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Zgodovinski arhiv Ljubljana izdaja že tretji zvezek študije Vladislava Fabjančiča »Ljubljanski so-
dniki in župani 1269-1820«. Ta zajema čas od mandatnega obdobja 1605/06 do 1649/50. Po prvotni 
zamisli naj bi bil tretji zvezek obsežnejši. Zajemal naj bi čas med letoma 1605 in 1700. Žal se je bilo

V petinštiridesetih letih, kolikor jih zajema tretji zvezek, smo bili priča dokončni zmagi protirefor-
macije, drugi beneški vojni (jeseni 1615), tridesetletni vojni (1618-1648), izbruhu kuge (1654), kmečke-
mu uporu (1655), številnim rabljevim zamahom,... vse to se je dotaknilo tudi prebivalcev Ljubljane.

Mesto Ljubljana je bilo v omenjenem času deležno številnih »lepotnih« popravkov, novih gradenj in 
prenov, ki so jih podpirali tako magistrat kot tudi škofje Tomaž Hren (1597/99-1650), Rinaldo Scarli- 
chi (1650-1640) in Oton Friderik Buchheim (1640-1664). Ljubljana je dobila novo mestno kopališče na 
Starem trgu, opekarno, kruharno, skladišče in nov most, popravila pa je bil deležen tudi rotovž. Leta 
1622 je škof Hren postavil kamnito znamenje (Hrenov križ) ob šempetrskem mostu. Znamenje naj bi 
spominjalo na zmago katoličanov nad protestanti, ki so napadli škofa Hrena ob procesiji na telovo. 
Popravili so tudi šenklavško cerkev in stolp, na novo sezidali kapucinsko cerkev sv. janeza Krstnika, je-
zuitsko cerkev sv. jakoba, avguštinsko (sedaj frančiškansko) cerkev in samostan ter prezidali škofijski 
dvorec. V Dravljah, kjer je kuga pomorila 100 ljudi, je mesto v z.ahvalo, ker je bilo »očuvano« pred črno 
smrtjo, leta 1644 sezidalo cerkev sv. Roka.

Mestno obzidje je v letih 1605-1650 gostilo tudi nekaj imenitnih gostov, jeseni 1608 je bil to nad-
vojvoda Ferdinand H. s spremstvom, ki je kasneje (1614 ) Ljubljančanom dovolil pobiranje dvojne mostni-
ne. Nadvojvoda je prišel v Ljubljano tudi 21. novembra 1616, da bi osebno otvoril deželni zbor, ki je 
razpravljal o vojnih pripravah proti Benečanom. Nekaj let kasneje (1651) je z ladjo z Vrhnike v Ljublja-
no pripotovala tudi nevesta njegovega sina Ferdinanda IH., infmtinja Marija Ana, hčerka Filipa lil.

V tem času so se v mestu dogajale tudi manj prijetne stvari. Ljubljana je sprejela številno vojaštvo 
(1616, 1618), ki je potovalo na bojna polja. Leta 1622 jo je stresel močan potres, pretresla pa jo je tudi 
kmečka vstaja leta 1655, ki se je sicer začela na južnem Štajerskem, a se je nato močno razširila po 
slovenskem ozemlju. Ljubljana se je zaradi nje soočala z ostrimi varnostnimi ukrepi (nabava smodni-
ka za obrambo, mestna straža podnevi in ponoči, pregledi orožja, zbor meščanstva), po njenem koncu 
pa je prevzela nekaj kmetov in kolovodij ter jih do obsodbe zaprla na gradu. Zadnje dejanje vstaje je 
sledilo 27. novembra, ko so v Ljubljani z mečem usmrtili Jurija Levca, ga razčetverili in kose trupla 
obesili ob štirih cestah.

Tretji zvezek Fabjančičeve študije obsega drugo knjigo njegovega rokopisa »Zgodovina ljubljanskih 
sodnikov in županov« (jvl. 591-559). Tudi tokrat je v zvezku objavljeno besedilo izvoda s signaturo 
ZAL, LjU 546, Sodniki in župani 1269-1820, čitalniški izvod (arhivska enota 71). Tekst je dopolnjen 
s pripisi, ki jih najdemo v drugem izvodu s signaturo ZAL, LjU 546, Sodniki in župani 1269-1820 
(arhivska enota 66, škatla 6 a). V tekstu so uporabljene listine in drugo gradivo, ki ga hranijo Ar-
hiv Republike Slovenije (AS), Zgodovinski arhiv Ljubljana (ZAL) in Nadškofijski arhiv Ljubljana 
(NŠAL). Pri objavi rokopisa smo se držali že uveljavljenih načel, ki so veljala pri objavi prvega in dru-
gega zvezka. Vse opombe smo preverili, jih dopolnili in poenotili. Dodatke k Fabjančičevim opombam 
in nove opombe smo označili z zvezdico (*), Fabjančičeve navedke, ki jih ni bilo mogoče preveriti, pa s 
posebnim znakom (#).

Redakcijo Fabjančičevega rokopisa sta opravila Barbara Žabota, ki je izbrala tudi slikovno gradi-
vo, in dr. Damjan Hančič.

Zahvaljujemo se arhivskim delavcem v Arhivu Republike Slovenije, Zgodovinskem arhivu Ljublja-
na in Nadškofijskem arhivu Ljubljana za vso izkazano pomoč. Posebna zahvala gre na tem mestu dr. 
Emi Umek, ki je s številnimi nasveti pomagala razrešiti nekatere nejasnosti.
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Historical Archive Ljubljana is now publishing thè third volume ofthe study by Vladislav Fabjan-
čič »Ljubljana judges and Mayors 1269-1820«. It covers the period from the 1605/06 term ofoffice to 
1649/50. The original idea had been for the third volume to be more extensive, covering the period from 
1605 to 1700. Unfortunately, because of the amount of material, it had to be restricted to a shorter 

period this time, too.
The fortyfive years covered by the third volume saw the victory of the Counter-Reformation, the se- 

cond Venetian War (autumn 1615), the Thirty Years War (1618-1648), an outbreak ofplague (1654), 
a peasant’s revolt (1655), numerous useful advances etc., all of which also touched the inhabitants 
ofLjubljana.

The City of Ljubljana itself received numerous »beautifications« in this period, new buildings and 
renovations, which were supported by both the Magistrat and Bishops Tomaž Hren (1597/99-1650), 
Rinaldo Scarlichi (1650-1640) and Oton Friderik Buchheim (1640-1664). Ljubljana gained a new 
city baths in Stari trg a brickworks, bakery, warehouse and new bridge, and thè Town Hall was 
also repaired. In 1622, Bishop Hren erected a stone monument (Hren’s Cross) by Šempeter bridge. 
The monument commemorated the victory of the Catholics over the Protestants, who attacked Bishop 
Hren during thè procession of thè body. St. Niklas church and tower were also repaired, the Capuchin 
Church of sv. janez Krstnik (St. John the Babtist), the Jesuit church of sv. Jakob (St. James) and the 
Augustine (then Franciscan) church and monastery were all rebuilt and additions were made to the 
Bishop 's Palace. In Dravlje, where the plague killed 100 people, in 1644 thè city built the church of sv. 
Rok (St. Rochus) in gratitude for having been »saved« from the black death.

Thè city walls also hosted some eminentguests between 1605 and 1650. In 1608, it was Archduke 
Ferdinand //, with his retinue, who later allowed Ljubljana to collect a double bridge toll. The Archduke 
carne to Ljubljana again on 21 November 1616, in order personally to inaugurate the provincial assem- 
bly, which debated military preparations against thè Venetians. Some years later (1651), thè bride of 
his son, Ferdinand III, thè Infanta Maria Anna, daughter of Philip Ul ofSpain, travelled by boat from 
Vrhnika to Ljubljana..

Less pleasant things also occurred in thè city during this time. Ljubljana received numerous soldiers 
(1616, 1618) on their way to the battlefield. In 1622, thè city was shaken by a powerful edrthquake, 
and it was also shaken by the peasant’s revolt of 1655, which began in southern Styria and then 
spread strongly throughout Slovene lands. Because of this revolt, Ljubljana was faced with strict Secu-
rity measures (purchase ofgunpowder för defence, a city guard day and night, reviews of weapons, 
citizens ’ assembly) and, after its end, some of the peasants and ringleaders were taken and imprisoned 
in the castle until they were sentenced. The final act of thè revolt followed on 27 November, when Jurij 
Levee was put to death by thè sword, quartered and thè parts of his body hung beside the föur main 
roads.

The third volume of Fabjančiči study includes thè second hook ofhis manuscript »History of Lju-
bljana Judges andMayors« (fol. 591-559). This time, too, the textof the copy markedZAL, LJU546, 
Judges and Mayors 1269-1820, reading room copy (archive unit71) is published in thè volume. The text 
is supplemented with postscripts found in the second copy, marked ZAL, LJU546, Judges and Mayors 
1269-1820 (archive unit 66, box 6 a). Documents and other material used in the text are stored by the 
Archive of thè Republic of Slovenia (AS), Historical Archive Ljubljana (ZAL) and the Archdiocesan 
Archive Ljubljana (NŠAL). In publishing the manuscript, we have retained the principies thatapplied 
in publication of the first and second volumes. We have checked all thè notes, and supplemented and 
unified them. We have marked additions to Fabjančiči notes and new notes with an asterisk (*), and 
Fabjančiči quotations that we were unable to check with a hatch mark (#).

Fabjančiči manuscript was edited by Barbara Žabota, who also chose the illustrative material, 
with the assistance of Dr. Damjan Hančič.

We are grate fu! to the archive staff at the Archive of thè Republic ofSlovenia, Historical Archive 
Ljubljana and the Archdiocesan Archive Ljubljana frali their help. Special thanks are due to Dr. Ema 
Umek who, on numerous occasions, contributed her advice to thè solution of various obscurities.





EINFÜHRENDE ERLÄUTERUNGEN
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Barbar a  Žabota

Übersetz ung : Wolfgang  Zitta
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Das Historische Archiv Ljubljana hat bereits den dritten Band der Studie „Die Richter und Bürger-
meister von Ljubljana 1269-1820“ von Vladislav Fabjančič herausgebracht. Der vorliegende Band um-
fasst die Zeit von 1605/06 bis zur Amtsperiode 1649/50. Er war ursprünglich um fangreicher geplant 
und sollte den Zeitraum von 1605 bis 1700 umfassen. Leider musste man sich aufgrund des zu großen 
Umfangs auch diesmal auf einen kürzeren Zeitabschnitt beschränken.

In den 45 Jahren, die der vorliegende Band umfasst, sind wir Zeugen des endgültigen Sieges der Ge-
genreformation, des 2. venezianischen Krieges (.Herbst 1615), des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648), 
des Ausbruchs der Pest (1654), des Bauernaufstands (1655), zahlreicher Exekutionen von Scharfrich-
tern ... Von all diesen Ereignissen waren auch die Bewohner von Ljubljana berührt.

Die Stadt Ljubljana erlebte in der genannten Zeit zahlreiche „Schönheitsreparaturen“, Neubauten 
und Renovierungen, die sowohl vom Magistrat als auch von den Bischöfen Tomaž Hren (1597/99-1650), 
Rinaldo Scarlichi (1650-1640) und Oton Friderik Buchheim (1640- 1664) gefördert wurden. Ljubljana 
erhielt ein neues Stadtbad auf dem Alten Platz, eine Ziegelei, eine Brotfabrik, ein Lagerhaus, eine neue 
Brücke, und auch das Rathaus wurde renoviert. 1622 ließ Bischof Hren bei der Sempeter-Brücke ein stei-
nernes Mal (Hren-Kreuz) errichten. Das Kreuz sollte an den Sieg der Katholiken über die Protestenten 
erinnern, die ihn bei einer Fronleichnamsprozession angegriffen hatten. Man renovierte auch die Niko-
lauskirche und den Glocken turm, erbaute die Kapuzinerkirche St. johannes der Täufer, die jesuitenkirche 
St. jacobus und die Augustiner- (jetzt Franziskaner)kirche mit dem Kloster, und das Bischofspalais 
wurde umgebaut. Im Vorort Dravlje, wo die Pest 100 Menschen dahinraffte, erbaute die Stadt 1644 zum 
Dank dafür, dass sie vor dem schwarzen Tod verschont worden war, die Kirche St. Rochus.

In den jähren 1605-1650 weilten in der Stadt auch einige vornehme Gäste. Im Herbst 1608 war samt 
Gefolge Erzherzog Ferdinand 11. zu Besuch, der später (1614) den Laibachem die Einhebung eines dop-
pelten Brückenzolls gewährte. Der Erzherzog hielt sich auch am 21. November 1616 in Ljubljana auf 
um persönlich den Landtag zu eröffnen, der über die Kriegsvorbereitungen gegen Venedig debattierte. 
Einige Jahre später (1651) reiste auch die Braut seines Sohnes Ferdinand Hl., Maria Anna, die Tochter 
Philipps 111. von Spanien, per Schiff aus Vrhnika an.

In dieser Zeit trugen sich in der Stadt auch weniger erfreuliche Dinge zu. In Ljubljana waren zahlrei-
che Soldaten stationiert (1616, 1618), die von hierin den Krieg zogen. 1622 wurde die Stadt von einem 
starken Erdbeben und 1655 auch von einem Bauernaufstand erschüttert, der zwar in der Südsteiermark 
begann, sich aber dann im slowenischen Gebiet vehement ausbreitete. Ljubljana musste deshalb strenge 
Sicherheitsmaßnahmen tre ffn (Beschaffung von Schießpulver zur Verteidigung, Stadtwache rund um 
die Uhr, Waffenkontrollen, Bürgerversammlung) und ließ nach dem Ende des Aufstands einige Bauern 
und Anführer bis zu ihrer Verurteilung ins Burgverlies sperren. Der Schlussakt des Aufstands erfolgte 
am 27. November, als in Ljubljana jurij Levee enthauptet, gevierteilt und die Leichenteile an vier Straßen 
aufgehängt wurden.

Der vorliegende Band von Fabjančičs Studie umfasst das zweite Buch seiner Handschrift „Die 
Geschichte der Richter und Bürgermeister von Ljubljana“ (fol. 591-559). Auch diesmal ist der Text 
der Ausgabe unter der Signatur ZAL, LJU 546, Richter und Bürgermeister 1269-1820, Leseausgabe 
(Archiveinheit 71) veröffentlicht. Der Text wurde noch durch Nachträge ergänzt, die in der zweiten 
Ausgabe unter der Signatur ZAL, L/U 546, Richter und Bürgermeister 1269-1820 (Archiveinheit 66, 
Schachtel 6a) zu finden sind. Verwendet wurden Urkunden und sonstiges Archivgut, das im Archiv der 
Republik Slowenien (AS), im Historischen Archiv Ljubljana (ZAL) und im Erzbischöflichen Archiv 
Ljubljana (NŠAL) verwahrt wird. Bei der Veröffentlichung der Handschrift haben wir uns an die 
schon bewährten, bei der Veröffentlichung des ersten und zweiten Bandes angewandten redaktionellen 
Grundsätze gehalten. Sämtliche Anmerkungen wurden geprüft, ergänzt und vereinheitlicht. Die Zusät-
ze zu Fabjančičs Anmerkungen und neue Anmerkungen wurden mit * und Fabjančičs Zitate, die nicht 
geprüft werden konnten, mit # gekennzeichnet.

Die Redaktion von Fabjančičs Handschrift besorgte Barbara Žabota, die mit Unterstützung von 
Dr. Damjan Hančič auch das Bildmaterial auswählte.

Wir danken den Archivaren des Archivs der Republik Slowenien, des Historischen Archivs Ljublja-
na und des Erzbischöflichen Archivs Ljubljana für die gewährte Unterstützung. Besonderer Dank gilt 
an dieser Stelle Dr. Ema Umek, die mit zahlreichen Ratschlägen zur Klärung mancher Unklarheiten 
verholfen hat.
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FABJANČIČ

Vladislav Fabjančič, 
Zgodovina ljubljanskih 
sodnikov in županov 
1 269-1820, 3. zvezek, 
Župani in sodniki 
1605-1650.

VALVASOR
Johann Weikhard Valvasor, 
Die Ehre dess Hertzogthums 
Crain, knjiga XI, str. 
702-703.

HITZINGER
Peter Hitzinger,
Zur Reihenfolge der
Stadtrichter und
Bürgermeister von Laibach, 
MHVK 20, 1865, str.
119-120.

MIHAEL PREISS
1605/06
JOŽEF MOHORČIČ
1605/06

MICHAEL PREIß
1605
HANNS MACHORTSCHITZ
1605

MIHAEL PREISS
1606/07
JANEZ KUMBERGER
1606/07

MICHAEL PREIß 
1606
HANNS KHUMBERG
1606

JANEZ VODOPIVEC
1607/08 
vice-župan JANEZ
KRSTNIK GHIDINELLI
AHAC AMŠEL (Amschl)

1607/08

HANNS VODAPIVITZ 
1607

ACHATZ AMSCHEL
1607

JANEZ SONCE
1608/09
AHAC AMŠEL
1608/09

HANNS SONZE 
1608
ACHATZ AMSCHEL
1608

JANEZ SONCE
1609/10
GREGOR HLEBANJA
1609/10

HANNS SONTZE 
1609
GREGOR KHLEBAIN
1609

JANEZ KRSTNIK 
GHIDINELLI 
1610/11
ADAM EPPICH
1610/11

JOHANN BAPTISTA 
GIDINELLI
1610
ADAM EPPICH
1610

JANEZ KRSTNIK 
GHIDINELLI 
1611/12
ADAM EPPICH
1611/12

JOHANN BAPTISTA 
GIDINELLI
1611
ADAM EPPICH
1611

JANEZ SONCE 
1612/13
JURIJ UNGER
1612/13

HANNS SONZE 
1612
GEORG UNGER
1612

JANEZ SONCE
1613/14 
vice-župan JANEZ
KRSTNIK BERNARDINI
JURIJ VIDIČ

1613/14

HANNS SONZE 
1613

GEORG VIDITSCH
1613
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FABJANČIČ VALVASOR HITZINGER
JANEZ KRSTNIK 
BERNARDINI 
1614/15
JURIJ VIDIČ
1614/15

JOHANN BAPTISTA 
BERNARDINI 
1614
GEORG VIDITSCH 
1614

JANEZ KRSTNIK 
BERNARDINI 
1615/16
ANDREJ STROBELJ (Strobl) 
1615/16

JOHANN BAPTISTA 
BERNARDINI 
1615
ANDREAS STROPE L
1615

ADAM EPPICH 
1616/17
ANDREJ STROBL
1616/17

ADAM EPPICH 
1616
ANDREAS STROPEL
1616

ADAM EPPICH 
1617/18
JURIJ VIDIČ
1617/18

ADAM EPPICH 
1617
GEORG VIDITSCH
1617

ADAM EPPICH 
1618/19
JURIJ VIDIČ
1618/19

ADAM EPPICH 
1618
GEORG VIDITSCH
1618

•

ADAM WEISS 
1619/20
NIKOLAJ KLAIN
1619/20

ADAM WEIß 
1619
GEORG KLAIN
1619

ADAM EPPICH
1620/21 
vice-župan MIHAEL PREISS
NIKOLAJ KLAIN
1620/21

ADAM EPPICH 
1620

NICOLAS KHLAIN
1620

MIHAEL PREISS
1621/22
GREGOR KUNSTELJ (Khunstl) 
1621/22

MICHAEL PREIß 
1621
GREGOR KHUNSTL
1621

JANEZ KRSTNIK 
BERNARDINI 
1622/23
GREGOR KUNSTELJ
1622/23

JOHANN BAPTISTA 
BERNARDINI
1622
GREGOR KUNSTL
1622

JANEZ KRSTNIK 
VRBEC
1623/24
ABRAHAM DRLJAČ
(Derlatsch)
1623/24
nato KRIŠTOF OTTHO

JOHANN BAPTISTA 
VERBETZ
1623
ABRAHAM DERLATSCH
1623
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FABJANČIČ VALVASOR HITZINGER
JURIJ VIDIČ
1624/25
KRIŠTOF OTTHO
1624/25

GEORG VIDITSCH 
1624
CHRISTOPH OTTO
1624

JANEZ KRSTNIK 
BERNARDINI 
1625/26 
vice-župan JANEZ 
KRSTNIK VRBEC 
KRIŠTOF OTTHO
1625/26

JOHANN BAPTISTA 
VERBETZ
1625

CHRISTOPH OTTO
1625

JANEZ KRSTNIK 
VRBEC 
1626/27
GREGOR KUNSTELJ
1626/27

JOHANN BAPTISTA 
VERBETZ
1626
GREGOR KHUNSTL
1626

JANEZ KRSTNIK
VRBEC
1627/28
GREGOR KUNSTELJ
1627/28

JOHANN BAPTISTA 
VERBETZ
1627
GREGOR KHUNSTL
1627

JANEZ KRSTNIK VRBEC 
1628/29
FORTUNAT JU KAT
1628/29

HANNS BAPTISTA VERBETZ 
1628
FORTUNATUS JUKHATH
1628

HORACIJ CARMINEL 
1629/30
JANEZ CORNIAN
1629/30

HORATIO CARMINELLI 
1629
HANNS CORNION
1629

JURIJ VIDIČ
1630/31
JANEZ CORNIAN
1630/31

GEORG VIDITSCH 
1630
HANNS CORNION
1630

ANDREJ STROBELJ
1631/32
FORTUNAT JU KAT
1631/32

ANDREAS STROPEL
1631
FORTUNATUS JUKHATH
1631

ANDREJ STROBELJ
1632/33
MARKO VIC (Witz, Wütz)
1632/33

ANDREAS STROPEL 
1632
MARX WITZ
1632

ANDREJ STROBELJ
1633/34
MARKO VIC
1633/34

ANDREAS STROPEL
1633
MARX WITZ
1633

KRIŠTOF OTTHO
1634/35
JANEZ HENRIK
WIDERKHER
1634/35

CHRISTOPH OTTO 
1634
HANNS HEINRICH 
WIEDERKEHR 
1634



FABJANČIČ VALVASOR HITZINGER
KRIŠTOF OTTHO 

1635/36
JANEZ HENRIK 
WIDERKHER
1635/36

CHRISTOPH OTTO
1635
HANNS HEINRICH 
WIEDERKEHR
1635

KRIŠTOF OTTHO
1636/37
FRANC CIRIAN
1636/37

CHRISTOPH OTTO
1636
FRANTZ CIRIANI
1636

KRIŠTOF OTTHO 
1637/38
FRANC CIRIAN
1637/38

CHRISTOPH OTTO 
1637
FRANTZ CIRIANI
1637

GREGOR KUNSTELJ 
1638/39 
vice-župan MARKO VIC
MELHIOR ŠTOK

1638/39

GREGOR KHUNSTL 
1638

MELCHIOR STACKH
1638

GREGOR KUNSTL 
1638

MELCHIOR STOCKH
1638

GREGOR KUNSTELJ
1639/40 
vice-župan MARKO VIC
MELHIOR ŠTOK 
1639/40

GREGOR KHUNSTL 
1639

MELCHIOR STACKH
1639

MARKO VIC 
1640/41
JANEZ HENRIK 
WIDERKHER 
1640/41

MARX WITZ 
1640
HANNS HEINRICH
WIEDERKEHR
1640

KRIŠTOF OTTHO
1641/42
JANEZ HENRIK 
WIDERKHER 
1641/42

CHRISTOPH OTTO 
1641
HANNS HEINRICH 
WIEDERKEHR
1641

KRIŠTOF OTTHO
1642/43
FRANC CIRIAN
1642/43

CHRISTOPH OTTO
1642
FRANTZ CIRIAN
1642

KRIŠTOF OTTHO
1643/44
FRANC CIRIAN
1643/44

CHRISTOPH OTTO 
1643
FRANTZ CIRIAN
1643

MARKO VIC
1644/45
LUDOVIK SCHÖNLEBEN
1644/45

MARX WITZ
1644
LUDWIG SCHÖNLEBEN
1644

MARKO VIC
1645/46
LUDOVIK SCHÖNLEBEN
1645/46

MARX WITZ
1645
LUDWIG SCHÖNLEBEN
1645
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FABJANČIČ VALVASOR HITZINGER
MARKO VIC 
1646/47
MARTIN BURJAK
1646/47

MARX WITZ
1646
MARTIN WURIAKH
1646

FRANC CIRIAN
1647/48 
vice-župan LUDOVIK 
SCHÖNLEBEN
JURIJ BERTAŠ (Wertasch) 
1647/48

FRANTZ CIRIAN
1647

GEORG WERTASCH
1647

FRANZ CIRIANI
1647

GEORG WERTOTSCH
1647

LUDOVIK SCHÖNLEBEN 
1648/49
JURIJ BERTAŠ

1648/49

LUDWIG SCHÖNLEBEN 
1648
GEORG WERTASCH
1648

LUDOVIK SCHÖNLEBEN 
1649/50
DOMINIK BROGIOL
1649/50

LUDWIG SCHÖNLEBEN
1649
DOMINICO BRICIOLI
1649

LUDWIG SCHÖNLEBEN 
1649
DOMENICO BROGIOLI
1649



Vladislav  Fabjančič

ZGODOVINA 
LJUBLJANSKIH 

SODNIKOV 
IN 

ŽUPANOV





ZUPANI IN SODNIKI





SODNIKI IN ŽUPANI

Župa n  Miha el  Preis s
Sodn ik  Jožef  Moho rčič

1605/06 1605/06

Pri Valvasorju: župan Mihael Preiss, sodnik 
Janez (napačno!) Machortschitz.

/Mestni/ s/odni/ z/apisnik/ na sv. Jakoba dan 
1605.: Ker ostane na današnji dan mestni sod-
nik doma, sta bila po njega, gospoda Vodopiv-
ca, kot mestnega sodnika, poslana s soglasno 
izvolitvijo dva gospoda iz notranjega sveta, 
kot je običaj, (in sicer) gospod Adam Weyss 
in Jožef Mohorčič. S tema je prišel mestni sod-
nik gospod Janez Vodopivec in odložil sodno 
palico z zahvalo in odpovedjo svoji doslej po- 
sedovani in izvajani sodniški oblasti. Nato se 
mu je gospod župan Mihael Preiss zahvalil v 
imenu č/astitega/ magistrata in sta imenovana 
dva gospoda spremila gospoda mestnega sod-
nika zopet domov.1

ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 18, Knjiga izdatkov 1605, fol. 136,
136'; * ib., škatla 18, 1605, pobotnice (niso oštevilčene), fol. 131,
132', 136, 137, 138, 140, 141.

Preteklega leta so preminili v Bogu gospod 
Jernej Freithofnikh iz notranjega sveta, iz ob-
čine pa Urh Rubida, Jakob Aanbschl in Balta-
zar Tauber. Namesto teh je občina pritegnila 
iz ostalega meščanstva medse: gospoda Andre-
ja Marschalla, Janeza Straussa, Jurija Vidiča 
(Widitsch) in Lovrenca Raisingerja.2

Po izpopolnitvi občine (Gemain) 64-ih mož 
je občina poklicala k sebi osem oseb izmed 
24-ih gospodov zunanjega sveta, in sicer: 
g/ospoda/ Krištofa Vrbca, Janeza Reiserja, Ada-
ma Erbarja, Primoža Legata, Jurija Schwar-
za, Jerneja Maurusa, Martina Groja in Jurija 
Greila.3

Nasprotno pa so ostali zunanji svetniki vze-
li k sebi iz občine: gospoda Andreja Alexandri-
na, Janeza Pfanerja, Matijo Raisingerja, Koci-
jana Tomadca, Gregorja Hlebanjo, Baltazarja 
Stareta, zlatarja Jurija Joachimba in Andreja 
Marschala.4

Nato so gospodje 24-niki vzeli iz notranjega 
sveta gospoda Sebastijana Gastnerja in Adama 
Weissa. Na njuno in na rajn/ega/ Freithofnikha 
mesto pa so prišli v notranji svet: gospod An-

L/eta/ 1605. in 1606. je zidar Abondio de
Donin skoro iznova sezidal mestno kopališče 
na Starem trgu (danes št. 6).1

1 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1605, fol. 1.
2 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1605, fol. 1'.
3 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1605, fol. 1'.
4 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1605, fol. 2.

1



drej Alexandrin, Kocijan Tomadec in Gregor 
Hlebanja.5

24-niki pa pritegnejo in pokličejo v svojo 
sredo iz občine: gospoda Janeza Straussa, Ja-
koba Saluatona in Piera Gaianzelija.6

Potem se je prešlo k volitvi sodnika ter se je 
kot prvi prildjučil bivšemu gospodu mestne-
mu sodniku Janezu Vodopivcu gospod Ahac 
Ambschl.

Občina želi dva druga.
Pri drugi volitvi sta bila predlagana gospod 

Ambrož Scheit in gospod Kocijan Tomadec. 
Občina zahteva dva druga.

Za tretji predlog sta izbrana gospod Jožef 
Mohorčič iz notranjega sveta in gospod Janez 
Krstnik Ghidinelli iz občine.7

Pri tretjem predlogu je hotela občina ime-
ti to dopuščanje (perminenz), da ne bi č/astiti/ 
svet predlagal kandidata iz občine, marveč, da 
bi ga občina sama postavila. Zato so poslali k 
notranjemu svetu gospoda Luko Petka in gos-
poda Jurija Ungerja. Ko pa jim senat ni hotel 
popustiti in se je skliceval na stari običaj, sta-
tute in svoboščine, se je pristopilo k volitvi. Za 
gospoda Ghidinellija je bilo 19 in za gospoda 
Mohorčiča 25 glasov, 25 pa jih ni hotelo gla-
sovati, češ da smejo brez sveta sami postaviti 
kandidata. Med takim hrupom in prepirom je 
svet očital občini njeno obnašanje in ga ozna-
čil takorekoč za upor, one pa, Id prej niso hote-
li glasovati, za rebele in zagrozil, da bo o stvari 
najpokorneje poročal Njegovi knežji svetlosti. 
Nato je ukazal: »Ker č/astiti/ svet ni voljan od-
iti iz mestne hiše brez izvoljenega mestnega 
sodnika, naj torej ne zavlačujejo izvolitve nje-
ga izmed obeh predlaganih gospodov. Jaz, me-
stni pisar, pa imam ukaz, zabeležiti tiste, ki se 
upirajo.«8

Čeprav je to občino vznevoljilo, jo je grožnja 
vendar pripravila do volitve in je bil z večino 
glasov izvoljen za mestnega sodnika gospod 
Jožef Mohorčič, ld je nato prisegel ter sta ga 
svet in občina spremila domov.9

Preiss in Mohorčič sta nato celo poslovno 
leto 1605/06 župan oziroma sodnik.



MIHAEL PREISS je bil najbrž sin kotlarja 
Žige Preyssa, sprejetega med meščane v petek, 
1. aprila 1552.,10 ld se omenja kot notranji 
svetnik v s/odnih/ z/apisnikih/ na Novo leto 
1568. in tudi na sv. Ane dan, 26. julija 1569. 
leta.11 Na Novega leta dan 1570. je bil izvoljen 
za višjega mestnega blagajnika,12 pa je pred 
potekom pol leta umrl, na kar ga je za ostalo 
polovico leta nadomestil Viljem Treiber.13 Ver-
jetno je, da je bila Preissova vdova ona gospa 
Katarina Preiss, ki je 1/eta/ 1600. tožila Janeza 
Sonca za 74 gld,14 in da se je Preissova hči po-
ročila z zlatarjem Adamom Mairom.15 Vdova 
Katarina Preiss se 1599. leta omenja kot sestra 
mestnega svetnika Janeza Pfanerja, Marije Kir-
chberger in Suzane Kunstelj.16 Za upravnika 
Preissove zapuščine je mestni svet postavil Ju-
rija Selebirja in Miho Nučiča.17

10 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 8, 1551-52, fol. 53' (17. april 1551: 
prošnja za sprejem med ljubljanske meščane), 1 38' (1. april 1552: 
sprejem med meščane).

11 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 9, 1568-69, fol. 15 (Novo leto 1568), 

228 (26. julij 1569). V letih 1568-69 se v sodnih zapisnikih še 
večkrat omenja kot notranji svetnik. Glej: ZAL, LJU 488, Cod. I, 
knjiga 9, 1568-69, fol. 27' (6. februar 1568), 44', 51, 52, 63', 
69', 85', 95, 111', 115, 116' (25. julij 1568), 143 (15. oktober 
1568), 231, 231', 235' (8. avgust 1569), 241, 247', 249', 253 
(1 9. september 1 569). Žiga Preyss je bil notranji svetnik tudi v prvi 
polovici leta 1570. Glej: ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 10, 1570, 
fol. 16 (1. januar 1570), 19, 20, 24, 26', 32', 37, 39, 40, 50, 51 
(5. maj 1570), 54 (8. maj 1570).

12 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 10, 1570, fol. 18.
13 Žiga Preyss se zadnjič omenja 8. maja 1570. Glej: ZAL, LJU 488, 

Cod. I, knjiga 10, 1570, fol. 54. Dne 31. julija 1 570 se prvič ome-
nja kot pokojni. Glej: ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 10, 1570, fol. 
106', 107. Sicer pa se kot pokojni Žiga Preyss v sodnih zapisnikih 
omenja še leta 1575. Glej: ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 10, 1570, 
fol. 189' (11. december 1 570); ib., knjiga 11, 1571, fol. 16' (1. 
januar 1571), 29' (19. januar), 33 (22. januar), 48 (2. marec); ib., 
knjiga 1 2, 1575, fol. 87 (6. maj 1575), 95-95' (13. maj), 97(16. 
maj), 103' (3. junij).

14 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 17, 1600, fol. 16.
15 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 11, 1571, fol. 145'.
16 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 16, 1599, fol. 28'.
17 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 11, 1571, fol. 41.
18 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 10, 1570, fol. 180'.
19 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 13, 1587, fol. 49. Celovški vrvar

Leta 1570 se v sodnih zapisnikih omenja 
Andrej Preiss, za katerega je Pavel Mierchfogl 
na ediktnem dnevu za pokojnim Dionizijem 
Staudacherjem vložil zahtevek za izplačilo 33 
gld 1 kr 7 pf.18

/Dne/ 9. nov/embra/ 1587. leta zadobi me-
ščanstvo neki Gašper Preiss, vrvarski pomoč-
nik iz Celovca.19

1. Pečat župana Mihaela Preissa



O Mihaelu Preissu beremo prvikrat v s/od- 
nem/ z/apisniku/ z dne 2. decembra 1594., ko 
povpraša mestni svet zastran dediščine po Sig- 
fridu Serenicu (Seyfridt Serenitz; ta priimek se 
pozneje piše tudi Sernitz). Rečeno mu je bilo, 
naj počaka razprave z brati rajnkega.20 Mihael 
Preiss je namreč takoj po Sereničevi smrti po-
ročil njegovo vdovo Marto in vodil gostilno v 
Sereničevi hiši na Bregu, ki je danes last glav-
ne finančne uprave, št. 6.21 Ze dve leti prej je 
hišo kupil Janez Hofman. Preiss jo je obdržal v 
najemu, ni pa hotel plačevati najemnine in se 
tudi ne izseliti, ko ga je k temu silil Hofman. 
Upal je, da ostane hiša njegova, in se izgovar-
jal, da ne pojde prej ven, dokler njegova že-
na ne dobi od svakov vdovske odpravnine po 
prvem možu. Šele izrecen magistratov ukaz je 
zalegel in se je Preiss v avgustu 1609. preselil 
na komendska tla v Križevniško ulico, kjer je 
danes spodnji del št. 6.22 Tudi tu je vodil kr-
čmo. Kot krčmarja ga navaja tudi vicedomski 
seznam »Specifikacija o dejanju in nehanju seda-
njih notranjih in zunanjih svetnikov«, lei pravi 
zanj: »Mihael Preiss je od 1608. leta meščan in 
špitalski mojster, ld ima posestvo (halt Wierdt- 
schaft) in je tudi vinotok (Weinschenkhj,«23

Kot člana mestnega sveta ga ohranjeni za-
pisniki navajajo šele 1605. leta o sv. Jakobu, 
ko je že župan.24 Zupan je tudi naslednje leto

Gašper Preiss se omenja tudi kasneje, ko mesto Ljubljana pri njem 
naroča različne vrste vrvi. Glej: ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 7, 
Knjiga izdatkov 1590, fol. 62' (mestni blagajnik plača Gašperju 
Preissu 48 kr za »grobo« vrv); ib., škatla 8, Knjiga izdatkov 1 592, 
fol. 66', 67 (tudi tokrat se omenja plačilo vrvi).

20 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 15, 1594, fol. 175'. 
21.* Preiss se omenja v Sereničevi hiši leta 1 599. Glej: ZAL, LJU 488, 

Cod. I, knjiga 16, 1 599, fol. 11.
22 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 21, 1609, fol. 101', 103, 115-115', 

117.
23 AS 1, Vicedomski urad zd Kranjsko, škatla 187 (fase. 1/105), fol. 

(niso numerirani).
24 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1605-06, fol. 1,4', 10, 12, 14', 

16, 18, 19, 23, 24', 26, 31,38, 39, 40', 42, 45, 62, 70, 71', 74', 
76, 79, 80', 81', 82', 85', 104, 107, 112', 121, 126, 128, 129, 
152, 153', 155, 163, 164, 166', 168, 171, 173; ib., Cod. XIII, 
škatla 18, Knjiga izdatkov 1605, fol. 50 (omenja se župan Mihael 
Preiss).



31

1606/07.25 Pozneje je zopet notranji svetnik26 
in l/eta/ 1608. višji špitalski mojster.27 Na sv. 
Jakoba dan 1609. 1/eta/ so ga potisnili nazaj v 
občino.28 L/eta/ 1612. mu je magistrat zapretil 
s kaznijo 100 zlatih dukatov, če v 14 dneh ne 
položi računov o meščanskem špitalu in dru-
gih javnih ustanovah, s katerimi je imel opra-
viti.29 Račune je po daljšem oklevanju in po-
novni grožnji predložil šele 5. junija 1612. in 
plačal primanjkljaj (rest) 203 gld 5 kr 2 pf.30 
L/eta/ 1615. so mu znižali davek za 3 gld,31 v 
ponedeljek, 15. junija 1615. pa mu ukazali, 
da v treh tednih položi »partikularen« račun 
o vsotah, ki jih je za svojega županovanja pre-
jel in izdal »privatnim« v občinskih zadevah, 
in naj se k temu ne da več opominjati.32 Kako 
malo resno so tedaj gledali na take zadeve, ld 
so bile splošen pojav, kaže dejstvo, da so Preis- 
sa l/eta/ 1621. zopet izvolili za župana.33

25 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1606, fol. 178, 181, 185, 187', 

190, 195', 198, 202, 204, 206, 229, 232', 236, 239, 244, 246, 
248, 251'; ib., Cod. XIII, škatla 18, Knjiga prihodkov 1606, fol. 
51'; ib., škatla 19, Knjiga izdatkov 1606, fol. 12, 36', 37, 69. 
Zupan Mihael Preiss je leta 1607 s svojim podpisom potrdil račune 
v Knjigah izdatkov in prihodkov za leti 1602 in 1603- Glej: ZAL, 
LJU 488, Cod. XIII, škatla 16, Knjiga izdatkov 1602, fol. 143 (17. 
maj 1607); ib., Knjiga prihodkov 1602, fol. 99' (17. maj 1607); 
ib., škatla 17, Knjiga izdatkov 1603, fol. 122' (3. julij 1607); ib., 
Knjiga prihodkov 1603, fol. 74' (3. julij 1607).

26 Notranji svetnik je v letih 1 607/08 in 1608/09. ZAL, LJU 488, Cod. 

I, knjiga 20, 1608, fol. 1, 4, 16, 27, 29, 31, 35, 43, 45, 60, 63', 
82, 84, 85, 86, 90, 91, 93, 95, 97', 101, 137, 144, 147', 150 
(25. julij 1608), 162, 165', 168, 170'; ib., knjiga 21, 1609, fol. 1, 
4, 7', 9, 11 ', 13', 15, 17, 29', 32', 38, 47, 51, 90, 97, 103'.

27 Višji špitalski mojster je bil v obdobju 1608/09. Glej: ZAL, LJU 

488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 77' (13. junij 1608), 116' (25. 
avgust), 149 (24. oktober), 155 (14. november); ib., knjiga 21, 
1609, fol. 14 (23. januar 1609), 30 (23. februar), 88 (5. junij).

28 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 21,1 609, fol. 110 (v sodnem zapi-

sniku se omenja kot zunanji svetnik!). * Tega leta se je tožil tudi z 
Gregorjem Rabom, doktorjem medicine. Glej: ZAL, LJU 488, Cod. 
I, knjiga 21, 1609, fol. 78', 85, 86', 92'.

29 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 45.
u ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 61', 68, 88-88'.

31 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 55.
32 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 96-96'.
33 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 35, Knjiga izdatkov 1621, fol. 1 7.
34 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 33, 1619, pobotnica št. 49, fol. 

154-154', 155'.

Med pobotnicami 1619. leta je ohranjena 
njegova prošnja magistratu za spregled dav-
ka. Preiss pravi, da itak plačuje »nemški hiši« 
letno čez osem florenov, zadnja tri leta pa ni 
iztočil nič vina, le kar ga rabi zase. Toži, da je 
kruljav in protinast. Prošnji so ustregli.34



Mihael Preiss je umrl najbrž koncem 1631. 
ali v začetku 1632. leta. Med zapuščinskimi 
inventarji v Arhivu Republike Slovenije je 
popis imovine, ki ga je sestavil Mihael Preiss 
sam, v katerem navaja, da ima hišo v Nemški 
ulici35 z večno kupno pravico za vse potomce 
(prostolastno), od katere se daje najemnina 
križarjem, dalje hišico, pod in dva vrta v Gra-
dišču, Id tudi spada pod križarje. O listinah 
pravi Preiss, da »so bile vse izročene Marti«, ld 
je nemara bila njegova hči. Sam imenuje tudi 
hčer Veroniko. Zadnji datum, ki ga navaja, je 
31. okt/ober/ 1631.36

35 Georg Kozina, Zur Geschichte des deutschen Ritter-Ordens in Kra- 
in, v. MHVK 18, 1863, str. 37.

30 * AS 309, Zapuščinski inventarji, škatla 79 (fase. XXXIV, črka 8 1- 
10), št. 7, Zapuščinski inventar Mihaela Preissa, fol. 5.

37 (513) ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 27, 1651, fol. 179'; Anton 
Kaspret, Aus dem Tagebuche eines krainischen Edelmannes (1606— 
1608), v: MMK 8, 1895, str. 60, 64.

38 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 9, Knjiga prejemkov 1594, fol. 50. 
Glej tudi: ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 15, 1594, fol. 114' (10. 
oktober 1594).

39 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 16, 1599, fol. 93 (izvoljen namesto 
Komarja). Zdravstveni nadzornik za Stari trg je bil že pred tem pa 
tudi leta 1601. Glej: ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 16, 1599, fol. 
76', 77'; ib., knjiga 18, 1601, fol. 8' (8. januar 1601 ).

S/odni/ z/apisnik/ 1651. omenja Janeza 
Preyssa, meščana in ranocelnika v Gradcu, ld 
je zdravil Ljubljančana Andreja Stoka.37

JOŽEF MOHORČIČ, prvotno Mohorič (pi-
san Macharitsch, Machoritsch do 1601. 1/eta/, 
nato Machortschitsch in slično). Že 1594. leta 
se beleži v k/njigi/ p/rejemkov/, da je kupil 11. 
aprila Jožef Mohorič (Mochoritsch) nekaj lesa 
od mestnega blagajnika.38 V s/odnih/ z/apisni- 
kih/ pa je prvi zapisek o njem šele 1599. leta. 
Tedaj je bil v poned/eljek/, 19. jul/ija/ po želji 
sanitarnih provizorjev izvoljen namesto Gre-
gorja Komarja za zdravstvenega nadzornika.39 
Se isto leto izvemo, da je bil lesni trgovec. V 
petek, 10. sept/embra/ 1599. se je namreč Jo-
žef Mohorič (Macharitsch) pritožil magistra-
tu, da mu je mestni blagajnik Blaž Sperg s silo 
odvzel les, ld ga je kupil od Andreja Jagra in 
ga hotel s splavi spraviti v Zagreb. Blagajnik 
pa je izjavil, da mu je tožnikov splavar sam re-
kel, da bosta prišla s tožnikom k njemu in od 
njega kupila lesa za en splav. Navzlic temu sta 
se odpeljala in drugod nakupila les. Kot je po-
tem splavar sam povedal, je »plačal drevo po 
5 petakov (Petakhenn). Takpredkup (fiirkhauff)
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pa ni dovoljen in je doslej vedno veljalo, da se 
ves les na vodi pokupi samo za slavno mesto, 
da je z njim založen mestni blagajnik in me-
stna orožarna; od tod ga potem dobe za gotov 
denar drugi, kolikor ga rabijo.« Svet je sklenil 
zaslišati še splavarja. Kako se je stvar iztekla, 
ni zapisano.40

40 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjigo 16, 1599, fol. 131-131'.
41 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 17, 1600, fol. 25', 50.
42 ZAL,- LJU 488, Cod. I, knjiga 18, 1601, fol. 147, 195, 198, 211, 

314.
43 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 17, Knjiga izdatkov 1603, fol. 12.
44 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1605-06, fol. 3-3', 4', 10, 12, 

14', 16, 18, 24', 26, 27, 30, 31, 38, 39, 40', 42, 45, 60', 61,62, 
69, 70, 71', 74, 74', 75, 76, 78, 79, 81', 82', 85', 99', 104, 107, 
112', 121, 126, 134, 141, 153, 153', 155, 161, 163, 168, 171, 
1 73. Pred izvolitvijo za mestnega sodnika se Mohorčič omenja kot 
notranji svetnik. Glej: ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1605, fol. 
1, 2'.

45 ZAL, LIU 488, Cod. I, knjiga 19, 1606, fol. 202, 206, 207', 211', 
236, 242, 248, 250; ib., knjiga 20, 1608, fol. 1, 4, 7, 11, 12, 16, 
17, 19, 22, 23, 25, 27, 31, 35, 40, 45, 50, 52, 56, 58, 67', 69', 
73, 77', 82, 85, 86, 90, 91, 93, 95, 97', 101, 102', 104, 115, 
117, 131', 136, 142, 147', 153, 156, 158, 161, 165', 170'; ib., 
knjiga 21, 1609, fol. 1,4, 7', 9, 10, 25, 34', 43, 47, 51, 61, 83, 
86, 88, 93', 97, 99, 101, 103', 106, 108, 111, 117, 130, 131, 
132, 136; ib., knjiga 22, 1612, fol. 1, 4', 9, 21', 3371, 36, 38, 
43', 53,57, 59, 78', 80', 87', 101, 115 (fol. 117, dan sv. Jakoba, 
25. julij 1612, Mohorčič se ne omenja več med notranjimi svetniki); 
ib., knjiga 23, 1615, fol. 18 (26. januar 1615), 19, 21', 24', 29', 
40, 44', 46, 66, 81, 83', 84', 89, 92, 97, 107, 134'.

46 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 1, 12', 29', 49', 83, 
107-107', 116, 118, 119, 139, 149', 156'; ib., Cod. XIII, škatla 
1 8, Knjiga izdatkov 1 605, fol. 233'; ib., škatla 20, Knjiga izdatkov 
/II/ 1607, fol. 14'; ib., škatla 21, Knjiga izdatkov 1608, naslovnica 
in fol. 215; ib., Knjiga prihodkov 1608, naslovnica.

47 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 883, Zapisniki deželne-
ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1 607-1611], knjiga 9, 
fol. 629.

Mohorčičeva kariera v mestnem zastop-
stvu je potekala tako, v kolikor se da razbra-
ti iz ohranjenih zapisnikov: v poned/eljek/, 
6. nov/embra/ 1600. je bil po Leberwurstovi 
smrti imenovan Jožef Mohorič (Machoritsch) 
v petčlanski odbor računskih komisarjev,41 na 
sv. Jakoba dan 1601. leta je bil izvoljen za zu-
nanjega svetnika,42 1/eta/ 1603. je nižji mestni 
blagajnik,43 na sv. Jakoba dan 1605. je pod 
opisanimi okoliščinami izvoljen za mestnega 
sodnika.44 Od 25. julija 1606. pa najbrž nepre-
trgano do sv. Jakoba 1612. leta je notranji svet-
nik, enako v obdobju 1614/15,45 1/eta/ 1608. 
tudi višji mestni blagajnik.46 /Dne/ 1. aprila 
1610. je kot županov namestnik zastopal po-
leg sodnikovega namestnika Adama Eppicha 
ljubljansko mesto na deželnem zboru.47 Pri



volitvah 25. jul/ija/ 1612. je bil potisnjen med 
novotrške Občinarje,48 vendar ga vidimo še 5. 
marca 1615. med devetimi zastopniki ljub-
ljanskega mesta, podpisniki listine, s katero 
se rešujejo spori z nemškim viteškim redom.49 
Sicer pa je njegov temperament že prej izzval 
veliko nasprotovanj v mestnem svetu, kakor 
kažejo tele zgodbe:

48 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 118.
49 Franz Komatar, Das Laibacher Privilegienbuch, v: MMK 16, 1903, 

str. 165.
50 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 73.
51 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 127'-128, 139; ib., 

Cod. XIII, škatla 21, 1608, pobotnica št. 78, fol. 175-175', 176' 
(njegova lastnoročno napisana prošnja je ohranjena med pobotni-
cami iz leta 1608).

/Dne/ 30. maja 1608. se je Jožef Mohorčič 
izpovedal pred mestnim svetom, da se je prej-
šnji dan sprl z Jurijem Ungerjem (poznejšim 
sodnikom) in da sta žalila drug drugega. Za-
to ne bo prihajal na seje, dokler se zadeva ne 
uredi. Magistrat je prepir z lepa poravnal in 
sta oba morala drug drugega prositi za odpu-
ščanje. Za kazen je ostal Mohorčič tri dni na 
rotovžu, Ungar pa v Špitalskem stolpu »v po-
korščini«.50 51

Dobre tri mesece potem - okoli 10. sept/em- 
bra/ - je prišlo do vse hujše afere z Janezom 
Cornionom, ld je pozneje tudi postal mestni 
sodnik. Mohorčič namreč ni držal Cornionu 
besede glede prodaje nekega vina. Zato je pri-
šlo v Mohorčičevi hiši na Bregu med njima do 
ostrega prepira in pretepa, ld ga je po lastnem 
priznanju začel Mohorčič. Pognal je Cornio- 
na skozi vrata, mu grozil z nožem (den Palasch 
entblest) in ga še pozneje motil. Pregrešil pa se 
je Cornion, ker ni iskal pravice najprej pri ma-
gistratu, marveč izzival Mohorčiča na pretep 
pred njegovo hišo kot kak »samski potepuh« 
in se tudi na razpravi na rotovžu vedel surovo. 
Zatorej je sklenil magistrat, da kaznuje oba: 
Mohorčič ostane na rotovžu dokler ne plača 
100 dukatov v zlatu, Cornion pa v stolpu na 
Pisanih vratih do plačila 25 zlatih dukatov. 
Mohorčič je res sedel osem dni na rotovžu ob 
kruhu in vodi in tudi položil 100 zlatih duka-
tov.5'

Na naslednji seji mestnega sveta v pone- 
d/eljek/, 22. sept/embra/ je Mohorčič ustno 
prosil, da bi mu kazen znižali. Odgovor je bil 
trd in neizprosen: ne! Razkačeni Mohorčič se 
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je odpovedal mestnemu svetništvu in celo za-
vrgel svojo meščansko pravico.52

52 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 128'.
53 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 130-131.
54 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 131'.
55 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 142.

V petek, 26. sept/embra/ se je zbralo poleg 
županovega namestnika Gregorja Hlebanje in 
sodnika Ahaca Amšla pet notranjih in rekord-
no število 17 zunanjih svetnikov, da sodijo 
o Mohorčičevi pismeni prošnji, naj »se mu 
1. zniža kazen 100 zlatih dukatov, 2. odpu-
sti njegovo besedičenje v ponedeljek, ko se je 
Odpovedal časti (višjega) mestnega blagajnika 
in meščanski pravici, 3. primora Cornion, da 
žalitve ali dokaže ali pa javno prekliče.« Svet 
je sklenil, da se prepir med obema ex officio 
ustavi in se jima pod kaznijo 200 zlatih duka-
tov prepove, da bi ga še kdaj načenjala. Doslej 
naložena in že plačana globa 100 dukatov pa 
ostane v veljavi. Mohorčič naj do konca me-
seca zaključi račune, jih prinese na rotovž, 
primanjkljaj - kako samo po sebi umevno, da 
bo tudi pri Mohorčiču primanjkljaj, kakor pri 
večini mestnih blagajnikov! - čim prej poravna 
in opusti sleherno meščansko obrt.

Nato je Mohorčič prosil za milost, da mu 
puste meščanstvo in druga mesta. Magistrat 
je ostal pri svojem sldepu. Ko pa je ponovno 
stopil naprej in zabožjo voljo in zaradi posled-
nje sodbe milo prosil, naj ga puste pri njegovi 
prejšnji digniteti, se mu je spričo njegovega ta-
ko velikega ponižanja ustreglo tako, da »mo-
ra prositi magistrat za odpuščanje za grešene 
lahkomiselnosti glede odpovedi meščanstva in 
se v bodoče česa takega popolnoma vzdržati, 
ker sicer izgubi ne samo meščanstvo, marveč 
bo zraven še resno kaznovan.«53

Mohorčič se je po pomilostitvi udeležil že 
prve naslednje seje v petek, 3. okt/obra/ kot 
notranji svetnik in blagajnik,54 v poned/eljek/, 
10. okt/obra/ pa tudi njegov tedaj pomirjeni 
partner, zunanji svetnik Cornion.55

V petek, 9. jan/uarja/ 1609. je razpravljal 
magistrat o Mohorčičevi pismeni prošnji, naj 
mu vrne že vplačano globo 100 zlatnikov, in 
sklenil, »da se mu spričo njegove tako velike 
prošnje in izkazane pokorščine spregleda po-
lovica.« Ta prošnja se je, kot že rečeno, ohra-
nila. Podpisana je »gehorsamber mit Burger Jo:
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Mohartschitz«.56 V poned/eljek/, 26. okt/obra/ 
istega leta pa so mu odbili ponovno prošnjo, 
naj bi mu odpustili še ostalo polovico.57

56 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 21, 1609, fol. 5'; * ib., Cod. XIII, 
škatla 21, 1608, pobotnica št. 78, fol. 175-175', 176'.

57 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 21, 1609, fol. 136'.
58 ZAL, LJU 488, Cod. XVII, škatla 429, knjiga 1, Davčna knjiga 

1600-03, fol. 27.
59 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 18, 1601, fol. 69'-70.
60 ZAL, LJU 488, Cod. XVII, škatla 429, knjiga 1, Davčna knjiga 

1600-03, fol. 26'.
61 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 4O'-41.
62 ZAL, UU 488, Cod. XVII, škatla 429, knjiga 1, Davčna knjiga 

1600-03, fol. 43.
63 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 18, 1601, fol. 71, 78-78'.
64 AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, škatla 187 (fase. 1/105), fol. 

(niso numerirani).

Jožef Mohorčič je imel hišo na Bregu, na vo-
galu poznejše Zoisove palače, danes št. 20, ld 
je nastala iz prvotnih šestih hiš. Hišo je Mo-
horčič kupil od dedičev po predikantu Janezu 
Tulščaku in se že v prvi ohranjeni davčni knji-
gi, tisti iz l/eta/ 1600, beleži kot njen lastnik.58 
Hiša je bila otvorjena Mohorčiču v petek, 16. 
marca 1601.59 L/eta/ 1602. pa je kupil od Aha-
ca Amšla, trgovca in bivšega mestnega sodni-
ka, še drugo hišo na Bregu, nekoč last laškega 
trgovca Jurija Spadona, danes št. 16.60 Amšel 
je Spadonovo hišo okoli 1609. 1/eta/ prodal in 
tudi otvoril najprej tržaškemu trgovcu Justu 
Marelliju (Moreli), ld pa hiše ni plačal in tudi 
na ponovne citacije ni prišel v Ljubljano. Zato 
je Amšel izposloval, da se je hiša 16. marca 
1612. najprej otvorila njemu samemu kot pra-
vi zalog (für Pfandt), na kar jo je še na isti seji 
sam otvoril Jožefu Mohorčiču.61 Slednji je do 
preselitve na Breg imel lastno hišo v današnji 
Florijanski ulici (št. 5).62 To hišo je zamenjal s 
Tulščakovo na Bregu. V petek, 16. marca 1601. 
leta mu je Jakob Tulščak otvoril svojo hišo na 
Bregu s tem, da je Mohorčič doplačal 400 gld, 
nato je še isti dan otvoril Mohorčič svojo hišo 
»na Starem trgu« Jakobu Tulščaku, ta pa takoj 
Žigi Židanku (Seidenekh).63 Tudi v Trnovem je 
imel Mohorčič svet, na katerem je stala hišica 
med dan/ašnjima/ št. 19 in 21 v Cerkveni ulici. 
To hišo so pred letom 1802. podrli in napravili 
ulice, sedaj Pri brvi.

V seznamu mestnih svetnikov iz pribl/ižno/ 
1608. l/eta/ se označuje Jožef Mohorčič »kot 
gostilničar, vinotok in trgovec«.64 Gostilna je 
bila na vogalu Križevniške ulice in Brega.



/Dne/ 29. sept/embra/ 1613. l/eta/ sta Janez 
Danijel pl. Wernegkh in njegova mati Felici-
tas, rojena Raumbschüssl, prodala Mohorčiču 
grad Turen v Litiji. Pri kupčiji pa ni ostalo in 
je Mohorčič že čez dva dni prepustil grad Kri-
štofu Wagnu, ld je imel kot »bližnji sorodnik« 
prejšnjega lastnika prednost prvokupa.65 Bolje 
mu je uspelo čez dve leti. /Dne/ 24. sept/embra/ 
1615.66 je kupil od krškega škofa Janeza Jakoba 
grad in trg Mokronog na Dolenjskem,67 ki ga 
je obdržal do svoje smrti v aprilu ali maju na-
slednjega 1616. leta. Za njim je postal gospod 
v Mokronogu njegov zet Anton Neapolitan. O 
mokronoški graščini je v zvezi z Mohorčičem 
tale zapisek v m/estnem/ s/odnem/ z/apisniku/:

65 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Lay-
bach 1689, XI. knjiga, str. 343.

66 (514) Valvasor navaja napačno letnico 1616. Glej: Johann We-
ikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Laybach 1689, 
XI. knjiga, str. 395.

67 Peter Hitzinger, Auszug aus dem Archiv des Marktes Nassenfuß, v: 

MHVK8, 1853, str. 19.
68 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 80'.
69 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 86-87'.
70 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1606, fol. 150, 153.
71 Walter Šmid, Über den Ursprung der krainischen Volkstracht, v:

Corniola 2, 1909, str. 40.

V poned/eljek/, 14. marca 1616. je Jurij Warl 
kot opolnomočenec gospodov Pavla Pestaluz- 
za in Timoteja Schwarza, trgovcev na Dunaju, 
prišel pred mestni svet z naslednjo prošnjo: 
gospod Jurij Schniderl (ali Schinderl), trgo-
vec v Gradcu, jima dolguje 2900 ren/skih/ gld. 
Schniderl pa je bil večkrat in nedavno že zopet 
izgnan iz knežjih dežel. Zato je malo upanja, 
da bi se prišlo do njegovega denarja. Dunaj-
ska trgovca sta zvedela, da mu bo gospod Jo-
žef Mohorčič za kupljeno gospoščino (Herr-
schaft) Mokronog, na katero so bile nakazane 
Schniderlove terjatve napram knežji svetlosti, 
v kratkem odštel vsoto denarja. Magistrat naj 
izplačilo ustavi, dokler ne bo Schniderlov dolg 
poravnan. Mestni svet je prošnji ustregel.68

Jožef Mohorčič, lei je umrl najbrž v marcu 
1616. - v s/odnem/z/apisniku/ 6. aprila 1616.69 
se imenuje »pred kratkim umrli« - je bil dva-
krat poročen. Prva žena je tista »gospa Uršula 
Mohorčič«, ki ji je magistrat 28. aprila 1606. 
ukazal, da mora v 14 dneh poravnati Pavlu 
Wassermanu terjatev v iznosu 54 gld 10 kr 2 
pf.70 O Urši Mohorčič, rojeni Hofman, poroča 
Walter Šmid71 v članku o nastanku kranjske



narodne noše. Z Uršo je imel Mohorčič nekaj 
otrok, Id se imenoma ne navajajo. Hči Marija 
se je I. jun/ija/ 1614. omožila v Šenldavžu z 
Italijanom Antonom Neapolitanern,72 druga 
pa morda z laškim veletržcem z žitom in vi-
nom Angelom della Porta. Vsekakor je v ime-
nu Mohorčičevih dedičev do konca 1618.1/eta/ 
kril od obeh hiš davek Neapolitan,73 ld plača za 
Spadonovo hišo še 5. dec/embra/ 1619.,74 po-
tem pa 5. dec/embra/ 1622. enako vsoto Sonce 
kot jerob.75 Z 1/etom/ 1624. je vpisan kot la-
stnik te hiše že Gregor Rotar (Rotter).76 Angelo 
della Porta biva v drugi Mohorčičevi hiši, Id se 
vse do 1630. leta beleži kot last Mohorčičevih 
dedičev, in plačuje hišni davek po 8 gld, po-
vrh pa še znatne vsote od trgovine, tako I/eta/ 
1622. kar 80 gld. Od 1631. do 1633. je Angelo 
della Porta vpisan tudi kot formalni lastnik te 
hiše (Breg 20).77

72 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, prva knjiga (1605- 
1632), fol. 68.

73 ZAL, LJU 488, Cod. XVII, škatla 430, knjiga 5, Davčna knjiga 
1616-18, fol. (niso numerirani).

74 ZAL, UU 488, Cod. XVII, škatla 430, knjiga 6, Davčna knjiga 
1619-21, fol. (niso numerirani).

75 ZAL, UU 488, Cod. XVII, škatla 430, knjiga 7, Davčna knjiga 
1622-23, fol. (niso numerirani).

76 # ZAL, LJU 488, Cod. XVII, škatla 431, knjiga 8, Davčna knjiga 

1 623 (tega podatka ni v davčni knjigi).
77 ZAL, LJU 488, Cod. XVII, škatla 433, knjiga 14, Davčna knjiga 

1630, fol. 84'; ib., knjiga 15, Davčna knjiga 1631, fol. (niso nu-
merirani); ib., škatla 434, knjiga 17, Davčna knjiga 1633, fol. (ni-
so numerirani).

78 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 136'.
79 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 230, 233'.

