 1689. izplača m/estni/ 
blagajnik 11 gld 45 kr pisarniške takse za 
krvnosodno pismo za novo izvoljenega me-
stnega sodnika Matijo Di Giorgia.240

/Dne/ 9. jan/uarja/ je Gabrijel Eder »con-
sul« skupaj s Francem Jakobom ab Erbergom 
in slikarjem (pictor) Janezom Fleischmannom

1688/89

L/eta/ 1689. so podrli mestno gostilno, ker 
je hrup v njej motil bližnje bose avguštince.

/Dne/ 20. jul/ija/ 1689. je krvnik po trikrat-
nem mučenju obglavil neko Jero.137

L/eta/ 1689 je izšla v Nürnbergu Valvasorje-
va »Ehre« etc.138

1689/90
in 1690/91

/Dne/ 20. jul/ija/ 1689. je krvnik obglavil 
neko žensko, 1690. je večkrat mučil nekega 
Matija Marvo, Janžeta N. in Marjeto Svetnak. 
Slednja dva je usmrtil 19. aprila. Na smrt ob-
sojena, a pomiloščena je bila Barbara Pavlin.

/Dne/ 4. febr/uarja/ 1691. obglavi krvnik 
Maruško N. To leto se vrši tipičen čarovnišld 
proces ob mučenju s »špansko juho«, »čarov-
niškim stolom«, »špansldm stolom« itd. proti 
Anici Gorjup, Urši Bevčevld, Anici Peldenšici, 
Marini Dunkarci, Urši Klarmanci in nekemu 
ciganu.139

137 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 83, knjiga izdatkov 1689,
* fol. 111.

138 Stavek je pripisan v vezanem tipkopisu.
139 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 85, knjiga izdatkov 1691,

* fol. 115-117.



priča pri poroki slikarja Andreja Jožefa Jam. 
ška (Jambschikh pictor) z dev/ico/ Marijo Uršo 
Hrobotin, 20. avg/usta/ 1690. skupaj z Jerne-
jem Bosijem pri poroki Leopolda I<rta z vdovo 
Marijo de Francesci, 8. okt/obra/ 1690. pa pri 
poroki Pavla Contela z dev/ico/ Ano Judito Ka- 
risch.

V s/ejnem/ z/apisniku/ 1691. se v prvi polo-
vici leta navaja kot mestni sodnik Matija Di 
Giorgio.

MATIJA DI (DE) GIORGIO je bil sprejet 
za meščana 1679. leta proti 20 gld sprejemni- 
ne.241 Bil je cesarski špitalski mojster in je od 
1679. do smrti plačeval svoj obrtni davek v 
hiši vdove Neže Grošelj, danes Vodnikov trg 
4, tik cesarskega hospitala. Po vsej verjetnosti 
je pri Grošljevki tudi stanoval. Zdi pa se, da 
je bil lastnik Hmeljeve hiše v dan/ašnji/ Lin- 
garjevi ulici242 zraven meščanskega špitala.243 
Njegova žena Suzana Ana mu je med 1682. in 
1687. rodila tri sinove.

241 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 76, pobotnice 1679, * Se- 
znam sprejetih meščanov za leto 1679, * fol. 1.

242 * Danes: Mačkovi ulici.

Od sv. Jakoba 1684. je notranji svetnik, od 
25. jul/ija/ 1689. do sv. Jakoba 1691. mestni 
sodnik, župan pa od sv. Marjete 1697. do sv. 
Marjete 1699.

V redkih s/ejnih/ z/apisnikih/ iz te dobe je 
zabeleženo, da mu je 10. sept/embra/ 1691. 
l/eta/ magistrat dovolil, da potuje po opravkih 
na Sp/odnjo/ Štajersko in Koroško, ni pa ga 
hotel odvezati službe davčnega prejemnika.244

Po povratku mu je mestni svet na njegovo 
prošnjo in kot »nagrado za njegovo marljivost 
in vnemo za mestni blagor« in »ker je iznašel 
prevoz soli« (organiziral nov sistem?), odpisal 
204 gld 45 kr zastanka od Hmeljeve hiše.245 
L/eta/ 1693.246 je užaljen hotel odložiti davčno 
prejemništvo. V svoji vlogi je dejal, da njega, 
ki je z uvedbo prevoza soli, katera donaša let-
no 200 gld, in tudi sicer toliko koristil mestu, 
opravljajo ljudje, da veliko začenja, da pa bo 
kmalu konec. Magistrat ga je potolažil in mu 
izrekel priznanje.
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Umrl je 1700. ali 1701. leta. Vdova z otroci 
ga je preživela.247 Umrla je 14. apr/ila/ 1707., 
stara 67 let.

247 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 54, 1702, fol. 119.
248 J. V. Valvasor, Die Ehre, knjiga VI, str. 359.
949 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 121.
250 J. Wallner, Beiträge zur Geschichte, v: MMK, 1890, str. 130-131.
251 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 48, 1691, fol. 84.
252 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 48, 1691, fol. 101.

(569) Tolminec se v s/ejnih/ z/apisnikih/ nikoli ne piše tako, mar-
več samo kot Tollmainer ali Thallmeiner, vendar smemo sklepati, 
da je to le ponemčena oblika slovenskega priimka. - /Dne/ 14. 
avg/usta/ 1639. sta se poročila v Ljubljani Matija Tolminiz in Mar-
jeta Gradišar. Priči And/rej/ Pissaniz in Lud/vik/ Schönleben.

254 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 39, 1670, fol. 9.

Ni gotovo, ali mu je bil kaj v sorodu stanov-
ski odvetnik in vicedomski tajnik dr. Janez Ka-
rel De Giorgio, poročen 27. januarja 1665. v 
stolnici z dev/ico/ Rozino Kordulo pred priča-
ma Jan/ezom/ pl. Rerenbergom in mestnim sod-
nikom Jan/ezom/ Krst/nikom/ Dolničarjem, ki 
je imel 1677. do smrti (1687.) hišo na Starem 
trgu (dan/ašnja/ št. 11). Kot pisatelja ga omen-
jata Valv/asor/248 in Dimitz.249 Enako ni jasno 
sorodstveno razmerje s Filipom di Giorgiom, 
poroč/enim/ 2. marca 1699. v stolnici s Sofijo 
Leopoldino pl. Echelberg, umrlim l/eta/ 1726., 
ld je v testamentu določil 6000 gld za veliki ol-
tar v avguštinski (sedaj frančiškanski) cerkvi.250

v

Zupan  Gabr ijel  Eder  
Sod nik  Juri j Tolmi nec  

(Tha ll mein er ) 73. Grb in podpis župana Gabrijela Ederja.

1691/92 1691/92

S/ejni/ z/apisnik/ v petek, 6. jul/ija/ 1691.:251 
Danes je bil za četrto leto izvoljen za župana 
Gabrijel Eder pl. Edenburg.

S/ejni/ z/apisnik/ v petek, 27. jul/ija/ 1691.:252 
Kot mestni sodnik je vpisan Jurij Thallmeiner.

JURIJ TOLMINEC253 (Thallmeiner, Tollmai- 
ner), po poklicu trgovec, je zadobil meščanstvo 
v ponedeljek, 29. marca 1669. za 15 gld tak-
se. Oženil se je mesec dni prej (24. februarja) 
pred pričama Janezom pl. Reringerjem in Ja-
nezom Krst/nikom/ Dolničarjem z Marijo Ano, 
hčerjo trgovca Jerneja Perneta,254 in se nastanil 
v tastovi, nekoč hiši Felicijana Trubarja, danes

/Dne/ 31. okt/obra/ 1691. je rabelj končal 
z mečem »čarovnico« Ano Gorjupovko in jo 
sežgal na grmadi, isto je storil 7. nov/embra/ s 
»čarovnicama« IClarmanco in Peklenšco. /Dne/ 
14. nov/embra/ je sežgal na grmadi truplo 
»čarovnice« Marine Dunkarce, ki je umrla na 
Tranči. /Dne/ 19. dec/embra/ je obglavil cigana 
Andreja, pribil glavo z žebljem in položil telo 
na kolo.

/Dne/ 10. maja 1692. je rabelj po večkrat-
nem mučenju obglavil pet »čarovnic« in jih 
nato sežgal na grmadi. /Dne/ 12. maja je ena 
umrla na Tranči. Rabelj jo je odpeljal in sež-
gal ponoči. /Dne/ 13. maja je zvezal na Tranči 
»mlado čarovnico«. /Dne/ 24. maja je odnesel 
s Tranče tamkaj umrlo Marušo Kuniško in jo 
pokopal. /Dne/ 2. jun/ija/ je na Tranči obril tri 
»čarovnice«, 3. jun/ija/ jih je šest ostro mučil, 
nato še tri obril. /Dne/ 14. jun/ija/ jih je pet ob-
glavil, sežgal in zakopal. Nato je izkopal šest 
umrlih, jih zažgal ter zagrebel pepel. /Dne/ 27. 
jun/ija/ je eno odnesel s Tranče, kjer je umrla, 
in jo pokopal.140

140 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 85, knjiga izdatkov 1691, 
* fol. 115-11 7; škatla 86, knjiga izdatkov 1692, * fol. 130'—131.
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/Dne/ 9. jul/ija/ 1692. je prejela obči-
na iz Gradca cesarski ukaz, da se odpravlja 
dosedanja mutacija tudi v zunanjem svetu, 
ki ostane poslej do konca življenja njegovih 
članov nespremenljiv, razen če se kdo ne ve-
de dobro ali če se sam odpove.141 Izpraznjena 
mesta nadomesti zunanji svet iz vrste občine. 
Glede volitve sodnika ostane pri starem. No-
tranji svet predlaga o sv. Jakobu dva kandida-
ta iz svoje srede. Izmed njiju izvolita zunanji 
svet in občina enega za sodnika. Če pa zuna-
njemu svetu ali občini predlog ne bi ugajal, 
smeta zahtevati dva druga. Če se tudi z dru-
gim predlogom ne bi zadovoljili, smejo zahte-
vati predlog še v tretje, toda ne brez tehtnih 
razlogov. Iz tretjič predlaganih pa morajo iz-
voliti sodnika, sicer ga sme izvoliti notranji 
svet sam in predstaviti občini.142

141 # ZAL, Sl ZAL LJU 489, fase. 268; * Sl ZAL LJU 489, Reg. I, fase. 
149, fol. 274-277.

142 I. Vrhovec, Topografski opis Ljubljane, v: LMS, 1885, str. 251-253.
143 F. Zwitter, Starejša kranjska mesta, str. 36.
144 F. Zwitter, Starejša kranjska mesta, str. 37.
145 Odstavek in navedba vira in literature (# ARS, Vic. Arhiv, fase. 106, 

* ZAL, Sl ZAL LJU 51 1, t. e. 7, fol. 1 58; Die Zukunft der Stadt Lai-
bach Vlil, v: ARGO, 1 897, št. 3, str. 50-51 ) sta pripisana v neveza-
nem tipkopisu.

Perpetuiranje ad dies vitae je v zvezi z animoz- 
nostjo med trgovskim slojem v ožji in obrtni-
škim v širših korporacijah.143

»Če pregledamo razvoj mestnih avtonomnih 
korporacij v Ljubljani in drugih kranjskih 
mestih, vidimo, da so se iz prvotne občine vseh 
meščanov izločili tekom časa notranji svet, 
zunanji svet in nova, ožja občina. Širšo občino 
vseh meščanov ločita kar dve korporaciji od 
notranjega sveta, ld ima pravo oblast v svojih 
rokah; po perpetuiranju pa izgubi celota me-
ščanstva vsak vpliv na popolnitev članov ož-
jih korporacij. Prvotna demokratična ureditev 
se umakne sistemu na hierarhičnem principu 
zgrajenih korporacij«.144 145

/Dne/ 9. jul/ija/ 1692. je izdal cesar Leopold 
na prošnjo ljubljanskega župana, sodnika in 
mestnega sveta ukaz, da se mora ustaviti tr-
govanje in krčmarjenje nemeščanov v Ljublja-
ni. Nemeščani, plemiči ali ne, morajo to nekaj let 
sem vtihotapljeno zlorabo opustiti ali pa si rednim 
potom pridobiti meščansko pravico.'45

Cankarjevo nabrežje 5.255 Od 1671. do 1678. 
je imel prodajalno na dan/ašnjem/ Mestnem 
trgu št. 24 v ICajzeljevi hiši, ki je tedaj zavze-
mala le polovico stavbišča tik sed/anje/ št. 25. 
Od 1679. do 1681. pa v tastovi hiši, katere 
lastnik postane 1682. in ohrani tu trgovino do 
smrti. L/eta/ 1681. dobi dan/ašnjo/hišo št. 80, 
l/eta/ 1681. pa še št. 40 na Sv. Petra cesti, od 
1686. do 1698. ima pritlično hišo na Poljanah 
(danes Ambrožev trg 10), med letom 1688. in 
1704. se beleži tudi kot lastnik hiše v današnji 
Ključavničarski ulici, kjer je 1681-82 krčmaril 
neki Matija Tolminec (Tallmeiner).

Jurij T/olminec/ je kupčeval z raznim bla-
gom, tako tudi z medom,256 žitom itd.257 Ljudje 
so mu bili dolžni znatne zneske.258

O sv. Jakobu 1675. vstopi v zunanji svet, 
l/eta/ 1681. pa v notranjega. Med letoma 1684- 
87 (vključno) je višji m/estni/ blagajnik, od sv. 
Jakoba 1691. do smrti (v maju259 1693)260 pa 
mestni sodnik. Pri meščanstvu je bil spošto-
van kot skrben, pobožen in premožen človek. 
Napravil je ustanovo za revne meščanske hče-
re z glavnico 600 gld, katerih letne obresti 30 
gld je o sv. Jakobu podeljeval magistrat261 (no-
tranji svet).262 Trgovino in njegovo znatno pre-
moženje je nasledila vdova Ana, ki se je 1695. 
poročila s trgovcem in poštarjem Dominikom 
Hingerlom (sprejetim za meščana 1696. l/eta/ 
za 40 gld). Le-ta je imel pošto v dan/ašnji/ 
Schiffrerjevi hiši na Mestnem trgu 23.263 Umrl 
je 8. aprila 1693 kot mestni sodnik, star 56 
let; pokopali so ga pri frančiškanih.264

Tolminčev sin Janez265 je postal menih v Stič-

455 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 39, 1670, fol. 88.
256 # ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, 1629, fol. 165. * Zapisnik za leto 

1 629 ne obstaja, tudi za leto 1 692 ne.
257 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 49, 1693, fol. 72.
258 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 49, 1693, “fol. 13', 22'.
259 V vezanem tipkopisu je maju prečrtano in pripisano: aprilu. * V 

sejnih zapisnikih se na seji 1 7. aprila ne omenja več, 1 8. maja pa 
se že omenja vdova Thalmeiner.

260 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 49, 1693, fol. 82.
261 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 60, 1714, fol. 76.
262 V vezanem tipkopisu je pripisano: notranji svet in naveden vir: ZAL, 

Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 109, pobotnica 1719, št. 24, * fok 
131-131'. * Ustanovo je podeljeval notranji svet.

263 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 58, 1712, fol. 221.
264 Stavek in navedba vira (NŠAL, Mrliška knjiga Ljubljana - Sv. Ni' 

kolaj, 1658-1735) sta pripisana v vezanem tipkopisu. * Zapis v 
mrliški knjigi je: 8. maja 1693.

265 * Omenja se kot Ivan Tolmajner. 
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ni266 in tamkaj umrl 4. jun/ija/ 1728. l/eta/.267 
Drugi sin Janez Ludovik se je po očetovi želji, 
izraženi v oporoki, ko je dovršil šest šol, izučil 
trgovstva v Salzburgu pri imenitnem trgovcu 
Zillerju, kjer je ostal eno leto, se vrnil v Ljub-
ljano in se kot 20-letni mladenič 25. jul/ija/ 
1690. poročil v stolnici z neko Jero pred pri-
čama Jurijem Kapusom in Blažem Troperjem. 
L/eta/ 1695. je postal z materjo soupravnik 
očetove trgovine.268 L/eta/ 171 1.269 je zakupnik 
solne mere in zunanji svetnik, o sv. Jakobu 
1716. pa notranji svetnik (Ludovik Bernard). 
V stolni poročni knjigi je zabeležen Ludovik 
Bernard, ki se je 11. nov/embra/ 1695. poročil 
z dev/ico/ Marijo Elizabeto Purgkart pl. Rinker- 
stein. Ni gotovo, ali je to bil pravkar obravna-
vani sodnikov sin ali pa njegov najmlajši brat 
Bernard. Dva starejša sina Ludovika Bernarda 
sta bila l/eta/ 1719 v tujini in sta na prošnjo 
očeta in strica Bernardina prejela štipendijo 
tako starega Jurija kot strica Bernardina v 
skupnem znesku 50 gld nem/ške/ v/eljave/, ki 
jo je prej uživala najbližja sorodnica Terezija 
Langus, tedaj že umrla.270

266 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 50, 1695, fol. 130.
267 Mali zapiski, v: IMK, 1898, str. 175.
268 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 50, 1695, * fol. 122, 122'.
269 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 57, 1711, fol. 102.
270 Stavek in navedba vira (ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 109, 

knjiga izdatkov 1719, fol. 33, pobotnica 1719, št. 24, * fol. 131) 
sta pripisana v vezanem tipkopisu.

271 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 60, 1714, fol. 75-76.
272 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 50, 1695, fol. 130.
273 * V Fabjančičevem tipkopisu ni vpisane letnice, naveden je samo 

datum 12. januar. V poročni knjigi Ljubljana - Sv. Nikolaj pa je nju-
na poroka vpisana pod navedenim letom (NŠAL, poročna knjiga 
Ljubljana - Sv. Nikolaj, 1682-1718).

274 Stavek in navedba literature (Zgodovina cerkljanske fare, v: ZZ, 
1892, str. 318) sta pripisana v vezanem tipkopisu.

Tretji brat Bernardin, roj/en/ 1683. leta, je 
šel za mašnika in prejel 14. maja 1714. po 
smrti dr. Janeza Antona Dolničarja pl. Thall- 
berga beneficij sv. Jurija, še preden je postal 
duhovnik.271 Usoda najmlajših bratov Jožefa 
in Bernarda272 iz spisov ni razvidna.

Omenja se še neki Matija Tollmainer, ki se 
je 6. februarja 1696. poročil z Marijo Škofič 
(Skoffizin).

/Dne/ 12. januarja 1712273 pa se je Urša 
Tollmeiner poročila z vdovcem Matijo Grbcem 
(Gerbiž). Andrej Tollmainer, ld je umrl leta 
1714 v Mengšu in Mihael Tollmainer sta bila 
duhovnika.274

/Dne/ 9. julija 1692 je bil izdan cesarjev ukaz 
o opravljanju trgovske dejavnosti poplemenite- 
nih prebivalcev, Id nimajo mestnih pravic.146

Seja stolnega kapitlja 9. jul/ija/ 1692 glede 
mestnega arhiva.147

Pri Mayerjevi tiskarni je izšla Vidmayerjeva 
medicinska knjiga.148

146 Stavek in navedba literature (Die Zukunft der Stadt, Der Handels-
adel, v: ARGO, 1897, št. 3, str. 50-51) sta pripisana v vezanem 
tipkopisu.

147 Stavek in navedba literature (J. Veider, Stara ljubljanska stolnica, 
str. 45) sta pripisana v vezanem tipkopisu.

148 V vezanem tipkopisu je pripisano: več: R von Radies, Das Werk, 
v: ARGO, 1893, št. 7, str. 130. * Avtor knjige Wolfgang Andreas 
Vidmayer je bil filozof in doktor medicine ter član »Academia Ope-
rosorum«. V knjigi razpravlja o vplivu hrane in pijače na zdravje 
oziroma bolezni ljudi.
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1692/93

/Dne/ 30. avg/usta/ 1692. je rabelj mučil tri 
osebe, 3. sept/embra/ šest, sedem jih je obril; 
4. sept/embra/ je dve mučil, 5. /septembra/ pa 
še dve. /Dne/ 12. sept/embra/ je obglavil pet 
oseb in jih sežgal. Eno, ki je umrla, je izkopal, 
upepelil in pepel zagrebel.

/Dne/ 13. sept/embra/ je usmrtil z vrvjo Ur-
bana Dimnika. /Dne/ 6. nov/embra/ je mučil 
na Tranči tri osebe, eno pa je posadil na stol. 
/Dne/ 7. nov/embra/ je eno umrlo odnesel s 
Tranče in jo pokopal. /Dne/ 12. nov/embra/ je 
dve končal z mečem, sežgal in pepel zakopal. 
V novembru je umrl na Tranči Luka Jeran.

To leto je bilo v Ljubljani pokončanih 26 ča-
rovnic in čarovnikov.149

149 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla-86, knjiga izdatkov 1692,
* fol. 130-132. V vezanem tipkopisu je številka popravljena na 22 
(čarovnic); besedi »in čarovnikov« sta prečrtani.

150 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 49, 1693, fol. 42.
151 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 112; J. Gruden, Zgodovina, str. 

1047. Navedba literature (A. Müllner, Das Eisen, v: ARGO, 1895, 
št. 5, str. 67—68) je pripisana v vezanem tipkopisu.

V poned/eljek/, 23. febr/uarja/ 1693.150 skle-
ne celotni mestni svet soglasno, da je v bodoče 
in za vse časč mestni sodnik dolžan na dan 
druge mestne pravde dati pojedino brez sle-
hernega opravičevanja, če mu je priteklo ob 
mestni pravdi veliko ali malo dohodkov.

Od srede jul/ija/ 1693. 
do srede jul/ija/ 1696.

L/eta/ 1693. je bila v Ljubljani ustanovljena 
Acedamia operosorum.151

/Dne/ 17. jan/uarja/ 1694. usmrti rabelj z 
mečem tatu Gregorja Slivica (Slivca?) in pri-
bije njegovo glavo z žebljem na vešala. /Dne/ 
25. apr/ila/ stori isto z Andrejem Plevnikom. 
Mučil je dalje Andreja Lavrina, Jerneja Grošlja 
in Janeza Stibleja, deklico Nežo Pust in Spelo

v

Zupan  Janez  Krstni k  Dolni čar  
(t 24. okt/obra/ 1692, nato kot podžupan / 
Gabrijel/ Eder)
Sod nik  Jurij  Tolmi nec  
(Thal lme iner ) 
(od febr/uarja/ 1693. Je sodni upravitelj Janez 
Graffenhueber)

1692/93

Pri Klunu ž/upan/ Dolničar, s/odnik/ Tallmei- 
ner.

Dolničar podpisuje plačilne naloge kot žu-
pan še v septembru 1692. l/eta/.

S/ejni/ z/apisnik/ 1693.: Do vključno 23. ja-
nuarja se udeležuje sej sodnik Thallmeiner, od 
6. februarja 1693. pa kot sodni upravnik Janez 
Graffenhueber.

/Dne/ 12. jan/uarja/ 1693. sta priči pri poro-
ki Jakoba Bačarja (Wazhar) v stolnici z dev/i- 
co/ Marijo Hočevar (Hozheuar) župan (consul) 
Gabrijel Eder in sodnik (iudex) Jurij Tollmainer.

Župan  Gabr ijel  Eder  pl . Edenbu rg  
Sodn ik  Jane z  Grafe nhu eber

1693/94, 
1694/95 
in 1695/96

S/ejni/ z/apisnik/ v petek, 10. jul/ija/ 1693.: 
Po odstopu upravnika županstva Gabrijela 
Ederja je isti izvoljen za prvega župana.

S/ejni/ z/apisnik/: Od 31. jul/ija/ 1693. dalje 
je zabeležen kot novi mestni sodnik (izvoljen 
25. jul/ija/) Janez Graffenhueber.

S/ejni/ z/apisnik/ v petek, 8. jul/ija/ 1695.: 
Za župana je ponovno izvoljen odstopivši žu-
pan Eder.

S/ejni/ z/apisnik/ 1695.: Celo leto je vpisan 
kot sodnik Janez Graffenhueber. - Opomba: 
Volitev sodnika, objavljena na sv. Jakoba dan, 
se je zadnja leta zapisovala v posebne zapisni-
ke, ki pa se niso ohranili.

/Dne/ 31. maja 1694. sta priči pri poroki 
Ferdinanda Sternaka z Magdaleno Golob žu-
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pan Eder in Jan/ez/ Krištof Puecher, 8. avg/u- 
sta/ 1694. pri poroki Adama Plevnika (Pleuni- 
g/i) z Nežo Skoramuz sodnik Janez pl. Graf-
fenhueber in Leopold Krt, 29. jun/ija/ 1695. 
pri poroki Jurija Periška (Periszik) s Heleno 
Vangosk(in) pa sodnik Janez Graffenhueber 
in Blaž Topper, enako je sodnik Jan/ez/ Graf-
fenhueber 5. marca 1696. priča Janezu Fajglju 
(Feigel) pri poroki z dev/ico/ Marijo Mrak.

Goslar, »torturimi« je dve čarovnici in pribil 
glavo nekega justificiranega na vešala.

/Dne/ 24. apr/ila/ 1695. je rabelj obglavil in 
sežgal nekega Jerina Ravničarja s kravo vred, 
9. okt/obra/ pa obglavil že imenovanega Stible- 
ja in pribil njegovo glavo na vešala.152

275 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 50, 1695, fol. 11.’ Danes: 

Nazorjeva ulica 8.
276 V vezanem tipkopisu je pripisano: nov/embru/ 1701 in naveden 

vir: ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII., škatla 93, pobotnica 1701, št. 
1,’fol. 1-1'in št. 2,‘fol. 2-2'.

277 Stavek je pripisan v vezanem tipkpisu.
278 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 54, 1702, fol. 13; knjiga 55, 

1703, fol. 23.

JANEZ pl. GRAFFENHUEBER, po poklicu 
lekarnar, je zadobil meščanstvo 1681. l/eta/ 
(taksa 11 gld). Datuma zadobljenega plemstva 
nisem mogel ugotoviti. Že 5. februarja 1679. 
se je poročil z Marijo Magdaleno - večkrat se 
ista imenuje tudi Helena, roj/eno/ pl. Bosio (1. 
maja 1654.), vdovo po lekarnarju Dominiku 
pl. Amadoriju. Poleg lekarne v dan/ašnji/ hiši 
Mestni trg 19, ld je bila tedaj last meščanske-
ga špitala, mu je Amadorijeva vdova privedla 
v zakon tudi nekaj z Amadorijem rojenih ne- 
doletnih otrok, tako Marijo Elizabeto, ki se je 
18. nov/embra/ 1693. poročila z Markom pl. 
Aichelprennerjem in po očetu podedovala pri-
stavo in vrata za tedanjo avguštinsko cerkvijo 
(danes Frančiškanska ulica 8).275 To pristavo je 
mati kupila od hčere 26. marca 1696. Apote-
ko pa je imel Graffenhueber do svoje smrti (t 
menda v jul/iju/ 1701 .)276 v hiši meščanskega 
špitala na dan/ašnjem/ Mestnem trgu 19.

Janez Graffenhueber je bil notranji svetnik
1686., od febr/uarja/ 1693. sodni upravitelj 
namesto obolelega in kmalu nato umrlega Tol-
minca, izvoljen za sodnika o sv. Jakobu 1693. 
in ponovno 1694. leta. Župan je bil od 10. jul/i-
ja/ 1699 do nov/embra/ 1701.277 Njegova vdova 
Marija Magdalena se je kmalu spet poročila, in 
sicer že v febr/uarju/ 1702.278 z lekarnarjem Ja-
nezom Henrikom Spatom (Spott), ld je prevzel 
Graffenhueberjevo lekarno navzlic protestu 
Graffenhueberjevega sina Janeza Franca (Jer-
neja), Id je še pred materino ženitvijo prosil 
magistrat, naj prepreči njeno namero, da bi iz-

152 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 88, knjiga izdatkov 1694,
* fol. 1 28-128'; škatla 89, knjiga izdatkov 1695, * fol. 112.
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1696/97

L/eta/ 1696. so popravili bastijo pri čuvaju 
(Zwp«y).153

1697/98 
in 1698/99

/Dne/ 29. sept/embra/ 1697. je krvnik ob-
glavil neko Bukovico. Dalje je mučil, razen 
neke ciganke, Janžeta Koširja, imenovanega 
Kljukec. Le-ta se je vsled muk na Tranči sam 
obesil, na kar ga je rabelj 5. okt/obra/ sežgal. 
/Dne/ 22. jan/uarja/ 1698. je bil po trikratnem 
mučenju in ostriženju las obešen kot tat neki 
Ferjančič, 23. marca pa na glavnem trgu ob-
glavljen ubijalec Lobe, »krojaški pomočnik, ki 
je z mečem zabodel svojega lastnega mojstra, 
njegovo ženo in otroka pa dvakrat sunil, toda 

ročila lekarno svojemu ženinu, ker se sam na-
merava izučiti apotelcarske umetnosti.279 Le-ta 
se je 26. dec/embra/ 1718. poročil v cerkvi sv. 
Krištofa z dev/ico/ Marijo Barbaro, hčerjo Jo-
žefa pl. Nilpacherja, ki je dobila v doto hišo 
v Gradišču (dan/ašnja/ št. 1 1),280 in je prejel 
meščanstvo kot lekarnar na prvi mestni prav-
di 1719. l/eta/. Njegova vdova Marija Barbara 
pl. Graffenhueber je imela 1731-1757 (pribl/i- 
žno/) hišo na dan/ašnjem/ Mestnem trgu št. 
11. Umrla je kot 50-letna vdova (Maria Barba-
ra Gebhertin Apothekerin, alias Graffenhiieberin). 
Pokopali so jo pri avguštincih.

v „ _

Zupa n  Gabr ijel  Eder  pl . Edenbu rg  
Sodnik  Jan ez  Krišt of  Bucher  
(Puech er )

1696/97

Ista pri Klunu.

S/ejni/ z/apisnil</ 1697.: V prvi polovici 
1697. se imenovana navajata kot župan oz/ 
iroma/ sodnik.

v

Zupan  Mati ja  De  Giorg io  
Sod nik  Franc  Stib el j (Stibel l )

1697/98 
in 1698/99

Ista pri Klunu.

Zupan Eder se od 19. apr/ila/ 1697. ne ude-
ležuje sej. Zamenjujejo ga kot podžupani zdaj 
De Giorgio, zdaj Graffenhueber, zdaj Leopold 
Krt. Volitev novega župana ni vpisana v s/ej- 
nem/ z/apisniku/. /Dne/ 29. jul/ija/ 1697. je za-
beležen kot novi župan Matija de Giorgio.

S/ejni/ z/apisnilc/ 25. jul/ija/ 1697.:281 Po od-
stopu mestnega sodnika Janeza Krištofa Bu- 
cherja je bil izvoljen za sodnika g/ospod/ Franc 
Stibell s pogojem, da mora vzeti stanovanje v 
mestu, in ker Stibell stanuje izven mesta, so ga 

#ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, knjiga izdatkov 1696. *Račun 
za popravilo bastije je mesto plačalo 14. januarja 1695. Iz tega 
je mogoče sklepati, da so dela opravljali proti koncu leta 1 694 in 
v prvih dneh januarja 1695, ne pa 1696, kot navaja Fabjančič. 
* ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 89, knjiga izdatkov 1695, 
fol. 38; škatla 89, pobotnice 1 695, fol. 118.

279 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 54, 1 702, fol. 1 3.
280 * Danes: Slovenska cesta 12.
281 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 51, 1697, fol. 76.
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spremili domov brez sodniške palice. Stibelj se 
poslej v s/ejnih/ z/apisnikih/ 1697. beleži stal-
no kot m/estni/ sodnik.

Na seji v poned/eljek/, 24. maja 1699. je žu-
pan odstopil, ker mestna blagajna ni spravila 
skupaj denarja za njegovo potovanje v Gradec, 
kamor je bil klican. Nato ga je nadomeščal kot 
podžupan Bucher. Vendar se vidi, da je De 
Giorgio le bil v Gradcu,282 283 283 od koder je v juliju 
poslal pismeno ostavko.

282 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 52, 1699, fol. 104.
283 V vezanem tipkopisu je pripisano: rojen ok/oli/ 1673. l/eta/.
284 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XVII, t. e. 453, knjiga 55, 1671, * Vor 

dem Spitalthor.
285 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 48, 1691, fol. 138; Sl ZAL LJU 

488, Cod. I, knjiga 50, 1695, fol. 135.
286 Stavek je v vezanem tipkopisu popravljen in se glasi: Umrl je 19. 

septembra 1699, star 62 let. Pokopali so ga pri Sv. Petru. Navedeni 
so viri: ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 93, knjiga izdatkov 
1701, fol. 1 8, pobotnica 1701, št. 7, fol. 7-7'; NŠAL, Mrliška knji-
ga Ljubljana - Sv. Nikolaj, 1658-1735.

287 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 54, 1 702, * fol. 1 24.
288 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 92, knjiga izdatkov 1699, 

fol. 17.
289 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XVII, t. e. 462, knjiga 85, 1704, * Vor 

dem Vitzdomthor.

FRANC STIBELJ {Stibell}262 V letih 1651- 
1678 se navaja Matija Stibel (Stebell) kot 
lastnik zahodnega dela dan/ašnje/ št. 14 na 
Kongresnem trgu, kjer sta tedaj stali dve hi-
ši. Ta Matija Stibel se je 15. januarja 1651. 
l/eta/ poročil z Uršo Brestev(in). Franc Stibelj 
je bil po poklicu gostilničar. Gostilno je imel 
od 1671. do smrti v hiši vdove Marije in dedi-
čev po peku Jakobu Bergantu (danes Wolfova 
ulica l).284 L/eta/ 1677. je bil sprejet v meščan-
sko zvezo (10 gld takse), o sv. Jakobu 1691. je 
postal zunanji, 25. jul/ija/ 1694. pa notranji 
svetnik. Že 1689. je kupil Bergantovo hišo.285 
Od sv. Jakoba 1697. do sept/embra/ 1699. je 
bil mestni sodnik. Umrl je v septembru ali ok-
tobru 1699.286Vdova Urša ga je preživela.287 
/Dne/ 7. februarja 1700. ji je izplačal višji 
m/estni/ blagajnik Janez Jurij Raster 29 gld 10 
kr kot deputat notranjega svetnika za njenega 
moža v dobi od sv. Jak/oba/ 1698. do sv. Jak/o- 
ba/ 1699. in še dva meseca več.288 Gostilno, 
l/eta/ 1704. pa tudi hišo, je prevzel Stibljev zet 
Matija Kralj.289

ne smrtno«.154 /Dne/ 21. maja 1699. je rabelj 
pomoril tri delikvente, 2. jul/ija/ pa enega.155

L/eta/ 1698. so popravljali Seiterjevo hišo in 
delali kapelo in »zidanico«, kjer stoji današnje 
trnovsko župnišče. Isto leto so popravljali ro-
tovž.156

/Dne/ 25. maja 1698. je praznoval svojega 
patrona Iva v cerkvi diskalceatov kolegij prija-
teljev prava in pravnikov, ki sta ga ustanovila 
dr. Florjančič in Mugerle.157

S/ejni/ z/apisnik/, 12. januarja 1699.: Me-
stni pisar dr. Jan/ez/ Krst/nik/ Dolničar, proti 
kateremu je nastopila vlada, češ da je dose-
gel svoje mesto ne po lastni zaslugi, ampak s 
korupcijo,158 se kot nezmožen odpusti in izvoli 
na njegovo mesto Andrej Koprivnik. /Dne/ 6. 
marca159 pa je Dolničar še sam resigniral in vr-
nil vse spise. Mesto mu je bilo tedaj dolžno 
plačo za pol leta. Koprivnik je bil zaprisežen v 
petek, 20. marca 1699.

S/ejni/ z/apisnik/, v petek, 16. januarja 
1699.: Kupi naj se od g/osp/e Pelzhofer hiša 
na Svinjskem trgu za nastanitev vojakov, ki je 
doslej mestu povzročala toliko stroškov.

14. Crb in podpis župana Matije De Giorgia.

154 V. Steska, Dolničarjeva ljubljanska kronika, v: IMK, 1901, str. 84.
155 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 90, knjiga izdatkov 1697, 

* fol. 100; škatla 91, knjiga izdatkov 1698, * fol. 117; škatla 92, 
knjiga izdatkov 1699, * fol. 110.

156 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 91, knjiga izdatkov 1698, 
fol. 84, 100.

157 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 76; R von Radies, Schon 1698 
ein juristischer Verein, v: BK, 1861, str. 184; * v članku se omenja 
datum 22. maj.

158 # ZAL, Sl ZAL LJU 489, fase. 264. * ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, 
knjiga 52, 1699, fol. 8.

159 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 52, 1699, * fol. 28.
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1699/1700

/Dne/ 28. marca 1700. je bila posvečena cer-
kev sv. Jožefa pri bosih avguštincih. Stroški za 
zidavo cerkve in samostana, brez opreme in 
vrtnega zidu, so znašali 29.271 gld.160

160 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 100; Diskalceatska kronika: 

ARS, Sl AS 1073, Zbirka rokopisov, 1-2lr; J. Gruden, Zaodovina, 
str. 958.

161 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 92, knjiga izdatkov 1700, 
fol. 58.

162 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 98-99; J. Gruden, Zgodovina,

L/eta/ 1700. so popravljali vodnjak na Sta-
rem trgu, adaptirali Cavi j evo hišo za prodajo 
soli, kipar Matevž Vrbnik pa je napravil me-
stni grb nad samostanskimi vrati.161

75. Podpis župana Franca pl. Craffčnhuebcrja

1700/01 
in 1701/02

Zidavo nove stolnice je sprožil l/eta/ 1699. 
stolni dekan in generalni vikar Janez Anton 
Dolničar, ld si je zagotovil splošno podporo. 
Ljubljanski meščan in kamnosek Francesco 
Bombasi iz Benetk je bil poverjen z vodstvom 
zidave. Prideljen mu je bil Milančan Peter Jan-
ni in gradba je bila izvršena s pomočjo stav-
benika Pavla Jugoviča, po njegovi smrti pa 
Gregorja Mačka, po načrtih jezuita Andreja de 
Puteis-a (vulgo Pozzo). /Dne/ 6. jun/ija/ 1701. 
so bili gotovi temelji, 28. sept/embra/ so stav-
bo pokrili. L/eta/ 1703. sta začela slikati Ju-
lij Quallio in 16-letni Carlo Carlini. /Dne/ 29. 
okt/obra/ 1706. je bila cerkev dogotovljena, 
stala je 36.423 gld 54 kr gotovega denarja.162

v

Zupan  Fran c 290 pl . Graff enhu ebe r  
Sodnik  Franc  Stib el j (Stibell )291 
(od 28. avg/usta/ 1699. pa vice-sodnik 
Leopold Krt)

1699/1700

Pri Klunu Grafenhuber in Stibelj.

S/ejni/ z/apisnik/ 1699.: V petek, 10. jul/ija/ 
je bil po pismeni ostavki, ld jo je poslal župan 
Di Giorgio iz Gradca ljubljanskemu mestne-
mu sodniku, izvoljen za župana g/ospod/ Graf-
fenhueber.

Na sv. Jakoba dan 1699. protestirajo zastop-
niki občine proti perpetuaciji zunanjega sve-
ta. Do petka 21. avg/usta/ 1699. se udeležuje 
sej kot mestni sodnik Stibell, od 28. avg/usta/ 
1699. pa vice-sodnik Leopold Krt.292

v

Zupan  Jan ez  pl . Graffe nhu eber  
(t v nov/embru/ 1701; od avg/usta/ 1701. 
Leopold Krt kot poslovodeči vice-župan) 
Sodnik  Jan ez  Krišto f  Bucher  pl . 
PuCHENTHALL

1700/01 
in 1701/02

Pri Klunu Bucher napačno kot Janez Christian.

/Dne/ 1. avg/usta/ 1701. prejme Janez Graf-
fenhueber 150 gld županske plače od sv. Mar-
jete 1700. do sv. Marjete 1701. in »regali« od 
lazareta ... 6 gld.

/Dne/ 8. nov/embra/. 1700. sta župan (Con-
sul) Janez Graffenhueber in Janez Karel Malli 
priči pri poroki Lovrenca Zaun-a z Marijo Tal- 
ler.

S/ejni/ z/apisnik/ 1702.: V prvi polovici l/eta/ 
predseduje vice-župan Leopold Krt, sodnik pa 
je Buecher pl. Buechenthall.

290 V vezanem tipkopisu je Franc prečrtano in napisano: Janez.
291 V vezanem tipkopisu je pripisano: + 19. sept/embra/ 1699
292 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 52, 1699, * fol. 132'.
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L/eta/ 1700. je škof Žiga Krištof Herberste-
in ustanovil s stolnim proštom Jan/ezom/ Pre-
šernom in stolnim dekanom Jan/ezom/ Ant/o- 
nom/ Dolničarjem prvo javno, danes semeni- 
ško knjižnico v Ljubljani. L/eta/ 1701. se je 
Herberstein odpovedal ljubljanski škofiji.’63

L/eta/ 1700. je bila posvečena avguštinska 
cerkev Marijinega Oznanjenja.

Isto leto 1700. je bila zgrajena nova cer-
kev sv. Petra, ko je bil stari župni vikar Jakob 
Hrust.164

Škofu Herbersteinu je sledil na škofijski 
stolici grof Ferdinand Karol Künburg (1701- 
1711).

L/eta/ 1701. so popravljali mestno obzidje, 
zlasti pri Križankah.165

L/eta/ 1701. se je vršil z velikim sijajem prvi 
občni zbor Akademije operosorum v škofijski 
dvorani,166 po Dimitzu pa v lontovžu.167

L/eta/ 1701. sta bili ustanovljeni Akademija 
risarjev (Incultorum) in Akademija glasbeni-
kov (Philharmonicorum).168

Cerkev sv. Jakoba, ki je močno trpela po po-
tresu, so obnavljali l/eta/ 1701.169

L/eta/ 1702. so v Ljubljani zidali stolnico, je-
zuitsko cerkev, Pod Turnom, pri nunah, avgu- 
štincih, bosonožcih. /Dne/ 22. aprila 1702. se 
je nastanilo prvih šest uršulink v Šelenburgovi 
hiši na trgu.

Iz le delno ohranjenih zapiskov izhaja, da 
je imel novi rabelj Janez Krištof Hoffstetter 
tudi l/eta/ 1700 in 1701. krvavega posla. Med 
drugim je 6. jul/ija/ 1701. obglavil nekega hu-
dodelca in pribil njegovo glavo z žebljem na 
vislice. Koncem novembra 1700. ali v začetku 
decembra 1701. pa je pokončal nekega Jožefa 
s Krete (Cretensier).170

str. 959. Navedba literature (J. Veider, Stara ljubljanska stolnica, str. 
46) je pripisana v vezanem tipkopisu.

163 SBL, * prva knjiga, str. 314.
164 Stavek in navedba literature (E. H. Costa, Reiseerinnerungen, str. 

1 8) sta pripisana v nevezanem tipkopisu.
165 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 93, knjiga izdatkov 1701, 

fol. 78.
166 J. Gruden, Zgodovina, str. 1047.
167 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 112.
168 J. Gruden, Zgodovina, str. 1049.
169 A. Jellouschek, Beiträge zur Geschichte, v: MHVK, 1858, str. 69.
170 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 92, knjiga izdatkov 1700, 

* fol. 80; Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 93, knjiga izdatkov 
1701,* fol. 106; * Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 93, pobotnice 
1701, fol. 148, 149.
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Od srede jul/ija/ 1702 
do srede jul/ija/ 1705

/Dne/ 30. jul/ija/ 1702. je proslavila nova 
glasbena akademija (Academia Philo-Har- 
monicorum), ustanovljena po pobudi Janeza 
Bertolda pl. Höfferja, svoj prvi javni nastop z 
umetnim ognjem na Ljubljanici.171 Bilo je toli-
ko izletnikov, da je zmanjkalo čolnov.172

171 V. Steska, Dolničarjeva ljubljanska kronika, v: IMK, 1901, str. 95.
172 Stavek je pripisan v nevezanem tipkopisu.
173 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 54, 1702, ‘fol. 150', 151.
174 Stavek in navedba literature (Die Zukunft der Stadt, Der »Gailhan- 

del«, v: ARGO, 1899, št. 4, str. 70) sta pripisana v vezanem tip-
kopisu. * V članku se omenja poročilo iz leta 1 702, ki opisuje tudi 
obsežno tožbo ljubljanskega sodnika in župana ter mestnega sveta 
glede kmečke trgovine Karnijcev (trgovcev iz Rezije) na semanje 
dneve po Kranjski.

175 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 34. Pripis: »O tej vojni glej tudi« 
in navedba literature (A. Müllner, Das in Kupfer getriebene Bild, v: 
ARGO, 1893, št. 6, str. 1 13) sta pripisana v vezanem tipkopisu.

176 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 114.
177 Stavek in navedba literature (E. H. Costa, Reiseerinnerungen, str.

39) sta pripisana v nevezanem tipkopisu.

S/ejni/ z/apisnik/ 7. dec/embra/ 1702.: Pod-
župan pl. Puechenthall poroča, da je dospela 
vicedomska naredba, po kateri se morajo pri-
nesti v vicedomski urad vse knjige o izdatkih 
in prejemkih, tičočih se mestnega in špitalske-
ga gospodarstva, ker je vicedom dobil od cesar-
ja ukaz, da mora vizitirati vsa mesta in trge.173

Pritožba zastran kmečke trgovine.174
Vsled bombardiranja Trsta v španski na-

sledstveni vojni 19. avg/usta/ 1702. po franco-
ski mornarici, se je naslednji dan veliko Trža-
čanov zateklo v Ljubljano. /Dne/ 5. okt/obra/
1702. je prišlo v Ljubljano 1300 mož pod ge-
neralom Heistrom, 3. sept/embra/ 1703. pa 
2400 nemških in hrvaških čet pod polkovni-
kom Virmondom. /Dne/ 14. jan/uarja/ 1704. je 
bila Ljubljana stavljena v obrambno stanje.175 
Ko je 3. jan/uarja/ 1703. princ Evgen Savojski 
na poti k vojski v Italijo dospel v Ljubljano, 
so ga filharmoniki sprejeli z izborno glasbo, 
kakršne princ po lastni izjavi zlepa še ni sli-
šal.176

L/eta/ 1703. so jezuiti pretvorili grad Pod-
turn (Tivoli) v Letnikovec (Lustschloss).177

Za inštalacijo novega vicedoma je mesto

Župan  Gabr ijel  Eder  pl . Edenbu rg  
Sod nik  Leopo ld  Krt  (Kher t )

1702/03
do vključno 1704/05

Ista pri Klunu.

S/ejni/ z/apisnik/ v ponedeljek, 10. jul/ija/
1702. :293 G/ospod/ Leopold Khert se je danes 
odpovedal podžupanskemu mestu, na kar je 
bil izvoljen za župana g/ospod/ Gabrijel Eder 
pl. Edenburg.

S/ejni/ z/apisnik/ 1702.:294 V drugi polovici 
leta je mestni sodnik g/ospod/ Leopold Khert.

Ista dva sta izvoljena 13. oz. 25. jul/ija/
1703. ter II. oz. 25. jul/ija/ 1704.295 Eder je bil 
izvoljen, ko se je mudil na Senkovem turnu. 
Tjakaj so mu pisali, naj pride k prisegi v pone-
deljek, 14. jul/ija/. Sklenilo se je, da se bo vrši-
la nova volitev, ako ne sprejme. Eder je prišel 
k prisegi šele v petek, 18. julija.296

LEOPOLD KRT (Kherdt, Khert). Od kod je 
bil doma, iz spisov ni razvidno. Neki Lovro 
Krt (Chert, Kart) iz Kranja je l/eta/ 1631. ka- 
planoval v Smartinu pred Kranjem.297 Jurij Krt 
je bil 1619-50 v župni šoli v Kranju učitelj in 
pevovodja.298 Njegov sin Matevž Krt, roj/en/ 
19. sept/embra/ 1649.299 v Kranju, je bil po-
svečen v mašnika 1673. leta.300 /Dne/ 10. ma-
ja 1667. je umrl v Stični redovnik Anton Krt, 
Ljubljančan.301

V s/ejnem/ z/apisniku/ 1669.302 se imenuje 
vdova Katarina Krt (Khertt), 1702. pa provin- 
cial ljubljanskih avguštincev p. magister Ful- 
gencij Krt, dr. /doctor/ theol/ogiae/.303 Morda je

293 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 54, 1702, fol. 92.
294 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 54, 1 702, * fol. 65.
295 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 55, 1 703, ’ fol. 102; knjiga 56, 

1 704, * fol. 91,95. * Pravilni datum je: 23. julija 1 704.
296 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 56, 1 704, fol. 91.
297 F. Pokorn, Fara Šmartin, v: IMK, 1897, str. 58; F. Pokorn, Še ne- 

koliko duhovnikov, v: IMK, 1903, str. 143. * V literaturi se navaja, 
da je kaplanoval v Smartinu pri Kranju do leta 1 633; M. Slekovec, 
Duhovniki, v: IMK, 1902, str. 24.

298 A. Koblar, Šole v Kranju, v: IMK, 1 903, str. 44.
299 * V literaturi je navedena letnica 1644.
300 F. Pokorn, Še nekoliko duhovnikov, v: IMK, 1903, str. 146.
301 Mali zapiski, v: IMK, 1898, str. 1 74.
302 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 38, 1669, fol. 195. 
ono

A. Kaspret, Urkunden betreffend die Lucienkapelle, MMK, 1895, 
str. 110.
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bil Leopold Katarinin sin, oziroma Fulgencijev 
brat.