Zet Anton Neapolitan ni ravnal posebno 
brižno z Mohorčičevo drugo ženo, vdovo Mari-
jo, in njenim otrokom. Marija je imela tožbo z 
neldm Danijelom Schwizerjem, o kateri čitamo 
prvič v s/odnem/ z/apisniku/v četrtek, 23. jun/i-
ja/ 1616.78 Schwizer je obdolžil Mohorčičlco, 
da ga je očrnila pri že imenovanem Schniderlu, 
ki je zato njega, Schwizerja, razglasil za »zanič 
človeka« (für einen Vndichtigen Man), za kar je 
Schniderla tudi tožil. Na Schwizerjevo zahtevo 
in po vicedomovem ukazu je mestno sodišče 
postavilo Mohorčičldno vdovsko odpravnino 
pod zaporo. Mohorčička pa se je pritožila, da 
sta jo Danijel Schwizer in njegova žena zmerja-
la z vlačugo (Juter), ji grozila z nožem, ji hotela 
razpraskati obraz in jo celo ubiti. Pretila sta tu-
di, da jo bosta pognala iz hiše.79 Mestni sodnik 
Strobl je Schwizerja zato ostro posvaril.



V petek, 23. sept/embra/ 1616. je Marija 
Mohorčič dala ugotoviti, da velja zapora le 
odpravnini, ne pa preživnini. Zatorej ji mora 
dajati Anton Neapolitan80 iz Mohorčičevih po-
sestev hranarino zanjo in za otroka.8’ V petek, 
4. nov/embra/ pa se je pritožila, da ji njen po 
polu zet noče ničesar dajati. Neapolitan je iz-
javil, da je Mohorčičevo trgovsko blago prodal 
in izplačal upnike. Če misli vdova, da ima kaj 
dobiti iz Mohorčičevih posestev, naj to do-
kaže z listinami. Kar se tiče otroka, bo imel 
pri njem v Mokronogu primerno in dobro po-
strežbo. Vdova se je pritožila zoper Neapolita-
na in magistrat pri vicedomu, ld je ukazal, da 
se ji mora izkazati pravica. Magistrat je nato 
dvakrat pozval Neapolitana, ki pa ga ni bilo iz 
Mokronoga.82 Konec spora83 ni zabeležen, ker 
od 1617. do 1634. manjkajo zapisniki.

V s/odnem/ z/apisniku/ se v petek, 5. julija 
1616. leta omenja meščanov sin Miha Maharič 
(Michael Macharitsch), puškar, ld se je oženil 
v Radgoni in se želi tam naseliti. Prosi za roj-
stni list. Za jamce, da je zakonski sin, navaja 
med drugimi svojega brata Janeza.84 Ali sta ta 
dva bila kaj v sorodu z Jožefom Mohoričem, 
za to ni podatkov.

80 (515) Mohorčič je v oporoki določil za skrbnika svoja prijatelja 
Janeza Krstnika Vrbca in Andreja Strobla, ki pa skrbništva nista 
prevzela, ker sta imela tožbo z njegovo vdovo in dediči. Glej: ZAL, 
UU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 167-168, 225.

81 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 249.
82 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 263'-264, 265'-266, 

274', 282.
83 Spor med Marijo Mohorčič in njenim zetom Antonom Neapolita-

nern se redno pojavlja v sodnih zapisnikih za leto 1616. Glej: ZAL, 
UU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 88', 89, 93, 93', 94, 95, 
102, 104, 105', 107', 112, 116', 118', 120', 121, 121', 122, 
130, 134', 161', 170, 181, 181', 198, 203', 229, 233,240, 240', 
241, 259', 260.

84 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 141. Mihael Machort-
schitsch se omenja tudi že nekaj let prej, ko je kupil deske. Glej: 
ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 22, Knjiga prihodkov 1609, fol. 
72'.

85 Anton Globočnik, Der Adel in Krain, v: MMK 12, 1899, str. 14.
86 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Lay-

bach 1689, XI. knjiga, str. 343.

H koncu opomnimo, da našteva Globočnik85 
Mohorčiče med Jeran  j sidrni plemiči, ki so za- 
dobili plemstvo že v 16. stoletju. Valvasor pa 
navaja,86 da je grad Turen v Litiji kupil »Herr 
Joseph von Machortschitsch«.



40 KRONIKA

Župan  Miha el  Preiss
Sodnik  Jan ez  ICumbe rge r

1606/07 1606/07

/Mestni/ s/ejni/ z/apisnik/, 13. okt/obra/ 
1606.:2 Škof /Hren/ je zaprosil mestni svet, naj 
da na mestne stroške popraviti šenldavško cer-
kev in stolp, sam pa bo v zvoniku dal napra-
viti uro, ld bo bila četrti, v mestnem stolpu na 
gradu pa bo dal postaviti rog (Hom, neke vrste 
orgel) in ga bo poklonil magistratu. - Sldene se 
popraviti na mestne stroške cerkveno streho, s 
stolpom pa se bo še počakalo.

Ista (Preiss, Khumberg) pri Valv/asorju/.

/Dne/ 24. dec/embra/ 1606. je mestni višji 
blagajnik Kocijan Tomadec izplačal županu 
Mihaelu Preissu župansko plačo v znesku 100 
gld za dve leti in sicer do sv. Marjete bodočega 
1607. leta.87

87 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 19, Knjiga izdatkov 1606, fol. 12.
88 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1606, fol. 173-173'.
89 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1606, fol. 173'-174.

S/odni/ z/apisnik/ na sv. Jakoba dan, 25. jul/i- 
ja/ 1606.: Celotna občina se je sestala zaradi 
izpopolnitve raznih mest in zaradi volitve sod-
nika. Ko je danes gospod mestni sodnik Janez 
Mohorčič po starem običaju ostal doma in ni 
prišel na rotovž, sta bila določena dva gospo-
da iz notranjega sveta in poslana ponj, namreč 
gospod Janez Kumperger in gospod Janez 
Krstnik Vrbec. Ta (t. j. sodnik) je nato prišel 
poleg njiju, vrnil sodno palico in z običajno 
zahvalo odložil svojo sodniško oblast. Po od-
povedi gospoda Jožefa Mohorčiča kot sodnika 
se mu je v imenu č/astitega/ magistrata zahva-
lil za izvrševano sodstvo župan gospod Mihael 
Preiss, na kar sta ga (Mohorčiča) imenovana 
dva gospoda zopet spremila domov.88 89

Nato se je izpopolnila občina in so se me-
sta v svetu zasedla takole: namesto gospoda 
Andreja Alexandrina, ki je v preteklem letu 
preminil v Bogu, in namesto še enega umrle-
ga sta bila sprejeta v občino Jurij Lukhman in 
Sebastijan Liechtenberger. Potem jih je občina 
izmed 24-nikov vzela k sebi osem: gospoda Ja-
neza Pfannerja, Jurija Drumlica, Jakoba Sal- 
vatona, Urha Novaka, Pavla Wolfa, Martina 
Müllnerja, Andreja Aycha. Zato pa so jih zo-
pet 24-niki izbrali osem iz občine medse, in si-
cer: gospoda Jurija Schwartza, Adama Weissa, 
Andriana Sallitingerja, Jurija Vidiča, Lovrenca 
Rasingerja, Sebastijana Gastnerja, Pavla Kho- 

89

Prav tako so 24-niki z redno volitvijo posta-
vili tri iz notranjega sveta v občino, namreč: 
gospoda Jožefa Čavla, Ambroža Scheitta in 
Janeza Krst/nika/ Vrbca. Na njihovo mesto je

2 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1606, fol. 211'-212.
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zopet notranji svet izvolil k sebi tri druge iz-
med 24-nikov, to so: gospod Andrian Sallitin- 
ger, Luka Petek in Sebastijan Gastner. Nato pa 
so 24-niki izbrali k sebi tri druge iz občine: 
gospoda Filipa Lipca (Lipetz), Gašperja Štoka 
(Stakh) in Marka Ankhrista.90

90 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1606, fol. 174-174'.
91 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1606, fol. 174-175.
92 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1606, fol. 175-175'.

Ko so bile na ta način izvršene vse »muta-
tiones« in tudi vsa mesta zasedena, se je nato 
prešlo k volitvi sodnika in so gospodje notra-
njega sveta predložili 24-nikom in občini po-
leg dosedanjega gospoda mestnega sodnika 
Jožefa Mohorčiča še enega in sicer gospoda 
Janeza Vodopivca. Pa se je z večino glasil sldep 
na dva druga. Potem je omenjeni č/astiti/ no-
tranji svet imenoval zopet dva druga, namreč: 
gospoda Janeza Kumpergerja in gospoda Lu-
ko Petka. Nato se je soglasno zaključilo in je 
bil za mestnega sodnika izvoljen gospod Janez 
Kumperger, ld ga je po starem običaju gospod 
mestni pisar namesto in v imenu vse č/astite/ 
občine, toda poleg njih samih, označil in pred-
stavil gospodom notranjega sveta.91

Ko pa se je vse to zgodilo, je gospod Kum-
perger z raznimi opravičili brž odšel z rotovža 
domov. K njemu pa sta bila poslana dva, in 
sicer gospod Jurij Unger in gospod Miklavž 
Khlein z nalogom, da se mora gospod Kumper-
ger pod globo 100 dukatov v zlatu takoj vrniti 
na rotovž pred celotni magistrat, čemur se je 
ta tudi poslušno podvrgel, prišel pred gospode 
in takoj prisegel običajno prisego, na kar so 
ga po vročitvi srebrne sodne palice vsi skupaj, 
kot je navada, spremili k njegovi hiši.92

V petek, 28. julija 1606. leta Gospodovega 
so se sestali gospodje notranjega sveta kakor 
tudi 24-niki in najprej tisti, ld so sicer bili pred 
tem pri 24-nikih, pa so zdaj prišli v notranji 
svet kakor stari svetovalci (Rathsherrn), so se 
na svojo prej položeno prisego zaobljubili ob 
sodniški palici in zanjo (palico) prijeli. Drugi 
gospodje, ld so na novo prišli v svet ali pa tudi 
med 24-nike, so prisegli običajno prisego, ld 
se jim je prebrala. Nato se je izvršila oddeli- 
tev 24-ih gospodov na dva tedna, kakor je to 
videti na za to napravljeni tabeli. Potem so se 
zasedle naslednje službe (Ambter):



pregledniki mesa:
gospod Gregor Hlebanja, gospod Jurij Sch-

warz, Janez Locher, Marko Schneperger, Seba-
stijan Gastner;

krušni nadzorniki:
gospod Janez Krstnik Angelati, Janez Ježko 

(Jeschkho), Jurij Jochann, Pavle Wolff;
pregledniki dimnikov:
na Trgu gospod Urh Novak in Gregor Rai- 

trer;
na Starem trgu g/ospod/ Jernej Pišek in Ja-

nez Asch;
na Novem trgu g/ospod/ Marko Zdražnik in 

Jakob Lecherdt;
v predmestju (oziroma šentjanškem) g/os-

pod/ Jurij Dorn in Gregor Stanežič (Stane- 
schitsch);

pregledniki žita:
poleg gospoda mestnega sodnika sta bila za 

to izbrana g/ospod/ Jurij Unger /in/ g/ospod/ 
Marko Ankhrist.93

93 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 19, 1606, fol. 176-177.
94 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 1 1, 1 571, fol. 66'.
95 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Lay-

bach 1689, XI. knjiga, str. 716.

JANEZ KUMPERGER (Khumperger, izje-
moma Khumberger; Kumberg je kraj v okolici 
Gradca: Kum?) je bil sprejet med ljubljanske 
meščane 9. marca 1571. Iz dostavka pred nje-
govim imenom, ko je bil sprejet za meščana, 
»herrn IChisl«, smemo sklepati, da je bil Kum- 
perger prej podložnik barona Kisla s Fužin.94

Valvasor95 trdi, da je neki N. Khumberger, 
mestni svetnik in odličen gostilničar, l/eta/ 
1569. prvi v Ljubljani začel točiti dolenjca 
(Marchwein) v Fischerjevi hiši na Starem trgu 
pri vodnjaku. Hiša, lei je bila v Valvasorjevih 
časih last Janeza Fischerja (1655-1670) in 
njegovih dedičev (1671-1713), je res taista, v 
kateri je imel gostilno Janez Kumperger, na-
mreč današnja št. 1 v Florijanski ulici. Morda 
je Kumperger res že 1569. l/eta/ začel tam toči-
ti dolenjca, vsekakor pa tedaj še ni bil mestni 
svetnik, ko je šele čez dve leti sploh zadobil 
meščanstvo. Morda ga je s točenjem dolenjca 
poveril njegov gospodar baron Kisel.

L/eta/ 1582. zopet čitamo o Kumpergerju. 
/Dne/ 9. marca t/ega/ l/eta/ sta notranji svetnik 
Andrej Alexandrin in ljubljanski meščan Janez 
Khumberger, kot varuha dedičev po rajn/em/



meščanu Blažu Jaunthallnerju, in Barbara, 
zakonska hči imenovanega rajn/kega/ Blaža 
Jauenthallerja ter njegove prve žene, rajn/ke/ 
Helene, zakonska soproga spoštovanega gos-
poda magistra Jurija Dalmatina, č/astitih/ 
dež/elnih/ stanov na Kranjskem krščanskega 
predikanta (»Barbara ermelts Blasien Jaunethal- 
ler vnnd seiner ersten Hausfrawen Helena baider 
seligen ehleibliche Tochter vnnd des Erwierdigen 
Herrn Magistri Georgi] Dalmatini ainer Ersamen 
Landtschafft Inn Crain Christlichen Pradicanten 
ehliche Hausfraw«), prodali od staršev podedo-
vano hišo na Starem trgu pri lipi, stoječo med 
hišama Viljema Heusela in Matevža Stauda- 
cherja, obeh že rajnkih, meščanu in nemške-
mu učitelju v Ljubljani Matiji Venezianerju 
(im Namen ihrer »Phlegskhinder vnnd mein Bar-
bara, mir vnnd meinen Geschwistrigten von vnsem 
Eltern erblich angefallen frey aigne Behausung am 
Alltenmarht bey der Lynnden zwischen Wilhalb- 
men Heusei vnnd Matheusen Staudacher schuester 
baider seligen 96

96 AS 1063, Zbirka listin 1163-1868, Listina 1582, marec 9., Ljubija- 

na.
97 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 13, 1587-88, fol. 6, 7, 11, 16, 20', 

21, 26', 33, 38', 39', 41,41', 50', 55', 58', 60, 60', 62', 64, 66, 
68, 68', 69, 69', 70, 70', 78, 79, 80, 82', 84', 86, 87, 90, 104', 
105, 115', 116, 117.

98 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 13, 1588, fol. 64. Vendar se kot 
mestni mitničar (stattmauftner) omenja že leta 1581. Glej: ZAL, 
LJU 488, Cod. XIII, škatla 1, Knjiga prihodkov 1581, fol. 36. Leta 
1 588 pa se omenja skupaj z Jurijem Schmidtom tudi kot mlinarski 
mojster (stattmüllnaister}. Glej: ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 6, 
Knjiga izdatkov 1588, fol. 51'.

99 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 15, 1594, fol. 25'. Primerjaj: ZAL, LJU 
488, Cod. XIII, škatla 6, Knjiga prihodkov 1588, fol. 31; ib., Knji-
ga prihodkov 1589, fol. 29; ib., škatla 7, Knjiga prihodkov 1591, 
fol. 36; ib., škatla 8, Knjiga prihodkov 1592, fol. 18; ib., Knjiga 
prihodkov 1 593, fol. 25; ib., škatla 9, Knjiga prihodkov 1 594, fol. 
27; ib., škatla 10, Knjiga prihodkov 1595, fol. 26.

100 Primerjaj: ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 13, 1588, fol. 117 (se še 
omenja kot zunanji svetnik), 125', 126, ... (se ne omenja več).

101 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 14, 1593, fol. 39', 41, 43, 43', 48, 
49, 52', 58', 62', 68', 69, 69', 71', 72, 73, 75, 76', 78', 82'; ib., 
knjiga 15, 1594, fol. 24', 26, 27, 30, 31,32', 33, 35, 37, 37', 39, 
40', 41', 49', 52', 55', 62, 62', 65, 70, 73, 76', 79', 80'.

L/eta/ 1587/88 je Janez Kumperger zuna-
nji svetnik,97 18. januarja 1588. je bil zapri-
sežen kot mestni mitničar (»geschwem zu dem 
Statt Mauttner Ambt«) ,98 na katerem mestu je 
ostai do 1594. l/eta/,99 100 o sv. Jakobu 1588. iz-
pade iz mestnega sveta,'00 v 1/etih/ 1593/94,101
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1594/95102 103 in 1598/99'“ je zopet zunanji svet-
nik.

102 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 15, 1594, fol. 90, 97, 106, 107', 

111', 114, 115', 120, 142, 145, 149, 151, 154, 161', 163', 164, 
166', 171, 172, 178, 179, 179', 182, 186.

103 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 16, 1599, fol. 1,4, 6, 7', 9, 12', 18', 

24, 37, 39', 47, 57, 70, 72, 76, 77, 91,93.
104 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 16, 1599, fol. 12'-l 3'.
105 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 16, 1599, fol. 38.

V petek, 5. marca 1599. 1/eta/ sta predlaga-
la Janez Albin in Janez Kumperger v mestnem 
svetu, naj bi se glede na to, da je kuga prene-
hala, spustili na prosto tisti, ki so bili izločeni 
iz sveta - med njimi je bil Gartner celih 16 
tednov »in wando«. Magistrat je predlog spre-
jel, odpravil zdravstvene nadzornike, ostanek 
razpoložljivega denarja iz njihove blagajne pa 
razdelil za nabavo novih oblačil med grobarje, 
Id so morali svoje stare obleke sežgati. Sklenil 
je nadalje, da se bodo »fedi«, ki jih piše mestni 
pisar, plačevali njemu po dva petaka, podpi-
soval pa jih bo župan. Za izgotovljene »fedi« 
se bo nato plačalo še po en petak »fertig gelt«. 
Za pregled prihajajočih »fedi« se določita Pi- 
cardo in Kumperger, kar se sporoči sosednjim 
mestom.104

V petek, 3. aprila 1599. se Kumperger be-
leži kot »mesogled« (bili so trije »Fleischbe-
schauer«).105

V petek, 16. aprila 1599. je mestni svet 
preučeval tožbo mestnih čuvajev proti Jožefu 
Knoblachu in vojaškemu bobnarju, ki sta »14. 
aprila napadla čuvaja Gregorja Grabnerja in 
Luko Košiča (Khoschitz) na vogalu Eisenhard- 
tove hiše, ki jo ima sedaj neki Lah (ein Weli-
scher), brž ko sta izldicala deveto uro. Bobnar 
je držal Grabnerja za helebardo, Knoblach pa 
je udrihal po njem. Potegnil je tudi orožje na-
denj in, če ne bi priskočil njegov fant, bi bil 
tedaj Knoblach usmrtil Grabnerja. Za Koši-
čem pa jih je teklo šest z golimi meči. Izgred-
nikov se je nabralo čez trideset, med njimi so 
bili Matija Keberl, Jakob Schneider, imenovan 
Gradiščar, Florjan Pek, Jernej Uberreiter, zla-
tar Nikolaj Werner, čevljar Miha Singer, zla-
tar Pisanec, Janez Schweiger, Janez Zgonik in 
Sebastijan Kranjec (Crainer). V razpravi o teh 
izgredih je želel mestni svetnik Pregelj čuti 
najprej obtožbo in zagovor, nato bo šele mo-
gel govoriti. Kumperger pa je menil, naj se o 
zadevi le razpravlja, z druge strani pa se sli-



ši, da je Janez Žlebnik govoril o Stettnerjevem 
pogrebu, da je Stettner umrl kot pes in da so 
vsi tisti, ki so šli za pogrebom in peli zraven, 
lopovi (schelmen) in tatovi, kar je dalo povod 
za tolikšno nejevoljo. Na tako prijavo g/ospo- 
da/ Kumperger j a in tudi na ovadbo gospoda 
mestnega sodnika, da sta Zgonik in vrvar iz 
zasede okoli jezuitskega kolegija pozno ponoči 
do 12. ure skupaj z nekim dečkom prepevala 
novo spesnjene zabavljivke {»famosische«, pr-
votno napisano »francesische«, pa prečrtano) 
proti katolištvu in jezuitom ter priganjala deč-
ka, naj poje še glasneje, kar je gospod višji bla-
gajnik (Blaž Sperk) gotovo slišal, se je sklenilo, 
da se Zgonik in vrvar kot tako rekoč upornika 
(»tanquam rebelles«) kakor tudi Žlebnik spravi-
jo na Trančo in po zasluženju kaznujejo. Mest-
nemu sodniku (Mihi Tallerju) se ukaže, da to 
izvede.«106 Slo je za spopad med protestanti in 
katoličani. Kumperger se je, kot se vidi, zavzel 
za protestante, med katere se je prvotno tu-
di sam prišteval in ga je kot takega še 1/eta/ 
1595., ko je bil nižji špitalski mojster, označil 
tudi vicedom v svojem pismu nadvojvodi.107

106 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjigo 16, 1599, fol. 40'-41'.
107 August Dimitz, Urkunden zur Geschichte der Reformation in Krain 

aus den Jahren 1540 bis 1634, v: MHVK 22, 1867, str. 92.
108 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 16, 1599, fol. 49. Kot zdravstveni 

nadzornik se tega leta omenja še dvakrat. Glej: ZAL, LJU 488, 
Cod. I, knjiga 16, 1599, fol. 149 (5. november), 164 (3. decem-
ber).

109 Zdravstvenih skrbnikov je bilo šest, po dva za vsak trg. Glej: ZAL, 
LJU 488, Cod. I, knjiga 17, 1600, fol. 43. Kumperger je bil zdra-
vstveni nadzornik {provisor sanitatis) tudi leta 1601. Glej: ZAL, UU 
488, Cod. I, knjiga 18, 1601, fol. 8, 137.

110 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 16, 1599, fol. 76, 78'.
111 Primerjaj: ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 16, 1599, fol. 93 (se še 

omenja med zunanjimi svetniki), 95, 97, ... (se ne omenja več).
112 AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, škatla 187 (fase. 1/105), fol. 

(niso numerirani).

Ob ponovnem izbruhu kuge je bil Kumper-
ger v petek; 7. maja 1599. zopet imenovan 
med zdravstvene nadzornike108 in v petek, 24. 
novembra 1600 ponovno, skupaj z Miklavžem 
Wernerjem, poverjen z isto dolžnostjo za Stari 
trg.109 V petek, 16. junija 1599 je bil skupaj z 
Jožefom Cavljem prideljen za pravne zadeve 
zastopnikov višjega špitalskega mojstra Mihi 
Ostanku.110 Pri »mutaciji« na dan sv. Jakoba 
1599. 1/eta/ je Kumperger izpadel iz mestne-
ga sveta.111 Isto leto se beleži med krčmarji.112 
V petek, 8. oktobra 1599. je sklenil mestni 
svet, da ustreže prošnji vinotokov Kundtnerja,



113 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 16, 1599, fol. 145'.
114 * Tega dne se Janez Kumperger omenja na seznamu notranjih sve-

tnikov. Glej: ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 18, 1601, fol. 146. Pred 
tem se na seji 20. julija omenja med Občinarji. Glej: ZAL, LJU 488, 
Cod. I, knjiga 18, 1601, fol. 144. Od 27. julija 1601 pa se res 
omenja kot zunanji svetnik. Glej: ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 18, 
1601, fol. 152, 155.

1,5 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 18, 1601, fol. 152-152'.
116 ZAL, LIU 488, Cod. I, knjiga 18, 1601, fol. 152'.

Kumpergarja, Ankrista, Jungnilda in Florjana 
Peka, da bi smeli največ en mesec točiti do- 
lenjcà (Marchwein) po 6 kr, ker ne pride nič več 
vina z Vipavskega doli po Ljubljanici (s čolni), 
dolenjca pa ne morejo nabaviti izpod 4 kr bo-
kal. Mestni sodnik je dobil nalog, naj kaznuje 
tiste krčmarje, lei tekajo po vino tovornikom 
naproti."3

Na sv. Jakoba dan 25. julija 1601. je bil Kum-
perger zopet izvoljen za zunanjega svetnika."4 
Ta dan sta prišla v notranji svet tudi Janez Vo-
dopivec in Janez Sonce, v zunanjega pa Ahac 
Amšel in Gregor Unger, ld so se (na zahtevo) v 
petek, 27. julija priznali za katolike in tudi pri-
segli katoliško prisego kot tako rekoč novo spre-
jeti meščani."5 Ko pa bi morali ti in drugi, ld so 
zadnjič prišli v svet, priseči običajno svetoval-
sko prisego, so se temu uprli Janez Vodopivec 
kot kolovodja, Janez Sonce in Ahac Amšel, češ, 
da dvakrat hkrati ne bodo prisegali."6 Ustni 
sldep: Prisego, ld so jo storili zdaj, so prisegli 
religiji in zavoljo te začeti reformaciji. Sedaj pa 
so dolžni priseči zastran svojih mest v svetu. 
In ker so ostali novi svetniki tudi prisegli, da 
hočejo ostati katoličani, ter so bili voljni prelo-
žiti prisego tudi zavoljo sprejetih svetovalskih 
mest, a glede na Vodopivčevo, Sončevo in Am- 
šlovo nasprotovanje, češ da rajši izgube mesta 
v svetu, kakor da bi še enkrat prisegli, tudi sami 
ne marajo več priseči, ker nočejo biti kaj manj 
ali slabši od drugih, zato sldene mestni svet, da 
se prepreči razpor, pozvati (one tri), naj stopijo 
v krog (Ring) in zastran svojih mest prisežejo 
običajni »iuramentum«, v nasprotnem primeru 
naj gredo svojo pot, njihova mesta pa se lahko 
zasedejo z drugimi osebami. Nato so (oni trije) 
vztrajali pri svojem nespodobnem in nepremiš-
ljenem započetju in odšli z rotovža. Tisti, koli-
kor jih je sicer bilo prišlo, namreč Jurij Unger, 
Janez Kumperger, Janez Krstnik Agnelati, Ko-
cijan Temadec, Jurij Reutrer, Urban Kundtner 
in Felicijan Strauss, pa so prisegli, kot je bila



njihova dolžnost, prisego zastran svojih svet-
niških mest."7

V ponedeljek, 30. julija pa je sklenil mestni 
svet glede svetnikov Vodopivca, Sonca in Am- 
šla: »Če pridejo, dokler svet zaseda, to je do 
desete ure, se izkažejo pokorne in prosijo za 
milost, se to sprejme, toda ne brez kazni; če 
pa ne, naj 24-niki »potegnejo k sebi« iz občine 
tri druge osebe, od teh se bosta dva vzela v 
notranji svet.« Nato so reševali tekoče zadeve. 
Vodopivca in tovarišev pa ni bilo na spregled. 
Zato stoji v zapisniku na koncu seje: »Zastran 
odpadlih svetniških mest so bili namesto Vo-
dopivca, Sonca in Amšla, ki so trdovratno vztra-
jali pri svoji neposlušnosti in izostalosti, izvo-
ljeni v notranji svet Janez Kumperger in Jurij 
Reutrer, v zunanjega pa Luka Presinger.«117 118

117 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 18, 1601, fol. 152'-153.
118 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 18, 1601, fol. 155'-156'.
119 Dokazljivo je, da je bil notranji svetnik v letih 1601/02 in 1605/06.

Glej: ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 18, 1601-02, fol. 158, 161, 
163, 167, 170, 173, 175, 177, 179, 182, 186, 187, 189, 193,
198, 206, 207, 21 1, 214, 219, 224, 231, 233, 240, 242', 245,
253, 255, 260, 263, 265, 269, 272, 275, 277, 279, 289, 291,
294, 296, 300, 302, 307, 310, 311, 314, 317, 320, 321; ib.,
knjiga 19, 1605-06, fol. 4' (sv. Jakob), 10, 16, 18, 27, 30, 31, 
38, 39, 40', 45, 55', 56', 59, 60', 62, 67, 69, 70, 71', 74', 76, 
79, 80', 81', 82', 85', 95, 104, 107, 121, 126, 128, 129, 136', 
138', 145', 150', 152, 153', 155, 156', 159, 161, 163, 164, 
166', 168, 171,173, 174'. V prvi polovici leta 1606 se Kumperger 
trikrat omenja tudi kot namestnik mestnega sodnika (richteramts 
Verwalter). Glej: ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1606, fol. 104' 
(13. februar), 130 (13. marec), 150 (28. april 1606).

120 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 19, 1606, fol. 175 (izvolitev), 178, 
181, 185, 187', 190, 192', 194, 195', 198, 200, 202, 204, 206, 
207', 211', 215, 218, 222', 225, 227, 229, 232', 236, 239, 242, 
244, 246, 248, 250, 250', 251'; ib., Cod. XIII, škatla 19, Knjiga 
izdatkov 1606, fol. 114'.

121 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 1,4, 12, 17, 21, 22, 
27, 29, 31, 33, 35, 50, 56, 58, 60, 62', 63', 64', 67', 68', 69', 
73, 74, 76', 77', 78, 82, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 95. V tem 
obdobju se omenja tudi kot nižji mestni blagajnik. Glej: ZAL, LJU 
488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 83.

122 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 97', 101, 102', 103', 
105, 109, 110, 114', 115, 117, 118, 119, 122', 128', 130, 131', 
136, 137, 139, 144, 147', 150, 152', 153, 156, 158, 161, 162, 
165', 168, 170', 172', 174; ib., knjiga 21, 1609, fol. 1, 4, 7', 9, 
10, 11', 13', 15, 17, 20', 21', 25, 26', 32', 34', 43, 44, 45', 47, 
51, 55, 59, 61, 76, 83, 88, 90, 93', 96, 97, 99, 101, 103, 103', 
104, 106, 108 (20. julij).

Poslej je Kumperger ostal v notranjem 
svetu,119 od koder je bil na dan sv. Jakoba
1606. 1/eta/ na že opisani način izvoljen za 
mestnega sodnika.120 Po zaključenem sodni-
škem mandatu ga zopet najdemo med notra-
njimi svetniki v letih 1607/08,121 1608/09,122
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1611/12,1231612/13,1241615/16125 in 1616/17.126 
V 1/etih/ 1602. do 1605.127 in 1613. je bil višji 
mestni blagajnik.128 Umrl je koncem 1619. ali 
v začetku 1620. leta.

Protestantski predikant Gašper Kumperger 
(t 1589) je bil bržkone njegov sorodnik.129 O si-
ceršnji rodbini Janeza Kumpergerja nam mest-
ni zapisniki ne izdajo ničesar, kvečjemu, da 
se 1594. l/eta/130 omenja neki Baltazar Khum- 
berger, isti tudi v pobotnici dne 14. novembra 
1594. l/eta/, ko je prejel en renski goldinar od 
mestnega blagajnika, ker je prepisal za magi-
strat neke spise g/ospoda/ Semeniča.131

123 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 1 (1. januar), 4', 7, 7', 
9, 12, 16, 21 ', 25, 30', 3371,35, 36, 38, 42, 43', 60, 68, 73, 76, 
78', 80', 87', 90,91', 95, 101, 102, 106', 109', 110', 115, 117 
(25. julij).

124 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 120, 122, 125', 131', 

136, 140', 142', 145, 147, 148, 149', 150.
125 V prvi polovici leta 1615 je bil Kumperger v občini. Glej: ZAL, UU 

488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 44', 100', 114. Nato je bil izvo-
ljen v notranji svet. Glej: ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, 
fol. 140' (30. julij), 141', 146', 150, 160, 163, 168, 172', 174', 
176', 179', 184, 188, 191', 194', 196, 200, 201', 207, 216, 219, 
221, 222, 227, 228, 235, 237', 244, 245'; ib., knjiga 24, 1616, 
fol. 1 (1. januar), 3, 4, 12, 13', 16, 19', 26, 43', 46, 49, 55, 59', 
65, 67', 72', 73, 74, 75, 80, 82', 91', 92', 93', 96, 97, 102, 105, 
107', 110, 1 12', 1 15, 116, 1 17', 1 18, 120, 122', 123, 132', 
135', 136', 137', 139', 148, 149, 150, 151', 155a, 157, 163', 
167, 169.

126 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 172', 184, 186, 190', 
192', 199, 205, 208', 214', 216, 218, 226', 231,237, 242, 245, 
250', 253, 254', 255', 258', 260', 265, 266', 269, 274, 280', 
282', 284.

127 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 16, Knjiga izdatkov 1602, naslov-
nica in fol. 12, 21', 23; ib., Knjiga prihodkov 1602, naslovnica; 
ib., škatla 17, Knjiga izdatkov 1603, naslovnica in foi. 12, 23'; ib., 
Knjiga prihodkov 1603, naslovnica; ib., Knjiga prihodkov 1605, 
naslovnica; ib., škatla 18, Knjiga izdatkov 1605, naslovnica in fol. 
12, 25. Kot bivši mestni blagajnik se omenja med letoma 1606 in 
1608. Glej: ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 18, Knjiga prihodkov 
1606, fol. 42; ib., škatla 20, Knjiga izdatkov /II/ 1607, fol. 8 (10 
gld za plačilo bivšega mestnega blagajnika Janeza Kumpergerja); 
ib., škatla 21, Knjiga izdatkov 1608, fol. 31, 145. Kot višji mestni 
blagajnik se omenja tudi v sejnih zapisnikih za leti 1602 in 1605. 
Glej: ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 18, 1602, fol. 232', 273', 314', 
321'; ib., knjiga 19, 1605-06, fol. 39', 77' (odstopi z mesta višje-
ga blagajnika).

128 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 25, Knjiga izdatkov 1613, naslov-

nica.
129 Janez Logar, Kumperger, Kašpar, v: SBL 1 (Abraham-Lužar), Lju-

bljana 1925-32, str. 587; Glej tudi: ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 
11, 1571, fol. 53', 54', 65; ib., Cod. XIII, škatla 1, Knjiga izdatkov 
1581, fol. 34.

130 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 15, 1594, fol. 167.
131 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 10, 1594, pobotnica št. 23, fol. 

81-81'; ib., Knjiga izdatkov 1594, fol. 38'.



L/eta/ 1599. se Janez K/umperger/ navaja 
kot oskrbnik Jobovih dedičev,132 l/eta/ 1601. pa 
je bil skupaj z Jožefom Mohoričem oskrbnik 
zapuščine po Nikolaju Dularju (Dulacher).133

132 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjigo 16, 1599, fol. 52. * Janez Kumperger 
je bil oskrbnik Jobovih dedičev skupaj s Francem Leberwurstom, 
Andrejem Aleksandrinom in Jožefom Cavlom.

133 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 18, 1601, fol. 157, 171', 186', 190'- 

191.
134 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 27, 1651, fol. 66, 72, 85', 114, 135', 

144', 163, 179', 197, 209', 215', 223, 252'-253; ib., knjiga 28, 
1653, fol. 32, 35.

135 ZAL, LJU 488, Cod. XVII, škatla 430, knjiga 5, Davčna knjiga 
1616-18, fol. (niso numerirani).

136 Anton Kaspret, Aus dem Tagebuche eines krainischen Edelmannes 
(1606-1608), v: MMK 8, 1895, str. 61.

137 Anton Kaspret, Aus dem Tagebuche eines krainischen Edelmannes 

(1606-1608), v: MMK 8, 1895, str. 17.
138 Anton Kaspret, Aus dem Tagebuche eines krainischen Edelmannes 

(1606-1608), v: MMK 8, 1895, str. 64.
139 Ivan Vrhovec, Ljubljanski meščanje v minulih stoletjih, Ljubljana 

1886, str. 114-115.

Morda je bil njegov sorodnik ali celo sin 
ljubljanski stolni prošt Mihael pl. Kumberg 
(1647-1649), ld se l/eta/ 1651. imenuje njego-
va milost gospod Mihael pl. Chumberg, škof 
in prošt v Novem mestu, ld je posedoval hišo 
na Poljanah (danes gimnazija, št. 14).134

Dokazljivo pa je, da se je sosed Janeza Kum- 
pergarja, Matija Venezianer, poročil z njegovo 
hčerko in že 1. oktobra 1618. plačal davek od 
Kumperger j eve hiše, ko je stari še živel.135 Iz 
drugih virov posnemamo še nekaj podatkov o 
njem:

Kranjski plemič Peter pl. Vazen136 piše o 
njem 14. avgusta 1606, da »sploh čitati ne zna, 
take sodnike imajo Ljubljančani v tako imeni-
tnem mestu«. Ta obdolžitev pa ne drži. /Dne/ 
21. decembra 1606.137 se isti plemič pritožuje 
proti vicedomovemu namestniku Matiji Posa- 
rellu in proti mestnemu sodniku Janezu Kum- 
pergerju, ld mu vedno nasprotujeta. Tudi ugo-
tavlja, da ljubljanski mestni očetje nepošteno 
ravnajo z zaupanim jim sirotinsldm denarjem, 
da pri inventurah samo zase grabijo in teme-
ljito drug drugemu pri tem strežejo. Tu naš 
plemič ni bil daleč od resnice. /Dne/ 21. aprila
1607. je končno zapisal, da mu je sodnik sto-
ril trojno krivico, med drugim ker je spustil s 
Tranče ženščino, ld je njegovo ženo zmerjala z 
nečistnico (Hurr). Zoper sodnika Kumpergerja 
se je pritožil pri županu Preyssu.138

Iz l/eta/ 1608. beleži Vrhovec139 po m/estnih/

"%.
O[ mž JI
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1607/08

O Markovem 1607. 1/eta/ je položil škof 
Hren temeljni kamen kapucinski cerkvi sv. 
Janeza Evangelista. V poned/eljek/, 24. marca
1608. je odstopil magistrat kapucinom kamni-
te bloke, klesance, lei so ležali pod rotovžem, 
za zidavo njihovega samostana in cerkve.3 Zi-
dali so 1607. in 1608. leta. /Dne/ 31. avg/usta/ 
1608. je škof Hren posvetil novo cerkev, dan 
prej pa je blagoslovil samostan in vodnjak 
sredi dvorišča, čigar izvrstno vodo so uživali 
Ljubljančani do pribl/ižno/ 1891. leta, ko so 
vodnjak zasuli.4 

3 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 56-56'.
4 Ivan Vrhovnik, Zatrte nekdanje cerkve in kapele ljubljanske, v. Da-

nica: cerkven časopis za slovenske pokrajine, 1903, št. 43, str. 
342-343.

s/odnih/ z/apisnikih/ zgodbo, kako je Kumper- 
ger ovadil peka Boštjana Lichtenbergerja, kaj 
je govoril proti mestnemu sodniku. Sodnik je 
peka zaprl, magistrat pa je Kumpergerja ostro 
pograjal, da kot star gospod in svetovalec pre-
naša govorice, ter ga obsodil, da ostane v za-
poru na rotovžu.'40

Janez Kumperger je označen kot krčmar na 
Starem trgu v večkrat citiranem stanovskem 
popisu iz 1/eta/ 1582.’4' Kot tak se navaja tu-
di na listi vicedomskega arhiva iz 1/et/ 1607- 
1609.142 Gostilno je imel v svoji hiši na začet-
ku današnje Florjanske ulice št. 1 (polovica, 
tik št. 21, Stari trg). Razen te pa je med 1606. 
in 1608. letom posedoval v današnji Trubarje-
vi ulici še eno hišo, ld so jo okoli 1827. leta po-
drli, ko so gradili šentjakobski most. To svojo 
hišo, »stoječo tu, na Starem trgu, med hišama 
Luke Preissingerja in dedičev po rajnem Matiji 
Feingastu«, je Kumperger prodal in jo 14. mar-
ca 1608. otvoril stanovskemu bobnarju Janezu 
Libankoviču.143

umrl

Župan  Jan ez  Vodopiv ec
(umrl najbrž v drugi polovici 
marca 1608. leta; največkrat 
ga zamenjuje kot vice-župan
Jan ez  Krst nik  Ghid inel li ) 
Sodnik  Ahac  Amše l  (Amschl )

1607/08

Ista dva pri Valvasorju.

/Mestni/ s/odni/ z/apisnik/ na novega leta 
dan 1608.: Med navzočimi sta župan Janez 
Vodopivec in mestni sodnik Ahac Amschl.'44

/Mestni/ s/odni/ z/apisnik/ 14. marca 1608.: 
Med navzočimi ista dva. To je zadnja seja, 
ld se je udeleži Janez Vodopivec.'45 Začenši s 
17. marcem 1608. ga nadomeščajo Preiss,146

'40 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 5-6.
141 Vladislav Fabjančič, Ljubljanski pivovarji od XVI. do XIX. stoletja, v: 

Kronika slovenskih mest 4, 1937, str. 139.
142 AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, škatla 187 (fase. 1/105), fol. 

(niso numerirani).
143 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 47.
144 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 1.
,45 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 45.
146 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 50.
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Čavle,147 Ghidinelli,148 Sonce.149

147 ZAL, UU 488, Cod. I, knjigo 20, 1608, fol. 52.
148 ZAL, UU 488, Cod. I, knjigo 20, 1608, fol. 60.
149 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 69'.
150 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 20, 1607, pobotnica št. 15, fol. 54,

55'.
151 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 882, Zapisniki deželne-

ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1 600-1607], knjiga 8, 
fol. 721.

152 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 883, Zapisniki deželne-
ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1607-1611], knjiga 9, 
fol. 307.

153 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 12, 1575, fol. 29.
154 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 9, 1568, fol. 57.
155 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 8, Knjiga prihodkov 1593, fol. 67.
156 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 16, 1599, fol. 6'.
157 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 16, 1599, fol. 76', 77.
158 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 18, 1601, fol. 144 (20. julij 1601).

/Dne/ 22. novembra 1607. ukaže županov 
namestnik Mihael Preiss upravniku mestne 
blagajne Janezu Kumpergerju, da povrne ta- 
časnemu mestnemu sodniku Ahacu Ambschlu 
88 renskih gld, ki jih je izdal za plačo bivšega 
mestnega pisarja Andreja Novaka.150

/Dne/ 12. novembra 1607. govori na razpra-
vi deželnega zbora proti kmečkim trgovcem in 
tujcem (fo restiri), kot edini zastopnik mest in 
trgov, župan Janez Vodapiuiz.151 Na deželno 
zborni seji 5. maja 1608. sta navzoča županov 
namestnik Mihael Preyss in mestni sodnik 
Ahac AmbschL152

AHAC AMŠEL (Achatz Ambschl, Amschl, 
Ambschel, Amschel) je morda sin leta 1574. 
umrlega Luke Amšla, ld je imel kramarsko lo-
po na gornjem mostu, katera je bila nato 28. 
januarja 1575. oddana Sebastjanu Andreti- 
ču.153 V petek, 12. marca 1568. je prejel me-
ščansko pravico Pavel Amšel (Amaschel), mi-
zar in meščanov sin, s pogojem, da se mora 
v pol leta poročiti.154 Z letom 1593. vidimo 
prvikrat Ahaca Amšla v seznamu ljubljanskih 
trgovcev, od katerih se je ob sejmih pobira-
lo mestne pristojbine za stojnice. Večkrat je 
označen kot suknar (Tuechler), kar pomeni, da 
je trgoval s suknom.155 Kot bomo videli, je spa-
dal med ljubljanske veletrgovce in je kupčeval 
daleč v Nemčijo in Italijo. V m/estnih/ s/odnih/ 
z/apisnikih/ ga srečamo prvič šele v petek, 19. 
februarja 1599. med štirimi odmerjevalci dav-
ka (Steueranschlager) za trg (Plaz).156 V juniju 
istega leta je med tremi zdravstvenimi nadzor-
niki za isti mestni okraj.157 V 1/etih/ 1600/01158

/Dne/ 19. aprila 1608. je rabelj utopil v Lju-
bljanici neko žensko, 22. jun/ija/ pa usmrtil zo-
pet tri osebe.5

5 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 21, Knjiga izdatkov 1608, fol. 

190.
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3- Obglavljenje in usmrčevanje s 
kolesom.

in 1601/02159 je član občine za Veliki trg, na sv. 
Jakoba dan 1605. pride v notranji svet,'60 kjer 
ostane tudi 1606/07.161 /Dne/ 25. julija 1607. 
je izvoljen za mestnega sodnika za leto dni,162 
25. julija 1608, pa drugič in zadnjič.163 Iz te 
dobe je zapisan tale dogodek:

159 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 18, 1601, fol. 147' (25. julij 1601). 
Tega dne se omenjata še Pavel Amšel kot član občine za Veliki trg 
(ib., fol. 147') in Jakob Amšel kot član občine za Stari trg (ib., fol. 
148).

160 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 19, 1605-06, fol. 4' (25. julij 1605), 
10, 59, 60', 65, 67, 76 (1. januar 1606), 104, 107, 121, 128, 
132, 135', 164, 166', 171.

161 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1605-06, fol. 229, 251'.
162 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 1,4, 7, 15, 35, 40, 43, 

45, 50, 52, 56, 57, 58, 60, 62', 63', 67', 68', 69', 74, 77', 78, 
82, 88, 90, 93, 94, 95, 97.

163 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 97' (25. julij 1608), 
101, 102', 103', 104, 122', 128', 130, 131', 133', 137, 137', 
139, 141, 147', 150, 153, 154, 157', 158, 161, 162; ib., knjiga 
21, 1609, fol. 1 (1. januar 1609), 3, 4, 7, 7', 9, 10, 11', 12', 
14', 15, 23, 25', 28, 29', 32', 38, 43, 44, 45', 47, 51, 59, 60', 
61, 71, 76, 79, 82, 83, 85', 86, 88, 90, 90', 93', 95', 96, 97, 
99, 101, 102, 103, 103', 106, 108, 108' (omenja se kot bivši 
sodnik), 125' (bivši sodnik). Dne 28. julija 1608, ko je že opravljal 
funkcijo mestnega sodnika, je bil izvoljen še za mestnega glavarja 
(statthaubtman). Glej: ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 
101'. Naloge mestnega glavarja je najverjetneje opravljal vse do 
svoje smrti, saj so njegovega naslednika, Krištofa Vrbca, izvolili 3. 
februarja 1615, torej po Amšlovi smrti (Auf ableiben herrn Acha- 
zen Ambschl, gewesten statthaubtman alda seligen, ist an heut an 
dessen statt herr Christoph Verbez zum statthaubtman ... erwölt 
worden). Glej: ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 24.

164 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 57-57'.

V ponedeljek, 24. marca 1608. se na mestni 
seji sodnik Amšel bridko pritoži, da ga je v so-
boto vicedom protipostavno citiral k sebi in 
mu pod globo 100 zlatih dukatov ukazal spu-
stiti s Tranče tam zaprtega Martina Cergnia. 
Če ne uboga, mu je zagrozil, da ga da vreči 
v ječo pod stopnice, kamor zapirajo tatove in 
podobne hudodelce. Amšel je nato izjavil me-
stnemu svetu, da odstopa kot sodnik, ker ni 
našel dolžne mu zaščite, da tudi v bodoče ne 
mara več sprejeti tega mesta ter da se bo pri-
tožil pri knežji svetlosti. Svet je takoj sklical 
vso občino na posvetovanje, Amšel pa je med 
tem odšel z rotovža in ga niso ta dan mogli 
nikjer najti, čeprav so ga povsod iskali. Zato 
so sklenili nadaljevati posvetovanje drugi dan. 
Pač pa so takoj izključili iz mestnega sveta 
predsedujočega Jožefa Čavlja, ker se je poka-
zal brezbrižnega v tej za mestno samoupravo 
kapitalni zadevi.164

Seja se je vršila šele v četrtek, 27. marca



1608. Župana Sonca je zastopal Janez Krstnik 
Ghidinelli, sodnika Amšla pa Matija Rasinger. 
Navzoči so bili še svetniki Jožef Mohorčič, Ja-
nez Kumperger, Janez Pfaner, Jurij Unger, Mar-
ko Schneeberger, Jakob Gradišar, Miha Taller, 
Blaž Sperk, Miklavž Klein, Miklavž Werner, 
Janez Ježko (Jeschkhe), Jakob Salvaton, Lo-
vrenc Rasinger, Janez Reiser, Peter Gaionzel, 
Janez Rankhardt, Jurij Jochann in Marko An- 
krist ter člani občine Gregor Hlebanja, Janez 
Krstnik Agnelati, Adam Weiss, Jurij Schwarz, 
Janez Lokar (Locher), Jernej Maurus, Matija 
Kunstelj, Sebastijan Lichtenberger, Baltazar 
Alt (nekoč Stare), Jakob Liechtenberger, Gre-
gor Reiter in Perdan. Sklenili so, da pojdejo 
pod vodstvom mestnega odvetnika Jurija Pi- 
dlarfferja k deželnemu vicedomu protestirat 
proti ravnanju z mestnim sodnikom, obenem 
pa, da se mu pritožijo še za druge zadeve, ta-
ko zlasti proti favoriziranju laških in drugih 
tujih trgovcev. Vicedom naj v bodoče opusti 
take stvari in spoštuje mestne svoboščine. Ce 
tega ne obljubi, se bo večje mestno odposlan-
stvo pritožilo pri deželnem knezu. Vsi zbrani 
so odšli takoj nato k vicedomu, kjer je Pidlarf- 
fer »ad longum« iznesel točko za točko njihovih 
pritožb. Vicedom se je sicer nekoliko opravi-
čeval, zahteval pa je, da mu predlože vse toč-
ke pismeno, da bi jih mogel preučiti in o njih 
sklepati. Odgovorili so mu, da so vsak čas volj-
ni vsako zadevo podati pismeno, ker pa tak 
postopek ni rodil doslej nobenega sadu, jih je 
prav to napotilo, da so se ustno obrnili nanj. 
Nato so brez nadaljnjega pojasnila in odgovo-
ra zopet odšli iz vicedomske palače.'65

Kako se je zadeva iztekla, ni zapisano, vse-
kakor se je Amšel udeležil kot sodnik seje, ki je 
bila šele v petek, 18. aprila 1608.166

V jeseni leta 1608. je imel sodnik Amšel nov 
incident z vicedomom. Na petkovi seji, 14. no-
vembra, se je pritožil, da mu je vicedom ukazal 
priti v škofijo, jezuitje pa so hoteli s silo dobiti 
iz zapora na Tranči dijaka Lovrenca Donina, 
ld ga je dal on tjakaj odpeljati, ker je zabodel 
v roko mestnega slugo Janeza Trettenstaina, 
in se tudi sicer proti straži zelo nedostojan-
stveno vedel. Na neprestane prošnje jezuitov 
in ker so predložili svoje svoboščine, je moral



sinoči izpustiti dijaka, da se prepreči stekanje 
množic, kar pač ne bi moglo imeti dobrih po-
sledic. Vpraša Č/astiti/ magistrat, kako naj rav-
na v obeh primerih. Le-ta je sklenil: Gospod 
mestni sodnik nikakor ne sme iti na škofijo. 
Da pa je proti vsem mestnim svoboščinam in 
privilegijem izpustil jezuitskega dijaka, za to 
se mu izreka najostrejša graja in se mu resno 
ukaže, da ga nemudoma izsledi in ga, kakor ve 
in zna, dobi zopet v roke.167

167 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 154-154'.
168 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 883, Zapisniki deželne-

ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1607-1611 ], knjiga 9, 
fol. 307.

169 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 21, 1609, fol. 111, 113', 117, 120', 

139'.
170 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 1 (1. januar 1612), 3', 

4', 11,20', 25, 30', 36, 38, 46, 101, 102, 104', 109', 113'.
171 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 117'.
172 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1606, fol. 181'.
173 ZAL, LIU 488, Cod. I, knjiga 18, 1602, fol. 281'; ib., Cod. XVII, 

škatla 429, knjiga 1, Davčna knjiga 1600-03, fol. 11.
174 AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, škatla 187 (fase. 1/105), fol. 

(niso numerirani).
175 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 4O'-41.

Sodnik Amšel je večkrat zastopal Ljublja-
no na deželnem zboru, tako 5. maja 1608. 1/ 
eta/.168

Naslednja leta je bil član notranjega sveta 
-vsaj 1609/10169 in 1611/12170 - po sv. Jakobu 
1612. I/eta/ pa samo še član občine za Veliki 
trg-’7'

Njegova trgovina je dokaj let izborno uspe-
vala, saj je nekoč (1606) celo za mesto zalo-
žil kar 1000 gld.172 Prodajalno in skladišče je 
imel prvotno v Telhopfovi hiši na trgu (danes 
Mestni trg 11), z letom 1601. pa je v davčnih 
knjigah zabeležen kot lastnik Scheyerjeve hiše 
(danes Mestni trg 15).173 Čez nekaj let je ku-
pil še Hochstetterjevo (danes Pod Trančo 2) 
in Spadonovo hišo (danes Breg 16). V tej dobi 
je imel prodajalno v lastni hiši Pod Trančo. Že 
večkrat omenjeni seznam v vicedomskem arhi-
vu174 pravi, da kupčuje Ahac Amšel, mestni so-
dnik, o sv. Jakobu 1607. 1/eta/ z raznovrstnim 
blagom, kot z žametom, svilo, srebrom, kosi-
trom, sladkimi vini in postnimi jedili.

Sčasoma je Amšel zapadel v dolgove, lei jim 
ni bil kos, ker so tudi njega, kot se zdi, puščali 
lastni dolžniki na cedilu. L/eta/ 1612. je pro-
dal Jožefu Mohorčiču svojo hišo na Bregu.175 
Tedaj so ga že pestili upniki. ICer ni poravnal 



svojih dolgov v Linzu, se je po tedanji navadi 
znesel linški mestni sodnik nad ljubljanskimi 
trgovci, ld so prišli v Linz na sejem, in jim sta-
vil prepoved na njihovo blago. Zato je takoj 
v petek, 20. julija 1612. 1/eta/ pozval župan 
Janez Sonce na mestni seji odsotnega notra-
njega svetnika Ahacija Amšla, naj vendar pla-
ča svoje dolgove, zlasti tiste, zaradi katerih ga 
citira linški sodnik, da ne bi zaradi njega trpeli 
drugi ljubljanski trgovci in da se jim na priho-
dnjem Jernejevem sejmu v Linzu ne bi godilo 
tako kot zadnjič. V večji poudarek je sklenil 
mestni svet, da se Amšlu pošlje »deleret«, opre-
mljen z mestnim pečatom, kjer se mu nujnost 
zadeve pismeno predoči. Deleret, naslovljen na 
»gospoda Ahacija Amšla, notranjega svetnika 
in tukajšnjega trgovca«, je v celoti zapisan v 
mestnem sejnem zapisniku. Gospodje so v pi-
smu poudarjali, da tvori Amšlovo oklevanje 
navaden »periculum in mora«, da pa so se le v 
skrajni sili poslužili takega sredstva, s kakr-
šnim bi mu pač »veliko rajši prizanesli in mu 
ohranili njegov prejšnji ugled in kredit«. To se 
mu sporoča v najboljši nameri in pravi dobro-
hotnosti.176

Navzlic temu odločnemu pozivu je moral 
mestni svet v ponedeljek, 13. avgusta istega 
leta obravnavati »tretjo in zadnjo citacijo« lin- 
škega sodnika Tomaža Abela, naj pride Am-
šel (ki zdaj ni več v mestnem svetu) zastran 
niiremberškega trgovca Pavla Wißbergerja v 
šestih tednih in treh dneh v Linz, ker ga Wiß- 
berger toži. Ista seja je imela v razpravi tudi 
Amšlov spor z Janezom Jeronimom Dorio za 
celih 2.400 gld.177

V ponedeljek, 17. septembra 1612. se je 
magistrat pečal s terjatvami Mihaela Stubicha 
iz Linza, ld ga je zastopal Janez Fonthon iz Be-
ljaka. Amšel je bil dolžan Stubichu 3.069 gld 
45 kr in jih navzlic vsem terjatvam ni plačal. 
Fonthon je pisal, naj Amšel, če sedaj ne pre-
more gotovine, vsaj sporoči, kdaj namerava 
plačati. Stubich bi proti primernemu jamstvu 
dotlej počakal. Mestni svet je poslal Amšlu 
nov »dekret«, naj stori svojo dolžnost, da pre-
preči sodno eksekucijo in nadlegovanje magi-
strata.178
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Ker manjkajo sodni zapisniki do 1615.I/eta/, 
se nadaljni potek dogodkov ne da ugotoviti. 
Vsekakor je Ahac Amšel umrl že 1614. leta.179 
Kot kuratorja sta bila po dolgem zavlačeva-
nju postavljena Janez Amšel - najbrž Ahacijev 
brat, omenjen že 1/eta/ 1599. - in Janez Tiffrer 
- morda njegov zet.180 Ahaci jeva vdova Barba-
ra, vnovič poročena z Antonom Rosenbergom, 
ju je dolžila, da sta si prisvojila Amšlove hiše 
in prodajalne ter ji s tem odtegujeta vdovski 
užitek.181 Med Ahacijevimi upniki so bili tudi 
baron Janez Jakob Kisel, Adam Gričar in zlasti 
Jurij Adam Räuber, ld je terjal kar 6.654 gld 
z obrestmi.182 S/odni/ z/apisniki/ naslednjega 
1616. 1/eta/ povedo, da je Janez Schifflinger 
svoj čas prevzel ža Amšla v Benetkah za 80 gld 
poskusnih tehtnic, da je stal Amšel v trgovskih 
zvezah z Lahom Segalom183 in da je bila pri go-
spe Sončevi zastavljena Amšlova srebrnina.184 
Pravde za Amšlovino so trajale neznansko 
dolgo. Šele v petek, 10. februarja 1634. 1/eta/ 
je mestno sodišče sklenilo vročiti Janezu Fri-
deriku Rauberju družbeno pismo (Cantobrief) 
za Amšlove hiše in posestva.185 Vendar Räuber 
hiš ni obdržal. Tisto pod Trančo je dobil Rä-
uber jev upnik ICrištoff Tropp,186 187 ono na trgu 
(Mestni trg 15) pa zdravnik Francesco de Fiere 
kot njen dolgoletni »possesor«.'87

179 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 6' (9. januarja 1615 
se omenja Amšlov edikt), 10' (z besedo pokojni pa se Amšel prvič 
omenja 12. januarja 1615), 15', 45, 49', 65.

180 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 35', 45, 77, 81', 
102-102', 106, 147', 158-158', 167', 176. Janeza Tiffrerja je 
kot kurator zamenjal Jakob Donat (ib., fol. 208', 209), po njegovi 
smrti pa je bil za kuratorja skupaj z Janezom Amšlom postavljen 
Janez Kheysell (ib., fol. 21 1-211', 214', 227', 229'; ib., knjiga 24, 
1616, fol. 74, 105, 156, 156', 189, 204, 236, 288).

181 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 127'; ib., knjiga 24, 
1616, fol. 204. Barbara Amšel se sprva omenja kot vdova (Bar-
bara Amslin, witwe; ib., knjiga 23, 1615, fol. 124, 148), kasneje 
pa že kot Barbara Rosenberg (ib., knjiga 23, 1615, fol. 208'; ib., 
knjiga 24, 1616, fol. 83, 161, 164'-165, 170', 204).

182 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 158-158', 214'-215, 

223, 240; ib., knjiga 24, 1616, fol. 204.
183 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 104'.
184 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 267', 279, 283, 288-
185 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1633-35, fol. 5, 11', 19-19' (10.

februar), 29, 58, 219'-220.
186 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1633-35, fol. 56-56'; ib., knjiga 

26, 1636, fol. 50-50'.
187 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1633-35, fol. 202', 260, 272- 

273', 284-285.

V s/odnem/ z/apisniku/ 1635. leta se omenja 
Janez Tyffrer iz Celovca, ld zahteva trgovske
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knjige in spise svojega ranjkega188 družabnika 
Janeza Amšla,189 21. novembra 1636. pa Bar-
bara, bolna hčerka istega rajnega Janeza Am-
šla, ld ji magistrat ni dovolil, da bi smela kaj 
vzeti od zapečatenih očetovih premičnin, pač 
pa ji je za zdravljenje poklonil 2 gld.190

188 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1633-35, fol. 215 (4. december 

1634).
189 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1633-35, fol. 287', 345-345'.
190 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 271'-272.
191 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 17, 1600, fol. 48; ib., knjiga 18, 

1601-02, fol. 160 (omenja se njegova starost 56 let); ib., knjiga 
19, 1606, fol. 6 (kot član občine); ib., knjiga 20, 1608, fol. 2', 5 
(salzmesser = mereč soli), 98' (občinar za Veliki trg); ib., knjiga 21, 
1609, fol. 2 (mereč soli), 3 (meščan).

192 Anton Koblar, Ljubljančani 17. stoletja, v: IMDK 10, 1900, str. 

180.
193 August Dimitz, Urkunden zur Geschichte der Reformation in Krain 

aus den Jahren 1540 bis 1634, v: MHVK 22, 1867, str. 103.
194 August Dimitz, Urkunden zur Geschichte der Reformation in Krain 

aus den Jahren 1540 bis 1634, v: MHVK 22, 1867, str. 104-105.
195 August Dimitz, Urkunden zur Geschichte der Reformation in Krain 

aus den Jahren 1540 bis 1634, v: MHVK 22, 1867, str. 106.

Poleg imenovanih se v m/estnih/ s/odnih/ 
z/apisnikih/ med letoma 1600 in 1609 navaja 
že omenjeni mizarski mojster Pavel Amšel.191

Koblar192 navaja v izpisku iz šenklavških 
matic kot ženo Janeza Amšla Barbaro in kot 
njune otroke Barbaro, rojeno 24. septembra 
1618., Tobijo, rojenega 1. septembra 1620. ter 
Janeza in Gregorja, rojena 8. maja 1622. Ja-
nez Amšel je bil nekaj časa goreč protestant 
kakor tudi njegov brat Ahaci j. /Dne/ 12. maja 
1599. je pisal nadvojvoda Ferdinand vicedo- 
mu pl. Rabatti, naj kaznuje za 100 zlatih du-
katov Krištofa Schweiger  j a in Janeza Amšla, ld 
sta dala svoja otroka pokopati po luteransko 
z javno procesijo in prepevanjem pohujšljivih 
nelcatoliških pesmi. Globo morata plačati v 
osmih dneh.193 Ker nista plačala, ju je vicedom 
zaprl, vendar mu je nadvojvoda v svojem pi-
smu dne 7. avgusta ukazal, naj ju izpusti ter 
mu poroča, ali se da od njiju izterjati celotna 
globa.194 Toda Janez Amšel je dal v februarju 
1600.1/eta/ odnesti svojega novorojenega otro-
ka na Turjak, kjer ga je krstil skriti predikant. 
Po nalogu nadvojvode je vicedom 9. februarja 
ukazal magistratu, da ga mora kaznovati še za 
50 gld in obe kazni izterjati v treh dneh.195 - 
Leta 1600. je kupil Amšlovo (Janezovo) trgovi-
no kramar Francisco Tereboško (Türeboschke, 
Türaboshkh, Toreboschkho,...) iz Novega me-
sta, Id je prosil za sprejem med meščane s pri-
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1608/09

/Dne/27. sept/embra/ 1608. je Ljubljana sve-
čano sprejela v svoje obzidje nadvojvodo Ferdi-
nanda /II./, ki je potoval v Italijo z nadvojvodo 
Maksimilijanom in svojo sestro Magdaleno, 
nevesto velikega vojvode Florentinskega.6

6 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Lay-
bach 1689, X. knjiga, str. 356; August Dimitz, Geschichte Krains 
von der ältesten Zeit bis auf das Jahr 1813, III. Theil, Laibach 1875, 
str. 395.