Leopold Krt je bil trgovec oz/iroma/ kramar. 
/Dne/ 24. sept/embra/ 1657. se je poročil v stol-
nici z dev/ico/ Regino Perne. Za pričo sta bila 
sodnik Jakob Seitter in lekarnar Dominik Bro- 
giol (Brignolli). V l/etih/ 1662-73 je imel pro-
dajalno v Bosijevi hiši na Trgu (dan/es/ Mestni 
trg 25). Iz te dobe vemo, da se je med drugim 
pečal s polšjo kupčijo.304 O Jakobu 1670. je bil 
izvoljen v zunanji svet, kjer je ostal, z izpa-
dom nekaj let, do sv. Jakoba 1684., ko je po-
stal notranji svetnik.305 Iz s/ejnega/ z/apisnika/ 
1674306 izhaja, da se je enako kot Jurij Perne, 
Jurij Tolmainer in Primož Obernnik pečal tudi 
s prodajo mezalana ob tedenskih sejmih. L/eta/ 
1674. postane lastnik Zdevčeve hiše (dan/es/ 
Cankarjevo nabrežje 9), ld jo ohrani do smrti. 
Isto leto307 se navaja Rozina Krt kot dedinja po 
sestri Jeri, vdovi po Jonu Franku, lastniku hiše 
v Starotrškem okraju. Morda je ta Rozina is-
tovetna z Leopoldovo prvo ženo Regino. Dalje 
je imel Krt 1674-78 trgovino v Pernetovi hiši 
(danes Cankarjevo nabr/ežje/ 5). L/eta/ 1678. 
je kupil hišo tkalca Martina Zoreta v Šentjan- 
škem308 predmestju (danes Sv. Petra c/esta/ 15, 
gostilna pri »Bobenčku«),309 a jo je že 1683. 
prodal tkalcu Matiji Župcu.310 Vnovič se je Krt 
poročil 20. avg/usta/ 1690.311 z Marijo, vdovo 
po trgovcu Francescu De Francschiju (t 1689), 
v stolnici pred pričama županom Gabrijelom 
Ederjem in Jernejem Bosijem. Marija je imela 
iz svojega prvega zakona sina Janeza Jurija De 
Franceschija.312 V novi zakon je prinesla 500 
gld dote in še nekaj imetja.

304 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 36, 1 667, fol. 1 1 8.
305 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 49, 1693, fol. 36.
306 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 43, 1674, fol. 96.
307 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 43, 1674, fol. 53, 65, 129,

179, 194.
308 * Danes: Šentpetrskem.
309 * Danes: Trubarjeva cesta 15.
3,0 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 49, 1693, fol. 38.
311 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 60, 1714, fol. 105 (ženit/no/ 

pismo 7. avg/ust/ 1690).
312 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 48, 1691, fol. 11,38.
3.3 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 49, 1 693, fol. 1 1 5.
3.4 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 50, 1695, fol. 70; knjiga 52, 

1699, * fol. 66', 67'.

V juniju 1693. je bil Leopold K/rt/ izvoljen 
za višjega špitalskega mojstra,313 mesto pa je 
ohranil šest let.314 Od avg/usta/ 1701. do sv. 
Marjete 1702. je vodil županske posle kot 

l/eta/ 1703.178 temu podarilo pri Gabrijelu 
Ederju pl. Edenburgu kupljene srebrne, pozla-
čene svečnike za 359 gld. Za Graffenhueberjev 
pogreb je šlo za 46 gld 16 kr 2 pf voščenk, ki 
jih je mestu prodal isti Eder, za pogreb me-
stnega pisarja Koprivnika pa za 18 gld 26 kr 
voščenk, kupljenih pri istem trgovcu.

/Dne/ 18. jun/ija/ 1703. je bil slovesno vlo-
žen temeljni kamen novi stolnici.179

/Dne/ 23. (25. ?) junija 1703. so se uršulin- 
ke preselile v Ederjevo hišo pred Špitalskimi 
vrati, kjer stoji danes glavna pošta in odprle 2. 
jul/ija/ 1703. šolo za žensko mladino.180

/Dne/ 11. okt/obra/ 1703. je bila velika po-
vodenj.181 Na seji v petek, 18. apr/ila/ je sldenil 
mestni svet prispevati dve leti po 10.000 zida-
kov ali obočnikov za novo stolnico.

V poned/eljek/, 28. jul/ija/ 1704. se je po žu-
panovem predlogu sklenilo: Kdor ne pride toč-
no ob 7. zjutraj na rotovž, se kaznuje z dvema 
funtoma voska.

L/eta/ 1704 so uvedli (na Reki ali tudi v Lju-
bljani ?) državno trošarino na meso.182

Jan/uarja/ 1705. so otvorili v Ljubljani to- 
bakarno.183

/Dne/ 5. maja 1705. je umrl cesar Leopold. 
Sledil mu je Jožef I. (1705-1711).

V jun/iju/ 1704. je rabelj Hoffstetter izvršil 
eno justifikacijo, 6. dec/embra/ 1704 je sprejel 
1 gld za pokop »ubogega grešnika, ki je padel z 
vešal«. Dne 1. apr/ila/ 1705. je bil zaradi crimi-
nis bestialitastis184 obglavljen in nato sežgan z 
obsojeno živaljo vred neki Janez Skeeb.185

178 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 95, knjiga izdatkov 1703, 
fol. 37.

179 V. Steska, Dolničarjeva ljubljanska kronika, v: IMK, 1901, str. 143. 
Beseda »slovesno« je pripisana kasneje v vezanem tipkopisu. Na 
robu je tudi kasnejši pripis: »6. VI. 1701, začasno (glej str. 621)«.
* Str. 621 je navedba strani v tipkopisu, pri tej objavi pa je str. 38.

180 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 100; V. Steska, Dolničarjeva 
ljubljanska kronika, v: IMK, 1901, str. 144; Das Nonnenkloster, v: 
Corniola, letnik 1, 1839, št. 84, * str. 334.

181 V. Steska, Dolničarjeva ljubljanska kronika, v: IMK, 1901, str. 146.
182 Stavek in navedba literature (A. Rački, Povijest grada Sušaka, str. 

198) sta pripisana v vezanem tipkopisu.
183 V. Steska, Dolničarjeva ljubljanska kronika, v: IMK, 1901, str. 149.
184 * Sodomije.
185 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 95, knjiga izdatkov 1704,

* fol. 114; škatla 96, knjiga izdatkov 1705, * fol. 120.
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// Podpis novega rablja janeza Krištofa 
Hoffstetterja.

podžupan namesto obolelega in po štirih me- 
secih bolezni umrlega Janeza pl. Grafenhuber, 
ja, na kar je bil 25. julija 1702. ter ponovno
1703. in 1704. izvoljen za mestnega sodnika 
V petek, 18. febr/uarja/ 1704. je bil postavljen 
za stotnika na Novem trgu.315

315 ZAL, Si ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 56, 1704, fol. 9.
316 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 54, 1702, fol. 35.
317 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 56, 1704, fol. 18.
318 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 99, knjiga izdatkov 1710,

fol. 17.
319 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 57, 171 1, fol. 21.
320 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 57, 171 1, fol. 169.
321 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 58, 1712, fol. 270.
322 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 58, 1 712, * fol. 270; knjiga 59,

1713. * fol. 200'.

Obogatel pri mestni upravi vsekakor ni. Ta-
ko je 13. marca 1702. prosil mestni svet, naj se 
mu plača podžupanska služba, »ker je znano, 
da nima nobenih drugih sredstev kot pripada-
jočo mu plačo«.316 Svet mu je ustregel. Ko je 
bil sodnik, mu je svet naročil, da v 14 dneh 
predloži račune o svojem šestletnem predstoj- 
ništvu v meščanskem špitalu.317

Krt je umrl menda 1709. leta.318 Vdova Ma-
rija je morala še 1711. leta prositi, naj se ven-
dar pregledajo in potrdijo Leopoldovi špital-
ski računi, saj je bilo tako ukazano računskim 
komisarjem že 6. sept/embra/ 1709.319 Se isto
1711. 1/eto/320 je prosila, naj ji kaj nakažejo za 
preživljanje iz prebitka, ld se je menda izkazal 
pri moževih špitalskih računih. Dali so enkrat-
nih 20 gld deželne veljave. Niti naslednje leto 
še ni komisija pregledala vseh računov. Zato 
je 19. dec/embra/ 1712.321 prosila »Marija Krt, 
bolna vdova brez sredstev, za poljubno pod-
poro«. Dodelili so ji 6 gld in jo sicer napotili, 
naj počaka, da računski komisarji končajo svoj 
posel.

Krt je bil eden redkih primerov, da je člo-
vek iz višje plasti mestne uprave zapustil svojo 
vdovo v takem nezavidljivem položaju. Se na-
slednja leta,322 ko so bili računi pregledani in 
potrjeni, se je morala boriti za priznanje svoje 
dote.
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Župan  Gabr ijel  Eder  pl . Ede nbu rg  
Sod nik  Jane z  Kare l  Mali  (Mally )

1705/06 
do vid j učno 1708/09

Pri Klunu samo prva tri leta prav, nato na-
pačno s/odnik/ Jakob Herendler.

V vsej poslovni dobi prejema župansko pla-
čo in podpisuje plačilne naloge kot župan Ga-
brijel Eder.323

323 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 99, knjiga izdatkov 1709,

* fol. 16; # Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, pobotnica 1 709, (* pobotnic 
za leto 1709 ni); * ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 96, po-
botnice 1705, fol. 1,2.
* Ko sta bili priči plemeniti gospod Janez Karel Malli, mestni so-
dnik, ter gospod Martin Zupan.

325 * Odvetnik.
326 * Ko sta bili priči plemeniti gospod sodnik Karel Malli ter presvetli 

gospod Janez Jurij Šagar, doktor obojega prava.
* Ko sta bila priči plemeniti gospod sodnik Karel Malli, nevestin 
oče, ter spoštovani gospod Clobaus.
* Ko sta bila priči župan Gabrijel pl. Edenburg in plemeniti gospod 
sodnik Karel Mally.

/Dne/ 1. avg/usta/ 1706. sta se poročila v 
Šenldavžu Franc Fogar (ali Sogar?) in dev/ica/ 
Vienna Felicitas Bombashi »praesentibus nob/i-
li/ dno /domino/ Joe /Joanne/ Carolo Malli civit/a- 
tis/ iudice et dno /domino/ Martino Suppan«,324 8. 
jul/ija/ 1708. pa solicitator325 326 Janez Krst/nik/ 
Plaveč (Plauz) z dev/ico/ Regino Malli »adst/an- 
tibus/ nob/ili/ dno /domino/ Carolo Malli iudice 
et clariss/imo/ dno /domino/ Joe /Joanne/ Georgio 
Shagar I /iuris/ V /utriusque/ Dre /dottore/«.32b 
/Dne/ 12. avg/usta/ 1708. se je poročil v stolni-
ci Andrej Klobous z dev/ico/ Marijo Ano Mali 
»coram testibus nob/ili/ dno /domino/ Carolo Malli 
iudice sponsae parenti et rdo /reverendissimo/ dno 
/domino/ Clobaus«,327 kooperatorja (kaplana) v 
Poljanah, ženinovega brata, /dne/ 15. jul/ija/ 
1709. pa Luka Artač z vdovo Uršo Tamiš (Tha- 
mischin) »testibus Gabriele ab Edenburg consule et 
nob/ili/ dno /domino/ Carolo Mally iudice«.328

JANEZ KAREL MALI (Mally, tudi Malle in 
Molle). Od kod je prišel v Ljubljano, ni znano. 
Sam se je podpisoval »Mally«. Ta priimek se 
beleži med 1637 in 1645 pri tedanjem lastniku 
dan/ašnje/ hiše v Karunovi ulici 8, ki je zabele-
žen v urbarjih kot »Jury Mally«. /Dne/ 25. ma-
ja 1634. sta se poročila Jurij »Mali« in Helena

Od srede jul/ija/ 1705. 
do srede jul/ija/ 1709

/Dne/ 27. jan/uarja/ 1706. je potrdil cesar Jo-
žef I. na Dunaju od Leopolda dne 6. sept/em-
bra/ 1660. potrjene ljubljanske mestne pravi-
ce.186

/Dne/ 22. avg/usta/ 1706. se je pričela 
14-dnevna slovesnost v na novo sezidani, kra-
sni stolnici sv. Nikolaja.187

/Dne/ 21. aprila 1707. so uršulinke sprejele 
v last Auerspergov in Eggenbergov vrt.188

/Dne/ 8. maja 1707 se je začelo posvečevanje 
novo sezidane cerkve sv. Nikolaja.189 Po Gru-
dnu190 je bila stolnica posvečena l/eta/ 1706.

L/eta/ 1707. so čolnarji na praznik sv. Re- 
šnjega Telesa napravili prvikrat most iz strnje-
nih čolnov čez Ljubljanico na Bregu, da je šla 
čezenj stolna procesija; prej je hodila čez Če-
vljarski most.191 Ta navada se je poslej ohrani-
la, dokler ni bil 1824. postavljen šentjakobski 
most.192

/Dne/ 10. jul/ija/ 1706. je rabelj Hoffstetter 
obglavil nekega tatu in pribil glavo na veša- 
la.193

/Dne/ 26. febr/uarja/ in 6. nov/embra/ 1707. 
sta bili dve justifikaciji. Zadnjega usmrčenca 
so pokopali na pokopališču pri Sv. Petru.194

/Dne/ 16. oktobra l/eta/ 1708 se je naselil v 
Ljublj/ani/ knez Hanibal Alfonz Emanuel Por- 
zia z družino.195

»/Dne/ 5. nov/embra/ 1707. se je vpeljala le-
pa navada krščanske ljubezni in usmiljenosti, 
ker so pričeli pri bosonožcih spremljati in po-

186 Jahresbericht, 1903/04, str. 41;* ZAL, Sl ZAL UU 333, št. 152.
187 V. Steska, Dolničarjeva ljubljanska kronika, v: IMK, 1901, str. 153.
188 V. Steska, Dolničarjeva ljubljanska kronika, v: IMK, 1901, str. 155.
189 V. Steska, Dolničarjeva ljubljanska kronika, v: IMK, 1901, str. 155.
190 J. Gruden, Zgodovina, str. 1051.
191 Stavek in navedba literature (V. Steska, Dolničarjeva ljubljanska 

kronika, v: IMK, 1901, str. 1 55) sta pripisana v nevezanem tipkopi-
su.

192 Stavek in navedba literature (I. Vrhovnik, Trnovska župnija, str. 54) 
sta pripisana v nevezanem tipkopisu.

193 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 97, knjiga izdatkov 1706, 
»fol. 118.

194 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 98, knjiga izdatkov 1707, 
‘fol. 117.

195 Stavek in navedba literature (R. Lopašič, Karlovac, str. 209) sta pri-
pisana v vezanem tipkopisu. 
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kopavati take osebe, ki so sicer bile na smrt 
obsojene, pa se jim je pokop dopustil. Spremi-
li so namreč neko žensko, ki so jo na morišču 
Friškovcu (Friškavič)196 obglavili.«197

196 * Danes: med Maistrovo ulico in Njegoševo cesto.
197 V. Steska, Dolničarjeva ljubljanska kronika, v: IMK, 1901, str. 156.
198 V. Steska, Dolničarjeva ljubljanska kronika, v: IMK, 1901, str. 157. 
199 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 98, knjiga izdatkov 1708, 

fol. 38.
200 Zadnja dva stavka in navedba vira (rokopis, 72) sta pripisana v 

vezanem tipkopisu. * Ludovik Modest Golia, Škof Karel Herberste-
in: prispevki k problematiki jožefinizma na Slovenskem (tipkopis), 
Ljubljana 1946, str. 72.

201 Stavek je pripisan v vezanem tipkopisu.
202 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 159-160.
203 Stavek in navedba literature (V. Steska, Najstarejši časnik, v: Kroni-

ka, 1936, str. 223-225) sta pripisana v vezanem tipkopisu.
204 Stavek in navedba literature (A. Müllner, Die Zukunft der Stadt, v: 

ARGO, 1899, št. 7, str. 1 13) sta pripisana v vezanem tipkopisu.

/Dne/ 18. apr/ila/ 1708. je knezoškof Fer-
dinand, prašiči pomožni škof, vložil temeljni 
kamen cerkvi sv. Rozalije, device in zavetnice 
proti kugi.198 - Ta kapela je bila posvečena sv. 
Rozaliji, Eliji in Donatu.199

/Dne/ 5. maja 1708. so vložili temeljni ka-
men za semenišče. Več o pouku v tem seme-
nišču: Golia, Knezoškof Herberstein. Pravo 
semenišče osnuje šele Herberstein.200

L/eta/ 1708. so zgradili novo cerkev sv. Kri-
štofa (sedanjo).201

L/eta/ 1708. je začel tiskar Janez Jurij Mayr 
izdajati v svoji tiskarni v Ljubljani prvi tednik 
na Kranjskem (v nemščini).202 Stvarno že 21. 
septembra 170 7.203 204 204

Zima 1708/09 je bila najostrejša v stolet-

Bratousska, 21. nov/embra/ 1634. istoimenski 
Jurij »Mali« in Marjeta Khossoulca, 24. maja 
1640. pa Tomaž »Malli« in Jera Pečnilcar.

Naš Janez Karel Mali je bil po poklicu knji-
govez. /Dne/ 22. jul/ija/ 1684. se je oženil z 
dev/ico/ Ano Elizabeto (v s/ejnem/ z/apisniku/ 
pisano Marija Elizabeta), hčerjo knjigoveza 
Jurija Siksta Schafferja, lastnika dan/ašnje/ št. 
8 v Zidovski ulici, in njegove žene Ane Uršule. 
Pripominjam, da je sam Schaffer nasledil knji-
goveza Janeza Joba Webra, lei je bil tu lastnik 
1630-54, nato pa njegova vdova in otroci. Ma-
li je »prišel v deželo« šele 1 /4 leta po smrti 
Schafferja in njegove žene.329 Z obrtnim dav-
kom je vpisan v tej hiši, kjer je obdržal knji-
goveznico do smrti, začenši s 1686. letom. Za 
doto je imel spore s svakinjama Marijo Sido- 
nijo, poročeno Kajdaš (Khaydasch), in Marijo 
Suzano, poročeno s knjigovezom Skubetom,330 
dočim je bolje shajal s svakom Karlom Seba-
stijanom Schafferjem.331

Kot je s prvo ženo priženil Schafferjevo hi-
šo, tako je po njeni smrti s svojo drugo poroko, 
dne 24. sept/embra/ 1716., z Ano (Marijo) Eli-
zabeto, vdovo po steklarju Simonu Lingau-u 
(Lingarjeva ulica!),332 priženil Lingauovo hišo, 
lei je tedaj stala na vogalu Lingarjeve ulice333 in 
Pogačarjevega trga, danes pa je tu delno ulica, 
delno pa je stavbišče, vid j učeno v palačo me-
ščanske imovine.334

O sv. Jakobu 1692. pride Jan/ez/ Karel Mali 
v zunanji svet, o sv. Jakobu 1694. pa v notra-
njega. V petek, 2. sept/embra/ 1695.335 je ostro 
protestiral na seji proti Matiji Höfferju, ki mu 
je pred dvema dnevoma očital, da se je pribe- 
račil v notranji svet (ein Wnscluddiger vnd ein- 
gebetler Zwölfer). Zahteva, naj ga toliko časa ne 
puste sedeti v svetu, dokler mu očitka ne do-
kaže. Höffer pa se je opravičil in razložil, kako 
je to mislil, nakar sta oba obsedela v svetu.

Od 1701. do 6. jun/ija/ 1704. je bil višji 
špitalski mojster, 1705. in še večkrat pozneje 
davčni prejemnik, mestni sodnik pa od 25. jul/i-

329 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 48, 1691, fol. 3.
330 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 48, 1691, fol. 3; knjiga 52, 

1699, fol. 147.
331 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 52, 1699, fol. 31, 147; knjiga 

54, 1702, fol. 80, 81.
332 * Danes: Mačkova ulica.
333 * Danes: Mačkove ulice.
334 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 62, 1716, fol. 112, 122.
335 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 50, 1695, fol. 94.
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ja/ 1705. do 25. jul/ija/ 1709., od 25. jul/ija/
1712. do 25. jul/ija/ 1717., od 25. jul/ija/ 1719. 
Jo istega dne 1720. ter od 25. jul/ija/ 1725. do 
13. dec/embra/ 1726.

Mali je moral biti dokaj razgibana oseba, 
človek s pristaši, pa tudi z ostrimi nasprotniki, 
kar izhaja iz naslednjih primerov:

/Dne/ 5. jul/ija/ 1717. je Mali poročal na 
mestnem svetu, da ni prejel plače kot davkar 
od 1. maja 1705. do 1. maja 1706. ter od 1. 
maja 1710. do 1. maja 1713., torej za štiri le-
ta po 40 gld. Prosi, naj se mu znesek 160 gld 
odpiše od zaostalih davkov od Schafferjeve in 
Lingauove hiše, kateri sta zdaj njegova last. 
Mestni svet pa je sklenil, naj prej položi svoje 
davkarske račune, kot mu je bilo naročeno že 
9. okt/obra/ 1716. l/eta/.336 Mali je še isti ali na-
slednji dan pri neki komisiji, kjer je bil poleg 
njega kot sodnika navzoč še župan Herndler, 
Kristijan Tollmainer, Schulz, Skube in mestni 
pisar Radič, opsoval magistrat, da so psi itd. 
(pisar njegovih ostalih izrazov ni vpisal). Na 
seji 8. jul/ija/ so na zahtevo pl. Grafhaidna 
morali Malija odstraniti, na kar se je začelo z 
zasliševanjem imenovanih. Ti pa so se izvijali 
toliko časa, dokler ni svet zagrozil s suspen-
zijo s svetniškega mesta in z infamijo. Nato 
so v glavnem potrdili, kar je iznesel Grafhai- 
den. Mali je moral za kazen odložiti »uradni 
in sodni meč, prositi odpuščanja in preklicati 
nepremišljene besede«. Kazen bi bila hujša, če 
ne bi menili, da magistrata ni žalil kot poslu-
joči mestni sodnik. Nato so sklenili, da ne sme 
pri hudi kazni nihče črhniti o dogodku in so se 
morali k molku pismeno zavezati.

ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 63, 1717, fol.
ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 63, 1717, fol.
ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 63, 1717, fol.
ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 64, 1718, fol.

Na dan sv. Jakoba 25. jul/ija/ istega leta se je 
na vprašanje dveh zastopnikov zunanjega sve-
ta, ali sme Mali spričo vsega tega biti predlagan 
v volitev za sodnika, sklenilo, da ne.337 /Dne/ 
6. avg/usta/338 pa je Mali predložil vicedomovo 
naročilo magistratu, da mu mora poročati, za-
kaj je o sv. Jakobu izpustil Malija iz predloga. 
Ko pa je svet opozoril Malija, da bi ga točno 
poročilo stalo svetniškega mesta, je umolknil.

/Dne/ 9. sept/embra/ 17 1 8.339 je nastopil zu-
nanji svet z občino po svojih pooblaščencih 
proti bivšim davčnim prejemnikom Maliju,

336

337

338

339

122.
131.
140.
185.
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Ludoviku Tollmainerju, Florijanu pl. Graff, 
haidnu in Juriju Ambrožu Kappusu, češ da so 
priznani prebitek porabili zase in vendar niso 
dali mestu nobenih obresti. Po hudi debati se 
je sklenilo, da morajo imenovani plačati 6 % 
obresti. Kot dan kalkulacije se določi 16. sep. 
tember, prebitek pa morajo plačati v 14 dneh.

Vendar je bil Mali prav na zahtevo občine 
izvoljen l/eta/ 1719. zopet za sodnika. Enako 
ga je občina zahtevala 1720. leta, pa se je no-
tranji svet odločno uprl.

/Dne/ 10. marca 1721.340 se je Mali na se-
ji bridko pritoževal, da ga hočejo na stara le-
ta diskreditirati in da njegovi kolegi, katerih 
eden je že na onem svetu, pripovedujejo, da 
bi moral Mali plačati davčni ostanek 280 gld, 
na kar so vendar bili obsojeni tudi g/ospodje/ 
Grafhaiden, Kapus in Tolmainer, pod pretnjo 
izvršbe v treh dneh, češ da je on imel blagajni-
ški ključ. To slednje je sicer res, č/astiti/ svet pa 
ve, da ni delal računov sam, tudi ne sam kasi- 
ral, na vsak način pa lahko priseže, da ni pri-
držal ali porabil po svoji vednosti niti krajcar-
ja zase. Da pa bi imel mir na svoja stara leta, je 
pripravljen poleg 88 gld, kolikor po poročilu z 
dne 21. nov/embra/ 1720. odpade nanj, plačati 
še 100 gld deželne veljave, toda v obrokih in 
da mu potem izdajo pravo računsko pismo, da 
je popolnoma izpolnil svoje obveznosti. Magi-
strat je ponudbo sprejel.

340 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 67, 1721, fol. 31.
341 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 69, 1724, fol. 34.
342 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 69, 1724, fol. 132.
343 Stavek in navedba vira (# pergament v Codellijevi ostalini v MAL<

* ZAL, Sl ZAL LJU 333, št. 158) sta pripisana v vezanem tipkopis^-

Štiri leta pred svojo smrtjo, 3. febr/uarja/ 
1722. leta se je Jan/ez/ Karel Mali v tretje ože-
nil34' in sicer z Uršo, vdovo po Marku Antonu 
Šifrerju (/dne/ 14. febr/uarja/ 1689. se je po-
ročil vdovec Franc Andrej Schiffrer z dev/ico/ 
Marijo Uršo, hčerjo g/ospoda/ Mihe Wallicha, 
trobentača). Malijevi otroci iz prvega zakona 
so prodali Schaffer j evo knjigoveznico z vsem 
orodjem knjigovezu Andreju Seidlu.342 L/eta/ 
1724 se beleži kot načelnik (prior) bratovščine 
sv. Rešnjega Telesa.343

L/eta/ 1725. je bil Mali ponovno izvoljen za 
sodnika s sedmimi glasovi zunanjih svetnikov 
in 30 glasovi občine, kar je njemu nenaklonje-
ni pisar Radič smatral za potrebno, da posebej 
vpiše v s/ejni/ z/apisnik/.
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Tudi 1726. je bil Mali še enkrat izvoljen. 
Umrl pa je že 13. dec/embra/ 1726., star 68 let. 
V Schivizu344 je zabeležen kot plemič, za kar 
pa v d/avčnih/ k/njigah/ in s/ejnih/ z/apisnikih/ 
ni nobenega znaka.

344 * Ludwig Schiviz von Schivizhoffen, Der Adel in den Matriken des 
Herzogtums Krain, Görz 1905, str. 186.

345 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 71, 1 728, fol. 75.
346 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 99, knjiga izdatkov 1709, 

* fol. 1 6; knjiga izdatkov 1710, * fol. 1 6.
347 * Plemenitim gospodom Jakobom Erntlerjem, ljubljanskim sodni-

kom.
348 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 47, 1687, fol. 63; knjiga 51, 

1697, fol. 99; knjiga 52, 1 699, fol. 1 78; knjiga 55, 1 703, fol. 49.
349 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 58, 1712, fol. 201.

Vdova Uršula, ki je bila 19 let mlajša od 
moža, je imela po njegovi smrti pravdo za 
moževo zapuščino z njegovimi otroci iz prve-
ga zakona.345 Umrla je 8. junija 1741. (Uršula 
pl. Mally), stara 64 let, kot lastnica Lingauove 
hiše. Schafferjevo hišo v Zidovski ulici pa je 
1734. l/eta/ kupil pek in pivovar Anton Steffl.

Malijeva hči iz prvega zakona Marija Regi-
na se je 8. jul/ija/ 1708. poročila s solicitator- 
jem Janezom Krst/nikom/ pl. Plaucem, Marija 
Ana pa 12. avg/usta/ 1708. z Andrejem Klo- 
bousom (Klobous).

v

Zupan  Gabrije l  Eder  pl . Ede nbu rg  
Sodn ik  Jako b  Heren dler

1709/10 1709/10

Enako pri Klunu.

Župansko plačo za 1/eto/ 1709/10 prejme 
župan Eder.346 /Dne/ 9. jun/ija/ 1710. se poroči 
v Senldavžu Jurij Drnulc z Marijo, vdovo po 
Matiji Korenu, pred pričama »nob/ili/ d/omino/ 
Jacobo Emtler Labac/ensis/ civit/atis/ indice«347 in 
Jan/ezom/ Viljemom Vmbfarerjem.

/Dne/ 16. jun/ija/ 1710. je pričel dr. Bogataj, 
profesor državljanskega prava, prvič predavati 
pravo v Ljubljani in sicer »Instituta«.205

JAKOB HERENDLER (Hörndle, Hemdli, 
Hemdler, sam se je podpisoval »Hermdler«) je bil 
po poklicu trgovec. Med drugim je kupčeval 
na debelo z medom.348 Trgovske zveze je imel 
npr. z Jurijem Hagenauerjem v Salzburgu.349 
Svoj trgovski sedež je imel 1686-96 v Snedče- 
vi (Snedic) hiši v Špitalski ulici (danes Cankar-
jevo nabrežeje I, prva, to je hiša tik št. 7 v 
Stritarjevi ulici), nato do vključno 1703. v Lo-

205 V. Steska, Dolničarjeva ljubljanska kronika, v: IMK, 1901, str. 163.
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catelli-jevi hiši, danes Mestni trg 19 (polovica 
današnje hiše tik št. 20).

Oženil se je v stolnici 27. nov/embra/ 1683 
z vdovo Marijo Stesi (ali Stefl ?),350 ki je bila 
verjetno hči meščana in peka Jurija Kajdaša 
{Khaydasch) in njegove zadnje žene. Marija mu 
je 26. jun/ija/ 1688. rodila dvojčka z imenom 
Ivan Peter in Ivan Jakob.351 Ali je bil njegov sin 
menih Robert Herndler iz Ljubljane, ld je 28. 
aprila 1715. umrl v Stični,352 ne vem.

350 V vezanem tipkopisu je popravljeno, da ostane samo Stefl in pri-
pisano: Za pričo sta bila mestni sodnik g/ospod/ Gabrijel Eder in 
g/ospod/ Jurij Tolmainer.

351 A. Koblar, Ljubljančani 17. stoletja, v: IMK, 1900, str. 199.
352 Mali zapiski, v: IMK, 1898, str. 174.
353 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 47, 1687, fol. 71, 1 10.
354 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 49, 1693, fol. 109.
355 * Danes: Trubarjeva cesta.
356 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 63, 1717, fol. 116.
357 * Danes: Trubarjeva cesta.
358 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 64, 1718, fol. 282.
359 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 51, 1697, fol. 80; knjiga 59, 

1699, * fol. 78'.

Že v s/ejnem/ z/apisniku/ 1687.353 se imenu-
je kot skrbnik Kajdaševih otrok iz zadnjega 
zakona Franca Antona in Marije, pozneje po-
ročene Rodeskin.354 Kot tak je imel dediščin-
ske spore s prejšnjima Kajdaševima otrokoma 
Miho Kajdašem in Uršo Rakovec. Kot lastnik 
dveh Kajdaševih in sosednje Potokarjeve hi-
še, ki danes skupaj sestavljajo enotno hišo št. 
11 na Sv. Petra cesti,355 se v d/avčnih/ k/njigah/ 
navaja med letoma 1700-1716, ko obe hiši 
prevzame njegov zet in poznejši župan trgovec 
Matija Kristijan. V s/ejnem/ z/apisniku/ 25. 
jun/ija/ 1717.356 se obravnava njegova prošnja, 
da se mu spregleda deseti vinar od njegove »v 
predmestju, na vogalu proti Ulici sv. Janeza, 
ležeče hiše«, ki jo je prodal svojemu zetu Ma-
tiji Kristijanu za 700 gld, glede na to, da je v 
zadnjem letu, ko je bil mestni sodnik utrpel 33 
gld škode. Mestni svet mu je popustil polovi-
co, drugo polovico, t. j. 35 gld, pa mora čim- 
prej odplačati. Pri hišah na Sv. Petra cesti357 ni 
plačeval obrtnega davka, torej tu ni imel pro-
dajalne. L/eta/ 1693. je kupil Breskvarjev do- 
mec, vrt in njivo na Poljanah, danes Poljanska 
cesta 32 (drugi domec) za 370 gld deželne ve-
ljave. To hišo je 1718. prevzel Adam Weiss.358

V zunanji svet je Herndler vstopil v drugi 
polovici 1697. leta. Tedaj in pozneje je bil tudi 
blagajnik bratovščine Redemptoris Mundi.359



103

0 sv. Jakobu 1702. je bil izvoljen v notranji 
svet, od sv. Jakoba 1709. do sv. Jakoba 1712. je 
mestni sodnik, od 8. jun/ija/ 1713. do 8. jun/i-
ja/ 1716. je višji špitalski mojster, nato župan 
od sv. Marjete 1716. do 8. jul/ija/ 1720. ter po-
novno od 9. jul/ija/ 1723. do 9. juVija/ 1725.360

360 V vezanem tipkopisu je zadnji datum popravljen na: do 1 2. jul/ija/ 

1726.
361 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 63, 1717, fol. 22.
362 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 65, 1719, fol. 1 4.
363 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 65, 1719, fol. 51,55; ARS, Sl

AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, t. e. 191, I 105 a, Civitatensia
Ljubljana, Lit. L XIV-4, dok. z dne 3. 10. 1 71 7; I. Vrhovec, Meščan- 
ski spital, v: LMS, 1898, str. 72.
* V tipkopisu mesec ni naveden (je prazen prostor). Da je bilo to 
junija, je razvidno iz zapisnika mestne seje z dne 7. junija 1719

3 (ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 65, 1719, fol. 87', 88).
365 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 65, 1719, fol. 95.

6 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 120, pobotnica 1729, št. 

12.
367

ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 72, 1730, fol. 18.

Že 1709. l/eta/ se je nehal pečati s trgovi-
no.361 Njegov sin Janez Silvester se je posve-
til duhovniškemu poklicu in dobil na prošnjo 
očeta, ld je bil tedaj župan, l/eta/ 1719.362 »ti-
tulum mensae«.

Veliko sitnosti je imel Herndler s svojimi ra-
čuni kot višji špitalski mojter. Očitali so mu, 
da ni pravilno gospodaril.363 Slo je za znatne 
zneske. Od 8. /junija/364 do 1. jul/ija/ 1719. je 
bil suspendiran z županskega mesta kakor tu-
di Mali s svetniškega. Vendar se jima je uspelo 
oprati. Vsled cesarskega odloka sta 1. jul/ija/ 
1719. oba zopet zavzela svoji mesti.365 Deset 
dni pozneje je bil Herndler zopet izvoljen za 
župana. /Dne/ 30. julija 1728. se je zadnjič 
udeležil seje kot notranji svetnik. Umrl je 
kmalu po 14. juliju 1729., ko je prejel 30 gld 
notranje-svetniške plače. Pobotnico je napisal 
in zanj podpisal njegov zet Matija Kristijan, 
ker Herndler »zaradi starosti in slabosti ni bil 
več v stanju čitati in pisati«.366

Isti Kristijan je 14. febr/uarja/ 1730.367 pre-
vzel Herndler j evo malenkostno zapuščino, ker 
tega ni hotela storiti njegova hči, gospodična 
Ignacija Herndler.
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1710/11 
in 1711/12

S/ejni/ z/apisnik/ v poned/eljek/, 5. jan/uarja/ 
1711.: Danes se je sklenilo, da se notranjim 
svetnikom ne poklanjajo več novoletni kole-
darji in kar spada zraven, pač pa se jim izbolj-
šajo plače na 30 gld, zunanji svetniki pa dobe 
po 600 opek na leto. Kancljiski pisar dobi po-
leg dosedanjih 15 še 7 gld. L/eta/ 1711. umrje 
za kozami cesar Jožef I. Sledi mu Karel VI., 
drugi sin cesarja Leopolda.

L/eta/ 1711. je mesto sezidalo novo streli-
šče.206

206 R von Radies, Wissenschaftlicher Bericht, v: MHK, 1866, str. 35.
207 V. Steska, Dolničarjeva ljubljanska kronika, v: IMK, 1901, str. 165.
208 V. Steska, Dolničarjeva ljubljanska kronika, v: IMK, 1901, str. 166.
209 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 100, knjiga izdatkov 1711, 

* fol. 112. * Pravilni datum je 16. julija 1711.
2,0 Stavek in. navedba literature (# Jezuitski dnevnik; I. Vrhovnik, 

Trnovska župnija, str. 1 21) sta pripisana v nevezanem tipkopisu.
211 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 153.

/Dne/ 21. jun/ija/ 1711. je dospel v Lju-
bljano novi škof Frančišek Karol grof Kauniz 
(1711-1717).

Julija 1711. so pričeli zidati 12 kapelic od 
župne cerkve sv. Petra do romarske cerkve 
Dev/ice/ M/arije/ v Polju. V treh mesecih so jih 
dozidali.207

L/eta/ 1711. so uršulinke obdale svoj veliki 
vrt z visokim zidom. To leto so zidali kolegij 
»Carolinum«. Zunaj mesta so pričeli graditi 
novo cerkev na Šmarni gori in na Dobrovi.208

/Dne/ 11. apr/ila/ 1711. je postavil rabelj 
enega zločinca na sramotni oder, drugega je 
izbičal ter izšibal iz mesta, 15. jul/ija/ 1711. pa 
je isti rabelj Hoffstetter obglavil nekega delin-
kventa.209

Od srede jul/ija/ 1712 
do srede jul/ija/ 1716

/Dne/ 21. avg/usta/ 1712. je udarila strela v 
Trnovo. Pogorelo je kakih osem hiš.2'0

V marcu 1713. so položili temeljni kamen 
za uršulinski samostan.211

Župan  Krišto f  Puche r  pl .
PuCHENTHALL
Sodn ik  Jakob  Hernd ler

1710/11 
in 1711/12

Kot pri Klunu. Le Pucherjevo drugo ime piše 
Klun kot Kristijan, namesto pravilno Krištof.

S/ejni/ z/apisnik/ 1711.: Celo leto sta župan 
Pucher in sodnik Herendler.

V pet/ek/, 10. jul/ija/ 1711. je Pucher ponov-
no izvoljen za župana, na sv. Jakoba dan 1711. 
pa Herndler s 34 glasovi za sodnika.

iS. Podpis župana /aneza Krištofa Pucherja pl. Puchcnthalla.

v

Zupan  Anto n  Janežič
Sod nik  Jane z  Karel  Mali  (Mally )

1712/13
do vid j učno 1715/16

Kot pri Klunu.

S/ejni/ z/apisnik/ 11. jul/ija/ 1712.: Danes je, 
kot je običaj, podal ostavko župan Pucher in 
je bil za župana izvoljen Anton Janežič (Jane- 
schitsch). - Isti je bil izvoljen ponovno 10. jul/i-
ja/ 1713., nato l/eta/ 1714. (datum ni vpisan v 
s/ejni/ z/apisnik/) ter 8. jul/ija/ 1715.

S/ejni/ z/apisnik/ 25. jul/ija/ 1712.: Po ostav-
ki sodnika Herendlerja je bil izvoljen za sodni-
ka Mally. Isti ponovno 1714. in 1715.

JANEZ ANTON JANEŽIČ, rodom iz Kar-
lovca, po poklicu trgovec s tkaninami, vinom 
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itd.,368 se je poročil 18. nov/embra/ 1699. z 
Marijo Jakobo pl. De Giorgio. Priči pri poroki 
sta bila m/estni/ sodnik Matija pl. De Giorgio, 
predstojnik cesar/skega/ hospitala, in Jakob 
Tolmeiner. Menda je bila Marija Jakoba hči 
prvega. Prodajalno je imel Janežič od 1690. pa 
vsaj do 1703. v hiši dedičev po Adamu Žagar-
ju, danes Mestni trg 11. Za meščana je bil spre-
jet 20. marca 1691.369 proti taksi 15 gld. Bil je 
torej »tujec« in ne meščanov sin. Ni gotovo, ali 
je bil kaj v sorodu s pekom Miho Janežičem 
(ali Jančičem), imenovanem tudi Osmuk, ki je 
imel v letih 1652-78 hišo v dan/ašnji/ Florijan- 
ski ulici 18 370 (druga hiša), /v letih/ 1668-78 
pa hišo v dan/ašnji/ Ulici na grad 2 ter /v letih/ 
1677-80 hišo v Rožni ulici, dan/ašnja/ št. 31. 
Prav tako vprašljivo je sorodstvo s krčmarjem 
Boštjanom Janežičem (meščan je postal 1679. 
za 15 gld), ki je od 1681. leta krčmaril v po-
znejšem »pegleznu«, sedaj Poljanska c/esta/ 1, 
ter od 1693. posedoval tudi hišo na Poljanski 
cesti, dan/ašnja/ št. 12. V s/ejnem/ z/apisniku/ 
1687. se imenujeta še duhovnik Janez Janežič 
in njegov brat France.371

368 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 57, 171 1, fol. 21; knjiga 59, 
1713, fol. 139.

369 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 48, 1 691, fol. 91.
370 * Danes: Gornji trg 18.
371 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 47, 1687, fol. 121.
372 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 49, 1693, fol. 200.
373 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 62, 1716, fol. 60.
374 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 59, 1713, fol. 25.

Že 1693.372 zahteva Anton Janežič od Jurija 
Perneta 48 gld, ki jih je bil dolžan za blago 
Janezu Jerneju Bosiju. L/eta/ 1699 in pozneje 
nastopa kot skrbnik dveh nedoletnih Perneto- 
vih hčera proti vdovi Mariji Ani Perne in sicer 
tako uspešno, da je 28. dec/embra/ 1714. kupil 
od njenih dedičev Pernetovo hišo na Mestnem 
trgu, danes št. 22 (otvoritev je bila 2. marca 
1716.),373 in jo ohranil do 1720. l/eta/, ko jo je 
prevzel trgovec Martin Mariner.

V mestni svet je bil Janežič izvoljen po sv. 
Jakobu 1695., na isti dan 1698. je že notranji 
svetnik, 1703-1705 (vključno) višji m/estni/ 
blagajnik, od jun/ija/ 1707. do jun/ija/ 1710. 
višji špitalski mojster. Račune o njegovem špi-
talskem gospodarstvu so odobrili šele 1713. 
l/eta/.374 Župan je od sv. Marjete 1712. do sv. 
Marjete 1716.

/Dne/ 5. maja 1713. so pričeli podirati vi-
cedomske utrdbe. Takoj 11. maja pa so pričeli 
zidati s tem kamenjem uršulinski samostan.212

S/ejni/ z/apisnik/ 12. jun/ija/ 1713.: Na žu-
panov predlog ostane pri starem običaju, da 
plačajo tisti gostači, ki so že plačali gostašči- 
no, samo 5 gld, kadar postanejo meščani.

S/ejni/ z/apisnik/ 25. avg/usta/ 1713.: Na žu-
panov predlog se odobri nakup pl. Fabijaniče- 
ve hiše (danes pred Škofijo 3)213 za 3000 gld 
nemške veljave.214/Dne/ 24. januarja 1714. se 
je vsled nastalih zaprek dovolilo celo, da gre 
4000 gld.

L/eta/ 1714. in 1715. je mesto temeljito pre-
novilo kupljeno Fabijaničevo hišo. S/ejni/ z/ 
apisnik/ 2. dec/embra/ 1715.: Fabijaničevo hi-
šo vzame v najem od magistrata grofica vdova 
pl. Engelshaus za 250 gld.

L/eta/ 1714.215 so začeli zidati novo križan- 
sko cerkev.216

/Dne/ 28. jan/uarja/ 1713. je rabelj obglavil 
nekega obsojenca, mu odsekal roko, truplo po-
ložil na kolo, glavo in roko pa pribil z žebljem 
na kolo. /Dne/ 10. jun/ija/ 1713. je obglavil 
neko Maruško in ji odsekal desnico ter mučil 
nekega kmeta in neko žensko. /Dne/ 26. jun/i-
ja/ 1715. je novi rabelj Simon Hagen obglavil 
tatvine obdolženega Miho Orehovca, do smr-
ti izmučil nekega mesarskega pomočnika, 20. 
jul/ija/ pa izšibal nekega dečka.217

/Dne/ 2. okt/obra/ 1714. zvečer ob 7. /uri/ 
je izbruhnil v predmestju sv. Janeza v zadnji 
hiši proti sv. Petru po nepazljivosti nekega so- 
lomerca ogenj, ki je vpepelil 30 hiš. Zgorel je 
en človek, trije pa so bili ranjeni.218

L/eta/ 1714 so odkopali na mestu kina Ma-
tice rimski amfiteater.219

212 V. Steska, Dolničarjeva ljubljanska kronika, v: IMK, 1901, str. 169.
213 * Danes: Ciril-Metodov trg 3.
214 ZAL; Sl ZALUU 488, Cod. I, knjiga 59, 1713, fol. 175.
215 Po Dolničarju pa 1715: V. Steska, Dolničarjeva ljubljanska kronika, 

v: IMK, 1901, str. 177.
216 J. Gruden, Zgodovina, str. 1052; A. Jellouschek, Die Lapidardenk-

mäler, v: MHK, 1850, str. 14.
217 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 102, knjiga izdatkov 1713,

* fol. 89; škatla 104, knjiga izdatkov 1715, * fol. 128. * Pravilni 
datum je 27. junija 1715.

218 V. Steska, Dolničarjeva ljubljanska kronika, v: IMK, 1901, str. 174;
* v literaturi je naveden datum 3. oktober.

219 Stavek in navedba literature (R von Radies, Aelteste Geschichte des 
laibacher Theaters, v: BK, 1863, letnik 7, št. 18, str. 71) sta pripisa-
na v vezanem tipkopisu.
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V marcu 1715. je v Ljubljani umrlo vsak 
dan po 10 ljudi za kugo (kozami).220 V k/njigi/ 
i/zdatkov/ in s/ejnih z/apisnikih/ pa o tem ni 
sledu.221

220 V. Steska, Dolničarjeva ljubljanska kronika, v: IMK, 1901, str. 176.
221 Stavek je pripisan v vezanem tipkopisu.
222 Stavek in navedba literature (A. Müllner, Das Waldwesen in Krain, 

v: ARGO, 1901, št. 8, str. 125-127 in I. Vrhovnik, Trnovska župni-
ja, str. 70) sta pripisana v nevezanem tipkopisu.

223 Stavek in navedba literature (I. Vrhovnik, Trnovska župnija, str. 59 
po Frz. Xav. Richter, Was sich in Laibach, v: Illyrisches Blatt, 1840, 
št. 39, str. 1 89) sta pripisana v nevezanem tipkopisu.

224 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 62, 1716, fol. 140.
225 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 62, 1716, fol. 276', 268.

S/ejni/ z/apisnik/ 4. jan/uarja/ 1716.: Objavi 
se patent o mesnem krajcarju.

/Dne/ 9. aprila 1716. je bil razglašen lesni 
red (Holzordnung) za voznike drv in lesa.222

/Dne/ 10. maja 1716. je bila velika čolnar-
ska tekma na Ljubljanici.223

S/ejni/ z/apisnik/ 8. jun/ija/ 1716.: Za me-
stnega sindika je izvoljen in takoj zaprisežen 
dr. Franc Lud/vik/ Radič. Navedena je Radiče-
va zanimiva prošnja za to mesto, izpraznjeno 
po smrti Antona Kajdaša.224

S/ejni/ z/apisnik/ 3. jul/ija/ 1716.: ICo se bo 
Čevljarski most podrl in napravil nov, naj se 
podereta oba v sredini stoječa stolpa in omo-
goči, da bodo z vsake strani po trije možje 
drug poleg drugega lahko gledali v vodo.

Za nastanitev vojakov se sklene kupiti tro-
bentačeva hiša in Mandlova hiša na Starem 
trgu, slednja največ za 550 gld.225

L/eta/ 1716. je bila vojna s Turici.
/Dne/ 24. sept/embra/ 1716. se je poročil v 

Senldavžu »Nob/ilis/d/ominus/ Carolus Mali P. T. 
Judex Labacensis vidus« z gospo Ano Elizabeto, 
vdovo po Simonu Lingauu.

L/eta/ 1702. ali 1703. do 1724. je lastnik 
nekdanje Vrbčeve hiše, danes Pred škofijo 2. 
Tu mu kot lastnik sledi 1725. l/eta/ Janez Ju-
rij Markovič. Od sv. Jurija 1710. do sv. Jurija 
1711. je imel v najemu nekdanjo Brogiolovo 
hišo, tedaj last meščanskega špitala, danes 
Mestni trg 19 (polovica tik št. 18), od koder 
se mu je moral umakniti lekarnar Henrik Filip 
Spatt. Tam je ostala le Spattova lekarna in la-
boratorij.375 Med tem je Janežič kupil od Karla 
Jožefa De Coppinija dan/ašnjo/ hišo št. 15 na 
Mestnem trgu, lei mu je bila otvorjena 23. fe-
bruarja 1711. in se je o sv. Juriju 1711. menda 
tjakaj preselil ter zopet napravil prostor lekar-
narju Spattu. De Coppinijeva hiša je ostala v la-
sti Janežičevih dedičev do pribl/ižno/ 1753. l/e-
ta/, ko jo prevzame medičar Jakob Štrukelj. V 
d/avčni/ k/njigi/ l/eta/ 1709. je Janežič zabele-
žen kot lastnik polovice Gandinijevega vrta za 
avguštinci, danes Frančiškanska ul/ica/ 6.376 To 
polovico domca je nato proti ugovoru soseda 
lekarnarja Spatta prodal 1720. l/eta/ medičar- 
ju Janezu Juriju Kerberju in njegovi ženi Ani 
(otvoritev je bila 19. februarja 1720.).377 Leta 
1709. je kupil tik zraven (danes Frančiškan-
ska ul/ica/ 8 ) 378 od vdove Marije Magdalene 
Widerkher bivšo Amadorijevo pristavo (tri hi-
še in vrtove), lei so mu bili otvorjeni 9. marca 
171 1,379 To posestvo ostane v lasti njegovih de-
dičev do 31. okt/obra/ 1747., ko ga kupi vdova 
Marija Ana Conti. Leto dni pred smrtjo mu 
je magistrat 2. apr/ila/ 1728. priznal lastništvo 
prejšnje Šelenburgove hiše na Bregu (dan/a- 
šnja/ št. 18),380 ki mu jo je bila dotedanja la-
stnica Marija Viktorija Erich, roj. pl. Lichten- 
haim, zastavila za 1230 gld nemške veljave.381 
To hišo, lei so jo imeli v najemu Mihael Zois in 
kompanjoni, pa še isto leto proda trgovcu in 
menjalcu Janezu Štefanu Gspariniju.

Janežič, lei se je pečal tudi s posojanjem de-
narja na obresti - med drugim je posodil tudi 
magistratu 1000 gld382 - si je nabral lepo pre-
moženje. S/ejni/ z/apisniki/ so polni njegovih

375 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 63, 1717, fol. 21.
376 * Danes: Nazorjeva ulica 6.
377 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 66, 1720, fol. 26.
378 * Danes: Nazorjeva ulica 6.
379 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 57, 1711, fol. 68.
380 * Danes: št. 20.
381 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 71, 1728, fol. 3, 176, 183.
382 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 64, 1718, fol. 58.
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terjatev do dolžnikov. Celo mestni sodnik Ma-
li je Pr* njem zastavil srebrnino za 50 gld.383 
2e vsaj 1715. leta je Janežič opustil trgovi- 
nO 384 L/eta/ 1717. si je med 8. marcem in 7. 
junij^111 pridobil plemstvo »von Janeschitsch auf 
Arflershaimb«.385 Isto leto je 29. jan/uarja/ umr-
la njegova žena Marija, roj/ena/ pl. De Giorgio, 
stara 50 let. Naslednje leto je moral Janežič 
oStro nastopiti proti Francu Antonu De Gior- 
giu, ki ga je razvpil, da je skril dve ženini zlati 
verižici. Janežič je zahteval, da mora De Gior-
gio svojo trditev dokazati v 14 dneh ali pa se 
mu ukaže »večni molk«.386 Stvar se je menda 
potlačila.

ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjigo 69, 1724, * fol. 77.
ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 62, 1716, fol. 14.
ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 63, 1717, * fol. 106.
ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 64, 1718, fol. 64.
V nevezanem tipkopisu je pripisan stavek: Pokopali so ga v cerkvi 
sv. Ivana evang/elista/ pri kapucinih in citirana literatura: I. Vrhov-
nik, Trnovska župnija, str. 357.
ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 72, 1730, fol. 88.
ZAL, Sl ZAL UU 489, fase. 51, * fol. 335.
I. Vrhovec, O ustanovitvi šentjakobske, v: Zbornik znanstvenih in

Janežič se 1730. leta ni udeležil nobene 
mestne sej več. Koncem jul/ija/ je izročil svojo 
oporoko, napravljeno 8. januarja 1728., Jože-
fu Hueberju, ki jo je na dan njegove smrti (t 3. 
avg/usta/ 1730. v 65. letu starosti)387 prinesel 
na rotovž, kjer so jo v pričo župana pl. Graff- 
haidna odprli, prebrali in sklenili, da jo bodo 
točno izvršili.388 V njej je bila med drugim do-
ločba, da naloži pri magistratu 4400 gld po 
4%, od katerih obresti naj se oltarju Redemp-
toris Mundi v Senldavžu večno bero po tri ma-
še na teden za Janežiča, za njegove rajnke star-
še in njegovega, pred njim umrlega sina Franca 
Antona.389 Janežič je tudi volil 2000 gld za 80 
večnih maš, ki bi se naj opravljale v trnovski 
cerkvi.390

Sinova vdova Ana Marija Marjeta pl. Jane-
žič auf Adlersheim se je 6. jun/ija/ 1737. vno- 
vo poročila z Leopoldom Livijem Schwabom 
pl. Lichtenbergom. Zupanova vnukinja Marija 
Ana Janežič pl. Adlersheim pa 24. okt/obra/ 
1751. s stotnikom Jožefom Antonom pl. Slu-
ti ckim, za pričo sta bila grof Lamberg in baron 
Krištof Lovrenc Flachenfeld. Zupanov vnuk 
Jožef pl. Janežič je umrl 2. februarja 1780., 
star 57 let.

383

384

385

386

387

388

389

390

poučnih spisov, SM, 1901, str. 162.
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v

Zupan  Jako b  Here ndle r  
Sod nik  Jane z  Kare l  Mall y

1716/17 1716/17

/Dne/ I. dec/embra/ 1716. je prišlo do po-
ravnave med križarskim redom in mestno ob-
čino v inventurnih, pupilarnih, sodnih in pe-
kovskih zadevah ter zadevah Mestnega loga.226

226 Jahresbericht, 1903/04, str. 42; ZAL Sl ZAL LJU 489, Reg. I, fase.
60, fol. 163-168'. * Pravilni datum je 4. december 1716.

227 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 63, 1717, fol. 70.
228 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 63, 1717, fol. 73.
229 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 106, knjiga izdatkov 1717,

fol. 36.

/Dne/ 5. apr/ila/ 1717. so začeli podirati sta-
ri rotovž. Za novo mestno hišo je 16. aprila 
vložil župan Herendler temeljni kamen. Po 
škofu Kaunizu je zasedel ljubljansko škofijsko 
stolnico grof Viljem Leslie.

S/ejni/ z/apisnik/ 4. marca 1717.: Na župa-
nov predlog se sklene namestiti španske vo-
jake, ld pridejo z Reke in so jako okuženi, v 
jahalnici ali v lazaretu in jih sploh ne spustiti 
v mesto. - Na županov predlog se ta dan skle-
ne dati izračunati po veščakih, koliko bi stalo 
popravilo rotovža, ki se preti porušiti.

S/ejni/ z/apisnik/ 4. apr/ila/ 1717.:227 Na 
rotovžu sta bila vicedom grof Franc Anton 
Lanthieri in ces/arski/ svetnik baron pl. Rues- 
senstein. Imela sta ogled glede zidave novega 
rotovža ter sta ustno ukazala, da se stari ro-
tovž podre in zato se zida nov.

S/ejni/ z/apisnik/:228 »Danes 5. aprila 1717. 
so začeli podirati stari rotovž. Za komisarje 
pri tem delu so bili izvoljeni: župan Jakob 
Herndler, m/estni/ sodnik Janez Karel Mally, 
Matija Križaj, višji m/estni/ blagajnik Matija 
Kristijan, m/estni/ pisar Franc Lud/vik/ Radič, 
nižji m/estni/ blagajnik Obreza, Snedic in me-
stni registrator Anton Abbich. Sklenilo se je, 
da morajo Trnovčani delati dva dni na teden 
ročno tlako; enako glede solomercev, žitnih 
mešetarjev in stolonož.«

Dne 24. aprila 1717. izplača m/estni/ bla-
gajnik vdovi Mariji Ani Jančič 550 gld za ku-
pljeno Mandlovo hišo na Zabjaku (danes Za- 
bjak 8), ki so jo nato preuredili za vojašnico.229

Kot pri Klunu.

S/ejni/ z/apisnik/ 10. jul/ija/ 1716.: Po ostav-
ki župana Janežiča je bil izvoljen za župana 
Jakob Herendler.

S/ejni/ z/apisnik/ 25. jul/ija/ 1716.: Mally je 
peto leto izvoljen za mestnega sodnika. Pu- 
chenthall je 19. jan/uarja 1718 potegnil pod- 
župansko plačo za 1/eto/ 1716/17.391

/Dne/ 24. sept/embra/ 1716 se je poročil v 
Šenldavžu »Nob/ilis/ D. /dominus/ Carolus Mali 
P. /pro/ T. /tempore/ iudex Labacensis vidu/u/s« z 
gospo Ano Elizabeto, vdovo po Simonu Lin- 
gauu.

20. Pečat in podpis župana /akoba Herendlerja.

391 Stavek in navedba vira (ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 108, 
knjiga izdatkov 1718, fol. 16) sta pripisana v vezanem tipkopisu.
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Župan  Jakob  Heren dler
Sodn ik  Flor ijan  pl . Graff haide n

1717/18
in 1718/1719

1717/18
in 1718/19

Tudi pri Klunu.

S/ejni/ z/apisnik/ 9. jul/ija/ 1717.:392 Danes 
je župan Herendler podal ostavko in prosil, 
naj namesto njega izvolijo kako drugo zmo-
žno osebo. Nato je bil Herendler izvoljen še 
za naslednje leto, ko je izjavil g/ospod/ Matija 
Christian, da bo poravnal morebitno razliko v 
(Herendlerjevih) špitalskih računih.

392 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 63, 1717, fol. 127.
393 V vezanem tipkopisu je pri imenu vrinjena črka i, tako, da se glasi: 

Florijan.
394 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 29, 1658, fol. 50.
395 * Pravilni zapis: Steyrja.

S/ejni/ z/apisnik/ na sv. Jakoba dan 1717.: 
Ko je svet na vprašanje zastopnikov občine iz-
javil, da Mally vsled dogodkov dne 8. jul/ija/ 
(glej pri Maliju!) ne more biti predlagan za 
mestnega sodnika, je bil izvoljen Florjan393 pl. 
Graffhaiden.

S/ejni/ z/apisnik/, 11. jul/ija/ 1718.: Po svo-
ji ostavki je bil ponovno izvoljen in isti dan 
zaprisežen dosedanji župan Herendler, ko je 
gospod Christian ponovil svoje jamstvo od 
lanskega leta.

S/ejni/ z/apisnik/, 25. jul/ija/ 1718.: Mestni 
sodnik Florijan pl. Graffhaiden je bil po svo-
jem običajnem odstopu ponovno izvoljen.

FLORIJAN PL. GRAFFENHAIDEN. V pone-
deljek, 11. marca 1658. je bil sprejet za mešča-
na proti taksi 15 gld trgovec Stefan Graffader,394 
doma verjetno iz Steierja.395 /Dne/ 25. jul/i-
ja/ 1660. je izvoljen v zunanji svet (Stefan 
Graffhader, Graffhaider). Ko so mu l/eta/ 1665. 
naložili skrbništvo zapuščine Jakoba Seitterja, 
se je tega otepal na vse kriplje, izgovarjal se je, 
da potuje v Linz itd. Že nekako poleti 1665. se 
mu je posrečilo pri cesarju izposlovati privile-
gij (menda v zvezi s podelitvijo plemstva), ki 
ga odvezuje raznih meščanskih zadev, tako je- 
robščin, kuratel itd. Mestni svet je ves ogorčen 
20. okt/obra/ sklenil, da mu odvzame meščan-
sko pravico in prepove meščansko obrt, vendar 
se je po nasvetu Janeza Antona Kunstlja kmalu

S/ejni/ z/apisnik/ 30. jul/ija/ 1717.: Sklene se 
popraviti porušeno strelišče (Schiess hietten).

/Dne/ 16. avg/usta/ 1717. osvoje Avstrijci 
Beograd.230

S/ejni/ z/apisnik/ 1717.: Župan ima pravico 
popraviti ukrepe mestnega sodnika, če niso v 
skladu z njegovo sodniško prisego.231

S/ejni/ z/apisnik/ 23. sept/embra/ 1717.: 
Stavbenik Carlo Martinuzzi dobi 20 tolarjev 
za svoj načrt za novi rotovž in za svoj trud pri 
tem delu.

/Dne/ 15. nov/embra/ 1717. si je deželni 
komtur grof Goltstein ogledal novo križarsko 
cerkev.232

/Dne/ 23. nov/embra/ 1717. obljubi križar-
ski red mestu, da bo na svojih tleh podelil le 
15 krčmarjem pravico vino- in pivotoča.233

S/ejni/z/apisnik/ 13. dec/embra/ 1717.: Skle-
ne se prodati grofu pl. Engelshausu 15 špital-
skih kmetij v Tomačevem in tri na Ižanskem. 
/Dne/ 17. dec/embra/ pa so z večino glasov skle-
nili, naj se prej vidi v ustanovnih pismih, ali je 
to sploh mogoče. Predlog je bil sprejet ponov-
no 13. avg/usta/ 1723. l/eta/ in je bila prodajna 
pogodba sklenjena 27. avg/usta/ 1723.

/Dne/ 23. febr/uarja/ 1718. je vžgal rabelj 
Hagen žig v hrbet nekemu Andreju, ki je bil 
obsojen na galejo.234

V maju 1718. so dozidali en oddelek lepega 
uršulinskega samostana.235

/Dne/ 26. jul/ija/ 1718. je knezoškof položil 
temeljni kamen uršulinski236 cedevi presvetle 
Trojice.237

S/ejni/ z/apisnik/ 3. januarja 1718: »Danes 
se je sklenilo, da se mestni zaklad (Camer Cas-

230 J. Gruden, Zgodovina, str. 933.
231 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 63, 1717, fol. 174.
232 V. Steska, Dolničarjeva ljubljanska kronika, v: IMK, 1901, str. 183.
233 Jahresbericht, 1 903/04, str. 42; ZAL, Sl ZAL LJU 489, Reg. I, fase. 

60, fol. 169-170.
234 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 108, pobotnice 1718, * fol. 

330.
235 V. Steska, Dolničarjeva ljubljanska kronika, v: IMK, 1901, str. 184.
235 Beseda »uršulinski« je pripisana v nevezanem tipkopisu.
237 V. Steska, Dolničarjeva ljubljanska kronika, v: IMK, 1901, str. 185. 
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sa) prenese na rotovž, če se to da storiti.«238

238 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 64, 1718, fol. 3.
239 Jahresbericht, 1903/04, str. 42; * ZAL, Sl ZAL LJU 333, št. 155.
240 V. Steska, Dolničarjeva ljubljanska kronika, v: IMK, 1901, str. 186.
241 Stavek z navedbo vira (ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 108, 

knjiga izdatkov 1718, * fol. 79', 81, pobotnice 1718, fol. 332- 
372) je pripisan v vezanem tipkopisu.

/Dne/ 31. julija 1718. je bil sklenjen v Poža- 
revcu mir s Turki.

/Dne/ 22. jan/uarja/ 1718. je potrdil cesar 
Karl VI. na Dunaju privilegije ljubljanskega 
mesta, ki so jih pred njim potrdili že cesar 
Maksimilijan 4. avg/usta/ 1513., nadvojvoda 
Karel 1. nov/embra/ 1566., nadv/ojvoda/Ferdi-
nand 18. maja 1600., cesar Ferd/inand/ III. 23. 
nov/embra/ 1637. in cesar Leopold I. 6. sep-
t/embra/ 1660.239

V novembru 1718. je bil dovršen novi ro-
tovž.240 O zidavi l/eta/ 1718. obstaja poseben 
konvolut v k/njigi/ i/zdatkov/ iz leta 1718 med 
pobotnicami.241

S/ejni/ z/apisnik/ 4. nov/embra/ 1718.: Ta 
dan se sklene poslati vicedomu zahtevano po-
ročilo o ukrepih, ki jih namerava podvzeti ma-
gistrat, da bi izboljšal svoje gospodarstvo in 
poslovanje sploh. Poročilo obsega 16 točk. Iz-
delal ga je pisar dr. Radič. Med obljubljenimi 
ukrepi so:

2. ) Višjega in nižjega mestnega blagajni-
ka bodo poslej volili skupno, dočim je doslej 
višjega imenoval notranji, nižjega pa zunanji 
svet.

3. ) Mestna blagajna ne bo več na blagajni-
kovem domu, marveč na rotovžu v gornji sobi.

4. ) Darila, izpregledi, regali se ne bodo več 
dovoljevali, dokler ne bodo mestni dolgovi po-
polnoma izplačani.

6. ) Solna pristojbina se bo oddajala v zakup 
na dražbi najvišjemu ponudniku.

7. ) Meščanska pravica se bo podeljevala za 
takso, ki bo sorazmerna s prosilčevimi premo-
ženjskimi razmerami.

9.) Bivši mestni blagajnik Matija Križaj, ld 
še doslej ni plačal vsega računskega ostanka, 
se pošlje iz notranjega v zunanji svet in se na-
mesto njega vzame iz zunanjega v notranji svet 
dostojni in premožni Franc Anton Obreza.

15. ) Meščansko strelišče se temeljito popra-
vi.

16. ) Zupan in sodnik ne smeta biti več kot 
trikrat izvoljena.

premislil, da ne bi žalil cesarja, zato pa je 13. 
nov/embra/ sklenil, da ne bo Graffhaidna več 
vabil k sejam in ga o prihodnjem sv. Jakobu 
izrinil iz zunanjega sveta, proti koncesijam, ld 
so mu bile podeljene, dasi je meščan, pa vložil 
pri cesarju pritožbo.396 Vihar pa se je kmalu po-
legel. Že o Novem letu 1666. je Stefan, poslej 
oznamovan pl. Graffhaiden, zopet na sejah kot 
zunanji svetnik in ponovno izvoljen na sv. Ja-
koba dan. Sam je tudi nekoliko popustil. Tako 
je sprejel skrbništvo po Baltazarju Gaionzelu, 
vendar izrecno brez prejudica njegove, od ce-
sarja mu podeljene svoboščine.

Tedaj (od 1661. do 1674.) je stanoval in 
imel svojo trgovino v Gaionzelovi hiši, danes 
Stari trg 1. Verjetno je bil tjakaj priženjen, saj 
se npr. 1687. leta397 omenja kot lastnik te hiše, 
ld je tedaj še spadala pod okraj (Mestni) trg.

/Dne/ 25. jul/ija/ 1667. je izvoljen v notra-
nji svet, junija 1681. pa za višjega špitalskega 
mojstra. L/eta/ 1673. je kupil od mesta bivšo 
Cirianijevo, prej Andrejčičevo hišo, in Ciriani- 
jevo puščo tik poleg za 1600 gld s tem, da si bo 
sezidal stanovanje in plačeval davek od dveh 
hiš. Mestnega zidu ne sme podreti, pač pa lah-
ko prebije skozenj več vrat, sme se tudi po-
služevati mestnega kamnoloma. Otvoritev ex 
affo398 je bila v poned/eljek/, 6. marca 1673.399 
Graffhaiden je zidal novo hišo - danes Stari 
trg 3 (od 1673. do 1675., največ poleti 1674.) 
in pokril novo poslopje z opeko.400 Mesto mu 
je od porabljene opeke poklonilo eno tretjino 
strešnikov in 8000 zidakov.401

Ko je dozidal hišo, se je spomnil svojih dveh 
bratov in ju povabil k sebi v Ljubljano, kamor 
naj pripeljeta tudi svoje malo imetje. Prosil je 
zategadelj magistrat, naj uradno sporoči mest-
nemu svetu v Steuer,402 da je on tu v Ljubljani 
hišni posestnik in zadostno »solvenden«.403

Ko je 1679. plačal še ostanek 400 gld za Ci-
rianijevo puščo, je vpisal mestni višji blagajnik 
Janez Jurij Kapus, da je dosegel s svojim na-
dlegovanjem popust 200 gld in mu je s svojo

396 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 34, 1665, fol. 180.
397 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 47, 1687, fol. 54.
398 * Uradna, po uradni dolžnosti.
399 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 42, 1673, fol. 41.
400 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 43, 1674, fol. 120, 147.
401 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 44, 1675, fol. 132.
402 * Pravilni zapis: Steyr.
403 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 44, 1675, fol. 112. * Solven-

ten: plačilno sposoben.
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znano prirojeno zlobo (üble Art) in čudno na-
turo vsilil za plačilo prelahke cekine in neke 
čudne tolarje, ki jih je blagajnik moral sprejeti 
zaradi ljubega miru in da se ga znebi, pri če-
mer je utrpel 18 gld škode.404

404 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 76, knjiga izdatkov 1679, 
fol. 43.

405 J. V. Valvasor, Die Ehre, knjiga XI, str. 321.
406 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 54, 1702, fol. 141.
407 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 63, 1717, fol. 148.
408 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 63, 1717, fol. 1 1 7.
409 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 88, 1 749, fol. 356. (ali je 256

ali 356?)

L/eta/ 1682. je dal Štefan G/raffhaiden/ na-
praviti na Rakovniku steklarno, ki pa je kmalu 
propadla.405

Stefan pl. Graffhaiden je bil na zadnji 
mestni seji kot notranji svetnik 22. sept/em-
bra/ 1687., na kar je kmalu umrl. /Dne/ 8. 
jul/ija/ 1695. je umrla tudi njegova žena Ana 
Marija, stara 66 let. Z njo je imel več otrok. 
Najstarejši (Janez) Joahim je bil rojen že 1654. 
leta. /Dne/ 17. maja 1683. se je poročil z Ma-
rijo Salomo Fleiss - oče Štefan je bil za pričo - 
hčerjo stanovskega solicitatorja Jurija Fleissa, 
in priženil hišo na Starem trgu (danes št. 21, 
del tik št. 19) ter hišo in vrt pred Pisanimi vra-
ti. Sedež svoje trgovine je imel 1687-94 v oče-
tovi hiši na Štarem trgu 3, vpisan je 1687-89 
tudi pri hiši na Starem trgu, dan/ašnja/ št. 10, 
nato v Fleissovi hiši do 1699., ko postane njen 
formalni lastnik. O sv. Jakobu 1695. je dote-
danji svetnik Joahim pl. Graffhaiden izvoljen 
v notranji svet. L/eta/ 1701. in 1702. je višji 
m/estni/ blagajnik. Po smrti sindika (m/estne- 
ga/ pisarja) Andreja Koprivnika dobi v petek, 
24. nov/embra/ 1702. na svojo prošnjo služ-
bo mestnega sindika406 z letno plačo 364 gld, 
ohrani pa tudi mesto v notranjem svetu. Bil je 
tudi blagajnik bratovščine Corporis Christi.407 
Umrl je 9. okt/obra/ 1708. leta, star 54 let. Po 
njegovi smrti je bil mestni pisar Franc Anton 
Kaj daš.

Joahimov sin Jožef Gabrijel pl. Graffhai-
den se je posvetil duhovniškemu stanu. /Leta/ 
1717. je dobil od magistrata glede na očetove 
zasluge »titulum mensae«.408 Ko je bil star 55 
let in je izvrševal svoj poklic na deželi, mu 
je magistrat 16. okt/obra/ 1749.409 podelil po 
smrti Bernardina Talmeinerja prosti benificij 
sv. Jurija pri ljubljanski stolnici, s tem da te-

17.)  Župan mora vsakega četrt leta poročati 
o stanju mestne blagajne itd.

S/ejni/ z/apisnik/ 27. februarja 1719. Prva 
seja na novem rotovžu. Isti dan je bila tudi 
blagoslovitev rotovža.242

S/ejni/ z/apisnik/ 12. apr/ila/ 1719.: Na pred-
log mestnega sodnika se sklene, da se napravi 
veliki leseni osel, ld ga bodo morali po ukazu 
mestnega sodnika jezditi tisti stražniki (Schar-
wachter), ki puste - kot se večkrat zgodi - pri 
nočnih rabukah stražmojstra na cedilu.

S/ejni/ z/apisnik/ 2. jun/ija/ 1719.: Sklenilo 
se je, da morata višji in nižji špitalski mojster 
podati ostavko (poslej) v petek pred sv. Primo-
žem.

S/ejni/ z/apisnik/ 7. in 12. jun/ija/ 1719.: Ker 
sta župan Herendler in sodnik Mali menda 5. 
jun/ija/ razžalila bivšega upravnika vicedom-
skega urada Janeza Adama barona Erberga, se 
ne smeta pustiti k sejam, dokler mu ne dasta 
zadoščenja. - Svet se ukloni ukazu. /Dne/ 1. 
julija je bila zadeva poravnana.

242 Stavek in navedba vira (ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 109, 
knjiga izdatkov 1 719, fol. 23', pobotnica 1719, št. 1 3, fol. 68-69') 
sta pripisana v vezanem tipkopisu.
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melj ito popravi beneficiatsko hišo. /Dne/ 28 
aprila 1751. pa prejme še beneficij pri cerkvL 
ci sv. Rozalije na grajskem griču, lei ga je bila 
ustanovila vdova Marija Ana Raab.

Drugi Stefanov sin Ignacij se je rodil 28. ju. 
1/ija/ 1666. /Dne/ 20. avg/usta/ 1690. se je po. 
ročil v stolnici z gospodično Agato Elizabeto 
Raab, 20. marca 1691. je bil sprejet za mešča-
na brez takse, umrl pa je 1. maja 1701., star 
šele 43 let. Med drugim je priženil vrt pred 
Pisanimi vrati.410 L/eta/ 1694. in 1695. je bil 
zunanji svetnik. L/eta/ 1697. je kupil od Mi-
he Merjasca Andričev vrt.411 Vdova je njegovo 
prodajalno prodala Martinu Marinarju412 in se 
14. nov/embra/ 1706. poročila s 77-letnim Ga-
brijelom Ederjem pl. Edenburgom.

410 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 54, 1702, fol. 30.
411 # ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, 1694, fol. 24. * Zapisnik za leto 

1694 ne obstaja; v: Cod. I, knjiga 51, 1697, fol. 24 se pa ome-
njajo v zvezi s to navedbo potomci Graffhaidna »Graffhaiderische 
Erbe«.

412 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 54, 1702, fol. 64.
4,3 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 50, 1695, fol. 58, 71.
414 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 50, 1695, fol. 56.
415 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XVII, * t. e. 466, knjiga 100, 1719,

Weinschenckh.
416 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 57, 171 1, fol. 78.
417 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 64, 1718, fol. 129.

Najmlajši Stefanov sin je bil Janez Florijan. 
Po Stefanovi in materini smrti so trije sinovi 
Joahim, Ignacij in Florijan zahtevali 22. apri-
la 1695.413 prepis materine oporoke. Ker je bil 
stari Stefan tudi blagajnik ljubljanskega trgov-
skega združenja, je le-to po njegovi smrti za-
stran nekih računov prijemalo dediče.414

Janez Florijan pl. Graffhaiden, krščen 3. 
maja 1675., se je poročil z Marijo Jožefo, ro-
jeno pl. Schwizen. Imel je eno izmed najvi-
še obdavčenih gostiln,415 od 1721. dalje pa se 
navaja med trgovci in ne več med vinotoki. 
O sv. Jakobu 1708. je bil iz zunanjega sveta 
izvoljen v notranjega. Obenem je bil blagajnik 
pri bratovščini Corporis Christi.416 V 1/etih/ 
1717/18 in 1718/19 je mestni sodnik. /Dne/ 1. 
jul/ija/ 1718.417 je kot sodnik izjavil, da bo za-
pustil sejo, ker je notranji svetnik Mally njega 
in tudi druge večkrat nahrulil, da se prepreči 
večja nesreča. Predložil je pri tej priliki davč-
ni račun, iz katerega je izhajalo, da so davčni 
prejemniki ostali dolžni mestni blagajni 231 
gld, proti čemur je ostro protestiral. Mestni 
svet je Mallyju zagrozil z izključenjem iz zase-
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danja, če se ne opraviči Graffhaidnu, Warnu- 
su in Marinerju. Mally se je pokoril. Florijan 
G/raffhaiden/ je županoval od sv. Marjete 
1720. do sv. Marjete 1723. l/eta/ ter ponovno 
od sv. Marjete 1729. do sv. Marjete 1732. l/e-
ta/. Zasluge si je pridobil kot šentpetrski cer-
kveni ključar za zidavo nove šentpetrske cer-
kve od 1726. do 1731. leta.

Njegova žena Marija Jožefa, roj/ena/ pl. 
Schwizen, je podedovala po smrti Gabrijela 
Ederja dve meščanskemu špitalu dačni nji-
vi kakor tudi dva domca, en vrt in dve njivi, 
davčni cerkvi sv. Petra, danes Kolodvorska 
ulica št. 12 in 18. Ta domca je Florijan na novo 
pozidal ter ju po smrti svoje žene pretvoril iz 
kupnopravnih v prostolastna.418 Daši se v krst-
nih maticah med 1705. in 1711. beleži rojstvo 
3 njegovih otrok, med njimi dveh sinov, bere-
mo v s/ejnih/ z/apisnikih/ samo o hčeri Jožefi, 
poročeni Vanino, ld je dobila 1465 gld dote, a 
se za materino dediščino 500 gld ni mogla spo-
razumeti z očetom. Med njima so tekle dolgo-
trajne tožbe na vseh inštancah. Stari Florijan 
je tožil, da se hči samo zato noče sporazumeti, 
ker vidi, da je star in čaka le še na njegovo 
smrt, čemur pa je hči seveda ugovarjala.419 Dru-
ga Florijanova hči Marija Frančiška, kršč/ena/ 
2. okt/obra/ 1706., se je poročila 4. februarja 
1723. z Janezom Stefanom pl. Gasperinijem. 
Navaja se tudi v s/ejnih z/apisnikih/.420

Florijan pl. Graffhaiden se je udeležil zad-
njič seje mestnega sveta na sv. Jakoba dan 25. 
julija 1753. Plačo notranjega svetnika pa je 
prejel še do sv. Jakoba 1757. Kmalu nato je 
menda umrl, star 82 let. Hišo Stari trg 1 je že 
1739. prevzel mestni sindik dr. Franc Ludovik 
Radič z ženo Marijo Ano, sosednjo hišo št. 3 
pa 1737. trgovec Jeronim Seyfrid Sün. Domca 
v Blatni vasi (Kolodvorska ul/ica/) je nasledila 
hči Marija Frančiška pl. Gašperini.

4,8 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 80, 1741, fol. 12, 22; knjiga 

89, 1750, * fol. 143; knjiga 91, 1752, * fol. 265.
419 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 80, 1 741, fol. 50, 216; knjiga 

81, 1742, * fol. 267, 312.
420 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 92, 1753, fol. 216.
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1719/20

S/ejni/ z/apisnik/ 1719.: S pogodbo 27. no-
vembra 1719. je prodalo mesto bivšo Fabijani- 
čevo hišo za 4500 gld nemške veljave kanoni-
ku v Ljubljani, župniku v Kranju, generalnemu 
vikarju dr. Janezu Jakobu Schillingu. Schilling 
prevzame hišo o sv. Juriju 1720. l/eta/. Obe-
nem ustanovi tri štipendije za revne meščan-
ske vdove od kapitala 3000 gld po 5 %.243

S/ejni/ z/apisnik/ 22. apr/ila/ 1720.: Magi-
strat je pripravljen gospodom predstojnikom 
semenišča (Alumnat) prepustiti orožarno (Zeug-
haus), če se obvežejo, da zgrade mestu brez-
plačno novo orožarno na primernem kraju.

S/ejni/ z/apisnik/ 1720.: Pri novo zidajočem 
se semenišču proti mestnemu zidu je stala 
mestna orožarna.244

L/eta/ 1720. je bil popravljen oz/iroma/ 
nanovo napravljen sramotni oder (Pranger). 
Kamnosek Bombassi je zaslužil za kamne 33 
gld 8 kr, kovači, zidarji in kamnoseki pa 9 gld.

/Dne/ 19. junija 1720 je kranjski deželni 
odbor soglasno pristal na pragmatično sank-
cijo.245

L/eta/ 1720. je dal sezidati deželni glavar 
grof Leopold Lamberg v sijajnem slogu grad 
Leopoldovo (Leopoldsruh), pozneje imenovan 
Cekinov grad po lastniku ritmojstru pl. Ze- 
gönyi-ju.246

Od srede jul/ija/ 1720. 
do srede jul/ija/ 1723

S/ejni/ z/apisnik/ 9. maja 1721.: Procesija na 
veliki petek ne bo zvečer, marveč podnevi.

Novi rabelj Franc Jožef Hoffstetter je 11. 
jan/uarja/ 1722. odsekal glavo nekemu Andre-
ju in jo nabil na vislice, nekaj dni prej pa se je 
na Tranči v Hrastovici obesil neki Tomaž, ra-

J ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 65, 1719, fol. 167.
244 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 66, 1720, fol. 114.
245 Stavek in navedba literature (R von Radies, »Die Pragmatische 

Sanction«, v: ARGO, 1894, št. 1, str. 14) sta pripisana v vezanem 
tipkopisu.

246 Stavek in navedba literature (E. H. Costa, Reiseerinnerungen, str.

39) sta pripisana v nevezanem tipkopisu.

V _

Zupan  Jakob  Here ndle r
Sodn ik  Jane z  Kare l  Mali  (Mally )

1719/20

Kot pri Klunu.

S/ejni/ z/apisnik/ 10. jul/ija/ 1719.: Danes 
odstopivši župan Jakob Herendler je ponovno 
potrjen za eno leto.

S/ejni/ z/apisnik/ na sv. Jakoba dan 1719.: 
Danes je podal običajno ostavko mestni sod-
nik pl. Graffhaiden. Nato sta bila predlagana 
pl. Graffhaiden in Matija Christian. Zunanji 
svet in občina pa sta zahtevala druga dva. 
Predlagana sta bila potem Janez Karel Mally 
in Jan/ez/ Krst/nik/ Schulz. Izvoljen je bil Mal-
ly in je bil po običaju zaprisežen.

v __

Zupan  Flor ijan  pl . Graffha iden  
Sod nik  Matija  Kristi jan  (Christ ian )

1720/21, 
1721/22 
in 1722/23

Kot pri Klunu.

S/ejni/ z/apisnik/ 8. jul/ija/ 1720.: Danes je 
odstopil župan Herendler in bil izvoljen Flo-
rijan pl. Graffhaiden za župana, ponovno tudi 
11. jul/ija/ 1721.

Na sv. Jakoba dan 25. jul/ija/ 1720.: Notra-
nji svet je predlagal zunanjemu svetu in ob-
čini v izvolitev za mestnega sodnika Antona 
pl. Janežiča ali Schulza. Zunanji svet je z veči-
no zahteval dva druga. Občina pa je z večino 
sklenila, da hoče izvedeti, zakaj Mally ni prišel 
v predlog. Č/astiti/ notranji svet je po svojih 
komisarjih: mestnem pisarju Matiji Warnusu 
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in Marku Antonu Šifrerju sporočil, da nikakor 
ni dolžan vstaviti v predlog starega sodnika in 
tudi ne navesti za to razloga, če ga ima. Tako 
se je zgodilo že 1717. l/eta/ in dotedanji sod-
nik ni prišel v predlog. Da pa č/astita/ občina 
ne bo mislila, da notranji svet dela proti stare-
mu običaju, ji da prečitati deželnoknežji odlok 
iz l/eta/ 1692., & 7; da sme notranji svet sta-
viti predlog iz svoje srede, izpustivši bivšega 
sodnika.

Nato je občina pristopila k volitvi in zahte-
vala namesto predlaganih Janežiča in Schulza 
dva druga. Notranji svet predlaga nato Herend- 
Ierja in Dominika Hingerleja. Zunanji svet in 
občina pa tudi tega predloga nista sprejela, 
marveč zahtevala drugega. Nato je notranji 
svet predlagal bivšega župana in sedanjega res-
ničnega podžupana pl. Puchenthalla ter Ma-
tijo Christiana. Slednji je bil izvoljen z večino 
glasov in zaprisežen.

Na sv. Jakoba dan 25. jul/ija/ 1721.:421 Chri-
stian je soglasno izvoljen za sodnika.

421 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 67, 1721, * fol. 82.
422 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 50, 1695, fol. 115.
423 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 51, 1697, * fol. 33; Sl ZAL 

LJU 488, Cod. XIII, škatla 90, pobotnice 1697, * Seznam sprejetih 
meščanov za leto 1697, fol. 11.

424 Stavek je pripisan v vezanem tipkopisu.
425 * Danes: Trubarjeva cesta 9.

S/ejni/ z/apisnik/ 1723.: V prvi polovici leta 
je župan pl. Graffhaiden, m/estni/ sodnik pa 
Matija Christian.

MATIJA KRISTIJAN (Christian, izjemoma 
tudi Christari) je bil rojen ok/oli/ 1671. leta. Pr-
vič čitamo o Matiji Kristijanu v s/ejnem/ Za-
pisniku/ v poned/eljek/ 24. okt/obra/ 1695.,422 
da je kupil za 680 gld blago in trgovino raj- 
n/ega/ Gašperja Pipana od njegove vdove Marije 
Magdalene. V poned/eljek/, 11. marca I697.423 
je bil sprejet za meščana trgovec Matija Kristan 
(Christian) za sprejemnino 15 gld. /Dne/ 14. 
okt/obra/ 1721 je umrl g/ospod/ Matija Chri- 
stan, star 70 let, pokopan pri frančiškanih.424 
Tega Matijo moramo razlikovati od čevljarja 
Matije Kristana, lei je imel med 1680. in 1700. 
hišo na dan/ašnji/ sv. Petra c/esti/ 9,425 in od 
krojača Matije Kristana, Id je imel 1691-1705 
delavnico v dan/ašnji/ Krojaški ul/ici/ 6. Vendar 
kažejo razni znaki na to, da sta ta dva priimka 
(Kristan in Kristijan) istovetna in da so si vsi ti 

belj ga je nato zvlekel s Tranče in ga na grmadi 
sežgal.247

L/eta/ 1722. je dala postaviti grofica Kon- 
stancija Turjaška kip sv. Trojice, ld pa so ga 
morali odstraniti, ker se je okvaril steber. Šele 
l/eta/ 1843. so ga na stroške občine zopet po-
stavili in 8. okt/obra/ istega leta posvetili. Stal 
je v trikotu pred civilno bolnico, kjer se cepita 
cesti na Dunaj in v Celovec, na visokem stebru 
iz rdečega marmorja.248

/Dne/ 18. marca 1723. je bil slovesno vme- 
ščen novi deželni glavar Volbenk Vajkard grof 
Gallenberg.249

247 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 111, knjiga izdatkov 1722, 
‘fol. 125.

248 Odstavek in navedba literature (E. H. Costa, Reiseerinnerungen, 
str. 10) sta pripisana v nevezanem tipkopisu.

249 Dolničarjeva kronika: R von Radies, Nadaljevanje Dolničarjeve 
»Epitome«, v: IMK, 1909, str. 154.
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ljudje morda bili v sorodu.426 Vsekakor pa naš 
Matija ni bil sin ljubljanskega meščana.

426 (570) 21. avg/usta/ 1713. se je poročil v Šenklavžu neki Gašper 
Christian z vdovo Dorotejo Lagaya, 13. januarja 1718. pa vdovec 
Christian z Jero, hčerjo rajn/ega/ Jakoba Paier-ja.

427 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 65, 1719, fol. 18.
428 * Danes: Gornji trg.
429 * Danes: Šentpetrskem.
430 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 64, 1718, fol. 269.
431 * Danes: Trubarjeva cesta 40.
432 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 76, 1737, fol. 104.
433 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 64, 1718, fol. 177.

O sv. Jakobu 1702. leta vstopi v zunanji 
svet, od sv. Jakoba 1709. do smrti je notranji 
svetnik. Najkasneje 1711. do 1719. in morda 
še pozneje je blagajnik bratovščine Redemp. 
toris mundi, l/eta/ 1711. in pozneje je skrbnik 
otrok Ignacija Maissa, vrvarja, 1714-1718 
nepretrgoma višji mestni blagajnik, od 25. ju-
l/ija/ 1720. do 25. jul/ija/ 1723. mestni sodnik, 
župan pa od sv. Marjete 1726. do sv. Marjete 
1729. in ponovno od sv. Marjete 1732. do 15. 
jul/ija/ 1738., nato ponovno mestni sodnik od 
25. jul/ija/ 1738. do 25. jul/ija/ 1741. leta.

Poročen z Marijo Ano, hčerjo župana Jakoba 
Herendlerja, je imel veliko uspeha v trgovini, 
pečal se je tudi s posojanjem denarja na obresti 
in si je tekom let nabral celo vrsto nepremič-
nin. Od 1701. dalje je imel trgovske lokale v 
ICazinirijevi hiši, danes Ključavničarska ul/ica/ 
4 ali Cankarjevo nabr/ežje/ 13. S kupno pogod-
bo 23. apr/ila/ 1725. je kupil od Adama Matije 
pl. Zukoviča dve bivši Locatellijevi hiši na tr-
gu427 - danes Mestni trg 19 (druga hiša, tik št. 
20) ter št. 20 istotam. Od. 1714. dalje ima že 
nekdanjo Kunstejevo hišo, danes Cankarjevo 
nabr/ežje/ 19, od 1730. pa še nekdanjo Rerin- 
gerjevo hišo, danes Vodnikov trg 2. V 1/etih/ 
1721-1731 poseduje Grundlerjevo vogalno 
hišo, danes Gosposka ul/ica/ 1, od 1734. dalje 
Kapusovo hišo v Florijanski ulici428 (danes št. 
17), 1700-1717 se v n/ajemninskem/ u/rbarju/ 
beleži kot lastnik poznejše rabljeve hišice na 
Zabjaku (danes št. 12). V Sentjanškem429 pred-
mestju si je z rubežnijo l/eta/ 1715. in 1717. 
pridobil hišo usnjarja Janeza Marije Fiorina430 
- danes sv. Petra c/esta/ 38,431 ki se v d/avčnih/ 
k/njigah/ beleži kot njegova last od 1721. do 
1736., ko se tu zgradi ubožnica. Dejansko je to 
hišo prodal mestu že s kupno pogodbo 6. ju-
l/ija/ 1727.432 Že 1718. se polasti hiše dedičev 
po krčmarju Mihi Čuku433 - danes Sv. Petra c/e-
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sta/ 9,434 kjer je vložil precej gotovine v novo 
zidavo in popravila in mu je bila otvorjena 13. 
marca 1719. Od. 1716. ima tudi sosednjo He- 
rendlerjevo, tastovo hišo, danes Sv. Petra c/e- 
sta/11.435

434 * Danes: Trubarjeva cesta 9.
435 * Danes: Trubarjeva cesta 1 1.
436 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 76, 1 737, fol. 53.
437 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 76, 1737, fol. 104.
438 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 71,1728, fol. 122.
439 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 74, 1735, fol. 52.
440 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 81, 1742, fol. 81.
441 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 88, 1749, * fol. 8, 146, 221. 

Pri teh zapisih se vedno omenja dolg 2000 fl.; knjiga 90, 1751, * 
fol. 310.

442 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 80, 1741, * fol. 136.

/Letaj 1724. je zasegel tudi hišo, vrt, njivo 
in pritikline krčmarja Lovrenca Posavca (da-
nes Wolfova ul/ica/ 10, tedaj le polovica tik št. 
12), ki mu je bil menično dolžan. Zdi se pa, 
da se mu je Posavec izmuznil iz objema. Na 
Poljanah je zasegel Siebeneicherjevo hišo, ki 
jo je predelal in nanovo sezidal - danes mest-
na hiša, Ambrožev trg 7 in 1737. l/eta/ prodal 
za 900 gld vinotržcu Juriju Jerasu.436 Tudi v 
Gradišču je posedoval nekaj let bivšo pl. Kun- 
stovo pristavo s seneci in vrtom, »ležečo med 
vrtovoma grofa Auersperga in Tropperjevim« 
ter to 15. marca 1737. prodal mestu,437 ki ima 
poslej tu svojo mestno pristavo, danes Rimska 
c/esta/ 14.

S/ejni/ z/apisniki/ so polni Kristijanovega 
izterjevanja meničnih in drugih posojil. War- 
nusovi dediči so mu bili dolžni 900 gld,438 Va-
lentin Grossel 2000 gld,439 Anton Garzarolli 
2000 gld,440 trgovec Jernej Čebulj 3000 gld441 
itd. Nekatere teh dolgov so Kristijanovi de-
diči izterjevali še dolga leta po očetovi smrti. 
Kristijan je bil tak veščak v teh stvareh, da so 
ga postavili tudi za »blagajnika komisije za iz-
terjevanje dolgov, označenih v Warnussovih 
knjigah«.442 Zadnja njegova tožba - proti solo- 
mercu Primožu Vorencu za 320 gld na menico 
- je bila obravnavana 11. dec/embra/ 1741.

Dvajset dni prej, 22. nov/embra/ 1741., je 
umrl, star 70 let. Pokopali so ga pri avguštin- 
cih. /Dne/ 21. dec/embra/ 1741. se je v smislu 
oporoke proglasil njegov sin dr. med. Janez 
Krstnik (roj/en/ 30. maja 1712.) za očetovega 
univerzalnega dediča. Ta se je oženil s Katarino 
Rozalijo, roj/eno/ pl. Widmayer. Z bratoma, du-
hovnikom Antonom Jakobom in Francem Ni-
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kolajem (kršč/en/ 6. dec/embra/ 1724.) je imel 
dolgotrajen spor za dediščino. Ko je dr. Janez 
Krstnik pl. Christian - v krstnih maticah (po 
Schivizu)443 se že stari Matija Christian nava-
ja kot plemenit, vendar v s/ejnih/ z/apisnikih/ 
o tem ni sledu - leta 1763. umrl, je zapustil 
»hišo na trgu, stoječo med barona Mordaxa 
in dr. Miheliča hišama« (danes Mestni trg 19, 
druga hiša, tik št. 20), ld jo je stavbenik Candi-
do Zulliani ocenil na 2300 gld, »hišo za zidom 
med Staudekerjevo in Bartolottijevo« (danes 
Cankarjevo nabr/ežje/ 19), vredno 1800 gld, ter 
»hišo na Starem trgu« (danes Florijanska ul/ica/ 
17),444 ocenjeno na 1300 gld.445 Stanoval je v hi-
ši Mestni trg 19.446 Zapustil je sina Karla Fran-
čiška Sak, roj/enega/ 10. jan/uarja/ 1736 v Lju-
bljani, u/mrl/ 2. febr/uarja/ 1830 na Breznici.447

443 * Ludwig Schiviz von Schivizhoffen, Der Adel in den Matriken des 

Herzogtums Krain, str. 51.
444 * Danes: Gornji trg 1 7.
445 * ARS, Sl AS 309, t. e. 16, fase. IX, št. 32.
446 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 99, 1760, fol. 180.
447 Stavek in navedba literature (SBL, prva knjiga, str. 78) sta pripisana 

v vezanem tipkopisu.
448 Janeza Krstnika je pripisano v vezanem tipkopisu.
449 Besedilo v oklepaju in navedba vira (ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XI- 

II, škatla 1 98, knjiga izdatkov 1 774-1 775, fol. 2O'-21, škatla 199, 
pobotnica 1 774-1 775, št. 39) sta pripisana v vezanem tipkopisu.

450 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 75, 1 736, fol. 25.
451 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 73, 1734, fol. 15.
452 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 84, 1745, fol. 196.
453 # (Ženit/na/ pog/odba/ z dne 21. maja 1 744).
454 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 104, 1765, fol. 138.
455 * V Šentjakobskem predmestju.
456 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 106, 1767, fol. 70. * Danes: 

Trubarjeva cesta 9 in 11.
457 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 105, 1766, fol. 369.
458 * Danes: Trubarjeva cesta 3.

Brat Janeza Krstnika448 duhovnik Anton Ja-
kob (u/mrl/ maja 1775),449 je že 1736. leta do-
bil beneficij v meščanskem špitalu.450 Istotam 
je dve leti prej bil podeljen beneficij duhovni-
ku Matiji Christianu,45' čigar sorodstveno raz-
merje mi ni znano.

Brat Franc Nikolaj je bil sprejet za meščana 
15. junija 1745 in zaprisežen 1. j/ulija/ ob 9. 
uri zjutraj.452 Že l/eta/ 1744. se je oženil453 s 
Suzano Katarino, hčerjo poznejšega mestnega 
sodnika Karla Jožefa Peniča.454 Sam Franc Ni-
kolaj je podedoval po očetu Matiji Kristijanu 
tri domce z vrtovi in njivami pri St. Janžu,455 
danes Sv. Petra c/esta/ št. 9 in 1 1 ,456 žena pa 
je po letu 1766 umrlem očetu457 podedovala 
hišo na dan/ašnji/ Sv. Petra c/esti/ št. 3458 (te-
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daj le polovica, tik dan/ašnje/ št. 1) ter hišo 
v dan/ašnji/ Dalmatinovi ulici št. 15. Franca 
Nikolaja, ki se npr. v letih 1768459 in 1774460 
navaja kot ravnatelj pledilniške šole (Spün 
Schul Director) in je bil do svoje smrti 1777. le-
ta član zunanjega sveta461 in ga je vdova Suza-
na Katarina preživela. Umrla je ok/oli/ 1784. 
leta.

459 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 107, 1768, fol. 346.
460 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 1 13, 1774, fol. 67.
461 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 116, 1777, fol. 211.
462 # MAL I, fase. 174; * ZAL, Sl ZAL UU 489, fase. 51, fol. 405-41 7.
463 I. Vrhovec, O ustanovitvi šentjakobske, v: Zbornik znanstvenih in 

poučnih spisov, SM, 1901, str. 139; ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, 
knjiga 123, 1785-1786, fol. 19.

Omenimo še, da je župan Matija Kristijan 
ustanovil l/eta/ 1739. mašno ustanovo, imeno-
vano po njem.462

/Dne/ 3. apr/ila/ 1785. je bil imenovan novi 
župnik pri Sv. Jakobu v Ljubljani Janez Nepo-
muk Kristijan.463

Župan  Jakob  Hern dle r
Sodn ik  Mati ja  Varnus  (Warnus )

1723/24 
in 1724/25

Ista pri Klunu.

S/ejni/ z/apisnik/, 9. jul/ija/ 1723.: Danes je 
podal ostavko g/ospod/ Florijan Grafhaiden, ki 
je bil tri leta župan. Z večino glasov je bil na-
to izvoljen za župana in zaprisežen g/ospod/ 
Jakob Herendler. - Isti je bil ponovno izvoljen 
10. jul/ija/ 1724. l/eta/.

S/ejni/ z/apisnik/ na sv. Jakoba dan, 25. ju-
l/ija/ 1723.: »V izogib vseh sovražnosti se skle-
ne postaviti predlog pismeno. Predlog: Anton 
pl. Janežič in Franc Anton Obreza. Občina 
zahteva z večino glasov dva druga. Nato se je 
stavil pismeno tudi drugi predlog: Florijan pl. 
Graffhaiden in Matija Warnus. Slednji je pre-
jel tri glasove več kot prvi in je prisegel.«

S/ejni/ z/apisnik/, 25. jul/ija/ 1724.: V smi-
slu sklepa je bil napravljen pismen predlog in 
sta z večino glasov bila predlagana g/ospoda/ 
Warnus in.Mally. Nato je dobil g/ospod/ War-
nus vse glasove razen devetih v občini ter je bil 
zaprisežen za sodnika.