7 (520) ZAL, LJU 488, Cod. XXV, knjiga 1, Privilegijska knjiga mesta 
Ljubljane (prepis iz 16. stoletja), št. 106 (fol. 81), 107 (fol. 81'); 
Vincenc Fereri Klun, Diplomatarium Carniolicum, I. Band, Laibach 
1855 (priloga MHVK X, 1855), št. 74, 75; Fran Zwitter, Starejša 
kranjska mesta in meščanstvo, Ljubljana 1929, str. 65.

8 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Lay-
bach 1689, XI. knjiga, str. 719.

Z listinama od 20. febr/uarja/ in 23. aprila 
1609., ki ju je na pritožbo ljubljanskih trgov-
cev izdal nadvojvoda Ferdinand /II./ v Gradcu, 
se določajo pravice trgovcev, zlasti Tržačanov, 
ter kramarjev in krošnjarjev, ld ne žive stalno v 
Ljubljani. Dovoljeno jim je - izven svobodnih 
sejmov - prodajati samo v velikem; kaznovani 
naj bodo tudi Ljubljančani, ki bi jim omogočili 
trgovino na drobno. Druga listina pa določa, 
da smejo prodajati samo tri dni meščanom, 
osem dni tujcem, potem pa morajo oditi.7

L/eta/ 1609. je zapadel tolikšen sneg, da 
se iz hiš ni dalo skozi vrata, marveč le skozi 
okna.8

poročilom poznejšega župana Ghidinellija.”6
Leta 1604. je umrl ljubljanski meščan in 

član občine Jakob Amšel.'97
Klun198 je objavil, da ima spisanih 100 ži-

vljenjepisov znamenitih Kranjcev, med njimi 
našteva tudi Ambschella. Wallner199 pa pravi, 
da se leta 1628. imenujeta v Ljubljani Janez 
Ambschl in Martin Mayr kot nemška učitelja. 
Prvemu je šlo bolje in ga je magistrat podpiral, 
bržčas z nakazilom stanovanja v špitalski hi-
ši.200 Končno omenja Valvasor,201 da je bil l/eta/ 
1651. župnik v Zasipu Matija Ambsl. - Vpra-
šanje sorodstvenega razmerja vseh teh Amšlov 
in njihovega porekla (Amsel - kos?) ostaja od-
prto.

Zupan  Janez  Sonce  
Sodnik  Ahac  Amšel

1608/09

Tudi pri Valvasorju.

S/odni/ z/apisnik/ v petek, 11. julija 1608.: 
»Volitev župana. Navzoči: mestni sodnik Ahac 
Amšel, Mihael Preiss, Janez Sonce, Andrij an 
Salitinger, Jožef Mohorčič, Janez Kumperger, 
Janez Krstnik Ghidinelli, Luka Petek, Matija 
Rasinger. - Po starem častitljivem običaju in 
starodavnem izročilu se je na današnji dan 
pristopilo k redni volitvi in postavitvi župana 
in je bil s soglasnim glasovanjem prisostvujo-
čih gospodov iz notranjega sveta za župana 
izvoljen gospod Janez Sonce. Pri tej županski 
izvolitvi je nastal spor, ali naj je glas mestnega 
pisarja (tedaj Štefana Musliča) pri tem velja-
ven in ali naj se smatra za enako dobrega, kot 
glas vsakega drugega gospoda svetovalca. In se 
je nato soglasno sklenilo: Ker je glas mestnega 
pisarja sicer veljaven v vseh drugih primerih

196 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 18, 1601, fol. 118'.
197 ZAL, LIU 488, Cod. I, knjiga 19, 1605, fol. 1'.
198 Vincenc Fereri Klun, Beiträge zur Literaturgeschichte von Krain, v: 

MHVK 8, 1853, str. 91.
199 Julius Wallner, Notizen zur Schulgeschichte Laibachs vor der there- 

sianischen Reform, v: MMK 6, 1893, str. 128.
200 * Pobotnica iz leta 1628 potrjuje, da je bil Janez Amšl res nemški 

učitelj. Glej: ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 41, 1628, pobotnica 
št. 61, fol. 93, 94-94'.

201 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Lay-
bach 1689, Vlil, knjiga, str. 719.
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ter casimus, naj se imenujejo kakor koli, torej 
bodi tako za to pot kakor za v bodoče vsako-
krat dober in sprejemljiv.«202

202 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 90.
203 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 97-97'.
204 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 97'-99'.
205 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 883, Zapisniki deželne-

ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1607-1611 ), knjiga 9, 
fol. 155.

206 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 883, Zapisniki deželne-
ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1607-1611], knjiga 9, 
fol. 171.

207 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 883, Zapisniki deželne-
ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1607-1611], knjiga 9, 
fol. 445.

S/odni/ z/apisnik/ na dan Sv. Jakoba 1608. 
l/eta/: »Volitev sodnika. Danes so se po starem 
častitljivem običaju sestali vsi gospodje notra-
nji in zunanji svetniki kakor tudi občina in, 
ko so se prečkala njihova imena, sta bila nato 
poslana po gospoda Ahaca Amšla dva notra-
nja svetnika in sicer gospod Matija Rasinger 
in gospod Luka Petek. In ko je prišel na ro-
tovž, se je odpovedal svoji službi (officium) in 
dal sodniško palico iz rok. Zupan gospod Ja-
nez Sonce se mu je v imenu č/astitega/ magi-
strata prisrčno zahvalil. Ko sta ga imenovana 
dva gospoda pospremila zopet domov, se je po 
potrebi izpopolnil notranji in zunanji svet in 
se je nato prešlo k volitvi sodnika ter je bil z 
večino glasov izbran za sodnika zopet gospod 
Ahac Amšel, ld sta ga imenovana dva gospoda 
takoj poklicala na rotovž in je častitemu ma-
gistratu kakor tudi vsej občini znova prisegel 
sodniško prisego.«203

Sledi seznam notranjih svetnikov, ld jih je 
bilo z županom in sodnikom vred 13, zuna-
njih svetnikov, razdeljenih na dve tedensld 
skupini po 12 vsaka, ter občine, ld je za »trg« 
(Platz) štela 33, za Stari trg 21 in za Novi trg 
10 članov, skupaj 64. Celotni mestni zastop, 
oba sveta in občina, so bili torej sestavljeni iz 
župana in še 100 oseb.204

V deželnozborskem zapisniku205 je zabele-
ženo, da sta bila na odborovi seji 4. septembra 
1608. župan Janez Sonce in namestnik me-
stnega sodnika Gregor Hlebanja (Hlebanya). 
- Na odborovi seji 28. marca 1609.206 sta nav-
zoča župan Janez Sonce in mestni sodnik Ahac 
Amšel. Ista tudi na dež/elnem/ zboru 10. mar-
ca 1609.,207 na seji 20. marca 1609. pa govo-

/Dne/ 28. febr/uarja/ 1609. je rabelj usmrtil 
v Ljubljani obsojena Matjaža Vukoviča in Pa-
vla Bastaliča.’

9 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 22, Knjiga izdatkov 1609, fol. 
180.
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1609/10

Zgradili so šenldavški stolp. Mesto je pri-
spevalo 300 gld.10 11

10 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 23, Knjiga izdatkov 1610, fol. 28'.
* Dne 13. februarja 1610 je mesto odobrilo 300 gld za izgradnjo 
mostu pri cerkvi sv. Nikolaja.

11 * Danes je to Gabrovka pri Litiji.
12 * ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 23, Knjiga izdatkov 1610, fol. 

171.

/Dne/ 24. marca 1610. je krvnik usmrtil Lo-
vra Rakitnika iz Sv. Križa na Dolenjskem (Cre- 
utz auss Windischlandt)" in Andreja Lojka iz 
Kamnika, enega z vrvjo, drugega š kolesom.12

ri tudi »gospod mestni pisar Štefan Muslič« 
(Muschlitsch).208

Račune za leto 1600. so z lastnoročnimi 
podpisi overili 21. maja 1609. tedanji župan 
Janez Sonce, mestni sodnik Ahac Amšel in 
svetniki Janez Kumperger, višji blagajnik Pe-
ter Gaionzell, Gregor Hlebanja, Adam Weyss, 
Janez Pfanner, Janez Krstnik Vrbec, Nikolaj 
Klain, Andrej Maršal in mestni pisar Štefan 
Mužlič.209

v

Zupa n  Janez  Sonce
Sodn ik  Grego r  Hleba nja

1609/10

Ista (Sontze, Khlobain) pri Valv/asorju/.

S/odni/ z/apisnik/ v petek, 10. julija 1609.: 
Dosedanji župan Janez Sonce resignira na žu-
pansko mesto, zahvali se mu v imenu magi-
strata mestni sodnik Ahac Amšel. Nato se je 
prešlo k volitvi in je bil za nastopno leto sogla-
sno izvoljen za župana zopet Janez Sonce.210

S/odni/ z/apisnik/ na dan sv. Jakoba 1609.: 
Sestali so se notranji in zunanji svet in celotna 
občina. Po sodnika Amšla sta bila poslana sve-
tovalca (Rathsfraindt) Adam Weiss in Matija 
Rasinger. Po običajnih ceremonijah in izvrše-
nih mutacijah v notranjem in zunanjem svetu 
se je pristopilo k volitvi sodnika. Predlagan je 
bil poleg odstopivšega sodnika še Mihael Tal- 
ler. Večina glasov pa je zahtevala dva druga. 
Nato sta bila predlagana Gregor Chlebania 
in Adam Weiß. Z večino glasov je bil izvoljen 
gospod Gregor Chlebania, ld je tedaj prisegel 
običajno prisego magistratu.211

V deželnozborskem zapisniku212 sta bila pri 
odborovi seji 23. januarja 1610. navzoča žu-
pan Sonce in upravnik sodišča Jurij Vidič, ena-

208 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 883, Zapisniki deželne-

ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1 607-1611], knjiga 9, 
fol. 459.

909 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 14, Knjiga prihodkov 1600, fol. 
101-101'.

210 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 21, 1609, fol. 103'.
211 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 21, 1609, fol. 108', 110
212 nAS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 883, Zapisniki deželne-

ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1 607-1611], knjiga 9, 
fol. 214.



ko 22. januarja 1610.,213 1. aprila 1610.214 na 
deželnem zboru županov namestnik Mahorčič 
in upravnik sodišča Eppich, 26. junija 1610 na 
deželni in dvorni pravdi (Landis vnd Hofreclite) 
župan Janez Sonce ter upravnik sodišča Adam 
Eppich.215 Hlebanja menda ni hodil na seje de-
želnega zbora.

213 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 883, Zapisniki deželne-
ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1607-1611], knjiga 9, 
fol. 209, 536.

2,4 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 883, Zapisniki deželne-
ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1607-1611], knjiga 9, 
fol. 629.

215 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 883, Zapisniki deželne-
ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1607-1611], knjiga 9, 
fol. 225.

216 # AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 91 (54/5), snopič 6, 
Seznam obhajancev 1580-1593 in mrliška knjiga prve protestant-
ske občine v Ljubljani 1578-1587. * V sklopu ohranjene prote-
stantske matrike ni več protestantske-krstne knjige (Copulàtionsbu- 
ech).

217 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 15, 1594, fol. 187.
218 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 15, 1594, fol. 158'-159, 187'; ib., 

knjiga 18, 1601-02, fol. 139, 308; ib., knjiga 22, 1612, fol. 71, 
121'.

GREGOR HLEBANJA (Hlebaine, Chleba- 
na, Chlebaina, Chlebania, Hkhlebaine, Hle- 
bayna) je bil doma z Vrhnike. /Dne/ 30. janu-
arja 1589. ga je poročil protestantski pastor 
/Benedikt/ Pyrother z Marijo, vdovo po Miha-
elu Perku (Perkho). Poroka je bila v Perkovi 
hiši na Vrhniki.216 Mestni sodni zapisniki ga 
prvič omenjajo 7. novembra 1594. Tedaj je na 
»prvem ediktnem in kridnem dnevu« po rajn/ 
em/ Mihaelu Scheittu predložil »Gregor Hle-
baine« zadolžnico, datirano v Ljubljani, 1. ma-
ja 1582. 1/eta/,217 kjer priznavata Miha Sajt in 
njegova žena, da sta se zadolžila pri Mihi Per-
ku za 150 gld, razen tega še namesto Perkovih 
dedičev dolžno pismo, datirano Ljubljana, 20. 
decembra 1583., za 100 ren/skih/ gld. Dalje 
predloži Hlebanja v imenu svoje žene Marine 
Sajtovo zadolžnico za 40 dukatov v kovancih, 
datirano Ljubljana, 18. maja 1587., in končno 
namesto dedičev po Marjeti Aluin zadolžnico 
za 100 gld, datirano Ljubljana, 4. junija 1586. 
Hlebanja nastopa kot »skrbnik Perkovih dedi-
čev in kot gosposka namesto gospoda Črno-
maljskega«.218

M/estni/ s/odni/ z/apisnik/ v petek, 4. maja 
1601. ima tale zapisek: »Gregor Hlebanja z 
Vrhnike, ld se je drznil tu v Klombnerjevi hi-
ši (danes Leskovčeva hiša, Čevljarska ulica 1)

4. Usmrtitev s koksom in vpletanje 
v kolo.



točiti vino brez znanja in dovoljenja častitega 
magistrata, se kaznuje za 30 tolarjev in se mu 
ustavi iztoč vina. Glede zaprošenega meščan-
stva naj se prijavi v redu in pravem času«.219

219 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 18, 1601, fol. 98'-99.
220 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 18, 1601, fol. 115'-116.
221 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 18, 1602, fol. 269', 270-270'.
222 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 18, 1601, fol. 98'-99; ib., Cod. XVII,

škatla 429, knjiga 2, Davčna knjiga 1604-06, fol. (niso numerira- 
ni); ib., knjiga 3, Davčna knjiga 1610-12, fol. ll'-12; ib., knjiga 
4, Davčna knjiga 1 61 5, fol. (niso numerirani); ib., škatla 430, knji-
ga 5, Davčna knjiga 1616-18, fol. (niso numerirani).

223 Iz občine je bil sprva izvoljen za zunanjega, nato pa na naslednji 
seji za notranjega svetnika. Glej: ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 19, 
1605, fol. 2 (25. julij: zunanji svetnik), 10 (29. julij: notranji sve-
tnik).

224 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 19, 1605-06, fol. 2, 4' (sv. Jakob), 

16 (8. avgust), 18, 19, 24', 26, 39, 40', 42, 45, 59, 65, 67, 76 (1. 
januar), 79, 85', 98, 104, 107, 121, 132, 135', 136', 138', 143, 
145', 152, 153', 155, 156', 159, 161, 163, 164, 166',.171.

225 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1606, fol.'178 (30. julij), 181, 

187', 192', 195', 198, 200, 204, 215, 218, 229, 232', 236, 242, 
244, 246, 248, 251'; ib., knjiga 20, 1608, fol. 97' (25. julij), 102', 
122', 128', 136, 137, 150, 158, 164', 165', 168; ib., knjiga 21, 
1609, fol. 1 (1. januar), 11', 13', 17, 38, 47, 51,55, 61, 71, 76, 
79, 88, 90, 93', 96, 97, 99, 101, 103, 103', 104, 106, 108.

226 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 21, 1609, fol. 110 (20. julij), 111, 

113', 114, 117, 118, 119, 120', 121', 123', 125', 127', 128, 
129', 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 139', 140', 151'.

227 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 1(1. januar), 4', 7, 12,

S/odni/ z/apisnik/ v ponedeljek, 21. maja 
1601.: »Gregor Chlebana« z Vrhnike se na nje-
govo večkratno prošnjo sprejme za meščana s 
tem, da prvič, kar se kazni tiče, izkaže poslu-
šnost, drugič pa, da se v enem mesecu z vsem 
imetjem tu naseli, sicer zapade po njegovi la-
stni izjavi v. last mestu tukajšnji vrt, ld ga je 
kupil za 300 gld.220 Končno je bilo Hlebanji 
podeljeno meščanstvo šele na mestni pravdi 
1. marca 1602. z motivacijo, da je v teh krajih 
dobro znan kot časten človek.221 Svojo gostilno 
in najbrž tudi vinsko trgovino je imel do 1604. 
leta v Klombnerjevi hiši (danes Čevljarska uli-
ca 1), od /leta/ 1604. do 1608. v Hochstetter- 
jevi (danes Pod Trančo 2), od 1609. do smrti, 
t. j. 1617., pa v lastni hiši »na trgu« (danes 
sprednji del Samčeve hiše na Mestnem trgu št. 
21).222

Kmalu po podelitvi meščanstva je prišel 
Gregor Hlebanja v občino,223 od koder je bil na 
sv. Jakoba dan 1605. leta izvoljen za notranje-
ga svetnika.224 To je ostal do 1609. leta,225 ko je 
bil 25. julija izvoljen za mestnega sodnika,226 
in tudi še pozneje.227 L/eta/ 1611. je višji špital-



ski mojster,228 nato ponovno izvoljen 8. junija 
1612. — t. j. »v petek pred sv. Primožem, kot 
je od nekdaj navada, da se obavi volitev špi-
talskega mojstra«.229 /Dne/ 19. avgusta 1611.230 
in 24. oktobra 1614. pa nadomešča župana 
Ghidinellija oziroma Bernardinija.231 L/eta/ 
1615/16 ga ni več v mestnem svetu.232

V veliko zagato je prišel, ko je v oktobru 
1605. leta sklenil kupno pogodbo za Hoch- 
stetterjevo hišo s Hochstetterjevo hčerjo Ma-
rušo in njenim drugim možem Volkom Haa- 
nom.233 Za hišo, v kateri sedaj stanuje - pri-
poveduje v svoji vlogi magistratu z dne 18. 
februarja 1606. leta - »se je pogodil za 2050 
gld in da da gospe svilenega blaga za en opr- 
snik (Wamaas). Plačal je takoj v gotovini 1000 
gld, poleg tega pa še 171 gld v vinu in v go-
tovini. Ostanek bi moral plačati pretekli bo-
žič. Ko je prišel termin, mu je Haan poslal 
pogodbo, češ naj v njej predrugači, kar sma-
tra za potrebno; njemu je prav. Hlebanja se 
je bil namreč zanašal na svoje dolžnike, ld pa 
so ga pustili na cedilu. Stopil je k Haanu in 
mu to povedal. Obenem mu je sporočil, da 
stoji v neki kupčiji z g/ospodom/ Hofmanom 
na Vrhniki. Ta mu hoče odstopiti neke Ain- 
khüernove234 zadolžnice za 1000 gld. Haan 
je bil voljan sprejeti to zadolžnico namesto

63, 68, 73, 76, 78', 80', 90, 95, 101, 102, 106', 110', 115, 117 
(25. julij), 120, 122, 125', 127', 129', 131', 136, 140', 142', 145, 
147, 148, 150'.

228 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 24, 1611, pobotnica št. 2, fol. 

152.
229 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 90 (8. junij), 96' (25. 

junij). Glej tudi: ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 24, Knjiga prihod-
kov 1612, fol. 80.

230 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 24, 1611, pobotnica št. 1, fol. 

151.
231 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 27, 1614, pobotnica št. 61, fol. 

109-109'; pobotnica št. 62, fol. 110-111'; pobotnica št. 63, fol. 
1 1 2-112'; pobotnica št. 64, fol. 113-113',

232 Omenja se le še v raznih sporih in tožbah, npr. z Volfom Viljemom 
Schnizenpaumbom, Avguštinom in Marušo Borauna, Pavlom Pe-
rezom, Martinom in Katarino Kheisel. Glej: ZAL, UU 488, Cod. I, 
knjiga 23, 1615, fol. 22', 49, 51', 61, 77', 182, 182', 194, 202, 
212', 217, 223, 235', 239'; ib„ knjiga 24, 1616, fol. 4, 21', 38', 
52'-53, 69, 90', 98', 99, 114, 125', 127, 131', 143, 143', 147', 
158', 160, 176, 193, 209', 210, 222-222', 247', 261,27O'-271, 
277', 278, 285', 286.

233 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 19, 1606, fol. 112.
234 Vitez Janez Jurij Ainkhürn, deželni upravnik leta 1602., je bil lastnik 

Sinkovega turna, ki ga je pozneje kupil Andrej Hren. Pred tem so 
imeli Ainkhürni grad Mokrice v Krškem okraju. Glej: Johann We- 
ikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogfhums Crain, Laybach 1 689, 
IX. knjiga, str. 71, 110; XI. knjiga, str. 378, 508.
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gotovine, češ da bo denar itak dal g/ospodu/ 
Adamu Moškonu, ld mora s svoje strani od-
praviti gospo Ainkhüernovo. Zatorej mu ta 
zadolžnica velja toliko kot gotovina. Nato je 
Haan odpotoval na Koroško, Hlebanja pa je 
od Hofmana iztržil Ainkhüernove zadolžnice. 
Po svojem povratku se je Haan izgovarjal, da 
je v tej kupčiji poglavitna njegova žena in da 
zadolžnice ne more sprejeti, če Moškon zanjo 
ne mara. Hlebanja je s protestom odšel. Zdaj 
je čas mestnih pravd. Zato sem poslal - pra-
vi dalje Hlebanja - g/ospoda/ Tallerja in Lip- 
ca z Ainkhüernovimi zadolžnicami k Haanu. 
Ta pa je odgovoril, naj se Hlebanja pomeni z 
Moškonom. S tem pa nimam posla. Na za-
dnji mestni pravdi sem upal, da bosta Haan 
in gospa prišla in mi otvorila hišo. To pa se ni 
zgodilo. Nato sem poslal ponju g/ospoda/ Re- 
fingerja in Dromlica. Haan jima je odvrnil, da 
prideta z gospo le, če imam denar. Potem sem 
poslal še Jakca Weissa s pozivom, naj vendar 
prideta, da nas vsaj zaslišijo. Pa sta rekla, da 
ne storita koraka iz hiše. Če imam denar, naj 
ga prinesem v njuno hišo. - Zatorej prosi Hle-
banja č/astiti/ magistrat, naj prisili Haana kot 
pooblaščenca svoje žene, da zadolžnice sprej-
me in mu hišo otvori. Drugače pa naj mu vrne 
doslej plačani denar, o katerem pravi Haan, da 
ga je spremenil v zlato«.235 Magistrat je Hle- 
banjevo željo sporočil kot ukaz Volku Haanu 
in ženi. Haanovka se je obrnila na vicedoma. 
Pozneje je Hlebanja ponudil gotovino, če mu 
Haanovka na prihodnji mestni pravdi otvori 
hišo.236 Magistrat je na to pristal, kmalu pa se 
je Hlebanja sam skesal. Hiša je bila za plačilo 
Hochstetterjevih dolgov prisojena Volku Gar-
tnerju, Hlebanja pa je dobil ukaz, da se mora 
umakniti iz nje.237

235 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1606, fol. 116-120', 154'.
236 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1606, fol. 169'-l 70.
237 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 19, 1606, fol. 250-251, 252-252'.
238 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 21, 1609, fol. 53.
239 Poznejši Wazen pl. Wazenberg, lastnik Mirne in drugih gradov po 

Kranjskem. Glej: Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertz- 
ogthums Crain, Laybach 1689, XI. knjiga, str. 398.

Pozneje je kupil od vdove, gospe Ane Wazo- 
ve, »polovico njene hiše na trgu, nasproti hiše 
steklarja Urha Novaka« (danes polovica Sam-
čeve hiše). V magistratovem imenu mu jo je 27. 
marca 1609.238 otvoril gospod Peter Waz.239 Od 
sv. Jurija 1610. do sv. Jurija 1611. je imel Hle-
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banja v najemu mestni mlin v Koleziji (miihl 
Kholesia) za letnih 20 gld.240 Od 1610. do svoje 
smrti je posedoval tudi hišo v Hrenovi ulici 
(danes št. 11), kjer sta imela delavnici tkalec 
Blaže Novak in tesar Luka Pisanec.24' V petek, 
8. januarja 1616. je tožil barona Volka Viljema 
pl. Schnitzenpaumba za 300 gld z obrestmi 
vred, kmalu nato je predlagal rubež zastavlje-
ne mu Schnitzenpaumbove hiše v okraju Stari 
trg v Rožni ulici (danes št. 15).242 Še isto leto je 
rubil hišo Avguština Borauna in njegove žene 
Maruške za dolg 60 gld z obrestmi.243

240 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 24, Knjiga prihodkov 1612, fol. 76; 
ib., 1612, pobotnica št. 2, fol. 152-152'.

241 ZAL, LJU 488, Cod. XVII, škatla 429, knjiga 4, Davčna knjiga 
1615, fol. (niso numerirani); ib., škatla 430, knjiga 5, Davčna knji-
ga 1616-18, fol. (niso numerirani).

242 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 4, 21', 38', 52'-53, 
69, 90', 99, 125', 131', 143, 147', 158'.

243 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 98', 114, 127, 143', 

160, 176, 193, 209'.
244 AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, škatla 187 (fase. 1/105), fol. 

(niso numerirani).
245 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 33, 1619, pobotnica št. 75, fol. 

194-194'.
246 Anastazija Hlebanja, kasneje poročena Vogl, se med letoma 

1633 in 1651 pogosto omenja v sodnih zapisnikih mesta Lju-
bljane. Vrsto let se je tožila z Markom Vicem (Wiz zu Gleiniz), ki 
je bil upravitelj Hlebanjeve zapuščine. Glej: ZAL, LJU 488, Cod. 
I, knjiga 25, 1633-35, fol. 55', 170-170', 184, 185, 202', 
217-217', 222, 232-232', 245, 246', 281', 307', 320'-321, 
338, 351, 381, 406; ib., knjiga 26, 1636, fol. 21'-22, 51'-52, 
57' (Anastasia Voglin als gewester Hlebainischer wittib), 
(Anastasia Voglin), 78, 81, 82-82', 94'-95, 168-168', 231'- 
232, 248'-249, 282-282'; ib., knjiga 27, 1651, fol. 59-59', 
113'-114.

V listinah v vicedomskem arhivu se večkrat 
navaja Gregorja Hlebanja kot krčmar in vino-
tok.244

Po svoji prvi ženi Marini Perkovi je prišel 
Hlebanja v svaštvo s poznejšim županom Vi-
cem Glinškim, ld je leta 1600. poročil Nežo, 
Perkovkino hčer iz prvega zakona. Vic (Wüz) 
je bil po Hlebanjevi smrti tudi skrbnik njego-
ve zapuščine. Morda je bil Gregorjev sin iz za-
kona z Marino Perkovo tisti Mihael Hlebanja 
(Chlebaina), ld je 1/eta/ 1619. predal mestu 14 
bojnih oprav za 37 gld 20 kr.245 Ko je Marina 
umrla, se je Hlebanja poročil z neko Anasta-
zijo in imel z njo hčer, ld 1636. leta še ni bi-
la polnoletna. Anastazija pa se je primožila k 
meščanu Voglu v Celje, kjer je 1636. leta že 
živela.246
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1610/11 in 
1611/12

Po radodarnosti škofa Hrena so dobili jezu-
iti 1611. 1/eta/ »Pod turnom« nov gradič, kate-
rega jim je dal na svoje stroške sezidati.13

13 Josip Gruden, Zgodovina slovenskega naroda, Ljubljana 1910- 

1916, str. 857.
14 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 24, Knjiga izdatkov 1611, fol. 180, 

180', 181.
15 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 24, Knjiga izdatkov 1611, fol. 30, 

30'.
16 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 24, 1611, pobotnica št. 83, fol. 

86.
17 * ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 25.
18 * ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 25'.

/Dne/ 5. marca 1611. je rabelj ščipal z razbe-
ljenimi kleščami in obglavil Mikca iz Smledni-
ka, ld je ubil nekega mladeniča. /Dne/ 7. maja 
je sežgal Janžeta ICrističa, ki je požgal Marku 
Knezu pri Vrhniki. /Dne/ 20. avg/usta/ je neko-
ga obesil, 1. okt/obra/ s kolesom strl mladega 
Jakla, 26. okt/obra/ pa nekoga obesil.14

/Dne/ 2. jun/ija/, na dan Sv. Rešnjega telesa, 
1611.1/eta/, ko je škof /Hren/ posvetil novo ka-
pelo in grobnico /v cerkvi sv. Nikolaja/, je žu-
pan/Ghidinelli/ ukazal pokloniti mu tovor naj-
boljšega vipavca in tovor solkanskega terana, 
za kar je izdala mestna blagajna 40 gld 7 kr.15

Janez Strel (Strelius), škofov komornik in 
orglar, je 1/eta/ 1611. napravil na gradu »rog« 
(vrsta orgel). To je bilo darilo škofa Hrena me-
stu, ld je prispevalo prej za šenldavški zvonik. 
Vseeno pa je dobil Strel še posebej od mesta v 
dar celih 12 tolarjev.16

M/estni/ s/ejni/ z/apisnik/:
/V/ petek, 17. febr/uarja/ 1612: Po preselitvi 

jezuitov je bil v nekdanjem frančiškanskem sa-
mostanu na sedanjem Vodnikovem trgu cesar-
ski hospital do 1/eta/ 1612.17

V sredo, 15. febr/uarja/ 1612. pa so na ukaz 
škofa Hrena, temelječega na odloku deželnega 
kneza /Ferdinanda II./ (izdanem na Dunaju, 
7. sept/embra/ 1611.), samostan zopet prevze-
li frančiškani. Siromald in špitalarji so bili iz 
samostana začasno preseljeni v meščansld Spi-
tal. Mestni svet vzame ukrep na znanje, sklene 
pa se pismeno obrniti na kneza.18

Župan  Jane z  Krstn ik  Ghidi nell i 
Sodn ik  Adam  Eppich

1610/11 in  
1611/12

Ista (Ghidinelli, Eppich) pri Valv/asorju/.

Zadnjega decembra 1610. je izplačal višji 
mestni blagajnik Peter Gaionzel županu »G/ 
iovanniju/ Batta Ghidinelli-ju« 50 gld župan-
ske plače.247 - Naloge za izplačila »aufBeuelch« 
podpisuje v prvi polovici leta 1610. župan Ja-
nez Sonce, v drugi pa župan G/iovanni/ Batta 
Ghidinelli;248 slednji prav tako v prvi polovici 
1/eta/ 1611., npr. ukaz, da izplača višji mestni 
blagajnik Adam Weiss 1 gld kot prispevek za 
zidavo in obnovo cerkve pri Dravogradu (Tra- 
burg) »imenovane pri sv. Duhu«, je podpisal 
»G/iovanni/ Batta Ghidinelli Purgermaster«.249 

/Dne/ »28. oktobra 1610 Judex Labacensis 
Eppich«.250

Izdatke za 1610. leto je na platnicah knjige 
izdatkov potrdil med drugimi računskimi ko-
misarji 1. decembra 1611. »G/iovanni/ Batta 
Bernardini d/et/to Gidinelli Purgermaster«,251 
pri overovljenju izdatkov za 1611. leto pa se 
je 15. marca 1612. podpisal »Hans Bab/tista/ 
Bernardini Burgermaister«.252

Odborove seje 11. avgusta 1610. sta se ude-
ležila županov namestnik Jurij Zurler in me-
stni sodnik Adam Eppich,253 seje velikega od-
bora 3. februarja 161 1.254 pa »Herr Hans Gidi-

247 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 23, Knjiga izdatkov 1610, fol. 12; 
ib., 1610, pobotnica št. 1, fol. 63-63'.

248 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 23, 1610, pobotnice (Sonce se kot 
župan omenja do 5. julija 161 0, od 30. julija 1 610 pa je podpisan 
župan Ghidinelli).

249 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 24, 1611, pobotnica št. 53, fol. 
112-11 2'; ib., Knjiga izdatkov 1611, fol. 49.

250 August Dimitz, Historische Notizen aus den im Museal-Archive au-

fbewahrten Kalendern des Bischofes Thomas Chrön, v: MHVK 17, 
1862, str. 26.

251 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 23, Knjiga izdatkov 1610, fol. 

189.
252 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 24, Knjiga izdatkov 1611, fol. 

182'.
253 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 883, Zapisniki deželne-

ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1607-1611], knjiga 9, 
fol. 238.

254 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 883, Zapisniki deželne-
ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1607-1611], knjiga 9, 
fol. 654. 
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nelli Burgermaister« ter neimenovani mestni 
sodnik.

Na seji 3. septembra 161 1.255 je bil v komisi-
jo, ki naj pregleda stanje mostov, potov in steza, 
izvoljen tudi »Herr Hanns Baptista Gidinelli 
Burgermaister zue Laybach«. Isti se omenja tu-
di na seji deželnega zbora 6. februarja 1612.,256 
na sejah 16. februarja in 7. maja 1612 pa žu-
pan Gidinelli in sodnik Adam Eppich.257

255 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 884, Zapisniki deželne-
ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1611-1615], knjiga 
10, fol. 103.

256 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 884, Zapisniki deželne-
ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1611-1615], knjiga 
10, fol. 2 (priloga).

257 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 884, Zapisniki deželne-
ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1611-1615], knjiga 
10, fol. 184'.

258 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, prva knjiga (1605— 
1632), fol. 53.

259 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 24, 1611, pobotnica št. 82, fol.
85 (Bernardini detto Ghidinelli, 28. november .1611), pobotnica 
št. 83, fol. 86-86' (Bernardini Genandt Ghidinelli, 9. december 
1611), pobotnica št. 84, fol. 87-87' (Bernardini Genandt Ghidi-
nelli, 9. december 1611), pobotnica št. 85, fol. 88, 89' (Bernardini 
Genandt Ghidinelli, 1 8. april 1611).

260 Npr. ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 24, Knjiga izdatkov 161 1, fol. 
182' (pri potrditvi izdatkov se 15. marca 1612 omenja samo kot 
Hannß Bab: Bernardini Burgermaister).

261 # AS 309, Zapuščinski inventarji, škatla 130 (fase. LIV, črka Z, 2-6), 
št. 5, Zapuščinski inventar Janeza Krstnika Vrbca, fol. (zapuščinski 
inventar št. 5 manjkal).

/Dne/ 1. marca 1612. je bil za pričo pri neki 
poroki v Šenldavžu »Adam Epich tunc tempo-
ris Ciuitate Judex«.258

JANEZ KRSTNIK GHIDINELLI - JANEZ 
KRSTNIK BERNARDINI. Valvasor, po njem 
Klun, Koblar, Radics in drugi so menili, da sta 
Ghidinelli in Bernardini dve različni osebi. V 
resnici se je Bernardini prvotno pisal Ghidi-
nelli, z decembrom 1/eta/ 1611. se je podpiso-
val »G/iovanni/ Batta Bernardini d/et/to Ghidi-
nelli« ali »Hans Bab/tista/ Bernardini Genandt 
Gidinelli Burgermaister«,259 a z letom 1612. 
samo še J/anez/ I</rstnik/ Bernardini.260 Morda 
je bilo njegovo poplemenitenje razlog za spre-
membo priimka. V inventarju po dr. Janezu 
Krstniku Vrbcu se 1. februarja 1612. izrecno 
navaja zadolžnica »bivšega ljubljanskega žu-
pana Janeza Krstnika Bernardini j a, sicer ime-
novanega Ghidinelli« g/ospodu/ Krištofu Vrb-
cu za 1000 gld.261

V mestnih knjigah se Janez Ghidinelli pr-
vič navaja 22. aprila 1592., ko je vsekakor že

Isti dan se sklene zastran zidave lazareta 
kupiti Dienerjev vrt pri Sv. Petru, služen ško-
fiji (danes stoji tam šentpetrska vojašnica). V 
komisijo, ld naj se o stvari pogaja s škofom 
/Hrenom/, za podporo pa z deželnimi stano-
vi, so bili izvoljeni: župan Ghidinelli, sodnik 
Eppich, Zurler, Goiancel, Unger, Lukman, Tal- 
ler, Petek, Raisinger in Agnelati.19

/V/ četrtek, 23. febr/uarja/ 1612: Zastran 
davno nameravanega, pa doslej neobjavlje-
nega policijskega reda in ustavitve škodljive 
kmečke trgovine je g/ospod/ Auersperg20 - ta-
ko poroča župan /Ghidinelli/ - pozval na seji 
deželnega zbora, 21. t/ega/ m/eseca/ mesta in 
trge, če imajo kaj predlagati deželnim stano-
vom, naj to nemudoma store. - Sklene se takoj 
sestaviti tako poročilo.21

/V/ poned/eljek/, 12. marca 1612: Ob veli-
ki udeležbi notranjega in zunanjega sveta ter 
desetih zastopnikov občine predlaga župan / 
Ghidinelli/, da se sestavi pritožba na deželne-
ga kneza /Ferdinanda II./: (I) proti nepresta-
nemu citiranju magistrata na zaslišanje v Gra-
dec vsled prizivov vseh mogočih strank, ker 
to povzroča mestu velike stroške in sitnosti in 
potiska ob stran vicedoma kot redno instanco; 
(2) ker se letni prispevek 200 gld za mestne 
utrdbe že več let krati in sploh popolnoma od-
poveduje; (3) ker so jezuitje za zidavo svoje-
ga kolegija doslej pokupili že 26 meščanskih 
hiš, za katere so bili oproščeni davka, mesto 
pa mora za te hiše vseeno plačevati dež/elnim/ 
stanovom; (4) proti temu, da se z višjega me-
sta krati mestnemu sodniku pravica, da prime 
in kaznuje, kadar kaj zagreše, razne in številne 
ljudi, dasi niso v službi pri deželnih stanovih.

Sklene se o vseh točkah sestaviti izčrpno 
poročilo, glede jezuitskih hiš pa predlagati, 
naj se mestu odpiše davek zanje ali pa se mu 
dodeli dvojna mostnina. V deputacijo, ld poj-
de v Gradec, da odda peticijo, so bili izvoljeni 
Ahac Amšel, Jožef Mohorčič, Peter Gaionzel, 
Gregor Zurler, Jurij Vidič, Mihael Taller in me-
stni pisar.22

Vendar v knjigah o izdatkih ni sledu, da bi

19 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 26.
20 * Omenjeni gospod Auersperg bi bil lahko Herbard ali morda Di- 

trih.
21 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 3O'-31.
22 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 36-37'.
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res bila vsa deputacija v Gradcu. Pač pa je bil 
tam to leto trikrat mestni pisar. V prednji za-
devi se je vrnil iz Gradca v Ljubljano 31. mar-
ca. Porabil je 142 gld 55 2/3 kr, opravil pa ni

bil ljubljanski meščan. Ta dan je prodal mestni 
blagajnik Blaž Weinfüerer »dem Suan Cadinel« 
pet navadnih žaganic po 2 kr.262 Zadnjega julija 
1593. kupi »Batista Gadinel« 20 navadnih desk 
za 40 kr.263 V ponedeljek, 28. marca 1594. pa 
poroča o njem tudi sejni zapisnik. Neki Dome- 
nigo Rosso - pač Italijan kot Ghidinelli - lei je 
za uboj »že prestal duhovno pokoro«, je prosil 
za podelitev meščanstva in predlagal kot poro-
ka Babtista Ghidinellija. Slednji pa poroštva 
ni hotel prevzeti.264 Leta 1596. je bil najbrž zu-
nanji svetnik, ker se med meščani, kupci ope-
ke, navaja: »Herr Gidinel«, ki je 25. oktobra 
kupil 1000 zidakov za 2 gld.265 Zunanji svetnik 
je tudi 1598/99,266 nekaj časa med zdravstve-
nimi nadzorniki,267 enako leta 1600/01,268 ko je 
že notranji svetnik,269 kar ostane tudi o sv. Ja-
kobu 1601. leta.270 L/eta/ 1598. je nižji mestni 
blagajnik,271 l/eta/ 1605/06 zunanji svetnik,272 
naslednje leto izpade iz mestnega sveta,273 na 
sv. Jakoba 1607. je izvoljen v notranji svet in 
se kot sooverovatelj mestnih računov za leto 
1607. podpiše na koncu k/njige/ i/zdatkov/ z 
datumom 19. julij 1608. kot »vice Purgerma- 
ister G/iovanni/ Batta Ghidinelli«.274 Od 17. 
marca 1608. je kot vice-župan večkrat vršil 
županske posle namesto obolelega in men-
da tudi kmalu umrlega Janeza Vodopivca.275

262 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 8, Knjiga prihodkov 1592, fol. 

35'.
263 # ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 8, Knjiga prihodkov 1593.
264 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 15, 1594, fol. 73'-74.
265 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 11, Priloga h Knjigi prihodkov 

1596, fol. 3' (seznam prodaje zidakov).
266 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 16, 1599, fol. 12', 70, 91.
267 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 16, 1599, fol. 76', 77, 91.
268 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 17, 1600, fol. 1', 5, 43; ib., knjiga 

18, 1601, fol. 12', 159', 194'.
269 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 17, 1600, fol. 4, 7', 52, 55, 58.
270 ZAL, UU488, Cod. I, knjiga 18, 1601-02, fol. 4 (5. januar), 7, 12, 

17, 23, 25, 31, 36, 44, 60, 84, 142, 143, 145, 146, 150, 163, 
177, 186, 202, 206, 210, 224, 231, 233, 260, 269, 277, 279, 
284,287,321.

271 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 13, Knjiga prihodkov 1598, naslov-
nica; ib., Knjiga izdatkov 1598, naslovnica.

272 Na dan sv. Jakoba je bil Ghidinelli še v občini, kasneje (na dan 
sv. Ane) pa je bil imenovan za zunanjega svetnika. Glej: ZAL, LJU 
488, Cod. I, knjiga 19, 1605-06, fol. 2', 3, 4, 5, 10, 12, 14', 16, 
76, 107, 128.

273 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1605-06, fol. 251'.
274 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 20, Knjiga izdatkov 1607, fol. 165; 

ib., Knjiga izdatkov/II/ 1607, fol. 45'.
275 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 58, 60, 62', 77', 78, 

82, 84, 85, 86, 88; ib., Cod. XIII, škatla 21, 1608, pobotnica št. 
25, fol. 100-103', pobotnica št. 26, fol. 104-105', pobotnica št.23 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 25, Knjiga izdatkov 1612, fol. 25.
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Notranji svetnik je tudi v letih 1608/09276 in 
1609/10.277 V petek pred sv. Marjeto, 9. juli-
ja 1610., je izvoljen za župana, kar ostane do 
julija 1612. leta.278 Pozneje je bil Ghidinelli, 
ld se zdaj imenuje samo še Bernardini, še pet-
ierat župan in sicer po Sončevi smrti v avgustu 
l/eta/ 1613. najprej službujoči podžupan,279 od 
novega leta 1614. do sv. Marjete pa pravi žu-
pan,280 dalje 1614/15,281 1615/16,282 1622/23283 
in 1625/26.284 Slednje poslovno leto pa je žu- 
panoval komaj štiri mesece. Umrl je koncem 
oktobra ali začetkom novembra 1625. leta.285

28, fol. 108-108', pobotnica št. 36, fol. 124-124', pobotnica št.
38, fol. 127-127', pobotnica št. 43, fol. 139-139', pobotnica št.
45, fol. 133-133', pobotnica št. 47, fol. 129-129', pobotnica št.
49, fol. 140-140'.

276 ZAL, UU 488, Còd. I, knjiga 20, 1608, fol. 1 (1. januar), 1 2, 1 6, 
19, 21, 25, 27, 29, 43, 45, 50, 52, 56, 67', 73, 74, 76', 90, 97', 
101, 102', 104, 119, 122', 130, 136; ib., knjiga 21, 1609, fol. 1 
(1. januar), 4, 10, 29', 32', 34', 38, 45', 86, 88, 90, 93', 95', 96, 
106.

277 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 21, 1609, fol. 111, 113', 11 7, 118, 

119, 120', 121', 123', 128, 134, 136, 137, 138, 139', 144', 
151'.

278 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 23, Knjiga izdatkov 1610, fol. 12; 

ib., škatla 24, Knjiga izdatkov 1611, fol. 182'; ib., 1611, pobo-
tnica št. 64, fol. 65-65', pobotnica št. 70, fol. 71-71'; ib., Cod. I, 
knjiga 22, 1612, fol. 1 (1. januar— Bernardini), 4', 16, 18', 20, 46, 
63, 78', 80', 87', 90, 98.

279 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 26, 1613, pobotnica št. 20, fol. 
187-187', pobotnica št. 27, fol. 66-66', pobotnica št. 35, fol. 75- 
75', pobotnica št. 36, fol. 76-76', pobotnica št. 59, fol. 116-116', 
pobotnica št. 61, fol. 118-119'.

280 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 26, Knjiga izdatkov 1614, fol. 12.
281 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 1,3, 4, 14, 17, 18, 19, 

21', 24, 33, 40, 44', 46, 53, 59, 69', 70, 83', 84', 87, 89, 92, 95, 
100, 100', 102', 103, 104, 107, 114, 117', 120, 120'.

282 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 121, 140', 141, 141', 

144', 146', 150, 155', 159, 176', 179', 184, 188, 190', 191', 
194', 196, 200, 201', 202', 204', 207, 210, 216, 219, 221,222, 
227, 228, 235, 237', 245'; ib., knjiga 24, 1616, fol. 1, 3, 4, 9', 
26, 28', 35, 38, 49, 55, 59', 65, 67', 72', 73, 74, 75, 80, 88, 91 ', 
93', 96, 97, 101 ', 102, 105, 107', 110, 112', 148, 149, 150 (4. 
julija 1616 se zadnjič omenja kot župan, že 8. julija 1616 so za 
novega župana izvolili Adama Eppicha).

283 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 36, 1622, pobotnica št. 37, fol. 

147-147' (2. oktober 1622), pobotnica št. 39, fol. 149-149' (2. 
december 1622); ib., škatla 37, Knjiga izdatkov 1623, fol. 17; ib., 
1623, pobotnica št. 19, fol. 94', pobotnica št. 37, fol. 125-127' 
(7. april 1623), pobotnica št. 4, fol. 192-192' (26. junij 1623).

284 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 39, 1625, pobotnica št. 57, fol. 91 ' 

(25. julij 1625), pobotnica št. 59, fol. 95' (11. avgust 1625), po-
botnica št. 97, fol. 157' (5. september 1625); ib., škatla 40, 1626, 
pobotnica št. 57, fol. 94' (14. november 1625).

285 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 40, 1626, pobotnica št. 57, fol. 

94' (14. november 1625); ib., škatla 39, 1625, pobotnica št. 77, 
fol. 132' (15. novembra 1625 se omenja Janez Krstnik Verbetz kot 
»Bürgermeister ambts Verwalter«). Ghidinelli oziroma Bernardini je 
umrl v drugi polovici novembra 1625.
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Mestni svet mu je julija 1615. v priznanje nje-
govih zaslug poklonil pozlačeni srebrni pokal, 
ld ga je dobavil celovški trgovec Adam Gössni-
tzer za 225 gld nemške ali 250 gld kranjske 
veljave.286

286 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 28, Knjiga izdatkov 1615, fol. 25'; 
ib., 1615, pobotnica št. 48, fol. 91-104'; ib., Cod. I, knjiga 23, 
1615, fol. 102', 120 (22. junij 1 615 - darilo za župana).

287 AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, škatla 187 (fase. 1/105), fol. 
(niso numerirani).

288 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1606, fol. 122.
289 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 28, Knjiga izdatkov 1615, fol. 25; 

ib., 1615, pobotnica št. 45, fol. 82-85'.

Po poklicu je bil trgovec. Že večkrat nava-
jam seznam v vicedomskem arhivu (nastal 
okoli leta 1609) pravi o njem: »Janez Krstnik 
Ghidinelli, čeprav brez odprtih prodajalen, 
trguje z železom in raznovrstnim drugim bla-
gom«.287

Hišo je imel najprej v Židovski ulici, kjer 
je danes št. 6. To je oktobra 1605. prodal Ja-
kobu Budaltu in njegovi ženi Urši. Otvoril ji-
ma jo je 3. marca 1606. leta.288 Že 1604. se 
je preselil v hišo na današnjem Mestnem trgu 
(št. 19), ld jo je kupil od Janeza Ludvika Sau-
er j a. K tej hiši je menda spadala pristava v 
sedanji Prešernovi ulici (danes št. 7). L/eta/ 
1623. je kupil še polovico bližnje Tomaž Lu- 
kančičeve hiše, danes Krojaška ulica 1 ali Me-
stni trg 20.

Iz k/njig/ i/zdatkov/ in pobotnic je razvidno, 
da se je res pečal z vsakovrstno trgovino. Ko 
je bila npr. 9. marca 1615. podpisana mirna 
poravnava starodavnih sporov z nemšldm vi-
teškim redom, se je mesto obvezalo dati kom- 
turju Gotfriedu pl. Schrottenpachu dva tovora 
najboljšega prosekarja ali črnikalca in dva to-
vora najodličnejšega terana (modoer Terrandt). 
Komtur je dal pokušati po svojih ljudeh vino 
po ljubljanskih kleteh in si izbral prosekarja 
pri mestnem višjem blagajniku Adamu Eppic- 
hu. To vino je bilo namenjeno za Gradec in ga 
je Eppich zaračunal bokal po 1 libro (= 13 kr 
3 pf), kar je pri 213 bokalih (2 tovora) zneslo 
48 gld 13 kr 1 pf in za par novih sodčkov še 
posebej 1 gld 46 kr 2 pf. Teran, in sicer 228 
bokalov, po 8 kr (skupno 30 gld 24 kr) pa je 
dal župan Bernardini.289

Ko je 1/eta/ 1624. sklenil magistrat, da po-
kloni dragocen poročni dar vicedomu Oktavi- 
ju Panizollu, se je obrnil na Bernardinija, ld



je nabavil iz Benetk zlato verigo (Colano) za 
celih 356 gld 42 kr 2 pf.290

290 Ohranjena je italijansko pisana Bernardinijeva pobotnica z dne 9. 
septembra 1624. Glej: ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 38, 1624, 
pobotnica št. 38, fol. 113-115'; ib., Knjiga izdatkov 1624, fol. 
36.

291 Anton Koblar, Ljubljančani 17. stoletja, v: IMDK 10, 1900, str. 183, 
195.

292 August Dimitz, Urkunden zur Geschichte der Reformation in Krain 
aus den Jahren 1540 bis 1634,v: MHVK 22, 1867, str. 120. *V se-
znamu se kot županova žena omenja gospa Drumbliz in ne Helena 
Bernardini.

293 August Dimitz, Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis auf das 
Jahr 1813, Dritter Teil, Laibach 1875, str. 365.

294 August Dimitz, Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis auf das 
Jahr 1813, Dritter Teil, Laibach 1875, str. 373.

295 NŠAL, Krstna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, tretja knjiga (1614— 
1621), fol. 164 (* Helena Bernardini se v omenjenem času navaja

O Ghidinellijevi oz. Bernardinijevi rodbini 
so tile podatki: Mož je bil poročen dvakrat, če 
ne trikrat. Prvi ženi je bilo ime Magdalena in 
je umrla po 1610. letu. Z njo je imel hčer Eliza-
beto, roj. 5. decembra 1601. leta, ld je živela še 
1622., in najbrž sina Zuana Marijo, ld se mu je 
rodil še pred Elizabeto, in se poročil z Marto, 
s katero se mu je 16. novembra 1627. rodil sin 
Janez Andrej.291 Druga Bernardinijeva žena, 
po imenu Helena, je bila odločna protestant-
ka. /Dne/ 26. oktobra 1615. je ukazala verska 
reformacijska komisija za Kranjsko, da mora 
osem oseb, med temi županova žena, priti 15. 
novembra ob 7. uri zjutraj v škofijo, sicer bo-
do kaznovane za 100 zlatih dukatov.292 Toda 
že 13. novembra so zaprli »nekatoliške žene«: 
Klaro Javornik iz Tržiča v Vicedomski stolp, 
gospo Drumelic v Karlovški, soprogo ljubljan-
skega župana, Heleno Bernardini, v Špitalski 
stolp kot jetnice. Dolžili so jih med drugim, 
da so ponaredile izpovedne listke. Helena je 
ostala trdna, vendar so ji iz posebne milosti 
dovolili, da ostane v mestu, mora pa hoditi v 
cerkev. Ker pa se up v njeno spreobrnitev ni 
izpolnil, je morala koncem 1616. leta zapusti-
ti deželo in svojo družino.293 Zanimivo pri tej 
versld zadevi je, da se med pokrovitelji ver-
ske bratovščine »Solidalitas defensionis Chri-
stianae« ustanovljene 1620. leta, poleg škofa 
Hrena, kostanjeviškega opata, ljubljanskega 
stolnega prošta, bistriškega priorja, deželnega 
oskrbnika Bernardina Barba, vicedoma Okta-
vi j a Panizolla in Rafaela Coraduzza imenuje 
tudi »Bernardin Ghidinelli«.294 Ljubljanske 
stolne knjige295 pa navajajo gospo Heleno Ber-
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nardini kot večkratno krstno botro še med leti 
1618 in 1620. Potemtakem je mož po njenem 
enoletnem izgnanstvu le izprosil povratek v 
Ljubljano in je žena končno priznala vladajo-
čo vero.

Koblar navaja kot soprogo Ivana Krstnika 
Bernardinija še Afro, roj. Castaldin, ld mu je 
12. aprila 1624. rodila hčer Suzano Apolonijo. 
Afra naj bi bila tretja Bernardinijeva žena. Ko-
blar je med krstnimi botrami l/eta/ 1623. našel 
še neko Veroniko Bernardini, roj. Kastelic. Po 
vsem tem se zdi, da je imel stari Bernardini 
iz prvega zakona poleg Zuana Marije še sina 
Janeza Krstnika, ta dva, in ne njun oče, pa sta 
bila poročena z Afro oziroma Veroniko.296

Stari Janez Krstnik Ghidinelli je imel v Lju-
bljani brata Antona. O njem je v s/odnem/ z/ 
apisniku/ 29. februarja 1608. naslednji poda-
tek: »Antoniju Ghidinelliju je bila sicer že prej 
priznana meščanska pravica. Ker pa do danes 
ni izpolnil tedaj naloženega mu in sprejetega 
pogoja, da mora vložiti 500 dukatov v nakup 
kake hiše tukaj, se mu ukazuje, da mora to 
storiti do prihodnje mestne pravde.«297 Na pri-
hodnji seji 14. marca je mestni svet ugotovil, 
da Antonio Ghidinelli še ni izpolnil pogoja. Če 
dotlej, dokler seja še traja, tega ne stori ali pa 
ne položi na sodišču 500 dukatov, se mu od-
pove meščanska pravica in ne sme izvrševati 
nobene meščanske obrti ali rokodelstva. Na-
to je prosil njegov brat, gospod Janez Krstnik 
Ghidinelli, naj se njegovemu bratu vendarle 
podeli meščanstvo. Zavezuje se, da bo on še 
danes položil zanj tistih 500 dukatov na sodi-
šču, dokler se ne ponudi prilika, da se nalože 
v nakup kakšne hišo. »Zategadelj je prejel za 
sodniško palico,298 nakar je bil njegov brat An-
tonio sprejet med meščane.«299

Antonio Ghidinelli je v urbarju za leto 
1610-12 vpisan kot hišni lastnik v Hrenovi 
ulici (sedaj št. 19 = Zabjak 8). To hišo je ohra-
nil do 1621. L/eta/ 1622. jo prevzame Angelo

kot botra samo enkrat in sicer 27. februarja 1618. Leta 1619 in 
1 620 se kot botra omenja Elizabeta Bernardini.); Anton Koblar, 
Ljubliančani 17. stoletja, v: IMDK 10, 1900, str. 183.

296 Anton Koblar, Ljubljančani 17. stoletja, v: IMDK 10, 1 900, str. 

183.
297 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 35'.
298 To dejanje je veljalo kot meščanova prisega.
299 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 45'-46.



della Porta.300 Antonio je bil poročen s Silvijo. 
/Dne/ 22. novembra 1618. se jima je rodil sin 
Janez Krstnik, ki pa je kmalu umrl, ker sta na-
slednjemu sinu, roj. 7. novembra 1621., dala 
isto ime.301

300 ZAL, LJU 488, Cod. XVII, škatla 429, knjiga 3, Davčna knjiga 
1610-12, fol. 6O'-61.

301 NŠAL, Krstna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, tretja knjiga (1614— 
1621), fol. 201 ; ib., četrta knjiga (1621-1626), fol. 1 7; Anton Ko-
blar, Ljubljančani 17. stoletja, v. IMDK 10, 1900, str. 195.

302 Anton von Globočnik, Der Adel in Krain, v: MMK 12, 1899, str. 
52-53. * Globočnik navaja priimka Berdarini (1658) in Gedenel- 
li.

303 Peter Wolsegger, Das Urbarium der Herrschaft Gottschee vom Jahre 
1574, v: MMK 3, 1890, str. 146-147, 150.

304 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 9, 1569, fol. 184'.
305 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 1, Knjiga prihodkov 1581, fol. 38.
306 ZAL, LJU 488, Cod. XVII, škatla 430, knjiga 7, Davčna knjiga 

1622-23, fol. (niso numerirani); ib., škatla 431, knjiga 8, Davčna 
knjiga 1623, fol. 64; ib., knjiga 9, Davčna knjiga 1624, fol. 128; 
ib., knjiga 10, Davčna knjiga 1625, fol. 128; ib., škatla 432, knji-
ga 11, Davčna knjiga 1626, fol. 125; ib., škatla 451, knjiga 51, 
Davčna knjiga 1667, fol. (niso numerirani).

307 ZAL, LJU 488, Cod. XVII, škatla 452, knjiga 52, Davčna knjiga 
1668, fol. (niso numerirani).

308 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 1, Priloga h Knjigi prihodkov 1581, 
fol. 11 (seznam plačane sejmarine za sejem na dan spreobrnitve

Globočnik302 navaja, da so Ghidinelliji po-
stali plemiči v 17. stoletju. Verjetno zadeva to 
našega župana.

ADAM EPPICH. Eppichi so prišli v Ljublja-
no morda s Kočevskega. Tam se leta 1574. v 
urbarju imenujejo Urban, Petter in Ambrož 
Eppich v Koblarjih (Khöfflern) ter Ambrož in 
Paul Eppich v Mali gori (Malgarn), sedanja žu-
pnija Stara cerkev.303 V Ljubljani se l/eta/ 1569. 
omenja Elenna, žena klobučarja Gregorja Eppi- 
cha, ld ta dan otvori Blažetu Pethauerju svojo 
hišico, »stoječo med hišama Lazarja Verliča in 
Krištofa Cerade, spredaj na prosti ulici, zadaj 
pa ob Ljubljanici«.304 L/eta/ 1581. je klobučar 
Gregor Eppich kupil od Janeza Zebranje (Sche- 
brain) hišo in pri tem plačal mestnemu blagaj-
niku 32 kr namesto 1 funta popra.305 Slednja 
hiša je nemara tista Eppichova hiša v Hrenovi 
ulici (danes št. 3), ld se v davčnih knjigah med 
letoma 1622 in 1667 beleži kot last dedičev 
po Adamu Eppichu,306 naslednjega leta pa pre-
ide v posest čevljarja Matije Vidmarja (pisa-
nega Vidmar oziroma Vidmair),307 in v kateri 
je verjetno bival naš Adam, po vsej priliki sin 
klobučarja Gregorja Eppicha. Slednji se med 
ldobučarji, ki so plačevali sejmarine od stoj-
nic, navaja l/eta/ 1581. in nazadnje 1585.308



Adam Eppich je zadobil meščanstvo šele 14. 
marca 1608. leta in se med vsemi novinci edini 
imenuje »Herr«. Dokaz, da je moral biti tedaj 
že ugleden starejši človek.309 Njegov poklic je 
bila žitna trgovina.310 V s/ejnem/ z/apisniku/ se 
Adam Eppich prvič navaja 11. januarja 1608. 
leta, ko se je potegoval za to, da kupi na draž-
bi hišo rajnega stanovskega ograjnega odvetni-
ka Baltazarja Bratca, danes severno polovico 
hiše št. 10 v Gosposki ulici.311 To hišo je bila 
Bratčeva žena Barbara, roj. Glimb, 15. marca 
1585. kupila od Matije Schlegla, župnika v 
Črnomlju. Na hišo je kasneje prišla hipoteka 
Gregorja Taufrerja, v znesku 413 gld 34 kr, ki 
jo je prevzel Adam Eppich.312 Najprej je Eppich 
ponujal za hišo 1000 gld,313 kar pa ni zadovo-
ljilo Bratčevih upnikov in dedičev - med temi 
je bil novomeški mestni pisar Jožef Bratec - ne 
magistrata.314 Eppich je primaknil še 50 gld. 
Ker nihče ni ponudil več, je sldenil magistrat, 
da se hiša proda na javni dražbi, ld bo trikrat 
zaporedoma s 14 dnevnim presledkom.315 
Dražba se je vedno vršila »ob običajnem ve-
černem času« ob navzočnosti župana, sodnika 
ter več notranjih in zunanjih svetnikov.316 Na 
prvih dveh, v petek, 18. julija317 in v petek, 1. 
avgusta 1608. je bil edini interesent Eppich, ld 
je šele v drugo ponudil 1100 gld.318 Na zadnji 
dražbi, ld se je vršila šele čez tri tedne v petek, 
22. avgusta, se je pojavil še en interesent: Ju-
rij Bittorfer kot zastopnik gospoda Bernardina 
Barba. Hišo je dobil Adam Eppich za 1300 gld 
s tem, da mora dati še hčeri pokojnega Bratca, 
Katri (Catra), primerno darilo.319 Tako je Ep-
pich posedoval že dve hiši. Tretjo je kupil 1613. 
leta od dedičev po Francu Homerju. Za to hi-

apostola Pavla), 1 7' (sejem na dan sv. Elizabete), 24' (sejem na 
dan sv. Petra in Pavla); ib., škatla 4, Priloga h Knjigi prihodkov 
1585, fol. 1 ' (seznam plačane sejmarine za sejem na dan spreobr-
nitve apostola Pavla = am khirchtag Paul bekherung).

309 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 45'.
310 AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, škatla 187 (fase. 1/105), fol. 

(niso numerirani).
311 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 9.
312 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 21, 1609, fol. 39-39', 142.
313 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 70'.
3,4 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 70'-71.
315 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 79'-80'.
316 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 91'.
317 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 94-94'.
3,8 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 103'.
319 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 114'.
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šo, ki tvori južno polovico današnje Plavčeve 
hiše (Stari trg 30) se je leto dni prej potego-
val klobučar Marko Eppich, ld je bil bržkone 
njegov mlajši brat. Nastopili pa so Homerje-
vi dediči in upniki s svojimi terjatvami in so 
otvoritev Marku Eppichu preprečili. Nato je 
starejši Adam založil potrebni denar, na kar 
mu je bila hiša priznana in otvorjena. Adam 
pa jo je odstopil mlajšemu Marku.320 V komor-
nih najemniških urbarjih se beleži še A/dama/ 
Eppicha hišica z vrtom v Trnovem, kjer sto-
ji danes hiša Gabrijele Lumbarjeve, Trnovska 
ulica 11, ter Eppichova pristava na stavbišču 
sedanje glavne pošte, vogal Selenburgove in 
Prešernove ulice.

320 ZAL, LJU 488, Cod. XVII, škatla 1, knjiga 3, Davčna knjiga 1610— 
12, fol. 53; ib., knjiga 4, Davčna knjiga 1615, fol. (niso numerira-
ni); ib., Cod. I, knjiga 22, 161 2, fol. 41.

321 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 97', 102', 104, 105, 

109, 110, 115, 117, 119, 122', 128', 130, 137, 139, 142, 144, 
168,172'.