1723/24 
in 1724/25

/Dne/ 2. okt/obra/ 1723. sta bili po nešte-
tih rabljevih »predstavitvah« in po strahovitih 
mučenjih, zlasti tudi na lomilniku (Prechell stu-
ri) obglavljeni ciganki Suzana Teber in Marija 
Praunherter. L/eta/ 1724. sta bili obglavljeni še 
dve ciganki.250

L/eta/ 1724. sezida stolni kanonik in gene-
ralni vikar Jakob Schillng sirotišnico pri Sv. 
Petru.251

L/eta/ 1724. je bil napravljen most čez Savo 
pri Črnučah.252 Dotlej so prevažali z brodovi. 
Pač pa je tam stal most v rimskih časih.253

/Dne/ 27. sept/embra/ 1724. podeli cesar 
koncesijo za suknarno deželnim stanovom, 
ki bi izdelovali sukno za vojaštvo na hrvaški 
granici. /Dne/ 27. avg/usta/ so stanovi sklenili 
pogodbo s Francem Žigo Kappusom pl. Pichl - 
stainom, ld jim je dal v triletni najem (od sv. 
Mihela 1725. do sv. Mihela 1728.) »celo svo-
jo, prej Casimirovo hišo pri bosonožcih (da-
nes Dunajska 16 = Dalmatinova 2)254 z vrtom

250 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 11 2, knjiga izdatkov 1 723, 
* fol. 125; Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 113, knjiga izdatkov 
1724, * fol. 125.

251 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 113, knjiga izdatkov 1724, 
fol. 38.

252 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 152.
253 Zadnja dva stavka sta pripisana v vezanem tipkopisu.
2j4 * Danes: na vogalu Slovenske ceste in Dalmatinove ulice, porušena. 
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in vsemi pritiklinami za letnih 100 gld proti 
polletni odpovedi.« L/eta/ 1726. v jeseni so za-
čeli zidati suknarno na Selu, ki je bila 1728. 
gotova. Pogodbe s Kapusom niso več obnovi-
li, marveč se je suknarna preselila najkasneje 
o sv. Mihelu 1728. v novo lastno tovarno. Se 
l/eta/ 1727-1728 se imenuje deželnostanovska 
suknarna pri diskalceatih.255

255 ARS, Sl AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko, t. e. 799-802, Stan. I, 
fase. 537, 537a; ZAL, Sl ZAL LJU 346, t. e. 83: V. Fabjančič, Knjiga 
hiš, * V. del, Kapucinsko predmestje, Fr. k. 42.

256 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 70, 1725, fol. 144.

M/estni/ s/ejni/ z/apisnik/ 16. februarja 
1725.: Ker novi mestni sodnik (Varnus) izjav-
lja, da o priliki mestne pravde ne bo priredil 
staroobičajne pojedine, se sklene, da se bodo 
pristojbine za otvoritve in prepise deponirale 
na rotovžu. Če bo pristal na pojedino, se mu 
izroče, če ne, pa ostanejo depozitu. Novi me-
ščani bodo plačali po tri gld, če sodnik ne bo 
dal pojedine.

S/ejni/ z/apisnik/ 2. marca 1725.: Sklene se 
dati zazidati mestne prodajalne za lopami pod 
semeniščem in jih spremeniti v skladišče.

S/ejni/ z/apisnik/ 21. marca 1725.: V načelu 
se sprejme ponudba deželnega maršala 
grofa Auersperga, da magistrat kupi njegovo 
razpadajočo se (baufällig) hišo pri Tranči, in 
sicer le za 1000 gld z bremenom osvetljave pri 
frančiškanih proti cesarski odobritvi. /Dne/ 
13. jul/ija/ pa so pristali na ceno 1500 gld z 
omenjenim bremenom. Izplačal je magistrat 
šele 24. apr/ila/ 1732. ter obresti 75 gld od 24. 
apr/ila/ 1731. do istega dne 1732.

S/ejni/ z/apisnik/ 1725.: Popravijo se ceste 
proti Šiški, proti morišču (Hohengericht) in 
proti Zegnanemu studencu ali Božjemu gro-
bu. Prvi sta komercialni, zadnja pa ne in bi jo 
pravzaprav morala popraviti dežela.256

MATIJA VARNUS (Warnus, Barnuss, Bornus) 
je postal meščan najbrž 1699. l/eta/. /Dne/ 27. 
apr/ila/ 1699. se je poročil z gospo Ano Kata-
rino Plaveč (Plauz). Najprej je bil menda kra-
mar, pozneje pa bogat trgovec.464 Kupčeval je 
med drugim z oljem, medom in svincem. Nje-
gove trgovske zveze so segale v Zagreb, Krško, 
Beljak in Benetke. Tako je zastopal npr. Domi-
nika in Alojzija Bosettija iz Benetk.465 Prevzel 
je De Franceschijevo trgovino.466 Med letoma 
1700-1705 je stanoval v hiši gospe Ane Marije 
Bosio, danes Novi trg 6 (prva hiša v Čevljar-
ski ulici, tik št. 2). L/eta/ 1705. se je preselil 
v hišo vdove po Janezu Jerneju Bosiu, danes 
Mestni trg 13, in postal njen lastnik. Trgovi-
na mu je sijajno uspevala, plačeval je obrtne-
ga davka do 60 gld. Imel je tudi lepo število 
dolžnikov. Tako je na temelju terjatve, ki mu 
jo je odstopil Miha Filipič, zarubil hišo in tr-
govino vdovi po Andreju Polcu - danes Can-
karjevo nabr/ežje/ 7.467 Dalje je 1718. »odvzel« 
g/ospodu/ Marinerju pl. Petenekovo hišo,468 
l/eta/ 1719. postane z ženo in otroci univerzal-
ni dedič po Janezu Krst/niku/ Snedicu.469 Kot 
»najbližji sorodnik in zastopnik« Mihe Roka 
Maloviča sinčka Nikolaja je branil hišico svo-
jega varovanca v Hrenovi ulici proti zahtevam 
Marije Constancije Zorn.470 L/eta/ 1717. je ku-
pil od duhovnika Janeza Ernesta pl. Schern- 
burga pod meščanski špital spadajoči domec 
na Poljanah,47' danes Poljanska c/esta/ 16, ld 
je po njegovi smrti prešel v last barona Franca 
Henrika Jožefa pl. Raigersfelda. Varnus je bil 
tudi lastnik vogalne hiše med Bregom in Kri- 
ževniško ulico, pozneje del Cojzove palače.

Z občinskimi posli se je začel baviti 1702. 
leta, ko je bil 28. jul/ija/ izvoljen za enega iz-
med dveh dimniških preglednikov v novotrš-

464 V vezanem tipkopisu je pripisano: glej še: Die Zukunft der Stadt 
Laibach XVIII, v: ARGO, 1898, št. 10, str. 169.

465 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 54, 1702, fol. 64; knjiga 58,

1712, fol. 5, 15, 106; knjiga 66, 1720, fol. 164; # Cod. I, 1722, 
fol. 1 58. * Zapisnika za leto 1 722 ni.

466 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 56, 1 704, fol. 23; knjiga 59,
1713, fol. 186.

467 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 62, 1716, fol. 239; knjiga 64, 
1718, fol. 61, 101.

468 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 65, 1719, fol. 38.
469 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 65, 1719, fol. 101.
470 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 63, 1717, fol. 148.
471 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 63, 1717, fol. 152,218.
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I<em okraju. V isti funkciji je bil potrjen na-
slednje leto. /Dne/ 7. jun/ija/ 1717. je bil kot 
zunanji svetnik izvoljen za nižjega špitalskega 
mojstra, enako naslednje leto. /Dne/ 29. okt/o-
bra/ 1718. se je Krištof Musak, z ozirom na 
visoko starost, odpovedal svojemu mestu v 
notranjem svetu pod pogojem, da ostane do 
smrti mestni tehtniški mojster in da nasledi to 
službo za njim njegov sin Franc Ignacij Musak. 
Mestni svet je na izpraznjeno mesto notranje-
ga svetnika izvolil mestnega sindika (pisarja) 
dr. Franca Lud/vika/ Radiča, ki pa ni hotel tega 
sprejeti, pač pa se je priporočil za prihodnje 
izpraznjeno mesto v notranjem svetu. Nato so 
z večino glasov izvolili Varnusa, zapretivši mu 
z globo 100 dukatov, če tudi on ne bi maral 
sprejeti.472 Varnus je bil zaprisežen 31. okt/o-
bra/. Dne 2. jun/ija/ 1719. postane višji špi-
talski mojster, na katerem mestu ga v juniju 
1722. nasledi Anton Raab. Mestni sodnik je 
bil Varnus od 25. jul/ija/ 1723. do 25. jul/ija/ 
1725. l/eta/.

Prvi Varnusovi ženi je bilo ime Ana Katari-
na, roj/ena/ Tome.473 Dve njuni hčeri sta vsto-
pili med redovnice, Marija Katarina v ljub-
ljanski klanski, Marija Serafina pa v škofje-
loški redovniški samostan. Zadnja je umrla 3. 
januarja 1789. l/eta/ v Loki kot uršulinka, sta-
ra 84 let. Usoda tretje hčere Jožefe Doroteje 
(po Sivicu kršč/ena/ 6. februarja 1710. kot hči 
Matije pl. Barnussa in Katarine; botra: Jakob 
pl. Schelenburg ter Marija Elizabeta pl. Walt-
reich) iz spisov ni razvidna. Zena Ana Kata-
rina je umrla 1724. l/eta/ in zapustila 2000474 
gld za vzdrževanje dveh deklic iz njenega so-
rodstva pri nunah475 z letnimi obrestmi476 1 20 
gld, če pa takih ni, pa dveh drugih. Zanimivo 
je, da je magistrat prvič odklonil ponudbo, da 
bi on upravljal to ustanovo, ker je Varnus zah-
teval naj izstavi dolžno pismo za to vsoto »na 
večno«.477 O tej ustanovi je v arhivu poseben 
sveženj (MAL I, 71 ter II, 113 in 193).478

ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 64, 1718, fol. 212.
473 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 122, knjiga izdatkov 1732, 

fol. 43.
V vezanem tipkopisu je popravljeno na 3000 gld in dodana opom-
ba: glej na primer ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 151, 
knjiga izdatkov 1 750, fol..44 in pobotnico 1 750, št. 21, fol. 164.
V vezanem tipkopisu je pripisano: klarisah.
V vezanem tipkopisu je pripisano: po 4 %.

477 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 73, 1734, fol. 119.
470

ZAL, Sl ZAL LJU 489, fase. 28 (bivši sveženj 71 ), fol. 275-365; fase.
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1725/26

S kupno pogodbo /z dne/ 29. nov/embra/
1725., ratificirano po cesarju Karlu v Gradcu 
8. jun/ija/ 1726. kupi mesto vicedomsko ime- 
nje in Kozarje ter vicedomsko deželsko sodišče 
za 34.000 gld nemške veljave. Denar je bil še 
to leto izplačan.257

/Dne/ 4. dec/embra/ 1725. je rabelj Hoffstet- 
ter obglavil nekega tatu in z žebljem pribil nje-
govo glavo na vešala.258

1726/27

/V letih/ 1726-1730 se gradi cerkev sv. Pe-
tra.259

/Dne/ 18. okt/obra/ 1726. je blagoslovil ge-
neralni vikar Jakob Schilling uršulinsko cer-
kev.260

Z drugo ženo Konstancijo je imel Varnus 
sinčka Gregorja Jožefa, roj/enega/ l/eta/ 1727., 
ld je umrl kmalu za svojim očetom 26. januar-
ja 1728. leta, star 10 mesecev. Bil je torej po-
stumus, ker je oče umrl najkasneje 1726. leta. 
Vdova se je po njegovi smrti poročila s poz-
nejšim županom Matevžem Francem Peerom. 
Za dediščino se je potegoval v imenu svojih 
otrok Matijin rodni brat Franc Varnus - obojih 
oče je bil Jožef Varnus - vendar se je končno 
dal odpraviti z 2510 gld, vso dediščino pa sta 
prevzela samostana klaris v Ljubljani in Sk/o- 
fji/ Loki. Poleg imenovanih hiš je bilo še »več 
pristav, cela vrsta njiv in polja«.479

v

Zupan  Jakob  Here ndle r
Sodn ik  Jan ez  Kare l  Mali  (Mall y )

1725/26

Tudi pri Klunu.

/Dne/ 9. jul/ija/ 1725. je bil Herendler po 
svoji ostavki ponovno izvoljen za župana.480

S/ejni/ z/apisnik/, 25. jul/ija/ 1725.: Predla-
gana sta bila kot kandidata za sodnika pisme-
no Varnus in Mali ter je bil Mali izvoljen v 
zunanjem svetu s sedmimi, v občini pa s tride-
setimi glasovi in po običaju zaprisežen.

v

Zupan  Matija  Kris tijan  (Chris tian ) 
Sodn ik  Jane z  Kare l  Mali
(t 14. dec/embra/ 1726)

1726/27

Ista pri Klunu.

Matija Kristijan je prejel za dobo od sv. 
Marjete 1726. do sv. Marjete 1727. župansko 
plačo 150 gld deželne = 126 gld 3 kr 3 pf nem-
ške veljave.

757 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 1 16, knjiga izdatkov 1726, 
fol. 35-38; Jahresbericht, 1903/04, str. 42; ZAL, Sl ZAL LJU 333, 
št. 159.

258 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 1 15, knjiga izdatkov 1 725, 
‘fol. 125; * pobotnice 1725, fol. 216.

259 J. Gruden, Zgodovina, str. 1052.
260 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 153.

131 (bivši sveženj 113), fol. 1-153; * bivši sveženj 193 (danes fase. 
146, fol. 11-20) pa je Radičeva in Raabova mašna ustanova 1 791.

479 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 71, 1728, fol. 4, 13, 17, 28, 

45, 101.
480 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 70, 1725, * fol. 87.
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/Dne/ 27. nov/embra/ 1726. se je poročil v 
stolnici Jurij Hribar pred pričo »Carolo Malli 
indice«.™'

Župa n  Matija  Kristi jan  (Chris tian )
Sod nik  Matij a  Križaj  (Chris cha y )

1727/28 
in 1728/29

Tudi pri Klunu.

S/ejni/ z/apisnik/, 16. jul/ija/ 1728.: Po svoji 
danes podani ostavki je Matija Kristijan po-
novno izvoljen za župana.

S/ejni/ z/apisnik/, 25. jul/ija/ 1728.: Predla-
gana sta (dosedanji sodnik, kar pa ni izrecno 
povedano) Matija Križaj in g/ospod/ Herend-
ler. Na kar je bil g/ospod/ Križaj soglasno izvo-
ljen tako od zunanjega sveta kot od občine v 
drugič za mestnega sodnika in zaprisežen.

MATIJA KRIŽAJ (Chrischey, Crisay, Chris- 
hay, Chtyschay). /Dne/ 12. febr/uarja/ 1635. sta 
se poročila v Ljubljani Jurij Krysay in Alenka 
Ostričarca. Matija Križaj, po poklicu trgovec, 
doma iz Idrije, se je 4. februarja 1690. poročil 
z gospodično Marijo Izabelo Menegaglia.481 482 Za 
pričo pri poroki v Senklavžu sta bila Janez Ma-
rija Menegaglia in Anton Jožef pl. Zergolern. 
/Dne/ 20. marca 1691. je bil Križaj sprejet za 
meščana ob ugovoru ljubljanske trgovske bra-
tovščine. Plačal je prispevek (Burgerstellung) 15 
gld. Sedež svoje trgovine je imel v Menegaglie- 
vi hiši v Špitalski ulici (danes Stritarjevi 5) od 
1692. do 1695., ko je stopil v kompanijo s Kri-
štofom Musakom. Kupčeval je z raznovrstnim 
blagom, tako z oljem,483 medom,484 železom 
in železnino celo na Koroško485 in žganjem v 
Gradec.486 Križaj je delal v glavnem samo kot 
grosist, le železo in jeklo je prodajal tudi na

481 * Karlom Malllijem, sodnikom.
482 V vezanem tipkopisu je pripisano: Glej še: Die Zukunft der Stadt 

Laibach XVIII, v: ARGO, 1898, št. 10, str. 169.
483 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 52, 1699, fol. 49.
484 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 52, 1699, fol. 92.
485 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 57, 171 1, fol. 260.
486 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 61, 1715, * fol. 50'.

V oktobru 1726. sta bila obglavljena Miha 
Gabrenja in Pavle Kovačin, odsekani in pribiti 
sta jima bili desnici in glavi nabiti na kolec.

L/eta/ 1727. je bilo eno obglavljenje in ena 
tortura. Obglavljena so pokopali pri Sv. Petru.261

/Dne/ 4. apr/ila/ 1727. je umrl v Ljubljani 
Viljem grof Leslie, knezoškof ljubljanski, star 
76 let.262

1727/28 
in 1728/29

S/ejni/ z/apisnik/ 12. aprila 1728.: Za cesar-
jev sprejem se pripravijo tri stotnije meščanov 
in imenujejo stotniki in drugi oficirji.

Slavolok za cesarjev prihod je napravil 
Francesco Robba. Prejel je zato od magistrata 
dvakrat po 150 gld.263

Koncem avg/usta/264 1728. je prišel v Ljub-
ljano cesar Karel VI., kjer so se mu 29. avg/u-
sta/265 poklonili deželni stanovi. /Dne/ 30. 
avg/usta/ je odpotoval proti Vrhniki po Ljub-
ljanici.266 Na povratku iz Primorja se je mudil 
20. sept/embra/ zopet v Ljubljani, kjer je novo 
društvo »Prijateljev glasbe« (Academia philhar- 
monicorum) med cesarjevo večerjo proizvajalo 
razne glasbene umotvore. /Dne/ 22. sept/em-
bra/ je odpotoval cesar proti Trojanam.267 Pred 
odhodom je 20. sept/embra/ 1728. potrdil 
Ljubljani privilegij dvojne mostnine.268

L/eta/ 1728. je rabelj Hoffstetter razsekal 
obe vislici, ju sežgal, pepel pa zakopal. Še isto 
leto je justificiral neko obsojeno kravo (delink-
vent se ne omenja) s tem, da jo je razsekal na 
štiri dele, ld jih je nato upepelil.269

261 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 117, knjiga izdatkov 1727,
* fol. 125.

262 Stavek je pripisan v nevezanem tipkopisu.
263 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 118, knjiga izdatkov 1728, 

fol. 36.
264 * 26. avgusta.
265 Datum poklonitve je pripisan v vezanem tipkopisu.
266 V vezanem tipkopisu je pripisano: Več o vožnji po Ljubljanici v: S. 

Rutar, Zur Schiffahrt, v: MMK, 1892, str. 70.
267 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 150-151; J. Gruden, Zgodo-

vina, str. 936; A. Jellouschek, Die Lapidardenkmäler, v: MHVK, 
1850, str. 17. V vezanem tipkopisu je pripisana literatura: F. X. 
Legat, Erbhuldigung in Krain, v: Carniolia, 1839, št. 18, str. 70.

268 Stavek in navedbavira (# Poročiloilir/skega/gubern/ija/8. febr/uar-
ja/ 1819) sta pripisana v nevezanem tipkopisu.

269 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 118, knjiga izdatkov 1728,

♦ fol. 125.
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L/eta/ 1728. je bila blagoslovljena cerkev sv.
Petra, popolnoma dodelana pa 1731. leta.270

drobno. Od l/eta/ 1693. je bil član ljubljanske-
ga trgovskega društva (Handlungs Societet), po-
zneje njegov predsednik.487 L/eta/ 1701. je bil 
podnačelnik, 1709. pa načelnik.488

Od 1700. l/eta/ je vpisan s svojo trgovino v 
hiši dedičev po Adamu Knifcu, sedaj Breg 2.

Ok/oli/ l/eta/ 1715. je kupil od Dominika 
Fade rudnik Plavž (Pleyhoffen) pri Jesenicah489 
in jeklarno. Nejasen je zapisek v s/ejnem/ z/a- 
pisniku/490 o njegovi tožbi z grofom Jurijem 
Gotfriedom Lichtenbergom o neki zadevi gle-
de Polževe jame (? Sadna gora Polzouava ja-
ma). Prav tako nejasno je v s/ejnem/ z/apisni- 
ku/ 1721491 omenjena pogodba med Križajem 
in Francem Forstlechnerjem z dne 30. jun/ija/ 
1717. za Locatellijev rudnik Plavž pod Moj-
strano (Perchwerch, Pleyoffen vnder Moistrana). 
Do kdaj je bil ta rudnik v Križajevi lasti, iz s/ej- 
nih/ z/apisnikov/ ni razvidno, z železno trgovi-
no pa se je vsekakor pečal do smrti in je tudi 
mestu dobavljal železnino.492

V zunanji svet je bil izvoljen o sv. Jakobu 
1694. leta. L/eta/ 1700. je bil nižji mestni bla-
gajnik, 25. jul/ija/ 1701. ga izvolijo v notranji 
svet. Bil je tudi Graffenhuberjev kurator in do 
1703. l/eta/ podpredsednik ljubljanske trgov-
ske bratovščine (Untervorsteher der Handlungs- 
bruederschaft). N letih 1709 do vključno 1712 
je višji mestni blagajnik. Iz te dobe je ostal 
blagajniški primanjkljaj, ld so mu ga 1717. le-
ta dovolili odplačevati na ta način, da je plačal 
v gotovini 502 gld, da bo dajal mestu »vsak 
deseti snop jekla ali železa, ki se izdeluje v nje-
govih fužinah (Hamern)« ter se bodo pridržali 
v mestni blagajni vsi njegovi uradni prejemki 
od mesta.493 Kmalu nato je namesto železa po-
nudil letnih 300 gld dež/elne/ veljave. Najbrž 
je med tem prodal fužine.494 V pisni prošnji je 
zatrjeval, da ni premožen in da je zelo zde-
lan. Njegov dolg je znašal 2700 gld. Na zahte-
vo zunanjega sveta in občine je mestni svet 7. 
okt/obra/ 1718. sklenil suspendirati Križaja iz 
mestnega sveta in ga celo zapreti toliko časa,

270 J. Gruden, Zgodovina, str. 961.

487 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 90, 1751, fol. 416.
488 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 95, 1756, fol. 9.
489 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 63, 1717, * fol. 106.
490 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 66, 1720, fol. 40.
491 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 67, 1721, fol. 47.
492 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 75, 1736, ‘ fol. 53, 69, 90, 

117.
493 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 63, 1717, fol. 120.
494 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 63, 1717, fol. 173.
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jolder ne plača računskega ostanka ali sicer 
zadostno zagotovi, da mesto ne bo trpelo ško-
de.495 Ali so ga res zaprli, iz zapisnikov ni raz-
vidno, vsekakor se poslej, pa do 18. avg/usta/

495
ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 64, 1718, fol. 200.

6 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 1 1 7, knjiga izdatkov 1727, 

„ fol. 20.
Danes: Sentpetrskem.

4’8 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 64, 1718, fol. 274.
9 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 72, 1730, fol. 93.

1730. ni udeležil nobene seje mestnega sveta. 
/Dne/ 4. nov/embra/ 1718. so sklenili, da ga za 
kazen, ker še ni poravnal dolga, potisnejo iz 
notranjega v zunanji svet. Iz knjige izdatkov 
1727- /leta/496 izhaja, da je bil Križaj od sv. Ja-
koba 1726. vsekakor zopet notranji svetnik. 
Zadeva je torej dokaj zapletena.

S finančnimi težavami se je boril dolga leta 
in je prosil mesto za znižanje davka. Ljubljan-
ski avguštinci so mu 1718. l/eta/ rubili zastran 
obveznice iz l/eta/ 1669. na 565 gld »njegovo 
hišo, stoječo med hišama Petra Sartorija in 
Marka Ansellicha«, to je menda tisti del Na- 
glasove hiše, danes Čevljarska ul/ica/ 4, Id se 
je dotikal današnje št. 2 v isti ulici. Križaj je 
ponujal patrom za poravnavo dolga svojo hišo 
v Šentjanškem497 predmestju, ocenjeno na 600 
gld, v kar pa avguštinci niso hoteli privoliti, 
češ da je bila previsoko ocenjena.498

Navzldic vsem tem svojim težavam pa je bil 
Križaj le izvoljen za mestnega sodnika, in sicer 
o sv. Jakobu 1727., 1728., 1729., nato zopet 
1736. in 1737. l/eta/. Zanimivo je, kako se je 
trudil, da bi vsaj sodstvo prineslo kak mali do-
hodek. Tako je 1730. l/eta/499 prosil Jožefa An-
tona Webra kot Isephovega kuratorja ad bona, 
da mu plača 30 gld za trud, ki ga je imel kot 
mestni sodnik z dvakratno revizijo Isephove 
zapuščine. Mestni svet mu je priznal le 12 gld.

Kot sodnik se je zadnjič udeležil seje mest-
nega sveta 14. dec/embra/ 1737., potlej ga je 
zastopal večinoma Ambrož Kapus. Umrl je 
okog božiča 1737.

/Dne/ 10. jan/uarja/ 1738. se je njegova vdo-
va Marija Izabela (navedena včasih tudi kot 
Elizabeta), roj/ena/ Menegaglia (velika ljub-
ljanska trgovska rodbina) proglasila kot za-
silna skrbnica otrok za prevzemnico »nezna-
tne« moževe zapuščine. Nekaj dni kasneje so 
ji na prošnjo dovolili, da ji pripada polovica 
tistih 12 kron, kolikor so morali mesarji, ld 
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so prodajali svinjino podTrančo, dajati na le- 
to vsakokratnemu mestnemu sodniku.500 pet 
let pozneje beremo zadnjič o Križajevi vdovi 
ld je dala pri menjalcu Mihi Angelu Zoisu pl 
Edlgestainu »staviti pod zaporo« 4500 gld, ko- 
likor je bil Pietro Antonio de Pittoni dolžan 
rajnkemu Križaju.501 Morda je tu iskati vzrok 
Križajevega vedno manjšega uspevanja v trgo-
vini, ki se je začela tako lepo obetajoče? Nje-
govo trgovsko pravico je kupil Janez Mihael 
Kuk.502

500 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 77, 1738, fol. 25.
501 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 81, 1742, fol. 39.
502 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 90, 1751, fol. 416.
503 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 93, 1754, fol. 341.
504 * V mrliški knjigi Sv. Petra pod tem datumom ni tega vpisa. V letu 

1755 pa je vpis, da je 1 7. avgusta umrl Anton Križaj, 15 let (NSAL, 
Mrliška knjiga Sv. Peter, 1 749-1 779).

Vdova Elizabeta Križaj je umrla 29. dec/em-
bra/ 1743., stara 70 let. Pokopali so jo pri av- 
guštincih. V s/ejnem/ z/apisniku/ 1754.503 se 
navajajo ICrižajeve hčere: Marija Neža, Marija 
Frančiška in Marija Konstancija, vse tri še ne-
poročene.

/Dne/ 9. junija 1712. se je poročila dev/ica/ 
Marija Urša Križaj s Tomažem Vincencom 
Muličem. Dev/ica/ Katarina Križaj, ki se je 16. 
maja 1695. poročila s Primožem Legatom, in 
sta ji pri poroki bila za pričo Matija in Janez 
Križaj, je bila verjetno Matijeva sestra.

/Dne/ 21. okt/obra/ 1740. je umrla samica 
Marija Križaj, stara 53 let, pokopana pri Sv. Pe-
tru, 28. marca 1740. vdova Marjeta Križaj, sta-
ra 83 let, pokopana pri kapucinih, 16. avg/us-
ta/ 1655. umrl 16-letni Mihael Križaj, poko-
pan pri sv. Petru.504

v

Zupan  Flor ijan  pl . Graffha iden  
Sod nik  Matija  Križa j

1729/30’ 1729/30

Tudi po Klunu.

S/ejni/ z/apisnik/ 1730.: V prvi polovici leta 
sta gornja župan oziroma sodnik.

Za to obdobje ni besedila.
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v

Zupan  Florija n  pl . Graff haide n  
Sodn ik  Anton  Raab

1730/31 
in 1731/32

Tudi po Klunu.

S/ejni/z/apisnik/, 14. jul/ija/ 1730.: Graffhai-
den je po svoji ostavki ta dan ponovno izvol-
jen za župana.

S/ejni/ z/apisnik/, 25. jul/ija/ 1730.: Anton 
Raab je bil soglasno izvoljen za novega mest-
nega sodnika.

Župansko plačo 126 gld 33 kr 3 pf od sv. 
Marjete 1731. do sv. Marjete 1732. prejme 
bivši župan Florijan pl. Graffhaiden.505

505 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 121, knjiga izdatkov 1731, 
* fol. 19; škatla 122, knjiga izdatkov 1732, * fol. 1 9.

506 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 64, 1718, fol. 227.
507 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 67, 1721, fol. 15; knjiga 71, 

1728, fol. 161.
508 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 57, 1711, fol. 211.
509 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 58, 1712, fol. 91.
5,0 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 67, 1721, fol. 30.

V poročni knjigi v Senldavžu je navede-
no, da je bil 22. okt/obra/ 1731. pri poroki 
Franca Jožefa Piligrama z gospodično Felicito 
Konstancijo, hčerjo rajn/ega/ pl. Formacher- 
ja, navzoč župan (!?) Ambrož Kappus. - To 
je očitno napaka. Morda je bil Kapus tedaj le 
upravnik županstva.

Poroki Karla Jožefa Zakh-a 3. sept/embra/
1731. je bil priča Anton Raab »iudex«.

ANTON RAAB je bil sprejet za meščana 
proti taksi 20 gld v drugi mestni pravdi 1701. 
l/eta/. Kdaj je prišel v zunanji svet, se ne da 
dognati, ker manjkajo s/ejni/ z/apisniki/ za 
obdobje 1705-1710. V notranji svet je bil iz-
voljen o sv. Jakobu 1710. Po poklicu je bil tr-
govec.506 Med drugim je dobavljal tudi mestu 
platno.507 Prodajalno je l/eta/ 1701. prevzel po 
Juriju Svetcu (Suetiž) v Romanovi hiši, danes 
Mestni trg 9. Navaja se od 1711. kot skrbnik 
otrok Marije Ane De Albertijeve. Iz redkih nje-
govih pravd je razvidno, da je zastran menice 
150 gld zasegel imetje Karla Posavca508 in da 
je terjal notranjega svetnika Krištofa Musaica 
za 120 gld.509 L/eta/ 1721. se navaja kot blagaj-
nik bratovščine Redemptoris Mundi510 in kot

1730/31 
in 1731/32

Po kupni pogodbi /z dne/ 7. dec/embra/ 
1730. med magistratom in Florianom pl. 
Graffhaidnom, ključarjem cerkve sv. Petra, ku-
pi magistrat od cerkve 19 domcev, 18 vrtov, 46 
njiv in en travnik, večinoma v Sentpetrskem 
predmestju, za 4500 gld nemške veljave. Ma-
gistrat se dalje zaveže, da bo dobavljal za za-
četo zidavo cerkve sv. Petra vso opeko in apno 
po meščanski ceni in da bo dal poleg tega te-
kom treh let po 10.000 obočnikov zastonj.271

/Dne/ 21. jan/uarja/ 1731.272 izplača višji 
mestni blagajnik Jernej Čebulj Mariji Terezi-
ji pl. Flachenfeld 2450 gld za dve hiši, lei sta 
prej bili Pavel Königova in Krazenbacherjeva, 
stoječi med magistratno in Edenburgovo hišo, 
lei ju je nato magistrat preuredil v hotel »pri 
Divjaku« (Bidelmonu).273 Za otvoritev in prepis 
je prejel mestni sodnik 45 gld 8 kr.

L/eta/ 1731. je ustanovil Pierre Tousaindt 
Tabouret prvo plantažo sviloprejlc na grajskem 
griču, l/eta/ 1735. pa sta Werth in Tabouret 
ustanovila prvo svilarno.274

/Dne/ 17. marca 1731 je cesar Karel VI. po-
novno potrdil ljubljanskemu mestu privilegij 
dvojne mostnine.275 Omejil pa ga 23. jan/uar-
ja/ 1732. v toliko, da se za blago, prihajajoče 
iz Trsta ali namenjeno tjakaj, pobirajo name-
sto mostnine trije krajcarji, pa najsi se most v 
Ljubljani prekorači ali ne.276

271 F. Stele, Umetnostno-zgodovinski izpiski, v: Corniola, 1914, str. 

221-222.
272 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 121, knjiga izdatkov 1731, 

fol. 35.
273 * Danes: Ciril-Metodov trg 21.
274 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 1 52; Zur Geschichte der Seiden-

zucht in Krain, v: BK, 1865, * letnik 9, št. 14, str. 55; # ARS, AS 1.
275 Stavek in navedba vira (# Poročilo ilir/skega/ gubern/ija/8. febr/uar-

ja/ 1819) sta pripisana v nevezanem tipkopisu.
276 Stavek je pripisan v nevezanem tipkopisu.
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22. Crb in podpis župana Florijana pl. 
Craffhaidna.

1732/33

cerkveni ključar cerkve sv. Petra.51' Od junija 
1722. do 8. jun/ija/ 1725. je bil višji špital-
ski mojster, od sv. Jakoba 1730. do sv. Jakoba 
1733. mestni sodnik, župan pa od 14. jul/ija/ 
1738. do svoje smrti, 13. marca 1740.

Zadnjič se je udeležil seje 19. febr/uarja/, od 
23. marca 1740. pa vodi posle kot podžupan 
Florijan pl. Graffhaiden. Pokopali so ga pri ka-
pucinih. Za njim je dedovala kot univerzalna 
dedična njegova vdova Marija.512 Anton Raab 
je zapustil dijaške ustanove.5'3 Glede sorod-
stva se v s/ejnem z/apisniku/5'4 bere le o nje-
govem nečaku (V?tter)5'5 Karlu Krašniku, lei se 
je posvetil duhovniškemu stanu in prejel na 
Raabovo prošnjo od magistrata »titulum men-
sae«. Zato pa je Raab pustil pri magistratu 
naloženih 2600 gld nemške velj/ave/ po 4 %, 
dokler živi Krasnik. L/eta/ 1785 je bil ta be-
neficij prenesen na župnika novoustanovljene 
šentjakobske župnije.516

v _
Zupan  Mati ja  Krist ijan  (Chris tia n ) 
Sodnik  Anto n  Raa b

1732/33

K/njiga/ i/zdatkov/ 1732.: Magistrat kupi 
za 450 gld hišico cesarskega tehtničarja na 
Bregu ter posodi 7. dec/embra/ 1732. cerkvi 
sv. Petra 2500 gld po 4 %, enako 7. dec/em-
bra/ 1733. leta 2700 gld po 4 %.277

S pogodbo 29. apr/ila/, potrjeno 9. sept/em-
bra/ 1733. kupi mesto kapiteljsko imenje na 
Poljanah: 11 domcev, Forstlechnerjev mlin, 
16 koč s travniki, vrtovi itd.278

Član ljublj/anskega/ m/estnega/ sveta 
Janez Jožef Simič (Schimitz) je kot odposla-
nec vicedoma vodil v nov/embru/ 1733 vo-
litve m/estnega/ sodnika v Metliki in podal 
o volitvah, ki so bile 9. nov/embra/, obširno 
poročilo 5. dec/embra/ 1733.279

ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 122, knjiga izdatkov 
1732, fol. 36-37.

278 ZAL, * Sl ZAL UU 333, št. 165.
279 Stavek in navedba literature: (A. Svetina, Metlika, str. 29) sta 

pripisana v vezanem tipkopisu.

Klun navaja samo sodnika.

K/njiga/ i/zdatkov/ 1733.:5'7 G/ospod/ Ma-
tija Christian je prejel župansko plačo od sv. 
Marjete 1732. do sv. Marjete 1733. v znesku 
126 gld 30 kr ter od lazareta 5 gld 6 kr nem/- 
ške/ velj/ave/.

511 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 67, 1721, fol. 107.
512 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 79, 1740, fol. 48.
5,3 ZAL, Sl ZAL LJU 489, fase. 48, * fol. 168-245, fase. 144, • fol. 

1-195, fase. 164, * fol. 42. V nevezanem tipkopisu je pripisano: 
3000 gld po 4 % za 3 dijaške ustanove, v vezanem tipkopisu pa: 4 
dijaške ustanove ter dodatno: po letnih 40 gld n/emške/ v/eljave/ 
in citirani vir: ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod XIII, škatla 151, knjiga 
izdatkov 1750, fol. 72'-73, škatla 152, pobotnica 1750, št. 279, 
fol. 431-431', št. 280, fol. 432-434', št. 281, fol. 435-437', št. 
282, fol. 438-439') in mašno ustanovo 1000 gld po 4 % za 50 
maš v Šenklavžu (ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 1 98, knjiga 
izdatkov 1774-1775, fol. 20, škatla 199, pobotnica 1774-1775, 
št. 31).

514 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 76, 1737, fol. 108.
5,5 * V prevodu pomeni Vetter bratranec.
516 Stavek in navedba vira (ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 123, 

1785—1 786, fol. 19) sta pripisana v nevezanem tipkopisu.
517 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 123, knjiga izdatkov 1733, 

fol. 19.
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Župan  Mati ja  Krist ijan  (Chris tian )
Sod nik  Jurij  Ambrož  Kappus

1733/34, 
1734/35 

in 1735/36

Klun ne navaja župana.

S/ejni/ z/apisnik/, 16. jul/ija/ 1734.: Pod 
predsedstvom mestnega sodnika Jurija Am-
broža Kappusa je (notranji) svet izvolil za tre-
tje leto za župana g/ospoda/ Matijo Kristijana, 
Id je bil ta dan podal ostavko.

Na sv. Jakoba dan 1734. pa sta zunanji svet 
in občina izvolila Kapusa soglasno za sodnika 
za drugo leto.

/Dne/ 15. in 25. jul/ija/ 1735. sta bila ista 
dva zopet izvoljena in sicer Kapus soglasno.

JURIJ AMBROŽ KAPUS (Capus, Cappus, 
Khapus, Khappus) je bil sin ljubljanskega me-
ščana Janeza Jurija Kapusa. Slednji je bil po 
vsej verjetnosti518 doma iz Kamne gorice. O 
Kapusih glej tudi v literaturi.519 To sklepam 
iz dejstva, da je več drugih Kapusov iz te do-
be rojenih tamkaj520 in iz zapisa v /mestnem/ 
s/ejnem/ z/apisniku/ 1682,521 da je dal Gabrijel 
Eder zaseči efekte, ki jih je imel Jurij Kapus iz 
Kamne gorice (Stainbiichl) v Ljubljani pri Ja-
nezu Juriju Kapusu. Le-ta je zadobil meščan-
stvo v poned/eljek/, 26. febr/uarja/ 1663.522 in 
je moral za to plačevati 30 gld. Bil je torej tu-
jec523 in sorazmerno premožen.

518 Kasneje je v vezanem tipkopisu popravljeno in zapisano: verjetno.
519 Stavek in navedba literature (A. Müllner, Das Eisen in Krain, Ham-

merwerke, v: ARGO, 1899, št. 5, str. 73-80) sta pripisana v veza-
nem tipkopisu.

520 SBL, * prva knjiga, str. 426-427.
521 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 46, 1682, fol. 76.
522 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 33, 1663, fol. 33.
523 (571) Kapusi so bili že prej v Ljubljani. /Dne/ 11. jul/ija/ 1605. se 

je v stolnici poročil Adam Kapus iz Kranja (is Cranna) z Barbaro, 
hčerjo Matije Liparja iz Stepanje vasi (is Steppania Vussi), /dne/ 
4. maja 1608. se poroči Adam Kapus z Marino, /dne/ 23. maja 
1610. zopet Adam Kapus s Spelo, deklo pri gradniku Harrerju.

Najprej je imel svoj lokal v Distlovi hiši, da-
nes Mestni trg 3, nato 1666-1668 v Romanovi 
hiši, danes Mestni trg 9. L/eta/ 1669. se je pre-
selil v Kumerlovo hišo v Špitalske ulice, da-
nes Stritarjeva ul/ica/ 7, kjer je ostal do 1672.

Od srede jul/ija/ 1733 
do srede jul/ija/ 1736

/Dne/ 23. nov/embra/ 1734. je bil vmeščen 
novi deželni glavar Marija Cordinian280 grof 
Saurau.

/Dne/ 6. jun/ija/ 1735 je bila prva konferen-
ca v Ljubljani zaradi plovnosti Save.281

S/ejni/ z/apisnik/ 24. febr/uarja/ 1736.: Na 
županov predlog se sklene tako zvano gledali-
šče (Comedi haus') na rotovžu razširiti in začeti 
z delom v nastopajoči pomladi - od maja da-
lje so delali kamnosek Ludovik Bombassi, ki 
je napravil kamenita vrata, ter domači in tuji 
tesarji.282

/Dne/ 9. maja 1736. je rabelj obesil Matijo 
Novaka.283

280 V vezanem tipkopisu je pripisan popravek imena: Corbinian.
281 Stavek in navedba literature (A. Müllner, Die Zukunft der Stadt Lai-

bach, v: ARGO, 1899, št. 8, str. 130) sta pripisana v vezanem 
tipkopisu.

282 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 126, knjiga izdatkov 1736, 
fol. 70. V vezanem tipkopisu je pripisano: R von Radies, Alte Häu-
ser II, str. 17; ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 125, knjiga 
izdatkov 1735, fol. 38'.

283 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 126, knjiga izdatkov 1736, 
‘fol. 129.



130

l/eta/.524 Tedaj je prišel v last dan/ašnje/ št. 17 
v Florijanski ulici, kjer ostanejo njegovi dediči 
do 1734., ko jo prevzame župan Kristijan, o 
sv. Jakobu 1665. l/eta/ je bil izvoljen v zunanji 
svet, nato ponovno na isti dan 1667. in obe 
naslednji leti. O sv. Jakobu 1670. pride v no-
tranji svet, kjer ostane do smrti. L/eta/ 1673, 
se je odpovedal mestu davčnega prejemnika, 
ker stanuje od rok in je tudi zelo zaposlen.525 
Vendar je 1678-1680 (vključno) višji mestni 
blagajnik. Tedaj pride 1678. l/eta/ v last Krač- 
manovega in Puklarjevega domca (danes Uli- 
ca na grad 8), ki ostaneta v posesti rodbine 
do 1724., ko ju prevzame Franc Jožef Pilgram. 
Med 1683. in 1685. poseduje tudi Juvančičevo 
hišo v Hrenovi ulici (danes št. 4). L/eta/ 1682. 
je imel komisijski ogled, ker je napravil ograjo 
nad svojim vrtom na grajskem griču in tamkaj 
zasadil tudi vinsko trto.526

524 V vezanem tipkopisu je pripisano: /Leta/ 1682 je tu še lastnik in 
naveden vir: # ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 77, knjigo 
izdatkov 1680, fol. 103. * Tudi v knjigi izdatkov 1682 ni tega po-
datka.

525 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 42, 1673, fol. 110.
526 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 46, 1682, fol. 159.
527 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 52, 1699, fol. 11; knjiga 58, 

1712, fol. 229.
528 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 49, 1693, fol. 7.
529 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 49, 1693, fol. 1 13, 131, 168.
530 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 52, 1699, fol. 103.

Prvič je bil poročen 3. okt/obra/ 1662. s 
Kordulo Julijano Russingar pred pričama Mar-
kom Russingarjem in dr. Antonom pl. Kunstel- 
jem v stolnici. Kordula Julijana mu je rodila 
sinova Jurija Ambroža in Pavla Jeremijo. Sled-
nji je bil krščen 26. junija 1677. in je stopil 
v ljubljanski avguštinski samostan z redovniš-
kim imenom Gabrijel.527 Drugič se je vdovec 
Janez Jurij Kapus poročil z Marjeto Lukrecijo, 
vdovo po Janezu Petru de Granville 3. maja 
1688. Po njegovi bližnji smrti (ok/oli/ 1690.) 
je bil imenovan za skrbnika njegove zapušči-
ne bogati trgovec Jakob Schell, poznejši pl. 
Schellenburg,528 Kapusova druga žena, sedaj 
vdova Marjeta Lukrecija529 pa se je 22. febru-
arja 1694. poročila z Janezom Jakobom pl. Bu- 
sethom.

O najstarejšem Kapusovem sinu Juriju Am-
brožu, krščenem 2. aprila 1675., beremo prvič 
v s/ejnem/ z/apisniku/,530 ko zahteva od Selen- 
burga, da predloži skrbniške račune. Isto le-



to53' se brata Ambrož in Gabrijel proglasita za 
dediča po očetu in materi. Malo prej so davčni 
prejemniki terjali Kapusove dediče, da morajo 
poravnati 1162 gld zaostalih davkov.

531 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 52, 1699, fol. 112.
532 Stavek in navedba vira (ZAL; Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 109, 

knjiga prejemkov 1 719, fol. 47) sta pripisana v vezanem tipkopisu.
533 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 57, 1711, fol. 121.
534 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 58, 1712, fol. 166.
535 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 60, 1714, fol. 171.
536 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 61, 1715, fol. 150.
537 * Danes: Gornji trg 2.
538 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 63, 1717, fol. 108.
539 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 64, 1718, fol. 95.
540 Stavek je pripisan v vezanem tipkopisu.

/Dne/ 20. jan/uarja/ 1700. se je Jurij Ambrož 
poročil z 21-letno Marijo Ignacijo (krščeno 15. 
marca 1679.), hčerjo Franca Karla pl. Schwi- 
zna. Marija Ignacija je po pl. Edenb/urgu/ po-
dedovala hišo (dan/ašnja/ št. 27, višji del proti 
gradu), v Rožni ulici, ki jo je 1718. prodala 
Ani Podgornik531 532 za 100 gld nem/ške/ v/eljave/. 
L/eta/ 1709. ali 1710. je bil /Jurij Ambrož/ iz-
voljen v zunanji svet. /Leta/ 1711. je prosil za 
popust davčnega dolga, Id je še ostal po njego-
vem očetu v višini 989 gld za dobo od 1651. do 
1710. l/eta/. Spregledali so mu 300 gld, ostalo 
pa mora takoj plačati.533 L/eta/ 1712. je prosil o. 
o. jezuite, da naj takoj kupijo in plačajo mašno 
oblačilo, ki ga je Jožefa Ruesinger volila za ka-
pelo sv. Frančiška.534 Iz tega bi se morda smelo 
sklepati, da je bil njegov oče pasar. Ambroževa 
žena je bila vnukinja bogataša, bivšega župa-
na Gabrijela pl. Edenburga in je imela 1714. 
l/eta/535 s svojima bratoma Friderikom Žigo ter 
Gabrijelom pl. Schwiznom za Edenburgovo 
dediščino spor, naslednje 1715. leto536 pa z Ja-
nezom Krištofom pl. Puchenthallom za Gladi- 
kovo hišo na Starem trgu (danes Florijanska 
ul/ica/ 2, druga hiša, šteto od ICajfeža),537 lei 
ji je pritikala iz Gladikove zapuščine. Ta hiša 
je bila otvorjena Ambrožu Kapusu in njegovi 
ženi 15. februarja 1719. l/eta/. Jurij Ambrož 
K/apus/ je imel hišo tudi na Žabjaku, ki jo je 
bil dal l/eta/ 1716. mestu v najem za vojaško 
skladišče.538 To takozvano Turkovkino hišo, 
danes Hrenova ul/ica/ 17 (tretja hiša iz Hre-
nove ul/ice/ proti Žabjeku) je nato 1717. l/eta/ 
prodal magistratu.539 Kapus je bil 5. sept/em-
bra/ 1707 do 10. febr/uarja/ 1716 mestni re- 
gistrator z letno plačo 200 gld.540 Od 2. jun/i- 
ja/ 1719. do 7. jun/ija/ 1720. je nižji špitalski



mojster. L/eta/ 1720.541 sta zakonca Kapus za„ 
rubila tako imenovano Prešernovo hišo v Ro- 
žni ulici (danes št. 27, polovica tik št. 29) za 
500 gld, ld sta jima jih dolgovala lastnika Jurij 
in Judita Babnik. Od 1723. l/eta/ dalje je Ka-
pus davčni prejemnik, o sv. Jakobu 1729. pri- 
de v notranji svet, od sv. Jakoba 1733. do sv. 
Jakoba 1736. je mestni sodnik, nato višji davč-
ni prejemnik do 1 740. leta. Po Raabovi smrti 
1740. je bil podžupan, od 15. jul/ija/ 1740542 
do 18. jul/ija/ 1749. pa župan. Po tej dobi je 
stalen podžupan s celotno župansko plačo, ld 
so mu jo nakazovali na njegovo prošnjo sproti 
vsako leto, ker se je sldiceval na svoje zasluge 
za mesto in na svojo znano revščino (Mittel-
losigkeit, Armut).543 H koncu se je sej le prav 
redko udeleževal. Umrl je 9. dec/embra/ 1753. 
l/eta/ (»consul civitatis emeritus«) 544 star 79 let. 
Pokopali so ga pri avguštincih.

541 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjigo 66, 1720, fol. 8.
542 Letnica je pripisana v vezanem tipkopisu.
543 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 88, 1749, * fol. 301; knjiga 

89, 1750, fol. 258; knjiga 90, 1751, * fol. 315; knjiga 91, 1752, 
* fol. 285; knjiga 92, 1 753, ‘ fol. 234.

544 * Zaslužni župan mesta.
545 * Pravilno Capossi.
546 Die Zukunft der Stadt Laibach Vlil, v: ARGO, 1 897, št. 3, str. 48.