322 Notranji svetnik je bil v letih 1608/09 in 1609/10. Glej: ZAL, LJU 
488, Cod. I, knjiga 21, 1609, fol. 1, 9, 10, 13', 15, 17, 38, 44, 
51, 55, 61, 76, 79, 83, 86, 88, 90, 96, 97, 99, .101, 103, 103', 
106, 108, 111, 113', 120', 121', 123', 124, 128, 130, 132, 134, 
1 36, 137, 142. Notranji svetnik pa je tudi še kasneje, in sicer v letih 
1612/13, 1614/15, 1615/16 in 1616/17. Glej: ZAL, LJU 488, 
Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 117, 122, 124', 125', 150'; ib., knji-
ga 23, 1615, fol. 1 (1. januar), 3, 4, 6, 8', 11', 14, 17, 18, 24, 
24', 29', 33, 40, 44', 46, 56, 58', 59, 61, 66, 66', 69', 70, 73, 
81,83', 84', 87, 89, 92, 95, 97, 100', 103, 107, 114, 117', 120, 
121', 125, 129, 134', 140', 141', 146', 155', 176', 179', 184, 
191', 196, 200, 201', 219, 222, 227, 228, 237', 243, 245'; ib., 
knjiga 24, 1616, fol. 1 (1. januar), 3, 4, 10, 13', 16, 19', 26, 38, 
43', 46, 55, 59', 65, 67', 74, 75, 84, 86, 88, 91', 92', 93', 96, 
97, 102, 112', 115, 118, 122', 123, 135', 148, 149, 150.

323 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 88.
324 Mestni sodnik je tako v letih 1610/11 in 1611/12. Glej: ZAL, LJU 

488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 1 (1. januar), 4', 18', 28, 29, 
34, 46, 57, 59, 63, 67, 76, 78', 80', 82', 87', 89, 90, 97, 97', 98, 
101, 102, 106', 109, 110', 115, 116.

Adam Eppich je izredno urno napredoval 
v mestnem zastopu. Sest mesecev po prejemu 
meščanske pravice je bil 25. julija 1608. že iz-
voljen kar v notranji svet.321 Tu ostane do sv. 
Jakoba 1610.,322 ko ga izberejo za mestnega 
sodnika.323 Volitev je obnovljena tudi nasle-
dnje leto.324 Mestni svet ga je na seji 5. junija 
1612. zelo strogo ukoril, ker »v dveh letih, kar 
je mestni sodnik, ni oddal terjanega hišnega 
goldinarja v mestno davkarijo in je baje celo 
zelo malo nabral«. Najresneje se mu ukaže, da 
mora do sv. Jakoba izterjati in oddati hišni gol-
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dinar.325 V I/etih/ 1614.,326 1615 327 in 1616.328 
je višji mestni blagajnik, v juliju329 1616. ga 
izvolijo za župana,330 enako še dve naslednji 
leti33' in četrtič v juliju 1620. leta.332 Umrl je 
kot župan koncem januarja 1621.333

Njegova prva žena je bila menda hči sodni-
ka Tallerja, druga po imenu Marjeta, pa je bila 
vdova po bivšem m/estnem/ sodniku Francu 
Leberwurstu.334 Hči Judita iz prvega zakona se 
je ok/oli/ 1630. poročila z Ernestom Scherer- 
jem pl. Scherenburgom in podedovala očetovo 
imetje.335

Brat Marko336 je bil prvič poročen z neko 
Marino (Marijo) v Šenldavžu 21. oktobra 
1612. Za priče so mu bili Adam Eppich, sodnik 
Jurij Unger, meščan Mihael Taller in Krištof

325 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 87'-88.
326 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 26, Knjiga izdatkov 1614, naslov- 

niča.
327 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 28, Knjiga izdatkov 1615, naslov-

nica; ib., Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 193'; ib., Cod. I, knjiga 23,
1615, fol. 2', 5, 6', 13, 21, 22', 31', 39', 43, 54', 55, 60', 76, 
77, 78, 80', 88, 89, 91,92', 93, 95', 102', 112', 133', 141, 149, 
153, 156', 159, 168', 193', 203, 203', 217', 222', 227', 229, 
233, 235', 236, 238, 238', 239.

328 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 29, Knjiga izdatkov 1616, naslov-
nica; ib., Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 2', 16', 19, 19', 28', 45', 
49, 49', 100', 103, 110', 119, 119', 120, 133, 139', 148', 153', 
157', 165', 166, 180, 197', 215, 268, 273, 283'.

329 Natančneje 8. julija 1616.
330 ZAL, UU488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 150', 151', 155a, 157, 

162, 163', 167, 169, 172', 174', 184, 186, 188, 190', 192', 199, 
205, 208', 214', 216, 218, 226', 231,237, 242, 250', 253, 254', 
255', 265, 266', 269, 274, 279', 284.

331 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 30, 1617, pobotnica št. 46, fol. 
1 39-1 39' (26. junij 1617), pobotnica št. 63, fol. 1 68 (1 2. oktober 
1617); ib., Knjiga izdatkov 1617, fol. 12; ib., škatla 31, Knjiga 
izdatkov 1618, fol. 17; ib., škatla 32, 1618, pobotnica št. 1, fol. 
57-58' (5. januar 1618), pobotnica št. 83, fol. 267-267' (11. ok-
tober 1618); ib., škatla 33, Knjiga izdatkov 1619, fol. 1 7.

332 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 34, 1620, pobotnica št. 3, fol. 46 
(31. avgust 1620), pobotnica št. 6, fol. 43' (7. september 1620).

333 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 35, Knjiga izdatkov 1621, fol. 17 
(Margareta Eppich, Adamova vdova, je prejela 25 gld, preostalih 
25 gld pa je dobil Mihael Preiss kot nadomestni župan za obdobje 
od februarja do sv. Marjete 1621 - torej za obdobje od Eppichove 
smrti do izvolitve novega župana); ib., 1621, pobotnica št. 1, fol. 
37.

334 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 172'-173, 193-193'.
335 # NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, prva knjiga (1605- 

1632).
336 Tudi Marko Eppich je bil izvoljen v mestni svet. Kot zunanji svetnik 

se v sejnih zapisnikih mesta Ljubljane beleži v letih 1615/16 in 
1616/17. Glej: ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 141' 
(31. julij), 155', 163, 196, 200, 204', 244, 245'; ib., knjiga 24,
1616, fol. 3, 12, 26, 43', 59', 80, 86, 96, 112', 123, 136', 148, 
149, 163'j 172', 186, 192', 199, 216, 266', 274, 282', 284. 
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Vrbec.337 Marina je 4. novembra 1627. rodila 
hčer Felicito.338 Drugič se je Marko poročil z 
Elizabeto, ld je še 1633. nadaljevala ldobučar- 
sko obrt.339

337 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, prva knjiga (1605- 
1632), fol. 57.

338 NŠAL, Krstna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, peta knjiga (1626— 
1631), fol. 71.

339 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 44, Priloga h Knjigi prihodkov 
1633, fol. 4, 6, 10 (Eppichin wittwe).

340 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, foL 101.
341 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 116-116'.

Župan  Jane z  Sonce  
Sodn ik  Juri j Unge r

1612/13

Tudi pri Valv/asorju/.

S/ejni/ z/apisnik/ v petek, 6. julij 1612.: 
»Navzoči: gospod Adam Eppich, mestni so-
dnik. Gospodje 12-niki: Janez Sonce, Ahac 
Amšel, Gregor Hlebanja, Jožef Maherčič, Gre-
gor Zurler, Adam Weiss, Janez Kumperger, 
Janez Krstnik Vrbec, Jurij Vidič. - Ker je pri 
tem knežjem glavnem mestu od davnine obi-
čajno, da se na današnji dan izvoli župana, so 
se v ta namen sestali gori imenovani gospod-
je in za župana redno izvolili gospoda Janeza 
Sonca.«340

S/ejni/ z/apisnik/ na sv. Jakoba dan, 25. juli-
ja 1612.: »Ker se pri tem knežjem glavnem me-
stu po stari hvalni navadi danes nadomestuje 
(ersetzt) svet in se vrši tudi volitev sodnika, se 
je v ta namen sešel ne samo ves notranji in 
zunanji svet, marveč tudi gospodje iz občine 
in sta bila najprej po dosedanjega mestnega 
sodnika, gospoda Adama Eppicha, poslana 
dva gospoda iz sveta, in sicer gospod Janez Kr-
stnik Vrbec in gospod Jurij Vidič. S tema pride 
gospod mestni sodnik na rotovž, se zahvali za 
čast, ki mu je bila pred enim letom naložena 
pri sodniški volitvi, odda sodniško palico in se 
odpove oficiu. V imenu č/astitega/ magistrata 
se mu zahvali župan, na kar ga imenovana dva 
gospoda spremita zopet domov.341

Ko se je docela izpopolnil notranji in zuna-
nji svet, se je pristopilo k volitvi sodnika. In 
čeprav so bili v dveh različnih kratih predla-

1612/13

M/estni/ s/ejni/ z/apisnik/:
V četrtek, 9. avg/usta/ 1612: Zupan /Janez 

Sonce/ je odšel z nekaj svetniki v jezuitski 
kolegij in zaprosil jezuite, ld so dotlej za svoj 
kolegij nakupili že 30 meščanskih hiš, naj bi 
podprli mestno prošnjo pri vladi. Jezuitje so 
to obljubili. Enako je obljubil vicedom /Jožef 
Panitzol/, ld pa je svetoval, naj bo sestavlje-
na prošnja manj ognjevita, marveč bolj jadi-
kujoča. Nato se je sklenilo napisati /deželne-
mu/ knezu /Ferdinandu II./ tako prošnjo, naj 
bi dovolil podvojitev mostnine namesto že 15 
let izpadlih davkov za 30, od jezuitov poku-
pljenih meščanskih hiš, enako glede prispevka 
za mestne utrdbe, ld prete razpasti, isto gle-
de prepirljivih tujcev, ld jim mestni sodnik ne 
sme blizu. Pri tej prilild se je ugotovilo, da je 
plemstvo dolžno mestu preko 1100 gld davč-
nega zaostanka za svoje hiše.24

/V/ petek, 7. sept/embra/ 1612: Vicedom / 
Panitzol/ zahteva že šestič od magistrata, da 
podre jez pri svojem mlinu (za Senldavžem). 
Mestni svet sklene, da izpelje tamkaj, pod 
vodstvom zidarja in stavbenika Abondia di 
Donina, z lastnimi delavci jarek k mestnemu 
zidu. Ta jarek so delali v septembru 1612. in 
tudi prihodnje leto od 1. sept/embra/ dalje.25

/Dne/ 23. jan/uarja/ 1613. je rabelj obglavil 
Nikolaja Dienstmana, ki je ubil Lovreta Bez-
jaka, 22. junija je usmrtil z obešenjem Vida 
Giela, 26. junija /pa je/ obglavil neko Spelo in 
izšibal neko Jero.26

24 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 127'-129.
25 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 25, Knjiga izdatkov 1612, fol. 86; 

ib., škatla 25, Knjiga izdatkov 1613, fol. 116.
26 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 25, Knjiga izdatkov 1613, fol. 140, 

140'.
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L/eta/ 1613. je škof Hren položil temeljni 
kamen za novo cerkev sv. Jakoba, ld so jo to 
leto pričeli graditi.27

27 * Ana Lavrič, Vloga ljubljanskega škofa Tomaža Hrena v slovenski 
likovni umetnosti, Ljubljana 1988, str. 111.

gani najprej dosedanji mestni sodnik gospod 
Adam Eppich in gospod Janez Krstnik Vrbec, 
v drugič pa gospod Jurij Vidič in Jurij Lukman 
iz notranjega sveta, je vendar večina zahtevala 
dva druga, na kar je bil v tretje iz notranjega 
sveta predlagan gospod Luka Petek, iz občine 
(aus dergemain) pa gospod Jurij Unger. Po vsem 
tem je bil z večino izvoljen za sodniško oblast 
gospod Jurij Unger«. V sejnem zapisniku sledi 
celotni seznam notranjega sveta (z županom 
in sodnikom vred 13 članov), zunanjega, raz-
deljenega na dva tedna po 12 mož, in občine 
(na »trgu« 27, na Starem trgu 22, na Novem 
pa 15, skupaj 64 oseb). Celotno mestno za-
stopstvo je štelo 101 moža.342

Ljubljano zastopata na deželnozborski se-
ji 20. februarja 1613. župan Janez Sonce in 
upravnik sodišča (Richter ambts Verwalter) 343 
zadnjega aprila 1613. pa župan Sonce in Ep-
pich.344

/Dne/ 1. julija 1613. je izplačal višji mestni 
blagajnik Janez Kumperger županu Janezu 
Soncu župansko plačo od sv. Marjete 1612. do 
sv. Marjete 1613. leta.345

Plačilna nakazila v drugi polovici 1612.346 
in prvi polovici 1613.347 podpisuje kot župan 
Janez Sonce. Tako je njegov podpis npr. pod 
ukazom dne 28. junija 1613., da se dovoli 
jezuitom 300 gld za zidavo jezuitske cerkve, 
ld se po pismu rektorja jezuitskega kolegija 
p. Nikolaja Jagniatoniusa sodeč »mora renovi- 
rati ali pravzaprav iz temelja dvigniti in sezi-
dati«.348

/Dne/ 2. maja 1613. ukaže župan Janez Son-
ce izplačilo 4 renskih gld pogorelim meščanom 
iz Loža, ki jim je 20. aprila 1613. izbruhli po-
žar v pol ure uničil 21 hiš, 9 skednjev in ko-

342 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol, 117-118'.
343 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 884, Zapisniki deželne-

ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1611-1615], knjiga 
10, fol. 251.

344 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 884, Zapisniki deželne-
ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1611-1615], knjiga 
10, fol. 267'.

345 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 25, Knjiga izdatkov 1613, fol. 12.
346 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 25, 1612, pobotnica št. 55, fol. 

130' (27. julij 1612), pobotnica št. 72, fol. 148' (12. november 
1612).

347 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 26, 1613, pobotnica št. 3, fol. 36' 
(4. januar 1613), pobotnica št. 54, fol. 109' (1 5. julij 1613).

348 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 26, 1613, pobotnica št. 44, fol. 

95-95'.



pališče (Pad Stuben) ter vso njihovo lastnino. 
Zgorel je tudi en otrok. V prošnji so imenoma 
našteti: Lenart Tomšič, Boštjan Kočevar, Lo-
vre in Pavel Hlapče, Matija Ule, Janže Šenuč, 
Miha Obloda, Miha Durhin, Jakob in Gregor 
Župec (Schupitz), Matija Krošl, Janže Šepic, 
Matija Merša, Janže Stebin, Miha Morak, Ste-
fan Raimschl, vdova Barbara Dörffler, vdova 
Marina Franko in vdova Dora Heller.349

349 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 26, 1613, pobotnica št. 33, fol. 

73-73'.
350 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 26, 1613, pobotnica št. 64, fol. 

124-124' (16. september 1613), pobotnica št. 65, fol. 125-125' 
(13. avgust 1613).

351 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, prva knjiga (1605- 
1632), fol. 57.

352 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, prva knjiga (1605— 

1632), fol. 58.
353 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, prva knjiga (1605- 

1632), fol. 60.
354 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 1, 1521-26, fol. 29 (17. januar 

1522), 33' (24. januar), 37, 66' (6. marec 1523), 80 (22. januar 
1524), 83 (19. februar), 92' (6. maj), 109'.

/Dne/ 18. septembra 1613. je po nalogu vi- 
ce-župana Janeza Krstnika Bernardinija (z dne 
13. avgusta 1613.) izplačal višji mestni blagaj-
nik Kumperger Juriju Ungerju kot bivšemu 
mestnemu sodniku eno tretjino kazni, ld je bil 
nanjo obsojen Janez Tiller in jo je na zahtevo 
č/astitega/ magistrata tudi že položil v znesku 
25 gld. »Ker pa mi kot bivšemu mestnemu so-
dniku«, pravi Unger v svoji vlogi, »pripada od 
tega tretji del, t. j. 8 gld 20 kr«, prosi č/astiti/ 
magistrat, da z dekretom naloži višjemu me-
stnemu blagajniku izplačilo.350

Sodnik Unger se v tej dobi trikrat navaja 
kot priča pri porokah v stolnici: 21. oktobra 
1612. pri že omenjeni poroki Marka Eppi- 
cha,351 19. januarja 1613. pri poroki Rudolfa 
Feyringa z vdovo Elizabeto Maček: »D. Geor- 
gius Judex tunc temporis« ter g/ospod/ Eppich 
in Janez Cornion352 pa tudi 17. februarja 1613 
pri poroki Matije Kuharja (Kuchar) z Uršo N 
(priče: D. Georgius Vnger tunc temporis Judex 
Lab. Et Dom. Mihael Taller »Postarum prefec- 
tus«).353

JURIJ UNGER (Vnger). Rodbina je bila že 
stara v Ljubljani. V letih 1522 do 1524 se ome-
nja zunanji svetnik Mihael Unger.354 Na me-
stni pravdi zadnjega maja 1525. prijavlja isti 
terjatev 21 renskih gld »manj ali več« do hiše,
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ki jo je neki Ziegler kupil na Novem trgu.355 V 
petek, 16. oktobra 1527. tožita kot izvršitelja 
oporoke Kolmana Yedenfrieda Marin Kherner 
in Miha Vnnger dediče po rajnem Lenartu Sla- 
tenšku, imenovanem Woden, za 240 ogrskih 
gld dolga, ld so ga z zadolžnico skupaj napravili 
pri Viljemu Praunspergerju, a zdaj Slatenškovi 
dediči ne marajo zlepa plačati svoje tretjine.356 
V petek, 25. oktobra 1527. toži meščan Miha 
Vngar tedaj še ljubljanskega, pozneje radovlji-
škega meščana Antona Kuhlja (Khuchl) za 25 
gld hipoteke, ld jo je imel na Kuhljevem dom- 
cu na Novem trgu, kupljenem 1522. leta od 
Jeronima Wisserja.357 V petek, 6. marca 1528. 
pa toži Marin Kerner Miho Ungerja za razne 
manjše zneske. Unger je dolgove osporaval z 
drugimi protiterjatvami.358 Ko je Miha umrl, 
sta bila skrbnika njegove zapuščine Janez 
Schonn in Klemen Kharner.359 Pri razpravi o 
zapuščini Gašperja Kharnerja 17. novembra 
1544. se omenja že umrla Neža Vnger.360 /Dne/ 
7. aprila 1541. nastopi v zapuščinski razpra-
vi po Petru Fleischagkherju Andrej Unger kot 
sodedič, zahtevajoč prepis oporoke.361 Andrej, 
Jakob in Jožef Unger so bili sinovi Pankraci-
ja in Elizabete Unger. Jakob je bil poročen z 
Dorotejo, sestro Vida Weglerja, Andrej pa je 
zapustil hčerkico Femijo. Brata Jakob in An-
drej sta imela na Starem trgu hišo, ld jo je po 
njuni smrti l/eta/ 1551. kupil Franc pl. Rain 
Strmolski.362 Sorodstvenega razmerja vseh teh 
Ungerjev iz zapisnikov ni mogoče dognati.

L/eta/ 1568. se v s/ejnih/ z/apisnildh/ prvič 
imenuje Gregor Unger, svak Luke Cveldja, 
Trubarjevega prijatelja.363 V petek, 18. marca 
1569. otvori Luka Cvekelj (Zwegkhl) kot dedič 
po svojem bratu Lenartu Cveldju slednjo hišo 
na trgu (am Platz), stoječo med hišama Feli-
ksa Tolhopfa in Caharije Prannardta, Gregorju 
Vnngerju. Nato pa je Gregor zase in namesto

# ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 1, 1525.
356 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 2, 1527-30, fol. 5, 85-85'.
357 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 2, 1527-30, fol. 18-18', 79-79'.
358 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 2, 1527-30, fol. 37-38', 39-39', 

83'-84, 126'-127'.
359 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 5, 1544, fol. 9'; ib., knjiga 6, 1547, 

fol. 153.
360 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 5, 1544, fol. 62'.
361 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 4, 1541, fol. 47'-48, 60'.
362 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 8, 1551, fol. 12-12', 52'-53, 56'-57 

(ediktrii dnevi za pokojnim Pankracem).
363 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 9, 1568, fol. 53', 111 '-112. 
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svoje hčerkice otvoril imenovano hišo skrb-
nikom dedičev in zapuščine rajnega Krištofa 
Prunnerja, Seyerlu, gospodu Primožu Trubar-
ju in Pieru Andrijanu.364 Gregor Unger se kot 
zastopnik Luke Cveklja navaja še po Cveldjevi 
smrti.365

364 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 9, 1569, fol. 184-184'.
365 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 11, 1571, fol. 76-76'.
366 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 9, 1569, fol. 250-250'.
367 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 11, 1571, fol. 25-25', 27'-28'.
368 Vrhovec napačno trdi, da se je ta pristojbina dajala v najem samo 

ženskam. Glej: Ivan Vrhovec, Ljubljanski meščanje v minulih sto-
letjih, Ljubljana 1886, str. 141. * Glej tudi: ZAL, LJU 488, Cod. I, 
knjiga 11, 1571, fol. 15.

369 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 11, 1571, fol. 159'.
370 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 12, 1575, fol. 191-191'.
371 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 9, Knjiga prihodkov 1594, fol. 51' 

(3. maj), 52 (4. maj).

V ponedeljek, 12. septembra 1569. sklene 
mestni svet, da se »zastran naprave ceste proti 
Šiški nadzornik Gregor Unger plača iz mestne 
blagajne, da se les za mostič da iz mestnega 
skladišča, da se napravijo mostovi in jarki na 
Barju ter da se za zidanje v špitalu dado hra-
stova debla orožnice ali iz Mestnega loga«.366

V pravdi radovljiškega meščana Luke Jer- 
nejca (Jherneitz) zastran nekega konja, zasto-
pa Jarca njegov besednik (Vormundt) Gregor 
Vnnger.367

Gregor Unger je kupčeval (med drugim) s 
soljo. L/eta/ 1571. je prišel v spor s tedanji-
ma namestnikoma mestne mere za sol Vidom 
Plevnikom in Lenartom Walsingerjem.368 Na 
seji v ponedeljek, 20. avgusta 1571. se je raz-
pravljalo o Ungerjevi pritožbi, da merci soli 
zahtevajo preveč od enega tovora. Svet je skle-
nil: »Ker so spori med Ungarjem in merci soli 
vedno pogostejši zastran prodaje soli, naj stari 
merci soli, ker so (to pristojbino) že dobili v 
zakup, opravljajo prodajo do novega leta. Ven-
dar, da dado k zakupnini 76 gld še 10 renskih 
gld. Prihodnjo soboto se prične njihov čas, v 
sredo pa naj Unger še prodaja. Tudi ne smejo 
pri enem tovoru zaslužiti preko 8 kr«.369

V petek, 14. oktobra 1575. je bila pred so-
diščem tožba Magdalene, zakonske hčere Gre-
gorja Ungerja, proti očetu za neko njivo in 
drugo dediščino po materi.370 Gregor je živel 
še 1594. leta.371

Ali je bil Jurij Unger, ki se v s/ejnih/ z/apisni- 
kih/ prvič omenja 17. marca 1588. leta, njegov
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sin, ni gotovo, vendar verjetno.372 V mladosti 
je bil pomočnik pri trgovcu Janezu Freyu, ki je 
kupčeval s Steyerjem, Linzern, ... Lastno hišo 
je imel v Židovski ulici (danes št. 5) poleg hi-
še svojega principala.373 V tej hiši, kjer je bila 
pred svetovno vojno gostilna »Pri lipi«, je 300 
let prej krčmaril naš Jurij Unger. Pobotnice iz 
1/eta/ 1618. navajajo, da sta pri njem stanova-
la med 10. in 15. julijem 1618. dva prapor-
ščaka vlašlcega (?) polka (des griechingerisehen 
Regiments), od katerih se je eden pisal Janez 
pl. Trebratz (Drobac?), in zajedla ter zapila s 
svojimi ljudmi 12 gld.374 Več o Ungerjevem za-
sebnem življenju se iz razpoložljivih zapiskov 
ne da izluščiti.

372 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 13, 1588, fol. 81.
373 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 13, 1588, fol. 81.
374 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 32, 1618, pobotnica št. 63, fol. 

218-218'.
375 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 14, 1593, fol. 3' (10. maj), 10 (25. 

maj), 19' (16. julij), 22' (19. julij), 26 (20. julij).
376 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 14, 1593, fol. 57(23. avgust), 72 (15. 

november), 75 (3. december), 82' (20. december); ib., knjiga 15, 
1594, fol. 24' (1. januar), 26, 27, 49', 55', 60, 62', 65, 70, 73 
(28. marec).

377 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjigo 15, 1594, fol. 90 (1. avgust 1594).
378 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 16, 1599, fol. 145 (8. oktober 

1599).
379 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 18, 1601, fol. 152-153.
380 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 18, 1601-02, fol. 147 (25. julij 

1601), 152 (27. julij), 214 (3. december), 224 (20. december), 
231 (1. januar 1602), 233, 247', 249', 279 (15. marec).

381 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1605-06, fol. 5 (sv. Jakob 1605), 
10, 18, 19, 27 (2. september); 38, 40', 76 (1. januar 1606), 79, 
80', 107, 121, 136', 145', 153', 164, 166', 171 (24. julij), 187' 
(11. avgust), 229, 232', 236, 244, 246, 248, 251' (29. decem-
ber).

382 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1 608, fol. 1 (1. januar), 4, 9, 1 2, 
16, 19, 21,22, 23, 31,35, 43, 45, 58, 63', 64', 76', 77', 78, 82, 
86 (4. julij), 95 (20. julij).

383 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 16, Knjiga izdatkov 1602, naslovni-
ca; ib., Knjiga prihodkov 1602, naslovnica; ib., Cod. I, knjiga 18, 
1602, fol. 232'.

Jurij Unger je bil v 1/etih/ 1592/93375 in 
1593/94 zunanji svetnik,376 o sv. Jakobu 1594. 
je izpadel iz mestnega sveta,377 v oktobru 1599. 
je med osmimi zdravstvenimi provizorji.378 V 
petek, 27. julija 1601. je zunanji svetnik Un-
ger med tistimi, dotlej versko nezanesljivimi 
svetovalci, ld so morali ta dan priseči zvesto-
bo katolicizmu (glej več pri županu Vodopiv-
cu!).379 Zunanji svetnik je tudi 1601/02380 in 
od 1605/06381 do 1607/08.382 /Leta/ 1602. je 
bil nižji mestni blagajnik.383 V letu 1608/09



pa samo član občine za Novi trg.384 Na sv. Ja-
koba dan 1609. je prišel v notranji svet,385 386 1/ 
eta/ 1611/12 je zopet samo zunanji svetnik. 
Pri »mutaciji« na sv. Jakoba dan 1612. je bil 
potisnjen v občino, takoj nato pa izvoljen za 
mestnega sodnika, kot smo videli.387 V Vetih/ 
1613/14 do 1616/17 je zopet notranji svetnik 
in verjetno nadaljnja leta do smrti (t 1628).388 
V knjigi/ i/zdatkov/ se zadnjič navaja 27. juni-
ja 1623. leta kot overovatelj računov.389

384 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 99; ib., knjiga 21, 

1609, fol. 9'.
385 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 21, 1609, fol. 110 (25. julij), 111, 

114, 118, 119, 123', 124, 128, 151'.
386 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 1 (1. januar), 3, 4', 12,

16, 20, 21 ', 25, 30', 3371,36, 38, 43', 46, 60, 63, 73, 78', 80', 
90, 102, 109', 110'.

387 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 116-116' (25. julij), 

117, 120, 122, 123, 124', 125', 126, 127', 129', 131, 131', 
140', 142', 145, 146, 147, 148, 149', 150'.

388 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 1 (1. januar), 3, 4, 14,

17, 24, 46, 53, 58', 61, 66, 66', 69', 70', 83', 84', 87, 89, 92, 
95, 97, 100', 103, 104, 107, 114, 11 7', 120 (10. julij), 140' (30. 
julij), 141', 146', 150, 163, 168, 176', 179', 191', 196, 201', 
204', 210, 219, 222, 228, 235, 244, 245' (18. december 1615); 
ib., knjiga 24, 1616, fol. 1(1. januar), 3, 1 2, 26, 35, 59', 65, 72', 
73, 74, 75, 82', 86, 88, 91', 92', 93', 96, 97, 101', 102, 105, 
107', 110, 112', 116, 1 17', 120, 122', 123, 132', 135', 136', 
137', 139', 150, 151', 155a, 157, 163', 167, 169 (21. julij), 172' 
(28. julij), 174', 186, 190', 192', 199, 205, 214', 250', 253, 255', 
260', 265, 266', 274, 275', 282', 284.

389 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 36, Knjiga izdatkov 1622, fol. 

191'.
390 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 73.
391 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 21, 1609, fol. 32'-33.

Ungerjev prepir Veta/ 1608. z Jožefom Mo-
horčičem, ld je stal prvega tri dni zapora v 
Špitalskem stolpu, drugega pa prav toliko na 
rotovžu, smo že omenili pri Mohorčiču.390 391

S sldepom magistrata 10. januarja 1609. 
sta bila zunanji svetnik Andrej Maršal in Jurij 
Unger poslana v Bukovice v gorišld grofiji, da 
ocenita tamošnje Jobovo posestvo. Ocenila sta 
ga na 1386 gld, za pot pa porabila 20 gld 48 kr 
2 pf. To vsoto jima je moral po sklepu mestne 
seje v petek, 27. februarja 1609. plačati uprav-
nik Jobove zapuščine Pavel Rubida.39'

Ko je bil Unger 1/eta/ 1612. izvoljen za so-
dnika, je pri zahvalnici v šenldavžu pel in 
godel njemu v čast učitelj Lenart Marij (Lee- 
nhardus Marius Artium et Philosophiae Baccala- 
ureus Schuelmaister), ld je nato prosil magistrat 
za »honorar«. Magistrat je na seji 20. avgusta
1612. sklenil takole: »Čeprav pred tem ni ni-
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1613/14

V letih 1613 do 1615 so jezuiti na novo 
zgradili šentjakobsko cerkev, ld jim jo je /leta/ 
1597 odstopil nadvojvoda Ferdinand II.28

28 Heinrich Costa, Reiseerinnerungen aus Krain, Laibach 1848, str.
16. * Za leto 1597 navaja Costa kot cesarja Ferdinanda II., kar je 
napačno, saj je bil ta cesar šele v letih 1619-1637, leta 1597 pa 
je vladal cesar Rudolf II. (1 576-1612). Možna pa je tudi naslednja 
razlaga: Heinrich Costa je Ferdinandu že predčasno nadel cesarski 
naziv, čeprav je bil ta leta 1 597 le deželni knez notranjeavstrijskih 
dežel.

29 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 25, Knjiga izdatkov 1613, fol. 

141.
30 * Prvotno zapisano 1 2. marec, nato pa s svinčnikom popravljeno 

na 1 7. marec. Pravilni datum je 12. marec, ki je zapisan tudi v viru. 
Glej: ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 26, Knjiga izdatkov 1614, fol. 
140.

31 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla .26, Knjiga izdatkov 1614, fol. 140, 

140', 141.

/Dne/ 7. sept/embra/ 1613. je rabelj usmrtil 
nekoga na vešalih, drugega pa sežgal.29 /Dne/ 
12.30 marca 1614. je obglavil A/le/ksandra Sch- 
waba, 7. junija 1614. obesil tatu Hanžka, 19. 
jul/ija/ obglavil Magdaleno Mužan, 23. jul/ija/ 
1614. pa dva Cavsa iz Smlednika.31

Nadvojvoda /Ferdinand II./ je 17. marca 
1614. iz Gradca dovolil Ljubljančanom pobi-
ranje dvojne mostnine, ukazal pa je /tudi/, da 
prestavijo mesnice z gornjega mostu kam dru-
gam, ker ne spadajo v ta najprometnejši kraj. 

koli bil običaj dajati tako velikih honorarjev, 
zlasti še, ker imajo prosilec in njegovi tovariši 
itak svoje redne plače (solarium) in so po tem 
dolžni vneto prisostvovati službi božji in po 
svoji obveznosti marljivo izvajati godbo, ven-
dar poklanja č/astiti/ magistrat tega knežjega 
glavnega mesta Ljubljane, ne glede na to, da je 
sicer mono obremenjen s težkimi izdatki, en-
krat za vselej dva renska goldinarja ,..«.392

V 18. stoletju (npr. 1751.) ima pasar Franc 
Unger skupaj z ženo Marijo hišo v Zidovski 
ulici, tik pred hišo Jožefa Tragerja, ld je bila 
nekoč last mestnega sodnika Jurija Ungerja.393

Župa n  Janez  Sonce  (t avgust  1613), 
nato Jane z  Krstni k  Bern ard ini , 
najprej kot službojoči vice-župan, 
od januarja 1614. pa kot župan.
Sod nik  Jurij  Vidi č

1613/14

Pri Valv/asorju/ ž/upan/ Janez Sonce, s/odnik/ 
Jurij Viditsch.

/Dne/ 29. julija 1613. je Janez Sonce kot 
župan zadnjič podpisal dva plačilna naloga.394 
Od avg/usta/ 1613. dalje pa do konca leta pod-
pisuje vse takšne naloge podžupan Jan/ez/ 
Krst/nik/ Bernardini (Vice-Burgermaister), npr. 
9. dec/embra/ ukaz, da se izplača Ahacu Amšlu 
25 gld, ld jih bo le-ta izročil meščanu v Ste- 
yerju, g/ospodu/ Blažu Thiernfelderju, učitelju 
(Schuel- und Rechenmaister) za »Calendarium 
perpetuum«, ki ga je »prezentiral« č/astiti/ ma-
gistrat.395

Blagajnikove račune za leto 1613. so z la-
stnoročnimi podpisi overovili 25. febr/uarja/ 
1614. župan Janez Krst/nik/ Bernardini, me-
stni sodnik Jurij Vidič, Jurij Vnnger, Janez Kr-
stnik Vrbec, Adama Eppich, Adam Weyss in 
Andrej Strobl.396

392 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 137'.
393 ZAL, LJU 488, Cod. XVII, škatla 476, knjiga 132, Davčna knjiga 

1751-52, fol. (niso numerirani).
394 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 26, 1613, pobotnica št. 56, fol. 

11 2; ib., pobotnica št. 57, fol. 113.
395 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 25, Knjiga izdatkov 1613, fol. 142- 

142'; ib., škatla 26, 1613, pobotnica št. 79, fol. 146-147'.
396 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 25, Knjiga izdatkov 1613, fol.
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/Dne/ 23. oktobra 1613. je za pričo pri po-
roki Lovra Printlerja z Uršulo v stolnici »judex 
eiusdem temporis Georgius Widizh«.397

Ljubljano zastopata na seji 23. nov/embra/
1613. upravitelj županstva J/anez/ I</rstnik/ 
Bernardini in sodnikov namestnik Adam Eppi-
ch.398 V davčnem urbarju za l/eta/ 1613-15 so 
vpisani na Novem trgu dediči po Janezu Soncu 
s 40 gld. /Dne/ 21. aprila 1614. plača gospa 
Sončeva 10 gld, 20. marca 1615. pa ista osta-
lih 30 gld.399

Plačilne naloge podpisuje celo 1614. leto 
župan Bernardini. /Dne/ 6. jan/uarja/ prejme 
isti kot župan »tisti deputat« ali doklade, ki se 
dajejo vsako leto vsakemu županu, t. j. za eno 
leto 50 renskih gld.400

JURIJ VIDIC (Widitsch). /Dne/ 14. marca 
1544. je bil sprejet za ljubljanskega meščana 
kovač Peter Widiz.401 Jurij Vidič je bil mlajši 
brat oskrbnika pri ljubljanskih križarjih Jakoba 
Vidiča. Slednji je imel lastno hišo tik Nemških 
vrat (danes zapadna polovica dr. Kotnikove 
hiše, Napoleonov trg 6), lei jo je že kot oskrb-
nik v Križankah 24. febr/uarja/ 1597. kupil od 
reda.402 O križanskem oskrbniku Jakobu Vidi-
ču in njegovi ženi Elizabeti je nekaj zapiskov 
tudi v m/estnih/ s/odnih/ z/apisnikih/. Tako je 
bil skupaj z dr. Matevžem Miniusom porok za 
Tamarjevo lekarno, ld jo je 1599. l/eta/posedo-
val Peter Schwarz in jo je kupil Quintilio Ro-
mano.403 Po Jakobovi smrti (okoli leta 1608)404 
je magistrat terjal njegovo vdovo Elizabeto za 
125 gld, ki jih je ostal dolžan kot soporok za 
prodano Tamarjevo lekarno.405 Vdova Elizabe- 

Mesto je mesnice prestavilo in naredilo nov 
most, ki je stal 10.000 gld. Na obeh straneh 
novega mostu so napravili kramarske lope.32

Zdi se, da so z uspehom mesta pri podvojitvi 
mostnine v zvezi izdatni darovi v vinu, ld ga je 
poklonilo mesto v dneh okoli božiča 1514.:33 
Škof Hren, namestnik v Gradcu, je dobil 10 
tovorov, kranjski deželni glavar /Janez Ulrik 
knez/ Eggenberg štiri, vladni svetnik v Gradcu 
dr. Simon Zolinger ter ljubljanski mestni za-
stopnik v Gradcu dr. Franc Zidenič vsak po en 
tovor in sicer samega rožmarinca, prosekarja, 
črnikalca in vipavca, ld so ga kupili pri Adamu 
Weissu za 241 gld 36 kr, pri mestnem sodniku 
Juriju Vidiču pa za 30 gld 15 kr.34

142.
397 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, prva knjiga (1605— 

1632), fol. 65.
398 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 884, Zapisniki deželne-

ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1611-1615], knjiga 
10, priloga k fol. 383.

399 ZAL, LJU 488, Cod. XVII, škatla 429, knjiga 4, Davčna knjiga 

1615, fol. (niso numerirani).
400 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 27, 1614, pobotnica št. 1, fol. 1.
401 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 5, 1544, fol. 25.
402 Regesten, den deutschen Ritterorden in Laibach betreffend, v: 

MHVK 15, 1860, str. 102.
403 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 16, 1599, fol. 33', 159-159', 172; 

ib., knjiga 19, 1606, fol. 132.
404 * Fabjančičev podatek o smrti Jakoba Vidiča ne drži. V sejnih zapi-

snikih se že dve leti prej, 24. julija 1606, omenja kot bolehen, 31. 
avgusta 1606 pa je zapisano, da je pokojen. Glej: ZAL, LJU 488, 
Cod. I, knjiga 19, 1606, fol. 171', 1 94'.

405 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 21, 1609, fol. 61.

32 ZAL, LJU 489, Mesto Ljubljana: splošna mestna registratura, škatla 
78 (fase. 56, stari fase. 213), fol. 48-49'; Ivan Vrhovec, Ljubljanski 
meščanje v minulih stoletjih, Ljubljana 1886, str. 124.

33 * Pravilno: 1614.
34 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 27, 1614, pobotnica št. 79, fol. 

136, 137-143'.
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ta (t 1623) in njen sin Jakob Vidič sta v hiši 
poleg Nemških vrat imela krčmo, kjer sta toči-
la vipavca, terana in dolenjca.406 Sin Jakob se 
je nedvomno pečal tudi z vinsko trgovino, saj 
je npr. 1624. leta plačal davek od 83 x/i tovora 
dolenjca, 1/eta/ 1625. pa kar od 126 16 tovora 
12 gld 39 kr. Nemara so ga zalagali križarji iz 
svojih vinogradov.

406 ZAL, UU 488, Cod. XVII, škatla 429, knjiga 3, Davčna knjiga 
1610-12, fol. 80; ib., knjiga 4, Davčna knjiga 1615, fol. (niso 
numerirani); ib., škatla 430, knjiga 5, Davčna knjiga 1616-18, 
fol. (niso numerirani); ib., knjiga 6, Davčna knjiga 1619-21, fol. 
(niso numerirani); ib., knjiga 7, Davčna knjiga 1622-23, fol. (niso 
numerirani); ib., škatla 431, knjiga 8, Davčna knjiga 1623, fol. 76; 
ib., knjiga 9, Davčna knjiga 1624, fol. 113; ib., knjiga 10, Davčna 
knjiga 1625, fol. 124.

407 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 27, 1614, pobotnica št. 79, fol. 

137'.
408 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 32, 1618, pobotnica št. 37, fol. 

119; ib., pobotnica št. 49, fol. 152; ib., pobotnica št. 89, fol. 
278.

409 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 17, Knjiga prihodkov 1605, fol. 98 
(23. januar).

410 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1605-06, fol. 42', 101'; ib., 

knjiga 23, 1615, fol. 202; ib., knjiga 24, 1616, fol. 3, 8'-9, 27', 
41', 49'-50, 83-83', 111', 118',. 130, 141, 198'-l 99, 199', 
203-203', 208, 215, 226'-227, 231-233, 256', 258, 262-262'.

411 Pred tem je bil občinar za Novi trg. Glej: ZAL, LJU 488, Cod. I, 
knjiga 19, 1605, fol. 1', 8. Jurij Vidič je bil zunanji svetnik v letih

Tudi njegov stric Jurij je bil gostilničar. Tako 
ga navaja Vicedomski seznam iz 1/eta/ 1608. 
kot »Georg Vidittisch Wierdt vnnd weinschenkh«. 
Še celo kot sodnik je zalagal magistrat z Vi-
pavcem iz svoje kleti za poklone, ld jih je ta 
pošiljal mogočnikom v Gradec.407 Ohranjenih 
je tudi več njegovih računov za častnike in vo-
jake, ld so se pri njem hranili in popivali.408

Jurij Vidič je zadobil meščanstvo 1604.1/eta/ 
proti taksi 15 gld,409 potem ko se je poročil z 
Evo, vdovo po sodniku Lenartu Jobu, in se na-
selil v njegovi hiši na Bregu (danes št. 2), kjer 
je tik pred njim krčmaril drug mestni sodnik 
Martin Schöberl. Eva je bila s 500 gld dote v 
gotovini (poleg srebrnine, pohištva, 4 krav, 
itd., kar je prinesla k hiši) omogočila Jobu, da 
je hišo lepo prezidal in jo priredil za ugledno 
gostilno s prenočišči v prometnem središču 
Ljubljane. Čeprav je Vidič ves čas od svoje po-
roke do smrti obratoval v tej hiši, mu je bila v 
last prisojena šele v petek, 4. novembra 1616., 
potem ko se je poravnal z Rosenauerjevimi in 
Jobovimi skrbniki in izplačal vse dediče.410

V mestno zastopstvo je Jurij prišel na sv. 
Jakoba dan 1606. leta kot zunanji svetnik.411



L/eta/ 1609.4,2 in 1610. je tudi nižji mestni bla-
gajnik, 1611/12413 in 1612/13414 je že notranji 
svetnik, o sv. Jakobu 1614.,415 1617. in 1618. 
pa je izvoljen za mestnega sodnika. L/eta/ 
1620—1622 je višji mestni blagajnik, v letih 
1624/25 in 1630/31 pa se povzpne do župan-
ske časti. Vmes ohrani svoj sedež v notranjem 
svetu. Ljubljano je zastopal v deželnem zboru 
večkrat, tudi kadar ni bil sodnik ali župan, ta-
ko npr. 4., 22. in 24. avg/usta/ 1615.,416 ko se je 
toplo zavzel za ljubljanskega mestnega pisarja 
Štefana Muzliča, ld se je potegoval za tajniško 
mesto pri deželnih stanovih. Vendar je Muzlič 
propadel in je službo dobil Harrer (pri glaso-
vanju je dobil Muzlič le pet glasov, Harrer pa 
šest).

Jurij Vidič je umrl 1633. ali v začetku 1634. 
l/eta/ brez otrok.417 Zastran dediščine je prišlo 
do hudega spora med vdovo Evo, nečakom Ja-
kobom Vidičem in Matevžem Pognerjem, Id je 
bil menda poročen z Jurijevo sorodnico. Jakob 
Vidič je osporaval veljavnost Jurijeve oporoke, 
češ da ni bilo zraven sedem prič, kot se zahte-
va za testament, zatorej je on pravi dedič »ab

1606/07, 1608/09 in 1609/10. Glej : ZAL, LJU 488, Codi I, knjiga 
19, 1606, fol. 174 (25. julij), 181, 190, 192', 200, 202, 204, 
211', 222', 242, 250; ib., knjiga 20, 1608, fol. 98, 101, 105, 
109, 110, 117, 119, 130, 136, 139, 142, 144, 150, 153, 156, 
158, 164', 1 65', 172'; ib., knjiga 21,1609, fol. 1 (1. januar), 4, 
29', 34', 47, 51, 55, 59, 96, 103, 106, 108, 111 (31. julij), 117, 
118,120', 124, 125', 133, 138, 139', 140'.

4.2 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 21, 1609, fol. 2'.
4.3 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 22, 161 2, fol. 1 (1. januar), 4', 9, 12, 

16, 20, 21', 25, 26', 30', 31', 35, 36, 38, 46, 53, 60, 63, 68, 78', 
87', 90, 91', 95, 101, 102, 106', 110', 115.

414 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 117 (25. julij), 122, 

124', 127', 129', 136, 140', 142', 145, 147, 150'.
4.5 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 1 (1. januar), 3, 4, 6, 

8', 9', 10', 20, 20', 22', 24, 24', 29, 29', 33, 36, 36', 37', 40, 42, 
43', 46, 49', 53, 56, 58', 59, 61, 66, 66', 69', 70, 76, 78', 81, 
83', 84', 87, 88, 89, 92, 95, 97, 100, 100', 103, 104, 105', 107, 
114,117', 120, 120', 121', 125, 128', 130, 131, 134', 139'. Jurij 
Vidič je od sv, Jakoba 1615 dalje zopet notranji svetnik, in sicer v 
letih 1615/16 in 1616/17. Glej: ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 23, 
1615,fol. 141', 144, 150, 155', 160, 162, 168, 172, 172', 174', 
179', 184, 188, 191', 194', 196, 200, 204', 219, 222, 227, 228, 
235, 237', 245'; ib., knjiga 24, 1616, fol. 1 (1. januar), 3, 4, 10, 
43', 46, 55, 59', 74; 75, 80, 82', 86, 92', 105, 107', 110, 112', 
116, 117', 120, 123, 132', 135', 151 ', 172' (28. julij), 186, 190', 
199, 205, 208', 214', 226', 231, 250', 253, 255', 258', 260', 
265, 269, 280', 282', 284.

4.6 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 887, Zapisniki deželne-

ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1615-1617], knjiga 
13, fol. 27, 96, 103.

417 Eva Vidič se prvič omenja kot vdova 9. januarja 1634. Glej: ZAL, 

UU 488, Cod. I, knjiga 25, 1634, fol. 8.
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intestato«. Krištof Pogner pa je v imenu svojega 
sina Matevža pred sodiščem zagovarjal veljav-
nost oporoke. Trdil je, da je Jakob Vidič tedaj, 
ko je Jurij delal testament, zagrozil domačemu 
hlapcu s Trančo, če pojde po priče, po katere 
je poslal gospodar. Navzlic temu je bil pri opo-
roki navzoč javni notar, ki velja za dve priči, 
hlapec in dve dekli. Jakob Vidič pa je odvrnil, 
da so priče nezadostne, hlapec je idiot, dekli 
pa sta tudi nesprejemljivi (nicht passirlich). In 
res je sodišče v petek, 5. maja 1634. razvelja-
vilo predloženo oporoko. Kmalu nato se je Ja-
kob poravnal s Pognarjem, z Evo pa se je spor 
vlekel še več let.418 Magistrat je moral Jakoba 
prisiliti, da je izročil Liziki, hčeri vdove Jere 
Hauman, skrinjo za obleke, ld ji jo je volil nje-
gov rajnki stric (Vetter) Jurij Vidič za plačilo, 
ker je pri njem služila.419

Jakob je spomladi 1635. bil začel gradi-
ti pristavo na dan/ašnjem/ Kongresnem tr-
gu, kjer stoji uršulinski samostan. Pri tem je 
gradil predaleč na cesto ter je župan na seji v 
ponedeljek, 11. junija 1635. predlagal, naj se 
napravi komisij ski ogled in se Jakob Vidič ka-
znuje z zaporom v mestnem stolpu.420 Hišo na 
Bregu je sodišče končno le prisodilo vdovi Evi, 
ko je položila 750 gld. V ponedeljek, 12. mar-
ca 1635. ji je bila hiša otvorjena, sama pa jo je 
takoj nato otvorila svojemu sorodniku Adamu 
Knifcu (dem Adamen Khniffetz Ihren Vettern), s 
tem, da bo imela v hiši do smrti stanovanje in 
preživljanje.421

Iz Jurijeve zapuščine je magistrat kupil s 
svojim sklepom v petek, 13. jul/ija/ 1635. za 
65 gld mušket in sulic (Pikha).422 Denar in po-
leg tega še 500 strešnih opek je 17. julija prejel 
nečak Jakob Vidič.

Omenimo, da je bil že 1344. 1/eta/v Ljublja-
ni sodnik Vidič ali Videc (Veidlein) in da se 
1466. omenja meščan Matko Videc. Tudi 1/eta/ 
1541.423 je govora o nekem Vidcu, ki ga je imel

4,8 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1634-35, fol. 8, 22, 23, 24'-25, 

39', 41, 43, 43', 46, 46', 67, 77-78 (razveljavitev testamenta), 
89-90, 95, 127, 131-131', 146, 167, 186', 189, 222-222', 
242, 26O'-261,265-265', 285-285'.

419 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1634-35, fol. 175', 365'-366, 

370.
420 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 325'.
421 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 285-285'.
422 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 344.
423 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 4, 1541, fol. 55'.
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mestni sodnik v zaporu, 1/eta/ 1551.424 pa o lju-
bljanskem meščanu in krznarju Janezu Vidicu. 
V Trnovem je imel Matevž Videc, pisan tudi 
Vidič, za njim pa Anže Videc, od začetka 17. 
stoletja do pribl/ižno/ 1668., hišo v današnji 
Trnovski ulici (sedaj št. 21).425

424 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 8, 1551-52, fol. 2', 13,32', 38, 133, 
140'—1 41, 176-176'.

425 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 16, 1599, fol. 22, 1 72; ib., knjiga 25, 
1635, fol. 365; ib.z knjiga 26, 1636, fol. 12, 62, 139, 256.

426 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 28, Knjiga izdatkov 1615, fol. 12.
427 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 27, 1614, pobotnica št. 1, fol. 20- 

20'; ib., pobotnica št. 2, fol. 22; ib., pobotnica št. 29, fol. 63; ib., 
pobotnica št. 44, fol. 85; ib., pobotnica št. 67, fol. 118-121'; ib., 
pobotnica št. 76, fol. 134-134'; ib., pobotnica št. 81, fol. 144; ib., 
škatla 28, 1615, pobotnica št. 1, fol. 19; ib., pobotnica št. 2, fol. 
21; ib., pobotnica št. 3, fol. 22; ib., pobotnica št. 15, fol. 40; ib., 
pobotnica št. 27, fol. 59; ib., pobotnica št. 56, fol. 117.

Župan  Jan ez  Krstni k  Bern ard ini  
Sodnik  Jurij  Vidič

1614/15

Ista pri Valv/asorju/.

/Dne/ 19. junija 1615. prejme Janez Krstnik 
Bernardini 50 gld županske plače.426

Plačilne naloge podpisuje župan Bernardi-
ni.427

Mestni sodnik Jurij Vidič prejme 26. sep-
tembra 1614. 1/eta/ 60 renskih gld 17 kr kot 
povračilo svojih izdatkov za Magdaleno Mu- 
žina (Muschina) iz Kamnika, ki jo je 19. juli-
ja krvnik obglavil z mečem. V svoji vlogi, kjer 
zahteva povračilo stroškov, imenuje Vidič ubo-
go žensko »vlačugo nad vlačugami« (Erzhuer). 
Ko so jo pripeljali na Trančo je bila noseča. 
Sodnik se pritožuje, kako je Tranča kot ječa za 
zločince (Mallefiz gefängkhnuss) slabo zavaro-
vana, ker stoji med dvema, drugim ljudem pri-
padajočima, zidovoma. Sodnik pa vendar ni 
dolžan držati zlikovce dan in noč za lase. Česti 
pobegi bi lahko spravili Ljubljano ob krvno so-
dišče, pred čimer nas Bog varuj. Zato bodo go-
spodje razumeli - nadaljuje Vidič v svoji vlo-
gi - da je vse storil, da ubeglo Mužinko zopet 
ulovi. Celo sam je jezdil venkaj za njo. Povsod 
je razpostavil svoje ljudi. Ne zahteva ničesar 
za svoj trud in skrb, marveč le to, kar je izdal 
v gotovini. Blagajnik pa mu je priznal samo

!

1614/15

M/estni/ s/ejni/ z/apisnik/:
/Dne/ 1. jan/uarja/ 1615: Potem, ko je župan 

Bernardini izrekel svetnikom novoletno vošči-
lo, jih je pozval, naj se marljiveje udeležujejo 
sej. Bridko se je pritožil, da ni nič zalegel ostri 
sklep od 8. aprila 1614. proti raznašanju tega, 
o čemer se razpravlja na mestnih sejah. Ko-
maj pride človek z rotovža, že ve vsa ulica vse 
skrivnosti. Treba bo postopati brez prizanaša- 
nja proti takim zločincem, ki ne znajo držati 
tajnosti.35

/Dne/ 26., 29. in 30. jan/uarja/ 1615: Raz-
pravljalo se je o spopadu v ponedeljek zvečer, 
19. jan/uarja/, med dijaki in ldobučarskimi po-
močniki. Dijaki so obmetavali ldobučarje iz 
stare šole, le-ti pa so lučali v ta okna kamenje. 
Pomočniki so bili nato zaprti na Tranči. Za di-
jaško svobodo se je prišel trikrat na mestne 
seje potegovat sam jezuitski rektor Nikolaj Ja- 
gniatovius, ld je zahteval za ldobučarje ostro 
kazen; končno se je posrečilo doseči spravo 
med dijald in ldobučarji, da so si na rotovžu 
podali roke. Sklenilo se je, da bo vsak ldobu- 
čarski pomočnik, ld ga zalotijo s puško ali bo-
dalom, brez milosti zaprt na Trančo, njegov 
mojster pa kaznovan za 25 dukatov v zlatu.36

Petek, 6. febr/uarja/ 1615: Župan /Bernar-
dini/ je takoj po prihodu z lontovža poročal, 
da so deželni stanovi silno nejevoljni zavoljo 
dvojne mostnine, ki jo je nadvojvoda /Ferdi-
nand II./ dovolil Ljubljani, in da nameravajo 
storiti vse, da se to dovoljenje preldiče. Mestni 
svet sldene s svoje strani napeti vse sile, da pri 
njem ostane.37

35 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 1-1'.
36 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 18-23'.
37 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 27'.
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V petek, 12. jun/ija/ poroča župan /Bernar-
dini/, da se je za Ljubljano zavzel vicedom /Pa- 
nitzol ?/, za kar se mu sldene podariti verižico 
za 100 zlatih dukatov. V resnici je ta verižica, 
ld so jo nabavili v Benetkah, stala celih 536 
renskih gld.38

38 # ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 159.
39 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 43; ib., Cod. XIII, 

škatla 28, Knjiga izdatkov 1615, fol. 130 (za izgradnjo novega 
mostu je mesto namenilo 4.197 gld 9 kr 2 pf).

40 * ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 45'.
41 Sporazum je bil objavljen. Glej: Franz Komatar, Das Laibacher Pri- 

vilegienbuch, v. MMK 16, 1903, 163-166.
42 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 28, Knjiga izdatkov 1615, fol. 161, 

161'.
43 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 53'.
44 * ZAL, LJU 488,,Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 69'.

/Dne/ 6. marca 1615: Novi most je gradil od 
1. febr/uarja/ dalje stavbenik Peter Pilligriny.39

Poned/eljek/, 9. marca 1615: Zupan /Ber-
nardini/ in svetnild, ki so se v glavnem že po-
godili s križarskim komturjem glede spornih 
točk, se pooblaste, da nadaljujejo pogajanja 
do konca.40

Slo je za spore o sodni kompetenci med me-
stom in križarji. Sporazum o večini spornih 
točk je datiran z 9. marcem.41

V soboto, 22. marca 1615. je rabelj odvle-
kel s špitalskimi konji na morišče in usmrtil 
Janžeta Filipca in Primoža Bogata ali Komarja, 
nekaj dni prej (16. marca) pa Martina in Mati-
jo Bogata ali Komarja.42

M/estni/ s/ejni/ z/apisnik/:
Poned/eljek/, 23. marca 1615: Heller Ander-

lič, ld je bil vzel ukradene reči od zadnjo sobo-
to justificiranih Janžeta in Primoža, zgubi me-
ščansko pravico, odvzame se mu vinomerstvo 
in se skupaj z ženo, ld je največ kriva, za pet 
let izžene iz mesta. Janez Dobravec in Berta 
se za vedno preženeta iz mestne jurisdikcije, 
Janže Ižanec, ld ga je justificirani Janže po kri-
vem ovadil in je bil nato mučen, se popolno-
ma osvobodi, vendar se ostro ukori zato, ker 
je nečistoval s svojo gospodinjo, krojač Uršič 
se tudi izpusti, mestni sodnik pa ga naj stro-
go pokara, ker je porezal Gajoncelovim volom 
repove.43

/Dne/ 10. aprila 1615: Anderlič se je obrnil 
na nadvojvodo /Ferdinanda II./ in ta je ukazal 
magistratu, da mu pošlje poročilo. Magistrat 
se bo ukazu pokoril, odbil pa je Anderličevo 
prošnjo, da bi smel še ostati v mestu.44 

polovico zneska. Vidič toži, da je samo pre-
teklo leto utrpel pri izvrševanju sodstva 200 
gld škode. Vloga je imela uspeh in je magistrat 
odobril vseh 60 gld 17 kr sodnikovih izdatkov 
za ubogo Mužinko. Plačilni nalog je podpisal 
župan Bernardini. V priloženem podrobnem 
računu pove Vidič, da sta Mužinko 1. maja 
ponoči neki Dremelj (Dremel) in dva hlapca 
iz Kamnika z zvijačo (durch falsche Pretikhen) 
odpeljala iz ječe skozi prebiti hišni zid barona 
Auersperga (dan/ašnja hiša/ Stari trg št. 2). So-
dnik je nato vsepovsod razposlal ljudi na ko-
njih in peš, tudi je moral dobro nagraditi de-
želnega sodnika. To je stalo 37 gld 29 kr. /Dne/ 
4. maja je bila Mužinka zopet na Tranči. Ker je 
vsak čas pričakoval porod, ji je pošiljal v ječo 
babico, ki je za to dobivala od 14. maja do 16. 
junija dnevno po 10 kr, v šestih tednih torej 7 
gld. Za nočno luč je šlo 12 kr. Ker je bila Mu-
žinka noseča, ji je dal sodnik boljšo hrano kot 
drugim zločincem, da ne bi otroka umorila, in 
tudi pijačo. Vse to znaša preko običajne hrana- 
rine (Atzung), ki jo sodniku povrne vicedomski 
urad, v 6 mesecih 16 gld 26 kr. Od te vsote je 
dal zakupnik mestne tehtnice (waggmaister)428 
kot naprošeni otrokov kum 2 tolarja, ostane še 
13 gld 20 kr. Ženska, ld je otroka dojila, dolder 
ga niso vzeli v (meščanski) špital, od 16. junija 
do 22. julija, je dobila od Vidiča 2 gld 16 kr. 
Mater so obglavili že 19. julija.

/Dne/ 24. novembra 1614. je bil v Šenldavžu 
za pričo pri porold Andreja Pichler j a s Felicito 
Creyzer »Georgius Widitsch judex«.

Meseca julija 1615.1/eta/429 sta šla Bernardi-
ni in blagajnik Eppich v Idrijo k tamkajšnjemu 
upravniku (Verweser) Štefanu Mužliču, da jima 
sestavi neko vlogo proti Frankovičevim dedi-
čem, ker je Mužlič kot bivši ljubljanski mestni 
pisar430 zadevo najbolje poznal. Do Vrhnike 
sta potovala s čolnarji po Ljubljanici, z njima 
so se peljali tudi služabnild in konji. Od Vrhni-

428 Tedaj je bil zakupnik mestne tehtnice in mitnine Jurij Petrič. ZAL, 
UU 488, Cod. XIII, škatla 26, Knjiga prihodkov 1614, fol. 19.

429 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 28, Knjiga izdatkov 1615, fol. 25; 
ib., 1615, pobotnica št. 46, fol. 86-89'.

430 Štefan Muzlič (Muslitsch) je bil mestni pisar za Andrejem Novakom 
od 1602. do 1614. l/eta/, ko je sam odstopil. Sledil mu je Valentin 
Apel. Mužličev sin Štefan je zadobil plemstvo, 23. februarja 1653. 
pa je bil sprejet med deželne stanove. Umrl je v Ljubljani kot carin-
ski načelnik 26. aprila 1660., star 48 let. Mužliči so imeli v Ljubljani 
med letoma 1614-1653 današnjo hišo na Mestnem trgu št. 12. 
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ke dalje sta jezdila. V Idriji omenjata krčmarja 
Bončo (Wontscha). Sicer sta tam bila Mužliče- 
va gosta. Ker je zapadel velik sneg, sta ostala 
na potu celih 13 dni. Magistrat je na svoji seji 
v petek, 3. julija 16I5.431 sklenil, da se jima 
povrne je stroški v znesku 19 gld 15 kr, gospe 
Eli Mužličevi pa so nesli v Idrijo 15 vatlov bla-
ga (schwarz Altleg), ld so ga za 50 gld kupili pri 
ljubljanskem trgovcu Viškorju (Vischkhory). 
Naslednje leto je povrh sklenil magistrat, da 
povrne županu Bernardiniju še 64 gld ali 48 
dukatov432 za njegovega najboljšega konja, na 
katerem je prejšnje leto po največjem snegu ja-
hal k Muzliču v Idrijo in ga čisto uničil.433

431 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 113.
432 Dukat je tedaj štel 80 kr, renski goldinar pa 60 kr.
433 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 29, 1616, pobotnica št. 32, fol. 100 

(12. marec).
434 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 120, 121 (10. julij).

Župan  Jane z  Krstni k  Bern ard ini  
Sodnik  Andrej  Strobl

1615/16

Ista (Stropel) pri Valv/asorju/.

V s/odnem/ z/apisniku/ v petek, 10. julija 
1615. so med navzočimi mestni sodnik Jurij 
Vidič, osem notranjih in pet zunanjih svetni-
kov.434 Po poročilu mestnega sodnika in višjega 
blagajnika sklene mestni svet, da bodo kupili 
srebrn pokal, tehtajoč 172 lotov, ld je že prispel 
v Ljubljano, namesto prvotno določenega, sa-
mo 120 lotov tehtajočega, ld ga niso mogli do-
biti, in se ga pokloni županu g/ospodu/ Janezu 
Krstniku Bernardiniju za njegov Vsestranski 
trud v mestno korist. Nato sta bila poslana na 
županov dom notranja svetnika Adam Weiss 
in Matija Raisinger. Ko sta se z njim vrnila, se 
je Bernardini zahvalil za župansko čast, pro-
sil, naj mu oproste, če županstva ni vodil tako, 
kakor bi bilo potrebno, naj mu tega ne zameri-
jo, marveč to pripišejo njegovemu majhnemu 
umu in nezmožnosti ter izvolijo namesto njega

/Dne/ 3. jun/ija/ 1615. je rabelj obglavil Ma-
tijo Pfaiferja, ld je ubil davkarja na Peči.45

Poned/eljek/, 22. jun/ija/ 1615: Da bi odpra-
vili iz mesta postopače in s tem tatvino, bogo-
kletstvo in nečistovanje, se na predlog župana 
Bernardinija sklene postaviti za vse okraje v 
mestu, v predmestju ter v Gradišču in Trno-
vem dve- do tričlanske komisije, ld pojdejo od 
hiše do hiše in popišejo vse ljudi. Dalje se skle-
nejo strogi ukrepi za omejitev pijančevanja ro-
kodelcev. V ta namen je bil v poned/eljek/, 6. 
julija sprejet poseben policijski red za gostilne 
in za rokodelce; dalje ukrepi proti zapravlja-
nju, veseljačenju, preklinjanju, predkupu živil, 
davčnim zamudnikom, nesnagi v mestu itd. 
Ta red se bo javno prebral pred zbrano občino 
vsako leto na dan sv. Ane.46

Poned/eljek/, 13. jul/ija/ 1615: Po knežjem 
ukazu se poslej volitev sodnika ne sme več vr-
šiti popoldne, marveč ob štirih ali petih zju-
traj.47

1615/16

V jeseni 1615. je brez vojne napovedi iz-
bruhnila druga vojna z Benečani, ki so kot 
represalije za uskoška razbojništva že tri leta 
prej opustošili Kras in Istro. Benečani so za-
vzeli frankopanski grad Novi in uničili soline 
pri Trstu. Avstrijci so nato vdrli v Furlanijo. 
Febr/uarja/ 1616. je 12.000 Benečanov brez-
uspešno oblegalo Gradiško, drugi so pobijali 
uskoke in pustošili Istro.48

M/estni/ s/ejni/ z/apisnik/:
Četrtek, 5. nov/embra/ 1615: Razdele se 

kramarske lope na Novem (Čevljarskem) mo-
stu med 31 najemnikov. Od teh so trije klobu-
čarji (Janez Greiner, Marko Schneberger, Mar-
ko Eppich), en jirhar (Jurij Schwarz, Weissgar- 
ber), dva jermenarja (Krištof Kanduth in Miha

45 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 28, Knjiga izdatkov 1615, fol. 
161'.

46 Policijski red je delno objavljen v Kroniki slovenskih mest iz leta 
1937. Glej: Vladislav Fabjančič, Ljubljanski pivovarji od XVI. do XIX. 
stoletja, v: Kronika slovenskih mest 4, 1937, str. 236-237.

47 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 123'.
48 August Dimitz, Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis auf das 

Jahr 1813, III. Theil, Laibach 1875, str. 399-400; Josip Gruden, 
Zgodovina slovenskega naroda, Ljubljana 1910-1916, str. 848- 
850.
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Weiss), trije sedlarji (Matevž Kurzhals, Henrik 
Eder in Janez Gabraina), en lekarnar (Pavel 
Ciriani), en nakitar (Mihael ICarbič), en kosi- 
trar (Rudolf Fiering), dva ključavničarja (Ma-
tija Feichtinger in Jakob Felder), štirje čevljarji 
(Lovro Fässer, Peter Dax, Adam Rojšek, Janez 
Jakus), en nožar (Jernej Maurus), en urar (Mi-
hael Römer), en vrvčar (Baltazar Schwager), 
en dimnikar (Anton Ardizi), en suknostrižec 
(Andrej Syber), dalje Ludovik Agnelati, Matija 
Zernio, knjigovez Janez Hiller, Nikolaj Rovi-
na, Gregor Kunstelj ter Andrejčička.49

49 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 2O3'-2O4.
50 Josip Gruden, Zgodovina slovenskega naroda, Ljubljana 1910— 

1916, str. 857.
51 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 148'.
52 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 29, Knjiga izdatkov 1616, fol. 29; 

Josip Gruden, Zgodovina slovenskega naroda, Ljubljana 1910- 
1916, str. 856.

53 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 29, Knjiga izdatkov 1616, fol. 

161.

/Dne/ 15. nov/embra/ 1615. je škof Hren po-
svetil novo cerkev sv. Jakoba.50

M/estni/ s/ejni/ z/apisnik/ v poned/eljek/, 4. 
jul/ija/ 1616: Za začasnega mestnega pisarja je 
za eno leto postavljen Henrik am Orth.5'

L/eta/ 1616. zidajo jezuitje seminar.52
/Dne/ 9. julija je rabelj usmrtil z vrvjo Jurija 

Gorjupa iz Celja.53 

bolj kvalificirano osebo. Nato se mu je v imenu 
magistrata najprijazneje zahvalil sodnik Vidič 
za njegov veliki trud in skrbno marljivost ter 
mu v znak hvaležnosti poklonil srebrn pokal, 
ki pa ga ni hotel sprejeti, češ da ga ni zaslužil 
in da doslej tudi ni bila navada, da bi mesto 
kaj poklanjalo županu. Zato noče, da bi se pri 
njem pričenjalo z novo navado in bi mestu na-
stali stroški. Prosi torej, naj č/astiti/ magistrat 
ohrani pokal pri sebi in ga porabi tam, kjer bo 
bolje naložen. Odgovor: č/astiti/ magistrat ima 
dovolj razlogov, da stori to in še več, tudi se je 
to zgodilo z voljo in mnenjem č/astite/ občine, 
zato naj se ne brani sprejeti to darilce, mar-
več naj ga vzame za ljubo, kar je končno storil 
in sta ga nato že imenovana gospoda spremila 
domov.

Nato se je sklenilo, da prej imenovana go-
spoda zopet stopita po gospoda Bernardini j a 
in ga poprosita, da pride na rotovž, kar se je 
tudi zgodilo. Ko je prišel, so ga gospodje iz 
sveta vsi skupaj in vsak posebej (in genere vnd 
specie) prijazno in vneto prosili, naj ostane še 
eno leto župan in pomore mestu, da izvede do 
konca tekoče nadvse važne zadeve in pravde. 
Pa se nikakor ni dal pregovoriti. Končno je na 
prestane prošnje dal toliko razumeti, da če že 
ne more biti drugače, in bodo redne volitve za-
dele njega, se sklepu č/astitega/ magistrata ne 
bo uprl, marveč se mu po dolžnosti pokoril. 
Prosi pa pri tem še enkrat, naj mislijo na kako 
drugo zmožno osebo in jo izbero. Nato se je 
pristopilo k volitvi in je bil enoglasno izvoljen 
prej imenovani gospod Janez Krstnik Bernar-
dini, ki je bil sedaj ponovno pozvan na rotovž, 
je tudi prišel in takoj prisegel običajni »iurame- 
tum«. Vendar je štiri naslednje seje, kolikor jih 
je ta mesec še bilo, do sv. Jakoba, vodil name-
sto župana Jurij Unger.

S/ejni/ z/apisnik/ na dan sv. Jakoba 25. ju-
lija 1615.:435 Zbrali so se na rotovžu skoro vsi 
notranji in zunanji svetniki ter člani občine 
»razen nekaterih maloštevilnih, ld so bili na 
potovanju«. Po mestnega sodnika sta bila po 
soglasnem sklepu poslana notranja svetnika 
Jožef Mohorčič in Adam Weiss. Po običajnih 
ceremonijah je bil nato izvoljen za sodnika 
Andrej Strobl. »Nato so bili gospodje svetniki

435 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 139-140 (25. julij).
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in člani občine vpisani v knjižico (sein in das 
langelete Püechl verschriben worden)«.

/Dne/ 15. avgusta 1615. je plačal Janez Car- 
gnioni 536 gld 40 kr Eliji Huepherju za zlato 
verigo, ki sta jo mestni sodnik Andrej Strobl 
in pisar Valentin Apel436 po ukazu magistrata 
z dne 14. avgusta 1615.437 odnesla v dar vice- 
domu Jožefu Panizollu. Pri njegovem sklepu 
je magistrat vodil premislek, da ta dar »ne bo 
slabo naložen«, vicedom pa se je »zelo zahva-
ljeval in obljubil, da si ga bo zaslužil«.

436 Apel (Japelj?) je umrl 15. junija 1616., ko se je mudil v Gradcu.
437 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 158-159.
438 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 887, Zapisniki deželne-

ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1615-1617], knjiga 
13, fol. 368.

439 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 4, Knjiga prihodkov'1586, fol. 57.
440 Pri poroki Valentina Pistoriusa 17. januarja 1628. je za pričo An-

Na seji 22. jan/uarja/ 1616. ugotovi lju-
bljanski župan, da je napačno mnenje, da je 
Ljubljana bogata. Niti »hišnega goldinarja« ni 
mogel pobrati in je bilo 60 gld zgubljenih to 
leto. Skozi Ljubljano idoči vojaki tako rekoč 
»tributirajo« mesto. Mestni sodnik pa je na-
stopil v svojem govoru proti kmečki trgovini 
in proti Tržačanom.438

ANDREJ STROBL se prvikrat našteva 
1581. leta med ljubljanskimi jerharji (Jrher), ld 
so plačali od stojnic na sejmih, v nedeljo, 23. 
marca 1586. pa med kupci mesa iz mestnega 
skladišča.439 /Dne/ 15. julija 1593. je bil posta-
vljen za zbiralca tlaščine (Robbaidgelt) v (šen- 
tjanškem) predmestju.

V petek, 19. marca 1599.*je prejel meščan-
sko pravico klobučar Jernej Strobl, ld se je 
izkazal z rojstnim in učnim listom. Jernej je 
imel Idobučarsko stojnico na sejmih 1601. le-
ta, pravtako 1608., pa tudi prej in pozneje. 
Klobuke je izdeloval v svoji hiši v Hrenovi uli-
ci (dan/ašnja/ št. 20), kjer ga je 1625. nasledil 
v isti obrti Janez Krevs, le-tega 1632. Gašper 
Cuzara (Zusara, Zusera), 1654. pa ldobučar 
Lovrenc Pavlin, Id ostane tu do 1666. leta.

Andrej Strobl je zadobil meščanstvo v petek, 
27. marca 1609., potem ko se je 13. februarja 
istega leta poročil v Šenldavžu z neko Marušo 
(Maruss). Na sv. Jakoba dan 1612. leta je član 
občine za Novi trg, 1614/15 notranji svetnik, 
po sv. Jakobu 1615. je izvoljen za sodnika, 
enako naslednje leto, v 1/etih/ 1617, 1618 in 
1628.440 je višji špitalski mojster, pozneje spet

6. Pečat mestnega pisarja 
Ludvika Agnelatija (1646).



notranji svetnik. L/eta/ 1621. je skupaj z Mi-
klavžem Klainom poverjen z nakupovanjem 
žita za mesto,441 1625. in 1626. pa je višji me-
stni blagajnik. Tri leta - 1631/32, 1632/33 in 
1633/34 - je župan, nato do smrti 1637. l/eta/ 
notranji svetnik.

V petek, 10. nov/embra/ 1634. je votiral me-
stni svet notranjemu svetniku Andreju Stroblu 
150 ren/skih/ gld v zahvalo »za njegovo več-
krat dokazano pripravljenost in zvesto službo 
mestu«. V s/ejnem/ z/apisniku/ se zadnjič piše 
o njem 10. oktobra 1636., ko toži o svojem 
slabem počutju.

Koncem leta 1621. se je Andrej Strobl sku-
paj s pisarjem Abrahamom Drljačem mudil 
kot mestni odposlanec v Gradcu in na Dunaju 
v zadevi oskrbe z žitom. Zanimiv je njegov ra-
čun. Od 23. do 25. novembra sta z Drljačem 
potovala s pošto iz Ljubljane do Gradca. Ra-
čun je znašal za 9 postaj (Posten) skupaj 20 gld 
15 kr, torej po 2 gld 15 kr za vsako, poštnim 
hlapcem sta dala 9 krat po 20 kr napitnine, t. 
j. 3 gld, zajedla in zapila sta 4 gld, pri prevozih 
čez vode sta plačala 30 kr, 25. novembra sta 
kupila v Gradcu za 30 kr papirja, črnila in vo-
ska, za tri dekrete sta plačala 22 kr 2 pf, za tri 
ukaze - enega deželnemu upravniku zastran 
plemiške in kmečke trgovine, drugega dežel-
nemu vicedomu proti g/ospodu/ Watzu, tretje-
ga pa proti Scheittovim dedičem - je šlo 1 gld 
33 kr. /Dne/ 26. novembra sta poklonila vra-
tarjem dvorne komore 2 gld, njeg/ovi/ milosti 
predsedniku dvorne komisije in tajniku pa sip 
(CoUamare) za 2 gld 20 kr. /Dne/ 16. decembra 
sta odpotovala na Dunaj in dospela tjakaj 18. 
/decembra/. Za vožnjo sta izdala za 11 delnih 
prog (Posten) po 2 gld 15 kr, skupaj 24 gld 45 
kr, 11 napitnin po 24 kr = 4 gld 24 kr, zajedla 
in zapila pa sta 6 gld. /Dne/ 18. decembra sta 
na Dunaju za papir, črnilo in vosek porabila 
24 kr. /Dne/ 31. dec/embra/ je dal mestni pisar 
15 kr za prepis ukaza »an die gethannen Räth 
vnnd Camer«, za »ain Postzedl« 12 kr. Od 18. 
do 31. decembra 1621. sta tako s pisarjem 
»použila« na Dunaju 71 gld 30 kr. Od 1. do 
16. januarja 1622. je Strobl sam izdal za hra-
no in pijačo 32 gld, nato še 17. in 18. januarja

drej Strobl »Hospitalis Labacensis Praefectus«.
441 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 35, 1621, pobotnica št. 3, fol. 46; 

ib., pobotnica št. 4, fol. 47.



4 gld. Služinčadi je dal 3 gld napitnine, tajni-
ku Freyu za odpravo 4 gld, čuvajem pri vra-
tih viteške sobe 2 gld 30 kr, telesni straži pri 
dvorskih vratih 48 kr. Mestni pisar je 1. in 2. 

( januarja »použil in razdal« 17 gld 20 kr. Tisti, 
ld so nesli vino njegovi knežji milosti gospodu 
namestniku in gospodu kanclerju, 24 kr. Dalje 
je šlo: čuvajem pri vratih vladne palače za No-
vo leto 2 gld 30 kr, prepisovalcu, ld je prinesel 
v podpis vladni odlog, je podaril 1 gld 36 kr, 
kancljiskemu pisarju 48 kr, gospoda Schallerja 
pisarju 24 kr. Za odlok Scheittovim dedičem 
27 kr. Posebnemu slu, Id je ta odlok nesel v 
Ljubljano, je plačal 5 gld. /Dne/ 19. januarja je 
plačal 3 gld 30 kr izvoščku (einem Landt Gut- 
sche) na Dunaju, ld me je skupaj z gospodom 
Hallerjem in Wayardo peljal do Schottwiena 
(pri Glognitzu). /Dne/ 20. in 21. januarja od 
Schottwiena do Gradca, 6 pošt po 1 gld = 6 
gld, použil 5 gld (kolikor je sta! poseben sel od 
Dunaja do Ljubljane). /Dne/ 28. januar je dal 
dr. Zornu, ld je prisostvoval Scheittovi obrav-
navi, 40 kr, njegovima dvema pisarjema 1 gld 
20 kr, g/ospodu/ dr. Mayru, ld je prej bil na- 
dlegovan s to preiskavo 8 gld, za izdani sklep
1 gld 36 kr, ekspeditorju je poklonil 1 gld 36 
kr. Skupaj z mestnim pisarjem sta zajedla in 
zapila (verzehrt) v Gradcu 120 gld 44 kr, napi-
tnine služinčadi 4 gld, od 29. do 30. januarja 
od Ljubljane do Gradca 9 pošt po 2 gld 15 kr 
= 20 gld 15 kr, 9 krat napitnina po 20 kr = 3 
gld; zajedel in zapil 4 gld, za prevoze čez vode 
izdal 48 kr. Ves račun napisan v Ljubljani 10. 
februarja 1622 je znašal tisti čas veliko vsoto 
445 gld 18 kr 2 pf. Mestni pisar Drljač pa je 
še posebej potrošil 17 gld 20 kr. - Iz drugih 
računov glede istega potovanja je razvidno, da 
je 17. januarja 1622. vzel višji mestni blagaj-
nik Vidič pri mestnem sodniku Adamu Weissu 
dva tovora najboljšega prosekarja, ld ga je me-
sto poslalo v Gradec. Bilo ga je 152 bokalov 
po 16 kr = 40 gld 32 kr. Pri mestnem pisarju 
Drljaču, ki je bil tudi gostilničar je kupil Vidič
2 tovora proseškega »Rainfalla«, t. j. 152 boka-
lov po 18 kr in nato še I tovor, t. j. 66 bokalov 
za skupno vsoto 65 gld 48 kr, ld so jo izplačali 
Drljaču po povratku iz Gradca 12. febr/uarja/
1622. Tri tovore vina je vozil v Gradec tovor-
nik Miha Škrlj (Škerl). Njegov račun, ld mu 
je bil izplačan 31. januarja 1622, je znašal 16 
gld tovornine, 9 gld za mitnine in naklade ter 
1 gld 30 kr za male mitnine, skupaj 26 gld 30 
kr. Drugo pošiljko vina je tovoril v Gradec špi-
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talski podložnik Primož Zajec (Sayitz) za 18 
gld z mitninami vred (račun z dne 29. decem-
ber 1621). To vino je šlo za »poklone« graškim 
oblastnikom. Strobl in Drljač sta stanovala v 
Gradcu pri krčmarju Hansu Hausloibu, kjer 
sta »použila« (verzehrt) 53 gld 54 kr. Za en 
obed jima je zaračunal 24 kr. Tretjina zneska 
je šla za »extra«, t. j. za vino. Drljač se je prej 
vrnil z Dunaja in je pri Hausloiblu bival od 2. 
do 28. januarja 1622, Strobl pa zadnji teden. 
Pred odhodom je plačal Strobl Hansu Hauslo-
iblu celih 120 ren/skih/ gld 34 kr. Krčmarjev 
račun s potrdilom je ohranjen. Celotna Stro- 
blova in Drljačeva ekspedicija na Dunaj in v 
Gradec je stala mestno blagajno 599 gld 14 kr 
2 pf. Vsi mestni izdatki 1/eta/ 1622. pa so zna-
šali 16.670 gld.

Navedimo končno primer, ld nam kaže, 
s čim so se honorirali mestni sodniki. L/eta/
1623. je prosil Strobl s pismeno vlogo magi-
strat, naj mu prizna polovico prejetih kazni, 
ld jih je naložil on kot sodnik v letih furlanske 
vojne 1515-1516. Trdil je, da mu ta polovica 
gre, kakor se je to zgodilo pri njegovih predni-
kih in naslednildh. Upošteva naj se tudi, da je 
imel tedaj zaradi množice vojaštva, ld je hodilo 
skozi Ljubljano, zelo težak posel. Letni sodni 
stroški, ld gredo v vicedomsld urad, plače so-
dnim slugam, izdatek za krvnosodno pismo in 
drugo, vse to presega letno 200 ren/skih/ gld. 
Svet je 2. decembra 1622. (s podpisom župana 
Bernardini j a na plačilnem nalogu) odgovoril: 
Č/astiti/ magistrat ne more taldh poglavitnih 
kazni (Haubt Straffen) deliti z gospodom me-
stnim sodnikom na dva enaka dela, marveč se 
mora ta spričo drugih navadnih, njemu pripa- 
dnih kazni in užitkov (regalien) zadovoljiti s 
tretjino. Hoče pa upoštevati sodnikov trud ter 
mu dovoli 108 gld - vendar ne da bi mu pri-
znal pravico do tega in brez posledic za bodo-
če - ter 48 gld za plačo tretjega sodnega sluge. 
Strobl je prejel 156 ren/skih/ gld 20 kr 16. janu-
arja 1623. Kmalu nato (1/eta/ 1627.) ga vidimo 
v posesti Stokovega pogorišča v Sentjanškem 
predmestju, kjer je 1627. ogradil svojo novo 
hišo (današnji hotel Soča, Sv. Petra c/esta/ 5). 
Prej - od 1613. do 1626. 1/eta/ - je bival v hiši 
Andreja Jeriča v Gosposki ulici (danes št. 7).

Od 1651. jev s/ejnih/ z/apisnikih/ več zapi-
snikov o ljubljanskem poštarju Matiji Stroblu, 
ld se s 1653. letom imenuje »deželni svetnik 
na Kranjskem«. L/eta/ 1651. je dal postaviti 
zid pri vrtu svoje hiše (danes Selenburgova uli-



ca 7, palača Bata), tik nove gradnje nunskega 
samostana klaris (stavbišče današnje Kreditne 
banke in sosednjih poslopij). L/eta/ 1658. mu 
je dal magistrat za zidavo gradu na Bokalcah442 
nekaj hrastovih debel (zu Wokhalz vorhabenden 
gebey), l/eta/ 1660. pa zopet tri hrastova debla 
za novi most čez Gradaščico, ki ga je začel gra-
diti tamkaj »namesto dosedanje, kot znano, 
nevarne brvi« (steg), ld bo služila romarjem na 
Dobravo in magistratu pri ježi na Sujco.

442 Glej: Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Herfzogthums Cra- 
in, Laybach 1689, XI. knjiga, str. 565-567.

443 Anton Koblar, L/ubl/anconi 17. stoletja, v: IMDK 10, 1900, str. 

231.
444 Anton Koblar, Ljubljančani 17. stoletja, v: IMDK 10, 1900, str. 

231.
445 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 14, 1593, fol. 15; ib., knjiga 16, 

1599, fol. 27; ib., knjiga 21, 1609, fol. 51; ib., knjiga 22, 1612, 
fol. 118; ib., knjiga 23, 1615, fol. 64; ib., knjiga 26, 1636, fol. 
256; ib., knjiga 27, 1651, fol. 59, 120, 124, 136; ib., knjiga 28, 
1 653, fol. 129, 1 54, 216; ib., knjiga 29, 1 658, fol. 90; ib., knjiga 
31, 1660, fol. 69.

446 Verzeichniß aller in Krain geborenen oder sonst in irgend einem 
Verhältnisse zu unserem Vaterlande stehenden Mitglieder aus der 
Gesellschaft Jesu, v: MHVK 13, 1858, str. 40.

447 Stiški menihi, v: IMDK 8, 1898, str. 1 73.
448 Anton Koblar, Donesek k zgodovini pošte na Kranjskem, v: IMDK 3, 

1893, str. 56.

O Stroblovi rodbini ni v s/ejnih/ z/apisnikih/ 
jasnih podatkov. Iz drugih virov posnemamo: 
L/eta/ 1591. je bil komornik v Križankah Ste-
fan Strobl z ženo Nežo in sinom Karlom, roje-
nim 28. januarja 1612.443 V m/estnih/ s/ejnih/ 
z/apisnikih/ 1615. se omenjajo dediči po Ste-
fanu Stroblu. - Andrej Strobl se navaja kot bo-
ter 1621. l/eta/, 1628. je višji špitalski mojster. 
Prva soproga je bila Marija, ld se 1621. nava-
ja kot botra, 1633. kot sodnikinja, kar pa je 
napačno, ker je bil Strobl tedaj župan. Druga 
soproga bi bila po teh podatldh Eva,444 28. ok-
tobra 1640. pa je bil rojen sin Andrej. Omenili 
pa smo, da je sodnik in župan Andrej Strobl 
umrl 1637. leta.445

V literaturi se navaja jezuit Janez Strobel,446 
rojen 1592. v Ljubljani, 14 let »concionater« 
in rektor jezuitskega seminarja, umrl v Lju-
bljani 1645. leta pa tudi stiški menih Mihael 
Strobl,447 Ljubljančan, umrl 19. sept/embra/ 
1633.

Matija Strobl (rojen leta 1608., f 4. januar-
ja 1676.) je dobil ljubljansko pošto po smrti 
poštnega mojstra Mihe Tallerja 1640. leta.448 
/Dne/ 21. novembra 1643. se je Matija pl.
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1616/17

M/estni/ s/ejni/ z/apisnik/:
Petek, 29. jul/ija/ 1616: Ker je rotovž potre-

ben popravila, se na predlog župana Adama 
Eppicha sklene to leto poltriti sprednji del s 
škriljevcem.54

54 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 174'.
55 ‘ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 190'.
56 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 29, Knjiga izdatkov 1616, fol. 

• 161.
57 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Lay-

bach 1689, XV. knjiga, str. 577; August Dimitz, Geschichte Krains 
von der ältesten Zeit bis auf das Jahr 1813, III. Theil, Laibach 1875, 
str. 400.

58 Anton Jellouschek, Historische Miscellen: Bericht des Laibacher Bi- 
schofes Thomas Chrön an den Papst Paul V, Graz am 25. August 
1616, v. MHVK IX, 1854, str. 63.

/Dne/ 8. avg/usta/ 1616: Mestni sodnik (An-
drej Strobel) mora dobiti krvnosodno pismo, 
nato je predstavljen in da zapriseže deželni 
upravnik (Landtsverwalter) ,55

/Dne/ 9. avg/usta/ 1616. obglavi rabelj Kri-
štofa Pernola, ki je zabodel mizarja Krištofa 
Friča.56

/Dne/ 12. avg/usta/ 1616. so Benečani uda-
rili na Kras, oplenili in požgali nekaj vasi ter 
odpeljali ujetnike in 2000 glav živine.57

L/eta/ 1616. je štela Ljubljana s predmestji 
7000 prebivalcev (poročilo škofa Hrena pape-
žu Pavlu V iz Gradca 25. avg/usta/ 1616.).58

L/eta/ 1616. je šlo izredno mnogo vojaštva 

Strobl poročil z Uršo pl. Schifflinger; 1. sep-
tembra 1644. je bila krščena Marija Sido- 
nija, hči Matije pl. Strobla, ces/arskega/ po-
štnega predstojnika, in Marije Uršule, rojene 
Schifflinger, 28. oktobra-1645. pa Volbenk Ži-
ga, sin istih dveh. Njegov boter je bil grof En-
gelbert Auersperg.449 Volbenk Žiga pl. Strobl- 
hof, Valvasorjev prijatelj, je nasledil po očetu 
Matiji ljubljansko pošto in grad Bokalce, ld ga 
je dal na novo sezidati in okrasiti s slikami.450 
Po Globočniku451 so Strobli pl. Stroblhoffi bili 
sprejeti med deželne stanove 1645., vitezi so 
postali 1669., baroni pa 1671. leta.

V Gradcu je bil leta 1461. župan Nikolaj 
Strobel.452

v
Zupan  Adam  Eppich  
Sod nik  Andre j Strobl

1616/17

Ista (Stropi) pri Valv/asorju/.

V s/odnem/ z/apisniku/ v petek, 8. jul/ija/ 
1616.453 so navzoči sodnik Andrej Strobl in no-
tranji svetniki Unger, Eppich, Weiss, Zurler, 
Kumperger in Kundtner. Po župana Bernardi- 
nija sta šla Weiss in Kumperger. Pri običajni 
izmenjavi zahval je mestni sodnik prosil Ber- 
nardinija, naj bi še enkrat prevzel županstvo, 
če bi bila večina glasov oddana zanj. »Gospod 
Bernardini pa je izjavil, da so ga že lani v nje-
govo veliko zadrego pregovorili za to službo 
(Ambt), obenem pa mu obljubili, da ga po izidu 
leta ne bodo več nadlegovali. Te obljube č/asti- 
tega/ magistrata se hoče držati in upa, da mu 
č/astiti/ magistrat ne bo ničesar vsiljeval. Če pa 
bi se to proti pričakovanju zgodilo, bi bil pri-
moran takoj se odpovedati se meščanski pravi-
ci z (vsemi) častmi in dostojanstvi, kakor jo je

449 Ludwig Schiviz von Schivizhoffen, Der Adel in den Matriken des 
Herzogtums Krain, Görz 1905, str. 5.

450 Anton Koblar, Donesek k zgodovini pošte na Kranjskem, v: IMDK 3, 
1893, str. 56; August Dimitz, Geschichte Krains von der ältesten Ze-
it bis auf das Jahr 1813, Vierter Teil, Laibach 1876, str. 95; Johann 
Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Laybach 
1 689, XI. knjiga, str. 565-567.

451 Anton von Globočnik, Der Adel in Krain, v: MMK 12, 1899, str. 

56.
452 Fritz Popelka, Geschichte der Stadt Graz, Graz 1928-35, str. 484.
453 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 150-151. 
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bil prejel«. Nato je odšel z rotovža. »Ne glede 
na to opravičbo g/ospoda/ Bernardini j a so bili 
štirje gospodje iz sveta poslani k njemu na dom 
in mu prigovarjali (in ga prosili), naj se še letos 
da uporabiti, toda niso pri njem nič opravili, 
marveč se je po vsem tem pristopilo k županski 
volitvi in je bil z večino glasov izvoljen gospod 
Adam Eppich. Ta pa se je izgovarjal, da kot viš-
ji blagajnik in zaradi drugih komisij in obve-
znosti ne utegne, zato prosi, naj se odločijo za 
koga drugega in ga smatrajo za opravičenega, 
v nasprotnem primeru pa se bo moral odreči 
meščanski pravici. Čeprav so ga nagovarjali, 
da mora vendar ubogati, tega le ni hotel storiti, 
ampak je celo odšel z rotovža. Nato so ga z de-
kretom pozvali, da mora priti nazaj na rotovž. 
Potem so mu izročili ldjuč in aktovko (Khari- 
nerl) in ga pospremili domov kot župana. Pri-
sego so mu pa za ta dan izpregledali. Prisegel je 
11. julija 1616. Poslej se Eppich udeležuje sej 
kot župan in višji mestni blagajnik,454 Bernar-
dini pa kot notranji svetnik.455

S/ejni/ z/apisnik/ na sv. Jakoba dan, 25. juli-
ja 1616.: Za mestnega sodnika je z večino gla-
sov izvoljen zopet gospod Andrej Strobl.456

S/ejni/ z/apisnik/ na sv. Ane dan, 26. julija
1616.:  »Danes je prišel na rotovž ne samo ves 
magistrat, marveč tudi vsa občina in so go-
spodje zunanjega sveta in č/astita/ občina po 
starem običaju imeli svojo sejo v zadnji sobi, 
sestavili svoje pritožbe, jih predložili notranje-
mu svetu in prosili za remdeure. Nato je župan 
odgovoril č/astiti/ občini na njeno predstavko 
točko za točko in obljubil, da se bodo odpravi-
li vsi nedostatki in da bo skrbel za dober red. 
Nato so gospodje 24-niki in č/astita/ občina 
odstopili ...«.457

/Dne/ 17. novembra 1617. je meščan in urar 
Mihael Riemer458 potrdil z lastnoročnim raču-
nom in pobotnico, da mu je m/estni/ blagajnik 
Vrbec tega dne plačal 30 kr »za ključavnico, 

skozi Ljubljano. Mesto se je balo napada Be-
nečanov.59

/Dne/ 21. nov/embra/ 1616. je prišel v Lju-
bljano nadvojvoda Ferdinand /II./, da oseb-
no otvori deželni zbor, ld naj bi razpravljal o 
vojnih pripravah proti Benečanom.60 Jezuitje 
so priredili Ferdinandu /II./ na čast predstavo 
»Gideona« v latinščini.61 Vojna se je nadalje-
vala 1617. leta. Mestni sodnik Andrej Strobl 
je izdal od 11. dec/embra/ 1616. do 11. aprila
1617. pri odhodu nadvojvode Ferdinanda/II./ 
za najete konje in za 400 vlaških konjenikov, 
potujočih skozi Ljubljano, 65 renskih gld 59 
kr, ld mu jih je vrnil mestni blagajnik Vrbec 
šele 9. nov/embra/ 1617.62

Po smrti »upravitelja mestne pisarne« Hen-
rika am Ortha je z odlokom /dne/ 27. febr/u-
arja/ 1617. začasno (do sv. Mihaela) nastav-
ljen s plačo od 1. januarja 1617. Abraham 
Drljač. Celoletna pisarjeva plača znaša 364 
rensldh gld.63

/Dne/ 26. jun/ija/ 1617: Na prošnjo škofa 
Hrena podari magistrat 5000 strešnikov za po-
kritje zidu okoli pokopališča pri Sv. Petru.64

/Dne/ 17. julija 1617: Magistrat ukaže me-
stnemu blagajniku, da kupi 26 starov ovsa, 
12 bokalov vipavca in 13 bokalov terana in to 
izroči dospelima dvema stotnijama jezdecev 
polkovnika pl. Walenstaina. Taldh dajatev vo-
jaštvu je še več.

ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 29, Knjiga izdatkov 1616, naslov-
nica; ib., Knjiga prihodkov 1616, naslovnica.

455 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 155a (prvič na sezna-

mu notranjih svetnikov), 157, 162, 163', 167, ...
456 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 121.
457 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 171-172.
458 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 24, Knjiga izdatkov 1611, fol. 90. Is-

toveten z zvonarjem Miho Rennerjem ali Römerjem. »Michel Römer, 
von Jästrawärskha (Jasterbarsko) gebürtig, seines Handtwerchs ain 
Vrmacher« je plačal 8 gld pristojbine 6. marca 1611.

59 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 205-205', 253-254, 

254'-255.
60 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Lay-

bach 1689, XI. knjiga, str. 719; ib., knjiga XV, str. 575; August Di-
mitz, Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis auf das Jahr 1813, 
III. Theil, Laibach 1875, str. 400.

61 August Dimitz, Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis auf das 
Jahr 1813, III. Theil, Laibach 1875, str. 464.

62 * ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 30, Knjiga izdatkov 1617, fol. 
27'.

63 * ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 30, Knjiga izdatkov 1617, fol. 14, 

137'.
64 # Hrenovo pismo. Gradec, 16. junija 1617.
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1617/18 in 
1618/19

/Dne/ 26. sept/embra/ 1617. je bil ratificiran 
v Madridu mir z Benečani.65

65 August Dimitz, Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis auf das
Jahr 1813, III. Theil, Laibach 1875, str. 401.

66 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 31, Knjiga izdatkov 1618, fol.

179.
67 Prvotno zapisano »orgel«, nato pa beseda prečrtana. ZAL, UU 

488, Cod. XIII, škatla 32, 1618, pobotnica št. 27, fol. 99.
68 Njegova prošnja za plačilo in potrdilo o prejemu plačila. * ZAL, UU

488, Cod. XIII, škatla 32, 1618, pobotnica št. 28, fol. 100-101 '.
69 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 31, Knjiga izdatkov 1618, fol. 1 79',

180.
70 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 31, Knjiga izdatkov 1618, fol. 37'.
71 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 31, Knjiga izdatkov 1618, fol. 39'.

/Dne/ 24. jan/uarja/ 1618. je rabelj usmrtil 
Marušo Hace, ki je odvrgla otroka.66

/Dne/ 23. maja 1618. je izbruhnila 30-letna 
vojna.

/Dne/ 23. febr/uarja/ 1618. župan Eppich 
ukaže m/estnemu/ blagajniku Vrbcu, da izpla-
ča kamnoseku Domeniku (Domenico) 2 renska 
gld za 3 težke kamne (gwicht Stain), ld jih je 
oldesal za »rog«.67 Spomladi 1611. leta so graj-
ski stolp prezidali za namestitev roga (Horrn).

/Dne/ 3. marca 1618. prejme Pavel Faber, iz-
delovalec orgel iz grofije Celjske, 28 renskih 
gld za popravilo in obnovo »roga« v stolpu.68

/Dne/21. jul/ija/ 1618. je krvnik usmrtil Jako-
ba Tominca iz Polhovega Gradca, 19. sept/em-
bra/ pa Marušo Pfaff.69

/Dne/ 3. avg/usta/ 1618. je šla skozi Ljublja-
no don Baltasarjeva konjenica in 2000 »gr-
ških« pešcev.70

/Dne/ 17. dec/embra/ 1618. je magistrat po-
daril županu /Adamu/ Eppichu veliko srebrno 
kupo z mestnim grbom, vredno 165 gld.71 

kakršno rabijo na Tranči« in jo je pri njem 22. 
aprila 1617. vzel bivši mestni sodnik Andrej 
Strobl.

/Dne/ 23. decembra 1617. prejme župan 
Adam Eppich 50 gld kot župansko plačo za 
eno leto, ld se je začelo v juliju 1616. in nehalo 
v juliju 1617.459

Župan  Adam  Eppich  
Sodn ik  Jurij  Vidi č

1617/18 in  
1618/19

Tudi pri Valv/asorju/.

Vse plačilne naloge je leta 1617 in 1618 
kot župan podpisal Adam Eppich.460 - /Dne/ 3. 
septembra 1618. prejme župan Adam Eppich 
50 gld županskega deputata od julija 1617. do 
julija 1618. Enako naslednje leto. - /Dne/ 24. 
oktobra 1617. prejme mestni sodnik Jurij Vi-
dič 40 gld za prehrano skozi Ljubljano potujo-
čih vojakov. - /Dne/ 30. aprila 1618. ukaže ma-
gistrat, da se izplačajo za prehrano častnikov 
in vojakov tile računi krčmarju: mestnemu so-
dniku Juriju Vidiču 56 gld, Gregorju Hrastiču 
85 gld 35 kr, Fortunatu Jukatu, ld je imel tudi 
hlev za konje, 24 gld.

Na seji malega odbora 17. decembra 1618. 
sta za Ljubljano navzoča župan Eppich in 
g/ospod/ Bernhardini.461

/Dne/ 13. januarja 1619. sta Adam Eppich 
»Consul tunc temporis« in Janez Krstnik Bernar-
dini za pričo pri porold Jeronima Agnellatija z 
dev/ico/ Felicito Waitand v stolnici, 5. februar-
ja istega leta sodnik Jurij Vidič (Widiz Judex) 
in Ludovik Mordax pri poroki Gašperja Otta z 
Marijo Mag.462

459 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 30, 1617, pobotnica št. 1, fol. 42.
460 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 30, 1617, pobotnica št. 1, fol. 70; 

ib., pobotnica št. 2, fol. 72; ib., pobotnica št. 3, fol. 73; ib., po-
botnica št. 4, fol. 74; ib., pobotnica št. 5, fol. 75-76'; ib., škatla 
32, 1618, pobotnica št. 1, fol. 57; ib., pobotnica št. 2, fol. 59; ib., 
pobotnica št. 18, fol. 80; ib., pobotnica št. 34, fol. 115-115'; ib., 
pobotnica št. 54, fol. 164-167'; ib., pobotnica št. 73, fol. 240.

461 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 888, Zapisniki deželne-
ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1617-1621], knjiga 
14, fol. 52.

462 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, prva knjiga (1605- 
1632), fol. 95.
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Župa n  Adam  Weis s  
Sodnik  Niko laj  Klain

1619/20

Ista (Adam Weiss, s/odnik/ Jurij (!) Klain) pri 
Valv/asorju/.

Plačilne naloge v letu 1619/20 podpisuje 
kot župan Adam Weiss.463 - Zadnjega avgu-
sta 1620. je prejel isti 50 gld županske plače 
za dobo od sv. Marjete 1619. do sv. Marjete 
1620. leta.

463 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 33, 1619, pobotnica št. 42, fol. 
144; ib., pobotnica št. 44, fol. 147; ib., pobotnica št. 46, fol. 150; 
ib., pobotnica št. 47, fol. 152; ib., pobotnica št. 48, fol. 153; ib., 
pobotnica št. 49, fol. 154-154'; ib., pobotnica št. 50, fol. 156; ib., 
pobotnica št. 51, fol. 157; ib., škatla 34, 1620, pobotnica št. 3, fol. 
46; ib., pobotnica (ni numerirana), fol. 50-51 '; ib., pobotnica št. 5, 
fol. 27-29'.

464 ZAL, UU 488, Cod. XVII, škatla 430, knjiga 5, Davčna knjiga 
1616-18, fol. (niso numerirani).

Račun so 26. septembra 1619. overovili 
lastnoročno: »Adam Weiss der Zeit Bürgermei-
ster alda, Nicolas Klain der Zeit Statt richter«, 
Adam Eppich, Jan/ez/ Krst/nik/ Bernardini, 
Andrej Maršal, itd. ter mestni pisar Abraham 
Drljač.464

/Dne/ 23. febr/uarja/ 1620. je »dom/nus/ Ni-
colas Khlain tunc temporis Judex« skupaj z Jan/e- 
zom/ Henr/ikom/ Ledrerjem, Miho Hartma-
nom in Tomažem Krenizerjem za pričo pri 
poroki Matevža Tolminca (Dolminzh) v Šen- 
ldavžu. Isti sodnik je prisostvoval neki drugi 
poroki 31. maja 1620.

ADAM WEISS. Valvasor navaja za 1/eti/ 
1452. in 1453. kot mestnega sodnika Gregorja 
Weissa. Pokazali smo, da je ta seznam za sta-
rejšo dobo manj kot zanesljiv in da je bil vsaj 
leta 1452/53 mestni sodnik Janez Memynger. 
Vendar je rodbina Weissöv v Ljubljani stara.

V petek, zadnjega maja 1525. je bil sprejet 
za meščana Matija (Mathes) Weys.

V petek, 29. maja 1571. je oldopar (Pan- 
tzermacher) Henrik Weiss kot »odrejeni krušni 
nadzornik« (Verordenter Brottbeschauer) ovadil 
peka Martina Schmida, da ga je napadel in po-
škodoval. Pek ni tajil. Obsodili so ga, da mora 
za kazen v zapor »na Špitalski stolp, od koder 
ne sme oditi brez vednosti« magistrata. Hen-

«KOMIKA

L/eta/ 1718.72 je izbruhnil v Krakovem po-
žar, ld je uničil čolne in ribiške hiše.73

1619/20

/Dne/ 20. dec/embra/ 1619. prejme Elija So-
mrak 32 renskih gld, ker je iz starih vlil dva 
nova topiča in vanja vjedkal (ausstechen) me-
stni grb.74

/Dne/ 13. marca 1620. je izdal magistrat 
deloret o uvedbi registrature, »ker je zelo po-
trebno, da se pri sl/avnem/ mestu nahajajoči 
se spisi, listine in svobodščine spravijo v pravi 
red in o tem uvede običajna (gebreuchige) re-
gistratura. V ta namen imenuje someščana in 
mestnega svetnika g/ospoda/ Ludovika Agnel- 
latija za leto dni, od prihodnjega sv. Jurija da-
lje, s plačo 105 gld 33 kr.75

Leta 1620 so v poletnih mesecih temeljito 
prenavljali magistrat. Pri tem so sodelovali šte-
vilni mojstri, med katerimi je bil tudi kamno-
sek Dominico Nimis (pisano tudi Nemüsch), ki 
je prebil (gehauen) dve okni v zadnji sobi na 
rotovžu.76

L/eta/ 1620. so imela kranjska mesta in trgi 
v Ljubljani sestanek zastran kmečke trgovine.

/Dne/ 27. marca 1620. so kupili deželni sta-
novi od Gregorja Taufrerja njegovo hišo na 
Novem trgu med lontovžem in Šalitingerjevo 
hišo (v sedanji Salendrovi ulici) z namenom 
ponovnega razširjenja lontovža.77

72 * Pravilno: 1618.
73 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Lay-

bach 1689, XI. knjiga, str. 719.
74 * ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 33, 1619, pobotnica št. 10, fol. 

220-223'. Pobotnica s pečatom: na ščitu zvon, nad njim začetnici 
E. S. Račun je odobril župan Adam Weyss.

75 * ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 34, Knjiga izdatkov 1620, fol. 

19'.
76 * ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 34, Knjiga izdatkov 1620, fol. 

164-168.
77 ZAL, UU 488, Cod. XVII, škatla 430, knjiga 6, Davčna knjiga 

1619-1621, fol. (niso numerirani) (* Gregor Taufrer se omenja 
kot lastnik hiše na Novem trgu, za katero plačuje 10 gld davka. 
Iz davčne knjige pa ni razvidna prodaja Taufrerjeve hiše deželnim 
stanovom.); Anton Jellouschek, Beiträge zur Geschichte des Lan-
dhauses in Laibach, v: MHVK 13, 1858, str. 61.
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7- Pečat Elije Somraka, ki je leta 
1619 za Ljubljano vlil dva 
nova topiča in vanja vjedkal 
mestni grb.

rik Weiss se kot zunanji svetnik navaja npr. 
v petek, 6. avgusta 1571. Enako na Novo leto 
in na sv. Jakoba dan 1575. 1/eta/. Mož pa ni 
izdeloval samo oklepov, marveč je v svoji hiši 
na Starem trgu točil tudi vino. L/eta/ 1582. je 
stanovski popisovalec ugotovil v njegovi ldeti 
en sod in dva tovora terana.465 Oldopar Henrik 
Weiss je v seznamu meščanov, kupcev lesa in 
desk iz mestnega skladišča, še 1/eta/ 1586 in

465 Vladislav Fabjančič, Ljubljanski pivovarji od XVI. do XIX. stoletja, v: 
Kronika slovenskih mest 4, 1937, str. 139.

466 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 4, Knjiga prihodkov 1586, fol. 59'; 
ib., škatla 5, Knjiga prihodkov 1587, fol. 32.

467 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 14, 1593, fol. 7-7'.
468 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 12, Knjiga izdatkov 1597, fol. 28.
469 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 14, Knjiga izdatkov 1599, fol. 24.
470 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 17, Knjiga prihodkov 1605, fol. 99

(1 6. april).
471 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 11, Knjiga prihodkov 1596, fol. 56 

(nakup desk); ib., Priloga o prodaji zidakov 1696, fol. 2'.

1587.466
V s/ejnih/ z/apisnikih/ v petek, 21. maja

1593.467 se omenjata brata Weiss, ld v imenu 
svoje sorodnice po materi (Muembl) prosita 
magistrat, da da popisati Knitlovo zapuščino, 
ld pripada njuni sorodnici in ki jo drži v ro-
kah Jurij Renk, ter da se imenuje skrbnik za to 
zapuščino. Mestno sodišče je ukazalo Renku, 
da mora bratoma Weiss brez ugovora vročiti 
tekom prihodnjih osem dni vso dediščino, ki 
pripada imenovani njuni sorodnici. »Ker pa 
rajnld Knitl ni bil meščan, marveč samo slu-
žabnik deželnih stanov, naj se zastran skrbni-
štva in inventure obrne na č/astite/ dež/elne/ 
stanove.«

Na Novo leto 1594. se med 12-timi mestni-
mi stražnild (Schar Wachter) imenuje Franc 
Weiss, 1/eta/ 1597. pa bobnar Miha Weiss.468 
V petek, 19. marca 1599. je zadobil meščan-
sko pravico sodar Miha Weiss, meščanov sin. 
/Dne/ 4. januarja 1599. je prejel Janez Weiss, 
knežji uradnik (diener) in »dosedanji tukaj-
šnji mestni pisar« 50 gld plače za četrt leta.469 
L/eta/ 1605.470 postane meščan jermenar Miha 
Weiss s sprejemno pristojbino 10 gld. Sorod-
stveno razmerje vseh teh Weissov ni razvidno 
iz zapisnikov.

Adam Weiss se prvič navaja že kot meščan 
l/eta/ 1596. med prejemnild mestne opeke.471 
Na sv. Jakoba dan 1599. je bil izvoljen za zu-
nanjega svetnika. Kot tak je l/eta/ 1600. nižji 
mestni blagajnik. Od 20. okt/obra/ 1600. ga ni



nikoli med navzočimi na mestnih sejah; zdi se, 
da kuga ni prizanesla njegovi hiši ter je bila 
zaprta prometu.

/Dne/ 6. aprila 1601. so ga zopet vpoklicali 
v mestni svet in se poslej vedno udeležuje sej 
kot zunanji svetnik. L/eta/ 1604/05 je notra-
nji svetnik, po sv. Jakobu l/eta/ 1605. pa samo 
član občine za Stari trg. O sv. Jakobu 1606. 
pride zopet v notranji svet, od koder naslednje 
leto izpade, a se vrne 25. jul/ija/ 1608. l/eta/. 
Poslej je v vseh ohranjenih zapisnikih nave-
den kot notranji svetnik. L/eta/ 1608. je med 
računskimi komisarji, 1611. in 1612. je višji 
mestni blagajnik, od sv. Marjete 1619. do sv. 
Marjete 1620. pa župan.

L/eta/ 1608. je bil Adam Weiss kaznovan za 
100 zlatih dukatov. Kaj je zagrešil, zapisniki 
ne povedo. V petek, 5. dec/embra/ je prosil, naj 
mu znižajo to »neznosno kazen«. Denar je že 
položil na sodišču. Mestni svet je odgovoril, 
naj potrpi do Novega leta. V petek, 2. jan/uar-
ja/ 1609. je prosil za izbris kazni in povrnitev 
vseh 100 dukatov. Prinesel je tudi posredoval-
no pismo svojega svaka Andreja Hrena (ein 
Intercession Schreiben von herm Andreen Khrön 
seinem Schwagern). Nato je svet »glede na nje-
govo vneto prošnjo kakor tudi na prinešeno 
posredovalno pismo« sklenil, da se mu spre-
gleda celotna kazen, mora pa zato eno celo le-
to brezplačno izterjevati davčne zaostanke na 
vseh treh trgih (torej v celem mestu). Alto se 
mu to ne zdi sprejemljivo, mora pustiti magi-
stratu 25 zlatih dukatov od globe. Weiss se je 
odločil za neprijeten posel brezplačnega izter-
jevalca.

Adamov glavni poklic je bila trgovina s su- 
knom. Med ljubljanskimi suknarji (Tuechler) 
se navaja od 1600. dalje,472 na Elizabetinem 
sejmu 1608. med »tukajšnjimi trgovci«.473 V 
petek, 5. jun/ija/ 1615. so mu podelili suknar- 
sko lopo (Tuechhütten), ld jo je prej imel rajnki 
Jakob Salvaton, sedaj pa Jernej Bosio. Slednji 
se je pritožil pri vicedomu, na kar je magistrat 
prosil Weissa, naj mu poda svoje poročilo. 
Weiss pa je v ponedeljek, 23. junija 1615. pri-
hrumel k županu Bernardiniju na dom in ga

472 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 14, Priloga o plačilu stojnine za 

Elizabetin sejem 1600, fol. 147.
473 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 21, Priloga o plačilu stojnine za 

Elizabetin sejem 1608, fol.' 18.
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ozmerjal, da je pristranski. Naslednji dan je 
župan na mestni seji zahteval, naj Weissa ka- 
znunejo. Weiss je prestopek priznal in prosil 
odpuščanja. Svet je nato Weissa, ld je bil tedaj 
notranji svetnik, ostro pokaral in odločil, da 
ostane 14 dni zaprt (verarrestiert) na rotovžu. 
Župana mora tudi javno prositi odpuščanja in 
vse preklicati, opravičiti pa se mora tudi vice- 
domu. Župan je dobil prepis te sodbe. Na seji 
v petek, 26. junija je Adam Weiss prosil ustno 
- vpisan je med »praesentes« - naj ga izpuste iz 
pripora, ker je sejem pred durmi. Sklep: Drevi 
sme sicer domov, v sredo po končanem sejmu 
pa mora zopet na rotovž in prestati določenih 
14 dni. Na petkovi seji 3. jul/ija/ iznese Adam « 
Weiss - vpisan je zopet med navzočimi - da 
se je v sredo prijavil na rotovžu (widerumben 
alda aufm Rathaus eingestelt), z dovoljenjem 
gospoda mestnega sodnika in po prošnji go-
spoda župana še istega dne odšel z rotovža. 
Prosi gospode, ali mu hočejo odpustiti zapor. 
Izjavlja, da se pokorno stavi j a na razpolago in 
da je voljan prestati kazen. Nato se sklene, da 
se mu poslej kazen prizanese in da naj se v bo-
doče ponižneje vede napram predpostavljeni 
oblasti.

Weissova trgovina se ni omejila na suknar- 
stvo. Tako nam pove njegova pobotnica dne 
30. sept/embra/ 1601., da je mestni pisar An-
drej Novak kupil pri njem dva risa pisalnega 
papirja za 4 ren/ske/ gld. Pečal pa se je zlasti 
z vinsko trgovino. V večkrat citiranem vice-
domskem seznamu se imenuje »Adam Weiss, 
mestni praporščak, sicer trgovec z vinom in 
suknom«. V decembru 1614. leta je vzel ma-
gistrat pri njem 14 tovorov sladkih vin: rož- 
marinca, prosekarja in črnikalca, pri mestnem 
sodniku Juriju Vidiču pa dva tovora ali štiri 
čebre {Zuber) vipavca. Vseh 16 tovorov je me-
rilo 1208 bokalov po 12 kr, skupaj 241 gld 36 
kr. Od tega so poklonili ljubljanskemu škofu 
in namestniku v Gradcu Tomažu Hrenu en to-
vor rožmarinca (Rosmarin Wein), štiri tovore 
črnikalca, tri tovore prosekarja in dva tovora 
vipavca; kranjskemu deželnemu glavarju en 
tovor rožmarinca, dva črnikalca, en prosekar-
ja; notranjeavstrijskemu vladnemu svetniku 
Simonu Zollingerju en sodček prosekarja in 
en sodček črnikalca (dva sodčka sta znašala 
en tovor = »Samb«); enako tudi gospodu Fran-
cetu Židaniču. Vsebina je bila na vsakem sodu 
napisana z rdečo kredo. Mestne darove je od-
peljal 17. dec/embra/v Gradec Marko Plevnik,



ki je prejel vnaprej 64 gld tovorniškega plačila, 
za vsak tovor 4 gld, po povratku 3. jan/uarja/ 
1615. še ostanek 16 gld. Za mitnino na Vran-
skem je šlo 16 gld, v Celju 32, za »male mitni- 
ne« pa 8 gld. Plevnik je v Gradcu oddal vino 
Židaniču, ki ga je razdelil po poslanem mu se-
znamu. Židanič se je dvakrat pismeno zahva-
lil županu in »bratu« Weissu za lepo pošiljko, 
Andrej Hren pa v imenu brata Tomaža.474 - Pri 
podobni pošiljki v Gradec je sodeloval Weiss 
tudi 1622. leta z dvema tovoroma najboljšega 
prosekarja.475 Že prej, 1/eta/ 1616. pa je prodal 
magistratu za 72 gld sladkega vina. Zdi se, da 
je imel Weiss tudi gostilno s prenočišči. Nje-
gov račun magistratu iz leta 1618. navaja, da 
so bivali pri njem med drugim walonski pra- 
proščak grofa don Baldisarja, ld je potrošil za 
14 gld, ritmojster Mansur de Spaina zli ko-
nji 27 gld. Ritmojster don Martin de Huerda 
z ženo, roj. grofico pl. Kolovrat s Češkega, je 
s spremstvom - od teh so bile štiri gospe j ine 
strežnice (aufworterin) - ostal pri njem tri dni 
in zapustil potrošek za 28 gld in še prapro- 
ščak Henrik von Gerten 22 gld. Magistrat je 
te in druge tovrstne račune poravnal iz svoje-
ga. - /Dne/ 5. jul/ija/ 1621. je magistrat imel v 
gosteh g/ospoda/ Franca Židaniča (Sidenitsch) 
iz Gradca. Maruša Weiss je magistratu predlo-
žila račun pogostitve, in sicer za 15 bokalov 
terana po 12 kr (3 gld), 4 bokale vipavca (1 
gld) in za jedačo 5 gld, skupaj 9 gld. Ta vsota ji 
je bila poravnana 4. avg/usta/ 1621.476

474 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 27, 1614, pobotnica št. 79, fol. 
137'. Pisma so ohranjena med pobotnicami za leto 1614.

475 Glej pri Stroblu.
476 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 35, 1621, pobotnica št. 31, fol. 

127.

Weiss je bil mestni praproščak za Stari trg, 
nato pa celo mestni glavar. /Dne/ 30. marca 
1609. povrne mestni blagajnik Gaioncel Ada-
mu Weissu 36 ren/skih/ gld 4 kr, Id jih je ta 
»izdal za rdeče - beli praporec za Stari trg pri 
zadnjem pregledu (musterung) meščanske stra-
že, kakršno je bil dal napraviti kot drugi pra-
porščaki«. Za prapor (fendi) se je porabilo: 50 
vatlov rdeče in bele svilene tkanine (Taffent), 
vatel po 30 kr - 25 gld; dva lota rdeče šivalne 
svile - 1 gld; 4 Vatle vrvice (spor schnier) in 100 
cinovih žebljev za 24 kr. Za drog (stangl) je dal 
mizarju 40 kr, krojaču za delo 6 gld in zlatarju

e © *0 ®
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Luld Perdanu 3 gld za pozlačeno kronico h ko-
nici (khrandlzum Spitz).477

477 Weissov lastnoročni račun.
478 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 29, 1616, pobotnica št. 51, fol. 130 

(3. julij); ib., pobotnica št. 62, fol. 145 (1 2. oktober); ib., pobotnica 
št. 54, fol. 1 53 (18. december); ib., pobotnica št. 68, fol. 154-155 
(19. december); ib., škatla 30, 1617, pobotnica št. 89, fol. 208 
(31. december 1617).

479 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 21, 1609, fol. 3.
480 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 16, 1599, fol. 65 (14. maj).

Kot mestni glavar (Statthaubtmann) se We-
iss navaja od leta 1616. (npr. 31. dec/embra/ 
1617., ko je prejel 30 ren/skih/ gld za decem-
brsko plačo šestih »najetih« mušketirjev).478 Po 
njegovi smrti ga je v juniju 1624. zastopal me-
stni poročnik Nikolaj Klain.

Adam Weiss je imel dve sosednji hiši na 
Starem trgu (dan/ašnja/ št. 9), kjer je bil sedež 
njegove trgovine. Pobotnica iz leta 1614. po-
ve, da je »pred nekaj leti restavriral svoji dve 
hiši, katerih ena je bila proti grajskemu griču 
krita samo s skodlami«. Dobil je povrnjeno ‘A 
vsote, izdane za opeko, ki jo je kupil po splo-
šni, ne meščanski ceni. L/eta/ 1622. je prišel 
Adam Weiss v posest Lipčeve hiše (danes Me-
stni trg 7).

Poročen je bil z Marušo (Margareta), ld je 
verjetno bila hči Lovrenca in Lukrecije Kodela 
(Codell, Codelli). Župan Andrej Hren mu je 
bil svak (Schwager).*79 Adamova sestra Evfrozi- 
na pa je bila žena meščana Janeza Hoferja.480 
Weiss je umrl 1621. ali 1622. l/eta/, vdova 
Maruša pa šele 1636. l/eta/. Od 1631. dalje je 
poleg obeh posedovala še »Codellijevo hišo« 
v Sentjanškem predmestju (danes Sv. Petra 
c/esta/ 30), kjer sta imela med 1632. in 1637. 
l/etom/ sirarja Franc in Boštjan Bevčnik svojo 
obrt. Maruša je zapustila bosim avguštincem 
pristavo in njivo »pri krčmi proti sv. Krištofu«, 
kjer so le-ti postavili svoj samostan in cerkev 
(danes stavbišče Kmečke posojilnice in sose-
dnjih hiš) ter dva travnika pod Rožnikom. O 
tej zapuščini so imeli bosonožci spor še celo z 
Adamovi vnuki l/eta/ 1652.

Poleg vdove Maruše je Adam Weiss zapustil 
več otrok, med njimi sinova Adama in Pavla. 
Prvi se je poročil s Sofijo. Svojemu sinu sta na-
dela že tradicionalno ime Adam. Sofija, ld se 
kot vdova navaja med letoma 1651. in 1664. v 
d/avčnih/ k/njigah/ tudi kot lastnica nekdanje 
hiše predikanta Jurija Jurišiča, tik današnjega



šentjakobskega župnišča, kjer se sedaj steka 
cestišče Rožne v Florijansko ulico. Živela je še 
1675. l/eta/, vsaj 25 let še po moževi smrti. Vin-
ska trgovina je ostala pri hiši desetletja, dokler 
ni l/eta/ 1668. prevzel obeh hiš na Starem trgu 
županov vnuk Adam, ki je bil duhovnik. Novo 
mašo je bral 1676. l/eta/, v ponedeljek, 9. julija 
1668. pa mu je magistrat podelil, po smrti Lo-
vra Breskvarja, kot meščanskemu sinu benefi-
cij Janeza Benčiča v meščanskem špitalu.

Drugi sin župana Adama, Pavel, ki se je 22. 
nov/embra/ 1626. poročil z devico Sofijo Per- 
nar pred pričama Andrejem Hrenom in Miho 
Tallerjem, je nasledil po očetu Lipčevo hišo 
na sedanjem Mestnem trgu. Umrl je 1629. ali 
1630. leta.

Poleg teh Weissov nastopajo v s/ejnih/ z/api-
snikih/ še jermenar Lovrenc Weiss, meščanov 
sin in jermenar Andrej Weiss, brata Jurij in 
Miha Weiss ter njuna mačeha Barbara Weiss v 
letih 1658-1665, l/eta/ 1674. in 1682. pa lec-
tar Janez Weiss.481

481 ZAL, UU 488, Cod. I, knjigo 1, 1525, fol. 110; ib., knjigo 11, 
1571, fol. 83, 148; ib., knjiga 12,.1575, fol. 96, 141; ib., knjiga 
14,_1593, fol. 7; ib., knjiga 15, 1594, foi. 25; ib., knjiga 16,_1599, 
fol. 26-27, 65; ib., knjiga 18,.1601, fol. 90; ib., knjiga 20,.1608, 
fol. 1 9; ib., knjiga 21,1609, fol. 3; ib., knjiga 23, 161 5, fol. 103, 
106, 111 ; ib., knjiga 24, 1616, fol. 49; ib., knjiga 25, 1635, fol. 
374, 375, 383; ib., knjiga 26, 1636, fol. 49, 50, 60, 276; ib., knji-
ga 27, 1651, fol. 100, 105, 235, 241, 243; ib., knjiga 28,.1653, 
fol. 86-87, 92, 127, 144-145, 199; ib., knjiga 29, 1658, fol. 31, 
1 53; ib., knjiga 31,1660, fol. 155; ib., knjiga 33, 1663, fol. 9; ib., 
knjiga 34, 1665, fol. 109, 125, 159; ib., knjiga 35, 1666, fol. 9, 
55, 67; ib., knjiga 37, 1668, fol. 9.

482 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 7, Knjiga prihodkov 1591, fol. 55.
483 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 38, 1624, pobotnica št. 34, fol.