/Dne/ 2. jan/uarja/ 1754. se je proglasila v 
imenu njunih otrok za dediščino vdova Marija 
Ignacija, ld ji je magistrat kot »ubogi meščan-
ski vdovi« 2. marca 1754. nakazal 80 gld od 
100 gld, kolikor je njena sorodnica Elizabeta 
Reymundt določila v oporoki za razdelitev 
med reveže. Marija Ignacija je umrla 25. maja 
1755. l/eta/, stara 71 let. Pokopali so jo, kot 
moža, pri avguštincih. /Dne/ 16. jul/ija/ se pro-
glasijo njeni dediči. Najdalje je ostala v lasti 
Kapusove rodbine hiša v današnji Zvezdarsld 
ulici (šesta po vrsti od Rožne ul/ice/ na Viran-
tovem vrtu), katere lastnik je borovniški žup-
nik Janez Feliks Kapus do 1774. l/eta/, ko je 
hiša z vsemi sosednjimi postala žrtev velikega 
požara.

Sorodstvo (?): /Dne/ 15. okt/obra/ 1693. je 
poplemeniten Janez Kappus (recte Capossi)545 z 
nadevkom pl. Pichelstein.546 - /Dne/ 9. februar-
ja 1733. se je poročil mladenič Janez Jurij Ka-
ppus z dev/ico/ Ano Marijo, hčerjo rajn/kega/ 
Pavla Prauna. Za pričo je bil Jurij Ambrož Ka-
pus. Morda je to tisti pravni pisatelj, o kate- 
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rem pravi Hoff547 in po njem Dimitz,548 da je 
bil sorodnik istoimenskega(i) župana. - /Dne/

284 Stavek in navedba vira (ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 126, 
knjiga izdatkov 1 736, fol. 37, 37'; škatla 1 27, pobotnica 1736, št. 
56, fol. 295-300' # dr. Radič, sindik, poročilo MAL, knjiga 211, 
knjiga izdatkov 1 736, # poseben konvolut, št. 54) sta pripisana v 
vezanem tipkopisu.

285 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 160-161. V vezanem tipkopisu 
je pripis: L/eta/ 1 737 »Geyhandel« (A. Müllner, Die Zukunft der 
Stadt Laibach, v: ARGO, 1899, št. 5, str. 82.) * Cesar Karl VI. je 
14. decembra 1737 izdal patent, ki je urejal krošnjarstvo (kmečko 
trgovino).

286 * Danes: Trgu francoske revolucije.
287 Jahresbericht 1903/04, str. 43, # ZAL, Sl ZAL UU 333.
288 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 128, knjiga izdatkov 1737, 

‘fol. 130.

23. marca 1750. je umrla gospa Ana Marija 
Kappus iz Kamne gorice, roj/ena/ Tomšič, sta-
ra 40 let, pokopana pri frančiškanih.549

Župa n  Mati ja  Kris tijan  (Chris tian ) 
Sodn ik  Mati ja  Križaj  

(t dec/embra/ 1737)

1736/37 
in 1737/38

Klun za 1736. ne navaja župana, kot sodnika 
pa napačno Ambroža Kapusa.

S/ejni/ z/apisnik/, 13. jul/ija/ 1736.: Za župa-
na je zopet izvoljen Matija Kristijan.

S/ejni/ z/apisnik/, 25. jul/ija/ 1736.: Za so-
dnika sta bila predlagana Matija Križaj in An-
ton Raab ter je bil z večino izvoljen Križaj.

S/ejni/ z/apisnik/, 15. jul/ija/ 1737.: Po svo-
ji ostavki je Matija Kristijan zopet izvoljen za 
župana.

S/ejni/ z/apisnik/, 25. jul/ija/ 1737.: Za so-
dnika sta bila predlagana Matija Križaj in Am-
brož Kapus ter je bil z večino izvoljen Križaj.

1736/37 
in 1737/38

Od jan/uarja/ /do/ okt/obra/ je bila sezidana 
oficirska hiša na Poljanah, čisto nova. Stala je 
čez 4000 gld.284

L/eta/ 1737. so na Dolenjskem izbruhnili 
kmečki nemiri.285

S/ejni/ z/apisnik/ 13. jul/ija/ 1737.: Danes se 
sprejme pogodba od 1. jul/ija/ 1737., s katero 
kupi mesto križarsko imen je: 14 hiš v ICrižev- 
niški ulici in na dan/ašnjem/ Napoleonovem 
trgu,286 (20 ‘A hiš z vrtovi v Gradišču ter 32 
hiš, 8 ‘/2 kmetij, 8 vrtov in nekaj njiv pri Sv. 
Janezu (Sentpetrsko predmestje) za 37.000 
gld. Imenje je bilo izročeno magistratu 19. ma-
ja 1738., 21. maja pa imenovan za upravnika 
Balant (Wallandt), ld je že bil oskrbnik kapi-
teljskega imenja. Balant je bil zaprisežen 20. 
junija. Bil je obenem sodnik za vse imenjske 
podložnike, mestno sodišče pa le za tam sta-
nujoče meščane.287

/Dne/ 17. jul/ija/ 1737. je zaslužil rabelj 
Franc Jožef Hoffstetter 2 gld 33 kr, da je poko-
pal obešanca, ld je padel z vislic.288

/Dne/ 23. jun/ija/ 1738. je bil položen te-
meljni kamen novi cerkvi v Trnovem, ki jo 
je sezidal na magistratove stroške stavbenik

547 H. G. Hoff, Historisch-statistisch, lil. del, str. 129.
548 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 121.
549 O Kapusih glej tudi SBL, * prva knjiga, str. 426-427.
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Candido Zulliani. Ob veliki slovesnosti je te-
meljni kamen blagoslovil generalni vikar Ivan 
Jakob Schilling.289

289 I. Vrhovnik, Trnovska župnija, str. 309; # Vrhovec, str. 64.
290 Stavek in navedba literature (Die Zukunft der Stadt Laibach, v: AR- 

GO, 1899, št. 10, str. 161) sta pripisana v vezanem tipkopisu.

1738/39 
in 1739/40

Župan  Anton  Raa b  (t 13. marca 1740)
Sod nik  Matija  Krist ijan

1738/39
in 1739/40

L/eta/ 1739. je rabelj Hoffstetter obesil »Ma-
tijo Mišiča ali Lampiča«. L/eta/ 1740. je justifi- 
ciral tri delinkvente.

Po izgradnji ceste Dunaj-Trst skozi No-
tranjo Avstrijo, ki se je na Kranjskem zače-
la 1720. l/eta/ in po regulaciji Save 1736., so 
1738 in 1739 obšli vodopade Ljubljanice pri 
Fužinah. V ta namen so južno od fužinskega 
gradu na desnem bregu izkopali 810 m dolg 
plovni kanal.290

Klun navaja za to dobo napačno kot župana 
Matijo Kristijana in sodnika Matijo Križaja.

S/ejni/ z/apisnik/, 14. jul/ija/ 1737.: Zupan 
Kristijan poda ostavko, nato je izvoljen za žu-
pana in zaprisežen Anton Raab.

S/ejni/ z/apisnik/, 25. jul/ija/ 1737.: V pred-
log za sodnika sta prišla upravitelj sodišča Ju-
rij Ambrož Kapus in Matija Kristijan. Kristi-
jan je prejel v zunanjem svetu 13, Kapus pa 5 
glasov, v občini Kristijan 11, Kapus 6, dočim 
je 22 članov občine zahtevalo, da se predlaga-
ta dva druga. Tako je bil po stari observanci550 
izvoljen Kristijan s 24 glasovi. Občina pa je 
trdila, da velja njenih 22 glasov, ld so zahte-
vali drug predlog, in da izključujejo 13 glasov 
zunanjega sveta, ki da so neveljavni. Nato je 
notranji svet poklical zunanji svet k sebi in se 
je soglasno sklenilo, da je navzldic protestu 
izvolitev veljavna ter je bil g/ospod/ Kristijan 
zaprisežen kot mestni sodnik.

S/ejni/ z/apisnik/, 17. jul/ija/ 1739.: Ta dan 
je bil župan Anton Raab, potem ko je podal 
ostavko, ponovno izvoljen za župana in zapri-
sežen.

S/ejni/ z/apisnik/, 25. jul/ija/ 1739.: V pred-
log za sodnika sta prišla Raab in Kristijan. Sle-
dnji je prejel večino in je bil zaprisežen kot 
mestni sodnik.

24. Grb in podpis župana Antona R.aaba.

550 * Po uveljavljenih pravilih, v skladu s starimi običaji.
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Župan  Jurij  Ambrož  Kapus  
Sodn ik  Mati ja  Kristija n

1740/41

Klun sploh ne navaja sodnika, kot župana pa 
napačno Kristijana.

S/ejni/ z/apisnik/, 15. jul/ija/ 1740.: Danes 
je bil namesto umrlega župana Antona Raaba 
izvoljen za župana Jurij Ambrož Kapus.

S/ejni/ z/apisnik/, 25. jul/ija/ 1740.: V pred-
log sta prišla gospoda Kristijan in Valusi. Z 
večino je bil izvoljen za mestnega sodnika in 
zaprisežen Kristijan.

Župan  Jurij  Ambrož  Kapus  
Sodnik  Jane z  Krst /nik / Valu sius

1741/42, 
1742/43 

in 1743/44

Klun sploh ne navaja župana, sodnika pa pra-
vilno.

S/ejni/ z/apisnik/, 14. jul/ija/ 1741.: Kapus je 
ta dan podal ostavko in je bil ponovno izvol-
jen za župana, enako 14. jul/ija/ 1742 in 15. 
jul/ija/ 1743.

S/ejni/ z/apisnik/, 25. jul/ija/ 1741.: V pred-
log za sodnika sta prišla g/ospoda/ Huber in 
Valusi ter je bil Valusi izvoljen z večino za eno 
leto. Isti je izvoljen tudi 25. jul/ija/ 1742.551 in 
25. jul/ija/ 1743.552

551 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 81, 1742, * fol. 178.
552 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 82, 1743, * fol. 130.

JANEZ KRSTNIK (Reinhart) VALUSIUS 
(Valusi, Volasi, Vaiassi), po poklicu knjigovez 
(civis et bibliopega), se je 21. jul/ija/ 1709. po-
ročil v Šenldavžu z dev/ico/ Marijo Ano Stein 
pred pričama steklarjem Simonom Linguanom 
in Jan/ezom/ Gašp/erjem/ Grošljem (Groshell). 
Za prejeto meščansko pravico je l/eta/ 1710. 
plačal 10 gld. Do 1721. l/eta/ ni imel lastne hi-
še, zato je z obrtnim davkom vpisan v poseb-
nem seznamu na koncu davčnih knjig. Sele z 
1721. letom je prišel v posest hiše Adama Flo-

1740/41

/Dne/ 29. okt/obra/ 1740. je umrl na Du-
naju cesar Karel VI. Sledila mu je na prestolu 
23-letna Marija Terezija.

Od srede jul/ija/ 1741 
do srede jul/ija/ 1744

Avgusta 1741 končana glavna regulacijska 
dela na Savi.29'

Cesarica Marija Terezija si je izposodila od 
mesta Ljubljane 20.000 gld in zato z zadolž-
nico iz Bratislave 1. okt/obra/ 1741. potrdila 
Ljubljani privilegij mostnine s tarifami iz l/eta/ 
1639.292

L/eta/ 1742. usmrti rabelj dva hudodelca.293
L/eta/ 1742. je bil imenovan za kranjskega 

deželnega glavarja grof Anton Jožef Auersperg.
/Dne/ 13. okt/obra/ 1742. je prišlo do raz-

sodbe med mestom in križarsko komendo 
zastran ribarjenja na Ljubljanici in v njenih 
pritokih. Natančnejše določbe še 1. avg/usta/ 
1743.294

/Dne/ 9. jul/ija/ 1743. je sklenilo mesto z 
Robbo pogodbo za postavitev novega vodnja-
ka.295

291 Stavek in navedba literature, (več v: S. Rutar, Zur Schiffahrt, v: MMK, 
1892, str. 71) sta pripisana v vezanem tipkopisu. * V članku se kot 
zaključek regulacijskih del navaja leto 1 736.

292 Stavek in navedba vira (# Poročilo ilir/skega/ gubern/ija/ 8.febr/u- 
arja/ 1819) sta pripisana v nevezanem tipkopisu.

293 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 135, knjiga izdatkov 1742, 
•fol. 134.

294 Stavek in navedba vira ter literature (# ZAL, Sl ZAL LJU 489, fase. 
46 [fase. 21); I. Vrhovnik, Trnovska župnija, str. 74) sta pripisana v 
nevezanem tipkopisu.

295 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 137, knjiga izdatkov 1743,
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M/estni/ s/ejni/ z/apisnik/ 2. marca 1744.: 
Sklene se, da bo poslej vsak novo sprejeti meš-
čan plačal 3 gld za puško in patronjačo, prejeto 
od mestne orožarne, ter za eno vedro, vsak, ki 
je zmožen gasiti. Vedro bo dal napraviti mest-
ni blagajni.

S/ejni/ z/apisnik/ 20. marca 1744.: Danes so 
bili pozvani na rotovž cehovski mojstri vseh 
cehov in jim je bilo ukazano, da ne smejo po-
slej nikogar sprejeti za mojstra, ki se ni pred-
stavil magistratu in dobil od njega aprobaci- 
je.296 Cehovski mojster, ki prestopi ta ukaz, 
bo kaznovan za znesek, kolikor vloži sprejeti 
v cehovsko skrinjo. Ugotovilo se je, da ima-
jo cehi naslednje število mojstrov: sedlarski 
5, ključavničarski 7, lasuljarski 5, pasarski 5, 
krojaški 25, mizarski 11, barvarski 4, lončar-
ski 5, vrvarski 2, vrvčarski 6, Idobučarski in 
kaprski 8, jermenarski 7, čevljarski 20, krznar-
ski 11, kovaški 7, usnjarski 7, pletilski 6, roka- 
vičarski 4, puškarski 4, mesarski 19, pekovski 
20, tkalski 14, sodarski 6, kositrarji 2, irharji
3, pozlatarji 3, strugarji 4, kiparji 3, brivci 4, 
glavnikarja 2, trgovci 21, nožarji in ostrogarji
4, zlatarji 5, steklarji 4, medičarji 3, knjigovezi 
4, urarji 4, kotlarji 3, kleparji 3, kolarji 3, zvo-
narja 2, stavbeniki 3, kamnoseki 3, pilat je 2, 
šestilarji 2, padarji 4 in igličarji 2.

S/ejni/ z/apisnik/ 30. maja 1744.: Danes se je 
sestavila pritožba na škofa Attambisa zastran 
gostilne v škofiji, enako na vicedoma zastran 
pivnice v vicedomskem uradu. - Če to ne bo 
nič zaleglo, se tistim, ki pridejo po vino, od-
vzame vino s posodo vred in se napravi pritož-
ba na dvor. Do srede septembra niso nič do-
segli. Tudi 17. maja 1745. l/eta/ ne; 13. avg/u-
sta/ 1745. sledi nova pritožba, 20. avg/usta/ 
1745. se nato prebere patent, po katerem se 
mora najprej kupiti domače, potem šele ino-
zemsko vino.

L/eta/ 1744. je izdal župnik Ivan Dizma Flo- 
rijančič pl. Grienfeld svoj zemljevid Kranjske s 
sliko in načrtom Ljubljane.297 

rijančiča na Starem trgu, danes št. 12. Na sv. 
Jakoba 1713. je bil izvoljen v občino, 1716. pa 
v zunanji svet. /Leta/ 1718. je krušni komisar. 
/Leta/ 1720. je prišel v oster spor z mestnim 
sodnikom Kristijanom in nižjim špitalskim 
mojstrom Kocljem, ker je oba osebno ozmer-
jal.553 Od l/eta/ 1724. do jan/uarja/ 1727. je 
nižji mestni blagajnik, od junija 1729. nižji 
špitalski mojster, o sv. Jakobu 1730. pride v 
notranji svet, od 1. jul/ija/ 1734. do 1. jul/i-
ja/ 1742. je mestni oskrbnik (Stadtpfleger).5™ 
Sodnik je od sv. Jakoba 1741. do sv. Jakoba 
1744.

Iz njegovega obrtnega življenja beremo v 
s/ejnem/ z/apisniku/, da je konec 1720. l/eta/ 
prosil magistrat, naj bi dajal njemu vezati 
svoje razne knjige, na kar je prejel odgovor, da 
daje magistrat vezati vedno pri najstarejšem 
članu knjigoveškega ceha in da bo tako osta-
lo tudi v bodoče. Od 1725. dalje pa je stalno 
vezal za magistrat, ki mu je dal zaslužiti 30 
do 33 gld letno. L/eta/ 1724.555 je tiskar Janez 
Jurij Mayr tožil knjigoveza Valusija in Jako-
ba Globočnika, ker sta prodajala avgsburški 
kmečki koledar in s tem kršila njegove pravi-
ce.

Kot sodnik je prišel v spor s trgovcema Lu-
ko Logarjem in Francem Tošem, lei sta se 19. 
dec/embra/ 1743.556 pritožila na magistratu 
zoper njega. Imenovana sta prodala trgovce-
ma Stefanu Bastijančiču in Stefanu Sedeju 
(Sedai) dvanajst sodov morskih želv in sicer 
na debelo. Tržni organi (Markht Richter) pa so 
zahtevali in tudi pobrali od tega tako zvani 
»regali mestnega sodnika« 6 gld nemške ve-
ljave v denarju in 125 želv v naturi. Trgovca 
zahtevata vse vzeto nazaj, ker je od teh dva-
najst sodov šlo deset takoj naprej v Gradec. 
Poudarjala sta, da bodo taki regaliji trgovi-
no popolnoma odvrnili od Ljubljane. Mestni 
svet se je dal prepričati in je takoj ukazal Va- 
lusiju, da mora vse odvzeto vrniti in se mora 
v bodoče pod najstrožjo kaznijo vzdržati vseh 
sodniških regalijev, naj se imenuje kakor koli, 
ker se z njimi ravna zelo neenako in se s tem 
odganjajo tuji trgovci. Zaman je Valusi na se-
ji 3. jan/uarja/ 1744. poudarjal, da so njegovi

fol. 36'; škatla 139, knjiga izdatkov 1744, fol. 36', 38; R von Ra-
dies, Wissenschaftlicher Bericht, v: MHVK, 1 866, str. 36; A. Jellou- 
schek, Die Lapidardenkmäler, v: MHVK, 1850, str. 17.

296 * Aprobacija: uradna potrditev.
297 SBL, * prva knjiga, str. 182.

553 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 66, 1 720, fol. 113.
554 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 83, 1744, fol. 28.
555 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 69, 1724, fol. 121, 125.
556 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 82, 1 743, fol. 233. 
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predniki mestni sodniki od pamtiveka uživali 
te regalije in jih ni nihče motil. Njegova proš-
nja je bila odbita in je prepoved ostala v velja-
vi. Poročilo o sodniku Valusiju in o celi aferi je 
šlo k vicedomu.557

557 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjigo 83, 1 744, fol. 24.
558 * Letnica je napisana napačno. Pravilno je 1 747. V zapisniku mest-

nega sveta (ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 86, 1 747, fol. 1 72) 
se omenja testament z dne 1. aprila 1 747.

559 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 86, 1 747, fol. 72.
560 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 88, 1749, fol. 354.

/Dne/ 25. jul/ija/ 1744. je Valusi podal obi-
čajno ostavko in tudi ni bil več predlagan za 
sodnika. /Dne/ 27. jul/ija/ pa se je zadnjič ude-
ležil mestne seje. Vendar je umrl šele med 1. 
in 5. aprilom 1744.558 Univerzalna dedična je 
bila njegova žena vdova Marija Ana,559 roj/ena/ 
Stain, sestra gospe Jožefe Hueberjeve.560 G/os- 
pa/ Marija Ana Valusi se navaja v davčnem 
urbarju v 1/etih/ 1752-1755 med gostilničarji. 
Umrla je 31. marca, stara 76 let, in so jo po-
kopali pri frančiškanih. Hiša na Starem trgu je 
pozneje, ok/oli/ 1760., prešla v last knjigoveza 
Alojzija Raaba in njegove žene Marije Ane.

Zupan  Jurij  Ambrož  Kapu s  
Sodn ik  Jož ef  Hueber

1744/45, 
1745/46 

in 1746/47

Ista pri Klunu.

S/ejni/ z/apisnik/, 17. jul/ija/ 1744., 16. jul/i-
ja/ 1745. in 18. jul/ija/ 1746.: Kapus je bil po 
svoji običajni ostavki ponovno izvoljen za žu-
pana za naslednje leto. /Dne/ 18. jul/ija/ 1746. 
ni prišel osebno na rotovž, marveč sta zanj, 
ker je bil bolan, podala ostavko Gamba in Ra- 
nilovič. Jožef Rubida pa je bil izvoljen za pod-
župana za 1/eto/ 1746/47 cum spe succesionis.

S/ejni/ z/apisnik/, 25. jul/ija/ 1744.: V pred-
log sta prišla g/ospoda/ Jožef Rubida in Jožef 
Hueber. Z večino glasov je bil izvoljen za me-
stnega sodnika g/ospod/ Hueber. Ta pa se ni 
nahajal v Ljubljani, marveč v Kamniku na obi-
sku pri svojem svaku. Nato mu je bil nemu-
doma poslan odlok, da mora brez odlašanja, 
ko prečita odlok, priti v Ljubljano, da se mu

25. Pečat in podpis župana jurija Ambroža Kappusa.

Od srede jul/ija/ 1744 
do srede jul/ija/ 1747

/Dne/ 16. jan/uarja/ in 8. apr/ila/ 1745 je iz-
dal magistrat cenik za hrano v gostilnah in na 
trgu ter za pijačo.298

/Dne/ 31. okt/obra/ je bil 1744. razglašen 
nov lesni red. Vozniki so morali imeti cimenti- 
rane vozove z mestnim grbom.299

Mesto zaprosi vlado za privilegije stolo- 
noš.300

/Dne/ 4. okt/obra/ 1745. je bil po smrti Kar-
la VI. kronan za nemškega cesarja Franc Lota- 
rinški, soprog Marije Terezije.

/Dne/ 30. aprila 1746. in naslednje dni so 
bosi avguštinci proslavili z velikim pompom 
svojo 100-letnico v Ljubljani. Pri tem je prišlo 
zopet do izliva stare sovražnosti med njimi in 
obutimi avguštinci.301

298 Stavek in navedba literature (Wie vor hundert Jahre, v: Corniola, 
1840, št. 63, str. 249-250) sta pripisana v vezanem tipkopisu.

299 Stavek in navedba literature (I. Vrhovnik, Trnovska župnija, str. 70) 
sta pripisana v nevezanem tipkopisu.

300 Stavek in navedba vira (ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 141, 
Knjiga izdatkov 1745, fol. 36', tudi že škatla 139, Knjiga izdatkov 
1 744, fol. 36') sta pripisana v vezanem tipkopisu.

301 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 193-194.
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S/ejni/ z/apisniki/ 17. febr/uarja/ 1746.: S 
patentom je bil vpeljan davek na glavo (Kopf 
Steuer').

L/eta/ 1746. in 1747. je nadaljeval Robba z 
deli pri vodnjaku.302

302 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 143, knjiga izdatkov 1 746, * 
fol. 39, * škatla 144, pobotnica 1 746, št. 36, fol. 104-105'; škatla 
145, knjiga izdatkov 1747, * fol. 37', 38; * škatla 146, pobotnica 
1747, št. 26, fol. 83, št. 28, fol. 91.

303 Stavek in navedba vira (ZAL, Sl ZAL LJU 51 1, t. e. 11, fol. 1 -14) sta 
pripisana v nevezanem tipkopisu.

304 Stavek je pripisan v nevezanem tipkopisu.
305 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 145, knjiga izdatkov 1747, 

fol. 36', škatla 146, pobotnica 1747, št. 19, fol. 71-72. »Rotovž, 
mestno gostilno in novi vodnjak« je pripisano v vezanem tipkopisu.

306 Letnica je kasneje popravljena na 1746. * To je tudi pravilno (ZAL, 
Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 85, 1746, fol. 120).

/Dne/ 31. januarja 1747. so Ljubljana in 
ostalih 10 kranjskih deželnoknežjih mest izro-
čili dvornemu komisarju pritožbo proti samo-
volji dež/elnih/ stanov, ki zatirajo »četrti stan« 
(mesta) ter njim in kmetom nalagajo najtežja 
deželna bremena. Zahteva se, da morajo biti 
mesta in vicedom vedno vabljeni na vse seje 
dež/elnega/ zbora in odbora, kjer se sklepa o 
zadevah, ki se tičejo vse dežele. Prepovedati 
se morajo vsi posebni sestanki treh višjih sta-
nov o takih zadevah. Ustaviti se mora kmeč-
ka trgovina in izvrševanje meščanskih obrti 
(zlasti vinotokov) ter trgovine po plemstvu in 
duhovščini.303 Ljubljana prosi v tem spisu še 
posebej, da sme ustanoviti zastavljalnico.304

L/eta/ 1747. je naslikal slikar Franc Jelov-
šek po naročilu magistrata mestne vojašnice, 
oficirske hiše, rotovž, mestno gostilno in novi 
vodnjak za 16 gld.305

S/ejni/ z/apisnik/ 14. marca 1747.: Cerkev 
sv. Petra želi dobiti nazaj 19 domcev, 18 vrtov 
in 49 njiv (ld jih je prodala mestu). Mestu ni 
dosti do teh domcev in jih je pripravljeno vrni-
ti, če cerkev plača svoj dolg pri mestu. Naštete 
so posamezne postavke.

S/ejni/ z/apisnik/ 5. apr/ila/ 1747.:306 Neid 
izdelovalec maj olik (Medler) želi kupiti magi-
stra tno tvornico (fabricam) v Trnovem, ki stoji 
zdaj prazna.

osebno izroči sodna palica in se zapriseže. Pri-
sega bo jutri, to je 26. jul/ija/ ob 7. uri zjutraj 
na rotovžu. Če ga ne bi bilo, bi se izvolil nov 
sodnik, Hueber pa bi se zaradi renitence ob-
sodil na 100 dukatov. - In res je Hueber prišel 
naslednji dan v Ljubljano in prisegel.56' Ponov-
no je bil izvoljen 25. jul/ija/ 1745. in 1746.562

JOŽEF HUEBER je prišel v Ljubljano iz 
svojega rojstnega kraja Radtstadta na Salzbur-
škem in zadobil meščanstvo 3. marca 1721. za 
25 gld.563 Oženil se je 1723. l/eta/564 s hčerjo 
Janeza Krištofa pl. Puechenthalla Marijo Jo-
žefo, mlado vdovo po Janezu Krst/niku/ Eler- 
šiču.565 Vdova Marija Urša pl. Puchenthall je 
dala mladima zakoncema 1700 gld dež/elne/ 
veljave, s katerimi je Jožef H/ueber/ vstopil kot 
družabnik v trgovino svojega brata Franceta, 
meščana v Ljubljani že od 1712. l/eta/ in te-
danjega zunanjega svetnika. Kmalu se je Jo-
žef ločil od brata in začel s trgovino na svojo 
roko. Med njima je prišlo do denarnih spo-
rov.566 Franc je umrl menda že 1725. l/eta/ in 
je za njim dedovala sestra Marija Hueber.567 
Le-ta (Marija Katarina) se je poročila s trgov-
cem Stükhlerjem, a je umrla že koncem 1727. 
l/eta/. Njena dedična je postala Jožefova malo- 
letna hči Marija Jožefa.568

/Dne/29. sept/embra/ 1733. je umrla 48-letna 
gospa Marija Ana Hueber, ld so jo pokopali pri 
Sv. Petru, 28. febr/uarja/ istega leta pa 75-letna 
vdova Urša Hueber, pokopana pri bosonožcih. 
Njune sorodstvene zveze niso razvidne.

Jožef Hueber je kupčeval s suknom in pogo-
sto beremo v s/ejnih/ z/apisnikih/, kako je do-
bavljal blago za kroje mestnih slug, čuvajev in 
stolonož. L/eta/ 1729. je kupil tri hiše, katerih 
dve je pozneje prezidal v eno samo.569 Danes 
sta to hiši na Mestnem trgu št. 21 in v Kroja-
ški ulici št. 4.

561 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 83, 1744,‘fol. 101.
562 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 84, 1 745, * fol. 229; knjiga 85, 

1746, ‘fol. 214.
563 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 67, 1721,‘fol. 103, 103'.
564 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 70, 1725, fol. 46 (ženitna 

pogodba 15. april 1723.)
565 Literatura (Die Zukunft der Stadt Laibach, Der Handel, v: ARGO, 

1898, št. 11 in 12, str. 185) je pripisana v vezanem tipkopisu.
566 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 70, 1 725, fol. 11.
567 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 70, 1725, fol. 120, 125.
568 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 71, 1728, fol. 5.
569 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 72, 1730, fol. 18.
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V zunanji svet je bil Jožef Hueber izvoljen 
o sv. Jakobu 1723. l/eta/. Notranji svetnik je 
postal 25. jul/ija/ 1728. Od 12. jun/ija/ 1730. 
jo jun/ija/ 1733. je višji špitalski mojster, na-
to ponovno od 28. jun/ija/ 1737. do 23. jun/i-
ja/ 1741. /Dne/ 25. jul/ija/ 1744. so ga izvoli-
li za mestnega sodnika. Tisti dan se je mudil 
pri svojem svaku v Kamniku, a se je na poziv 
mestnega sveta vrnil že naslednji dan in pri-
segel ob 7. uri zjutraj. Sodnik je ostal do 25. 
jul/ija/ 1747., na sv. Jakoba dan 1750. je bil 
ponovno izvoljen za sodnika za tri leta.

Plemstvo z nadevkom pl. Hubenfeld je za- 
dobil v juliju 1750. l/eta/. Imel je precej dol-
žnikov, tako Ferdinanda Gemaindlerja, katere-
mu je zarubil hišo v Hrenovi ulici,570 na boben 
je prignal kamnoseka Ludovika Bombasija in 
njegovo ženo Sidonijo, katerih dve hiši v pred-
mestju - danes Sv. Petra c/esta/ 25 in 27 - je 
zarubil za 1000 gld dolga. Vendar si hiš navz- 
ldic dolgoletnemu trudu ni mogel prilastiti.571 
Hubrova žena Jožefa se 1750. l/eta/572 navaja 
kot lastnica domca Mihe Janežiča.

570 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 89, 1750, fol. 51.
5711 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 90, 1 751, fol. 423; knjiga 94, 

1755, fol. 80', 81.
572 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 89, 1750, fol. 134.
573 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 104, 1765, fol. 189, 201.
574 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 104, 1765, fol. 201.
575 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 104, 1 765, fol. 192.
576 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 104, 1 765, * fol. 1 3.

I. Vrhovec, O ustanovitvi šentjakobske, v: Zbornik znanstvenih in 
poučnih spisov, SM, 1901, str. 163.

Zadnje mestne seje se je Huber udeležil 
Tl. jul/ija/ 1753., nato je začel hirati in postal 
»zgubljen človek« in »popoln otrok«.573 Hči 
Urša se je proti volji staršev poročila z nekim 
Pezdircem574 - morda je bil to dr. iur. Gašper 
Pezdirc, ld je umrl 2. jul/ija/ 1764., star 44 let. 
Zena Marija Jožefa je umrla 9. nov/embra/ 
1757., stara 54 let.575 Sam Jožef H/ueber/ je šel 
za njo v grob 22. febr/uarja/ 1760. Dosegel je 
76 let. Pokopali so ga pri frančiškanih.

Za dediščino sta vodila pravdo sin Ignacij 
pl. Hubenfeld in hči Urša Pezdirc.576 Pl/emeni- 
ti/ Hubenfeldi so postali dobrotniki trnovske 
cerkve in skupaj z ljubljanskim magistratom 
prevzeli patronat nad cerkvijo in župniščem.577



140 KRONIKA

1747/48 
in 1748/49

S patentom 8. apr/ila/ 1747. l/eta/ je cesarica 
ustanovila »c. kr. reprezentanco in komoro« za 
Kranjsko in Goriško307 kot novo deželno vlado 
za vodstvo kameralnih, trgovskih in političnih 
zadev, ld bo prejemala ukaze neposredno od 
dvorne pisarne na Dunaju. S tem je bil zadan 
prvi močan udarec stanovski organizaciji. Go-
riška se je 1754. osamosvojila.308 - Vicedomski 
urad je bil odpravljen.309

307 »S patentom 8. aprila ... za Kranjsko in Goriško« je pripisano v 
nevezanem tipkopisu.

308 Stavek in navedba literature (A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 
163; Dolničarjeva kronika: P von Radies, Nadaljevanje Dolničar- 
jeve »Epitome«, V: IMK, 1909, str. 155; R. Andrejka, Vrhovni pred-
stavniki, v: GMS, 1943, str. 107) sta pripisana v nevezanem tipko-
pisu. * Citat iz Radicseve objave nadaljevanja Dolničarjeve kronike 
se nanaša na prvi stavek tega odstavka, ki pa se v objavi nahaja 
pod letom 1746 (leto 1747 ni omenjeno).

309 Stavek je pripisan v nevezanem tipkopisu.
310 * Pravilno: julija.
3,1 Jahresbericht, 1903/04, str. 43, * ZAL, Sl ZAL UU 333, št. 172.
312 # Jahresbericht, 1 903/04, str. 43. * To razdelitev omenja Radics v 

nadaljevanju Dolničarjeve kronike Epitome, str. 156.
313 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 153.
314 Stavek in navedba literature (E. H. Costa, Reiseerinnerungen, str. 

20-21) sta pripisana v nevezanem tipkopisu.

/Dne/29. nov/embra/310 1747. Marija Terezi-
ja dovoli z Dunaja ustanovitev zastavljalnice v 
Ljubljani.31’

L/eta/ 1748. je bila Kranjska razdeljena na 
tri okrožja (kresije), gorenjsko s sedežem v 
Ljubljani, z okrožnim glavarjem Anton baro-
nom Tauffererjem, dolenjsko (s sedežem v No-
vem mestu) z Volb/enkom/ bar/onom/ Erber- 
gom, notranjsko (s sedežem v Postojni) z Žigo 
Baronom Gušičem.312

L/eta/ 1748. je bila popolnoma končana zi-
dava uršulinske cerkve in samostana. Stroški 
so znašali 93.547 gld.313

/Leta/ 1749. se je po ukinitvi »reprezentace 
in komore« naselila v dvoru (prejšnji vicedom-
ski hiši) bankalna administracija.314

v

Zupan  Jurij  Ambrož  Kapu s  
Sodn ik  Jožef  Robid a

1747/48
in 1748/49

Ista pri Klunu.

S/ejni/ z/apisnik/, 14. jul/ija/ 1747.: Po svo-
ji ostavki je bil zopet izvoljen za župana Ju-
rij Ambrož Kapus, za podžupana pa g/ospod/ 
Perr, s tem, da po potrebi zamenjuje priletnega 
g/ospoda/ župana, toda brezplačno. - Kapus je 
bil izvoljen tudi 15. jul/ija/ 1748.

S/ejni/ z/apisnik/ na dan sv. Jakoba, 25. jul/i-
ja/ 1747.: V predlog sta prišla g/ospod/ Jožef 
Rubida in g/ospod/ Janez Gottlieb Galliardt. 
Nato je bil v smislu odloka veleugledne repre- 
zentacije z dne 4. jul/ija/ tekočega leta izvoljen 
za tri leta z večino glasov za mestnega sodnika 
in zaprisežen g/ospod/ Rubida.

S/ejni/ z/apisnik/, 19. jul/ija/ 1748.: »Danes 
se je sklenilo sklicati za prihodnji ponedeljek 
(t. j. 22. /julija/) ob 8. uri notranji in zunanji 
svet ter č/astito/ občino in obravnavati vse za-
deve, ki se sicer obravnavajo o sv. Jakobu, ker 
je bil sodnik od višjega mesta potrjen za tri 
leta.

JOŽEF ROBIDA (Rubida - tako se je sam 
podpisoval) je postal meščan 1701. in plačal 
10 gld pristopnine. Zatorej ni bil meščanov 
sin. Vendar je priimek Robida (Rubida) star v 
Ljubljani. Tako sta se 3. febr/uarja/ 1615. po-
ročila Gašper Rubida in Marina Sever (Seuer- 
za). Priči sta bila Janez Piero Baptista Gedinell 
ter Marko Ankerst.

Jožef Rubida je bil po poklicu, ld ga je ohra-
nil vse življenje, medičar in svečar. Verjetno 
je bil najožji sorodnik medičarja in zunanjega 
svetnika Janeza Krst/nika/ Robide, ld je imel 
od 1672. hišo v tedanji Frančiškanski, sedaj 
Študentovski ulici št. 13, in je zadobil meščan-
stvo kot meščanov sin 11. marca 1669. l/eta/ 
ter se 16. maja 1670. poročil z Marijo Elizabe-
to Semen. Pri tej poroki sta bila za pričo Pavel 
Semen in Gregor Robida, čevljar in usnjar, ki je 
imel hišo v dan/ašnji/ Wolfovi ulici št. 10 (del 
tik št. 8). Obrti se je Jožef gotovo izučil pri tem 
Janezu Robidi in jo za njim tudi podedoval. 
Jožefov brat Franc Bernard je bil v stanovanju 
in na hrani pri Blažu Tropperju in se je 1711. 
l/eta/ ustalil kot medičar v Novem mestu, kjer
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je zadobil meščanstvo.578 L/eta/ 1711. se je Jo-
žef Rubida pogodil z vdovo Marjeto Križaj, da 
se bo vselil s svojo rodbino v njeno hišo v Špi-
talski ulici (danes Stritarjeva ul/ica/ št. 3), vdo-
va pa se je skujala in jo je Robida moral tožiti 
zaradi kršenja pogodbe.579 Od 1724. l/eta/ ima 
obrt v lastni hiši, danes Mestni trg 4.

V občino je bil lectar Jožef Robida izvoljen 
o sv. Jakobu 1711. l/eta/, 1712. je med ogled-
niki dimnikov »na trgu«, 1719.580 prosi, da ga 
razrešijo skrbništva otrok Jakoba Kralja, ker 
da ima sam veliko otrok in ni vešč v sestavlja-
nju računov. Magistrat pa mu prošnje ni usli-
šal. O sv. Jakobu 1712. l/eta/ je bil izvoljen z 
večino glasov namesto umrlega Filipa Taclja v 
zunanji svet. Do 21. maja 1725. je bil mestni 
mojster za nastanitev vojaštva. V 1/etih/ 1727- 
1730 (vldjučno) je nižji mestni blagajnik. O sv. 
Jakobu 1731. pride v notrànji svet. Od juni-
ja 1733. do 28. jun/ija/ 1737. je višji špitalski 
mojster. /Dne/ 25. jul/ija/ 1747. je prvič izvo-
ljen za mestnega sodnika za tri leta in ponov-
no 25. jul/ija/ 1753. za enako dobo, ld pa je 
ni dopolnil. Zadnjič je bil na seji 25. sept/em- 
bra/ 1755. in nekaj dni kasneje je umrl, na kar 
so proti navadi izvolili že 3. okt/obra/ novega 
sodnika Reichardta.

Jožef Robida je bil poročen dvakrat, morda 
celo trikrat. Prvi ženi je bilo ime Helena.581 Od 
otrok iz tega zakona se v s/ejnih/ z/apisnikih/ 
navaja Baltazar, ld je bil tudi medičar, meščan 
od l/eta/ 1751., od 25. jul/ija/ 1753. član ob-
čine, poročen z Ano Marijo Elizabeto. Ko je 
1754. l/eta/ umrl, je zapustil poleg vdove dva 
otroka,582 katerima je ded Jožef volil v svo-
ji oporold po 200 gld. Vdova je dedno hišo v 
Frančiškanski (danes Študentovsld) ulici (se-
daj št. 13) l/eta/ 1758. prodala krznarju Bošt-
janu Kristanu (Christan, Christian).583

/Dne/ 30. okt/obra/ 1735. se poroči vdovec 
Janez Jožef Robida »duedenarius«584 z Marijo 
Terezijo, vdovo po Abramu (? Arami) Nikolaju 
Formacherju. Ni razvidno, ali je to naš mestni

26. Crb družine Kappus iz plemiške 
diplome.

8 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 57, 1711, fol. 274.
579 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 57, 171 1, fol. 10.
580 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 65, 1719, fol. 11.

(572) /Dne/ 5. sept/embra/ 1734. je umrla neka vdova Helena
Rubida, pokopali so jo pri bosonožcih.

582 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 93, 1754, * fol. 377.
583 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 97, 1 758, fol. 5.

* Duedenarius oziroma pravilneje duodenarius je pridevnik k štev- 
niku duodecim, torej član sveta dvanajstih kot nemško Zwölfer. 
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sodnik Jožef Robida. /Dne/ 26. avg/usta/ 1738. 
se je vsekakor Jožef Rubida zopet poročil z 
Marijo Sofijo De Giorgio, hčerjo Franca An-
tona De Giorgia, Id je po moževi smrti pode-
dovala hišo na današnjem Mestnem trgu 3585 
in vzela v zakon lekarnarja Antona Ksaverija 
Wagnerja, bodočega sodnika in župana.586

585 * Danes: Mestni trg 4.
586 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 95, 1 756, fol. 55, 1 50; knjiga 

98, 1759, fol. 152, 224.
587 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 88, 1749, * fol. 288.
588 Literatura (Die Zukunft der Stadt Laibach, Der Handel, v: ARGO, 

1898, št. 11 in 12, str. 184) je pripisana v vezanem tipkopisu.
315 R von Radies, Wissenschaftlicher Bericht, v: MHVK, 1866, str. 34. 589 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 92, 1753, fol. 301.

1749/50

L/eta/ 1750. zgradi mesto veliko glavno stra-
žarnico (Hauptwache) pri Križarskih vratih.315

v _

Zupan  Franc  Matev ž  Peer
Sodn ik  Jože f  Robid a

1749/50

Pri Klunu napačno župan Jurij Ambrož Ka-
ppus.

S/ejni/ z/apisnik/, 18. jul/ija/ 1749.: Danes 
je resigniral župan Jurij Ambrož Kappus in je 
bil na njegovo mesto izvoljen za župana in za-
prisežen g/ospod/ Franc Matevž Peer. G/ospod/ 
Kapus pa je bil imenovan za vice-župana s 
prejšnjo plačo.

/Dne/ 8. avg/usta/ 1749. namesto na dan sv. 
Jakoba:587 Danes so bila izpolnjena izpraznje-
na mesta v zunanjem svetu, zasedena razna 
uradna mesta in oddane ustanove.

FRANC MATEVŽ PEER (Perr, kot se je sam 
podpisoval), »trgovec iz Braslovč (Frosslaü) 
na Štajerskem, stanujoč na mestnih tleh«, je 
zadobil meščanstvo 1. marca 1728. l/eta/.588 
V Ljubljani je že več let bivala njegova sestra 
Marija Ana, od 21. apr/ila/ 1721. poročena z 
nadzornikom kneza Turjaškega Gabrijelom 
Abrahamom pl. Werthom, ld je imel hišo v 
Križevniški ulici, danes št. 6.589 /Dne/ 1. marca 
1728. je dovolil magistrat na Peerovo prošnjo, 
da prevzame za Filip Jakobov semenj stojnico, 
ld jo je prej uporabljal Janez Jurij Rumpler iz 
Norimberka. Trgovine ni ves čas imel v lastni 
hiši, ker je v seznamih trgovcev, ki so plače-
vali »telesni davek«. Bil pa je vsekakor eden 
prvih trgovcev v tedanji Ljubljani. Kupčeval je



daleč naokoli z raznovrstnim blagom (oljem, 
svincem, železom, žico, žeblji, pisarniškimi 
potrebščinami, pergamenti, platnom, usnjem, 
Žitom iz Hrvaške590 itd.). /Dne/ 6. febr/uarja/ 
1735591 mu je posodila mestna blagajna na me-
nico 3000 gld po 5 % na leto dni. L/eta/ 1738. 
se navaja kot njegova trgovska zveza Jurij Fri-
derik Streichenbach v Landshut-u. Isto leto je 
peer poslal 1000 svežnjev predelanih ovčjih 
kož na Dunaj.592 Najkasneje 1743.593 je postal 
načelnik ljubljanske trgovske bratovščine, ka-
tere mesto je zavzemal vrsto let. /Leta/ 1749. 
je v dogovoru s Peerom poklical Vencelj Pauer 
z Dunaja v Ljubljano nekega Janeza Mihaela 
Neudta, Id je tu izdeloval »španski vosek« in 
čokolado.594 /Leta/ 1753.595 je prosil Peer mest-
ni svet, naj bi mu dovolil, da zasadi na mest-
nem svetu več sto murvinih dreves, katerih je 
mesto dotlej že 500 posadilo in so se obnesla. 
Ker je zahteval, da bi drevesa ostala njegova 
last, so mu prošnjo tedaj odklonili. Pozneje pa 
je vseeno uspel, da je zasadil mnogo murv na 
lastnem in mestnem svetu.

590 Zadnji del stavka: žitom iz Hrvaške in navedba literature (Die Zu-
kunft der Stadt Laibach XXVI, v: ARGO, 1899, št. 7, str. 1 17) sta 
pripisana v vezanem tipkopisu.

591 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 125, knjiga izdatkov 1735, 

‘fol. 36.
592 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 77, 1738, fol. 115.
593 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 82, 1 743, fol. 180.
594 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 88, 1749, fol. 59, 202.

5 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 92, 1 753, fol. 262.
596 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 78, 1739, fol. 108.

V zunanji svet je prišel Peer o sv. Jakobu 
1732. l/eta/. /Dne/ 30. julija 1734. je bil izvol-
jen za enega izmed štirih krušnih komisarjev. 
/Dne/ 25. jul/ija/ 1739. so ga soglasno imeno-
vali v notranji svet, Peer pa se je z lastnoroč-
nim ohranjenim pismom zahvalil za to čast, 
»ker bi ga trgovska pota v daljne dežele za se-
daj ovirale, da bi mogel zadovoljivo služiti jav-
nosti«, zatorej prosi, naj ga upoštevajo šele ob 
prihodnji izpraznitvi.596 Pa tudi o sv. Jakobu 
1740. ni maral vstopiti v notranji svet in so 
namesto njega izvolili Francesca Gambo. Se-
le 25. jul/ija/ 1742. je zasedel notranje svetni-
ško mesto namesto umrlega Matije Kristijana. 
/Dne/ 18. jul/ija/ 1749. je bil izvoljen za žu-
pana. Ko je 17. jul/ija/ 1752. resigniral, je bil 
ponovno izvoljen za tri leta in je ostal župan 
do svoje smrti 1762., nato je občinske posle tri 
leta vodil Franc Gamba kot podžupan.
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L/eta/ 1750. je Peer kupil »dve prej Še- 
lenburgovi hišici z vrtovi in zemljiščem prij 
školcjatih«,597 danes Dunajska c/esta/ 12 jn 
14).598 Dve leti nato je mesto oprostilo proti 
plačilu 312 gld to posestvo umrline ter 10. in 
20. vinarja. Znameniti kipar Robba je bil eden 
številnih Perrovih dolžnikov. Dolžan mu je bil 
okoli 1800 gld, zato mu je Peer 22. avg/usta/ 
1750. l/eta/ zasegel hišo pri Sv. Florijanu (da-
nes Ulica na grad št. 3), ocenjeno na 400 gld. 
Po dolgotrajni pravdi je bila ta hiša otvorjena 
Peeru, ki jo je že prej dal popraviti, šele 18. 
marca 1754. l/eta/. Okoli 1750. l/eta/ je prido-
bil Peer Selenburgov domec na dan/ašnji/ Sv. 
Petra cesti 39.599

597 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 91, 1752, fol. 94.
598 * Danes: Slovenska cesta 42.
599 * Danes: Trubarjeva cesta 39.
600 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 101, 1762, fol. 195 (ženitna 

pogodba 20. sept/ember/ 1727).
601 * Danes: Miklošičeva cesta 16.
602 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 97, 1758, fol. 138.
603 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 104, 1765, fol. 33, 83, 534.
604 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 101, 1762, ‘fol. 231.

Poroka z Marijo Kostancijo, vdovo po mest-
nem sodniku in bogatem trgovcu Matiji Var- 
nusu, l/eta/ 1727.600 je prinesla precejšnjo do-
to, zlasti »hišo pri Tranči«, danes Mestni trg 
13 in »pristavo v Blatni vasi«, danes Dalmati-
nova ul/ica/ 10 (= Kolodvorska 15, Bambergo- 
va tiskarna).601

Sčasoma pa je začela Peerova trgovska sre-
ča pešati. Zabredel je tako globoko v dolgove, 
tako v Ljubljani kot v Gradcu in Celju, da je 
bil primoran zaprositi za dvoletni moratorij, 
ki mu je bil dovoljen 1758. l/eta/.602 Umrl je 
komaj 60 let star 13. apr/ila/ 1762. Pokopali so 
ga v kripti Corporis Christi v stolnici. Vdova 
je ohranila hišo na Mestnem trgu in pristavo v 
Blatni vasi.603 Ostalo imetje so si razdelili šte-
vilni upniki. Trgovino je za 4500 gld kupil na 
dražbi 9. avg/usta/ 1762.604 Lenart Dicorona.
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Župan  Franc  Mate vž  Peer  
Sodnik  Jože f  Huebe r  

pl . Huebenf eld

1750/51, 
1751/52 

in 1752/53

Klun sodnika ne navaja, kot župana za 
1/eto/ 1750. napačno Kapusa, za 1751. in 1752. 
pa pravilno Mat/evža/ Franca Beerà.

V s/ejnem/ z/apisniku//leta/ 1750. ni zabele-
žena volitev župana, ker je na tem mestu ostal 
Peer.

S/ejni/ z/apisnik/, 17. jul/ija/ 1752.: Danes je 
resigniral po triletni dobi župan Peer in je bil 
zopet potrjen za tri leta in zaprisežen.

S/ejni/ z/apisnik/, 25. jul/ija/ 1750.: Za mest-
nega sodnika je soglasno izvoljen za bodoča 3 
leta Jožef Hueber pl. Huebenfeldt.

/Dne/ 30. jul/ija/ 1751. in 31. jul/ija/ 1752. 
so se opravili posli kot sicer o sv. Jakobu razen 
volitve mestnega sodnika.

v

Zupa n  Matev ž  Franc  Pee r  
Sod nik  Jože f  Robid a  

(t 30. okt/obra/ 1755)

1753/54, 
1754/55 

in 1755/56

Klun navaja samo župana.

S/ejni/ z/apisnik/ na dan sv. Jakoba, 25. jul/i-
ja/ 1753.: V predlog za volitev sodnika sta 
prišla g/ospod/ Jožef Rubida in g/ospod/ Janez 
Gottlieb Galliardt. G/ospod/ Jožef Rubida je 
bil soglasno izvoljen za 3 leta in zaprisežen.

/Dne/ 29. jul/ija/ 1754. se je izpolnila obči-
na, zunanji in notranji svet.

Od srede jul/ija/ 1750 
do srede jul/ija 1753

/Dne/ 29. apr/ila/ 1751. usmrti rabelj Jakob 
Kristijan Ohnesorg Matevža Kavčiča, 9. jun/i-
ja/ 1751. pa rabelj Janez Jurij Polzi nekega Aj-
dovca in 9. jun/ija/ nekega Bitežnika.316

L/eta/ 1752. je bil končan Robbov vod-
njak.317

Od srede jul/ija/ 1753 
do srede jul/ija/ 1756

Z odloki 14. apr/ila/, 9. jun/ija/, 14. jul/ija/ in 
15. dec/embra/ 1753 je bil mestu odvzet privi-
legij dvojne mostnine. Pobiranje in izkorišča-
nje mostnine se je izročilo bankalnemu uradu, 
mestu pa priznal letni ekvivalent 3000 gld.318

L/eta/ 1753. je stavbenik Candido Zulliani 
dovršil gradnjo nove cerkve v Trnovem.319

S/ejni/ z/apisnik/ 5. jan/uarja/ 1754.: Ker je 
moralo mesto odstopiti mostnino bankaliteti 
proti vrnitvi 20.000 gld posojila in letnemu 
povračilu 3000 gld, je moralo zožiti svoje go-

3,6 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 153, knjiga izdatkov 1751, 
*fol. 150.

317 R von Radies, Wissenschaftlicher Bericht, v: MHVK, 1866, str. 36.
318 Stavka in navedba vira (# Poročilo ilir/skega/ gubernija 8. febr/u- 

aria/ 1819) sta pripisana v nevezanem tipkopisu.
319 I. Vrhovec, O ustanovitvi šentjakobske, v: Zbornik znanstvenih in 

poučnih spisov, SM, 1901, str. 162.
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spodarstvo, in sicer: 1. odpustilo je mestnega 
mitniškega preglednika (Überreifer), ki je imel 
plačo 24 gld, 2. odpusti mestnega nameščenca 
dr. Weinizerja (plača 27 gld 30 kr), 3. odpusti 
tri mestne piskače (90 gld 8 kr), 4. odpusti 2 
mestna zidarja (121 gld 48 kr), 5. od dveh lo-
garjev ohrani samo enega in sicer Andreja Ciu-
ho v Kozar j ah (prihranek 32 gld 30 kr).

S/ejni/ z/apisnik/ iz l/eta/ 1754.:320 Likvidi-
rana je bila Jerneja Čebulja svilama (Seidenfa- 
brique).

320 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjigo 93, 1754, fol. 220.
321 Stavka in navedba literature (J. Apih, Ustanovitev narodne šole, v: 

LMS, 1894, str. 268) sta pripisana v vezanem tipkopisu.
322 R von Radies, Wissenschaftlicher Bericht, v: MHVK, 1866, str. 33.
323 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 196.

/Dne/ 20. maja 1754 ukaže ces/arica/ Marija 
Terezija ustanovitev nemške šole v Ljubljani. 
Povelje se zaradi sedem letne vojne ni izvrši-
lo.32’

L/eta/ 1754. je bila ustanovljena prisilna de-
lavnica in predilnica.322

/Dne/ 19. jan/uarja/ 1754. je prišel v Ljublja-
no redovni general bosih avguštincev, sprejet z 
velikim pompom. Pojedina je sledila pojedini 
pri ljubljanskem plemstvu, ki je vabilo redov-
niškega generala. Tudi magistrat ga je počastil. 
General je vrnil obisk na rotovžu 27. jan/uarja/ 
in izročil magistratu v zahvalo za pozornosti, 
izkazane redu, filiacijsko pismo, t.j. listino, s 
katero se sprejema celotni magistrat med po-
svetne, redu pridružene (affiliirane) člane.323

1756/57

S/ejni/ z/apisnik/ 3. jan/uarja/ 1757., župan 
predlaga: Ker se je magistratni personal ob-
čutno skrčil - deset jih je umrlo, drugi, naj- 
zmožnejši pa ne prihajajo na seje, ker ne dobe 
nobene odškodnine za to in je v sedanjih časih 
tudi ne morejo pričakovati, nekateri pa so bili 
kot namestniki izvoljeni, a so podali ostavko - 
trpi mestno poslovanje, zato naj se vpokličejo 
začasno zmožni, zlasti mlajši meščani, da bo-
do sodelovali pri mestnem sodišču in drugih 
opravkih s strankami. Po soglasnem sklepu je 
bilo sprejetih v ta namen 14 takih meščanov, 
med njimi: trgovec Anton Škrinjar, Franc Mik-
lavž Kristijan, Anton Rubida, Janez Pilgram in 
Franc Ksaver Wagner. - Isti dan se na županov

Župa n  Mate vž  Franc  Pee r
Sodn ik  Adam  Frid erik  Reich hard  
(od 7. nov/embra/ 1755 -1 jan/uarja/ 1757), 
nato vice-sodnik Jan/ez/ Bogoljub Galliard 
(do konca aprila 1757.), 
pote m do  5. avg /usta / Karel  Jože f  
Peni č

1755/56 
in 1756/57

Klun ne navaja sodnika.

S/ejni/ z/apisnik/, 7. nov/embra/ 1756.:605 
gospod župan predlaga, da je vsled smrti 
g/ospoda/ Jožefa Rubide potrebna zavoljo kri-
minalnega sodstva predčasna izvolitev dru-
gega mestnega sodnika. V predlog sta prišla 
podsodnik Reichhardt in g/ospod/ Galliard. 
Izvoljen je bil soglasno z vsemi glasovi zuna-
njega sveta in občine g/ospod/ Adam Friderik 
Reichhard ter zaprisežen in se mu je izročila 
sodna palica.

/Dne/ 4. jan/uarja/ 1757. pošlje mestni višji 
blagajnik Ranilovič 12 gld 30 kr vladni pisarni 
v Gradec za krvno-sodno pismo za mestnega

605 Letnica je v vezanem tipkopisu popravljena na 1 755, * kar je pra-
vilno (ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 94, 1 755, fol. 1 79')-
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vice-sodnika Jan/eza/ Bogoljuba Galliardta.606

606 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 161, knjiga izdatkov 1757, 

fol. 8.
607 * Začasno.
608 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 73, 1 734, fol. 1 2.
609 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 74, 1735, fol. 49.
6,0 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 75, 1736, fol. 40.
6,1 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 81, 1742, fol. 20, 283.

S/ejni/ z/apisnik/, 22. aprila 1757.: Na žu-
panov predlog se po smrti podsodnika Janeza 
Bogoljuba Galliarda izvoli ad interim607 za vice- 
sodnika Jožef Karel Penič. - Na seji je bilo le 
12 svetnikov.

ADAM FRIDERIK REICHARDT. Že 13. 
jul/ija/ 1670. se je poročil v ljubljanski stolni-
ci neki Jakob Reihardt z Ano Mole (Mollin). 
Naš Adam Friderik R/eichardt/ je bil po pokli-
cu tiskar. Meščanstvo je zadobil 1732. l/eta/ 
za pristopnino 15 gld. Kje je imel prvotno tis-
karno, nisem mogel dognati. Že 1733. je na-
tisnil za mesto tiskovin za 27 gld.608 Pozneje, 
tako 1734.,609 je natiskal za magistrat požarni 
red, vojaške, strešniške in žitne listke, l/eta/
1736.610 potne liste, žitne in stolonoške lističe,
1742.611 potne liste, mestne »fede«, listke za 
mestno gostilno »Pri divjem možu« itd. Njego-
va prva žena je verjetno bila g/ospa/ Rozalija 
Reichardt, ki je umrla 10. febr/uarja/ 1735. in 
so jo pokopali pri frančiškanih.

/Dne/ 25. jul/ija/ 1736. je bil izvoljen v zu-
nanji svet, katerega je do 1753. zastopal kot 
član mesnega, krušnega in cehovskega odbora. 
O sv. Jakobu 1753. pride namesto umrlega Ba-
lanta v notranji svet. Prej in poslej ga najdemo 
med računskimi komisarji in v zdravstvenem 
odboru (provisores sanitatis). /Dne/ 17. sept/em-
bra/ 1753. je kupil od Marije, vdove po peku 
Primožu Podvizu, hišo v Špitalski ulici (danes 
Stritarjeva 5), ld mu je bila otvorjena 3. marca 
1755. Tam je imel tudi tiskarno.

Po smrti Jožefa Robide je bil 7. nov/embra/ 
1755. soglasno izvoljen za mestnega sodnika. 
Zadnje seje kot sodnik se je udeležil 22. jun/i-
ja/ 1756., nato ga ves čas nadomestuje vice- 
sodnikJanezBogoljubGalliard,dasije3. jan/uar-
ja/ 1757. še izvoljen za sanitarnega provizorja. 
Umrl je kmalu nato.

/Dne/ 20. jan/uarja/ 1757. se je vdova Ana 
Elizabeta na temelju njegove oporoke z dne 7. 
dec/embra/ 1756. proglasila za zasilno skrbni- 

predlog zviša plača nižjega mestnega blagajni-
ka Jožefa Antingerja, ld že trinajsto leto opra-
vlja svojo službo, od letnih 40 na 80 gld.

/Dne/ 3. marca 1757. usmrti cesarsld ra-
belj Janez Herman hudodelca Jožefa Rossin-a. 
Usmrtitev je naslikal slikar Anton Fayens za 6 
gld.324

324 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 161, knjiga izdatkov 1757, 
fol. 8.
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co njunega sina Antona in za univerzalno de-
dicano.6'2

Jožef Anton je bil Reichardtov prvorojenec 
roj/en/ 11. jun/ija/ 1737. Ostali trije otroci Ma-
rija Rozina, roj/ena/ 10. febr/uarja/ 1743, Franc 
Peter, roj/en/ 29. jan/uarja/ 1745., in Adam Fri-
derik, kršč/en/ 10. februarja 1748. - vsem šti-
rim sta bila za botra Friderik in Marija Vero-
nika Weittenhiller - so menda zgodaj pomrli. 
Vdova je ohranila tiskarno še dve leti po mo-
ževi smrti.613 Ker pa sin Anton ni čutil veselja 
do tiskarskega poklica, marveč je hotel postati 
duhovnik, ga je mati poslala v šole v Celovec, 
tiskarno pa je z dovoljenjem magistrata l/eta/ 
1759.614 prodala za 3000 gld nem/ške/ velj/ave/ 
svojemu faktorju Janezu Juriju Heptnerju (tu-
di Hapfner, Habner, Hebtner). Za plačilo je 
jamčil knjigovez Klemen Štravs.6'5 Za vdovo 
Reichardovo in njenim sinom Antonom se na-
to izgubi v s/ejnih/ z/apisnikih/ vsaka sled.

Ali je bil v kakšnem sorodstvenem razmerju 
z rajnkim tiskarjem c. kr. provijantnim uprav-
nikom Friderikom pl. Reichhardom, ld se ome-
nja 1756.616 in 1757.,617 iz spisov ni razvidno. 
Prav tako ne glede čuvaja (Czuvai) na Visoki 
bastiji Antona Reicharda, ld je to mesto - med 
dolžnostmi čuvaja je bilo tudi streljanje proti 
toči - 1767. nasledil po čuvaju Francu Šetini, 
čigar vdovo Elizabeto je poročil, in ga najdemo 
na tej dolžnosti še po 1780. letu. - /Dne/ 24. 
sept/embra/ 1785. je novi magistrat na svoji 
prvi seji odklonil prošnjo nekega Janeza Mi-
haela Reicharda za službo ekshibitnega proto- 
kolista.

6.2 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjigo 96, 1757, fol. 13.
6.3 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 96, 1757, * fol. 144.
614 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 98, 1759, fol. T, 156.
615 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 99, 1 760, fol. 460; knjiga 100, 

1761, fol. 283; knjiga 103, 1764, fol. 214, 220.
616 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 95, 1756, * fol. 29.
617 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 96, 1757, fol. 5.
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v
Zupa n  Mate vž  Fran c  Peer  
Sodn ik  Kare l  Jožef  Penič

1757/58, 
1758/59 

in 1759/60

Klun navaja župana pravilno, sodnika pa 
sploh ne.

S/ejni/ z/apisnik/, 5. avg/usta/ 1757.: Danes 
se je pristopilo k izvolitvi g/ospoda/ m/estnega/ 
sodnika. Poleg g/ospoda/ pl. Reje (Reyà) je pri-
šel v predlog g/ospod/ Karel Jožef Penič. Penič 
je bil soglasno izvoljen za sodnika ter je po-
ložil prisego. Naslednji dan, t.j. 6. avg/usta/, 
je bil predstavljen ekscelenci g/ospodu/ dežel-
nemu glavarju, da položi prisego in mu izroči 
poverilnico (credentiale) zastran izposlovanja 
krvnosodskega pisma.

KAREL JOŽEF PENIČ,618 gostilničar, prej-
me meščanstvo na drugi mestni pravdi 1727. 
l/eta/ s pristopnino 8 gld 30 kr. Njegova žena 
Eva je bila menda hči krčmarja Primoža Toni- 
ča, imenovanega tudi Baston, ki je imel hišo v 
predmestju, danes Sv. Petra c/esta/ 36’9 (polo-
vica tik št. 1) in bil 25. jul/ija/ 1738. soglasno 
izvoljen v občino. Sam Penič pa je imel lastno 
hišo, kjer stoji današnji hotel Štrukelj, Dalma-
tinova ul/ica/ 15. Ta hiša je spadala pod tako 
imenovano križarsko imenje. /Dne/ 9. dec/em-
bra/ 1734. je Penič pogorel in si je nato 1735. 
l/eta/ hišo na novo postavil in kril z opeko. 
/Dne/ 5. jan/uarja/ 1735. mu je mesto poda-
rilo v ta namen 3000 strešnikov, 11. jun/ija/ 
pa še 3000 zidakov.620 Zanimivo je, da ga ni 
v m/estnih/ d/avčnih/ k/njigah/ nikjer zaslediti, 
razen l/eta/ 1727., ko menda še ni imel svoje 
hiše, v seznamu obrtnikov, ki so plačevali tudi 
telesni davek. Tedaj je naveden med gostilni-
čarji s 4 gld davka. Vpisan je tudi še nadaljnji 
dve leti brez navedbe predpisanega davka, po-
tem pa nikjer več. V s/ejnem/ z/apisniku/621 pa 
stoji sklep, da se meščanu Karlu Jožefu Peniču 
na prošnjo odpišeta dva od treh za leto 1735

618 (573) Andrej Peneč ali Penič in žena Katarina sta imela hišo v Flo- 
rijanski ul/ici/, nato do pribl/ižno/ 1691. njegovi dediči.

619 * Danes: Trubarjeva cesta 3.
620 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 74, 1 735, fol. 5, 74.
621 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 76, 1737, fol. 90.

Od srede jul/ija/ 1757. 
do srede jul/ija/ 1760

V jan/uarju/ 1758. usmrti rabelj Janez Mi-
hael Herman roparja Jakoba Žurjana, v sep- 
t/embru/ pa Matijo Grada.

Oktobra 1759. usmrti Herman tatu Gregor-
ja Marinška, čigar žena je rodila na Tranči, in 
Jurija Groharja.

L/eta/ 1760. je namesto Janeza Žige grofa 
Herbersteina postavljen za deželnega glavarja 
grof Henrik Auersperg.325

L/eta/ 1760. ustanovi mesto anatomsko 
dvorano za Collegium publicum anatoma Brec-
lja.326

V sedem-letni vojni je morala Ljubljana več-
krat plačati visoke vojne prispevke. Tako samo 
1760. l/eta/ 6000 gld. Mesto si je kljub svojim 
velikim posestvom nakopalo dolgove, ki jih je 
odplačevalo 10 let, od 1774. do 1784.327

S/ejni/ z/apisnik/ 28. apr/ila/ 1760.: Me-
sto sklene kupiti pl. Thalbergovo hišo (danes 
Mestni trg 2). /Dne/ 29. apr/ila/ 1760. je že bila 
sklenjena kupna pogodba za 4600 gld, isti dan 
je bilo izplačano prednici klaris Mariji Beatri- 
ciji 1600 gld nem/ške/ velj/ave/ in izdana za-
dolžnica v znesku 3000 gld.328

325 Dolničarjeva kronika: P von Radies, Nadaljevanje Dolničarjeve 
»Epitome«, v: IMK, 1909, str. 157.

326 R von Radies, Wissenschaftlicher Bericht, v: MHVK, 1 866, str. 36.
327 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 166; J. Gruden, Zgodovina, str. 

942.
328 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 166, knjiga izdatkov 1760, 

fol. 129; škatla 167, pobotnica 1760, št. 15, * fol. 440.
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predpisanih gld obrtnega davka s pogojem, da 
ostalo takoj plača. Opozore se davkarji, da se 
mu bosta tudi v bodoče odpisovala po 2 gld, 
dokler ne bo izvrševal nobene obrti.

/Dne/ 25. jul/ija/ 1740. je bil Penič iz občine, 
katere ud je bil najkasneje od 1733. l/eta/, iz. 
voljen v zunanji svet. Od 27. jul/ija/ 1742. do 
30. jul/ija/ 1745. je član krušne in mesne komi-
sije. L/eta/ 1745. do 1763. je najprej nižji, nato 
višji mestni davkar (Steuer Einnember). Od 30. 
jul/ija/ 1751. je eden izmed štirih kriminalnih 
prisednikov. /Dne/ 29. jul/ija/ 1754. je izvoljen 
v notranji svet. Sodnik je od 5. avg/usta/ 1757. 
do 13. avg/usta/ 1760., ko ga nasledi Antin-
ger. /Dne/ 26. nov/embra/ se proglasi v smislu 
oporoke za dediča po svoji ženi. Od 1760. da-
lje ima v zakupu mestno naklado na vožnjo 
soli (Salz fuhr geföll).b22 Pri polomu župana in 
trgovca Peera je bil 23. jul/ija/ 1762. imenovan 
za kuratorja ad acta in je vodil dražbo Peerove 
trgovine, blaga in trgovske pravice.

Zadnjič se je Peer622 623 udeležil mestne seje 
15. sept/embra/ 1766. in je kmalu nato umrl. 
/Dne/ 5. dec/embra/ 1766. se je proglasila za 
njegovo univerzalno dedično hči Suzana Kata-
rina, ki je bila od maja 1744. poročena z župa-
novim sinom Francem Nikolajem Kristijanom. 
Domec v dan/ašnji/ Dalmatinovi ulici je kupil 
od nje irhar Nikolaj Schlechter, hišo na Sv. Pe-
tra cesti,624 o kateri je v s/ejnem/ z/apisniku/625 
zabeleženo, da je bila nekoč Tomičeva in jo je 
ona podedovala po svoji materi Evi Penič, pa 
je 1791. l/eta/ kupil Mihael Dimeč (Dimitz).

622 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 103, 1764, fol. 354.
623 V vezanem tipkopisu je popravljeno in piše: Penič, kar je tudi pra 

vilno.
624 * Danes: Trubarjeva cesta.
625 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 1 11, 1772, fol. 121.
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Župa n  Mate vž  Fran c  Peer  
(t 13. apr/ila/ 1762.). Isti dan imenovan za 
podžupana Francesco Gamba, ki je za prvo 

leto prejel »staro-običajno« podžupansko 
plačo; vnaprej, dokler ne reši višja oblast cele 

zadeve, pa so mu na prošnjo obljubili 16. 
jul/ija/ 1763. celotno župansko plačo.626 
Sodnik  Jože f  Anton  Antin ger

626 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 102, 1 763, fol. 1 08; Cod. XIII, 
škatla XXX, knjiga izdatkov 1 763, fol. xxx.

627 * Danes: Nazorjeva ulica 6.
628 Zadnji del stavka za vejico je pripisan v nevezanem tipkopisu.

1760/61 
in 1761/62

Klun navaja samo župana Beerà.

S/ejni/ z/apisnik/, 13. avg/usta/ 1760.: 
G/ospod/ Karel Jožef Penič je podal ostavko na 
svojo 3-letno sodniško službo, na kar sta bila 
z večino predlagana g/ospod/ Anton pl. Reja 
(jRepzr) in g/ospod/ Jožef Anton Antinger ter je 
bil z vsemi razen enega glasu izvoljen za me-
stnega sodnika in zaprisežen ter bo jutri t. j. 
14. avg/usta/ predstavljen Nj/egovi/ ekscelenci 
g/ospodu/ deželnemu upravniku (Landesver-
walter) zaradi zaprisege in izročitve poverilni-
ce za izposlovanje krvnosodnega pisma (Pan 
briejf).

JOŽEF ANTON ANTINGER, medičar iz 
Badna (Lebzelter von Poden gebürtig), zadobi 
meščanstvo 6. marca 1724. in plača ob spreje-
mu 10 nemških gld. Poročil se je 26. febr/uar- 
ja/ 1724. z Ano Marijo, vdovo po medičarju Ja-
nezu Juriju Kerberju, s katero je poleg hiše na 
trgu priženil »pol bivšega Gandinijevega dom- 
ca in vrta za avguštinci pred Špitalskimi vra-
ti«, danes Frančiškanska ul/ica/ 6,627 kjer je tu-
di stanoval.628 Vdova je imela štiri ali pet hčera 
in enega sina iz svojega prvega zakona. Antin- 
gerju pa je rodila samo sina Ignacija. Prodajal-
no je imel Antinger »na trgu« in je bil v letih 
1730. do 9. avg/usta/ 1737. eden izmed treh 
tamkajšnjih okrajnih načelnikov (Viertelmei-
ster). Najkasneje 1733. l/eta/ je bil izvoljen v 
občino, 25. jul/ija/ 1738. v zunanji in 29. jul/i-
ja/ 1754. v notranji svet. Od 4. avg/usta/ 1738. 
do 28. jul/ija/ 1741. je v krušni (6 članov), mes-
ni (6 članov) in cehovni (8 članov) komisiji. V

1760/61
in 1761/62

L/eta/ 1761. je ustanovil reprezentančni in 
komorni svetnik Jožef Janez pl. Hoffmann si-
rotišnico, ki je imela l/eta/ 1780. 58.000 gld 
premoženja, 3920 gld letnih dohodkov, pod 
streho pa 38 otrok.329

L/eta/ 1762 je Zorn pl. Mildenheim, upra-
vitelj tobačne režije, prosil za dovoljenje, da 
bi se mu prepustil kos barja pod Tržaško cesto 
v izmeri 215 oralov, da bi ga na svoje stroške 
osušil in kultiviral. Dovoljenje je dobil in izvr-
šil svoj načrt z velikim uspehom. V letih 1762 
do 1769 je osušil zemljišče s tem, da je izkopal 
do Ljubljanice kanal (Zornovec) in prepregel 
z odvodnimi jarki barje ter ga pričel kultivi-
rati.330

329 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 178.
330 Odstavek in navedba literature (A. Melik, Kolonizacija Ljubljanske-

ga Barja, str. 7) sta pripisana v vezanem tipkopisu.



letih 1741. in 1742. je med mestnimi davkarji 
Od 3. januarja 1744. do izvolitve za sodnika 
1760. l/eta/, torej celih 16 let nepretrgoma je 
nižji mestni blagajnik, od 1754. proti običaju 
ker je že član notranjega sveta in bi moral biti 
nižji blagajnik, vzet iz zunanjega sveta.

Za mestnega sodnika je bil izvoljen 13. avg/u. 
sta/ 1760. in je ostal na tem mestu do konca 
jul/ija/ 1768. l/eta/, ko mu sledi lekarnar Wag-
ner. Potem je bil do konca življenja član ra-
čunskega in pupilnega odbora in seveda član 
notranjega sveta. Ves čas svojega delovanja 
v mestnem svetu je bil zaposlen s številnimi 
skrbništvi.

Iz njegovega obrtniškega življenja navedi-
mo, da je za razsvetljavo o priliki nastopa ce-
sarice Marije Terezije 1740. l/eta/ dobavil me-
stu za 40 gld plamenic (Windlichter).629 /Dne/ 
7. febr/uarja/ 1742. je dosegel pri magistratu, 
da mu je mestni sodnik Valusi izročil iz mest-
nega sldadišča, kjer je bil spravljen, zaseženi 
med barona Zierheimba, ki ga je kupil pl. Re-
ja, proti plačilu 18 sodčkov medu, da bo zopet 
zmogel kot prej postreči strankam v mestu, 
ker zadnje čase ni več moči priti do medu, ld 
ga trgovci vsega pokupijo in izvozijo iz dežele. 
V davčnem urbarju 1752-1755 je Antinger za-
beležen med vinotoki. Ali je popolnoma opu-
stil lectarsko obrt in se docela posvetil gostil- 
ničarstvu?

Prva žena Marija Ana je umrla 21. okt/obra/ 
1743., stara 56 let, pokopali so jo pri frančiška-
nih.630 Pastorke, s katerimi je Antinger 23. okt/o-
bra/ 1743. sldenil razdelitveno pogodbo, so se 
vse po vrsti pomožile. Elizabeto Kerber je vzel 
trgovec Janez Volbenk Auracher. Elizabeta je 
1747.631 tožila očima, da se noče držati pogod-
be, po kateri bi ona kupila njegovo hišo na trgu 
za 2500 gld. Marija Kerber je dobila v gotovini 
1240 nem/ških/ gld dote632 in se je pozneje po-
ročila z neldm Pečakom.633 Jožef Leopold Ker-
ber je dosegel polnoletnost 1745. l/eta/.634

L/eta/ 1745. se je Antinger poročil z Marijo 
Lucijo, vdovo po mesarju Janezu Kankari.635

ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 79, 1740, fol. 161.
630 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 82, 1743, fol. 199.
631 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 86, 1747, fol. 62.
632 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 83, 1744, fol. 122.
633 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 89, 1750, fol. 427.
634 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 84, 1 745, fol. 339.
635 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 84, 1745, * fol. 294. 
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Tudi ta je imela v prvem zakonu vsaj štiri otro-
ke: Marijo, pozn/eje/ poročeno Rubida, Apolo-
nijo, por/očeno/ Pečak, Jero, poroč/eno/ z me-
sarjem Martinom Čebuljem, ld je dobil hišo na 
dan/ašnji/ Sv. Petra cesti 52,636 in Karla Kanka- 
ro. Jož/ef/ Antinger proda dvorec v predmestju 
pekovskemu cehu 10. marca 1749.637 /Marija 
Lucija/ je v zakon prinesla hišo v predmestju, 
današnjo št. 12 na Sv. Petra cesti.638 Umrla je 
menda 1764. l/eta/. Po njeni smrti so otroci iz 
materinega prvega zakona tožili Antingerja, 
da hoče prodati pristavo, ki jo je njihova mati 
kupila z lastnim denarjem.639 Antinger jih je 
gnal v prisego in l/eta/ 1765. mu je bilo prizna-
no, da sme po svoji volji prodati to pristavo.640 
Nemara je to domec v dan/ašnji/ Kolodvorski 
ul/ici/ št. 31,641 ki ga je ok/oli/ 1766. kupil od 
Antingerja voznik drv Miha Dimeč. Hišo na 
Sv. Petra c/esti/ 12642 dobi ok/oli/ 1766. l/eta/ 
barvar Andrej Kupič.

636 * Danes: Trubarjeva cesta 52.
637 Stavek in navedba vira (ZAL, Sl ZAL LJU 333, št. 1 73) sta pripisana 

v vezanem tipkopisu.
638 * Danes: Trubarjeva cesta.
639 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 103, 1764, fol. 370, 424.
640 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 104, 1765, fol. 304.
641 * Danes: Kolodvorska ulica 7.
642 *'Danes: Trubarjeva cesta 12.
643 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 1 1 1, 1772, fol. 292.
644 * Danes: Nazorjeva ulica 6.

Antinger je bil zadnjič na mestni seji 30. 
marca 1772. /Dne/ 18. nov/embra/ 1772.643 se 
je proglasil za dediča njegov sin Ignacij, ki je 
zadobil meščanstvo 25. nov/embra/ 1772. kot 
vinotok. /Dne/ 15. marca 1773. pa mu je bi-
la otvorjena hiša v Sentpetrskem predmestju, 
danes Frančiškanska ul/ica/ 6,644 ki jo je pode-
doval po očetu in kjer je menda izvrševal go-
stilničarsko obrt.

Podžup an  France sco  Gamba  
(do 18. jul/ija/ 1766) 

Sod nik  Jože f  Anton  Anti nge r

1762/63 
do vključno 1765/66

Od srede jul/ija/ 1762. 
do srede jul/ija/ 1766

Klun sodnika sploh ne navaja. Kot župana 
za 1762. in 1763. napačno navaja Matevža 
Franca Beerà, nato pa Franca Gambo kot žu-
pana, dasi ta nikoli ni dosegel županske ča-

Tobačni upravnik Zorn pl. Mildenheim je 
po 1/etu/ 1762. prvi osušil 123 ha 72 a zemlje 
na Barju. Pri tem je dal izkopati 3,5 lem dolgi 
vodotok od Kozarskega grabna do Ljubljanice, 
ki se po njem zove Zornovec.331

Dne 13. jan/uarja 1763 je izšel ukaz, da naj 
se v obrambo proti hudim vetrovom znova ob- 
sade bregovi Ljubljanice z drevjem. Zasadili so 
večinoma hraste in vrbe. Zasajati so jih morali 
posestniki sami; če pa ti niso hoteli, so opravi-

331 Odstavek in navedba literature (Novice, 1857, str. 411; I. Vrhovnik, 
Trnovska župnija, str. 281) sta pripisana v nevezanem tipkopisu. 
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li to delo logarji in čolnarji carinskega višjega 
urada. Tu so proti majhni odškodnini, plačani 
carinskemu uradu, čolnarji sekali les za čolne 
in našli v hrastju prašiče.332

332 Odstavek in navedba literature (# Laibacher Wochenblatt, 1781, 
str. 24; Zabavna knjižnica IX, str. 102; I. Vrhovnik, Trnovska župni-
ja, str. 52) sta pripisana v nevezanem tipkopisu.

333 Stavek in navedba literature (R. Andrejka, Vrhovni predstavniki, v: 
GMS, 1943, str. 107) sta pripisana v nevezanem tipkopisu.

334 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 104, 1765, fol. 44.
335 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, škatla 104, 1765, fol. 244.
336 * Danes: Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10.
337 Dolničarjeva kronika: R von Radies, Nadaljevanje Dolničarjeve 

»Epitome«, v: IMK, 1909, str. 158; A. Dimitz, Geschichte Krains IV, 
str. 192.

S/ejni/ z/apisnik/ 4. marca 1763.: Podžupan 
Gamba poroča o ukrepih proti požarom, kakr-
šen je bil nedavni.

S cesarsko odločbo z dne 3. sept/embra/ 
1763. so bile odpravljene reprezentance, na 
njih mesta so stopila v Ljubljani in Celovcu 
deželna glavarstva, v Gradcu pa gubernij, ki 
sta mu bili dež/elni/ glavarstvi le deloma pod-
rejeni, ker sta (od 1765.) in publicis lahko ne-
posredno občevali z dvornimi oblastmi.333

Febr/uarja/ 1764. usmrti rabelj Jožef Meyr 
iz Zagreba tatu Matijo. L/eta/ 1765. je bil justi- 
ficiran neki hudodelec.

S/ejni/ z/apisnik/ 22. dec/embra/ 1764.: Ja-
nez Pavel pl. Freydeneg prosi, da se dodeli kot 
pomočnik s pravico nasledstva vele zaslužne-
mu sindiku dr. Radiču. Se sprejme, če dose-
že odpust iz svoje dosedanje službe. Radič je 
umrl v Pragi 1765. l/eta/ v januarju.334 Za skrb-
nika njegove zapuščine je bil imenovan mestni 
pisarniški ravnatelj Matija Šlibar. Radič je bil 
sindik celih 48 let.335 Freydeneg je med tem do-
segel odpust od mesta koncepista pri deželnem 
glavarstvu (19. aprila 1765.) in ga je magistrat 
nastavil za sindika 24. apr/ila/ 1765. Zaprise-
žen je bil 26. aprila, meščansko pravico je pre-
jel 26. jul/ija/ 1765., 25. jul/ija/ je bil izvoljen v 
zunanji, še isti dan pa v notranji svet.

Pred cesarjevim prihodom v Ljubljano - te-
daj je bil še rimski kralj Jožef II. - se je po 
sklepu dež/elnega/ zbora koncem junija 1765. 
v naglici predelala stanovska jahalnica (danes 
kino Matica) v deželno gledališče.336 Dela, ki 
jih je vodil stan/ovski/ stavbenik Lovrenc Pro-
gar (Prager), so se začela poleti in so bila kon-
čana v decembru 1765.337 

sti, pač pa je kot podžupan vršil vsa županska 
opravila.

S/ejni/ z/apisnik/ 1762.: Seje vodi po Peero- 
vi smrti od 16. apr/ila/ 1762. dalje podžupan 
Francesco Gamba.

S/ejni/ z/apisnik/, 14. jan/uarja/ 1763.: Pod 
predsedstvom podžupana Gambe se je skleni-
lo glede na dejstvo, da je že preko dve tretjine 
članov notranjega in zunanjega sveta pomrlo, 
poklicati začasno, do odloka najvišje oblasti, 
na rotovž 24 oseb in jih zapriseči kot svetnike, 
med temi naslednje bodoče župane oz/iroma/ 
sodnike: lekarnarja Antona Ksaverja Wagner- 
ja, trgovca Matijo Barthalottija, Janeza Jurija 
Pilgrama in Antona Škrinarja.

V vseh nadaljnjih s/ejnih/ z/apisnikih/ te do-
be je Gamba podžupan, Antinger pa sodnik. 
Tako je bil 25. jul/ija/ 1765.645 ponovno izvol-
jen za sodnika. Dobil je vse glasove razen ene-
ga, oddanega za Peniča.

FRANCESCO SERAFIN GAMBA, doma iz 
Benetk, se je potegoval za meščansko pravi-
co najprej 27. febr/uarja/ 1719. I/eta/. Zanj je 
jamčil meščan Peter Lianni. Ugovarjal je ka- 
varnar Dominik Moralia, češ, da mora Gamba 
od njega odkupiti vse stvari, kakor jih je moral 
Moralia od svojega prednika. Gamba je odvr-
nil, da ne misli kuhati kave, marveč bo samo 
slaščičar (Zuecker Pacher).Mb Na drugi mestni 
pravdi 13. febr/uarja/ 1719. je Moralia pristal 
na to, da se Gamba sprejme, če da reverz, da 
ne bo varil kave in čaja. Gamba je bil spre-
jet kot slaščičar (Zukherpacher) za takso 8 gld 
30 kr, vendar o kakem reverzu ni več govora 
in je Gamba že 1720. l/eta/ vpisan v d/avčno/ 
k/njigo/ poleg Moralle samo kot kavarnar (Caf- 
fesieder) z letnim obrtnim davkom 3 gld. Od 28. 
jul/ija/ 1730. do 1734. l/eta/ je bil eden izmed 
treh okrajnih načelnikov za veliko trški okraj. 
Potemtakem je tam stanoval in imel svojo ka-
varno. Zanimivo je morda, da se je pečal tudi 
z drugačno kupčijo. Že 1728. l/eta/647 je dal ba-
ker za mestne gasilske brizgalne, pošiljal je po-
zneje za magistrat malvazijo in druga pleme-
nita vina kot dar vladnim gospodom v Gradec

645 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 104, 1765, fol. 378.
646 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 65, 1719, fol. 28.
647 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 71,1 728, fol. 95.
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in na Dunaj za zneske, ki so presegali včasih 
tudi po 300 gld. Razen tega pa je večkrat do-
bavil magistratu pisarniške potrebščine.

V občino je bil izvoljen 1726. ali 1727. ali 
pa 1729. l/eta/. V zunanji svet je prišel o sv. 
Jakobu 1730. l/eta/. /Dne/ 4. jan/uarja/ 1734. 
ga postavijo za mestnega nižjega blagajnika, 
kar ostane 6 let, po smrti višjega blagajnika 
Vincencija Muliča pa je bil 22. maja 1739. po-
verjen s celotnim vodstvom mestne blagajne 
do izvolitve novega višjega blagajnika. /Dne/ 
4. jan/uarja/ 1740. je bil na to mesto izvoljen 
Franc Jakob Ranilovič, Gamba pa je ostal 1740. 
še nižji blagajnik. /Dne/ 25. jul/ija/ 1740. so ga 
namesto umrlega Antona Raaba vpoklicali v 
notranji svet »glede na njegovo zvesto službo 
mestu, ki jo pričakujejo tudi v bodoče od nje-
ga«, in pa, ker je Franc Matevž Beer že v dru-
gič odklonil vstop v notranji svet.648 /Dne/ 23. 
jul/ija/ 1741. je bil izvoljen namesto Hubra za 
višjega špitalskega mojstra in je ostal na tem 
mestu skoraj 24 let, nepretrgoma do 4. jan/u-
arja/ 1765. l/eta/, ko mu je sledil dotedanji niž-
ji špitalski mojster Janez Nepomuk Mikolič. 
Dalj časa je bil tudi blagajnik bratovščine Cor-
poris Christi.649 650

648 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 79, 1740, fol. 104.
649 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 107, 1768, fol. 99.
650 * Uradna, po uradni dolžnosti.
651 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 92, 1753, fol. 8; knjiga 104, 

1765, fol. 442.
652 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 73, 1 734, fol. 2.
653 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 102, 1763, fol. 43.

/Dne/ 1. avg/usta/ 1752. je kupil od dedičev 
po Juriju Markoviču »hišo na trgu, stoječo med 
Schillingovo in pl. Steinhoffnovo« za 2145 gld 
nem/ške/ velj/ave/, ki mu je bila ex offobS0 otvor- 
jena 12. marca 1753.651 Med drugim figurira 
Gamba v s/ejnih/ z/apisnikih/ kot skrbnik dveh 
otrok Bernarda Kernica,652 kot izvrševalec opo-
roke duhovnika Tomaža Franca Batiste653 in v 
sličnih nalogah. Po smrti župana Peera je cela 
štiri leta, od 16. aprila 1762. vodil mestno ob-
čino kot poslujoči podžupan vse do 18. jul/i-
ja/ 1766., ko so zopet izvolili župana v osebi 
trgovca Kuka.

Zadnje mestne seje se je Gamba udeležil 
10. apr/ila/ 1767. Umrl je za kapjo 11. maja 
1767., star 71 let. Pokopali so ga 12. maja pri 
avguštincih. Nasledila ga je njegova 13 let sta-
rejša vdova Marija Regina, roj. Hirsch, ki je

/Dne/ 14. jan/uarja/ 1766. je izplačal višji 
m/estni/ blagajnik Janez Mihael Kuk stavbeni-
ku Candidu Zullianiju 72 gld za model gleda-
lišča (Comedi Hauses).

S/sejni/ z/apisnik/ 22. jul/ija/ 1765., sklene 
se: Poslej bo imel notranji svet devet, zunanji 
dvanajst članov, občina pa le polovico prej-
šnjega števila.
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1766/67 
in 1767/68

V oktobru 1766. je rabelj Martin Jakob iz 
Št. Vida na Koroškem obglavil za detomor ob-
sojeno Uršo Mandelj (Vrscha Mandlnaukha).

L/eta/ 1766. je začel smodniški in solitrski 
nadzornik Anton Auguštin Kapus pl. Pichl- 
stein rezati šoto na Barju. Prodajali so jo na 
Sv. Jakoba trgu.338

338 Stavek in navedba literature (A. Müllner, Die erste Torfstecherei, v: 
ARGO, 1895, št. 2, str. 31 in I. Vrhovnik, Trnovska župnija, str. 296) 
sta pripisana v nevezanem tipkopisu.

M/estni/ s/ejni/ z/apisnik/ 3. dec/embra/
1766.:  Na predlog novega sindika se sklenejo 
razni ukrepi za ozdravljenje mestnih financ, 
tako tudi glede že 9. jul/ija/ 1747. od cesarja 
dovoljene mestne zastavljalnice, ki je dotlej 

bila v doto prinesla sicer samo 200 gld, a je 
bila 21. marca 1741. za 1500 nem/ških/ gld 
kupljena pristava na Poljanah, danes Poljan-
ska c/esta/ 51, plačana z njenim denarjem, ki 
ga je podedovala po svojem bratu ritmojstru 
Mihi Hirschu.654 Kavarno in kavarniško pra-
vico je prevzel 1768. l/eta/ za 491 gld 17 kr 
dotedanji Gambov natakar (Bedienter) Anton 
Novak.655 Hiša »na trgu« je že 1765. prešla v 
last Mihaela in Marije Terezije Promberger, 7. 
okt/obra/ 1767. pa pristava na Poljanah v roke 
trgovca Matije Bartalottija, ki je kupil Gambo- 
vo imenje po trikratni dražbi. Vdova Marija 
Regina je bila sicer preskrbljena z glavnico nad 
5000 gld, a je umrla že 11. nov/embra/ 1768., 
stara 85 let. Nekaj je po njej nasledila Marija 
Šinkovec (Schinkouka), nekaj stvari je ostalo 
pri njeni služkinji Marjeti Selan, univerzalni 
dedič pa je bil dr. /doctor/ utr/iusque/ iur/is/656 
Mihael Rafael Destoni.657 O kakih Gambovih 
otrocih vsaj v s/ejnih/ z/apisnikih/ ni sledu.

/Dne/ 22. febr/uarja/ 1769. je umrl v Trno-
vem čolnar (nauta) Janez Gamba, star 41 let, 
pokopan pri Sv. Petru. Sorodstvo ni razvidno.

v

Zupa n  Jane z  Mihae l  Kuk
(od 18. jul/ija/ 1766.-1 17. marca 1768.), 
NATO KOT PODŽUPAN ANTON FRANC 
Ksav er  Wagne r
Sodn ik  Jože f  Anton  Anti nger

1766/67 
in 1767/68

Klun Kuka sploh ne pozna in navaja kot žu-
pana Gambo. Tudi sodnik Antinger mu je ne-
znan.

S/ejni/ z/apisnik/, dopoldne 18. jul/ija/
1766.:  Navzoči: kresijski adjunkt grof Blagaj, 
kresijski oficir pl. Germek, podžupan Gamba, 
mestni sodnik Antinger, Penič, Weikard, Kuk, 
Mikolič in Šlibar. - Grof Blagaj: Ker je danes 
treba voliti župana, naj se to stori v smislu 
navodil za mesta. - G/ospod/ vice-župan poda 
ostavko na podžupansko službo, ki jo je vršil

654 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 106, 1767, fol. 84, 100, 121.
655 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 107, 1768, fol. 67.
656 * Doktor obojega prava.
657 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 108, 1769, fol. 194, 261.
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štiri leta. Nato je bil izvoljen g/ospod/ Kuk in 
je bil g/ospod/ kresijski pristav naprošen, da to 
izvolitev javi c. kr. deželnemu glavarstvu v svr- 
ho potrditve. Kuk je kot župan vodil seji 18. 
jul/ija/ in 8. avg/usta/, vmes pa dve Gamba kot 
vice-župan. Kuk je bil potrjen s strani kresije 
7. avg/usta/, zaprisežen 8. avg/usta/, moral pa 
je po ukazu kresije voditi mestno blagajno do 
konca oktobra.

JANEZ MIHAEL KUK (Kugg, Kukh, Kuckh), 
roj/en/ 1709. l/eta/ v Bovcu658 pri Trbižu (Flit-
sch = Flitschl aus Camten),659 se je 1739. l/eta/ 
poročil s Koračevo hčerjo Ano Marijo, kar je 
4. sept/embra/ 1739. sporočil magistratu s pri-
pombo, da je z g/ospodom/ Hubrom napravil 
pogodbo o povzdigu trgovine, in s prošnjo, naj 
mu podele meščansko pravico, ker hoče tu v 
Ljubljani nadaljevati svojo srečo. Tedaj ga je 
mestni svet napotil, naj počaka do prihodnje 
mestne pravde, obenem pa ga je postavil za 
oskrbnika blaga, ld je ostalo v mestnem skla-
dišču po Osvaldu Morocitiju (Marcuti) z na-
ročilom, naj skuša to blago čim ugodneje pro-
dati in deponira izkupiček pri magistratu.660 
Naslednje leto je bil 7. marca 1740. sprejet 
za meščana kot vinotok. Plačeval je 6 gld obr-
tnega davka kot največji krčmarji. Gostilno 
je imel v poznejšem »pegleznu«, ki je bil prej 
last gostilničarja Boštjana Janežiča, od 1719. 
do 1738. je tu krčmaril Jakob Korač, poročen 
z Janežičevo hčerjo Regino, od 1739. pa Kuk, 
poročen s Koračevo hčerjo Ano Marijo, ki je 
vpisan v d/avčno/ k/njigo/ med vinotoki do 
1746. l/eta/, ko se ti ukazi nehajo. Razen hiše 
z gostilno na Poljanski cesti (danes št. 1) je 
Kuk priženil s Koračevo hčerjo še dan/ašnjo/ 
Poljansko cesto 12, ki je bila do 1705. pristava 
dedičev po Juriju pl. Bežku, nato Janežičeva in 
potem Koračeva.

658 Kraj je pripisan v vezanem tipkopisu.
659 (5 74) V Ljubljani se je že 1. jul/ija/ 1714. poročil neki vdovec Ga-

šper Kuk i Jero Mulej (Mullin).
660 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 78, 1739, fol. 129; knjiga 79, 

1740, fol. 18.
661 * Danes: Trubarjeva cesta.

Z 2. aprilom 1738. se Janez Mihael Kuk be-
leži tudi kot lastnik dan/ašnje/ hiše št. 41 na 
Sv. Petra cesti,661 ki je bila prej last vdove in 
dedičev po peku Andreju Rometu, od 2. apr/ila/ 
1788. pa tudi kot lastnik sosednje prej tudi Ro- 

kazala slabe uspehe, ker je poslovala javno 
pred celotnim magistratom.

Na velila petek 1767. l/eta/ je 3 do 4000 be-
račev oblegalo vrata vseh ljubljanskih cerkva. 
Značilno za socialne razmere!339

M/estni/ s/ejni/ z/apisnik/ 11. jul/ija/ 1767.: 
Mesto prevzame za 9000 gld v zakup mesni 
krajcar.

/Dne/ 31. jul/ija/ 1767. opolnoči je izbruhnil 
požar pri klobučarju Janezu Pitoniču (danes 
Florijanska ul. 21, polovica hiše tik št. 23).340 
Ogenj je upepelil 70 hiš v Hrenovi in Rožni 
ulici. Kako je izbruhnil ogenj pri Pitoniču, 
je opisano v s/ejnem/ z/apisniku/ 6. avg/usta/
1767.

/Dne/ 9. sept/embra 1767. je požar ponov-
no divjal v bližini jezuitskega seminarja in je 
pogorelo 72 hiš. Cesarica Marija Terezija je 
dovolila z dvornim dekretom 14. maja 1768. 
triletno oprostitev kontribucije in dala na raz-
polago 8000 gld za pogorelce.341

M/estni/ s/ejni/ z/apisnik/ 13. nov/embra/
1767.:  Sklene se prodati na dražbi Dolničar- 
jevo hišo tik rotovža, ker razpada in prinaša 
malo najemnine.

/Dne/ 26. okt/obra/ 1767. se je prvič sesta-
la v Ljubljani Kmetijska družba pod predsed-
stvom deželnega glavarja grofa Henrika Auer-

28. Podpis župana /aneza Mihaela Kuka.

339 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 178, * ki za to navedbo citira: 
Arhiv v Ravnjah (Raunacher Archiv).

340 * Danes: Gornji trg 23.
341 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 1 76, # po stanov/skem/ arhivu 

I, 134; za prvi požar tudi Dolničarjeva kronika: R von Radies, Na-
daljevanje Dolničarjeve »Epitome«, v: IMK, 1909, str. 158.

342 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 182.
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metove hiše, dan/ašnja/ Sv. Petra c/esta/ 43.
Kuk je vsekakor bil tudi izučen trgovec in Se 

je na vse načine skušal uveljaviti v tem stanu 
/Leta/ 1750. je imel pravdo s Petrom Cargnia- 
tijem, ld je kupil trgovsko pravico Janeza Krst/ 
nika/ Polca.662 663 /Leta/ 1751. je tožil Ljubljansko 
trgovsko združenje (Handlungs Societet), da ga 
mora vzeti za člana, ker je kupil trgovsko licen-
co Matije Križaja, ld je bil član in celo predsed-
nik Združenja, Kuk sam pa je že dvajset let pri 
trgovini.664 Pravda je trajala več let, ker je Zdru-
ženje delalo Kuku vsemogoče težave. Vendar 
ga 1752. l/eta/ že najdemo v seznamu trgovcev. 
Njegova stroka je bila suknarstvo in je od nje-
ga kupovalo tudi mesto blago za kroje svojih 
uslužbencev. S trgovino je močno obogatel.

662 * Danes: Trubarjeva cesta 43.
663 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 89, 1750, fol. 90, 120. V ve-

zanem tipkopisu je še pripis literature: Glej še Die Zukunft der Stadt 
Laibach, Der Handel, v: ARGO, 1898, št. 11 in 12, sfr. 184.