NIKOLAJ KLAIN (Khlain) se prvič navaja 
4. maja 1591., ko je kupil za 21 kr lesa.482 Med 
kupci lesa iz mestnega skladišča je tudi 1594. 
l/eta/, 1596. in 1597. pa med meščani, ld so 
kupili opeko iz mestnih opekarn. Na sv. Jakoba 
dan 1601. je bil izvoljen za zunanjega svetnika, 
prav tako isti dan 1605. l/eta/, v 1606/07 je že 
notranji svetnik, v 1/etih/ 1607/08-1609/10, ka-
kor tudi 1611/12-1612/13, 1614/15-1616/17 
pa samo zunanji svetnik. V 1/etih/ 1605, 1606 
in 1613 opravlja službo nižjega mestnega bla-
gajnika. Vsaj 1619. pride zopet v notranji svet 
in je mestni sodnik 1619/20 in 1620/21. V 
juniju 1624. l/eta/ je kot mestni poročnik na-
domeščal umrlega mestnega stotnika Adama 
Weissa.483 Nekoč - bilo je to 10. aprila 1617.
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- je kot vojni veščak prodal mestu dva stota 
»dobrega nürnberskega smodnika« (hakhen Pu- 
luer).484 V marcu 1631. je po dolgih letih resi- 
gniral na čast mestnega praporščaka za Veliki 
trg, češ da je star in slab in si ne upa več nositi 
prapora (sadfendi). Z ukazom, ld ga je 24. mar-
ca 1631. podpisal župan Vidič, ga je magistrat 
za slovo nagradil s 15 ren/skimi/ gld.485

Klain je imel gostilno v svoji hiši pred ško-
fijo (danes št. 19, in sicer južna polovica, iz 
prvotnih dveh je nastala Vidmarjeva hiša). To 
hišo je Klain kupil od Uršule Schweizer pred 
letom 1600. Otvoril pa mu jo je Uršulin brat 
Andrej Naglič šele v petek, 15. marca 1602. 
l/eta/.486 Vicedomski seznam ga imenuje »kr-
čmarja in vinotoka«. Točil je vipavca, terana 
in dolenjca.487 Sem ter tja je s svojo kapljico 
zalagal tudi č/astiti/ mestni svet. Tako je npr. 
22. avgusta 1602. prejel od mestnega blagaj-
nika 5 gld 20 kr za 52 bokalov terana, ki so 
ga popili mestni svetniki, ld so se peljali na 
ogled k Dolgem grabnu.488 L/eta/ 1608. je ku-
pil hišo v današnji Florijansld ulici (sedaj št. 
12) od kotlarja Mihe Zorina (Surin), pa jo je 
takoj nato otvoril Sebastjanu Lichtenberger  ju. 
Razen hiše Pred škofijo je posedoval do 1622. 
l/eta/ še domec v Rožni ulici »namesto Kreftovih 
dedičev«, Id ga je l/eta/ 1623. prevzel poznejši 
župan Krištof Otto (danes Rožna ul/ica/ 27, in 
sicer le polovica tik št. 29), ter do 1636. prista-
vo v sedanji Streliški ulici (št. 4, 8 in 10).

Gostilno je opustil 1629. l/eta/ in je hiša v 
mestu prišla na slikarja Elijo Wolfa. Klainova 
žena Elizabeta je umrla dokaj let pred svojim 
možem. L/eta/ 1635. je prosil Nikolaj Main, da 
ga sprejmejo v meščanski špital in sicer ne sa-
mo v stanovanje, marveč v vso oskrbo.489 Star-
čku so ugodili. V ponedeljek, 18. avgusta 1636. 
je razpravljal magistrat, naj »bi mu pomagali

105-107'.
484 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 30, 1617, pobotnica št. 33, fol. 

120.
485 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 43, 1631, pobotnica št. 34, fol. 

98-99'.
486 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 18, 1602, fol. 282.
487 ZAL, UU 488, Cod. XVII, škatla 431, knjiga 8, Davčna knjiga 

1623, fol. 7; ib., knjiga 9, Davčna knjiga 1624, fol. 10.
488 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 15, 1601, pobotnica št. F, fol. 92 

(na pobotnici je zapisan datum 22. avgust 1602).
489 Ivan Vrhovec, Meščanski špital: doneski h kulturni zgodovini lju-

bljanskega mesta, v: Letopis slovenske matice za leto 1898, Lju-
bljana 1898, str. 60. 
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tedensko z enim čolnom drv poleg že doslej 
izkazovane milosti, ker se namerava preseliti 
v svojo pristavo na Poljane (danes Poljanska 
c/esta/ 48). Svet je to prošnjo zavrnil, češ da 
»za njegovo potrebo zadostuje 20 kr na teden 
v meščanskem špitalu, Id jih je doslej preje-
mal. Ker pa hoče špital zapustiti, naj si ogle-
da kje drugje izboljšati svoj položaj.« Klain je 
umrl še isto 1636. leto. Pristavo na Poljanah je 
zapustil jezuitskemu seminarju.490

490 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 18, 1601-02, fol. 146, 282; ib., knji-

ga 19, 1605-06, fol. 5, 175; ib., knjiga 20, 1608, fol. 38, 46; ib., 
knjiga 26, 1636, fol. 231.

491 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, druga knjiga (1632- 
1651), fol. 141.

492 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 34, 1620, pobotnica št. 6, fol. 42- 
43'; ib., pobotnica št. 7, fol. 35-36'.

493 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 35, 1621, pobotnica št. 1, fol. 37 
(na pobotnici je Margaretin lastnoročni podpis).

/Dne/ 25. maja 1648. se je poročil v Šen- 
klavžu Nikolaj Klain z neko Marijo.491 Ali je bil 
to sodnikov sin?

v
Zupan  Adam  Eppich  (t konec 

jan/uarja/ 1621., nato upravnik 
županstva MlHAEL PREISS)
Sod nik  Niko laj  Klain

1620/21

Pri Valv/asorju/ Eppich in Khlain.

/Dne/ 7. sept/embra/ 1620. se v pobotnicah 
omenja župan Adam Eppich.492

/Dne/ 9. okt/obra/ 1621. prejme vdova Mar-
jeta Eppich 25 gld kot plačo za ranjkega moža 
od febr/uarja/ 1621.493

S pobotnico 9. okt/obra/ 1621. potrjuje žu-
pan Mihael Preiss, da je prejel »salarium« za 
pol leta, t. j. od febr/uarja/, ko ga je č/astiti/ 
magistrat po smrti župana Eppicha postavil za 
upravitelja županstva, pa do sv. Marjete.

Magistrat naroči 31. avg/usta/ 1620. višje-
mu mestnemu blagajniku Vidiču, da izplača 
»sedanjemu mestnemu sodniku gosodu Khla- 
inu« običajni deputat za tretjega sodnega slu-
go še za pretečeno leto v iznosu 20 ren/skih/ 
gld. Khlain je znesek dvakrat 48 gld (za dve le-
ti) dvignil šele 19. nov/embra/ 1621. Na pobo-

1620/21

/Dne/ 26. sept/embra/ 1620. je rabelj strl 
s kolesom od spodaj navzgor Jakoba Beška 
(Wetschekh) iz Polhovega Gradca zaradi trojne-
ga umora.78

L/eta/ 1620. je prišel v Ljubljano iz Bolgarije 
pregnani trnovski nadškof Dionizij Paleolog, 
potomec grške cesarske rodbine.79

/Dne/ 8. nov/embra/ 1620. je bila bitka na 
Beli gori, ki je pokopala češko samostojnost.80

L/eta/ 1621. je bil v Ljubljani močan po-
tres.81

/Dne/ 11. junija 1621: Lastnoročno pismo 
škofa Tomaža Hrena magistratu z zahtevo, da 
se šola pri Šenldavžu nujno popravi.82

78 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 34, Knjiga izdatkov 1620, fol. 

179'.
79 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Herfzogthums Crain, Lay-

bach 1689, XI. knjiga, str. 719.
80 Johann Weikhard Valvasor, Die.Ehre dess Herfzogthums Crain, Lay-

bach 1 689, XI. knjiga, str. 719.
81 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Herfzogthums Crain, Lay-

bach 1689, XI. knjiga, str. 719.
82 # Pismo škofa Tomaža Hrena iz leta 1621.
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1621/22

V avg/ustu/ 1621. se je osnovna šola za abe- 
cedarje preselila od jezuitov k Sv. Nikolaju.83

83 Josip Gruden, Zgodovina slovenskega naroda, Ljubljana 1910- 
1916, str. 858.

84 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Herfzogthums Crain, Lay-
bach 1689, XI. knjiga, str. 719.

85 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Herfzogthums Crain, Lay-
bach 1689, XI. knjiga, str. 719.

86 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 36, Knjiga izdatkov 1622, fol. 36.
87 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 36, Knjiga izdatkov 1622, fol. 90- 

92; Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Herfzogthums Crain, 
Laybach 1689, XI. knjiga, str. 719.

88 Heinrich Costa, Reiseerinnerungen aus Krain, Laibach 1848, str. 

10-11.

L/eta/ 1622. je bil v Ljubljani močan po-
tres.84

L/eta/ 1622. je šla prvikrat procesija po Te- 
lovem od jezuitov po Starem trgu do Senldav- 
ža.85 Pred magistratom je bil postavljen slavo-
lok.86

L/eta/ 1622. je bilo veliko pomanjkanje vina 
in kruha. Mesto je samo nakupovalo žito.87

Leta 1622 je bilo postavljeno sivo, srednje- 
visoko, kamnito znamenje ob šentpeterskem 
mostu. Izročilo pravi, da se je to zgodilo v spo-
min na napad protestantov na škofa Hrena ob 
procesiji na Telovo. Kovači, ki so menda na-
padalce pognali v beg, so poslej imeli pravico 
nositi pri Telovski procesiji od Šempetra nebo, 
njihovi pomočniki pa balde. Spomenik je leta 
1828 razpadel, 1843 pa so ga s prispevki zopet 
postavili in 17. aprila tega leta na Velikonočni 
ponedeljek najslovesneje posvetili.88 

tnici se je sicer podpisal kot mestni sodnik,494 
vendar blagajnikova beležka v k/njigi/ i/zdat- 
kov/ pove,495 da se je denar izplačal »bivšemu 
mestnemu sodniku Nikolaju Klainu«.

Objezdenja gmajn in rudniškega gozda na 
sv. Vida dan, 15. jun/ija/ 1621., so se udeleži-
li vršilec županske dolžnosti Jan/ez/ Krst/nik/ 
Vrbec, sodnik Klain, Reffinger, mestni pisar 
Agnelati, Žlebnik, Burjak, Reisinger, oba bla-
gajnika, 10 stražnikov (Schwarwächter), dva 
gozdna hlapca in oskrbnik (Ambtman). Jedače 
in pijače so potrošili za 6 gld 26 kr.

v
Zupan  Miha el  Prei ss
Sod nik  Grego r  Kuns te lj  (Khuns tl )

1621/22

Oba tudi pri Valvasorju.

/Dne/ 23. sept/embra/ 1621. so overovi-
li izdatke za leto 1614 župan Mihael Preiss, 
upravnik sodišča Nikolaj Kleinn, dalje Ber-
nardini, Vrbec, Vidič, Strobl, Carminelli, F/or- 
tunat/ Jukat in mestni pisar Abraham Drljač. 
Isti overovijo dan pozneje tudi račune za leto 
1615 in 1616.496

Račune za leto 1617 overovijo 10. marca 
1622. leta župan Miha Preiss, mestni sodnik 
Gregor Khunstl in 7 drugih računskih ko-
misarjev ter mestni pisar Drljač.497 Isti ove-
rovijo 10. marca 1622. tudi račune za leto 
1619.498

Na seji dež/elnega/ zbora 22. jan/uarja/ 
1622. sta med navzočimi županov namestnik 
Unger (angesezter Burgermaister zu Laybach) in 
mestni sodnik v Ljubljani Gregor Khunstl.499

/Dne/ 20. maja 1622. prejme župan Mihael

494 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 35, 1621, pobotnica št. 2, fol. 39.
495 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 35, Knjiga izdatkov 1621, fol. 36.
496 ZAL, UU 488, Cod: XIII, škatla 26, Knjiga izdatkov 1614, fol. 148; 

ib., škatla 28, Knjiga izdatkov 1615, fol. 163-163'; ib., škatla 29, 
Knjiga izdatkov 1616, fol. 162-162'.

497 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 30, Knjiga izdatkov 1617, fol. 

137.
498 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 33, Knjiga izdatkov 1619, fol. 180- 

180'.
499 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 889, Zapisniki deželne-

ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1622-1633], knjiga 
15, fol’ 1'.



Preiss župansko plačo od sv. Marjete 1621. do 
8. jul/ija/ 1622.500

500 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 36, 1622, pobotnica št. A, fol. 

164.
501 Podatek dr. Rudolfa Andrejke.
502 Franc Kos, Zgodovinski pobirki iz loškega okraja, v: IMDK 2, 1 892, 

str. 11.
503 Anton Koblar, Boji na Krajinah in zmaga pri Sisku pred 300 leti, v: 

IMDK 3, 1893, str. 90.
504 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 43, 1630, pobotnica št. B, fol. 

166.
505 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 14, 1 599, pobotnica št. 1, fol. 1 22- 

124'.
506 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 17, Knjiga prihodkov 1605, fol. 

30'.
507 »Mathes« se v m/estnih/ s/ejnih/ z/apisnikih/ rabi včasih za Matijo, 

včasih za Matevža. V indeksu m/estnega/ s/ejnega/ z/apisnika/ 
1615 piše »Matheus Khunstl«.

GREGOR KUNSTELJ (Khunstl), utemelji-
telj plemiške rodbine Paumgarten in baronov 
Polhograjskih (von Billichgraz). - Ljubljanski 
Kunstlji izvirajo verjetno iz Pungerta pri Ško-
fji Loki, kjer Saalbuch 1501. omenja kmeta 
Jakoba I</hunstla/, urbar iz leta 1560. pa Lu-
kana K/hunstla/.501 L/eta/ 1561. je bil v Škofji 
Loki meščan in svetovalec Urban Kunstelj,502 v 
Novem mestu l/eta/ 1591. ključavničar Lenart 
Kunsti,503 1630. gostilničar Khunstl v Gornjem 
gradu.504 L/eta/ 1651. se omenja Jurij Khunstl 
z Vrhnike.

V Ljubljani se l/eta/ 1599. omenja Suzana 
Khunstl kot sestra notranjega svetnika Janeza 
Pfannerja, Katarine Preyss in Marije pl. Kir-
chenberger.505 Ta Suzana, drugič poročena Po-
pp, je bila od 1601. do 1649. leta lastnica ene 
izmed treh hiš, na katerih temelju se danes 
dviga Filipov dvorec na Cankarjevem nabrežju 
št. 1. Ime njenega prvega soproga Kunstlja ni 
znano.

V k/njigi/ p/rihodkov/ 1605. leta se med 
ljubljanskimi kramarji navaja »Mathes Khun-
stl«.506 Omenjeni Matija ali Matevž507 Kunstelj, 
po poklicu tudi vrvčar (Schniermacher) je imel 
hišo na današnjem Jurčičevem trgu št. 3. Na 
Novo leto 1608. l/eta/ je bil postavljen za zapi- 
ralca Vicedomskih vrat (Thorsperer), na sv. Ja-
koba dan istega leta je član občine za Novi trg. 
Naslednje leto pride v zunanji svet, 1611/12 je 
zunanji svetnik, 1612/13 član občine za Novi 
trg, 1614/15-1616/17 zopet24-nik. Leta 1613. 
so mu Tržačani zaplenili 40 tovorov žebljev, 
proglasivši jih za tihotapsko blago. Na njegovo 
prošnjo je mestni svet sklenil v petek, 29. ma-

S. Hrenov križ na 
Amrožovem trgu 
(1622).

g. Detajl
Hrenovega 
križa.
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ja 1615. »pisati zastran tega Tržačanom in jih 
sosedsko prositi, da vrnejo žeblje Kunstlju in 
da v takih primerih ohranijo dobro sosedstvo, 
prav tako poslati prošnjo nj/egovi/ knežji sve-
tlosti, č/astitim/ dež/elnim/ stanovom pa pri-
tožbo«. Matija Kunstelj poročen s Katarino,508 
je umrl ok/oli/ leta 1618.509

Gregor Kunstelj, sin Adama K/unstla/ in 
Ane Pogačnik iz Škofje Loke,510 je bil sprejet 
za meščana 1613. l/eta/ in je plačal 5. maja 
1613. 25 gld sprejemnine,511 kar dokazuje, da 
ni bil sin ljubljanskega meščana, kajti takim se 
je podeljevala meščanska pravica brezplačno. 
Kaj hitro je prišel v mestno zastopstvo. Že na 
Novo leto 1615. je skupaj z Matijo Kunstljem 
zunanji svetnik, kmalu nato je izvoljen v notra-
nji svet. V l/etih/ 1621/22, 1622/23, 1626/27, 
1627/28 je sodnik, med 1628/29 in 1637/38 je 
notranji svetnik. Pri tem v l/etih/ 1634 in 1635 
višji mestni blagajnik. Od sv. Marjete 1638. do 
konca okt/obra/ 1639., t. j. do svoje smrti, pa 
župan.

Po poklicu je bil trgovec z raznovrstnim bla-
gom. V svoji hiši v Sentjanškem predmestju 
(danes hotel »Soča« na Sv. Petra c/esti/ št. 5) je 
imel med drugim vinsko trgovino in skoro go-
tovo gostilno. Tako je pri njem kupil magistrat
6. apr/ila/ 1618. l/eta/ dva tovora prosekarja za 
41 gld 18 kr. Bilo ga je za 177 bokalov po 14 
kr. - 1623. l/eta/ je prišel v posest hiše Jurija 
Pecha v današnji Lingarjevi ulici (sedaj sestav-
ni del palače meščanske imovine, št. 1). L/eta/ 
1629. ali 1630. je prenesel trgovino v Gallovo 
hišo na današnjem Mestnem trgu št. 18, ka-
tere lastnik je postal leta 1639. Poleg tega je 
imel še dve drugi hiši: od 1630. južno polovico 
(tik št. 6) današnje št. 8 na Sv. Petra cesti, ki 
je nastala iz prvotnih dveh hiš, ter današnjo 
Perlesovo hišo št. 9 v Prešernovi ulici. Povrh 
tega je imel od meščanskega špitala v zakupu 
njeno desetino na 11 kmetijah v Kamniku za 
letnih 32 gld in 26 kmetijah pri Sv. Petru nad

SOR Anton Koblar, Ljubl/ančc/ni 17. stoletja, v: IMDK 10, 1900, str. 
205.

509 ZAL, UU 488, Cod. XVII, škatla 430, knjiga 5, Davčna knjiga 
1616-18, fol. (niso numerirani).

510 Podatek dr. Rudolfa Andrejke.
511 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 25, Knjiga prihodkov 1613, fol. 

98.
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Kamnikom za letnih 40 gld.512 Imetja torej na 
pretek.

L/eta/ 1615. je bil skupaj z Andrejem Stro- 
blom skrbnik zapuščine po Juriju Lukmanu in 
je prišel naslednje leto v spor s Katarino, ženo 
poznejšega župana Krištofa Otta, ld je zahte-
vala, da izprazni prodajalno v Lukmanovi hiši 
(danes Čevljarska ul/ica/ št. 1).

L/eta/ 1615. je Gregor Kunstelj prodal mestu 
za 65 gld 25 kr 1 pf raznega blaga za meščan-
ski paradni dan (burger Musterung).5'3 V k/nji- 
gi/ p/rihodkov/ 1628. /leta/ je naštet v seznamu 
trgovcev in kramarjev.514 1629. l/eta/ je prodal 
magistratu dva centa olja za 52 gld 40 kr, ld 
je šlo kot dar dvornemu kanclerju v Gradec.515 
L/eta/ 1633 je neld Jurij Aličič tožil Gregorja 
Kunstlja, njegovega brata Luko, Janeza Rei- 
singerja in mest/nega/ pisarja Agnelattija no- 
tr/anje/avstrijsld vladi, Id je izdala magistratu 
ukaz, da morajo z Aličičem postopati pravilno 
in pravično, da ne bo imel razloga za pritožbo. 
Mestni svet je nato v poned/eljek/, 2. jan/uarja/ 
1634. sldenil poslati vladi poročilo o tem »ne-
zaslišanem človeku, ld se ne straši nadlegovati 
brez razloga na j višjih oblasti z neresnico«.

V okt/obru/ 1635. l/eta/ je pisal Janez Bo- 
reski iz Zagreba ljubljanskemu magistratu pi-
smo, v katerem zahteva, da mu Gregor Kun-
stelj poravna dolg. Če mu magistrat ne naloži 
plačila, bo dal Boreski prvega Kranjca, ld pride 
v Zagreb, rubiti in mu zapleniti blago, dolder 
mu ne vrne glavnice z obrestmi in poravna vse 
škode. Mestni svet je pozval Kunstlja, naj pazi 
na zadevo in pravočasno odvrne škodo, ld bi 
mogla iz tega nastati.

Na seji v ponedeljek, 18. febr/uarja/ 1636. 
je Gregor I</unstelj/ zahteval od Janeza Marije 
Bosia, da izroči mestni pisarni z namenom ko- 
licioniranega prepisa pismo, ki ga je iz Benetk 
poslala Benčička, da bi se potem Kunstelj mo-
gel braniti. Svet je ustregel Kunstlju.

Isto leto rubi Kunstelj železo nekega Hör- 
mana iz Tržiča.

5,2 ZAL, LJU 488, Cod. XVI, škatla 385, knjiga 1, Urbar meščanskega 
spitala 1659, fol. 3'.

513 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 217-217' (16. novem-
ber).

514 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 41, Priloga o plačilu stojnine za 
Elizabetin sejem 1628, fol. 202'.

515 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 42, 1629, pobotnica št. (ni numeri- 
rana), fol. 61.
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V četrtek, 3. jul/ija/ 1636. je prišlo med Gre-
gorjem Kunstljem in Janezom Kirchenberger- 
jem do hudih žalitev na javnem trgu. O zade-
vi je poročal naslednji dan sodnik mestnemu 
svetu, ld je sklenil, da se mora Kunstelj toli-
ko časa »vzdržati svojega svetniškega mesta, 
dokler se ne opere in ne obrani«. Vendar se 
Kunstelj udeleži že naslednje seje v petek, 11. 
jul/ija/ 1636. Ni zapisano, ali se je med tem 
»opral in obranil«.

/Dne/ 10. avgusta 1638. je župan Gregor 
Kunstelj ustanovil z darilno listino kapelo in 
oltar v avguštinski (sedaj frančiškanski) cer-
kvi, posvečen njegovemu patronu sv. Gregor-
ju, sv. Luciji, sv. Stefanu in Lovrenciju ter sv. 
Karlu Boromejskemu, dodal je še 1000 ren- 
/skih/ gld516 v gotovini, da bodo patri vsak te-
den opravljali po eno mašo za zveličanje nje-
gove duše in duš svojcev. To Künsteljevo grob-
nico sta l/eta/ 1702. prepustila njegova dediča 
Franc in Marko Anton barona Polhograjska 
Adamu in Janezu Stefanu Florjančičema pl. 
Grienfeldoma.517

516 En gld po 15 reparjev ali 60 kr.
517 Anton Kaspret, Urkunden betreffend die Lucienkapelle der Franci- 

scanerkirche zu Laibach, v: MMK 8, 1895, str. 106-112.

Gregor Kunstelj je bil poročen dvakrat, pr-
vič 12. febr/uarja/ 1613. z Uršulo Gebhard ali 
Pavlin (?), druga soproga je bila Marija, hči 
Jurija Žige pl. Stemberga. Ko je 1639. umrl, 
sta bila postavljena za skrbnika njegovih dedi-
čev Janez Kunstelj in poznejši župan Ludovik 
Schönleben.

Gregorjev brat Janez Kunstelj se med 1634. 
in 1659. /letom/ navaja v s/ejnih/ z/apisnikih/ 
kot notranji svetnik. Bil je velik trgovec. Med 
drugim se omenjajo njegove trgovske zveze s 
tržaškim Židom Jakobom Levyjem. Od 1645. 
do 1659. je imel hišo »na Trgu«, danes Mestni 
trg 7, ok/oli/ 1657. pa je prevzel od »dedičev 
po Gregorju Kunstlju« nekdanjo Gebhardo- 
vo hišo (danes zahodna polovica hiše v Kro-
jaški ul/ici/ 5 ali Cankarjevo nabrežje 19) ter 
Gebhardovo pristavo v današnji Selenburgovi 
ulici 4. Po hiši v Krojaški ulici navajajo na-
jemniški urbarji od 1701. do 1752. l/eta/ to 
ulico kot Kunstljevo {am Plaz in so Genandt 
Kunstlischen Gdssel). Janez Kunstelj je v petek, 
23. maja 1653. prosil magistrat, naj da kam 
drugam prestaviti konja polkovnika Rauffeja,
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ker namerava podreti »obok v Kunstljevi hiši 
za zidom«. Janez Kunstelj je imel s prvo ženo 
Perusino - poročil se je 21. jul/ija/ 1626. z Ev- 
frozino Piškon pred pričami Jurijem Vidičem, 
Janezom Carnionom in Pavlom Cirianijem 
- tri sinove, najstarejšega Janeza Antona, roj. 
16. jun/ija/ 1627., poznejšega »doktorja oboje-
ga prava« pl. Paumgartna, ki je 1659. prevzel 
dediščino po svojem očetu in imel zapuščin-
ske tožbe z mačeho Lukrecijo, roj. De Pisoni, 
drugo Janezovo ženo. Kot pravnik je bil tudi 
»syndicus« očetov frančiškanov.

Dr. Janez Anton Kunstelj pl. Paumgarten 
je bil prvič poročen v Senklavžu 16. jun/ija/ 
1658. z Marijo pl. Maisrembl. Priči sta bila 
oče Janez Kunstelj in župan Reringer. Ta žena 
mu je umrla že 16. sept/embra/ 1659., stara 
komaj 19 let. Nato se je poročil čez poldrugo 
leto z dev/ico/ Ano Uršo Grundlern (poroka je 
bila 24. februarja 1661.), s katero je imel osem 
otrok, med njimi Ano Marijo, ld se je poročila 
z Janezom Stefanom pl. Florjančičem.

Oče Janez Kunstelj je umrl med aprilom in 
julijem 1659. leta.518

Stari župan Gregor je imel s svojo drugo 
ženo Marijo pl. Sternberg več otrok. Med nji-
mi je Marko Anton postal očetov naslednik. 
Zanj je kupil skrbnik Janez Kunstelj 1652. 
l/eta/ Cornianovo hišo na Novem trgu (danes 
podrta št. 3 pri Čevljarski ulici). Marko Anton 
je podedoval vse ostalo veliko očetovo boga-
stvo, prišel v posest Polhovega Gradca, sezidal 
Lesno brdo itd. Z diplomo cesarja Ferdinanda 
III., izdano v Bratislavi 16. okt/obra/ 1646. je 
zadobil plemstvo z nadevkom pl. Paumgarten. 
Po Lukančiču je bil poročen z Ivano Sibilo, ba-
ronico Gali de Rudolfseggk. Zapustil je med 
otroki enakoimenskega sina, barona Polho-
grajskega. Kunstlji pl. Billichgratz so bili spre-
jeti v deželne stanove 1660., baronat pa so za- 
dobili z diplomo cesarja Leopolda I. datirano
7. aprila 1684.5,9

Izmed ostalih Kunstljev navaja s/ejni/ 
z/apisnik/ 1666./leta/ dr. med. Pavla K/unstlja/, 
ki je 1647. študiral v Salzburgu in umrl pred 
1702. 1/etom/, zapustivši vdovo Marijo Ano,

51R ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 30, 1659, fol. 36, 65, 86', 168, 170', 
176-176', 197.

519 Za ta in še nekaj drugih podatkov se zahvaljujem gospodu dr. Ru-
dolfu Andrejki.
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1622/23

/Dne/ 26. okt/obra/ 1622. je obesil rabelj 
starega tatu Andreja Nadhorsta.89

89 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 36, Knjiga izdatkov 1622, fol. 

190'.
90 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Lay-

bach 1689, XI. knjiga, str. 719-720.
91 * ZAL, LJU 488, Cod. XVII, škatla 430, knjiga 7, Davčna knjiga 

1623 (strani niso paginirane): iz davčne knjige ni razvidna upepe-
litev hiš pri Šentjanžu in tudi ne pred Špitalskimi vrati.

Valvasor90 pravi, da je l/eta/ 1623. pogorelo 
predmestje pred Špitalskimi vrati in sicer je 
ogenj izbruhnil pri Stefanu Fleischhakherju. V 
davčnih knjigah je zabeleženih kot upepelje-
nih več hiš pri Šentjanžu kot pa v sosednjem 
predmestju pred Špitalskimi vrati.91 

vnovič poročeno pl. Salz, in hčer Marijo Ano, 
por/očeno/ Pichler.520

V Salzburgu sta bila skupaj s Pavlom l/eta/ 
1647. vpisana še Marko in Janez Anton Khun-
stl, vsi trije Ljubljančani in plemiči. Dr. Janez 
Anton Kunsti »a Paumgarten Labacensis« pa je 
naveden kot priča na Šchonlebnovi doktorski 
diplomi v Padovi 19. dec/embra/ 1653.521

Župan  Janez  Krst /nik / Bernar dini  
Sodn ik  Grego r  Kunst elj

1622/23

Tudi pri Valv/asorju/.

Račune za leta 1620, 1621 in 1622 so 27. 
jun/ija/ 1623. overovili župan Janez Krstnik 
Bernardini, mestni sodnik Gregor Kunstelj, 
Vrbec, Unger, itd. ter vršilec dolžnosti mestne-
ga pisarja Mihael Sittich.522

/Dne/ 30. sept/embra/ 1622. prejme mestni 
sodnik Gregor Kunstelj med drugim povrnjen 
1 gld, ld ga je izdal rezbarju (Pildschnitzer) 
Ludviku Schönlebnu za neki leseni ščit ali ta-
blo (schildt).523

/Dne/ 30. jan/uarja/in21. jun/ija/l/eta/ 1623. 
sta navzoča na sejah ljubljanski župan Janez 
Krstnik Bernardini in nadomestni sodnik (An- 
gesezter Stattrichter) Andrej Strobl.524

520 Anton Kaspret, Urkunden betreffend die Lucienkapelle der Franci- 
scanerkirche zu Laibach, v: MMK 8, 1895, str. 112.

521 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 1, 99; ib., knjiga 21, 
1609, fol. 109; ib., knjiga 23, 1615, fol. 1,36, 85, 21 7; ib., knjiga 
24, 1616, fol. 1 95; ib., knjiga 25, 1 634-35, fol. 5, 379; ib., knjiga 
26, 1636, fol. 46, 175, 184; ib., knjiga 27, 1651, fol. 47, 234; 
ib., knjiga 28, 1653, fol. 90; ib., knjiga 30, 1659, fol. 176, 197; 
ib., knjiga 31, 1660, fol. 19, 38, 152; ib., knjiga 33, 1663, fol. 
191; ib., knjiga 35, 1666, fol. 96; Anton Koblar, Ljubljančani 17. 
stoletja, v: IMDK 10, 1900, str. 205-206; Peter von Radies, Kranjski 
dijaki na nemških vseučiliščih v XVI. in XVII. veku, v: IMDK 9, 1 899, 
str. 25; Peter von Radies, Der krainische Historiograph Johann Lu-
dwig Schönleben, v. MMK 7, 1894, str. 23.

522 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 34, Knjiga izdatkov 1 620, fol. 181 — 
181 '; ib., škatla 35, Knjiga izdatkov 1621, fol. 190-1 91 ; ib., škatla 
36, Knjiga izdatkov 1622, fol. 190'—191

523 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 36, 1622, pobotnica št. (ni numeri- 
rana), fol. 271.

524 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 889, Zapisniki deželne-
ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1622—1633], knjiga 
15, fol. 152', 171.
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Župan  Jan ez  Krstn ik  Vrbe c  
Sodn ik  Abraham  Drlja č  

(Derl at sch ) (+ konec dec/embra/ 
1623 ali jan/uarja/ 1624, 

nato Krišt of  Ottho )

1623/24

Pri Valv/asorju/: ž/upan/ Jan/ez/ Krst/nik/ Ver- 
bec, s/odnik/ Abraham Derlatsch.

V drugi polovici leta podpisuje plačilne na-
loge župan Vrbec. /Dne/ 22. dec/embra/ 1623. 
potrdi mestni sodnik Ab/raham/ Derlatsch la-
stnoročno račun kovača Dorna za 16 gld za li-
sice (ain paar Springer), s katerimi je bil ukovan 
bivši mestni hlapec Ziegler.525

525 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 37, 1623, pobotnica št. 2, fol. 

205.
526 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 37, Knjiga izdatkov 1623, fol. 194- 

194'.
527 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 889, Zapisniki deželne-

ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1622-1633], knjiga 
15, fol. 213'.

/Dne/ 7. avg/usta/ 1623. ukaže župan J/anez/ 
K/rstnik/ Vrbec, da se izplača 15 gld zidarju 
Andreju Mraku, ki se je izkazal kot reševalec 
pri velikem požaru.

Račune za leto 1623. so z lastnoročnim 
podpisom overili 12. febr/uarja/ 1624. račun-
ski komisarji: župan Jan/ez/ Krst/nik/ Vrbec, 
mestni sodnik Krištof Otto, višji špitalski 
mojster Anton Rosenberger, Jurij Vidič, Janez 
Corinian, višji blag/ajnik/ Andrej Strobl, Janez 
Henrik Widerkher, Fortinato Jukhat, Marko 
Benkovič, Baltazar Novak in mestni pisar Mi-
ha Sittich.526

O Drljaču ni v računskih knjigah in pobo-
tnicah l/eta/ 1624. nobenega sledu. Umrl je 
najbrž ok/oli/ Novega leta 1624. Morda so že 
koncem januarja izvolili za sodnika Krištofa 
Otta, vsekakor je ta sodnik vsaj že v začetku 
febr/uarja/ 1624.

Na seji 16. jan/uarja/ 1624. sta navzoča žu-
pan Vrbec in sodnikov zastopnik (angesetzter 
Richter) Strobl.527

JANEZ KRSTNIK VRBEC (Verhetz, Verbez, 
tudi Vrbetz in celo Voerwez). V petek, 4. mar-
ca 1569. je zadobil ljubljansko meščanstvo 
njegov oče Mihael Vrbec. Še isto leto je bil iz-
voljen za zunanjega svetnika, naslednje leto pa

1623/24

L/eta/ 1623. so začeli graditi avguštinsko 
(sedaj frančiškansko) cerkev in samostan. Me-
stni svet je sklenil 3. jul/ija/ 1624. podariti av- 
guštincem 15.000 zidakov »za nameravano in 
zdaj že začeto zidavo samostana«. Gradili so 
/ga/ do 1629. leta.92

92 * ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 38, 1624, pobotnica (ni oštevil-
čena), fol. 41-42' (v dopisu 12. februarja 1624 prosijo avguštinci 
mestni svet za pomoč [za 15.000 zidakov različnih vrst] pri izgra-
dnji samostana v Ljubljani); ib., 1624, pobotnice (Mein Andreen 
Strobls, statt camrers, ziegl rattung vorn 1624 jar), fol. 27' (1000 
dvojnih zidakov prve peke), fol. 28 (1000 obočnih zidakov prve 
peke), fol. 30 (2000 obočnih zidakov druge peke), fol. 31' (1000 
dvojnih zidakov tretje peke), fol. 32 (1000 obočnih zidakov tretje 
peke), fol. 34' (1000 dvojnih zidakov četrte peke), fol. 36' (1000 
dvojnih zidakov pete peke), fol. 38 (1000 dvojnih zidakov šeste 
peke). Arhivski vir kaže na to, da je mesto ugodilo prošnji avguštin-
cev.
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ga vidimo med računskimi komisarji za Veliki 
trg. Prišel je tudi v notranji svet in dosegel čast 
višjega mestnega blagajnika. Z ženo Marjeto 
je imel hišo v Špitalski ulici med Polževo in 
Kuntnerjevo hišo (danes Stritarjeva ul/ica/ 3, ki 
je prešla 9. marca 1571. v last lekarnarja An-
dreja Walcha. Isti dan pa mu je otvorila Urša 
Kundtner »svojo hišo na trgu nasproti škofiji, 
stoječo med hišama g/ospodov/ Budine in Pi- 
carda«, današnjo št. 17 Pred škofijo. Posedoval 
je tudi domec v Blatni vasi, danes Kolodvor-
ska ul/ica/ 22. Mihael Vrbec se zadnjič navaja 
1588.528 med kupci desk iz mestnega skladišča. 
Umrl je najbrž 1589. ali 1590. leta. Poleg vdo-
ve Marjete529 je zapustil še pet sinov: Krištofa, 
Janeza Krstnika, Davida, Tobijo in Jožefa ter 
hčer Katarino. Le-ti so 7. marca 1603. prodali 
hišo Pred škofijo peku Matiji Žlebniku, očetu 
1646. poplemenitenega Mihe Žlebnika.530

528 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 6, Knjiga prihodkov 1588, fol. 66.
529 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 7, Knjiga prihodkov 1591, fol. 76;

# AS 309, Zapuščinski inventarji, škatla 130 (fase. LIV, črka Z, 2-6), 
št. 5, Zapuščinski inventar Janeza Krstnika Vrbca, fol. (zapuščinski 
inventar št. 5 manjka!) (zadolžnica Janeza barona Kisla s Fužin 
vdovi gospe Marjeti Vrbec za 400 gld, Celovec 12. marca 1590).

530 AS 309, Zapuščinski inventarji, škatla 100 (fase. XXXXII, črka S, 
18-37), št. 31, Zapuščinski inventar Mihaela pl. Žlebnika, fol. 10 
(listina št. 1), fol. 33 (Nobilitation brief, Preßburg, 28. november 
1646) [Ljubljana, 19. avgust 1659].

531 August Dimitz, Urkunden zur Geschichte der Reformation in Krain 
aus den Jahren 1540 bis 1634, v: MHVK 22, 1867, str. 116.

Morda je bil Mihaelov sin tudi predikant 
Mihael Vrbec, ki ga je protireformacija pregna-
la iz Toplic pri Roželcu (? Teplitz bei Rosegg) in 
se je zatekel v Ozalj na Hrvaško h grofu Žrinj- 
skemu (? Zu Ossiach nicht weit vom Mettlinger 
Boden in der Grafen von Serin Gebiet), od koder 
je vsako leto »vpadal« na Dolenjsko, npr. 1609. 
leta k mlademu Pelzhoferju v Zapuže pri Mirni 
(? In Schneckenpüchel bei dem jungen Peliczauer). 
Notranjeavstrijska vlada je z odlokom 10. fe- 
br/uarja/ 1609. ukazala vicedomu Panizolu, da 
da po deželskem sodniku zasledovati njega in 
pridigarja Janeza Jazbeca (Dax), ld je bil prej 
šolnik in cerkovnik v Kranju.531

Dočim je Tobija menda zgodaj umrl, so bra-
tje David, Krištof, Janez Krstnik in Jožef Vrbec 
skupno zadobili plemstvo od cesarja Matije z 
diplomo v Pragi 13. okt/obra/ 1612. Zanimivo 
je, da se v inventarju po stanovskem fiziku dr. 
Janezu Krst/niku/Vrbcu 22. aprila 1675. nava-
ja kot prvo nobilitacijsko pismo od nadvojvo-



de Karla za Petra Vrbca, izdano v Gradcu 10. 
aprila 1572., diploma cesarja Matije pa kot 
druga nobili taci ja.

David je napravil medicinski doktorat v 
Strassburgu aprila 1597. in nato še v Baslu 
11. aprila 1600. Za časa protireformacije se je 
kot protestant naselil v Nemčiji, kjei je zaslo-
vel kot zdravnik in tudi po svojih medicinskih 
spisih.532 V Vetih/ 1620-29 je bival v Augsbur-
gu, kjer je imel lastno hišo533 in kjer se je v av- 
g/ustu/ 1621. poročil.534 Zanimivo je, da je dr. 
David Vrbec posodil v Augsburgu 25. apriVa/ 
1625. Janezu Ernestu Fuggerju grofu pl. Khir- 
chbergu 1000 tolarjev, 24. nov/embra/ 1628. 
zopet 1200 tolarjev, 8. maja 1627. pa Marquar- 
tu grofu Fuggerju 1000 gld in 22. sept/embra/ 
1628. v Rabenhausnu 2000 gld grofu Maksi-
milijanu Fuggerju.535 Umrl je v Speyerju, kjer 
je bil 23. okt/obra/ 1643. napravljen njegov 
inventar, v katerem so bile samo knjige popi-
sane na 12 listih.536 V literaturi znani magister 
filozofije in profesor poezije v Lipskem Janez 
Stefan de Verbez je bil menda Davidov sin.537

M/estnV s/ejni/ z/apisnild/ večkrat navajajo 
Davida. Prvič na torkovi seji 13. nov/embra/ 
1601.: »Gospod doktor David Verbez iz Tübin- 
gena prosi, da se njegovi sodediči pripravijo 
do delitve očetovega in materina imetja in da 
mu pripadajoči delež čim prej pošljejo. Sklep: 
to se sporoči dedičem po rajn/em/ gospodu Mi-
haelu Vrbcu ...«V s/ejnem/ z/apisniku/ 1651.538

532 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Lay-
bach 1689, VI. knjiga, str. 351-352; August Dimitz, Geschichte 
Krains von der ältesten Zeit bis auf das Jahr 1813, Dritter Teil, Lai-
bach 1875, str. 452, 476; Peter von Radies, Alte Häuser in Laibach, 
Serie I, Laibach 1908, str. 79; Vincenc Fereri Klun, Beiträge zur 
Literaturgeschichte von Krain, v: MHVK 8, 1853, str. 95.

533 # AS 309, Zapuščinski inventarji, škatla 130 (fase. LIV, črka Z, 2-6), 
št. 5, Zapuščinski inventar Janeza Krstnika Vrbca, fol. (zapuščinski 
inventar št. 5 manjka!) (pismo oskrbnika, župana in sveta mesta 
Augsburga z dne 13. februarja 1620. o njegovi hišni naselitvi ter 
dve njegovi odhodni pismi z dne 4. decembra 1629.)

534 # AS 309, Zapuščinski inventarji, škatla 130 (fase. LIV, črka Z, 2-6), 

št. 5, Zapuščinski inventar Janeza Krstnika Vrbca, fol. (zapuščinski 
inventar št. 5 manjka!) (poročno pismo).

535 # AS 309, Zapuščinski inventarji, škatla 130 (fase. LIV, črka Z, 2-6), 

št. 5, Zapuščinski inventar Janeza Krstnika Vrbca, fol. (zapuščinski 
inventar št. 5 manjkal).

536 # AS 309, Zapuščinski inventarji, škatla 1 30 (fase. LIV, črka Z, 2-6), 
št. 5, Zapuščinski inventar Janeza Krstnika Vrbca, fol. (zapuščinski 
inventar št. 5 manjkal).

537 August Dimitz, Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis auf das 
Jahr 1813, Dritter Teil, Laibach 1875, str. 476.



pa se omenja dr. David Vrbec kot rajnki že leta 
1643. Njegove zadolžnice je deponiral Marko 
Vic na rotovžu.

Tudi Krištof V/rbec/ je bil luteran. Poročil se 
je z Nežo, sestro Aleksa in hčerjo Janeza Fre-
ya, vdovo po lekarnarju in mestnem sodniku 
Andreju Valchu in priženil njeno hišo v Špital-
ski ulici (danes Stritarjeva ulica 3), nekoč last 
očeta Mihaela Vrbca.539 Iz slednjega zapisnika 
je razvidno, da je bila med današnjima hišama 
št. 1 in 3 v Stritarjevi ulici uličica, kamor se je 
s streh stekala voda in je prišlo med sosedo-
ma Urbanom Kundtnerjem in Krištofom Vrb- 
cem do pravde »zastran spornih kapi, zidov in 
gradenj«. V zakonu z Nežo se je 1. dec/embra/ 
1598. rodila hči Barbara, 9. nov/embra/ 1601. 
pa sin Andrej.540 Krištof Vrbec je bil 1599/1600 
ter 1607/08 zunanji svetnik, 1605., 1608/09 
in 1612/13 član občine za Veliki trg. V pone- 
d/eljek/, 28. jul/ija/ 1608. so ga namesto Amšla 
postavili za praporščaka »na Trgu«.

539 ZAL, LJU 488, Cod. XVII, škatla 429, knjiga 1, Davčna knjiga 
1600-03, fol. 15.

540 Anton Koblar, Ljubljančani 17. stoletja, v: IMDK 10, 1900, str. 

234.
541 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 190.
542 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1605, fol. 4.

L/eta/ 1599. je kot »provisor sanitatis« po-
pil čašo vina pri Khayserju skupaj z Danijelom 
Lotrechtom, ld se je izmuznil iz bratrančeve, 
vsled kuge zaprte hiše. S tem se je hudo pre-
grešil proti zdravstvenim odredbam, zato je 
bil kaznovan za 10 dukatov in je prišla tudi 
njegova hiša pod kužno zaporo.

Isto leto je tožil njega in njegovo ženo Nežo 
Mihael Čečkar, da nista izpolnila kupne po-
godbe glede gradu Griča (des Sitz zum Gritsch 
halben), vsled formalne napake v tožbi pa sta 
bila oproščena. L/eta/ 1615. je Krištof Vrbec 
deželni knjigovodja (ainer er/samen/ la/nndt- 
schaft/ in Crain buechholter). Tedaj je terjal od 
Jožeta Vodopivca 230 gld, ld mu jih je bil po-
sodil za njegovo in njegovega brata popleme- 
nitenje.54' Krištof je umrl 1616. l/eta/, isto leto 
kot njegova žena Neža. Premoženje je prešlo 
na brata.

Janez Krstnik je postal meščan 30. mar-
ca 1601. l/eta/, o sv. Jakobu je že član občine 
za »Trg«, 1605. l/eta/ pride v notranji svet,542 
1607/08-1608/09 je zunanji, 1609/10 pa notra-
nji svetnik, enako 1611/12, 1612/13, 1614/15—



1616/17 in naslednja leta. /Leta/ 1613. je višji 
špitalski mojster,543 1617-19 pa višji mestni 
blagajnik. V 1/etih/ 1623/24, 1625/26-1628/29 
je župan, 1631. mestni glavar,544 ponovno izvo-
ljen na mestni seji v torek, 14. marca 1643.545 
Njegov glavni poklic je bilo lekarnarstvo.546 
L/eta/ 1621. se navaja kot pozakupnik vinske-
ga dača v Ljubljani,547 1629. /leta/ pa je prodal 
magistratu količino solkanskega terana.548 Iz 
nekega računa iz 1622. l/eta/ izhaja, da je pro-
dajal celo nojeva peresa.

543 # ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 26, 1613, pobotnica (28. oktober 
1613).

544 August Dimitz, Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis auf das 
Jahr 1813, Dritter Teil, Laibach 1875, str. 406.

545 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1634, fol. 41'.
546 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 21,1608, pobotnica št. 47, fol. 129 

(20. junij: lekarniški račun).
547 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 34, Knjiga prihodkov 1621, fol. 

117.
548 # ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 42, 1629, pobotnica.
549 Peter von Radies, Kranjski dijaki na nemških vseučiliščih v XVI. in 

XVII. veku, v: IMDK 9, 1899, str. 25; # AS 309, Zapuščinski inven-
tarji, škatla 130 (fase. LIV, črka Z, 2-6), št. 5, Zapuščinski inventar 
Janeza Krstnika Vrbca, fol. (zapuščinski inventar št. 5 manjka!) (Te-
stimonium bratovščine Oznanjenja Naše ljube Gospe).

550 Arnold Luschin von Ebengreuth, Urban Debelack, Eine Geschichte 
aus dem Studentenleben zu Bologna, v: MMK 7, 1 894, str. 74.

551 * AS 308, Testamenti, serija I. (1 548-1810), črka U-V (1-88), ška-
tla 19, št. 8, Testament Janeza Krstnika Vrbca [Ljubljana, 8. oktober

Poročen je bil s Sholastiko, vdovo po me-
stnem sodniku in krčmarju Juriju Steklini. Z 
njo je priženil hišo Pred škofijo (danes št. 2). 
Kot njegov sin se navaja Andrej Verbezius, ld 
je 1626. študiral pravo na vseučitelišču v In- 
golstadtu,549 1631. /leta/ pa v Padovi in Sieni, 
kjer je »po nesrečnem naključju ranjen z me-
čem« umrl 22. junija 1631. v 27. letu starosti. 
Pokopali so ga v cerkvi sv. Dominika v Sieni, 
kjer mu je bratranec Baltazar Vic iz Ljubljane 
postavil nagrobni spomenik.550 Vprašanje, če 
gre tu za Krištofovega sina Andreja ...

Po Sholastikini smrti se je Janez Krstnik 
poročil z Marijo Sidonijo Stroblovo. Ta mu je 
5. avg/usta/ 1633. rodila sina Janeza Krstnika, 
poznejšega doktorja medicine in dež/elnega/ 
fizika, ter hčerko Marico.551 Poleg hiše Pred 
škofijo 2 je župan Janez Krstnik Vrbec pode-
doval še očetovo hišo (danes Pred škofijo 17) 
in njegov domec v Sentjanškem predmestju 
(Kolodvorska ul/ica/ 22). Po bratih Krištofu in 
Jožefu je podedoval hišo in vrt pred Špitalski -
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mi vrati (danes Prešernova ul/ica/ 1 in 3), hišo 
v današnji Lingarjevi ulici poleg meščanskega 
špitala ter hišo v Špitalski ulici. Umrl je 1639. 
ali 1640. leta.552 Njegova vdova Marija Sidoni- 
ja se je poročila v februarju 1641. z med. dr. 
Andrejem Competrom.553 Še isto 1641. leto 
je za svoje otroke, ld jih je imela z Vrbcem, 
kupila Špehtov domec tik Vrbčevega pred 
Špit/alskimi/ vrati (Marijin trg 3). /Dne/ 29. 
sept/embra/ 1653. se je poravnala kot skrbnica 
svojih otrok s pastorkom Janezom Krst/nikom/ 
Vrbcem, ld je 21. marca 1662. napravil dok-
torat iz medicine v Bologni in bil postavljen 
za kranjskega dež/elno/stan/ovskega/ fizika z 
letno plačo 200 gld, zastran razdelitve hiš, ze-
mljišč in vrtov. Hiša pred Špitalskimi vrati je 
ostala njej in njenim otrokom, pastorek pa je 
dobil hišo Pred škofijo (danes št. 2) in pristavo 
v Novi ali Blatni vasi (danes Kolodvorska 22). 
Hišo v Špitalski ulici (Stritarjeva 3) je vdova 
že v začetku 1653. prodala vicedomskemu taj-
niku Danijelu pl. Bavčarju.

552 * AS 308, Testamenti, serija I. (1548-1810), črka U-V (1-88), ška-
tla 1 9, št. 8, Testament Janeza Krstnika Vrbca [Ljubljana, 8. oktober 
1639); ZAL, LJU 488, Cod. XVII, škatla 429, knjiga 1, Davčna knji-
ga 1600-03, fol. 6', 99'; ib., Cod. XIII, škatla 48, Knjiga izdatkov 
1639, fol. 17.

553 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 27, 1651, fol. 9', 13, 31'-32, 45, 
239'; ib., Cod. XVI, škatla 385, knjiga 2, Urbar meščanskega špi-
tala 1707, fol. 5'-6; # Zenitna pogodba, 5. februarja 1641.

554 # Ženitna pogodba, 24. decembra 1 664. # NŠAL, Poročna knjiga 
Ljubljana - Sv. Nikolaj, druga knjiga (1632-1651); ib., tretja knji-
ga (1651-1682).

555 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, tretja knjiga (1651- 
1682), fol. (niso numerirani).

Dr. Janez Krst/nik/ pl. Vrbec se je 1644. 
l/eta/oženil z Marijo Kordulo pl. Dienersperg,554 
Id mu je rodila hčer Marijo Terezijo. Po smrti 
dr. Jan/eza/ ICrst/nika/ pl. Vrbca (t v začetku 
1675.) se je vdova Marija Kordula vnovič po-
ročila 15. jan/uarja/ 1681. z vdovcem med. dr. 
Francem Koruzo (Carusa),555 a je že pet let po-
zneje umrla. Marija Terezija pl. Vrbec je po-
dedovala hišo Pred škofijo 2, pristavo v Bla-
tni vasi pa je s poravnavo 21. avg/usta/ 1668. 
prevzel njen očim dr. Koruza za svojega sinčka 
Franca Jožefa Koruzo. /Dne/ 25. junija 1720. je 
kupil to njivo in pristavo jermenarski ceh.

Najmlajši županov brat Jožef je zadobil me-
ščanstvo 16. marca 1612. V 1/etih/ 1615/16 in 
1616/17 je zunanji svetnik. Hišo je imel na 
stavbišču današnje palače meščanske imovi-
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ne v Lingarjevi ulici, tam kjer je Buzzolinijeva 
prodajalna. Umrl je 1619. leta.

Vrbci so imeli še en vrt »pri križu ob cesti 
prot Loki«, ld so ga prodali Ahacu Amšlu, ta 
pa ga je zamenjal 1606. l/eta/ z Janezom Son-
cem za »en špitalski vrt pred Samostanskimi 
vrati.556

556 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 10, 1570, fol. 10, 16; ib., knjiga 11, 

1571, fol. 14, 62; ib., knjiga 16, 1599, fol. 1,53, 74,77, 89,91, 
117; ib., knjiga 18, 1601, fol. 85, 147, 206; ib., knjiga 19, 1606, 
fol. 125, 196-197 (s.z. 3. marca 1606.); ib., knjiga 20, 1608, 
101 ; ib., knjiga 24, 1616, fol. 1 24, 225, 251-252; ib., knjiga 27, 
1651, fol. 164.

557 * AS 308, Testamenti, serija II. (1540-1746), črka P (1-54), št. 

33, Testament Marije Magdalene baronice Pelzhoffer (Pelzhauern) 
[Ljubljana, 12. april 1703]. # AS 309, Zapuščinski inventarji, ška-
tla 130 (fase. LIV, črka Z, 2-6), št. 5, Zapuščinski inventar Janeza 
Krstnika Vrbca, fol. (zapuščinski inventar št. 5 manjkal).

558 v i •AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 883, Zapisniki deželne-
ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1 607-161 1 ], knjiga 9, 
fol. 351.

559 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 148.

Župan Jan/ez/ Krst/nik/ je imel še tri vrto-
ve na stavbišču Kolarjeve hiše v Selenburgovi 
ulici 3, ld jih je pozneje pridobil župan Krištof 
Puecher.

Med Vrbčevimi dediči se navaja tudi Marija 
Magdalena Vrbec, ki se je 22. januarja 1652. 
poročila z Janezom Jurijem pl. Cirianijem. Ta 
je umrl 7. sept/embra/ 1665., star 36 let. Vdo-
va Marija Magdalena se je nato 9. okt/obra/ 
1672. omožila s Francem Albertom pl. Pelzhof- 
ferjem. Umrla je 18. aprila 1703. leta.557

ABRAHAM DRLJAČ (Derlatsch). /Dne/ 12. 
avgusta 1608.558 omenja dež/elno/zborsld za-
pisnik novomeškega meščana Jurija Drljača 
(Derlatsch).

Abraham Drljač se prvič omenja v/mestnih/ 
sejnih zapisnildh l/eta/ 1616., ko je obolel me-
stni pisar Valentin Apel in je Drljač nekaj časa 
upravljal mestno pisarno. Ko je Apel 25. junija 
umrl, je Drljač vložil prošnjo za pisarsko služ-
bo poleg Adama Welisonerja in Henrika am 
Ortha, ld je tudi že pomagal v mestni pisar-
ni. Župan Bernardini je podpiral Henrika am 
Ortha. Na mestni seji v poned/eljek/, 4. jul/ija/ 
16 1 6.559 so sklenili soglasno, da se za zdaj ne 
nastavi pravi mestni pisar, marveč samo vr-
šilec dolžnosti (Verwalter) in sicer Henrik am 
Orth »zaradi njegove, č/astitemu/ magistratu 
izkazane poslušnosti« z letno plačo 200 gld. 
Abraham Drljač pa je na županov ukaz dne
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26. avg/usta/ 1616. prejel 12 trdih tolarjev (18 
gld 40 kr) za svoje dotedanje delo.560 Že na-
slednjega januarja 1617. l/eta/ pa je umrl tudi 
Henrik am Orth. Že med njegovo večmeseč-
no boleznijo je opravljal pisarsko delo zopet 
Abraham Drljač. Z njegovo roko je spisan ko-
nec sejnega zapisnika v petek, 23. sept/embra/ 
in nato vse do kraja leta 1616. Z odlokom 27. 
febr/uarja/ 1617. so Drljaču začasno poverili 
vodstvo pisarne do sv. Mihaela in mu plačal le-
tnih 364 ren/skih/ gld tekla, začenši s 1. jan/u- 
arjem/ 1617.561 Drljač se je na svojem mestu 
obnesel in ostal tu do sv. Jakoba 1623. l/eta/, 
ko je bil izvoljen za mestnega sodnika. V me-
stni pisarni ga je nasledil Mihael Sittich, ki je 
že nekaj mesecev pomagal ali celo nadomeščal 
Drljača. V decembru 1621. in jan/uarju/ 1622. 
je slednji potoval z Andrejem Stroblom v me-
stnih zadevah v Gradec in na Dunaj.562 Preden 
je nastopil mestno službo ali pa celo vmes, je 
bil Drljač provijantni-upravnik deželnih sta-
nov in so mu 11. maja 1620. le-ti poklonili 100 
tolarjev po 70 kr.563 Poleg pisarnišldh poslov se 
je mož pečal v svoji hiši na Novem trgu (da-
nes št. 6) tudi z gostilničarstvom, od katerega 
je plačeval letno po 6 gld obrtnega davka. Pri 
njem je kupil 4. apr/ila/ 1618. mestni blagajnik 
dva tovora dolenjca za 13 gld 43 x/i kr (183 bo-
kalov po 4 x/i kr) za podpolkovnika pl. Ossa,564 
20. febr/uarja/ 1623. pa je prejel Drljač od 
blagajnika 9 ren/skih/ gld 40 kr za dva sodčka 
»Zaladia« (7 gld), za en sod »oliui« (1 gld 40 
kr) ter za plačilo tovorniku Gregorju Škrlju 1 
gld. Pošiljka je šla v Gradec kot poklon mesta 
dr. Janezu Zornu in Krištofu Kaltenhauserju, 
»sl/ovenskega/ mesta agentoma v Gradcu«.565 
L/eta/ 1618. in 1619. je Drljač dvignil za eno 
nadstropje svojo že omenjeno hišo, ld jo je bil 
kupil od Ecehijela Peverela (Peuerell).566 Ta hi-
ša je danes sestavina iz prvotnih treh nastale

560 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 29, 1616, pobotnica št. 61, fol. 

143.
561 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 30, 1617, pobotnica št. 2, fol. 43.
562 Glej pri Stroblu.
563 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 888, Zapisniki deželne-

ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1617-1621], knjiga 
14, fol. 345.

564 # ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 32, 1618, pobotnica.
565 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 37, 1623, pobotnica št. 1, fol. 

162.
566 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 33, 1619, pobotnica št. (ni numeri- 

rana), fol. 61.
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Naglasove hiše in sicer tisti del, ld se dotika 
hiše št. 5 na Novem trgu. Drljač je imel še do- 
mec v Trnovem, enega izmed treh delov, iz ka-
terih je sestavljena današnja Dolenčeva hiša v 
Cerkveni ulici št. 21.

Žena Katarina je rodila Drljaču 27. febr/u-
arja/ 1618. hčer Judito, 22. avg/usta/ 1621. pa 
sina Andreja.567 Kaj je bilo z Andrejem, se ne 
ve, Judita pa se je poročila s trgovcem in me-
stnim svetnikom Jurijem Brencetom. Umrla 
je 1687. leta, 60 let po očetu (t ok/oli/ Nove-
ga leta 1624), za katerim je podedovala vse 
imetje.

567 NŠAL, Krstna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, tretja knjiga (1614- 
1621), fol. 164; ib., četrta knjiga (1621-1626), fol. 5.

568 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 38, Knjiga izdatkov 1624, fol. 17.
569 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 39, Knjiga izdatkov 1625, fol. 16.
570 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 38, 1624, pobotnica št. 1, fol. 60-

62'; ib., pobotnica št. 2, fol. 63; ib., pobotnica št. 3, fol. 64; ib.,
pobotnica št. 4, fol. 65; ib., pobotnica št. 1 2, fol. 75; ib., pobotnica 
št. 22, fol. 86; ib., pobotnica št. 33, fol. 103-104' (do sedaj je vse 
pobotnice podpisal Vrbec, naprej jih podpisuje Vidič); ib., pobotni-
ca št. 36, fol. 109; ib., pobotnica št. 37, fol. 111; ib., škatla 39, 
1625, pobotnica št. 13, fol. 32-35'; ib., pobotnica št. 14, fol. 36; 
ib., pobotnica št. 49, fol. 81-82'; ib., pobotnica št. 52, fol. 86.

v
Zupa n  Jurij  Vidi č  

Sodn ik  Krišt of  Otth o

1624/25
Ista pri Valv/asorju/.

/Dne/ 12. jul/ija/ 1624. prejme Janez Krst- 
/nik/ Vrbec župansko plačo v iznosu 50 gld za 
leto dni nazaj,568 21. jun/ija/ 1625. pa enako 
vsoto župan Jurij Vidič tudi za nazaj.569

Plačilne naloge podpisuje v prvi polovici 
1624. leta župan Vrbec, v drugi polovici 1624. 
in v prvi polovici 1625. pa Vidič.570

O Ottovem sodnikovanju l/eta/ 1624/25 ni 
listinskih dokazov, vendar ni razloga, da ne bi 
verjeli Valvasorju.

KRIŠTOF OTTHO (tudi sam se je podpi-
soval »Ottho«) se je rodil kot podložnik gradu 
»Priessenegkh« najbrž l/eta/ 1579., umrl pa je 
v Ljubljani, 20. avg/usta/ 1664., star 85 let. Po 
poklicu je bil trgovec. L/eta/ 1617. je bil sprejet 
za ljubljanskega meščana, potem ko se je sredi 
1616. oženil s Katarino, hčerjo župana Janeza 
Sonca, prvič poročeno l/eta/ 1603. s trgovcem

1624/25

V sept/embru/ 1624. podari mesto vicedo-
mu Oktavi ju Panizollu zlato verižico za 356 
gld-’3

Proti koncu 1624. l/eta/ je dal magistrat se-
staviti poročilo zastran zaželenega novega mo-
stu na Bregu.94

93 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 38, Knjiga izdatkov 1624, fol. 36.
94 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 38, Knjiga izdatkov 1624, fol. 37.
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io. Pečat Krištofa Otta (1646).

Jurijem Lukmanom. Lukmanova vdova je pri-
nesla v zakon precejšnje bogastvo tako v goto-
vini kot v nepremičninah, saj so Lukmanu bili 
dolžni celo pl. Galli in pl. Lambergi57' in je nje-
gova hči Suzana, ko se je poročila s Krištofom 
Kočevarjem iz Cerknice, dobila med drugim 
zadolžnico za 19.980 gld.571 572 Od 1616. dalje je 
Krištof Ottho nadaljeval Lukmanovo trgovino 
v njegovi hiši »na Novem trgu pri mostu, tik 
Cornianove, nato Kunstljeve hiše«, danes Če-
vljarska ulica 1. Čeprav že od 1616. plačuje 
hišni davek za to hišo in je v d/avčni/ k/nji- 
gi/ leta 1630.573 vpisan tudi kot njen lastnik, 
sta vendar bila pravna lastnika te hiše Ottho- 
va pastorka Suzana, rojena Lukhman, in njen 
mož Krištof Kočevar, ld sta mu hišo odstopila 
v last šele 1637. l/eta/.574

571 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 43-43'.
572 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1634, fol. 52.
573 ZAL, LJU 488, Cod. XVII, škatla 433, knjiga 14, Davčna knjiga 

1630, fol. 27.
574 AS 309, Zapuščinski inventarji, škatla 77 (fase. XXXIX, črka O, 1 -8), 

št. 3, Zapuščinski inventar Krištofa Otta, fol. 19-20 (listina št. 4: 
hišno pismo z dne 16. marca 1637) [Ljubljana, 18. september 
1664).

575 Datumi pomenijo krstne dneve. V tistih časih so krščevali novo-
rojenčke navadno še na dan rojstva. Glej: NSAL, Krstna knjiga 
Ljubljana - Sv. Nikolaj, tretja knjiga (1614-1621), fol. 209,

Od 1622. do pribl/ižno/ 1635 . l/eta/ ima Ot-
tho hišo tudi v Rožni ulici (dan/ašnja/ št. 27) 
in sicer le polovico sedanje hiše tik št. 29, ker 
sta tedaj in še dolgo pozneje stali tu namesto 
sedanje enotne dve deljeni hiši.

Kot skrbnik Sončeve zapuščine si je znal 
Ottho pridobiti tudi Sončevo pristavo z vrto-
vi pred Špitalskimi vrati, danes Šelenburgova 
ul/ica/ 6, kakor tudi Sončevo kmetijo v Šent-
jakobskem predmestju. Od bratov Sonce je 
kupil še bivšo Petričevo njivo pri Sv. Krištofu, 
spadajočo pod vicedomski urad, in istotam še 
dve drugi, nekoč Picardovi njivi.

Nekako l/eta/ 1634. je zarubil Šušteršičevo 
hišo v Šentjanškem predmestju (danes Sv. Pe-
tra c/esta/ 24), ld jo je nato prodal suknostriž- 
cu Juriju Waizmanu (otvoritev hiše je bila 26. 
februarja 1635).

Do 1637. je imel Krištof Ottho tudi prista-
vo »pred Nemškimi vrati«, danes Borštnikov 
trg 3 (gostilna »Pod lipo«).

Prva žena Katarina mu je 29. januarja 1619. 
rodila hčer Marijo, 11. aprila 1620 hčer Mar-
jeto in 12. sept/embra/ 1621. sina Franceta.575



Po Katarinini smrti se je oženil drugič, najka-
sneje 1625. l/eta/, z Zofijo, ld mu je med 1626. 
in 1638. l/etom/ rodila tri sinove in tri hčere.

V tem času je poleg že omenjenih nepremič-
nin kupil na dražbi 9. febr/uarja/ 1629.576 Pe-
rovo hišo na Novem trgu, »stoječo med Bren- 
čunovo hišo in hišo Eppichovih dedičev«, da-
našnjo št. 10 v Gosposki ulici, in sicer le južno 
polovico, ker sta tedaj tam stali dve hiši name-
sto sedanje enotne.

Med 1632. in 1635. poseduje Ottho tudi 
današnjo št. 37 v Florjanski ulici.

Doba, ld jo je preživel z drugo ženo Zofijo, 
je za Ottha pomenila nevzdržno pot navzgor. 
V l/etih/ 1624/25 in 1625/26 je mestni sodnik, 
od julija 1638. in od julija 1641. do jul/ija/ 
1644. pa župan. Pred I/etom/ 1637. ali to leto 
si je vsekakor že uredil svoj dvorec pod Rožni-
kom, ki ga omenja tudi Valvasor.577 Ko ga je 
cesar Ferdinand III. z diplomo 27. nov/embra/ 
1637. na Dunaju povzdignil v plemiški stan, 
mu je pridal naziv Rožnišld (zum Rosenpüchl).

Po Zofijini smrti se je 64-letni Krištof Ottho 
l/eta/ 1643. oženil še tretjič, z gospodično Sibi-
lo Schwab. Zenitno pismo je bilo napravljeno 
na Griču, 11. jan/uarja/ 1643. Iz tega zakona 
sta se postaranemu možu med 1644. in 1647. 
rodila še dva sinova in ena hči, 31. jan/uarja/ 
1654., ko je imel stari že 75 let, pa na gradu 
Brdu pri Podpeči hčerka Marija.578 V Ljubljani 
je Ottho l/eta/ 1644. kupil »štiri drugega po-
leg drugega ležeče vrtove pred Vicedomskimi 
vrati, spadajoče pod meščanski špital«,579 da-
našnja Šelenburgova ul/ica/ 1.

Vdova Sibila je umrla štiri leta po smrti 85 
let doživelega moža, koncem l/eta/ 1667. Njen 
inventar je bil napravljen v Ljubljani med 2. 
in 28. jan/uarjem/, na Brdu pa 11. februarja 
1668.

Hišo v Gosposki ulici je Sibila že 3. januarja
1667. prodala možu svoje in Krištofove hčere 
Suzane Elizabete (roj. 17. nov/embra/ 1645.,580

'b., četrta knjiga (1 621-1 626), fol. 8.
5?7 # Dražbeno pismo, 9. febrüarja 1 629.

Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Lay- 
57s bach 1689, XI. knjiga, str. 669.

Ivan Vrhovnik, Plemenitniki v dobovskih farnih maticah, v: IMDK 9,
579 1899'str-89-

580 # Kupnopravno ali podelilno pismo, 26. februarja 1644.
NSAL, Krstna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, osma knjiga (1643- 
1653), fol. 112.
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poročene 25. aprila I660581), knjigovodji dežel-
nih stanov Adamu Dinzlu, ld je priženil tudi 
štiri Otthove vrtove v dan/ašnji/ Selenburgovi 
ulici št. 1 z domcem. Pristavo (danes Šelen- 
burgova ul/ica/ 6) je prevzel najprej županov 
sin, ograjni odvetnik dr. Franc pl. Ottho, ld pa 
je umrl 13. januarja 1657.,582 star 37 let. Nje-
gova vdova Justina Livija se je nato 28. januar-
ja 1659. poročila z Auerspergovim dvorjanom 
Guntarjem pl. Fidellom.583 Med leti 1664. in

581 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, tretja knjiga (1651- 
1682), fol. (niso numerirani).

582 NŠAL, Mrliška knjiga Ljubljana — Sv. Nikolaj, prva knjiga (1635- 
1657), fol. 168.

583 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, tretja knjiga (1651 — 
1682), fol. 73.

584 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, tretja knjiga (1651- 
1682), fol. 36.

585 NŠAL, Krstna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, deveta knjiga (1653- 
1664), fol. 111.

586 NŠAL, Krstna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, deveta knjiga (1653- 
1664), fol. 217.

587 NŠAL,. Krstna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, osma knjiga (1643— 
1653), fol. 190.

1668. se navaja kot lastnica Otthove pristave 
Ana Katarina pl. Ottho, ld se je 10. januarja 
1655.584 poročila z Adamom pl. Kušlanom in 
mu 6. nov/embra/ 1655.585 rodila sina Janeza, 
19. februarja 1659.586 pa hčer Evo in isti dan 
za porodom umrla.

Z letom 1668. prevzame Ottovo pristavo, ld 
je ostala rodbinska last do 1714. leta, župa-
nov vnuk Janez Krištof, roj/en/ 29. februarja 
1648.587 od matere, že omenjene Justine Livije, 
poročen v maju 1678. z Marijo Frančiško pl. 
Schlangenburg. Cesar Leopold I. ga je 17. apr/i- 
la/ 1690. povzdignil v baronsld stan z nadev- 
kom pl. Ottheimb. Isti županov vnuk je po-
dedoval tudi hišo v dan/ašnji/ Čevljarski ulici 
št. 1, ki je ostala v lasti baronov Otthaimov 
do 1771. l/eta/, in dvorec pod Rožnikom. 
L/eta/ 1681. je kupil od Janeza Lud/vika/ pl. 
Hohenwarta Špitalič (med Kamnikom in Mo-
tnikom). Umrl je v jan/uarju/ 1699. Dvorec 
pod Rožnikom je l/eta/ 1716. kupil Pietro An-
tonio Codelli.

Ni gotovo, ali in v kakšnem sorodstvu z žu-
panom je bil vrvar Gašper Ott, poročen v stol-
nici 5. februarja 1619. z Marijo Mak.
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Župan  Jane z  Krst /nik / Bern ard ini  
(t konec okt/obra/ ali zač/etek/ 

nov/embra/ 1625., upravitelj 
županstva od okt/obra/ 1625.

Janez  Krst /nik / Vrbec ) 
Sodn ik  Krišt of  Otth o

1625/26

Pri Valv/asorju/: ž/upan/ Jan/ez/ Krst/nik' Vr-
bec, s/odnik/ Krištof Ottho.

Do konca sept/embra/ 1625. podpisuje pla-
čilne naloge župan Bernardini, nato volitve 
šele v juliju 1626. V preostali poslovni dobi 
podpisuje pobotnice upravnik županstva Ja-
n/ez/ Krst/nik/ Vrbec.588

588 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 39, 1625, pobotnica št. 59, fol. 94 
(plačilne naloge podpisuje Bernardini); ib., pobotnica št. 70, fol. 
111 (plačilne naloge podpisuje Vrbec); ib., škatla 40, 1626, pobo-
tnica št. 12, fol. 22; ib., pobotnica št. 1.3, fol. 27; ib., pobotnica št. 
14, fol. 29; ib., pobotnica št. 32, fol. 53; ib., pobotnica št. 44, fol. 
72; ib., pobotnica št. 54, fol. 85.

589 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 40, 1626, pobotnica št. 56, fol. 
89-90'; ib., pobotnica št. 67, fol. 108; ib., pobotnica št. 72, fol. 
115-116'; ib., 1627, pobotnica št. 2, fol. 52; ib., pobotnica št. 7, 
fol. 60; ib., pobotnica št. 16, fol. 70; ib., pobotnica št. 24, fol. 79; 
ib., pobotnica št. 40, fol. 100; ib., pobotnica št. 50, fol. 117; ib., 
pobotnica št. 57, fol. 131; ib., škatla 41, 1628, pobotnica št. 12, 
fol. 22; ib., pobotnica št. 13, fol. 23-24'; ib., pobotnica št. 23, fol. 
35; ib., pobotnica št. 37, fol. 54-55'; ib., pobotnica št. 45, fol. 69; 
ib., pobotnica št. 62, fol. 95; ib., pobotnica št. 68, fol. 102-103'.

590 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 39, Knjiga izdatkov 1626, fol. 

125'-126.

O sodniku ni dokazil.

1625/26

/Dne/ 6. avg/usta/ 1625. obesi rabelj Lovra 
Gregoriča,95 /nato/ 23. maja 1626. obglavi ne-
kega Jakoba,96 15. jul/ija/ 1626. pa obesi Han-
sa Schwerterja.97

Župan  Janez  Krst /nik / Vrbe c  
Sodn ik  Grego r  Kunst elj

1626/27 in  
1627/28

1626/27 in
1627/28

Isto pri Valvasorju.

Plačilne naloge podpisuje v tem času župan 
Vrbec.589

Pravilnost blagajniških računov za 1/eto/ 
1626.590 potrdijo 12. avg/usta/ 1627. računski 
komisarji, med njimi župan Jan/ez/ Krst/nik/ 
Vrbec in sodnik Gregor Kunstelj.

/Dne/ 31. maja 1627. sta za pričo pri poro-
ki Matevža Terkaliča in Eve Perc v Šenldavžu

L/eta/ 1626. je prodalo mesto svoje kopali-
šče na Starem trgu (danes št. 6) padarju Le-
nartu Hainflingu za 1800 gld, ki jih je le-ta 
plačal 16. nov/embra/ 1626.98 Po pogodbi je bil 
oproščen obrtnega davka.

L/eta/ 1628. napravi mesto novo opekar-
no.99

Dne 17. junija 1628 je podpisal škof Hren 
ustanovno pismo ribiške bratovščine.100

95 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 39, Knjiga izdatkov 1625, fol. 
120'.

96 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 39, Knjiga izdatkov 1626, fol. 

124.
97 ’ ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 39, Knjiga izdatkov 1626, fol. 

124'.
98 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 39, Knjiga prejemkov 1626, fol. 

64-64'.
"ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 41, Knjiga izdatkov 1628, fol. 

103.
100 Ivan Vrhovnik, Trnovska župnija v Ljubljani, Ljubljana 1933, str. 

76.
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»dominus Consul Verbez et dominus Widit- 
sch«, 23. jul/ija/ 1628. pa pri neid drugi poroki 
»Gregor Kunsti Judex Civitatis Lab.«591

101 (548) Mutacija je posebno jasno opisana v ZAL, LJU 488, Cod. I, 
knjiga 21, 1609, fol. 108'-l 10'; ib., knjiga 22, 1612, fol. 116- 
118'.

102 (549) ZAL, LJU 488, Cod. XXV, knjiga 1, Privilegijska knjiga mesta 
Ljubljane (prepis iz 16. stoletja), št. 114 (fol. 86); Ivan Vrhovec, 
Topografiški opis Ljubljane in zgodovina ljubljanskega mestnega 
zastopa v minulih stoletjih, v: LMS, 1885, str. 247; Fran Zwitter, 
Starejša kranjska mesta in meščanstvo, Ljubljana 1929, str. 36.

103 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 41, Knjiga izdatkov 1628, fol. 108, 

112.
104 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Lay-

bach 1689, XI. knjiga, str. 720.
105 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 42, Knjiga izdatkov 1630, fol. 109,

111.
106 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Lay-

bach 1689, XI. knjiga, str. 720.

Župan  Jan ez  Krst /nik / Vrbe c  
Sodn ik  Fort unat  Juka t

1628/29 1628/29

Z odlokom /dne/ 7. dec/embra/ 1628. iz 
Gradca je cesar Ferdinand /II./ kranjskemu vi- 
cedomu /Oktaviju Panitzolu/ zaukazal, da se 
odpravi mutacija101 v ljubljanskem mestnem 
notranjem svetu in uvede stalnost ali perpetu- 
iranje ad dies vitae njegovih članov, »dokler se 
dobro zadrže«. Ta reforma je v zvezi z animo- 
znostjo med trgovskim slojem v ožjih in obr-
tniškim v širših korporacijah.102

/V/ l/etih/ 1628., 1629. in 1630. je gradil 
Abondio de Donin na Gradu nov stolp, ker je 
prejšnjega razneslo.103 Po Valvasorju104 se je to 
zgodilo šele 1630. l/eta/: Po neprevidnosti ne-
kega mladeniča, ki je s kapucinske procesije na 
Veliki petek 1630. zvečer prišel domov z go-
rečo baldo, je nastal požar, pri čemer je opol-
noči razneslo bližnji okrogli smodniški stolp 
na Gradu proti Poljanam. V mestu je zavladal 
nepopisen strah. Stolp so naslednje leto zopet 
zgradili.

V resnici se je stolp razletel že 1628. l/eta/. 
Donin je zidal tri leta in je novembra 1630. 
dokončal novi stolp.105

/Dne/ 11. febr/uarja/ 1629. je požar upepe-
lil 26 hiš pred Špitalskimi vrati z avguštinsko 
cerkvijo vred. Isto leto je bila v Ljubljani huda 
draginja.106

Ista pri Valvasorju.

Plačilne naloge v tej dobi podpisuje župan 
Vrbec.592

Jukatova pobotnica z dne 3. avg/usta/ 1629. 
za 24 gld, ld jih je bil kot sodnik plačal za od 
njega nastavljenega tretjega sodnega slugo.

/Dne/ 26. nov/embra/ 1628. je za pričo pri 
neld porold »Fortunatus Jukhat Judex Labac.«

O FORTUNATU JUKATU (sam se je pod-
pisoval Jukhat) vemo bore malo. V k/njigi/ 
i/zdatkov/ in pobotnicah l/eta/ 1600. zasledimo 
ljubljanskega mestnega piskača (Statt Thur- 
ner) Jakoba Juggata iz Beljaka.593 »Fortunatus 
Jukhatt« je bil sprejet za meščana v drugi me-
stni pravdi l/eta/ 1617. za 15 gld kar pomeni, 
da ni bil meščanov sin.594

V n/ajemnišlcem/ u/rbarju/ 1622. se navaja, 
da je dobil v najem - tedaj je bil nižji mestni 
blagajnik - jarek in ribnik (Taycht) od Zabni- 
škega stolpa do Višldh vrat (Witscher Thor) za 
letnih 40 kr za dobo 10 let.

Fortunat Jukart je imel med letoma 1617— 
31 hišo na Starem trgu (dan/ašnja/ št. 19), ld 
jo je menda podedoval ali pa priženil z vdovo

591 V šenklavški poročni matici stoji, da sta bila 22. avg/usta/ 1627. za 
pričo pri poroki Martina Maerja z Rozino Christenperger »D. Nico-
laus Klein Judex Civit. Lab« in Jernej Heder. Ali je Klein mišljen kot 
nekdanji sodnik ali pa je baš v tistem času bil sodnikov namestnik? 
Glej: NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, prva knjiga 
(1605-1632), fol. 141, 143, 149.

592 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 41, 1628, pobotnica št. 12, fol. 
22; ib., pobotnica št. 13, fol. 23-24'; ib., pobotnica št. 23, fol. 35; 
ib., pobotnica št. 37, fol. 54-55'; ib., pobotnica št. 45, fol. 69; ib., 
pobotnica št. 62, fol. 95; ib., pobotnica št. 68, fol. 102-103'; ib., 
škatla 42, 1629, pobotnica št. 33, fol. 97; ib., pobotnica št. 36, 
fol. 100; ib., pobotnica št. 37, fol. 101; ib., pobotnica št. 38, fol. 
102-103'; ib., pobotnica št. 40, fol. 106-107'.

593 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 14, Knjiga izdatkov 1600, fol. 12 
(22. aprila je prejel 10 gld); ib., škatla 15, 1600, pobotnica št. A, 
fol. 1-2' (12. maj); ib., pobotnica št. F, fol. 5 (15. september).

594 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 30, Knjiga prihodkov 1617, fol. 
78'. * Fortunat Jukat je bil sprejet za meščana 8. junija 1 61 7. 
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po mestnem pisarju Valentinu Japlju (Appel), 
umrlem v Gradcu, 25. aprila 1616. V tej hiši 
je imel tudi krčmo. Mestni sodnik je bil v letih 
1628/29 in 1631/32.

Po Fortunatovi smrti (t najbrž 1632.) se je 
oglasil iz Slovenj Gradca njegov brat Mihael 
Jukhat, ld je prosil ljubljanski magistrat za vi- 
dimiran prepis Fortunatove oporoke.595

595 ZAL, UU 488, Cod. I, knjigo 25, 1634, fol. 127 (14. julij).
596 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 42, 1629, pobotnica št. 55, fol. 

130-132'; ib., pobotnica št. 56, fol. 133; ib., pobotnica št. 57, fol. 
134; ib., pobotnica št. 61, fol. 142; ib., pobotnica št. 62, fol. 143; 
ib., pobotnica št. 89, fol. 184; ib., škatla 43, 1630, pobotnica št. 
A, fol. 165; ib., pobotnica št. B, fol. 166; ib., pobotnica št. I, fol. 
55; ib., pobotnica št. 2, fol. 81; ib., pobotnica št. 4, fol. 84; ib., 
pobotnica št. 16, fol. 97; ib., pobotnica št. 60, fol. 213.

597 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 42, Knjiga izdatkov 1630, fol. 16.

AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 889, Zapisniki deželne-
ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1622-1633], knjiga 
15, fol. 507, 522.

599 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 42, Knjiga izdatkov 1630, fol. 

124.
600 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 42, Knjiga izdatkov 1630, fol. 35.

Župan  Hora cij  Carmin el  
Sodnik  Jane z  Corn ian

1629/30

Ista pri Valvasorju (Corian).

Plačilne naloge v tej dobi podpisuje župan 
»Horatio Carminelli«.596 /Dne/ 10. julija 1630. 
prejme isti svojo župansko plačo 100 gld.597

V sredo, 30. jan/uarja/ 1630. in 6. marca 
1630. sta se udeležila seje deželnega zbora žu-
pan Horatio Carminelli in ljublj/anski/ sodnik 
Janez Cornion.598 /Dne/ 15. julija 1630. prejme 
rabelj 1 gld 30 kr po odredbi mest/nega/ sodni-
ka Janeza Corniana.599

/Dne/ 10. maja 1630. prejme mestni sodnik 
Cornian 50 drž/avnih/ tolarjev po 100 kr, ld 
so bili poldonjeni g/ospodu/ Židaniču (Sido- 
niz).600

Pri poroki Karla Vica (Wiz) z Elizabeto Po- 
sarelli 13. febr/uarja/ 1630. so bili za pričo 
Gregor Bobek, »D. Horatio Korminelli Consul 
Civitatis et Judex D. Cornion«.

O HORACIJU CARMINELLIJU čitamo prvič 
l/eta/ 1615., da je bil lekarnar v Celju, oženjen 
z Elizabeto, hčerko celjskega meščana Jakoba

1629/30

Začenši s poslovnim letom 1629/30 se je 
zvišala županova plača od letnih 50 na 100 
gld. Novost je tudi, da so 1630. leta prvič pre-
jeli plačo in sicer po letnih 25 gld tile notranji 
svetniki: Miha Hardtmann, Jurij Vidič, Anton 
Rosenberger, Janez Schifflinger, Melhior Fo-
rest, Gregor Kunstelj, Andrej Strobel j in Janez 
Krst/nik/ Vrbec.107 Poslej je to reden letni iz-
datek.

Z letom 1630 se zviša plača tudi mestnemu 
blagajniku na letnih 75 gld, dočim ima pod- 
blagajnik 16 gld. Prej sta dobivala oba skupaj 
le 56 gld.108

Mestni pisar Miha Zurler je imel do vključno 
1629. leta 364 gld letne plače. S 1630. letom 
je novi mestni pisar /postal/ Ludovik Agnellati 
(pisano tudi Angellati).109

Druge plače so ostale neizpremenjene. Tako 
je imel mestni sluga letnih 24 gld /plače/.110

/Dne/ 10. febr/uarja/ 1630. je umrl v Gor-
njem gradu škof Tomaž Hren.111

/Dne/ 26. sept/embra/ 1629. obglavi rabelj 
nekega Hrvata, 20. aprila 1630. pa obesi neko 
Svedrovko in njenega tovariša.112

107 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 42, Knjiga izdatkov 1629, fol. 16; 
ib., škatla 42, Knjiga izdatkov 1630, fol; 16-16'.

108 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 42, Knjiga izdatkov 1 629, fol. 1 7; 
ib., škatla 42, Knjiga izdatkov 1630, fol. 17.

109 * ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 42, Knjiga izdatkov 1629, fol. 18; 
ib., škatla 42, Knjiga izdatkov 1630, fol. 18.

110 * ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 42, Knjiga izdatkov 1629, fol. 26, 
26'; ib., škatla 42, Knjiga izdatkov 1 630, fol. 26.

111 * Josip Gruden, Zgodovina slovenskega naroda, Ljubljana 1910— 
1916, str. 870. Po Grudnu naj bi umrl že leta 1 625.

112 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 42, Knjiga izdatkov 1629, fol. 124'; 
ib., škatla 42, Knjiga izdatkov 1630, fol. 124.



132

77. Smrt na vislicah.

Khirchammerja, Id je poročil hčer ljubljanske-
ga mestnega sodnika in poštarja Franca Le- 
berwursta.601 V Ljubljani se je Carminelli nase-
lil menda 1618.1/eta/ in sicer v Leberwurstovo 
hišo (danes hiša Glasbene Matice, Gosposka 
ul/ica/ 8), od katere je 9. okt/obra/ 1618. plačal 
18 gld hišnega davka za obdobje 1616-18. Od 
/leta/ 1622 dalje, ko je zadobil meščanstvo ob 
plačilu takse 30 gld,602 se v d/avčnih/ k/njigah/ 
izrecno beleži kot lastnik te hiše. Zanimivo je, 
da je plačeval trgovski davek samo do vključno 
1622.1/eta/. Za to leto se je ohranila pobotnica 
za 16 gld,603 za kolikor je prodal mestni pisarni 
rdečega voska in smole (Rauch). Umrl je 1630. 
ali 1631. 1/eta/, ker se 1/eta/ 1631. ne beleži več 
med plačanimi notranjimi svetniki in tudi hi-
ša preide s tem letom v last Luke Merjasca.

601 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjigo 23, 1615, foi. 13, 16, 32, 63, 90, 
166, 172, 180, 202.

602 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 35, Knjiga prihodkov 1622, fol.
112.

603 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 36, 1622, pobotnica št. XVII, fol. 
210 (Horatio Carminelli Appothecker).

604 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Lay-
bach 1689, XI. knjiga, str. 451.

605 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Lay-
bach 1689, XI. knjiga, str. 622.

606 Anton von Globočnik, Der Adel in Krain, v: MMK 12, 1899, str. 

52.
607 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Lay-

bach 1689, XI. knjiga, str. 700.
608 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Lay-

bach 1689, IX. knjiga, str. 119.

Po Valvasorju604 je dobil Horacij Carminel-
li 1/eta/ 1630 grad Ponoviče, katerega pozneje 
prevzamejo baroni Paradeiserji, za njimi pa 
baron Karel Wizenstein. Istega leta pride Car-
minelli za kratek čas v posest poznejšega Val-
vasorjevega gradu Bogenšperlc, na katerem je 
imel hipoteko.605

Globočnik606 piše, da so bili Carminelliji 
poplemeniteni šele 1660. 1/eta/, vendar je ver-
jetno, da je dosegel plemstvo že župan Carmi-
nelli, ker je njegov županski grb pri Valvasor-
ju607 enak plemiškemu grbu Carminellijev:608 
na štiridelnem ščitu v gornjem levem in spo-
dnjem desnem voglu ptica, v ostalih dveh vo-
glih pa po tri petolcrake zvezde.

Iz zapiskov so nam znani trije Horacijevi in 
Elizabetini otroci. Starejši je bil Janez Krstnik, 
lei je študiral na Dunaju - magistrat mu je na 
seji v poned/eljek/, 18. sept/embra/ 1634. vo- 
tiral 40 ren/skih/ gld za njemu posvečeno tezo
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za dosego »grada magisterii« — je postal doktor 
obojega prava in leta 1651. kot registrator pri 
notranjeavstrijski vladi poslal ljubljanskemu 
magistratu vabilo na svojo poroko. Magistrat 
mu je sklenil kot poročni dar pokloniti 20 dr-
žavnih tolarjev, ld mu jih bo izročil gospod 
Miha Lauša.609 Isti se omenja tudi v poznejših 
s/ejnih/ z/apisnikih/, tako še 1/eta/ 1662. L/eta/ 
1660. je uradnik pri vladi v Gradcu.

France se je rodil v Ljubljani, 15. sept/em-
bra/ 1619.610 Po očetovi smrti je bil Carminel- 
lijevim otrokom skrbnik vrvar Marko Benko-
vič. Proti temu se je 17-letni dečko 1/eta/ 1636. 
pritožil pri magistratu, da slabo z njim ravna 
in da se v petih letih ni nič drugega naučil kot 
grobega pletenja (Ross strigkhen). Zato naj uka-
že Benkoviču, da ga pošlje na pošten kraj, kjer 
bi se kaj naučil. Magistrat je sklenil Benkoviču 
strogo ukazati, da mora prosilca, svojega sre-
dnjega varovanca dati v pošten kraj, kjer se bo 
izvežbal v pisanju, ali pa ga s primerno popo-
tnico poslati k bratu na Dunaj.611

JANEZ CORNIAN (pisan tudi Cornion) je 
bil sprejet za meščana 1606. s tem, da v 14 
dneh predloži svoje listine (Khundtschaften),612 
Plačal je 50 gld pristojbine v dveh obrokih.613 
Mesec dni prej - drugo nedeljo v jan/uarju/ - se 
je poročil z Marjeto, vdovo po Jerneju Frajthof- 
niku,614 ld je zapustil nekdanjo Frankovičevo 
hišo v današnji Čevljarski ulici (sedaj Naglaso- 
va hiša Novi trg 6 oz/iroma/ Čevljarska ul/ica/ 
4, nastala iz prvotnih treh ali celo štirih hiš). 
Frajthofnikova hiša je bila tedaj ločena in je 
stala tik današnje št. 2 v Čevljarski ulici. Za to 
hišo, v kateri je imel Cornian svojo trgovino 
- plačeval je do 30 gld obrtnega davka - se je 
vodil, kot že običajno, hud spor med dediči.615

Cornianov pastorek Abraham Frajthofnik je 
delal staršem in magistratu hude preglavice. 
Potepal se je po mestu, delal razne hudobije, 
škodo in dolgove. Na hrani je bil pri Janezu

ZAL, LJU 488, Cod. I, knjigo 27, 1651, fol. 221 (17. oktober). 
NŠAL, Krstna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, četrta knjiga (1621- 
1626), fol. 239-240.
ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 35 (8. februar).

2 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 19, 1606, fol. 108.
3 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 18, Knjiga prihodkov 1606, fol. 

61 82~82'-
Pri poroki so bili za pričo Jurij Unger, Martin Nauman in Janez 
Lipec.

615 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 19, 1605-06, fol. 22, 200, 201,208, 

223, 226, 230, 240.
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Dražniku, kjer je napravil 60 gld dolga. Prosil 
je magistrat naj ukaže materi, da mu iz očeto-
ve zapuščine izplača 400 gld. Magistrat ni do-
volil, da bi se plačali dolgovi, ld jih je napravil 
brez njegovega znanja in odobrenja. Prizna se 
mu le 25 gld, da bo lahko šel v tujino v pošteno 
službo. Fant je bil nepopustljiv. Nazadnje so ga 
vtaknili v zapor na Trančo. Od tod je prosil, naj 
ga izpuste in ukažejo očimu in materi, da mu iz 
očetove zapuščine izplačata nekaj nemških gld 
za popotnico, da bo lahko odšel iz Ljubljane 
in stopil v pošteno službo. Nato so ga spustili 
s Tranče in^ga poklicali na rotovž pred zbrani 
magistrat. Županski upravitelj Taller ga je za 
neposlušnost ostro pokaral. Abraham je moral 
svojega očima pred zbranim svetom prositi za 
odpuščanje. Trije svetniki so šli z njim domov 
k materi iri je moral še njo prositi oproščenja. 
Nato je magistrat sklenil, da mora za tri do šti-
ri leta v tujino v pošteno službo. Mati naj mu 
da 20 gld za eno obleko in 5 gld za popotnico. 
To je bilo v petek, 18. sept/embra/ 1609. V pe-
tek, 9. okt/obra/ pa je mestni svet razpravljal 
o Abrahamovi prošnji, naj se mu da 100 kron 
za potne stroške in plačajo dolgovi. Magistrat 
je sklenil, naj ga sodnik takoj aretira in vtakne 
na Trančo, dokler ne bo dovolj ponižen, potem 
naj se mu da dovoljenih 25 gld in spravi čim- 
prej s Tranče in ven iz mesta.616

616 ZAL, UU488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 75, 96, 127; ib., knjiga 
21, 1609,fol. 119, 123,124, 127, 132.

617 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 23.
618 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 103.

Abraham pa se tudi naslednja tri leta ni 
ganil iz Ljubljane. /Dne/ 10. febr/uarja/ 1612. 
pravi, da hoče k svojemu svaku Tomažu Ro- 
tenhoferju v Novo mesto, zato mu naj dado 
popotnico. Magistrat ga je ostro pokaral, ker 
ni držal nobene, ne ustne ne pisne obljube, 
marveč se tu brez dela potepa in pohajkuje 
ter pod raznimi pretvezami zapravlja denar iz 
očetove dediščine. Če ne stopi v treh dneh v 
pošteno službo, bodo napeli druge strune. Tak 
nalog se izda mestnemu sodniku.617 V poned/e- 
ljek/, 9. jul/ija/ 1612 sili magistrat Abrahama 
Frajthofnika, naj pove, ali se misli ustanovi-
ti in oženiti, potem bo z njim naprej razpra-
vljal.618 Obenem je naročil Cornianu in ženi, 
naj položita skrbniške račune, kar sta ta dva 
tudi storila, vendar so se ti računi proverili
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šele 1615. leta.619 Takih sporov med pastor-
ki in očimi ter skrbniki in varovanci mrgoli v 
mest/nih/ sodnih zapisnikih. Cornian in že-
na sta imela še naslednjega 1616. leta spor o 
dediščini z Abrahamom in njegovima dvema 
sestrama. Abraham je dobil še očetove obleke 
in orožje, zahteval je pa pri nadaljnji delitvi 
prednost pred sestrama, rekoč: »V Ljubljani se 
je vedno spoštoval red, da imajo sinovi pred-
nost pred hčerami in da morajo po očetu kaj 
več podedovati.« Cornian: »Res je, to pa velja 
le za tiste, ld so pridni, domačni in se obna-
šajo kot se spodobi. Abraham pa se je zmeraj 
kazal nedomačnega in sramotno pognal očeto-
vo dediščino. Če mu priznajo še kak višek bo 
gotovo z njim napravil prav tako.« Magistrat 
pa mu je vseeno prisodil 400 ren/skih/ gld več 
kot sestrama. Denar se naloži pri deželnih sta-
novih, njemu pa izplačujejo le obresti. Glavni-
co ne bo smel dvigniti pred tremi leti. Dolžno 
pismo bo imel spravljen magistrat.620 Poslej ni 
več govora o Abrahamu v sodnih zapisnikih, 
pač zato, ker manjkajo do 1634. leta.

Na sv. Jakoba dan 1608. l/eta/ je bil Janez 
Cornian izvoljen v zunanji svet. V septembru 
istega leta je imel hud incident z mestnim bla-
gajnikom Jožefom Mohorčičem, ld ga je sicer 
le-ta izval, kjer pa je tudi Cornian pokazal vso 
svojo nebrzdano jezo.621 Cornian je zunanji 
svetnik v 1/etih/ 1609. in 1612. L/eta/ 1615., 
ko je bil tudi član zunanjega sveta, je imel spo-
pad z mestnim sodnikom Jurijem Vidičem. Le-
ta je na mestni seji v petek, 24. julija 1615. 
poročal o zadevi takole: »Preteklo soboto na 
tedenskem sejmu se je Cornian sprl zastran 
tovornine z nekim kmetom, podložnikom 
šentviške župnije. Pri tem je kmeta udaril. Na 
kmetovo pritožbo ga je hotel sodnik kaznovati 
in spraviti v zapor, Cornian pa se je uprl, češ 
da sodnik ne more zapirati meščana ob teden-
skem sejmu. Pri tem je izrekel več drugih ne-
skromnih besed.« »Cornian prizna, da je dal 
kmetu zaušnico, toda ne od zadaj, marveč od 
spredaj. Sodnika pa se to čisto nič ne tiče, ker 
bo lcmet že vedel, kje naj Corniana išče. Zdaj 
gre le za to, če je gospod sodnik smel Cornia-

6,9 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 112, 122, 132, 149; 

ib., knjiga 23, 1615, fol. 6, 35, 107.
“° ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 140, 234.

Več pri Mohorčiču.
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na kot kako navadno osebo citirati in ga celo 
hoteti spraviti v zapor. Če se pogleda v mestni 
red, tam ne stoji, da bi smel tak proces ab exe- 
cutione podvzeti proti meščanu. Preden se kaj 
takega ukrene, bi se morale zaslišati stranke. 
In če bi se našlo, da je zaslužil Cornian kazen, 
je vendar zadostno naseljen v Ljubljani, da se 
ne more izmakniti. Tudi se ni tako hudo pre-
grešil proti g/ospodu/ sodniku, marveč se je le 
držal meščanske pravice, da meščan ne sme bi-
ti citiran ob tedenskih sejmih, še manj pa biti 
odveden v zapor.« Sodnik je hotel Corniana 
odpeljati s stražo iz njegove hiše, kar je ne-
dopustno napram poštenemu meščanu. - Me-
stni svet je nato sklenil, da postaneta sodnik 
in Cornian spet dobra prijatelja, Cornian pa 
pojde za svojo neposlušnost in surovost za tri 
dni v zapor.622

622 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 134.
623 # Kupna pogodba je bila izdana šele 27. marca 1620.
624 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 45.
625 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 76, 101, 136.

V drugi polovici 1616. leta je bil Cornian 
izvoljen v notranji svet, kjer ga najdemo tu-
di 1634., 1635. in 1636. leta ter verjetno tudi 
vmes. V letih 1629 in 1630 je bil izvoljen za 
mestnega sodnika.

L/eta/ 1619 je kupil Stettnerjevo hišo, ld je 
stala tik današnje številke 1 v Čevljarski ulici 
in je bila podrta pred prvo svetovno vojno. V 
tej hiši, za katero je prvič plačal hišni davek 
9. jan/uarja/ 1619.,623 je imel trgovino, za kate-
ro je plačeval 20-60 gld letnega davka. L/eta/ 
1623. se v davčnih knjiga navaja Cornianova 
pristava v Gradišču, kjer je imel delavnico vr- 
var Anton Grošelj, od 1640-42 pa pristava Ja-
neza Corniana pred Špitalskimi vrati, danes 
Šelenburgova ul/ica/ 5.

Cornian je med drugim trgoval tudi z Reko. 
Tam mu je ostal trgovec Peter Gautsch dolžan 
618 gld 30 kr za jeklo. Ko ga je Cornian trikrat 
brezuspešno terjal, je mestni svet na njegovo 
prošnjo sklenil v petek, 15. febr/uarja/ 1636. 
pisati sodniku in občini na Reko. Če ne bo 
pomagalo, se bodo vzele v premislek represa-
lije.624 To leto, ld je bilo za Corniana skrajno 
neprijetno, se imenuje že druga njegova žena 
Ivana Honorata, Koppenjagerjeva vdova.625 Bil 
je tedaj Cornian notranji svetnik.

V maju 1636. je izbruhnila njegova afera z



manjvrednimi poljskimi zlatniki.626 Na seji v 
petek, 16. maja627 je poročal župan Krištof Ot-
to, da so ga deželni stanovi na lontovžu ostro 
prijemali zaradi teh manj vrednih zlatnikov, 
ki so bili vtihotapljeni v deželo, in mu naloži-
li, da morajo biti krivci temeljito kaznovani. 
Sklenilo se je, da se takoj pokliče na rotovž Ri-
naldo Nicolini, h kateremu je Friderico Alberi-
ci iz Samobora prišel s takimi slabimi kovanci 
in jih potem na posebnem konju prinesel h go-
spodu Cornianu. Nicolini pa ni hotel priznati 
resnice. Zato so ga vtaknili v Vicedomski stolp. 
G/ospodu/ Cornianu, ld je s takim denarjem 
okužil deželo, je bilo pod kaznijo 500 zlatih 
dukatov ukazano, da pride na rotovž. Ta pa se 
se je oprostil s slabim zdravjem. Zato so posla-
li na dom pismeni ukaz, da mora čimprej pod 
kaznijo 500 zlatih dukatov po pravici izpove-
dati, koliko manjvrednih poljskih zlatnikov si 
je dal prinesti iz Samobora, po čem jih je ku-
pil, kdo je glavni krivec, da so ti zlatniki prišli 
v deželo, da jih mora vse zopet zamenjati in 
v 14 dneh deponirati na rotovžu, med tem pa 
se podati v običajni zapor in čakati nadaljnih 
ukrepov.

Cornian se je proti temu ukazu pritožil pri 
vicedomu in se skliceval na mestnega sodnika 
in zlatarja Janeza Henrika Widerkherja, češ 
da je ta zlatnike preizkusil in mu dovolil, da 
jih spravi v promet.628 Cornian ni šel v zapor 
in je zavlačeval konfrontacijo z Widerkherjem 
do petka, 6. junija. Tedaj je izpovedal takole: 
»Z gospodom banom v Slovenski deželi (Herr 
Barin in windischen Lanndt) je sklenil pogodbo 
za 1600 ren/skih/ gld. Cornian je tedaj hotel iz-
ročiti poljske zlatnike bratrancu Krištofu Cor-
nianu, ta pa jih tedaj ni hotel sprejeti, marveč 
je prinesel en vzorec v Ljubljano in ga pokazal 
Widerkherju, ki ga je kot strokovnjak preiskal, 
spoznal za dobrega in dovolil, da se izda v pro-
met. Zato ga boli, da se mu očita crimen falsi. 
Tega denarja ni prinesel zase v deželo in hoče 
tudi predložiti grofovo potrdilo, da so mu bili 
zlatniki izplačani po 2 ren/ska/ goldinarja za 
kos«.

Sodnik Widerkher pa je izpovedal: »Pred

12. Pečat sodnika Janeza Friderika 
Widerkherja (1646j.

626

627

628

V s/ejnih/ z/apisnikih/ se imenujejo vier und zweinziger, pa tudi 
zloti (Slotti).
ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 117.
ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 118 (19. maj).
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približno štirimi meseci mu je Cornianov bra-
tranec Krištof Cornian629 predložil več štiriin- 
dvajsetakov, med katerimi je bilo precej nepri-
stnih. Widerkher jih je sicer videl in dejal, da 
bi imel »avantaggio«, če bi kovance stopil in jih 
dal preizkusiti. Cornianu je dvakrat prepove-
dal izdajati kovance, ko so mu prišli pred oči 
manj vsebujoči zlatniki (Slotta), Cornian jih 
je pa vseeno razpečeval in dal denar raztopiti, 
kar pač ni za trgovca. Prav tako je izjavil na 
rotovžu, da je tako dobil z Gradu. Nikoli ni 
Cornian izrecno dovolil razpečevati teh zlatni-
kov, vendar ga ne dolži naravnost ponarejanja. 
Pač pa je res, da je Cornian poplavil deželo s 
temi zlatniki. Ljudje pravijo, da jih je za kakih 
4000 ren/skih/ gld«.

629 Krištof Cornian je 1641. leta plačal 6 gld obrtnega davka v Benči- 
čevi hiši (sedaj Židovska ul/ica/ 3).

630 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 142-144.
631 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 147 (12. junij).

Cornian: »Izgovor s pretopitvijo denarja ne 
drži, ker denar ni bil prinešen za to, marveč 
da se spravi v promet. Po prepovedi ni Cor-
nian izdal nobenega kosa, temveč je vse po-
slal na Koroško. Pripravljen je vsem te zlote 
zopet zamenjati. Sam je bil primoran sprejeti 
od bana zlote po 2 ren/ska/ goldinarja za kos 
za poravnavo svoje terjatve«. - Mestni svet je 
potrdil svoj sklep z dne 16. maja, ker Cornian 
ne more zanikati, da je navzlic prepovedi izda-
jal manjvsebujoče poljske štiriindvajsetake in 
jih dal delno pretopiti. Dokler ne izpolni ma- 
gistratovega odloka, mora ostati na rotovžu v 
arestu. Cornian apelira. Sklep: Priziv ni dopu-
sten. Cornian prijavi pritožbo.630

Vicedom grof Portia se je zavzel za Cornia- 
na, češ, da je dal za poljske zlote dober denar, 
da je navedel tistega, ki mu jih je izročil, in jih 
je pripravljen tudi zamenjati. Nato je mestni 
svet takoj naslednji dan po vicedomovi inter-
venciji sklenil, da se Cornianova kazen ome-
ji na 500 ren/skih/ gld, ld bodo šli za mestne 
utrdbe. Ta sldep so takoj po seji šli sporočiti 
vicedomu župan, svetnik Ciriani in mestni pi-
sar. Vicedom je dejal, da bo takoj poslal Corni- 
ana in izid sporočil županu.631

Cornian se je izmikal plačilu in se skrival za 
vicedoma. Magistrat se je sklenil pritožiti pri 
cesarju, ker se mu hoče na ta način vzeti sodna



instanca proti lastnim meščanom.632 V četrtek, 
26. jun/ija/633 pa je Cornian vendarle nekoli-
ko popustil. Ni sicer priznal svoje krivde glede 
poljskih zlatnikov, ker jih je prejel od hrvaške-
ga bana {bann in Crobathen) kot dobre, kakor 
potrjuje predložen dokaz, tudi jih je prej poka-
zal mestnemu sodniku, ki jih je spoznal za do-
bre. Pač pa prosi mestni svet, naj mu oprosti, 
da ni prišel na rotovž, čemur je največ krivo 
njegovo telesno nerazpoloženje, ter prosi svet, 
naj se zavzame zanj. Sldep: Cornian se mora 
jutri, če bo prilika, če ne pa čez en teden, poja-
viti osebno pred celotnim mestnim svetom in 
obrazložiti svojo zadevo. Potem se bo nadalje 
sklepalo.

Tako se je tudi zgodilo. V petek, 27. jun/i-
ja/ 1636.634 je Cornian trdil enako kot prej, da 
ni ničesar zakrvil, opravičil se je le za nepo-
slušnost napram mestnemu svetu, ld pa ji je 
kriva njegova dolgotrajna bolezen. Župan ga 
je v imenu sveta, ld je tudi ostal na svojem 
stališču, pokaral v glavnem zato, ker ni priznal 
sveta za svojo pravo inštanco in se zatekel k 
vicedomu. Navzlic temu pa je magistrat glede 
kazni, ld si jo pridržuje, pripravljen čakati tri 
ali štiri tedne do končnega izida afere s polj-
skimi kovanci.

O tem izidu ne stoji v sodnih zapisnildh no-
bene besede več, pač pa se v petek, 18. jul/ija/ 
1636. Cornian po daljšem presledku prvič zo-
pet udeleži seje kot notranji svetnik.

Štiri leta poprej je Cornian v avguštinsld 
(sedaj frančiškanski) cerkvi kupil kapelo sv. 
Janeza Evangelista, Janeza Krstnika, Sebastija-
na in Roka, jo okrasil z lepim novim oltarjem, 
oskrbel pozlačen kelih, mašna oblačila, prte, 
medeninaste svečnike in vse, kar zraven spa-
da, ter daroval 1000 ren/skih/ gld avguštincem. 
Od tega denarja so za 600 ren/skih/ gld kupili 
mlin, imenovan »Na vagi« {auf der Wag). Cor-
nian se je odločil, da se morata brati zanj dve 
maši na teden, dolder stoji avguštinska cerkev 
in njihov samostan. Na Cornianov smrtni dan 
se bo pri njegovem oltarju opravila vsako leto 
ena peta in dve tihi maši, na kar bo prior raz-
delil med reveže 120 hlebčkov kruha.635

ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 170-171 (20. junij).
633 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 173-174.
634 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 178-179.
635 ZAL, UU 333, Listine, listina 1632, december 1., Ljubljana.
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1630/31

V avg/ustu/ 1630. /leta/ usmrti rabelj iz Št. 
Vida na Koroškem na kolesu Andreja Kališa in 
obesi Gašperja Pečarja.1’3

Sredi junija 1631. /leta/ je rabelj obglavil se-
stro neke Fikovke, 18. jul/ija/ 1631. je odsekal 
glavo neki Kerlovki iz Udmata in obesil Matev-
ža Lasiča.”4

/Dne/ 5. febr/uarja/ 1631. /leta/ je prispela 
v Ljubljano z ladjo iz Vrhnike nevesta kralja 
Ferdinanda”5 infantinja Marija Ana, hči Fili-
pa III. Španskega. Spremljal jo je iz Španije 
preko Trsta nadvojvoda Leopold.116 Za njeno 
doto je podarila kranjska dežela 17.000 gld, 
za spremstvo pa postavila 100 konj, od kate-
rih /jih/ je dala Ljubljana dvajset. Kraljična je 
izstopila v Trnovem, ker bi bil zaradi povodnji 
pristanek v mestu nevaren. Tu so jo sprejela 
deželna oblastva, duhovščina in več vitezov. 
Dvema stotnijama konjenikov je načeloval 
križarski komtur pl. Händel. Mestna straža 
pod poveljstvom mestnega glavarja Janeza 
Krst/nika/ Vrbca je tvorila špalir od Nemških 
vrat do Škofije. Nadvojvoda Leopold je jezdil 
pred nevestinim vozom. V imenu magistrata 
je infantinjo pozdravil ograjni odvetnik Janez 
Bučar (Putscher). Nato je bila infantinja pod 
baldahinom spremljana do stolnice, kjer sta se 
magistrat in spremljajoča konjenica ustavila. S 
tem je bila ceremonija zaključena.117

Cornian je umrl menda 1642. leta. Njego-
va vdova Ivana Honorata pa je leta 1651. še 
živela.636

Župan  Jurij  Vidi č
Sodn ik  Jan ez  Corn ian

1630/31

Tudi pri Valvasorju.

K/njigi/ i/zdatkov/ za 1/eti/ 1628 in 1629 po-
trdijo 10. sept/embra/ 1630. računski komisar-
ji, med njimi župan Vidič in sodnik Cornian.

Plačilne naloge v tej poslovni dobi podpisu-
je župan Vidič.

/Dne/ 25. nov/embra/ 1630. in 6. jul/ija/ 
1631. je za pričo pri dveh porokah v Šenldavžu 
»Georgius Widizh Consul«.637

Pobotnica z dne 26. decembra 1630.638 z la-
stnoročnim podpisom mestnega sodnika Jane-
za Corniana potrjuje, da mu je m/estni/ blagaj-
nik vrnil 66 gld 12 kr, ki jih je Cornian izdal 
krvniku Wolfu.

/Dne/ 7. in 14. jun/ija/ ter 9. jul/ija/ 1631. 
sta bila na seji deželnega zbora ljubljanski žu-
pan Jurij Vidič (Widitsch) in mestni sodnik Ja-
nez Cornian,639 1 0. jul/ija/ 1631. pa sam župan 
Jurij Vidič.640

1,3 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 42, Knjiga izdatkov 1630, fol. 124'. 
* Rabelj s Koroške je za opravljeno delo 26. oktobra 1630 prejel 
66 gld 12 kr.

114 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 43, Knjiga izdatkov 1 631, fol. 132.
115 * Bodoči cesar Ferdinand lil. (1637-1657).
116 * V tem primeru imamo dva Leopolda kot potencialna kandidata 

za spremstvo infantinje Marije Ane. Prvi možni kandidat je Fer-
dinandov brat - Leopold Viljem, drugi pa njun stric Leopold V. iz 
Tirolske (f 1632).

117 August Dimitz, Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis auf das 
Jahr 1813, III. Theil, Laibach 1875, str. 406; Johann Weikhard 
Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Laybach 1689, XV. 
knjiga, str. 591.

636 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 27, 1651, fol. 27.
637 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, prva knjiga (1605- 

1632), fol. 164, 169.
638 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 43, 1630, pobotnica št. 12, fol. 229 

(26. december).
639 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 889, Zapisniki deželne-

ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1 622-1 633], knjiga 
15, fol. 542', 547, 550.

640 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 889, Zapisniki deželne-
ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1622-1633], knjiga 
15, fol. 552.
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Župan  Andre j Strob elj  (Strobl )
Sodnik  Fortu nat  Juka t

1631/32

L/eta/ 1631. so se uprli davčnemu vijaku 
kmetje na Kočevskem, v Kostelu, pri Metli-
ki in Črnomlju, kakor tudi podložniki grofov 
Thurna, Lantierija, Kisla in Petazzija.118

/Dne/ 2. apr/ila/ 1631. so se zbrali pri viš-
jem mestnem blagajniku Marku Vicu (Wütz) 
upravitelj županstva Andrej Strobelj, mestni 
sodnik Janez Cornian, Janez Schifflinger, Lu- 
dovik Agnellati, Jurij Pruner in nižji blagajnik 
Matija Feichtinger ter so se z navzočim stavbe-
nikom Francescom Bondijem (Bondio) dogo-
vorili zastran Tranče, da bo vse podrl, izvedel 
delo in plačal delavce. Ljudi in dovoz plača po-
sebej mestna blagajna. Zato prejme stavbenik 
od mesta 500 gld in 1 tovor rdečega terana. 
Dne 5. apr/ila/ je blagajnik izročil Francescu 
aro 12 kron (=24 gld). K delu se je pristopilo 
takoj. Nova zgradba (Neugebau)1'9 je bila do-
delana do srede novembra.

Po Valv/asorju/120 je 7. jul/ija/ 1631. spet po-
gorel avguštinski samostan, po Jelovšku12' /pa/ 
je to bilo 4. jul/ija/.

Na prošnjo avguštincev je mesto skleni-
lo/dne/ 14. jul/ija/ 1631. podariti jim 10.000 
strešnikov za popravo in zidavo njihovega po-
gorelega samostana.'22 Samostan in cerkev so 
postopno dozidavali do 1663. l/eta/ in še celo 
pozneje.

1631/32

Pri Valv/asorju/ ista (Stropel).

Andrej Strobl podpisuje plačilne naloge v 
tej dobi kot župan in prejme župansko plačo 
100 gld.64’

Davčno knjigo za 1630. 1/eto/ so 19. 
sept/embra/ 1631. overovili računski komisarji, 
med temi upravnik županstva Jan/ez/ Krst/nik/ 
Vrbec in mestni sodnik Fortunat Jukhat.642

Deželnozborske seje 23. jan/uarja/ in 11. fe- 
br/uarja/ se udeleži župan Andrej Strobl.643

ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 44, Knjiga izdatkov 1632, fol. 16.
642 ZAL, UU 488, Cod. XVII, škatla 433, knjiga 14, Davčna knjiga 

1630, fol. 131-131'.
3 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 889, Zapisniki deželne-

ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1622-1633], knjiga 
15, fol. 572, 579.

L/eta/ 1632. je bil zopet požar v Ljubija-

118 August Dimitz, Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis auf das 
Jahr 1813, III. Theil, Laibach 1875, str. 407.

119 (556) Vrhovec si ni znal razložiti naziva »Neugebäu« za Trančo. 
Glej: Ivan Vrhovec, Die wohllöbl. landesfürstl. Hauptstadt Laibach, 
Laibach 1886, str. 73.

120 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Lay-

bach 1689, XI. knjiga, str. 720.
121 Anton Jellouschek, Die Lapidar-Denkmäler in Laibach, v: MHVK 

1850, str. 15.
122 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 43, Knjiga izdatkov 1631, fol. 38 

(* decembra 1631 so dobili strešnike v vrednosti 53 gld 20 kr); ib., 
škatla 43, 1631, pobotnica št. 49, fol. 120-121' (* julijski sklep o 
podaritvi 10.000 strešnikov za popravilo pogorelega samostana).

123 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Lay-
bach 1689, XI. knjiga, str. 720.
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1632/33 in 
1633/34

/Dne/ 17. marca 1633. usmrti rabelj dve 
osebi, 27. apr/ila/ 1633. neko žensko iz Smle-
dnika,124 29. apr/ila/ 1634. /pa/ obglavi neko 
žensko iz Vrha (Werach ?).125

124 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 44, Knjiga izdatkov 1633, fol. 
143.

125 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 45, Knjiga izdatkov 1634, fol. 
136.

126 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Lay-
bach 1689, XI. knjiga, str. 720.

127 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 44, Knjiga izdatkov 1633, fol. 
104.

128 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 45, Knjiga izdatkov 1634, fol. 104— 
110.

129 * ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 25, 1634, fol. 13.
130 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1634, fol. 68'-69.
131 * Leta 1634 je Ljubljano obiskal poljski kralj Vladislav IV. (1632— 

1648).

Ko so l/eta/ 1633. kopali temelje za mestno 
gostilno na Ajdovščini, so našli krsto pogan-
ske deklice.126

Za mestno gostilno, ld je stala na prostoru 
pred sedanjo kavarno Evropo, in za oba stol-
pa »za zidom« (danes Cankarjevo nabrežje) 
je l/eta/ 1633. mesto izdalo 963 gld 49 kr in 
porabilo 52.620 zidakov.127 L/eta/ 1634. se je 
nadaljevala zidava in urejanje mestne gostil-
ne, gradil se je mestni zid ob vodi na Starem 
trgu, tlakovalo sejmišče in trg pred lontovžem, 
popravljala so se Pisana vrata.128

V poned/eljek/, 23. jan/uarja/ 1634. je skle-
nil mestni svet, da bo poslej mestna pravda 
vsak prvi in tretji ponedeljek v postu. To se 
objavi dvakrat z bobnom.129

/Mestni/ s/ejni/ z/apisnik/ v petek, 28. apr/i-
la/ 1634.:130 Gospod Marko Vic, mestni so-
dnik, prosi, da se mu izplača znesek 20 gld 10 
kr, ld jih je za prihod kralja /Vladislava IV/ iz 
Poljske131 semkaj potrošil po gostilnah in dru-

/Dne/ 23. maja 1632.644 sta priči pri porold 
Jerneja Skarpe (Scarpa) z vdovo Heleno Fer-
jančič (Ferianzhizhin) Andrej »Strobl Consul« 
in Gašper Kušlan.

Župan  Andrej  Stro bel j (Strobl ) 
Sodn ik  Marko  Vic  (Witz , Wütz )

1632/33 in  
1633/34

Tudi pri Valv/asorju/.

Med računsldmi komisarji, ld so 25. okt/ob-
ra/ 1632. potrdili davčno knjigo za 1/eto/ 1631. 
sta Jan/ez/ Krst/nik/ Vrbec kot upravitelj žu-
panstva in Marx Wütz kot mestni sodnik.

/Dne/ 13. jun/ija/ 1633. prejme Andrej 
Strobl 100 gld kot svojo župansko plačo, 15. 
maja 1634. pa zopet 100 gld za poslovno leto 
1633/34.645

/Dne/ 24. januarja, 4. februarja, 28. julija 
1633. ter 10. jan/uarja/ 1634. (in še večkrat) se 
udeležita sej deželnega zbora župan Strobl in 
mestni sodnik Marko Viz.646

/Dne/ 9. jan/uarja/ 1633. sta pri poroki Jer-
neja Boltnerja z Judito Belčič za priči župan 
(consul) Andrej Strobl in špitalski mojster 
Gregor Kunstelj (Cunstl), 11. januarja 1633. 
pri porold Jurija Ernesta Jöriga z Ano Rothai- 
ser g/ospod/ Andrej Strobl in »Marcus Wiz Ju-
dex«, 16. avg/usta/ 1633. pa pri porold Pavla 
Fischerja z vdovo Inilatti (Agnellati ?) Janez 
Drumljic in »Judex Witz«.

S pobotnico z dne 28. aprila 1634. potrjuje 
mestni sodnik Marko Wütz prejem 20 gld 10 
kr, katere je izdal po gostilnah in drugod za 
nastavitev in pogostitev 28 vojakov Drinerje- 
vega polka iz Gradiške ob »prihodu kralja iz 
Poljske«.647

MARKO VIC GLINŠKI (Marx Witz/Wütz zu 
Gleiniz) je bil sin krojača Jurija Vica, ki se pr-

644 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, druga knjiga (1 632- 

1651), fol. 3.
645 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 45, Knjiga izdatkov 1634, fol. 16.
646 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 889, Zapisniki deželne-

ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1622-1633], knjiga 
15, fol. 594', 599, 622', 634'.

647 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1634, fol. 68 (28. april 1634); ib., 
Cod. XIII, škatla 45, 1634, pobotnica št. 48, fol. 75. 
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vič imenuje v m/estnih/ s/ejnih/ z/apisnikih/ 3. 
marca 1570. l/eta/,648 ko je bil sprejet za mešča-
na. Bil je priseljenec, verjetno nemškega poko- 
lenja. V Baslu in Konstanci je že v prvi polovici

648 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjigo 10, 1570, fol. 28.

15. stoletja deloval znameniti slikar iz gornje- 
renske šole Konrad Vitz. Lukančičev rokopis v 
Narodnem muzeju navaja v izvlečku iz mrliške 
knjige, da je bil 20. maja 1580 pokopan v Lju-
bljani pri Sv. Petru steldarski pomočnik Peter 
Wiz iz Karlstadta na Frankovskem, ki mu je 
Gašper Kumperger napravil nemško osmrtno 
pridigo. Več o tem steklarju ne vemo.

Morda je bil steklarjev sin neki Peter Wiz, 
ld se je 30. avgust 1609; poročil v Ljubljani z 
Marjeto, hčerjo Mateja Sarigaja. Temu zakon-
skemu paru se je 26. decembra 1611. rodil sin 
Janez.

Krojač Jurij Vic se je poročil dvakrat. Prvič 
okoli l/eta/ 1568. - še preden je zadobil me-
ščansko pravico - s Heleno Schleskher (Žele-
znikar?, Seliškar?). S Heleno, ali kakor se piše 
včasih v maticah, Alenko, je imel po Lukanči-
ču 5 otrok, najprej sina Marka, poznejšega žu-
pana, ld je bil rojen l/eta/ 1569., nato šele čez 
10 let Caharijo, ki ga je 20. jul/ija/ 1579. krstil 
protestantsld predikant Janez Schweiger. Ca- 
harija je umrl že čez poldrugo leto (14. mar-
ca 1581) in bil pokopan pri Sv. Petru. Mrliško 
pridigo zanj je imel sam slavni Jurij Dalmatin. 
Po skoraj petletnem presledku je dobil Jurij 
Vic zapovrstjo tri hčere: Magdaleno, kršč/eno/
16. febr/uarja/ 1584, Marjeto, kršč/eno/ 15. 
sept/embra/ 1586., in Ano, kršč/eno/ 11. maja 
1589. Prvi dve je krstil predikant Tulščak, sle-
dnjo pa predikant Pyroter.

Alenka je umrla 1589. ali 1590. leta. Nato 
se je Jurij Vic hitro v drugič poročil, in sicer 
z neko Evfrozino. Od nje so v protestantsld 
krstni knjigi (po Lukančiču) zabeleženi tri-
je otroci: Felicitas, kršč/ena/ 31. dec/embra/
1591., Andrej, kršč/en/ 10. okt/obra/ 1593., 
in Janez, kršč/en/ 3. dec/embra/ 1595. Prvo 
je krstil v špitalski cerkvi Marko Kumprecht, 
drugega Pyroter, tretjega pa Jurij Klement v 
stolnici. Kaj je bilo z vsemi temi otroki razen 
naj starejšega, Marka, ni razvidno iz ohranje-
nih zapiskov. Vsekakor so bili vsi krščeni po 
protestantsko, kakor je bil luteran njihov oče. 

god za 28 vojakov Primerjevega polka. Se mu 
ustreže.132

V petek, 9. junija 1634.133 pa je m/estni/bla-
gajnik dobil nalog, da vrne sodniku Vicu 14 
gld 52 kr, izdanih za 50 jezdecev stotnika Ga-
lileja, ld so šli skozi Ljubljano.

Spomladi 1634. /leta/ je izbruhnila kuga v 
Gradcu in drugih okolnih krajih. Mestni svet 
v Ljubljani je zato sklenil v petek, 28. aprila
1634.,134 da je potrebna velika previdnost in 
da se začasno zopet nastavita dva mušketirja, 
/dne/ 3. jul/ija/ 1634.135 pa, da se znova posta-
vijo straže. Razglasiti se mora povsod, da bo 
strogo kaznovan vsak nosač, sel ali tovornik, 
ld bi krenil v Gradec ali posodil konja za tako 
pot.