664 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 90, 1751, fol. 263, 303.
665 R von Radics, Alte Häuser I, str. 29.
666 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 94, 1755, fol. 110; Sl ZAL LJU 

488, Cod. XVII, t. e. 476, knjiga 1 32, 1 752, * Am Platz.

Po smrti c. kr. poštarja Franca Dominika 
pl. Milbacherja (t 13. februarja 1754.), Id je 
zapustil 16.200 gld vredno »hišo na trgu med 
Schiffersteinovo (danes Mestni trg 23) in ko- 
stanjeviškim dvorcem« (danes Mestni trg 25), 
je to hišo kupil Kuk. Gornji zapisek, povzet iz 
invent/arja/ po Francu Domin/iku/ Milbacherju 
z dne 18. maja 1754., dokazuje, da te hiše ni 
dal prezidati iz prejšnjih dveh v eno šele Kuk, 
kot to trdi Radics,665 marveč je to storil že Mil- 
bacher. Današnjo Souvanovo palačo, Mestni 
trg 24, je verjetno v 1/etih/ 1752. in 1753. po-
stavil ali »v eno združil« bivšo Stroblhofovo, 
pozneje Lambergovo hišo (polovica tik dan/aš- 
nje/ št. 23), katero je posedoval od 1736. l/eta/ 
in pl. Hingerlovo (proti dan/ašnji/ št. 25), ki jo 
je kupil šele 1751. ali 1752. l/eta/.666 V tej hiši, 
ki mu je bila otvorjena 8. marca 1756., je imel 
Kuk verjetno svojo veliko prodajalno sukna. 
Od 1765. l/eta/ se v d/avčnih/ k/njigah/ beleži 
Kuk tudi še kot lastnik hiše, ki jo je prej imel 
trgovec Lovro pl. Tomšič. Dejansko je to hišo 
kupil 8. avg/usta/ 1766. Janez Jurij Pilgram in 
jo prodal Janezu Mihaelu Kuku, kateremu je 
bila otvorjena 9. marca 1767. l/eta/. To je bi-
la do velikega potresa vogalna hiša Špitalske



159

ulice667 in Pred škofijo,668 odstranjena 1898. 
leta.

667 * Danes: Stritarjeva ulica.
668 * Danes: Ciril-Metodov trg.
669 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 183, knjiga izdatkov 1766— 

1767, fol. 57, * škatla 185, pobotnica 1766-1767, št. 220, fol. 
383, št. 221, fol. 384.

670 P von Radies, Alte Häuser III, str. 55.
671 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 107, 1 768, fol. 311.
672 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 108, 1769, fol. 297.

Janez Mihael Kuk je bil sprejet v občino o 
sv. Jakobu 1748. l/eta/, 25. jul/ija/ 1753. pa v 
zunanji svet. /Leta/ 1758. je bil imenovan za 
sekvestra in upravnika imovine Jožefa pl. Hu- 
benfelda, 3. jan/uarja/ 1761. za nižjega, 3. jan/u-
arja/ 1763. pa za višjega mestnega blagajnika. 
Med drugim je bil cerkveni ključar cerkve sv. 
Janeza v Trnovem.669 /Dne/ 18. jul/ija/ 1766. je 
bil izvoljen za župana in je na tem mestu umrl 
za pljučnico 18. marca 1768. l/eta/, star 59 
let. Zadnje mestne seje se je udeležil 4. marca
1768. Pokopan je bil 18. marca v kripti brato-
vščine Redemptoris Mundi.

V svoji oporoki je zapustil svojo obilno pre-
moženje sinovom Gašperju Antonu, Mihaelu 
Ignaciju in Karlu Jožetu. Izrazil je željo, naj 
bi bratje pod vodstvom najstarejšega Gašper-
ja skupno upravljali trgovino in naj bi Gašper 
vsako leto dobil dve četrtini čistega dobička, 
ostali dve četrtini pa mlajša brata. Če pa le ne 
bi mogli biti skupaj, naj pripade vsakemu tre-
tjina. Vdova dobi poleg zahtevkov iz ženitne 
pogodbe še letno 200 gld. Če pa ne bi več mo-
gla ali hotela živeti pri svojih otrocih, dobi let-
no 500 gld in prosto stanovanje, kjer hoče.670

/Dne/ 28. apr/ila/ 1768. zadobi Gašper An-
ton Kuk, ki je prevzel očetovo trgovino, me-
ščansko pravico »glede na njegove osebne 
dobre lastnosti, zlasti pa za očetove zasluge 
v službi mestu«. Skrbništvo obeh nedoletnih 
bratov je prevzel trgovec Jožef Desselbrun- 
ner.671 Že naslednje leto 1769. pa prosi Miha 
Nace Kuk, naj mu magistrat prizna polnolet-
nost in potrdi njegovo zaroko z gospodično 
Marijo Ivano Murmayer v Gradcu. Napotili so 
ga na skrbnika Desselbrunerja.672 Vse očetove 
hiše so se prepisale na najstarejšega Gašper-
ja, ki je pač izplačal svoje brate. Gašper je bil 
poročen z Marijo Rozalijo, hčerjo trgovca in 
poznejšega župana Janeza Jurija Pilgrama, s 
katero je imel sina edinca Antona. Gašper je 
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umrl 1. maja 1775., star 36 let. Njegova vdo-
va Marija Rozalija se je poročila z veletrgov-
cem Matevžem Jožefom Mulejem (Mulle), ld 
je s tem prišel v last Kukove trgovine, obeh 
hiš v mestu in hiše na Poljanah, dan/ašnja/ št. 
12. »Peglezen« je od približno 1775. dalje last 
krčmarja Jerneja Rebuloviča. Bivša Bartolitti- 
jeva hiša, sedaj Mestni trg 18, se s 26. aprilom 
1791. beleži v d/avčnih/ k/njigah/ pod imenom 
Janeza Mihaela Kuka. Hiša na Sv. Petra c/esti/ 
4 1 673 je z 30. aprilom 1810. vpisana pod ime-
nom Tomaž Kuk (Kuck).

343 Stavek in navedba literature (E. H. Costa, Reiseerinnerungen, str. 
26) sta pripisana v nevezanem tipkopisu.

344 Dolničarjeva kronika: R von Radies, Nadaljevanje Dolničarjeve 
»Epitome«, v: IMK, 1909, str. 159; Dr. Bleiweis, Historische Skizze, 
v: MHK, 1855, str. 19.

345 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 1 73.
346 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 189.

L/eta/ 1811. se navaja Jean M. Kuck na 
št. 238 s profesijo »marchand des draps ex en 
détails«.b7A Mihael Kuk, municipalni svetnik 
l/eta/ 1812., je bil 3. okt/obra/ 1814. star 67 
let.

Župan  Matija  Bart ha lot ti  
(Bartol otti )
Sod nik  Anton  Franc  Ksave r  
Wagn er

Od srede jul/ija/ 1768. 
do srede jul/ija/ 1771

L/eta/ 1768. je Michel Angelo Zois sezidal 
Cojzovo palačo na Bregu.343

L/eta/ 1768. se je v Ljubljani ustanovila Po-
ljedelska akademija. Stolico za mehaniko za-
sede o. Gabrijel Gruber od 1769. do 1784.344

/Dne/ 31. dec/embra/ 1768. je bil objavljen 
novi kazenski zakonik »Constitutio criminalis 
Theresiana«. Izpraševanje z mučenjem je bilo 
znatno omejeno.345

L/eta/ 1768. izide v Ljubljani Pohlinova 
kranjska slovnica.346

L/eta/ 1769. se je po načrtih ing. Freuma 
upravitelj tobačne tovarne Zorn von Mildheim 
prvi lotil osuševanja barja in je v dvanajstih 
letih ldjub nasprotovanju lovcev na svoje stro-
ške izsušil 700.000 sežnjev barjanskega sveta 
na levem bregu Ljubljanice. Odtočni kanal, ki

1768/69 
do vključno 1770/71

Klun navaja za leto 1768 in 1769 napačno 
kot župana Gambo, za sodnika sploh ne ve. 
Prav pa je pri njem za 1770. 1/eto/.

S/ejni/ z/apisnik/ 13. jul/ija/ 1768.:675 Navzo-
či: Okrožni glavar na Gorenjskem baron Ap- 
faltrer, podžupan Wagner, mestni sodnik An- 
tinger, mestni sindik pl. Freidenegg, g/ospoda/ 
Mikolič Šlibar in Pilgram.

Podžupan Wagner poda ostavko, na kar se 
pristopi k pravi županski volitvi in je soglasno 
izvoljen g/ospod/ vice-župan Wagner. Ker pa ta 
»deprecira«676 to službo, se pristopi k drugi vo-
litvi in je prav tako soglasno izvoljen doseda-
nji zunanji (!) svetnik Matija Bartalotti, nakar 
je bil ta kakor še Adam Fanton vzet v notranji 
svet in je bil g/ospod/ okrožni glavar naprošen, 
naj to tako glede ene kot druge osebe predpi-

673 * Danes: Trubarjeva cesta 41.
674 # Prot/okol/ iz franc/oske/ dobe št. 4, 187. Obrtnik. * Trgovec s 

suknom na drobno.
675 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 107, 1768, fol. 219.
676 * Odklanja; deprecatio: prošnja za odvrnitev od česa. 
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sano izvolitev javi c. kr. deželnemu glavarstvu 
in izposluje potrditev.

Odstop Antingerja in izvolitev Wagner j a 
za sodnika ni posebej zabeležena v s/ejnem/ 
z/apisniku/ iz 1768. leta. Sprememba je nasto-
pila menda koncem julija. /Dne/ 9. sept/embra/ 
sta med navzočimi na seji vpisana kot prva 
neimenovani župan in prav tako neimenovani 
sodnik, njima sledi Antinger. /Dne/ 4. nov/em-
bra/ 1768. predseduje Antinger kot vice-župan, 
njemu sledi v seznamu neimenovani »gospod 
mestni sodnik«. V s/ejnem/ z/apisniku/ 2. ja-
nuarja 1769. pa sta zabeležena Bartalotti in 
Wagner, prvi kot župan, drugi kot sodnik.

(FRANC) MATIJA BARTOLOTTI Berto- 
lottiji so bili znamenita družina izdelovalcev 
violin v Brescii v 17. in 18. stol/etju/.677 Bar- 
tolotti, kakor se je sam podpisoval, je bil po 
poklicu trgovec, rodom iz Wolfbacha na Koro-
škem, in je kot tak dobil ljubljansko meščan-
stvo 6. marca 1752. za sprejemnino 33 gld. 
Za meščanstvo se je potegoval že 1751. leta, 
ko je kupil trgovsko pravico Jurija Lemacher- 
ja, pa je zadeva tedaj ostala »in suspenso«.678 
Bil je veliki trgovec in se l/eta/ 1762. navaja v 
s/ejnem/ z/apisniku/679 kot načelnik trgovskega 
stanu v Ljubljani. Tudi 7. okt/obra/. Tedaj je 
izjavil, da je v Ljubljani dvajset (velikih) trgo-
vin (Handlungsherrren) s štirinajst pomočniki 
in šestnajst vajenci.680

677 Stavek in navedba literature (V. Ukmar, D. Cvetko, F. Hrovatin, Zgo-
dovina glasbe, str. 1 56, glej še Die Zukunft der Stadt Laibach, Der 
Handel, v: ARGO, 1898, št. 11 in 12, str. 185) sta pripisana v 
vezanem tipkopisu.

678 * Nerešena.
679 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 101, 1 762, fol. 266.
680 Zadnja dva stavka in navedba literature (Die Zukunft der Stadt Lai-

bach, Der Handel, v: ARGO, 1899, št. 1, str. 8) sta pripisana v 
vezanem tipkopisu.

/Dne/ 27. sept/embra/ 1756. je kupil od 
zdravnika dr. Franca Jeronima Obreze hišo na 
Mestnem trgu (danes št. 18), kjer je verjetno 
imel prodajalno in je stanoval še 1782. leta. 
Okoli 1762. pride v last hišice in’vrtca pletil- 
ca Jožefa Urbantis-a pred Pisanimi vrati (od
1770. l/eta/ št. 16). Pozneje je Gruberjev pre-
kop zavzel večji del tega sveta. /Dne/ 3. marca
1766. mu je bil po pogodbi z dediči po ma-
teri Elizabeti Maksimiljani Isseph z dne 10. 
okt/obra/ 1760. otvorjen vrt v Gradišču. /Dne/ 
18. jun/ija/ 1761. je stopil v družabništvo z 

ga je dal tedaj napraviti, se še sedaj po njem 
imenuje Cornovec.347

L/eta/ 1769. je prišel v Ljubljano jezuit Ga-
brijel Gruber na stolico za risanje, geometri-
jo, mehaniko in hidravliko, ki jo je s pomočjo 
deželnih stanov ustanovila pri liceju kranjska 
kmetijska družba in kjer je poučeval do 1784. 
leta.348

Poljedelska šola je bila odobrena z dvornim 
dekretom 9. marca 1771., ukinjena pa z dvor-
nim dekretom 23. dec/embra/ 1780.349

L/eta/ 1770. je bila izvedena prva numeraci - 
ja hiš v Ljubljani. Izvedla jo je država po svo-
jih oficirjih in civilnih komisarjih.350

/Dne/ 22. avg/usta/ 1770. so se določile spor-
ne deželnosodske meje med ljubljansko me-
stno občino in gospostvom Logatec na Barju.351

/Dne/ 7. sept/embra/ 1770. je uničil požar 
v Krakovem 51 hiš.352 Menda bo to isti požar 
o katerem poroča diskalceatska kronika, da je 
začel divjati 15. sept/embra/ krog pol enajstih 
ponoči in upepelil skoraj 66 hiš. Od strahu je 
trepetalo celo mesto.353

347 Stavek je pripisan v vezanem tipkopisu.
348 SBL, * prva knjiga, str. 268.
349 Dr. Bleiweis, Historische Skizze, v: MHK, 1855, str. 19.; A. Dimitz, 

Geschichte Krains IV, str. 182.
350 # ZAL, 21 7; F. Zwitter, Razvoj ljubljanskega teritorija, v: Geografski 

vestnik, 1929-1930, letnik V-VI, št. 1-4, str. 150.
351 # ZAL, Sl ZAL LJU 333; Jahresbericht, 1 903/04, str. 43.
352 Stavek in navedba literature (# ARGO I, str. 73) sta pripisana v 

nevezanem tipkopisu.
353 Stavek in navedba literature (I. Vrhovnik, Trnovska župnija, str. 121) 

sta pripisana v nevezanem tipkopisu.
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grofom Bucellenijem za rudnik in plavž Sa-
va.681

681 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 107, 1768, fol. 317; knjiga 
110, 1771, fol. 344.

682 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 106, 1767, fol. 161.
683 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 1 12, 1773, fol. 5.
684 Neuer Instanzkalendar 1782, str. 135.
685 Literatura (Die Zukunft der Stadt Laibach, Der Handel, v: ARGO, 

1899, št. 2, str. 34) je pripisana v vezanem tipkopisu.

/Dne/ 14. jan/uarja/ 1763. je bil »provizori- 
čno« sprejet v zunanji svet. /Dne/ 6. nov/embra/
1767. mu je umrla v starosti 33 let žena Marija 
Elizabeta, lei mu je zapustila pet otrok.682 Z od-
lokom 7. okt/obra/ 1767. je dobil po trikratni 
dražbi celotno Gambovo imetje, tako dva ne-
koč Röringerjeva domca na Poljanah, danes 
Poljanska c/esta/ 51. Župan je bil od 13. jul/i-
ja/ 1768. do polovice 1771. leta. Zanimivo 
je, da je bil šele po izvolitvi za župana spre-
jet v notranji svet. Potlej se le redko udeležu-
je sej mestnega sveta in se 1. avg/usta/ 1777. 
celo sam odpove svojemu mestu v notranjem 
svetu. Pač pa so v s/ejnem/ z/apisniku/ pogo-
ste njegove poslovne pravde. Iz teh se razvidi 
na primer, da je 15. okt/obra/ 1772. kupil od 
trgovcev Jožefa Desselbrunnerja in Leopolda 
Pec-a pletilnico volnenih nogavic (Strümpf fa- 
bric, Wollen striimpf fabrique) v Višnji gori.683 
/Dne/ 18. dec/embra/ 1773. je kupil od odvet-
nika dr. Andreja Miheliča še drugo Obrezovo 
hišo, danes Mestni trg 19 (tedaj samo del tik 
št. 18). Ta hiša preide l/eta/ 1781. v last trgov-
ca Janeza Krst/nika/ Hartla.

/Dne/ 25. jul/ija/ 1774. so ga izvolili za žu-
pana, pa je odklonil, češ da je prezaposlen s 
tvornico v Višnji gori, in je celo zagrozil, da bo 
podal ostavko na mesto notranjega svetnika.

Bartolotti je bil 1782. l/eta/ menični sodnik 
pri meničnem sodišču I. stopnje (magistrat) in 
je tedaj stanoval v svoji hiši, danes Mestni trg 
18.684 Okoli 1790. se je preselil v Višnjo go-
ro, zadobivši plemstvo.685 Tam je 3. nov/em-
bra/ 1793. umrla 29-Ietna Ana pl. Bartolotti, 
menda njegova hči, 12. nov/embra/ 1800. je 
bil krstni kum Mariji Elizabeti, hčeri Konrada 
pl. Bartolottija in Ane roj. Drnovšek, verjetno 
svoji vnukinji. Sam je umrl 8. jan/uarja/ 1801. 
l/eta/, star 85 let. 28 let pozneje, 27. febr/uarja/
1829., je prav tako v Višnji gori umrla Elizabe-
ta Urbančič, roj/ena/ pl. Bartalotti, v 63. letu, 
/dne/ 21. febr/uarja/ 1834. pa 76-letna Argen-
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tina pl. Bartolotti, zadnja dominikanka v Ve- 
lesovem.

ANTON FRANC KSAVER WAGNER686 do-
ma iz Dunajskega Novega mesta, je kupil lekar- 
narsko pravico od Franca Jurkoša kot lekarniški 
pomočnik (Apothekher gesell). /Dne/ 4. febr/uar-
ja/ 1754. mu je mesto na prošnjo podelilo pra-
vico, da izvršuje lekarnarsko obrt,687 čeprav so 
nekoliko nagajali ostali trije ljubljanski lekar-
narji: Franc Karel Weykhardt, Jakob Kristijan 
Schmidt in Janez Jurij Knur.688 /Dne/ 29. marca 
1754. je prejel meščansko pravico za pristo-
pnino 24 gld, za puško pa je moral prispeva-
ti 6 gld. /Dne/ 8. junija 1756. se je poročil z 
Marijo Sofijo, vdovo z otroci po prvem možu 
mestnem sodniku Jožefu Robidi. V zakon je 
prinesla hišo na dan/ašnjem/ Mestnem trgu št. 
4. To hišo je Wagner dvignil za eno nadstropje 
- prej je imela samo dve nadstropji - in v njej 
uredil lekarno.689 Od otrok, ki mu jih je rodila 
Marija Sofija, sta živela več časa le Karel in 
Antonija. Marija Sofija je umrla v januarju ali 
februarja 1767. in je zapustila dva otroka iz 
zakona z Robido in dva Wagnerjeva.690 691

686 (575) 31. jul/ija/ 1732. se je poročil neki Anton Wagner »liber« z 
dev/ico/ Elizabeto, hčerjo rajn/ega/ Krištofa Semelhofferja.

687 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 93, 1754, fol. 58.
688 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 93, 1 754, fol. 77.
689 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 106, 1767, fol. 132.
690 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 106, 1767, fol. 37, 99, 132.
691 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 113, 1774, fol. 140; knjiga 

115, 1776, fol. 332; knjiga 120, 1 781, fol. 3, 344.

Otroci so podedovali po materi 2500 nem/š- 
kih/ gld. Nekaj pa sta jim volila tudi duhovni-
ka Jožef Koprivnik in Oplenič. Robidova hči 
Katarina se je poročila s kancelistom Frideri-
kom Vaninom. Wagnerjev sin Karel je študiral 
in prejel 1781. l/eta/ na očetovo prošnjo, ld je 
bil tedaj župan, Anton Raabovo ustanovo za 
1/eto/ 1781. v znesku 40 gld.69'

/Dne/ 14. jan/uarja/ 1763. je bil Wagner 
»provizorično« vzet v zunanji svet in postav-
ljen za nižjega mestnega blagajnika, ko je bil 
že leto prej v osem članski cehovski komisiji. 
Od druge polovice 1768. do 25. jul/ija/ 1771. 
je bil mestni sodnik, tedaj se je koncem 1769. 
ali v jan/uarju/ 1770. drugič poročil, in sicer z 
Marijo Ano, roj/eno/ pl. Renzenburg, ki mu je 
rodila tri hčerke: Marijo Barbaro, roj/ena/ 28. 
nov/embra/ 1770., Marijo Ano Konstancijo, 
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roj/ena/ 7. marca 1777. in Elizabeto Konstan- 
cijo, roj/ena/ 16. nov/embra/ 1781.

Zupan je bil od 25. jul/ija/ 1774. do 23. maja
1782., ko je umrl kot 70-letnik v svoji hiši na 
(Mestnem) trgu, tedaj št. 188, danes 4. Zadnjič 
je bil na mestni seji kot župan 8. aprila 1782. 
/Dne/ 13. avg/usta/ 1782 je bila proglašena za 
polnoletno hči Antonija. Vdova Ana Marija je 
upravljala moževo premoženje692 in se menda 
1785. l/eta/ poročila s Francem Glorio.

354 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 178.
Stavek in navedba literature (več J. Apih, Ustanovitev narodne šole, 
v: LMS, 1894, str. 270, 286, 292, 293) sta pripisana v vezanem 
tipkopisu.

356 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 184. V vezanem tipkopisu je 

pripisano: več A. Melik, Kolonizacija Ljubljanskega Barja, str. 8.
357 ZAL, Sl ZAL LJU 511, t. e. 13, fol. 133.

E. H. Costa, Reiseerinnerungen, str. 16.

Pod Wagnerjevim županovanjem je bil z 
ediktom 12. jan/uarja/ 1782. razpuščen red 
klaris v Ljubljani.

Od srede jul/ija/ 1771. 
do 25. jul/ija/ 1774.

1771. l/eta/ so bili združeni vsi ljubljanski 
dobrodelni zavodi. Zato je bil prodan cesarski 
hospital (danes Vodnikov trg 5), ki ga je 13. 
dec/embra/ 1774. prevzela za 8500 gld tobač-
na uprava.354

/Leta/ 1771/72 namestitev Strohmayerja z 
dunajske normalke za nemškega učitel ja v Lj/ub- 
Ijani/.355

L/eta/ 1772. so napravili po Gruberjevem 
načrtu Karlovški most, 1773. pa so začeli ko-
pati prekop, ld ga je 1777. nadaljeval in 25. 
nov/embra/ 1780. končal pionirski oficir Vin-
cenc Struppi.356

Z dat/umom/ 19. febr/uar/ 1773. je izšel v 
Ljubljani gasilski /red/ cesarice Marije Terezi-
je za Kranjsko s posebnim ozirom za Ljublja-
no.357

/Dne/ 28. sept/embra/ 1773. so bili razpuš-
čeni jezuiti.358

L/eta/ 1773. je prišel v Ljubljano iz Idrije 
znameniti naravoslovec Baltazar Hacquet,

v

Zupan  Jane z  Jurjj  Pilgr am  
Sodnik  Andre j Škrin jar  
(Skri ner , Schriner )

1771/72 -
25. jul /ij / 1774

Klun ne navaja točnih datumov.

Odstop Bartolottija in izvolitev Pilgrama 
za župana v s/ejnem/ z/apisniku/ 1771. ni po-
sebej zabeležena. /Dne/ 25. jul/ija/ predsedu-
je še Bartolotti kot župan, Pilgram je notra-
nji svetnik, enako 19. in 26. avgusta. Seji 30. 
avg/usta/ predseduje vice-župan Antinger. / 
Dne/ 8. nov/embra/ je na čelu zopet neimeno-
vani župan, ki je vsekakor bil Pilgram, saj mu 
je 4. avg/usta/ 1772693 višji m/estni/ blagajnik 
izplačal 131 gld 36 kr županske plače za do-
bo od sv. Marjete 1771. do sv. Marjete 1772. 
Morda je bil Pilgram izvoljen o sv. Marjeti, po-
trjen pa šele v septembru.

S/ejni/ z/apisnik/ 25. jul/ija/ 1771.: Navzoči: 
okrožni glavar baron Apfaltrer, župan Barto-
lotti, sodnik Wagner, mestni sindik pl. Freude-
negg, g/ospod/ Antinger, Mikulič, Pilgram, pl. 
Fanton. Po ostavki g/ospoda/ mestnega sod-
nika se je vzelo v preudarek nadomestitev iz-
praznjenih mest v zunanjem svetu in v občini 
in se je v soglasju z g/ospodom/ okrožnim gla-
varjem sklenilo, ker število obstoječih članov 
zunanjega sveta še vedno presega v navodilih

692 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 122, 1783, fol. 318.
693 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 195, knjiga izdatkov 1772- 

1773, fol. 11.
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določeno število, da se ustavi vsako nadaljnje 
nadomeščanje v zunanjem svetu in občini in je 
bil po namigu g/ospoda/ okrožnega glavarja sa-
mo g/ospod/ Andrej Skriner sprejet v notranji 
svet namesto g/ospoda/ pl. Reje (Reya) zaradi 
visoke starosti g/ospoda/ Reje in njegove dol-
gotrajne odsotnosti, z njegovo plačo 30 gld.

Nato je podal ostavko g/ospod/ mestni sod-
nik Wagner ter ga je notranji svet zopet pre-
dlagal soglasno, razen njega pa g/ospoda/ Škri- 
njarja z večino glasov, na kar se je po običa-
ju glasovalo ter je prejel Wagner v zunanjem 
svetu šest, Škrinjar pa dva glasova, v občini 
Wagner samo sedem, Škrinjar pa petnajst, na 
Škrinjarja so torej odpadli štirje glasovi več.

Po takem izidu volitve je izjavil g/ospod/ 
kresijski glavar, da bo trda z magistratnim ura-
dovanjem, če se bodo hkrati zamenjali župan, 
sodnik in sindik, in da bo ta pomislek predočil 
visoki deželni vladi (Landesstelle).

Pilgram je ostal na svojem mestu do 25. jul/i-
ja/. 1774., ko je bil za župana izvoljen Wagner. 
Isti dan je bil Škrinjar ponovno izvoljen za 
mestnega sodnika.

kjer je po izgonu jezuitov do 1787. deloval kot 
učitelj anatomije, fiziologije, kirurgije in poro-
dništva na ljubljanskem liceju.359

359 SBL, * prva knjiga, str. 284.
360 * Danes: Levstikovem trgu.
361 ZAL, Sl ZAL LJU 511, t. e. 13, fol. 121'—122'; A. Jellouschek, 

Beiträge zur Geschichte, v: MHVK, 1858, str. 71; A. Jellouschek, 
Nachrichten', v: MHK, 1859, str. 60; A. Dimitz, Geschichte Krains 
IV, str. 1 98.

/Dne/ 28. jun/ija/ popoldne 1774. se je v ne-
ki hiši na Krakovem vnel smodnik. Nastal je 
požar, ki je zaradi močnega vetra preskočil na 
šentjakobsko stran. Razširil se je tako hitro, 
da se je vžgal leseni hodnik na obzidju, kjer je 
stal smodniški stolp. Ljudi se je zaradi preteče 
eksplozije polastila panika. Niso več mislili na 
rešitev hiš in svojega imetja, marveč so vsi drli 
iz mesta. Tudi vojaštvo je zbežalo. Ko je bila 
nevarnost le odvrnjena, so se ljudje vrnili ga-
sit, a prepozno. Požar je uničil skoraj pol me-
sta, upepelil vsa jezuitska poslopja na dan/aš- 
njem/ Sv. Jakoba trgu,360 cerkev in mnogo so-
sednih hiš: v Krakovem 51, v mestu okoli Sv. 
Jakoba 58 hiš in kapelo sv. Rozalije na Rebri. 
Deželni stanovi so postavili od pogorelih jezu-
itskih poslopij samo novo, krasno šolo.361

JANEZ JURIJ PILGRAM (Pillichgramb, Pil- 
ligramb, Piligram) je bil verjetno bližnji sorod-
nik Franca Jožefa Pilgrama, doma z Gornje 
Koroške, ld se je 14. sept/embra/ 1717. poročil 
v cerkvici sv. Rozalije s Klaro, vdovo po mešča-
nu Matiji Kajdašu in priženil hišo v dan/ašnji/ 
Florijanski ulici št. 23.694

/Dne/ 17. marca 1721. je Franc Jožef P/il- 
gram/ prejel meščansko pravico (10 gld) in 
bil isti dan po odstopu Janeza Frid/erika/ Vo-
gla nastavljen za nadzornika kruharne (Brodt 
Camrer) proti kavciji 300 gld. /Dne/ 15. febr/ 
uarja/ 1723. mu je bila otvorjena Kajdaševa 
hiša, 14. marca pa je sodni sluga javno izldical 
in »inkantiral«695 tudi dva domca pod gradom, 
prej ICračmanovega in Pujlerjevega, danes Uli-
ca na grad 8, katerih lastnik se v n.u. beleži 
z 1724. letom. Kruharnar je bil do pribl/ižno/ 
1733. leta in se v tem času beleži kot najemnik 
stanovanja v mestni kruharni, danes Stari trg 
4. L/eta/ 1725.696 je zapisana njegova pritožba 
proti prepirljivim pekom, ki jih je moral kot

ja Podpis župana /ancza lunja Pilgrama.

694 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 64, 1718, fol. 265.
695 * Oklical.
696 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 70, 1 725, fol. 11.
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kruharnar miriti. O sv. Jakobu 1734. je postal 
zunanji svetnik.

Po smrti prve žene se je 22. okt/obra/ 1731 
poročil z gospodično Felicito Konstancijo For- 
macher, ki mu je rodila več sinov in hčera med 
1735 in 1744 letoma. Franc Jožef Pilgram je 
umrl 26. jan/uarja/ 1761., star 65 let, poko-
pali so ga v stolnici, v grobnici Redemptoris 
mundi. Vdova Felicita Konstancija, o kateri 
beremo, da je 1772. l/eta/ posodila kavarnarju 
Andreju Novaku 400 gld po 4 %,697 je umrla 
75 let stara, 12. januarja 1784. v hiši v Flori- 
janski ulici, tedanji št. 144, danes 23. Njun sin 
Franc Žiga Pilgram je to hišo, ki je 1769. do tal 
pogorela, docela na novo sezidal in jo obdal s 
štirimi požarnimi zidovi.698

697 ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. I, knjiga 113, 1 774, fol. 16.
698 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 108, 1769, fol. 155, 257.
699 V vezanem tipkopisu je pripisano: Glej še Die Zukunft der Stadt

Laibach, Der Handel, v: ARGO, 1898, št. 11 in 12, str. 184.
700 * Trgovec, rojen na Koroškem.
701 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 90, 1751, fol. 84, 232, 282.
702 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 107, 1 768, * fol. 125.
703 Stavek in navedba vira (ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 

198, knjiga izdatkov 1774-1775, fol. 166, škatla 199, pobotnica 
1 774-1 775, št. 10) sta pripisana v vezanem tipkopisu.

Janez Jurij Pilgram je prišel s Koroške v 
Ljubljano za svojim sorodnikom menda 1750. 
leta in se tu 1. jun/ija/ 1750. pri avguštincih 
oženil z Marijo Marjeto, vdovo po trgovcu 
Jožefu Milharčiču (Millherzis, Milhertscliitsch, 
j- 30. marca 1750), rojeno Zupančič.699 Za pri-
či sta mu bila Franc Jožef Pilgram in Boštjan 
Obersteiner. S to ženitvijo je prevzel Milharči- 
čevo trgovino. /Dne/ 1. marca 1751. je prosil 
za meščanstvo »Hanns Georg Pillichgramb Han-
dels Man aus Camdten gebiihrtig«,700 ki mu je 
bilo podeljeno 26. marca 1751. za 33 gld.70'

Že 1752. l/eta/ je bil član trgovskega združe-
nja (Handels- Soeietät). Bil je izmed najimenit-
nejših ljubljanskih trgovcev; plačeval je med 
/letoma/ 1757 in 1759 poleg veletrgovcev Des- 
selbrunnerja in Umnika najvišjo vojno davšči-
no. L/eta/ 1759. je bil predsednik meničnega 
mestnega sodišča I. stopnje. Kot je razvidno iz 
s/ejnih/ z/apisnikov/, je Janez Jurij P/ilgram/ tr-
goval med drugim z železnino in oljem. Tako je 
imel trgovske zveze z otomanskim podanikom 
Ivanom Karo (Carra).702 Prodajal je tudi papir 
in druge pisarniške potrebščine.703 1762. l/eta/ 
se beleži kot načelnik ljubljanskega trgovskega 



stanu.704 V mestni svet je menda prišel 1763. 
l/eta/. Stanoval je v hiši Petra Zupančiča pred 
Špitalskimi vrati (danes Prešernova ul/ica/ 
1), ki ji je bila lastnica njegova žena Marjeta. 
Leta je imela 1764.705 spor s Katarino Waller, 
lastnico sosednje, prej Dudičeve hiše zastran 
nekega žlebu. L/eta/ 1766. in pozneje se navaja 
Pilgram kot kurator in sekvester mase Franca 
Karla pl. Tomšiča.

704 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 101, 1762, fol. 291.
705 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 103, 1764, fol. 373.
706 Stavek in navedba vira (ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 198, 

knjiga izdatkov 1 774-1 775, fol. 1 70) sta pripisana v vezanem tip-
kopisu. *ZAL, Šl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 199, pobotnica 
1774-1775, št. 34.

707 * Danes: Ciril-Metodov trg.
708 * Danes: Čopova ulica 1.
709 ZAL, SI ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 121, 1782, fol. 44.

Po odstopu župana Bartalottija je bil župan 
menda od septembra 1771. pa do 25. jul/ija/
1774., ko ga na tem mestu zamenja lekarnar 
Wagner. /Dne/ 1. avg/usta/ 1777. je sam resi- 
gniral tudi na svoje mesto v notranjem svetu. 
Za njegovega županovanja se je začel kopati 
Gruberjev prekop in odprl 1774. nov most čez 
ta prekop. Ustanovil se je tudi poseben gasil-
ski sklad za nabavo gasilskega orodja. Vendar 
je požar 28. jun/ija/ 1774. upepelil preko 100 
poslopij. /Leta/ 1775. je mestni glavar.706

/Dne/ 23. marca 1780. je Pilgram zapro-
sil, naj ga magistrat oprosti telesnega davka 
za 1779. in 1780. 1/eto/ z ozirom na to, da je 
postal lastnik hiše št. 236 v mestu (vogalna 
hiša Pred škofijo707 in Stritarjevo ulico, ki so 
jo 1898. podrli) in je prosil za prepis že 1779. 
leta. Magistrat pa mu je tedaj prošnjo odbil.

Pilgram je umrl 18. febr/uarja/ 1781. v hiši 
svoje žene v Kapucinskem predmestju št. 44 
(danes Prešernova ul/ica/ l),708 star 64 let, in 
so ga naslednjega dne pokopali pri avguštincih 
(sedaj frančiškanih). Vdova Marija Marjeta se 
je v smislu moževe oporoke z dne 29. jan/uar- 
ja/ 1781. proglasila za univerzalno dedično 
in vsaj to in naslednje leto vodila Pilgramovo 
trgovino.709 Dočim sta hčerki Ivana in Marija 
Ana umrli v mladosti, se je Marija Rozalija, 
poročena z Gašperjem Kukom, sinom vele-
trgovca in župana Janeza Mihaela Kuka, po 
smrti prvega moža (j- 1. maja 1778) poročila s 
trgovcem Matevžem Jožefom Mulejem.
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Jožef Pilgram, roj/en/ ok/oli/ 1721 v Ljublj/a. 
ni/ je bil duhovnik.710

Stavek in navedba literature (Zgodovina cerkljanske fare, v: 
peto leto, 1 892, str. 304) sta pripisana v vezanem tipkopisu.
ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 79, 1740, fol. 49, 57, 71,
ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 109, 1770, * fol. 98.

ANDREJ ANTON ŠKRINJAR (Skiner, 
Skhriner, Schkriner), rojen ok/oli/ 1718. v Tr-
novem (Dornekh) pri Ilirski Bistrici, po pokli-
cu trgovec, je l/eta/ 1740. kupil špecerijsko tr-
govino od Jakoba Astnerja za 1587 gld 18 kr 
in zaprosil 21. marca 1740. za podelitev me-
ščanstva. Ljubljanski trgovci so se temu na vse 
kriplje upirali, češ da je že tako preveč trgovin 
v Ljubljani, ki uničujejo druga drugo, zato je 
njihovo združenje izjavilo, da hoče samo kupi-
ti Astnerjevo trgovino, ter deponiralo pri ma-
gistratu v ta namen 430 dukatov v zapečateni 
vreči. Škrinjar iz tega razloga to pot ni dobil 
meščanske pravice. Vendar je 20. maja dose-
gel, da je smel odpreti trgovino, da se mu ne bi 
pokvarilo blago.711 /Dne/ 20. febr/uarja/ 1741. 
je ponovno zaprosil za meščansko pravico, pa 
je bil zopet odbit. Sprejet je bil šele 19. febru-
arja 1742. leta proti plačilu 20 gld. V s/ejnem/ 
z/apisniku/ beremo, da je prodajal med dru-
gim gorilno olje, s katerim je oskrboval cer-
kve, magistrat pa tudi s smodnikom, svincem, 
pergamentom itd. Ostal je trgovec do konca 
življenja.

/Dne/ 25. jul/ija/ 1743. je bil sprejet v ob-
čino, 14. januarja 1763. je bil »provizorično« 
vpoklican v mestni svet. Višji špitalski mojster 
je bil od 1767. do 5. januarja 1770., ko je bil 
na njegovo mesto izvoljen Matevž Franc Kris-
tan, vendar z omejitvijo, da mora Škrinjar da-
lje poslovati, dokler »ustanovna komisija« ne 
potrdi Kristana. Tako ostane še v avgustu Škri-
njar načelnik meščanskega špitala.712

/Dne/ 25. jul/ija/ 1771. je bil Škrinjar z malo 
večino štirih glasov izvoljen za mestnega sodni-
ka, 25. jul/ija/ 1774. pa ponovno z veliko veči-
no. Na seji 3. januarja 1777. je podal ostavko 
na sodniško mesto in zapustil rotovž, potem 
ko je izjavil, da ga je svetnik Matevž Kristan 
ozmerjal zastran nastavitve vojakov. Zahteval 
je zadoščenje. Svet, na katerem je bil Kristan 
navzoč, je sklenil, naj se sodnik povrne na se-
jo. Škrinjar pa se je opravičil, da ne more priti. 
Nato je bil na tekočo sejo imenovan za vice-

710

711

712

ZZ,

80.
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sodnika Janez Nepomuk Mikolič, sodniku pa 
se je poslal pismeni ukaz, da mora vršiti svojo 
službo, dokler se zadeva (s Kristanom) ne ure-
di. Kako se je ta končala, ni zapisano, pač pa 
sta že na prihodnji seji 10. januarja navzoča 
oba: sodnik Škrinjar in svetnik Kristan. /Dne/ 
1. avg/usta/ 1777. je Škrinjar dokončno odsto-
pil in se nikakor ni dal več pregovoriti, da bi se 
dal še enkrat izvoliti za sodnika po šest letni 
nepretrgani službi. Izvoljen je bil nato Miha 
Pintar. V letih 1778 do 1782 je Škrinjar blagaj-
nik bratovščine Corporis Christi, 7. januarja 
1782. je bil izvoljen po odstopu Mikoliča za 
višjega m/estnega/ blagajnika, s tem da prevza-
me službo šele s 1. okt/obrom/ 1782.

Že 23. januarja 1768. je kupil od duhovni-
ka Nikolaja pl. Knesenhofna hišo na trgu, da-
nes Mestni trg 7, ld mu je bila otvorjena 22. 
februarja istega leta.713 Tu (v tedanji št. 185) je 
6. jun/ija/ 1781. umrla njegova žena Ana Kla-
ra, stara 61 let. Pokopali so jo pri frančiškanih 
na sedanjem Vodnikovem trgu. Škrinjar se je 
drugič poročil z Marijo Kordulo, hčerjo bivše-
ga višjega m/estnega/ blagajnika Franca Jako-
ba Raniloviča in Marije Ane, roj/ene/ Lavrič.714 
L/eta/ 1792. je Škrinjar še vedno mestni bla-
gajnik. V isti hiši kot njegova žena je Škrinjar 
umrl 15 let pozneje (21. januarja 1796.) za na-
duho v starosti 78 let. Nemara je bil njegov sin 
prvi župnik novo ustanovljene frančiškanske 
župnije (1785. 1/leta/) Jožef Škrinjar.

713 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 1 07, 1 768, fol. 92.
714 # ZAL, Sl ZAL LJU 495, mestni računi, f. 4, spis od 21.V.1792.
715 (576) Bivši m/estni/ blagajnik Janez Nep/omuk/ Mikolič zaradi 

oslabelosti 1 1. okt/obra/ 1790., star 85 let, v mestu št. 1 94 (sed/aj/ 
Pred škof/ijo/ 20), njegova vdova Eva pa v isti hiši 7. marca 1800, 
prej pa na št. 109 (danes Stari trg 1 2) 8. marca 1 774. vdova Mar-
jeta M/ikolič/, stara 41 l/et/, pok/opana/ pri franč/iškanih/, 31. 
dec/embra/ 1785. v mestu št. 196 (sed/aj/ Pred škofijo 18) Eliza-
beta Mikolič »an der Frass, ex negligentia domesticorum«. * Zaradi 
brezbrižnosti domačih.

Župan  Anto n  Fran c  Ksav er  Wagn er  
Sod nik  Andrej  Anton  Škrin jar

1774/75 
do vldjučno 1. avg /usta / 1777

IGun sodnika sploh ne navaja, kot župana 
pa za 1/eto/ 1774. napačno Janeza Nep/omuka/ 
Mikoliča.715

Od 25. jul/ija/ 1774. 
do 1. avg/usta/ 1777. l/eta/

L/eta/ 1774. in 1775. je prodal magistrat 
več svojih nepremičnin: hišo v Hrenovi ulici, 
danes št. 15 za 366 gld, »Engelsburg« (sed/aj/ 
Hrenova 19) za 1010 gld, »žabniško kasarno« 
za 2120 gld in mlin na Poljanah za 571 gld.362

V jeseni, verjetno v nov/embru/ 1774. je bil 
požar v (šentpetrskem) predmestju. Pri gaše-
nju se je odlikoval mestni hlapec Matevž Pete-

352 Stavek in navedba vira (ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 198, 
knjiga prihodkov 1774-1775, fol. 1 13) sta pripisana v vezanem 
tipkopisu. * Pri navedbi vira je v tipkopisu zapisano sicer k. i., kar je 
najverjetneje tipkarska napaka.
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lin, ki je prejel od mesta 16. nov/embra/ 4 gld 
nagrade.363

363 Odstavek in navedba vira (ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. XIII, škatla 
198, knjiga izdatkov 1774-1775, fol. 165, škatla 199, pobotnica 
1 774-1 775, št. 4) sta pripisana v vezanem tipkopisu.

364 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 169, 170; J. Gruden, Zgodo-
vina, str. 981. V vezanem tipkopisu je pripisana literatura: J. Apih, 
Ustanovitev narodne šole, v: LMS, 1894, str. 294, 295, 297, 298 
in prej.

365 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 204; J. Gruden, Zgodovina, str. 
944. * Pri zadnjem je naveden datum 14. februar.

366 * Danes: št. 8.
367 E. H. Costa, Reiseerinnerungen, str. 23-24.
368 Stavek in navedba literature (J. Apih, Ustanovitev narodne šole, v: 

LMS, 1894, str. 301, 307 [Kappusov prevod dela: »Kern des Me-
thodenbuches«]) sta pripisana v vezanem tipkopisu.

V jeseni l/eta/ 1775. so v Ljubljani otvori- 
li normalko. Ko je magistrat popisal vse deč-
ke, stare od šest do trinajst let, se je začel 2. 
novembra pouk in sicer v vseh štirih razredih 
hkrati.364

/Dne/ 1. jan/uarja/ 1776. je bila odpravljena 
natezalnica.

Z dvornim dekretom 4. febr/uarja/ 1776. je 
bila Reka, ki se je izza 15. stoletja prištevala h 
Kranjski, priključena ogrski kroni.365

L/eta/ 1776. so prezidali c. kr. glavno cari- 
narno na Bregu (danes št. 6 ) 366 v obliko, ka-
kršno je imela še na primer 1847. l/eta/, ko je 
bilo tam osem skladišč in se je v pristanišču 
nakladalo in razkladalo letno po dva milijona 
stotov blaga, pristajalo tamkaj okoli 900 ladij 
z blagom ter je vozilo tjakaj in od tamkaj okoli 
1000 velikih tovornih voz in 35 000 malih.367

Šolstvo in magistrat 1777.368

S/ejni/ z/apisnil</ 25. jul/ija/ 1774.: Okrožni 
glavar na Gorenjskem baron Apfaltrer, župan 
Janez Jurij Pilgram, mestni sodnik Anton An-
drej Škrinjar, Janez Nep/omuk/ Mikolič, Anton 
Ksaver, Franc Wagner, Matija Bartalotti, Janez 
Adam Fanton. - Okrožni glavar izjavlja, da je 
deželna vlada (Landesstelle) dovolila, da se da-
nes nadomestita župan in sodnik. Volitev naj 
se izvrši v smislu c. kr. inštrukcije, dane na 
Dunaju 21. okt/obra/ 1761. l/eta/.

Za župana je bil najprej izvoljen zopet Pil-
gram, ki pa je odklonil, češ da je dovolj, da je 
tri leta služil javnosti. Nato je bil izvoljen Bar-
talotti, ki je tudi odklonil, češ da si je nedavno 
pridobil tovarno volnenih nogavic v Višnji go-
ri, zato prosi, naj mu prizaneso s tako uradno 
službo, pri kateri bi moral zanemarjati svojo 
korist, v nasprotnem primeru se hoče odpo-
vedati svojemu svetniškemu mestu. Potem je 
bil soglasno izvoljen za župana gospod/ An-
ton Ksaver Wagner, pri čemer je tudi ostalo do 
potrditve z višjega mesta.

Nato je dal okrožni glavar nadomestiti no-
tranji svet in sicer v smislu protokola c. kr. gla-
varstva od 25. jul/ija/ 1772. in namignil, da se 
nikakor ne sme izpustiti (übergangen) mestni 
sindik. Potem se je pretresalo, ali naj se ne bi 
razen sindika izvolila namesto umrlega Anto-
na Jožefa Antingerja še ena oseba v notranji 
svet. Bilo je splošno mnenje, da se s tem ne 
bi ravnalo proti najvišji inštrukciji z Dunaja z 
dne 21. okt/obra/ 1769., ker se s tem plače ne 
bi zvišale, kajti sindik je že prej užival plačo 
notranjega svetnika in pri tem poleg župana in 
mestnega sodnika ne pride več kot šest oseb v 
notranji svet. Zatorej sta bila sindik dr. Janez 
Bleyberg in g/ospod/ Matevž Kristan brez po-
misleka vzeta med notranje svetnike.

Nato je g/ospod/ Anton Andrej Škrinjar po-
dal ostavko na sodniško službo in je položil 
sodno palico. Potem je notranji svet predlagal 
za sodnika poleg g/ospoda/ Škrinjarja g/ospo- 
da/ Jan/eza/ Nep/omuka/ Mikoliča, g/ospod/ 
okrožni glavar pa je imenoval za komisarja 
g/ospoda/ m/estnega/ sindika in g/ospoda/ Fan- 
tona, da bi bila prisotna pri izvedbi volitve 
m/estnega/ sodnika. Ta dva imenovana komi-
sarja sta odšla najprej k zunanjemu svetu, kjer 
je od šestih glasov odpadlo pet na g/ospoda/ 
Škrinjarja. Nato sta se napotila v občino, ki 
se je to pot sestavljala iz devetnajst oseb in 
kjer so vsi glasovi brez izjeme bili oddani za 
g/ospoda/ Škrinjarja. Tako je bil le-ta z vsemi 
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glasovi tako zunanjega sveta kot občine razen 
enega izvoljen za mestnega sodnika, pri čemer 
je g/ospod/ okrožni glavar pustil, da ostane do 
nadaljnjega do potrditve po c. kr. deželnem 
glavarstvu.

Nato je bila izpopolnjena občina s šestimi 
novimi osebami.

Taksi za potrditev župana in sodnika (6 gld 
15 kr) sta bili plačani v dež/elni/ glavar/ski/ pi-
sarni leta 17 74.716

716 Stavek in navedba vira (ZAL, Sl ZAL UU 488, Cod. XIII, škatla 198, 
knjiga izdatkov 1774-1775, fol. 12, škatla 199, pobotnica 1 774— 
1 775, št. 2) sta pripisana v vezanem tipkopisu.

Zupan  Anton  Franc  Ksav er  Wagn er
(j- 23. maja 1782.)

25. jul /ij/ 1777. - 25. jul /ij / 1782 
Sod nik  Ivan  Mihae l  Pint ar  

1. avg /ust / 1777.-25. jul /ij / 1783, 
nato  do  25. sept /embra / 1785.

SAMO KOT UPRAVNIK SODIŠČA

Klun sodnika ne navaja.

S/ejni/ z/apisnik/ 25. jul/ija/ 1777.: Navzoči: 
okrožni glavar na Gorenjskem baron Apfaltrer, 
župan Wagner, m/estni/ sodnik Škrinjar, sindik 
dr. Bleyberg, viš/ji/ m/estni/ blagajnik Mikolič, 
Pilgram, Barthalotti, Adam Fanton pl. Brun, 
Kristan.

Okrožni glavar: Ker je po stari navadi za da-
našnji dan določena volitev župana /netočno!/ 
in mestnega sodnika, naj se izvolita taki osebi, 
ki imata ustrezne lastnosti.

Nato poda ostavko župan in enako mestni 
sodnik. Pri županski volitvi je dobil večino 
dotedanji župan Wagner, katerega je kresijski 
glavar do nadaljnje potrditve po vis/oki/ dežel-
ni vladi (Landes Stelle) imenoval za župana.

Potem sta prišli v predlog za izvolitev sodni-
ka dve osebi iz notranjega sveta in sicer razen 
odstopivšega m/estnega/ sodnika še g/ospod/ 
Kristan. Oba pa sta prosila, naj se jima priza-
nese s to službo (Amtierung). Nato je g/ospod/ 
okrožni glavar odposlal sindika in višjega 
m/estnega/ blagajnika kot komisarja v občino, 
da prisostvujeta izvolitvi mestnega sodnika.

Ker pa sta komisarja omenila občini, da no-
ben izmed obeh predlaganih ne želi sprejeti

Od 25. jul/ija/ 1777. 
do 25. jul/ija/ 1782.

L/eta/ 1778. sta začela Ignacij in Alojzij pl. 
Kleinmayr izdajati prvi večji redno izhajajoči 
politični list v Ljubljani »Laibacher Zeitung«.369

L/eta/ 1778. je vlada ukinila procesijo na ve-
liki petek, ld se je sprevrgla že v pravo burko.370

/Dne/ 3. maja 1779. so blagoslovili novo 
pokopališče pri Sv. Krištofu, naslednji dan so 
pokopali tamkaj prvega mrtveca, Marijo Bre-
celj.371

/Dne/ 24. okt/obra/ 1779. sta vložila Janez 
Häder kot načelnik (Vorsteher) in celotna meš-
čanska občina prošnjo na deželno vlado, naj 
se odpravita oba smodniška stolpa na Gradu, 
ker ogrožata varnost mesta, in se prestavita za 
grajski grič pod Golovec. Enako naj se solitr- 
skemu nadzorniku Antonu Kapusu pl. Pichel- 
steinu, ki ima smodnišnico (Pulvermüll) izven 
mesta, prepove, da bi kot doslej spravljal iz-
delani smodnik, katerega je nato odvažal v 
Karlovec, v svoji ali v hiši trgovca Ignacija Fri-
dla.372

L/eta/ 1780. nadzida mesto šentpetrski vo-
jašnici eno nadstropje. Tam je nekdaj stal la-
zaret, ki je bil 1. 1754. preurejen v vojašnico.373

369 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 190).
370 R von Radies, Wissenschaftlicher Bericht, v: MHVK, 1866, str. 36; A. 

Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 197.
371 A. Jellouschek, Nachrichten, v: MHVK, 1858, str. 47; E. H. Costa, 

Reiseerinnerungen, str. 19.
372 ZAL, Sl ZAL UU 511, t. e. 13, fol. 121-124'.
373 # ZAL, f. 102; R von Radies, Wissenschaftlicher Bericht, v: MHVK, 

1866, str. 34.
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L/eta/ 1780. končno odstranjeno zasutje Sa-
ve vsled udora hriba iz l/eta/ 173 7.374

374 Stavek in navedba literature (Die Zukunft der Stadt Laibach, v: AR-
GO, 1899, št. 11, str. 1 76) sta pripisana v vezanem tipkopisu.

375 Stavek in navedba literature (Historische Erinnerungen, v: MHVK, 
1 848, str. 87) sta pripisana v nevezanem tipkopisu.

376 J. Gruden, Zgodovina, str. 948.
377 Stavek in navedba literature (V. Kopatin, Gabrijel Gruber, v: Kronika 

slovenskih mest, 1934, str. 11 ) sta pripisana v vezanem tipkopisu.
378 Stavek in navedba literature (I. Vrhovnik, Trnovska župnija, str. 288) 

sta pripisana v nevezanem tipkopisu.
379 J. Gruden, Zgodovina, str. 1048.
380 * Danes: Slovenska cesta 35.
381 E. H. Costa, Reiseerinnerungen, str. 23.
382 J. Gruden, Zgodovina, str. 999.

/Dne/ 2. jun/ija/ 1780. je udarila strela v Tr-
novo, kjer je zgorelo devetnajst hiš.375

L/eta/ 1780. je baron Strupi dokončal Gru-
barjev prekop.376 Slovesna otvoritev je bila 15. 
nov/embra/ 1780.377

/Dne/ 29. nov/embra/ 1780. je umrla cesa-
rica Marija Terezija. Vlado avstrijskih dežel je 
prevzel njen prvorojeni sin 39-letni Jožef II.

L/eta/ 1781 je mestna občina razdelila Ilo-
vico.378

/Dne/ 5. aprila 1781. je bil občni zbor novo 
oživljene Academiae operosorum.379

Z ediktom 12. jan/uarja/ 1782. je bil razpu-
ščen red klaris v Ljubljani. Njihov samostan 
na Dunajski cesti (danes št. I)380 je bil zasežen 
5. jul/ija/ 1782.381

Od 11. do 17. marca 1782. je bival v Ljub-
ljani na poti na Dunaj papež Pij VI. Stanoval 
je v Križankah.382 

sodniškega mesta, je občina zaprosila, naj se ji 
predlagata dva druga, ker se ta dva ne marata 
dati izvoliti. Ko sta se imenovana komisarja 
vrnila v posvetovalnico (Rathsstuben) in po-
dala svoje poročilo g/ospodu/ okrožnemu gla-
varju, je bilo na ostale štiri notranje svetnike 
stavljeno vprašanje, kdo bi hotel prevzeti služ-
bo mestnega sodnika. Toda gospoda Mikolič 
in Kristan sta se opravičila s svojo visoko sta-
rostjo, ker sta oba že prekoračila 70. leto. Gos-
poda Pilgram in Barthalotti pa sta navajala: 
Ker je mestna blagajna z naloženim ji klanjem 
živine silno oslabljena in je tudi magistrat za-
gazil z mesnim krajcarjem v hude težave, ne 
moreta te službe toliko časa prevzeti, dokler se 
mestna blagajna docela ne dopolni (ergänzet) 
in ne poteko zakupna leta mesnega krajcarja. 
Temu stališču se je pridružil tudi Kristan.

V takih okoliščinah je smatral okrožni gla-
var za umestno, da pokliče predse pet zastop-
nikov občine. Ko so le-ti prišli, so ponovili 
svojo prošnjo, da se predložita občini dve no-
vi osebi. Ko je bilo nato zastavljeno vpraša-
nje vsem notranjim svetnikom, ki so zmožni 
izvolitve za mestnega sodnika, kdo bi hotel 
izmed njih prevzeti to službo, so se vsi opravi-
čili na prejšnji način. Zato ni nihče mogel biti 
stavljen v predlog. Nato se je občina odločila, 
da zopet potrdi odstopivšega mestnega sodni-
ka Škrinjarja, kar se je soglasno tudi zgodilo. 
Potem je kresijski glavar ukazal, naj poiščejo 
po občini na novo potrjenega mestnega sod-
nika Škrinjarja, ki je takoj po podani ostavki 
zapustil posvetovalnico, da bi ga pregovoril k 
prevzemu sodniške službe. Toda nišo ga mogli 
nikjer najti. Zaredi tega je bila tolerat volitev 
mestnega sodnika nepopolna in nekončana.

Končno je bila izpopolnjena občina s sed-
mimi novimi člani namesto izpadlih ter zuna-
nji svet s tremi namesto umrlih Franca Nikol. 
Christiana in Jakoba Freya ter odstopivšega 
Antona Domian-a. Z večino so bili izvoljeni 
v zunanji svet: medičar Mihael Pinter, ranar 
Franc Humel in tiskar Friderik Eger.

Magistrat je nato z dekretom z dne 29. jul/i-
ja/ 1777. imenoval za začasnega (provisorio mo-
do) mestnega sodnika Janeza Adama Fantona 
pl. Bruna.717

S/ejni/ z/apisnik/ 1. avg/usta/ 1777.: Navzo-

717 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 116, 1777, fol. 216.



či: okrožni glavar pl. Apfaltrer, župan Wagner, 
vice-sodnik Fanton, sindik dr. Bleyberg, višji 
m/estni/ blagajnik Mikolič, Pilgram, Bartolot- 
ti, Škrinjar, Kristan.

Okrožni glavar je izvajal: Čeprav je bil 
g/ospod/ Škrinjar ponovno izvoljen za m/e- 
stnega/ sodnika, iz tehtnih razlogov noče več 
sprejeti tega mesta. Ker je zadovoljivo služil 
šest let, se ga k nadaljevanju ne more siliti, 
k čemur je dolžan vsakdo, ki ne more nave-
sti važnih razlogov. Zato je potrebno, da se ex 
gremio notranjega sveta predlagata dve osebi v 
volitev. Toda nihče ni hotel biti predlagan in 
vsakdo se je izgovarjal na svoje posle (Han- 
dtirungs agenda), ki mu to onemogočajo. Nato 
se je sklenilo predlagati Škrinjarja in Kristana. 
Ko pa sta komisarja, sindik in m/estni/ blagaj-
nik prišla v zunanji svet, jima je bilo označe-
no, da to ne bi bila nikaka volitev, ker se Škri-
njar ne pusti izvoliti in bi morali po sili vzeti 
Kristana. Zato je zunanji svet prosil, naj poleg 
Kristana označijo drugo osebo. Isto je storila 
občina, ki je poleg tega prosila, naj se tega ali 
onega iz notranjega sveta, ker nihče ne mara 
biti izvoljen za mestnega sodnika, pripravi do 
izstopa, da napravi mesto takemu, ki bi prevzel 
mesto mestnega sodnika. Takoj nato je vstal 
g/ospod/ Pilgram in je podal ostavko na svoje 
mesto v notranjem svetu, enako je storil tudi 
g/ospod/ Bartolotti. G/ospod/ okrožni glavar je 
ostavki sprejel z zatrdilom, da bi mu bili všeč 
le v primeru, če bi se dobri in pošteni možje s 
patriotično vnetostjo odločili za službo mestu. 
Nato se je pristopilo k nadomestitvi teh dveh 
izpraznjenih mest in, ker so se za sedaj opra-
vičili tako registrator Vogou kot Cargniati in 
Kerrer, ki so bili dotlej v zunanjem svetu, je 
bil izvoljen pred osmimi dnevi v zunanji svet 
vpoklicani Mihael Pinter in Andrej Kupič in z 
njima izpopolnjen notranji svet.

Nato je bilo zastavljeno vprašanje, kdo naj 
bi prišel v predlog za mestnega sodnika, ter 
so glasovi izpadli za Kristana in Pinterja. Brž 
ko se je to zgodilo, je Kristan vstal, se odpo-
vedal svojemu mestu v notranjem svetu in od-
šel. Tako je zopet bilo potrebno nadomestiti še 
eno mesto v notranjem svetu, v katerega je bil 
vzet Humek Ko je bil na ta način notranji svet 
zopet popoln, sta bila predlagana za volitev 
mestnega sodnika Pinter in Kupič.

Ko sta nato prejšnja dva komisarja odšla k 
zunanjemu svetu, kjer so se nahajale le tri ose-
be, so se vsi trije izjavili za Pinterja. Ko sta po-
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tem komisarja prišla k občini, kjer je bilo zbra-
nih osemnajst oseb, je bil Pinter izvoljen sogla-
sno, s prejšnjimi tremi vštetimi, potemtakem z 
enaindvajsetimi glasovi za mestnega sodnika. 
Tej izvolitvi je g/ospod/ okrožni komisar pritr-
dil do višjega potrdila. - Nato sta se izpopolni-
la še zunanji svet in občina.

Vendar je Pintar nastopil svoje mesto šele 
1. sept/embra/ 1777., dotlej je sodniško oblast 
izvrševal vice-sodnik Janez Adam Fanton pl. 
Brun.718

L/eta/ 1782. je imel magistrat poleg župana 
Wagnerja ter mestnega (in krvnega) sodnika 
Pintarja in sindika dr. Potočnika še pet notra-
njih in osem zunanjih svetnikov.719

Na seji mestnega sveta 17. okt/obra/ 1785. 
se prizna bivšemu upravniku mestnega sodiš-
ča Jan/ezu/ Mih/aelu/ Pintarju 60 gld 50 kr kot 
plača od 25. jul/ija/ 1784. do 25. sept/embra/ 
1785.720

JANEZ MIHAEL PINTAR (Pinter), medičar 
(Lebzelter) in voščenkar (Waxkerzler) rodom iz 
Štajerske, se je 4. jun/ija/ 1764. poročil kot sa-
mec s 30-letno Marijo Ano, vdovo po medičar- 
ju Jakobu Štruklju, ld je stanovala na Mestnem 
trgu, dan/ašnja/ št. 15. Ta hiša je bila otvorjena 
šele 18. februarja 1771. nanjo in na Pintarja, 
potem ko sta izplačala sodediče. Za meščana 
je bil sprejet 18. marca 1765. Plačal je 30 gld 
pristopnine, 3 gld za puško in 3 gld za požarno 
vedro.721 V jeseni 1779. je kupil še medičarsko 
pravico Janeza Wizingerja in žene.722 1780. le-
ta723 je kot lastnik hiše št. 281 (danes Mestni 
trg 15) tožil sosedo Frančiško Novak, lastnico 
št. 280 (sedaj Mestni trg 16), da mora zastran 
odtoka dati v osmih dneh napraviti novo in 
dobro zasmoljeno cev iz trdega lesa, kar kaže 
na to, da je bila med hišama ozka uličica.

Od 1783. dalje ima Janez Mihael Pinter Jan. 
Jur. Wolgemutovo pristavo v Kurji vasi (danes 
Hradeckega cesta 8, II. hiša). /Dne/ 1. marca 
1823. je na to hišo prepisana Helena Pinter,

7,8 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 116, 1777, fol. 284.
719 Stavek in navedba vira (# Po šematizmu) sta pripisana v neveza-

nem tipkopisu.
720 Stavek in navedba vira (ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 1 23,

1785-1786, fol. 31) sta pripisana v nevezanem tipkopisu.
721 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 104, 1765, fol. 159, 186.
722 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 119, 1780, fol. 330.
723 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 119, 1780, fol. 321.
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19. jul/ija/ 1824. pa najprej Franc Černič, še 
isti dan pa Franc Ruda. V s/eznamu/ h/išnih/ 
p/osestnikov/ je tu l/eta/ 1798. naveden Pri no-
vem mostu 10: Miha Binter, 1800. pa Binderin 
Wittwe.

V zunanji svet je prišel Pintar 25. jul/ija/ 
1777., že 1. avg/usta/ istega leta je bil spre-
jet v notranji svet in še isti dan izvoljen za 
mestnega sodnika, kar je ostal celih šest let. 
/Dne/ 25. jul/ija/ 1783. je podal ostavko in bil 
takoj z večino izvoljen za upravnika mestne-
ga sodišča (Stadtgerichtsverwalter). /Dne/ 7. no-
v/embra/ 1783. je zaprosil magistrat za »breve 
elegibilitatis«724 za Pintarja in Jakoba Čadeža 
ter ga 7. januarja 1784. tudi prejel. Pintar je 
bil zadnji ljubljanski mestni sodnik.

724 * Sklep o izvoljivosti.
725 » c -Svecar in meščan.
726 * In načelnika mestnega zapora.
727 * Pravilno: 281.
728 * Danes: Mestni trg 15.
729 ZAL, Sl ZAL UU 489, fase. 152, * fol. 396-399.
730 # MAL, št. 4 (poglej Reg. I, fase. 163, XXIII: obrtni davek s točnimi 

seznami obrtnikov).

/Dne/ 26. maja 1771. mu je umrla hči Ma-
rija, 7. sept/embra/. 1785. pa v domači hiši, 
tedanji št. 281 tudi žena »an faulen Fieber«, 
stara 51 let. Štiri mesece nato - 9. januarja 
1786. - se je vdovec Mihael Pinter, »cerarius et 
civis«,725 stanujoč na št. 281 v mestu, poročil z 
dev/ico/ Heleno, hčerjo Jožefa Ginzla, meščana 
»ac vinctorum magistri«.726 Za pričo mu je bil žu-
pan Jožef Potočnik. Iz tega zakona se je 1787. 
rodila hči Ana Marija, ki se je šele kot 46-let- 
nica dne 3. febr/uarja/ 1833. poročila z eno 
leto mlajšim c. kr. kameralnim tajnikom Jož. 
Antonom Maffei-jem pl. Glattfordom, sinom 
papeškega konzula v Trstu Karla Maffeija.

V letih 1796-1799 se v Instančnih šematiz- 
mih navaja Mihael Pintar kot eden izmed treh 
zastopnikov kranjskih mest v svetu deželnega 
odbora. Tudi tedaj je stanoval v svoji lastni hi-
ši št. 284727 na Trgu.728 Umrl je 1799. leta.729

Vdova Helena ga je preživela. V seznamu 
obrtnikov l/eta/ 1802. se med medičarji navaja 
vdova Pintar. Tudi l/eta/ 1811. je še med sve- 
čarji v hiši na današnjem Mestnem trgu št. 15 
navedena kot 183. ljubljanska obrtnica (Droits 
de patentes de Fan 181l).730

/Dne/ 15. okt/obra/ 1804. se je poročil neki 
Ignacij Pinter, ranocelnik, samec, stanujoč v 
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mestu na št. 177 (danes Stari trg 3), z Anto-
nijo, hčerjo rajn/kega/ Jožefa Žerjava, trgovca 
(Scherjou mercatoris).

Od 25. jul/ija/ 1782. 
do 24. sept/embra/ 1785.

Skurendood 1. sept/embra/ 1782. je Jožef II. 
ukinil deželne vlade (Länderstellen) v Ljubljani 
in Celovcu, kjer so za naprej obstajala deželna 
glavarstva. Za Štajersko, Koroško in Kranjsko 
se je ustanovil skupni gubernij v Gradcu. Za 
guvernerja je bil postavljen grof Janez Franc 
Khevenhüller, ki je v dneh od 13. febr/uarja/ 
do 6. apr/ila/ 1783. obiskal Ljubljano. Dežele 
so ohranile svoje deželne zbore. Proti upravni 
združitvi treh notranjeavstrijskih dežel so se 
takoj začeli pritoževati stanovi tako koroški 
kakor kranjski, pa tudi celovški in ljubljanski 
meščani. Te pritožbe niso ponehale, dolder ni 
cesar Leopold II. l/eta/ 1791. tem deželam zo-
pet dal njihove upravne samostojnosti.383

383 J. Polec, Kraljestvo Ilirija, str. 61.
384 * Privilegium privativum: pravica do izključne proizvodnje določene 

vrste blaga ali do proizvodnje z določenim postopkom (Sergij Vil-
fan, Pravna zgodovina Slovencev, str. 306).

385 ZAL, Sl ZAL LJU 333, št. 181.
386 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 277.

/Dne/ 8. okt/obra/ 1782. je potrdil na Duna-
ju cesar Jožef II. na prošnjo ljubljanskega žu-
pana, sodnika in sveta ljubljanske mestne pri-
vilegije, »v kolikor jih imajo brez presledka« ... 
in »z izjemo privativa384 posedovanja nosilnic, 
ker smo najmilostiveje odločeni, da ne potr-
dimo ali podelimo nobenega privativa več«.385

/Dne/ 6. febr/uarja/ 1783. je prišel v Ljublja-
no maroški poslanik Muhamed Ben Saraxes s 
cesarskimi komisarji in 24 ljudmi spremstva. 
Njemu na čast so priredili deželni stanovi v 
gledališču ples v maskah, ki se ga je udeležilo 
600 oseb.386

/Dne/ 3. apr/ila/ je cesar Jožef II. ukinil ru-
darsko nadsodišče v Ljubljani in določil, da 
se ustanovi c. kr. rudarsko sodišče v Idriji, in 
sicer za vso Kranjsko, za Gradiško, Trst in Go-

V

Zupan  Frideri k  Eger  
Upra vn ik  sodiš ča  
Jane z  Mihael  Pint ar

25. jui /ij / 1782 -
24. sept /embe r / 1785

S/ejni/ z/apisnik/ jul/ija/ 1782.: Navzoči: 
Franc baron pl. Apfaltrer, okrožni glavar in 
volilni komisar, podžupan Andrej Anton Škri-
njar, mestni sodnik Janez Mihael Pintar, mest-
ni blagajnik Janez Nep/omuk/ Mikolič, Franc 
Lovrenc Humelj (Humi), Friderik Ejger, mestni 
sindik dr. Jožef Potočnik in Jakob Čadež.

Volilni komisar navaja, da je vsled smr-
ti župana Wagner j a potrebna volitev novega 
župana, ki naj se izvrši v smislu »mestne in- 
strukcije«, izdane na Dunaju v oktobru 1769. 
in »intimirane« po njem 23. marca 1770. l/e-
ta/. Po daljšem patriotičnem nagovoru, kjer je 
posebno slavil cesarja Jožefa IL, vladajočega 
20 miljonom ljudi, se je prebrala omenjena 
instrukcija za mesta. Nato je občina izvolila 
medse mestnega sindika in Antona Merla po 
predlogu notranjega sveta, dočim je bil zuna-
nji svet predlagal poleg sindika še Miklavža 
Fabra in Lenarta Vogla (Vogou). Potem je zu-
nanji svet, kamor sta bila poslana komisarja, 
soglasno sprejel sindika Potočnika v zunanji 
svet. Končno je še notranji svet izvolil Potoč-
nika soglasno za svojega sočlana.

Preden se je prešlo k volitvi župana, je 
mestni sodnik prosil, naj se g/ospoda/ Škrinjar 
in Mikolič umakneta, in ko se je to zgodilo, 
je izvajal naslednje: Ker nekateri v notranjem 
svetu vsled starosti in iz drugih razlogov ne 
morejo sprejeti županskega mesta ter je bil 
g/ospod/ Škrinjar že postavljen za blagajni-
ka, mora biti izvoljen ali g/ospod/ Humelj ali 
g/ospod/ Eger. Nato se je sklenilo vzeti še dru-
gega manjkajočega člana v notranji svet in je 
bil izvoljen g/ospod/ Čadež. Potem se je glaso-
valo za župana. Podžupan Škrinjar je glasoval 
za Friderika Egra, enako mestni sodnik, prav 
tako Mikolič, pl. Fanton, Humelj, mestni sin-
dik in Čadež. Končno je bil na Čadeževo me-
sto v zunanjem svetu izvoljen Anton Meri.

S/ejni/ z/apisnik/ 25. jul/ija/ 1783.: Navzoči: 
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župan Eger, sodnik Pintar, mestni sindik, Mi-
količ, pl. Fanton, Škrinjar, Humelj, Čadež. - 
Po kresijski odredbi od 1. julija l/eta/, te-
melječi na dvornem odloku od 7. aprila t/ega/ 
l/eta/ in dež/elno/ glavarski odredbi od 5.731 
maja,732 se mora danes izvesti izvolitev uprav-
nika mestnega sodišča (in ne več mestnega 
sodnika) ter treh novih članov občine namesto 
izpadlih. Notranji svet je predlagal občini, naj 
izbere za svoje člane Jožefa Matevža Muleja, 
Miklavža Fabra in Petra Gerstenmayer-ja, zu-
nanji svet pa je predlagal Eenarta Vogla, Jožefa 
Hartmanna in Karla Rotarja. Občina je izvoli-
la samo Muleja in Vogla, ker se je izkazalo, da 
sta izpadla le dva člana.

731 * Pravilno: 9.
732 ZAL, Sl ZAL LJU 489, fase. 24, * fol. 88.
733 # ZAL, Sl ZAL LJU 1, K 12. * 2. decembra 1782 se navaja še kot 

Stadtrichter (t. e. 1, fol. 1 6), 1 2. junija 1 783 pa kot upravnik (ZAL, 
Sl ZAL LJU l,t. e.l,fol. 12).

734 # ZAL, Sl ZAL LJU 1, K 1. * 22. marca 1 784 (ZAL, Sl ZAL LJU 1, t. 
e. 1, fol. 92).

735 ZAL, Sl ZAL LJU 1, t. e. 2, ovoj 1.
736 ZAL, Sl ZAL UU 1, t. e. 2, ovoj 1.
737 ZAL, Sl ZAL LJU 1, t. e. 2, ovoj 1.

Končno je podal ostavko mestni sodnik Pin-
tar in je notranji svet predlagal Pintarja in Ča-
deža. Pintar je dobil večino, tako v zunanjem 
svetu, kakor v občini ter je nastopil svojo do-
ločeno službo, vendar le v svojstvu upravnika 
mestnega sodišča (Stadtgerichtsverwalter). /Dne/ 
26. avg/usta/ 1783. je sporočil okrožni urad 
magistratu, da je cesar, ld je bil zahteval, da 
se mu morajo vsako četrtletje pošiljati sezna-
mi izpraznjenih magistratnih mest v deželno-
knežjih mestih in trgih, in si pridržal, da jih 
sam zasede z vojaškimi ali civilnimi osebami, 
popolnoma odstopil od te namere in volitev 
zopet prepušča magistratu, vendar morajo 
dobiti kandidati od politične deželne vlade 
breve eligibilitatis. Zato je naprošena potrditev 
upravnika sodišča Pintarja popolnoma odveč, 
ker se zdaj more izvoliti pravi mestni sodnik. 
Magistrat je nato zaprosil 7. nov/embra/ 1783. 
kresijo za breve eligibilitatis za Pintarja in Jako-
ba Čadeža ter ga 7. jan/uarja/ 1784 tudi pre-
jel. Vendar je Pintar ostal samo upravnik me-
stnega sodišča, navajan kot tak na primer 23. 
dec/embra/ 1783.,733 22. febr/urja/ 1784.,734 23. 
avgusta 1784.,735 6. sept/embra/ 1784.,736 1. 
jul/ija/ 1785.737

riško. Pridobljena mu je bila c. kr. substitucija 
v Ljubljani.387

L/eta/ 1784. je izšel prvi, l/eta/ 1786. pa dru-
gi del prevoda sv. pisma od Japlja in Kumerde-
ja pri Egru.388

Šolstvo l/eta/ 1784.389
/Dne/ 20. in 21. marca 1784. je bil v Ljublja-

ni cesar Jožef II. Semkaj je prispel na povratku 
s svojega potovanja v Rim in Neapelj, popol-
dne ob eni uri. Stanoval je »Pri Divjaku«.390 
Obiskal je skoraj vse ljubljanske ustanove in 
javne zgradbe. Dovolil je tudi avdience »vsa-
komur«. Deputacija meščanov s Starega trga 
ga je v imenu »preko 3000 prebivalcev« na-
prosila, naj bi se pri bivši jezuitski cerkvi sv. 
Jakoba ustanovila župnija. Cesar je prošnji 
ustregel.391 Cesar je prvotno odločil, da bodi 
župnišče v Stiškem dvoru.392

/Dne/ 12. junija 1784. so bili razpuščeni 
obuti avguštinci, 1. nov/embra/ istega leta pa 
je bila izročena na intervencijo občine njihova 
cerkev s samostanom vred frančiškanom.393

Z dvornim odlokom 27. sept/embra/ 1784. 
je bila ustanovljena vojaška bolnica in provi- 
jantno sldadišče na Dunajski cesti394 namesto 
1782. odpravljenega samostana in cerkve kla-
ris.395

L/eta/ 1785. so bile ustanovljene frančiš-
kanska, šentjakobska in trnovska župnija.396 Z 
dvornim dekretom 3. aprila 1785. je bil ime-
novan za šentjakobskega župnika svetni du-
hovnik Janez Nep/omuk/ Kristijan, za župnika 
pri Marijinem oznanjenju pa mestni kaplan 
Jožef Škrinjar.397 Bila sta svečano umeščena 9. 
julija.398

/Dne/ 6. junija 1785. je bila trnovska cerkev 
povzdignjena za župno cerkev.399

387 Stavek je pripisan v vezanem tipkopisu.
388 A. Dimitz, Geschichte Krains IV, str. 223.
389 J. Apih, Ustanovitev narodne šole, v: LMS, 1894, str. 316.
390 * Danes: Ciril-Metodov trg 21.
391 ZAL, Sl ZAL LJU 1, t. e. 13, fol. 2-3.
392 ZAL, Sl ZAL LJU 1, t. e. 13, fol. 2-3.
393 A. Jellouschek, Die Lapidardenkmäller, v: MHVK, 1850, str. 15;

ZAL, Sl ZAL LJU l,t. e. 11.
394 * Danes: Slovenski cesti 35.
395 E. H. Costa, Reiseerinnerungen, str. 23.
396 ZAL, Sl ZAL LJU 1, t. e. 11.
397 ZAL, Sl ZAL LJU 1, t. e. 13, fol. 26.
398 ZAL, Sl ZAL LJU 1, t. e. 13, fol. 57, 59.
399 E. H. Costa, Reiseerinnerungen, str. 19.
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/Dne/ 2. avg/usta/ 1785. je bila razdeljena
Preproščica.400

400 Stavek in navedba literature (I. Vrhovnik, Trnovska župnija, str. 288) 

sta pripisana v nevezanem tipkopisu.

32. Podpis župana /aneza Friderika Egerja.

Mestni računi:738 Friderik Eger potegne po 
sklepu seje sveta z dne 24. okt/obra/ 1785. 
svojo župansko plačo od 25. jul/ija/ do 24. 
sept/embra/ 1785. v iznosu 26 gld 2 ¥4 krajcar-
ja, od 24. sept/embra/ 1785. pa je župan že do 
tedanji sindik dr. Potočnik.

/Dne/ 5. in 14. sept/embra/ 1785. so podpi-
sani na dopisih kresiji župan Eger, upravnik 
mestnega sodišča Pintar in mestni sindik dr. 
Potočnik.739

JANEZ FRIDERIK EGER (Egger) se je ro-
dil ok/oli/ 1735.740 1/eta/ v Jeni na Saškem ali v 
okolici. V Ljubljani se je 1765. poročil z Ma-
rijo Terezijo de Garzoni (Gersoni), vdovo po 
tiskarju Janezu Juriju Heptnerju,74' ter z njo 
priženil tiskarno, ki je bila do Kleinmayrjeve 
(1782) edina v Ljubljani. Za meščana je bil 
»Fr Egger Buchdruckher uon Jena aus Sachsen« 
sprejet 18. marca 1765.742 Plačal je 30 gld pri-
stopnine.

Poleg nemških in latinskih ter šolskih knjig, 
za katerih izdajanje je 1778. oz. 1779. dobil iz-
ključni privilegij, se je tiskala v njegovi tiskarni 
večina slovenskih knjig prosvetljene dobe, pod 
Vodnikovim uredništvom tudi prvi slovenski 
časnik »Lublanske Novice« (1797-1800).

Med letoma 1771 in 1791 se navaja Eger 
kot lastnik tedanje hiše št. 189, danes Mestni 
trg 3, kjer je bila tudi njegova tiskarna. Leta 
se je pozneje preselila v tedanjo št. 263, da-
nes Mestni trg 25. V m/estnem/ s/ejnem/ z/a- 
pisniku/ je zabeležena Egrova pritožba pro-
ti Kleinmayrjevi tiskarni, ker je ponatisnila 
Kranjske postne evangelije, katerih pooblašče-
ni založnik je Eger. Mestno sodišče je 4. julija 
1783.743 naložilo Kleinmayrjevemu faktorju 
Merku, da že tiskane pole takoj izroči mestne-
mu sodniku in se vzdrži pod kaznijo 50 zlatih 
dukatov nadaljnjega ponatiskovanja.

Eger je bil izvoljen 25. jul/ija/ 1777. v zuna-
nji, nato tudi v notranji svet, 25. julija 1782. 
pa za župana. Na tem mestu je ostal do 24.

738 # ZAL, Sl ZAL LJU 495, Mestni računi, fase. 4.
739 ZAL, Sl ZAL UU 1, t. e. 2, ovoj 1. * Tudi 11. novembra 1784, 1. 

julija 1785 (isto tam).
740 V tipkopisu je bila najprej zapisana letnica 1 775 in potem poprav-

ljena na 1 735.
741 (577) Poročena 18. marca 1761. Heptner je umrl 5. maja 1764, 

star 40 let.
742 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 104, 1 765, fol. 186.
743 ZAL, Sl ZAL LJU 488, Cod. I, knjiga 122, 1783, fol. 344.
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sept/embra/ 1785., ko ga je zamenjal dr. Jožef 
Potočnik. Za časa Egerjevega županovanja so 
1/eta/ 1773. pričeli z rušenjem mestnega obzid-
ja. Pod njim se je od 1/eta/ 1774. nadaljevalo 
razdeljevanje mestnih gmajn (Ilovice) zaseb-
nikom. Pobuda pa ni prišla od magistrata, 
marveč od zgoraj. Cesar Jožef II. je 12. jun/i- 
ja/ 1784. razpustil red obutih avguštincev, z 
odlokom od 2. okt/obra/ 1783. pa dovoli usta-
novitev treh novih župnij v Ljubljani: šentja-
kobske, frančiškanske in trnovske. /Dne/ 3. 
aprila 1785. je bil imenovan prvi šentjakob-
ski župnik Kristijan. Služba božja je bila v 
tamkajšnji popravljeni cerkvi 6. junija 1785. 
/Dne/ 14. aprila 1785. je cesar potrdil imeno-
vanje mestnega kaplana Josipa Škrinjarja za 
frančiškanskega župnika in 6. junija 1785. se 
je zopet pričela v cerkvi Marijinega oznane- 
nja (prejšnji avguštinski) redna služba božja. 
Mesec dni pozneje, 6. julija, je začel poslovati 
novi trnovski župnik Josip Boben, dotedanji 
trnovski beneficiat.744

744 I. Vrhovec, O ustanovitvi šentjakobske, v: Zbornik znanstvenih in 
poučnih spisov, SM, 1901, * str. 165.

745 SBL, * prva knjiga, str. 459.

Od 18. okt/obra/1785. se beleži Jan/ez/Frid/e- 
rik/ Egger še kot lastnik nekdanje Pistorjeve 
hiše z vrtom na Poljanah, tedaj št. 3, danes del 
Jugoslovanske tiskarne, Kopitarjeva 2.

Egger je umrl 8. okt/obra/ 1799. Za njim je 
vodila tiskarno vdova Marija Terezija (f 16. 
jun/ija/ 1802). Izmed več sinov je starše pre-
živel le Ivan Leopold (roj/en/ 13. avg/usta/ 
1773., umrl 16. aprila 1829.), ki se je izučil v 
očetovi pisarni, bil po smrti Antona Degotar- 
dija vodja njegove tiskarne in se poročil 20. 
jul/ija/ 1800. z vdovo Regino Degotardi (f 19. 
julija 1803.), lastnico bivše Merkove tiskarne, 
nekdanjo služkinjo (Regina Cirk) v Merkovi 
hiši. Ivan Leopold je po materini smrti najbrž 
združil obe tiskarni. L/eta/ 1806. se je vselil v 
prvo nadstropje hiše št. 267 v Špitalski ulici 
(danes Stritarjeva 3) z 22. novembrom 1811. 
je tu vpisan kot hišni lastnik. Po njegovi smrti 
je vodila tiskarno njegova tretja žena Rozalija. 
Tiskarna je ostala v Egrovi rodbini do 1873. 
1/eta/, ko jo je prevzel dolgoletni faktor Anton 
Klein.745 Leopoldova sestra Marija, poročena 
Greiff, je podedovala po materi Tereziji hišo z 
vrtom na Poljanah.
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ŽUPANI SAMI

Po smernicah, ki jih je določil cesar Jožef 
II. za preureditev magistratov deželnoknežjih 
mest, je zahtevala 18. septembra 1783. vrhov-
na justična uprava z Dunaja od c. kr. notranjea-
vstrijskega gubernija v Gradcu, ta pa 1. okt/ob-
ra/ 1783. od deželne vlade na Kranjskem (Die 
Krainerische Landes Stelle zu Laybach), da stavi 
predlog, kako bi se dosegla boljša organizacija 
ljubljanskega mestnega magistrata. Obenem 
je zahtevala točno ugotovitev mestnega go-
spodarskega stanja. Dopisu je bila priložena 
cesarska ureditev za dunajski magistrat z dne 
16. avg/usta/ 1783., Id je stopila v veljavo 1. 
nov/embra/ istega leta.

V nadaljnji prepiski je gubernij 8. maja 
1784. zahteval, naj bi mesto plačalo svoje dol-
gove s prodajo vseh nepremičnin, kar bi tudi 
zmanjšalo magistratno režijo, naj bi se župan-
ski in sodniški urad združila ter zmanjšalo 
število notranjih in zunanjih svetnikov, sploh 
ukazal skrajno štednjo, odstranitev odvečnih 
in nezmožnih oseb z magistrata. Nastavljali 
naj bi se zmožni in delavni ljudje, ki bi pa mo-
rali imeti od višje oblasti izdani »breve elegibili- 
tatis«. Tako bi bila »ljubljanskemu meščanstvu 
dana možnost, da odstrani za upravljanje 
poslov nepotrebne osebe. S tem bi se lahko 
ustvaril izdaten fond, s katerim bi se pojačala 
in regulirana neobhodno potrebna mestna 
policijska straža«.

Kresija naj tudi zasliši sleherno magistratno 
osebo, ki mora pod prisego izpovedati, kakšne 
stranske dohodke je imela doslej, tako na pri-
mer glede sindika, koliko znašajo sodne takse 
od uvedbe postoječega sodnega reda in na ko-
liko bi se te dale oceniti v proračunu, koliko 
je dobival župan od sprejema meščanov itd. 
Ali mestni sodnik od solomercev, mesarjev, 
branjevcev, Vipavcev, na inventarnih in depo-
zitnih taksah, končno čuvaji in sodne sluge, ld 
imajo običaj jemati od vsake košare ali brente, 
ki pride na trg, po enega ali več krajcarjev.«

Po dolgotrajnih poizvedbah in strokovni 
ocenitvi mestnih aktiv in pasiv, je poslala kre-
sija dne 30. avg/usta/ 1784. v Gradec izčrpno 
poročilo, v katerem ugotavlja med drugim, 
da mestni izdatki znatno prekašajo dohodke. 
Sami glavni mestni dolgovi so znašali preko 
160.000 gld, za katere je plačevalo mesto let-
no čez 6300 gld obresti. »Zadrega, v kateri se 
nahaja mestni magistrat, izhaja od tod, da je
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c. kr. fiskalni urad odpovedal glavnice bratov-
ščin, ki so bile naložene pri magistratu. Temu 
vzgledu so sledile tudi druge stranke in zah-
tevale nazaj svoja aktiva od magistrata.« Ta 
pojav pelje v popolno uničenje magistratnega 
lcredita.

Kresija predlaga v svrho sanacije več ukre-
pov, med temi popolno reorganizacijo magis-
trata. »Če si ogledamo magistrat kot redno 
justično oblast nad vsemi neplemiškimi stran-
kami ali kot gospodarske upravnike mestnih 
financ ali s katerega koli vidika, nimajo seda-
nje osebe tistih lastnosti, da bi mogle tvoriti 
inštanco, ki bi popolnoma ustrezala željam dr-
žave in občinstva«.

Dalje ugotavlja spis, da je od cesarja z dvor-
nim dekretom 24. sept/embra/ 1783. ukazana 
reorganizacija magistratov že izvedena v dru-
gih glavnih merilih. Glede ljubljanskega magi-
strata smatra kresija, da »ni potrebna njego-
va delitev na razne senate, marveč naj zaradi 
zmanjšanja stroškov in osredotočenja poslov 
obstoji celotni magistrat v enem samem telesu 
in kot tak oskrbuje tako pravne kot javnopoli- 
tične zadeve«.

»In ker smo imeli srečo, da smo bili ob 
prisotnosti Nj/egove/ ekscel/ence/ g/ospoda/ 
guvernerija obveščeni o personalnem statusu, 
uveljavljenjem za glavni mesti Gradec in Ce-
lovec, ... smo se pri svojem načrtu glede per-
sonalnega statusa in plač ravnali predvsem po 
graškem sistemu, ker je obseg tukajšnjih magi- 
stratnih poslov veliko večji in važnejši kot pa 
v Celovcu ...«

Brž ko bo potrditev z najvišjega mesta do-
spela semkaj, bo o tem obveščeno mesto Ljub-
ljana, da bodo mogli tisti, ki se bodo name-
ravali potegovati za mesto župana ali svetni-
škega prisednika, zaprositi za breve elegibilita- 
tis. Potem bo glede tistih, ki bodo prejeli tak 
breve, podvzeta volitev. Smatramo pa za svojo 
dolžnost, da nasvetujemo, naj bi se župansko 
mesto za prvikrat po najvišjem oblastnem iz-
reku brez volitve podelilo sedanjemu sindiku 
dr. Jožefu Potočniku, v toliko bolj, ker smemo 
biti gotovi, da bo s svojo preizkušeno pošte-
nostjo, utemeljeno razsodnostjo in spretnostjo 
najbolje vodil magistrat, ki naj se preosnuje. 
Za ostala mesta naj bi stavil predloge mestni 
magistrat kresiji, ta pa guberniju v potrditev.

Spisu je priložen seznam magistratnega 
osebja na dan 30. avg/usta/ 1784.

Notranji svet se je sestojal iz osmih članov,
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ki so bili: 1. župan Janez Friderik Eger (z letno 
plačo 161 gld 36 kr in 30 gld stranskih dohod-
kov, skupaj 191 gld 30 kr), 2. mestni sodnik 
Janez Mihael Pintar (z letno plačo fiksnih 52 
gld in 220 gld stranskih prejemkov), 3. mestni 
sindik dr. Jožef Potočnik (s fiksno plačo 359 
gld 34 kr, od justicialnih taks 1267 gld 5 kr, 
pri meničnem sodišču 51 gld 34 kr, prosto sta-
novanje 60 gld, drugih dohodkov 31 gld, sku-
paj 1769 gld 13 kr), 4. mestni blagajnik Anton 
Andrej Škrinjar (350 gld fiksne letne plače, 4 
gld 8 kr stranskih dohodkov), 5. Janez Nep/o- 
muk/ Nikolič (65 gld 34 kr fiksuma na leto, 14 
gld pa stranskih dohodkov, skupaj 79 gld), 6. 
Janez Adam Fanton, 7. Franc Lovrenc Humelj 
(43 gld 36 kr letnega fiksuma in 6 gld stran-
skih dohodkov) in 8. Jakob Čadež (52 gld 30 
kr in 11 gld 12 kr).

V zunanjem svetu je bila tale osmerica: An-
ton Kehrer (7 gld stranskih dohodkov), Janez 
Mihael Vogou (358 gld 3 kr fiksuma, 60 gld 
prosto stanovanje in 105 gld 36 kr drugih do-
hodkov), Dominik Hron (raznih dohodkov 25 
gld 12 kr), Jakob Perles (8 gld 36 kr stranskih 
dohodkov), Mihael Promberger (7 gld 25 kr 
stran/skih/ doh/odkov/), Jožef Debeljak (150 
gld fiksne plače, 6 gld 36 kr stran/skega/doh/od- 
ka/), Franc Schneider (6 gld 36 kr stran/skih/ 
doh/odkov/) in Anton Meri (7 gld stran/skih/ 
doh/odkov/).

Mestni zakladni urad so sestavljali že ime-
novani mestni zakladnik Škrinjar, dalje nižji 
mestni zakladnik Jožef Debeljak in knjigovod-
ja Vogou.

Krvno sodišče (Banngericht): mestni in krv-
ni sodnik Pintar, dr. Potočnik kot eksamina- 
tor746 in referent, prisednika Fanton in Čadež 
ter zapisnikar (actuarius) Jožef Zupan (z letno 
plačo 48 gld in 100 gld stran/skih/ dohodkov/). 
Opomba: Kadar gre za smrtno obsodbo, se po 
določbi C/onstitutio/ C/riminalis/ Th/eresia- 
na/ pritegnejo pravniki iz gremija tukajšnjih 
odvetnikov v predpisanem številu.

Pupilarna in računska komisija: Mikolič, 
Fanton, Humelj, Vogou in Jakob Zibert, pupi- 
larni računovodja (168 gld plače in 203 gld 7 
kr stran/skega/ doh/odka/).

Pupilarni depozitni urad: župan Eger kot 
hranitelj blagajne skupaj s sodnikom Pintar-

746 * Zasliševalec, preiskovalec.



jem, aktuar Žibert. Opomba: partikularne 
depozite in sekvestre oskrbuje mestni sodnik 
sam.

Davčni urad: Vogou in Žibert.
Mestni zemljeknjižni urad: Vogou in Žibert. 
Uprava mestnih imenj: Vogou in Žibert.
Mestna pisarna (Stadtkanzlay)-. sindik dr. 

Potočnik, mestni registrator Jan/ez/ Mih/ael/ 
Vogou, ekspeditor in taksator Jakob Žibert 
(168 gld plače in 203 gld stran/skih/ doh/od-
kov/), kancelista Jurij Zupan in Franc Jajnihar 
(? Jaynicher) - 12 gld plače in 60 gld stran/- 
skih/ doh/odkov/).

Ves magistrat z županom in sodnikom vred 
je štel samo dvajset oseb, nižjega osobja je bi-
lo dvaindvajset, med temi trije izklicevalci ča-
sa (Stundenrufer) po 36 gld letno, 6 stolonož s 
skupno plačo 364 gld in 20 gld 24 kr stran/- 
skih/ doh/odkov/. Ves magistrat je stal 3516 
gld 11 kr fiksnih plač na leto ter 2753 gld 1 kr 
stranskih dohodkov. Med stranskimi dohodki 
so našteti: prosto stanovanje, užitek travnikov, 
prispevki iz ustanov, stojnina od branjevcev in 
solomercev, patidenčni747 krajcar in tlakovalni- 
na, dohodki iz krošnjarstva, depozitne takse, 
zaporne in inventurne takse, prejem opeke v 
naturi, prepisnine, pristojbine za cimentira- 
nje, »božično petje« in »Martinovo vino« ter 
končno naturalno odvzemanje sadja, repe, ze-
lja in drugega živeža.

747 * Prostolasten, s katerimi so smeli lastniki svobodno razpolagati, 
(poglej še Vilfana, Pravna zgodovina)

Kresija je predlagala, naj bi v bodoče bil 
en župan, ki naj bi načeloval celotnemu ma-
gistratu v političnih in justičnih zadevah s 
plačo 1000 gld na leto (930 fiksuma in prosto 
stanovanje, vredno 70 gld), šest svetnikov po 
600 gld, en tajnik, ld je obenem svetov pro- 
tokolist (400 gld), en ekshibitni protokolist, 
obenem kot tajnikov namestnik (300 gld), 1 
registrator, obenem kot ekspeditor in taksator 
(400 gld, od tega fiksno 330, prosto stanova-
nje 70), en kancelist, obenem kot nadzornik 
taksnega urada (250 gld), dva kancelista (po 
200 gld), od katerih bi se eden porabil tudi pri 
registraturi, en računski uradnik (Raitofficier), 
obenem revizor pupilarnih računov (300 gld), 
dve magistratni slugi (po 150 gld) in dvanajst 
policijskih stražnikov, katerih prvi bi bil načel-
nik straže in nastanitveni mojster (250 gld),
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ostalih 11 pa po 100 gld. Skupno bi stal novi 
magistrat 8160 gld na leto.

Glede sredstev, kako naj bi se spravile v 
red mestne finance, meni kresija, da tudi se-
daj, kot že večkrat, ne bo uspel poskus pro-
daje mestnih imenj (staromestnega, Kozarij, 
bivšega kapiteljskega in bivšega komendskega 
imenja), ki so skupaj vredna okoli 88.000 gld, 
ker se vsled znižane tlake in neprestanih spo-
rov s podložniki vsakdo boji kupovati imenja. 
Zato naj bi se poskusilo, dati jih z dražbo v 
najem. Mestne hiše in druga mestna poslopja 
(tudi stolpi in mestna vrata) razen rotovža, 
ocenjena na 13 049 gld, pa naj bi se na dražbi 
prodala. »Izvzeta naj bi bila hiša tik rotovža, 
kjer ima prosto stanovanje mestni sindik ali 
pravzaprav bodoči župan in pa mestni regi- 
strator, nadalje glavna stražnica in stanovanja 
sodnega osebja«. Prodali naj bi se tudi mestni 
travniki, vredni 6000 gld. V zakup naj bi se 
oddale vse mestne pristojbine (Gefälle'), v ko-
likor se to ni že zgodilo, tako kruharna, solna 
pristojbina, nosilnice in opekarne. Za izvedbo 
tega naj bi se poverila kresija. Sodne takse, ld 
znašajo zdaj 1261 gld 5 kr na leto, naj bi se 
po taksatorjih odvajale v mestno režijo. Veči-
na stranskih dohodkov magistratnega osebja 
naj bi se odpravila. Kot največji nov dohodek 
pa predlaga kresija zvišanje vinskega dača od 
enega pfeniga na krajcar od mere, kar bi vrglo 
najmanj 8000 gld na leto. »S tem bi bile krite 
vse mestne potrebe, plačan bi bil novo predla-
gani magistratni personal in bi še ostal letni 
prebitek, s katerim bi se polagoma odplačevali 
mestni dolgovi.« Če se to ne bi dovolilo, meni 
kresija, da preti glavnemu mestu Ljubljani ne-
izogiben polom.

Graški gubernij je odgovoril 25. okt/obra/ 
1784., izražajoč se zelo pohvalno o poročilu 
kresijskega glavarja, katero je odstopil najviš-
jemu mestu. Do odločitve od tod pa naj kresija 
izvede prodajo mestnih imenj in nepremičnin, 
odnosno njih oddajo v zakup potom dražbe.748

Menda je cesar ukazal novo organizaci-
jo ljubljanskega magistrata 26. febr/uarja/ 
1785.749

# ZAL, Sl ZAL LJU 1, fase. 7.
749 R von Radies, Wissenschaftlicher Bericht, v: MHVK, 1866, str. 33, ki 

pravi, da je tak spis v ZAL, Sl ZAL LJU 489, fase. 77 (zdaj fase. 31 )■
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