V poned/eljek/, 3. jul/ija/ 1634.136 je mestni 
svet razpravljal o pritožbi cehovsldh mojstrov 
in ceha čevljarjev proti mestnemu sodniku 
/Marku Vicu/, ld jim je naložil kazen 12 zlatni-
kov in jih vtaknil v stolp, ker niso hoteli spre-
jeti v svoj ceh Matije Žlebnika. Proti Žlebniku 
navajajo več »motives«, zlasti kljubovalnost in 
neposlušnost. Prosijo za oproščenje kazni in 
stolpa. - Sldep: Če polože globo 2 (!) duka-
tov, se izpuste iz stolpa. Ako pa imajo kaj proti 
Žlebniku, naj se to obravnava posebej.

M/estni/ s/ejni/ z/apisnik/ v petek, 21. jul/ 
ija/ 1634.:137 »Jutri bo dal /novi/ gospod župan 
/Krištof Ottho/ naznaniti častiti občini, naj 
pride na sv. Jakoba dan zarana ob 5. uri k 
maši v šenldavško stolnico, nato pa v mestno 
zbornico (rotovž) k volitvi gospoda mestnega 
sodnika in premeni mestnega sveta (mutirung 
des Raths).«

* ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 45, Knjiga izdatkov 1634, fol. 
36.

133 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 25, 1634, fol. 94'.
134 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1634, fol. 69'.
135 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 25, 1634, fol. 114'.
136 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 25, 1634, fol. 113'-114.
137 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1634, fol. 136.
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Grb družine Wiz pl. Wizensteinov 
nad portalom v Križevniški 
ulici (1658).

Da bi bil tudi Marko sin Jurija Vica, krojača, 
za to nimamo neposrednih podatkov. Gotovo 
pa je genealog Lukančič to izvedel od tedaj še 
živečih pl. Wizensteinov. Povrh se mi zdi za-
dosten posredni dokaz, da se krojač Jurij Vic 
navaja l/eta/ 1582. kot krčmar v Križevniški 
ulici, kjer je točil l/eta/ 1597. in pozneje vino 
tudi Marko Vic. Verjetno je, da je umrl l/eta/
1596., nakar je hišo v Križevniški ulici, danes 
zgornji del Zoisove hiše tik št. 10 v Križevn/i- 
ški/ ul/ici/, spadajočo pod križarsko komendo, 
nasledil naj starejši sin Marko.

Le-ta je bil, kakor oče, verjetno dvakrat ože-
njen, razen če smatramo, da je bil njegov prvi 
sin Jurij, roj/en/ 11. jan/uarja/ 1600, nezakon-
ski oz/iroma/ predzakonski s poznejšo ženo Ne-
žo, ali pa je Lukančičev zapisek netočen. Kaj 
je bilo s tem sinom, ld je bil krščen na dedo-
vo ime, ne vemo. V zapisnikih ga ne srečamo 
več. Z Nežo Perkovo, s katero je preživel v 
zakonu polnih 54 let, se je poročil, kakor izha-
ja iz nekega poznejšega zapisnika, l/eta/ 1600, 
najbrž 28. aprila. Neža je bila hči Mihe in Ma-
rije Perko z Vrhnike. Roditi se je morala okoli 
l/eta/ 1580. Oče ji je umrl 25. jan/uarja/ 1586. 
l/eta/ in bil pokopan v Ljubljani pri Sv. Petru. 
Mrliško pridigo je imel predikant Spindler. 
Mater, vdovo Marijo Perko, je 30. jan/uarja/ 
1589. l/eta/ poročil predikant Pyroter v Per-
kovi hiši na Vrhniki z domačinom Gregorjem 
Hlebanjo, poznejšim ljubljanskim mestnim 
sodnikom.

V krstnih knjigah je našel Lukančič zabe-
ležene naslednje Markove otroke iz zakona z 
Nežo Perkovo: 1. Baltazarja, kršč/enega/ 14. 
jan/uarja/ 1609, le-ta je bil pozneje »protonota- 
rius apostolicus« in župnik v Mengšu; 2. Marijo, 
kršč/eno/ 5. dec/embra/1610; 3. Mihaela, kršč/e-
nega/ 14. okt/obra/ 1612; 4. Pavla, kršč/enega/ 
11. jan/uarja/ 1614; 5. Uršulo, kršč/eno/ 8. ma-
ja 1615. O Mariji, Mihaelu in Pavlu ni pozne-
je nobenega zapiska. Verjetno je, da so pomrli 
zgodaj. Pač pa pozna Lukančič še naslednje 
Markove otroke, za katere ne navaja izpiska iz 
krstnih knjig: 1. Janeza Andreja (roj/enega/ 31. 
okt/obra/ 1620); 2. Karla; 3. Marka; 4. nekega 
poznejšega kapucina, kateremu ne ve imena; 
5. nekega po imenu prav tako neznanega jezu-
ita Marka ter tri hčere: Ano Marijo, Felicitas 
in Heleno.

Potemtakem sta imela Marko in Neža Vic 
13 otrok, osem dečkov in pet deklic, ne upo-
števaje prvorojenega Jurija. Mestni sodni zapi-



sniki se pečajo samo s sedmerico teh otrok, ld 
jim je bilo usojeno bogastvo in plemstvo.

Kot smo že povedali, je Marko Vic podedoval 
po očetu krčmo v Križevniški ulici, danes št. 12. 
V tej hiši je stanoval in vodil krčmo. S trgovino 
si je toliko opomogel, da je že po desetih letih 
storil korak naprej. /Dne/ 5. marca 1608., ko je 
bil še »meščan in trgovec v Ljubljani«, je kupil 
kmetijo, mlin in travnik ob Glinščici od Volka 
Paradeiserja. Kupčijo je potrdil nemški križar-
ski red, kateremu je bilo kupljeno posestvo z 
mlinom služilo kot zemljiški gosposki. Tudi li-
stina je bila izdana v Križankah v Ljubljani.649 
Gre vsekakor za mlin, ld je stal na mestu seda-
nje Vojnovičeve tovarne na Glinicah. Marko 
Vic je kupljeni mlin vsekakor popravil ali celo 
temeljito predelal.650 Poleg mlina je Marko sezi-
dal dvorec, ld se je jel imenovati »Glinški« (zu 
Gleinis). Valvasor651 pravi: »Glinice leže četrt 
milje nad Ljubljano ob Gradaščici, imajo lepo 
grajen dvorec z mlinom, ki je pred leti pripadal 
rajn/emu/ baronu pl. Witzensteinu, nato pa tu-
di že pokojnemu gospodu Zügelfestu, zdaj pa 
gospe Neltl, vdovi.«652

649 Verzeichniß der von dem historischen Vereine für Krain im Jahre 

1854 erworbenen Gegenstände, An Handschriften und Urkunden, 
v: MHVK 9, 1 854, dodatek [Verkaufs- und respective Kaufvertrag, 
betreffend eine Hube, Mühle und Wiese an der Gleiniz, geschlossen 
zwischen Wolf Paradeiser zum Neuhaus und Gradisch, als Verkäu-
fer eines - und dem Maximilian Wütz, Bürger und Handelsmann 
zu Laibach, als Käufer, anderntheils, genehmiget von Gottfried von 
Schrattenbach, Neuhaus und Heggenberg, Ritter des Deutsch-Or-
dens, Commendator zu Friesach und Administrator der niederösterr. 
Bailey etc., ddo. im deutschen Ordenshause zu Laibach am 5. März 
1608. Original auf Pergament. Das angehängt gewesene Siegel 
fehlt.).

650 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 20, 1608, fol. 78 (16. junij).
651 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Herfzogthums Crain, Lay-

bach 1689, II. knjiga, str. 1 18.
652 Regina Renata pl. Neltl je bila poročena z Andrejem Ignacijem Nöl- 

tlom pl. Wisenauom. Ko je 1685. l/eta/ umrla, je zapustila »mlin ria 
Glinicah z vsemi pritiklinami«, ki ga je kupila 28. okt/obra/ 1680. 
l/eta/. Tudi tedaj je mlin spadal pod križarje kot zemljiško gospo-
sko. /Dne/ 27. maja 1684. je plačala križarjem umrlino (glej: AS 
309, Zapuščinski inventarji, škatla 75 (fase. XXXIII, črka N, 1-11), 
št. 4, Zapuščinski inventar Regine Renate pl. Neltl, fol. 2, 10 (listini 
št. 1, 3) [Ljubljana, 12. marec 1685]). /Dne/ 28. jun/ija/ 1713. 
je kupil mlin in posestvo na Glinicah Jurij Žiga Wagner. Kupno 
pismo je bilo izdano v Križankah. Glej: Verzeichniß der von dem 
historischen Vereine für Krain im Jahre 1854 erworbenen Gegen-
stände, An Handschriften und Urkunden, v: MHVK 9, 1854, doda-
tek (Kaufrechtsbrief, lautend an Georg Sigmund Wagner, betreffend 
eine Mühle und Hube zu Gleiniz, ausgefertiget von Guidobald, des 
heil, römischen Reiches Grafen und Herrn von Stahremberg, wirk-
lichem kaiserl. geheimen Rathe, Kämmerer, General-Feldmarschall, 
Ritter des Deutschen-Ordens, Commendator der Bailey Oesterreich
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Marko pa ni bil zadovoljen s cekini, ld mu 
jih je donašala gostilna in mlin, marveč se je 
uveljavljal tudi kot trgovec. S čim je trgoval, ni 
zapisano. Ne bomo pa se motili, če domneva-
mo, da gotovo tudi z vinom in žitom. Že 1/eta/ 
1608. je vzel v najem Picardovo klet v Križevni- 
ški ulici. L/eta/ 1612. je tožil tržaškega trgovca 
Aldraga Picarda za težko vsoto 932 gld 14 kr 2 
pf. Zapisek iz 1616.653 kaže, da je imel trgovske 
zveze tudi z Benečani. Kot pooblaščenec neke-
ga Bissiga Segala je tožil upravitelje Lukmano- 
ve zapuščine za 500 beneških dukatov, ld jih je 
bil ranjki Lukman dolžan Segalu v Benetkah. 
Spomladi 1621. se je gospod Marko Vic mudil 
v Gradcu, pač po trgovsldh opravkih.654 Ta leta 
je Vic tudi precej zidal ali vsaj popravljal svo-
ja poslopja, kot je razvidno iz seznamov ope-
ke, prodane iz mestnih opekarn 1/eta/ 1619 in 
1621. L/eta/ 1630. je kupil Gaioncelovo hišo v 
ICriževniški ulici (danes št. 9).655

Kdaj je prišel Vic v mestni svet, ni gotovo. 
Vsekakor je bil l/eta/ 1630. in 1631. višji me-
stni blagajnik, torej že član notranjega sveta. 
Na sv. Jakoba dan 1632. pa je bil izvoljen za 
mestnega sodnika. To je ostal dve zaporedni 
leti: 1632/33 in 1633/34. Izza časa njegovega 
blagajnikovanja - tedaj je prekoračil že 60. le-
to - nam izdajajo sodni zapisnild zanimivost, 
značilno za domačnost, s katero so pred sto-
letji ravnali z mestnim denarjem. Računa Vic 
ni položil cela štiri leta. Sele v poned/eljek/, 
23. aprila 1635.656 ga je pozval mestni svet, naj 
svoj dveletni blagajniški račun čimprej predlo-
ži v odobritev. Mož je to storil šele čez štiri 
mesece. Račune so 13. avg/usta/ na rotovžu 
pregledali in potrdili, na seji mestnega sveta 
v petek, 17. avg/usta/ 1635. pa ugotovili,657 
»da je previsoko zaračunal izdatke za obede 
na Dolgem grabnu, v Sujci in pri objezdenju 
mestnega pomirja ter delal vpise, kakor se mu 
je zljubilo. Vendar mu jih je č/astiti/ magistrat

efc., ddo. in der Commenda Laibach am 28. Juni 1713. Original 
auf Pergament. Siegel fehlt.).

653 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 24, 1616, fol. 34 (29. januar).
654 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 34, Knjiga prihodkov 1621, fol. 

117.
655 Radies popolnoma napačno navaja, da je bilä današnja hiša št.

9. v Križevniški ulici kdaj last Krištofa Troppa pl. Troppenaua. Grb 
na oboku vrat ni Troppov, marveč pl. Wizensteinov. Glej: Peter von 
Radies, Alfe Häuser in Laibach, Serie III, Laibach 1910, str. 38-51.

656 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 305.
657 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 360.



voljan priznati, mora pa plačati obresti od ra-
čunskega predikta, ld ga je užival dve leti«. Vic 
se je začel pogajati. Naslednji mesec je ponu-
dil v zastavo, zastran blagajniškega predikta 
v znesku 1000 ren/skih/ gld, zadolžnico dežel-
nih stanov, glasečo se na 2000 ren/skih/ gld in 
izplačljivo z obrestmi v 25-letih. Mestni svet 
ga je v svojem sklepu opozoril, da mora za 
blagajniški pribitek v iznosu 1329 gld 3 kr 2 
pf z obrestmi izstaviti običajno dolžno pismo 
zase in za svoje potomce.658 Nato je prosil Vic 
za popust in »naj nikar pri njem ne začenja-
jo novotarij«. Magistrat pa je vztrajal pri svoji 
zahtevi.659 Sedaj se je Vic zagrnil v molk. /Dne/ 
22. febr/uarja/ naslednjega leta ga je magistrat 
krepkeje zagrabil. Sklenil mu je poslati ukaz, 
da mora v enem mesecu poravnati blagajniški 
ostanek »in da se v bodoče ne da več k temu 
opominjati«.660 »Gospod Marko Vic z Gline« je 
odgovoril šele čez dva meseca. Zaprosil je po-
novno za popust, češ da naj upoštevajo, da je 
pri raznih prilikah pomagal sl/avnemu/ mestu. 
Svet ga je pozval, naj brez odlašanja položi 
pribitek ali pa običajno zadolžnico z obrest-
mi, »da mu ne bo potrebno nastopiti z drugimi 
sredstvi«.661

658 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 371 (7. september).
659 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 406 (3. december).
660 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 52.
661 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 89 (18. april).
662 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 135, 136.
663 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 237.

Poldrug mesec je bilo nato zopet vse tiho o 
tem. V poned/eljek/, 2. jun/ija/ 1636662 je me-
stni svet - Vic je v njem sedel kot notranji sve-
tnik - odklonil novo Vicevo transakcijo, naj bi 
se magistrat zadovoljil s pobotnico na zapadlo 
užitnino na meso in žito (ki jo je menda imel 
v zakupu Vic).

V petek, 22. avg/usta/ 1636663 je mestni svet 
takole odgovoril na Vicevo prošnjo, naj mu 
vendar kaj popuste in naj »ne začenjajo pri 
njem novotarij, ker hi doslej še noben blagaj-
nik plačal kakršnega koli utrška (Abbruch) ali 
obresti«: »Častiti magistrat se ne bi nadejal, da 
se bo gospod Vic, kot star in izkušen mož, iz-
kazal tako neubogljivega napram njemu in se 
mu upiral, marveč da bo blagajniški ostanek z 
utržkom vred ter vse previsoko navedenimi iz-
datki na Dolgem grabnu, v Sujci pri obhajanju 
pomirja in pri drugih pojedinah zlepa plačal,
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upoštevaje, da se ne da niti v enem blagajni-
škem obračunu najti tako visokih stroškov za 
enake pojedine, kajti če bi se tako delalo prej, 
bi bili pač malo stolpov in obzidij zgradili ali 
pokrili. Navzlic vsemu temu in da ostane-
jo blagajniške knjige neomadeževane, mu je 
č/astiti/ magistrat le voljan podpisati obresti 
od preteklega leta v iznosu 60 ren/skih/ gld, 
zato pa mora Vic še dolžni ostanek plačati, na-
kar se mu vroči navadno računsko pismo. Po 
tem naj se ravna.«

V petek, 5. dec/embra/ 1636. - po treh mese-
cih torej - prosi Vic, naj mu č/astiti/ magistrat 
vendar že izda računsko pismo, ker je svoj za-
ostanek za dve leti z obrestmi vred že plačal 
- resnica je, da je na koncu računskih knjig za 
leto 1630. in 1631. zapisano potrdilo s podpi-
som župana, sodnika in več svetnikov z dne 
13. avg/usta/ 1635., da so računi »justificira- 
ni« - »sicer bo imel proti svoji volji vzrok, da 
se pritoži« (pač pri vicedomu). Magistrat pa je 
vztrajal pri svojem sklepu od 22. avg/usta/. Zal 
manjkajo mestni sodni zapisniki do 1651. in 
ne moremo po njih zasledovati te mučne, a za 
tedanje čase značilne afere do konca.

V ilustracijo razmer navedimo dva primera 
iz Vicove sodniške prakse: Neid Janez I<nap je 
bil obtožen, da je umoril Gregorja Perca. Bil 
je zaprt na Tranči, kakor tudi njegova mlada 
žena Marija, ld jo je sam obdolžil sokrivde.664 
Za zaprto Knapovko se je zavzel sam vicedom 
in zadeva je šla celo pred notranjeavstrijsko 
vlado. Rabelj je mlado ženo velikokrat mučil, 
najmanj osemkrat pod sodnikom Vicem (15.,

664 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 25, 1634, fol. 5-6 (2. januar).
665 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 25, 1634, fol. 69 (26. april).
666 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 25, 1634, fol. 189, 210.

19., 22. in 26. okt/obra/ 1633.), 29. /oktobra/ ji 
je privil palčnice, naslednje leto pa jo je »ostro 
izprašal«. /Dne/ 10. in 17. junija in potem še 
enkrat, na kar je prišla v roke novemu sodni-
ku Widerkherju. Janezu Knapu je mestno so-
dišče odbilo prošnjo, naj ga proti zadostnemu 
jamstvu izpuste, da bi mogel govoriti s svojim 
bolnim očetom.665 Janez Knap je nato poleti 
umrl na Tranči.666 Vdovo pa so na njeno lastno 
prošnjo preselili iz gornjega poslopja Tranče v 
moževo celico ter ji izročili overjen prepis nje-
gove oporoke. Zena je venomer prosila, naj se 
pospeši proces in čimprej izreče sodba, ker je



že drugo leto v ječi. Za božič 1634. so jo celo 
izpustili, a so morali zanjo jamčiti meščanje 
Giovanni Maria Bossio, Lovren Raisinger in 
Adam Lichtenberger z vsem svojim premože-
njem, da jo po praznikih zopet izroče v ječo.667 
Naslednje leto se je še enkrat bridko pritožila 
proti strogosti zapora, proti ječarjevim pre-
drznostim in zakaj ji ne dovolijo obiska star-
šev.668

Vendar jo je v celici na Tranči obiskoval z 
vicedomovim dovoljenjem odvetnik Pittorfer 
in se tam opijal. Čez deset dni je končno pri-
šel odlok notranjeavstrijske vlade, ki je potrdil 
sodbo sodišča. Knapovko so v soboto, 17. fe-
br/uarja/ 1635. »za večno« izgnali iz mesta.669 
Drugi del te zadeve, začete pod sodnikom Vi-
cem, se je končal že pod njegovim nasledni-
kom.

V petek, 3. marca 1634.670 se je mestni so-
dnik Marko Vic obrnil na mestni svet, da ta 
odloči, kaj naj se zgodi s steklarjevo ženo Ur-
šo Cerar, ld je zvodila gospodu Janezu Bučarju 
(Putschär) Ano, hčer rajnkega kuharja Balta-
zarja Urbančiča, in se tudi sicer večkrat pre-
grešila zoper postave. Vpraša pa zato, ker je 
Cerarca že tri tedne na Tranči in se zanjo zelo 
zavzemajo redovni duhovniki. Sklenili so, naj 
se Cerarca z ozirom na ugledne intervencije 
in na njene male, nevzgojene otročiče za se-
daj pomilosti s tem, da bosta ona in njen mož 
Janez Cerar, kot deloma soprizadet, »za večno 
izgnana iz mesta, če ju še kdaj zalotijo pri zvo-
dništvu ali drugih zlikovstvih«.

Isti gospod Janez Bučar, deželni ograjni ad-
vokat, zapleten v zvodniško afero, je par dni 
nato zaprosil, da bi smel pri svojem dvorcu 
Rakovniku postaviti na gmajni mlin za svo-
jo domačo uporabo. Sklenili so, naj si gospod 
mestni sodnik in blagajnik s pritegnitvijo še 
dveh ali treh gospodov svetnikov ogledata za-
devo in poročata magistratu.671 Že v petek, 7. 
aprila672 je mestni svet dovolil Bučarju gradnjo 
mlina s primernim zavarovanjem mestnih ko-
risti. Mlin sme biti dolg in širok le po deset 
sežnjev in sme služiti samo domači rabi.

ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1634, fol. 223 (18. december). 
68 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 250 (5. februar).

669 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 266.
*70 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 25, 1634, fol. 25.

ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 25, 1634, fol. 41 (17. marec 1634).



Po izvolitvi Widerkherja za mestnega so-
dnika 25. jul/ija/ 1634. je bil Vic notranji sve-
tnik in načelnik mestne četrti »pri Nemških 
vratih«. L/eta/ 1635. in 1636. se omenja kot 
oskrbnik zapuščine po Gregorju Hlebanji, s 
katerim je bil, kot smo videli, v svaštvu. Imel 
je spor s Hlebanjevo vdovo Anastazijo in nje-
nim drugim možem Adamom Voglom iz Celja. 
Anastazija je terjala 300 ren/skih/ gld povra-
čila (widerkher), šlo je tudi za Hlebanjevo hi-
šo. Oskrbnik Vic je dolg trdovratno zanikoval, 
tako da se je celo magistrat čudil njegovemu 
»dolgotrajnemu zavlačevanju«. Spor se ni za-
ključil niti 1651. leta. Tedaj je Vogl zahteval, 
naj se zaseže Vicev mlin na Glincah, ld je bil 
služen nemški viteški komendi. Magistrat je to 
zahtevo odbil, češ da ima Vic drugega imetja 
dovolj, ki spada pod mestno sodstvo. Vic pa je 
še par let pred smrtjo zatrjeval, da ni dolžan 
ne Voglu ne njegovi ženi niti vinarja.

Deželnozborski zapisniki beležijo večkrat 
Vicevo navzočnost na sejah in tudi njegovo 
udejstvovanje kot zastopnika mesta Ljubljane 
v letih 1632-1646.

/Dne/ 9. febr/uarja/ 1637. je Vic podaril me-
ščanskemu špitalu 500 gld »za zveličanje duš 
svojih prednikov in potomcev«. Denar naj se 
naloži »za večno« s 6% obrestmi. Za njih iznos 
naj se vsak kvatrni četrtek bereta v špitalski 
cerkvi dve maši za Viceve prednike, potomce 
in sorodnike ter se vsakokrat razdeli špitalar- 
jem za 100 kr kruha in 100 meric dolenjca. Če 
ni dovolj ubožcev v špitalu pa drugim revežem 
po uvidevnosti špitalskega mojstra »in da se 
mora duhovnik pri opravilu svete maše vsako-
krat okreniti in nagovoriti ubožce v slovenšči-
ni, da naj molijo za Vicevo rodbino in za duše 
umrlih in tudi za žive«.673 Reverzno pismo ma-
gistrata in predstojnikov meščanskega špitala 
zastran teh dveh tedenskih maš z dne 9. fe-
bruarja '1637. se navaja tudi v inventarju po 
Vajkardu Leopoldu Ursiniju grofu Blagaju.674

673 ZAL, LJU 488, Cod. XVI, škatla 385, knjiga 3, Urbar meščanskega 
špitala 1725-29, fol. 64-65.

674 AS 309, Zapuščinski inventarji, škatla 11 (fase. VI, črka B, 45-59), 
št. 47, Zapuščinski inventar Vajkarda Leopolda Ursini grofa Blaga-
ja, fol. 15 (listina št. 4) [Ljubljana, 20. april 1719].

Marko Vic Glinški je bil župan v letih 
1640/41, 1644/45, 1645/46 in 1646/47. Prej in 
pozneje je bil notranji svetnik.



Lukančič piše v svojem že omenjenem roko-
pisu: »/Dne/28. apr/ila/ 1652. je gospod Marko 
Vic z Gline ob 5 2-letnem skupnem življenju s 
svojo ženo Agnes priredil pojedino ali drugo 
ženitovanje in naročil slovesnosti v Senldavžu, 
kjer se je opravilo veliko opravilo in se je na 
koncu pel Te Deum laudamus. Pri povratku je 
šel gospod Vic v vrsti za drugimi gospodi ra- 
zoglav preko trga in nesel na glavi venec v 83. 
letu svoje starosti. Gospa pa se je peljala nazaj 
v kočiji (im Gutschi).« Vic je »kot 52-letni zako-
nec povabil k svojemu drugemu ženitovanju 
tudi č/astite/ dež/elne/ stanove. Po predlogu 
dež/elnega/ glavarja se je slovesnosti res udele-
žil odposlanec deželnih stanov, ki je prinesel s 
seboj dragocen dar. Drugi dan pa so stanovi ta 
dar, ld je bil namenjen le kot okras za dan slav-
ja - zopet odvzeli. Na Vicovo prošnjo so mu 
pozneje podarili le posodo za 50-60 gld.675

Dve leti kasneje je Vic umrl (27. maja 
1654.), star 85 let. /Dne/ 15. jan/uarja/ 1658. 
mu je sledila v grob žena Neža, stara 78 let.

Vic si je, kot je bila že tedaj in pozneje na-
vada, plemstvo najbrž kupil. Kdaj se je to zgo-
dilo, nimamo zanesljivih podatkov. Sam se je 
podpisoval Marx Wütz zu Gleiniz že ok/oli/ 
1640. leta, po Schivizu pa je bil povzdignjen v 
plemiški stan 3. febr/uarja/ 1645. Vsi Markovi 
otroci so se poročili s plemenitaši in plemki-
njami.

Takoj po smrti staršev so se sinovi in hče-
re spoprijeli za očetovo dediščino. Za izvršilca 
kodicila k Vicevi oporoki je bil imenovan Ja-
nez Tomaž pl. Kunst, predstojnik cesarskega 
hospitala v Ljubljani, ld je bil oženjen z Vice-
vo hčerjo Ano. V petek, 2. sept/embra/ 1658.676 
je mestni svet pritrdil zahtevi Markovih sinov 
Karla in Janeza Andreja pl. Wizensteinov, da 
jima mora Kunst kar najhitreje izročiti v ko- 
dicilu zapopadena volila. Naslednjega, 1659. 
leta, čitamo še o treh Vicevih hčerah, ld so 
bile vmešane v zapuščinsld spor. To so Felici-
tas, poročena z Janežem Krstnikom pl. Nau- 
manom, Helena, žena Janeza Antona pl. Ro- 
settija, ter Uršula, poročena z zdravnikom dr.

75 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko I, škatla 892, Zapisniki deželne-

ga zbora, deželnih poverjenikov in odbora [1646-1660], knjiga 
18, fol. 267 (vabilo na poroko), 349' (zahvala zakoncev); August 
Dimitz, Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis auf das Jahr

6? 1813, Dritter Teil, Laibach 1875, str. 445-446.
76 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 29, 1658, fol. 190.
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Filipom Lokingerjem. Uršula l/eta/ 1659. ni 
več živela. Zapustila je dr. Lokingerju, ki se je 
ponovno oženil, nekaj otrok. Helena Rosetti 
in Ana Kunst sta nastopili proti svojima bra-
toma Karlu in Janezu Andreju z zahtevo, da 
se očetova oporoka razveljavi. Po dolgi razpra-
vi je magistrat priznal testament za veljaven, 
nakar sta se sestri pritožili na višjo inštanco. 
Vicedom je pritožbo rešil v prid sestram. Spor 
pa se je nadaljeval še naslednjega leta in l/eta/ 
1665. je prišel celo pred cesarja. Brata in stara 
Kunstovka so gnali drug drugega v prisego. Na 
začasno poravnavo so pristali »na prigovarja-
nje č/astitega/ magistrata« na seji v poned/e-
ljek/, 17. avgusta 1665. Mir je trajal šest let. 
Do l/eta/ 1671., ko je Ana Kunstova ponovno 
postavila svoje zahteve. Po smrti barona Karla 
pl. Wizensteina je tožila njegove naslednike. 
L/eta/ 1673. ji je mestno sodišče priznalo 4000 
gld s 6 % obrestmi.

Markov sin, baron Karel pl: Wizenstein, je 
bil dvakrat poročen. Prvič z Elizabeto Posarel- 
li, hčerjo Jožefa pl. Posarellija in Ane, roj/ene/ 
Paradeiser. V tem zakonu sta se rodila dva si-
nova, Franc in Janez Krstnik. Po smrti prve 
žene se je Karel 5. jul/ija/ 1643.677 oženil s Po- 
likseno Elizabeto pl. Valvasor, hčerjo Adama 
pl. Valvasorja in baronice Gusič. Ta mu je 22. 
maja 1645.678 rodila sina Janeza Krstnika, 17. 
okt/obra/ 1646.679 pa Janeza Ferdinanda.

677 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, druga knjiga (1 632- 
1651), fol. 98.

678 NŠAL, Krstna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, osma knjiga (1643— 
1653), fol. 98.

679 NŠAL, Krstna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, osma knjiga (1643- 
1653), fol. 144.

680 Ad AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, C. W. Heil: Repertorij, fol. 
210 (stari fol. 263).

Karel se je skupaj s svojim očetom županom 
Markom Vicem prvič udeležil deželnega zbora 
kot »deželan« 3. marca 1646. l/eta/. Baronsko 
čast je zadobil 1. avg/usta/ 1667.680 Ker je po-
dedoval po očetu hišo št. 9 v Križevniški ulici, 
je grb nad vrati te hiše iz leta 1658. pač njegov. 
Wizensteinov grb se je razvil iz očetovega na 
zadnjih šapah stoječega leva na ščitu.

Karlovo bogastvo je bilo ogromno. Izviralo 
je deloma od očeta in od obeh žena, mnogo pa 
mu je gotovo navrgla tudi služba višjega gor-
skega sodnika, ld jo je nasledil po l/eta/ 1636.

J
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umrlem Urhu Pittonu.68' Ko si je nakopal bo-
lezen in mu je pretila smrt, je l/eta/ 1654. pre-
pustil to službo baronu Rosettiju. Le-ta je iz 
objektivnih razlogov podal l/eta/ 1667. odpo-
ved, zato je njegovo mesto zasedel dr. Gregor 
Rostinger.

Kot poroča Valvasor681 682 so si Karel in njegova 
sinova pridobili po Kranjskem kar šest gradov 
in gradičev: Hotič ob Savi, grad in gospostvo 
Lebek, pod katero je spadal tudi trg Vače, grad 
Ponoviče pri Litiji, grad in gospostvo Breg 
blizu Ribnice in ne daleč od Ponovič gradič 
Walthof, kjer je bilo v bližini nekoč najdišče 
bakrene rude.

681 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Herfzogthums Crain, Lay-

bach 1689, III. knjiga, str. 384.
682 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Herfzogthums Crain, Lay-

bach 1689, XI. knjiga, str. 302 (Hotič), 347-348 (Lebek), 450-451 
(Ponoviče), 651 (Breg pri Ribnici).

683 * Fabjančič je pomotoma zapisal letnico 1576.

Baron Karel pl. Wizenstein je umrl 1672. 
leta.

Njegov najstarejši sin Franc, ki je umrl brez 
otrok 1676.683 leta, star približno 40 let, je bil 
v vojaški službi. Valvasor in Marko Pohlin ga 
poznata kot prevajalca ljubezenskih romanov 
iz latinščine v nemščino.

Ogromno očetovo bogastvo je nasledil ba-
ron Janez Krstnik, ki se je v jan/uarju/ 1672. 
poročil kot stotnik z gospodično Marijo Rena-
to, roj/eno/ baronico Wernelch. V tem zakonu 
je bila rojena hči Ana Poliksena, lei se je v de-
cembru 1693. poročila z Vajkardom Leopol-
dom Ursinijem grofom Blagajem. Marija Re-
nata je umrla na Ponovičah 1701. leta.

Drugi sin župana Marka Vica, Marko pl. 
Wizenstein, se je oženil s Klaro Konstancijo pl. 
Hohenwart, lei mu je rodila hčerko Polileseno 
Elizabeto, krščeno 17. junija 1668. v župnijski 
cerkvi sv. Andreja na Vačah. Ko je hči dora-
sla, se je omožila z Jurijem Žigo pl. Rauber- 
jem. Oče Marko je umrl 16. sept/embra/ 1668., 
tri mesece po hčerkinem rojstvu. Pozneje se je 
vdova poročila z Janezom Bernardom pl. Ro- 
settijem.

Tretji županov sin Janez Andrej je bil ože-
njen trikrat. S Suzano, hčerjo župana Gregorja 
Kunstlja, je imel tri otroke, med temi: Janeza 
Henrika in Ano Regino. Po Lukančiču je ena 
hčerka poročila nekega pl. Schmuzenhausa, 
druga pa je ostala redovnica v Mekinjah. Sin,



?5- Obglavljenje jurija Levca,
27. november 1635.

imenovan pri njem Janez Friderik, je služil kot 
ritmojster v Pečuhu in je umrl 24. dec/embra/ 
1686.

Mati Suzana je umrla 25. sept/embra/ 1653., 
stara komaj 26 let, najbrž za posledicami po-
roda.

Druga žena Scila, hči barona Wagna pl. 
Wagensperga, je Janezu Andreju rodila sina 
Janeza Ferdinanda (t 27. maja 1673.) in hčer 
Marijo Veroniko, poznejšo klariso v Ljubljani. 
Scila je umrla 1. okt/obra/ 1658., stara komaj 
21 let.

S tretjo ženo Regino Felicito, hčerko Fran-
čiška Alberta pl. Keysella in Katarine Sidonije 
Schwab pl. Lichtenberg, s katero se je poročil 
v juniju 1656., je imel kar 13 otrok v 19 letih. 
Od hčera se je najstarejša Marija Terezija v 20. 
letu poročila v Šenldavžu 13. jun/ija/ 1676.684 s 
Francem Ludvikom pl. Bussetom. Marijo Rena-
to je popeljal, ko je dosegla 20 leto, 25. nov/em-
bra/ 1682.685 pred oltar v ljubljanski stolnici 
Janez Sigfrid pl. Rosenstein. Marijo Suzano 
je že 19-letno vzel Mihael Žiga pl. Bremsfeld. 
Najmlajša Ana Katarina pa se je poročila s 
Karlom Strobefeltom.

684 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, tretja knjiga (1651 — 
1682), fol. (niso numerirani).

685 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, četrta knjiga (1682- 
1718), fol. (niso numerirani).

686 NŠAL, Mrliška knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, druga knjiga (1658- 
1735), fol. 69.

Od sinov je Jurij Žiga stopil v red bosih 
avguštincev, Marko Anton je komaj 21-le-
ten umrl v Turinu »v Savoji« 12. sept/embra/
1691., en sin, lei ga Lukančič imenuje Leopold, 
je postal profes.v kostanjeviškem samostanu, 
drugi, ld mu ne navaja imena, pa se je poročil 
prvič s hčerjo Ernesta pl. Paradeiserja, drugič 
pa z vdovo pl. Čečkarco. Usoda ostalih otrok 
ni znana.

Mati Regina Felicitas je umrla 26. jan/uarja/
1675.. 686 stara komaj 40 let. Mestni sodni zapi-
sniki navajajo Glinškega gospoda večkrat med 
leti 1662. in 1689. Iz njih izhaja, da si je l/eta/ 
1662. postavil neko zgradbo v predmestju v 
St. Janžu, da je imel kmetije na Ižanskem in 
da je bil višji naldadnik. Bil je tudi lastnik hi-
še v Nemški ulici. Po Lukančiču je umrl 1694. 
leta. Ker pa je bila njegova inventura napra-
vljena 25. jan/uarja/ 1694., je verjetneje, da je 
umrl leto dni prej.
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Janeza Andreja, ld je imel 18 otrok, med 
njimi 10 moških, ni preživel noben moški po-
tomec. Tako vsaj moremo sklepati po razpo-
ložljivih matičnih izpiskih. Njegovo bogastvo 
je prešlo najprej na sorodstvo in svaštvo, po-
tem pa v tuje roke. Mlin in dvorec na Glincah 
je dobil, kot piše Valvasor, gospod Ziegelfest, 
najbrž sin iz drugega zakona Marije Felicitas, 
hčere župana Marka Vica in sestre Janeza An-
dreja, nato pa vdova Neltl.

Tudi ogromna posestva in gradovi župano-
vega sina barona Karla so prešli na tujce. Le- 
beško graščino, Ponoviče in Breg je dedovala 
1707. in 1708. Karlova vnukinja Ana Polikse- 
na grofica Blagaj. Od Blagajev, ki so na ta na-
čin prišli tudi v last hiše št. 9 v ICriževniški uli-
ci, je 1732. leta vse tri gradove s posestvi kupil 
plemič slovenskega rodu Franc Anton Oblak 
pl. Wolkensperg.687 Ime Vicev in Wizensteinov 
je izumrlo.

687 * AS 309, Zapuščinski inventarji, škatla 1 20 (fase. XXXXIX, črka W, 
21-34), št. 31, Zapuščinski inventar Karla barona Wizensteina, fol. 
3-4 [Ponoviče, 20. junij 1672]. Glej tudi: Majda Smole, Graščine 
na nekdanjem Kranjskem, Ljubljana 1 982, str. 254-256, 377. # 
AS 173, Imenjska knjiga za Kranjsko, sedmi zvezek (1662-1757).

688 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1634, fol. 115.

Tako je bil po 200 letih dosanjan čudežni 
vzpon od revnega šivankarja v ICriževniški uli-
ci do baronske krone in krvne pomešanosti z 
najslavnejšimi rodbinami v deželi: Valvasorji, 
Rauberji, itd.

Župan  Krišt of  Ott ho
Sodn ik  Jane z  Henri k  Wide rkh er

1634/35 IN 1634/35 in 
1635/36 1635/36

Tudi pri Valv/asorju/.

Na seji v petek, 7. jul/ija/ 1634.688 se je od-
povedal županstvu Andrej Strobl in je bil z ve-
čino izvoljen za novega župana Krištof Ottho.

Plačilne naloge podpisuje v tej dobi župan 
Krištof Ottho. /Dne/ 12. avg/usta/ 1635. ove-
rovita k/njigi/ i/zdatkov/ za leti 1630 in 1631,
11. sept/embra/ 1635. pa k/njigi/ i/zdatkov/ za 
1/eti/ 1632 in 1633 kot člana računske komisije 
župan Otto in sodnik Widerkher.

Lastnoročno pisani nalog sodnika Jan/eža/

L/eta/ 1634. je bila kuga v Idriji, kar je v 
Ljubljani zbudilo precejšen strah, vendar je 
Ljubljani to pot prizanesla.138

M/estni/ s/ejni/z/apisnik//v/ petek, 11. avg/u-
sta/ 1634: Daši je mesto sezidalo dva stolpa v 
obzidju ob vodi zato, da bi tam imeli delavnice 
ključavničarji, vendar da spodnji stolp v najem 
ces/arskemu/ puškarju Tomažu Nideregkherju 
za letnih 25 gld, plačljivih v naprej.139

/Dne/ 14. okt/obra/ 1634. je umrl v Ljublja-
ni, kamor se je preselil, ko je padel v nemilost 
pri cesarju /Ferdinandu II./, Janez Ulrik knez 
Eggenberg /kranjski deželni glavar/, bivši ce-

138 Ivan Vrhovec, Geschichte der Pest in Innerösterreich mit besonderer 
Berücksichtigung Laibachs im XVII. und XVIII. Jahrhundert, v. MMK 
13, 1900, str. 21-22.

139 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1634, fol. 154. 
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sarjev prvi minister in iskren Wallensteinov 
prijatelj.140

140 August Dimitz, Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis auf 
das Jahr 1813, III. Theil, Laibach 1875, str. 409; Josip Gruden, 
Zgodovina slovenskega naroda, Ljubljana 1910-1916, str. 880. * 
Albrecht von Wallenstein (1583-1634), vojvoda Friedlanda in Mec- 
klenburga ter cesarski general v tridesetletni vojni, je bil umorjen 
25. februarja 1634 v mestu Eger. V zaroti za njegovo odstranitev, 
ki jo je 18. februarja 1634 odobril sam cesar Ferdinand II., je so-
delovalo več častnikov tujega porekla iz cesarske armade, med 
njimi tudi mladi Valter Leslie (1606-1667), začetnik štajerske veje 
Lesliejev. (Glej: Polona Vidmar [ur.], Zapuščina rodbine Leslie na 
ptujskem gradu, Razstavni katalog Narodne galerije, Ptuj 2002, str. 
13-14, 30.)

141 ‘ ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1634, fol. 193'.
142 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 308-309.

M/estni/ s/ejni/ z/apisnik/ /v/ poned/eljek/, 6. 
nov/embra/ 1634: Sklene se sezidati (nov) la-
zaret.141

Poned/eljek/, 5. maja 1635:142 Postavijo se 
novi četrtni mojstri, in sicer:

1. na trgu pod rotovžem: Jurij Meisrembl, 
Domenico Brugioli;

2. pri Špitalskih vratih: Tobija Distl, Miha 
Steffl;

3. pri Samostanskih vratih: Melhior Stokh, 
Janez Godina;

4. pri Vodnem stolpu: Mat/ija/ Žlebnik, Mi-
ha Tiršik;

5. pod lipo na Starem trgu: Franc Ciriani, 
Matija Feichtinger;

6. pri Črnem ali novem stolpu: Rupert We- 
illandt, Elija Schmidt;

7. na griču z okroglim stolpom (am Perg des 
gescheibten Thurn): Janez Markovič, Valentin 
Mavrič;

8. na šancah (visoki bastiji): Adam Rojšek, 
Mihael Plank;

9. pri Pisanih vratih: Marko Benkovič, Gre-
gor Pereč;

10. pri Žabniškem stolpu: Jurij Prunner, 
Gregor Jemec;

11. pri Sv. Lovrencu na Novem trgu: Janez 
Kunstelj, Gašper Magajna;

12. proti Nemškim vratom: Marko Vic/Glin- 
ški, Andrej Skerpin;

13. proti Vicedomskim vratom: Baltazar 
Novak, Janez Job, tkalec;

14. na bastiji pred Vicedomskimi vrati: Jer-
nej Škarja, Janez Specht;

15. pred Špitalskimi vrati blizu avguštinske 
cerkve: Andrej Tasel, Jurij Dorn, kovač;

Henr/ika/ Widerkherja z dne 1. dec/embra/ 
1635. mest/nemu/ blagajniku, da izplača ra-
blju 3 gld zaslužka, ker je upornemu kmetu 
Juriju Levcu odsekal glavo in ga razčetveril.689

/Mestni/ s/ejni/ z/apisnik/ na dan sv. Jakoba
1634.: 690 »Č/astiti/ magistrat skupaj s 24-niki 
in s č/astito/ občino, kolikor je bilo gospodov 
doma in se je čutilo zdravih, so prišli ob 5 x/z 
rano v tukajšnjo stolno cerkev sv. Nikolaja k 
službi božji, po opravilu pa so se v dobrem re-
du odpravili na rotovž.

Nato se je najprej prečitala pismena odpo-
ved gospoda Melhiorja Foresta na njegovo me-
sto v svetu in odpoved meščanske pravice, ld 
je bila sprejeta in se je njegovi prošnji ustreglo. 
Prav tako se odpove meščanski pravici Jakob 
Kraljič, češ da je’ že 22 let zaposlen kot carin-
ski nadzornik ( Überreuter) in ne more služiti 
dvema gospodarjema. Je bil tudi odvezan me-
ščanskega bremena. Nato so bili določeni, da 
gredo po gospoda mestnega sodnika Marka 
Vica gospod Janez Henrik Widerkher in go-
spod Domenico Brugiolli. Ko je ta (sodnik) 
prišel s srebrno sodniško palico na rotovž, je 
resigniral na sodniško mesto z vsemi častmi in 
dignitetami, kakor mu je podeljeno pred letom 
dni. Potem je z ubogljivo prošnjo, naj se mu 
ne šteje v zlo, če ni vodil sodišča, kakor bi bilo 
prav, ali če je koga pri tem žalil, zopet izročil 
sodniško palico s ključem vred č/astitemu/ ma-
gistratu.

Gospod župan se je v imenu č/astitega/ ma-
gistrata zahvalil gospodu Vicu za trud in pri-
dnost, ki jo je pokazal pri upravljanju sodni-
škega mesta s pristavljenim zagotovilom, da 
č/astiti/ magistrat tega nikakor ne bo pozabil, 
če se bo mogel kdaj njemu, gospodu (sodni-
ku), ali njegovim svojcem za to oddolžiti.

Potem se je po nadomestitvi treh mest v no-
tranjem svetu - notranji svet je imel to leto 
poleg župana in sodnika še 11 članov - spre-
membah (Muttierung) zunanjega sveta in po-
polnitvi č/astite/ občine pristopilo k volitvi no-
vega sodnika in je bil z večino glasov izvoljen 
za mestnega sodnika gospod Janez Henrik Wi-
derkher, ki je položil običajno prisego in je bil 
nato spremljan domov«.

689 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 46, 1635, pobotnica št. 92, fol. 
176; ib., Knjiga izdatkov 1635, fol. 136'.

690 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 25, 1634, fol. 137-138.
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M/estni/ s/ejni/ z/apisnik/ v petek, 6. jul/ija/
1635.: 691 Predseduje mestni sodnik, navzo-
čih je še devet notranjih svetnikov. »Izvolitev 
župana. Na današnji dan ima gospod mestni 
sodnik v glasovanju prvo izbiro. - Po starem 
hvalnem običaju sta bila na povprašanje (od 
strani) g/ospoda/ m/estnega/ sodnika poslana 
po g/ospoda/ župana g/ospod/ Franc Ciriani in 
g/ospod/ Domenico Brugioli, da ga prosita, naj 
pride na rotovž.« Ko je župan prišel, se je z 
običajnim govorom zahvalil za župansko čast 
in je izročil ključ od aktovke (kharnierl schlüs-
sig in skrinjico (Tritelli) č/astitemu/ magistratu. 
Nato se je mestni sodnik zahvalil njemu, go-
spodu Otthu kot dosedanjemu županu v ime-
nu č/astitega/ magistrata za očetovsko skrb in 
trud, česar se bo spominjal napram njemu in 
svojcem. Obenem ga je prosil in pozival za pri-
mer, da bo zopet izvoljen, naj se č/astitemu/ 
magistratu v čast in zadovoljstvo da še za eno 
leto porabiti. - In se je prešlo k novi volitvi 
in je bil soglasno izvoljen in potrjen gospod 
Krištof Ottho, ki je tudi takoj prisegel običaj-
no prisego in so ga navzoči gospodje spremili 
domov«.

691 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 335-336 (6. julij).
692 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 347.
693 AS 309, Zapuščinski inventarji, škatla 1 22 (fase. L, črka W, 57-64), 

št. 60, Zapuščinski inventar Janeza Jakoba pl. Widerkherna, fol. 
22 (listina št. 5) [Ljubljana, 1702). Janez Jakob pl. Widerkhern zum 
Widerspach je bil sin Janeza Henrika.

694 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 22, 1612, fol. 38.

M/estni/ s/ejni/ z/apisnik/ na sv. Jakoba dan, 
25. jul/ija/ 1635.:692 Soglasno je zopet izvoljen 
za mestnega sodnika Janez Henrik Wider- 
kher.

JANEZ HENRIK WIDERKHER je bil do-
ma iz Švice. To sklepamo iz »štirih dovolilnih 
pisem mesta Züricha, s katerimi se je tamo- 
šnjemu meščanu g/ospodu/ Janezu Henriku 
pl. Widerkhernu dovolilo izostati«.693 Datumi 
teh dovoljenj se ne navajajo, gre pa nedvomno 
za očeta Janeza Henrika, ld pa seveda v Züri- 
chu ni bil plemič. V Ljubljani je bil sprejet ža 
meščana kot zlatar na seji 16. marca 1612.694 
proti, tisto leto najnižji taksi 5 gld, potem ko 
je bil 22. maja 1612. poročen v Šenldavžu z 
Elizabeto Lerch.

Tri leta kasneje je zadobil ljubljansko me-
ščanstvo steklar Konrad Widerkher iz Švice, 
ld je bil verjetno Henrikov sorodnik. Zahtevali

KRON ( RA

16. ob znamenju pri Sv. Janezu: Nikolaj 
Hrovat, Gregor Dornik;

17. v Trnovem: Gašper Ranta, Matija Bo- 
kalšek.

Glede upornih kmetov v Celjski krajini in 
na Kranjskem se sklene, da mora meščanstvo 
od hiše do hiše postaviti straže pri vsaldh vra-
tih in stolpu, kakor bodo ukazali četrtni moj-
stri.

Huda bremena in visoke naklade, ld jih je 
povzročila 30-letna vojna in katere je gospo-
da večinoma zvrgla na limeta, delno tudi na-
rodnostno nasprotje, je izzvalo 1635. kmečko 
vstajo na južnem Štajerskem. Punt se je začel
3. maja v Ostrovcu pri Celju in se razširil sko- 
ro na vso južno Štajersko in tudi na Dolenjsko. 
Uporniki so zažgali in porušili 67 gradov in 
plemiških dvorov. Vrelo je tudi na Gorenjskem 
in ob Pivld, kjer je bilo ljudstvo ogorčeno za-
radi plenjenja in požigov od strani neplačanih 
uskoških najemnikov. Pivčani so opustošili 
in oplenili vrsto gradov in graščin. /Dne/ 14. 
jun/ija/ 1635. je Andrej Danijel Barbo neda-
leč od Šilertabra razbil 600 upornih kmetov 
in pobil 40 mož. Petnajst upornikov je prevzel 
deželski sodnik Peter Legat. Voditelje so delno 
obesili, deloma razčetvorili.143

M/estni/ s/ejni/ z/apisnik/:
Mestna seja v torek, 8. maja 1635. se je pe-

čala samo z varnostnimi ukrepi zastran kmeč-
ke vstaje. V Krško se pošlje samo 25 funtov 
smodnika, ker mora biti Ljubljana sama za-
ložena z njim. Plačata se dva oglednika, da 
bosta poročala o kmečki vstaji. Ob tedensldh 
sejmih je strogo paziti, zlasti da ne pride no-
ben oborožen limet v mesto. Pelei se morajo za-
ložiti z žitom za tri mesece, meščani pa za en 
mesec. Nobeno žito ne sme iz mesta. Pregleda 
se orožje meščanov. Nihče se ponoči ne spusti 
v mesto. Najstrože se zabrani točenje vina po-
noči v predmestju. Straže se postavijo podnevi 
in ponoči, in sicer: pri Samostanskih vratih, 
pri Vodnem stolpu, pri Špitalskih vratih, pri 
Črnem ali Novem stolpu, pri Okroglem (ge- 
scheubten) stolpu, na Visoki bastiji na Starem 
trgu, pri Pisanih vratih, pri Vodnih vratih, pri

143 August Dimitz, Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis auf das 
Jahr 1813, III. Theil, Laibach 1875, str. 407-408; Josip Gruden, 
Zgodovina slovenskega naroda, Ljubljana 1910-1916, str. 885- 
888.
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Nemških vratih in v stolpu proti Krakovemu, 
pri Vicedomskih vratih, pri križu proti Viču, 
pri gostilni, pri Vojdišah proti Udmatu, na Po-
ljanah pri križu, pri znamenju pri Sv. Janezu 
in v Trnovem.144

144 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 3O9'-31O.
145 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 312.
146 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 314-314'.
147 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 316', 322, 325.
148 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 342.
149 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 342'-343.

V četrtek, 10. maja je pregledala vrata in 
stolpa komisija, v kateri so bili župan Krištof 
Ottho, mest/ni/ sodnik /Janez Henrik/ Wider- 
kher /ter/ svetniki /Janez Krstnik/ Vrbec, /Mar-
ko/ Vic, Gregor Kunstelj, /Domenico/ Brugioli, 
/Ludovik/ Schönleben, Janez Kunstelj, gospod 
Bur jak in /Matija/ Feich tinger. Mestnemu oro- 
žarnarju Mihi Khrüeglu se je ukazalo, da drži 
topove v pripravljenosti. Tudi se postavi k vsa-
kim vratom po en top na kolesih.145

V petek, 18. maja se je sklenilo, da bo nasle-
dnji ponedeljek orožni pregled in zbor meščan-
stva ter gostačev v mestu in okolici, na katere-
ga mora priti vsakdo s puško in mečem, sicer se 
kaznuje za tri zlate dukate. - Zastran uskokov, 
ld imajo po ukazu deželne gosposke priti v šte-
vilu 700 mož semkaj od meje zaradi kmečkih 
nemirov, se sklene, da se jih v izogib vsakršnih 
nevšečnosti nikakor ne spusti v mesto. Sklene-
jo se še razni drugi varnostni ukrepi.146

V petek, 25. maja se poroča na mestni seji, 
da so se kmetje že podvrgli. Zato se straženje 
odpravi in bodo čuvali le mušketirji pri me-
stnih vratih. Teh najetih mušketirjev je bilo 
šest in so jim 8. jun/ija/ določili po 4 ren/ske/ 
gld mesečne plače. - V petek, 1. junija pa po-
roča župan, da se kmečki nemiri še niso čisto 
polegli.147

V poned/eljek/, 9. jul/ija/ 1635. pa izvemo, 
da so uskoki vendarle bili v Ljubljani.148

Petek, 13. jul/ija/ 1635: Po ces/arskem/ uka-
zu je mesto prevzelo osemnajst, na Gradu za-
prtih kmetov in kolovodij. Sodnik Widerkher 
bo uvedel proti njim preiskavo in sodbo ter o 
vsakem posebej poročal notranjeavstrijski vla-
di in čakal njenih odredb.149

Petek, 27. jul/ija/ 1635: Danes so novospre- 
jeti zunanji svetniki prisegli, ostali gospodje 
pa so se zaobljubili na sodno palico.

Obnovi se l/eta/ 1614. napravljen sklep za- 

so od njega, da mora v osmih mesecih predlo-
žiti rojstni list, med tem pa podati zadostno 
jamstvo. Jamčil je zanj meščan in zunanji sve-
tnik Main, ld je to potrdil s tem, da je prijel za 
sodniško žezlo.695

Svojo delavnico je imel Janez Henrik Wi-
derkher najprej v Hrovatovi hiši (1616-1618), 
Id je tedaj zavzemala samo polovico današnje 
Souvanove hiše (Mestni trg 24) proti današnji 
mestni hiši Mestni trg 23. V 1/etih/ 1619-1621 
obrtuje v Pechovi hiši tik meščanskega Spitala. 
Z letom 1622. se preseli v hišo grofa Thurna 
(danes Mestni trg 2) in ostane tu do 1643. leta. 
Plačuje tudi hišni davek od te hiše, tako vsaj 
že za l/eta/ 1620-1623. V 1/etih/ 1642-1654 je 
lastnik hiše na Starem trgu (danes št. 20). S 
kupno pogodbo oz/iroma/ podelilnim pismom 
magistrata z dne 29. februarja 1644. prideta 
W/iderkher/ in njegova žena Marjeta v last 
»hiše in vrta pod Gradom pri Strelišču« (danes 
Na stolbi 4). V n/ajemniškem/ u/rbarju/ 1643- 
53 se beleži kot lastnik Curkovega domca in 
vrta (danes Lončarska steza 4), ld ju 1659. 
dobi Janez Jakob Widerkher, 1683. pa gospa 
Elizabeta Bosio. Ni gotovo, ali je že Henrik 
W/iderkher/ kupil takoimenovani Widerkher- 
jev travnik na Poljanah, ld je spadal pod stolni 
kapitelj kot zemljiško gosposko in se je razpro-
stiral med ograjenimi vrtovi za današnjo hišo 
št. 11 na Poljanski cesti, od Ljubljanice vse do 
šentpeterskega mostu ter današnjega Ambro-
ževega trga. Med današnjo št. 23 in 31 na Po-
ljanski cesti, ki jih v Valvasorjevem času še ni 
bilo, je travnik segal do Poljanske ceste, ob ka-
teri je rastlo nekaj visokih dreves. Od 1668. do 
1698. so dediči po Jan/ezu/ Henr/iku/ W/ider-. 
kherju/ lastniki Mihe Neuriserjevega posestva 
na Poljanah (sedaj Lončarska steza 6), ld pa se 
v n/ajemniškem/ u/rbarju/ 1681-88 navaja kot 
opustel.

Med letoma 1634. in 1654. se v s/ejnih/ 
z/apisnildh/ W/iderkher/ beleži ves čas kot 
mestni notranji svetnik, med tem v 1/etih/ 
1634/35, 1635/36, 1640/41 in 1641/42 kot 
mestni sodnik.

V svoji sodniški dobi je imel oster konflikt s 
škofom. Widerkher je namreč na pustni večer
1635. ob 11. uri naletel v hiši Mihe Tallerja v

695 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 23, 1615, fol. 148 (3. avgust); ib., 
knjiga 24, 1616, fol. 60-61 (2. februar).
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Špitalski ulici na duhovnika Jurija iz Kamni-
ka, pri katerem je brez steznika in napol gola 
sedela vdova Hugl. Sodnik je oba vtaknil na 
Trančo, duhovnika pa že drugo jutro izpustil. 
Ta se je pritožil pri škofu, ld je zagrozil, da bo 
sodnika izobčil, če se ne poravna z duhovni-
kom, prinese spovedni listek od velike noči, 
se da za pokoro enkrat izpovedati pri jezuitih, 
obveže, da ne bo govoril in delal proti kano-
nom in duhovniškemu pravu in se po doblje-
ni odvezi napotil v Rim ali pa k nunciju na 
Dunaj k generalni odvezi. Widerkher prosi na 
seji v petek, 23. febr/uarja/ mestni svet, naj 
ga zaščiti. Res je, da duhovnika ni zalotil »in 
flagranti«, vendar so tudi že njegovi predni-
ki imeli na Tranči duhovnike, ki so jih ponoči 
našli v sumljivih hišah in krajih. - Mestni svet 
se je za duhovnika zavzel pri vicedomu, ta pa 
je obljubil, da bo skušal omehčati škofa. - Škof 
je Widerkherja res izobčil. Mestni svet se je 
sklenil pritožiti pri cesarju in mu opisati življe-
nje duhovnikov. Huglovka ostane na Tranči v 
preiskavi.696 Že v poned/eljek/, 5. marca 1635. 
pa je mestni svet pustil sodnika na cedilu in 
mu svetoval, da se vda ter izpove in, čeprav 
se mu je zgodila krivica, prepusti maščevanje 
bogu vsemogočnemu.697 Kako je bilo potlej, 
se v s/ejnih/ z/apisnikih/ ne govori. Widerkher 
nadaljuje vsekakor svojo funkcijo m/estnega/ 
sodnika.

696 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 277 (2. marec).
697 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 179.
698 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 28, 1653, fol. 28.
699 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 28, 1653, fol. 76.

Kot izvrševalec oporoke Mihaela Frideri-
ka Hillerja, sina ljubljanskega knjigoveza, je 
W/iderkher/ v imenu mestnega sveta vodil zi-
davo samostana redovnic sv. Klare in cerkve 
sv. Mihaela (poznejše vojaško oskrbovališče in 
vojaška bolnica, danes palača Kreditne ban-
ke na Dunajski cesti in sosednje hiše na Ale-
ksandrovi cesti). Zidati so začeli I/eta/ 1648. 
W/iderkher/ je prišel 1653. v spor s stavbnim 
podjetnikom Francescom Olivierijem, katere-
mu je odpovedal zidavo samostana.698 V po-
ned/eljek/, 21. aprila 1653.699 je celo prosil ma-
gistrat, naj njega, Widerkherja, zaradi visoke 
starosti razreši dolžnosti, magistrat pa mu je 
odgovoril, da to ni mogoče, ker je najbolj pri-
meren, da vodi to delo. Ko bo samostan dozi- 

stran molka ob mestnih sejah (silentii).
Na rotovž se prihaja poleti ob 6., pozimi ob 

7. uri.'50
Petek, 3. avg/usta/ 1635: Mestni piskaški 

mojster s svojim zborom (N: der Statt Thumer 
Maister alhie, sambt seiner Compagnia) prosi, 
naj se odpravijo tuji godci. Se mu ustreže, ker 
se vede s svojo muziko pri slovesnostih v cer-
kvah in sicer v mestu brez pritožbe in trezno, 
vsaj za tiste, ki svojih želja ne pretiravajo.

Mestni godci (N: die Statt Gaiger) prosijo, 
da se ravna z njimi kot z meščani in izženo vsi 
kmečki in drugi godci, ld ne nosijo mestnih 
bremen in jim prizadevajo velike preglavice. 
- Če se bodo prosilci vedli pošteno in trezno in 
ne bodo ljudi pri ženitovanjih odirali, se bodo 
zaščitili po izdanem jim dekretu. Po tem naj se 
ravna mest/ni/ sodnik.151

Torek, 14. avg/usta/ 1635: Na županovo 
vprašanje se sklene Melhiorja Wölffnizerja, 
njegovo ženo Marijo in hčer Veroniko zara-
di pohujšljivega življenja (zmerjanjanja, pre-
klinjanja, sramočenja Boga, pijančevanja in 
raznih tatvin) za večno pregnati iz mesta in 
mestnega pomirja. Veroniko morajo na Tranči 
dobro pretepsti, in sicer najprej oče, za pouk 
drugim takim taticam. Enako se izžene Urša 
Kestner in ji nalože sodni sluge poštenih palic 
zavoljo večkratnega nečistovanja, njenega ma-
lopridnega življenja in raznih tatvin.152

Poned/eljek/, 20. avg/usta/: Župan /Krištof 
Ottho/ poroča, da se je z /ljubljanskim/ škofom 
/Rinaldom Scarlichijem/ pogajal glede lastni-
štva lazareta in obljubil za to 30.000 opek za 
zidavo škofijskega dvorca.153

Torek, 16. okt/obra/ 1635: Dva uporna kme-
ta sta pobegnila s Tranče, ostale odpelje grof 
Thurn v Neapelj.154

Poned/eljek/, 26. nov/embra/ 1635: Preči-
ta se cesarska resolucija, datirana v Gradcu, 
/dne/ 19. nov/embra/ zastran tu zaprtih upor-
nih kmetov in kolovodij, po kateri naj se Ju-
rij Levec obglavi, truplo razčetveri in obesi na 
štiri odprte ceste. Jurij Dolar in Janže Drolec 
sta obsojena na dosmrtno prisilno delo v Rabu

150 * ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 350.
151 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 355.
152 * ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 357-357'.
153 ’ ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 363.
154 ‘ ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 378.
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na Ogrskem. Ostali so oproščeni. Špitalskemu 
mojstru Melhiorju Štoku se naroči, da da na-
praviti tak voz in »casten«, da bodo na njem 
lahko sedeli hudodelci in duhovniki z rabljem 
in se peljali na morišče. »Casten« bodi shra-
njen v špitalu.155

155 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjigo 25, 1635, fol. 404'-405.
156 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatlo 46, Knjiga izdatkov 1635, fol. 136- 

136'.
157 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 7-8.
158 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 17.
159 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 44'-45.
160 * »Posihmal« pomeni »od zdaj«.

Rabelj je kmečke upornike mučil 16. in 27. 
julija, 4. avgusta (Dolarja), 18. in 22. avg/usta/ 
ter 17. in 21. sept/embra/. /Dne/ 27. novembra 
je z mečem usmrtil Jurija Levca in ga razčetve-
ril. Kose trupla je obesil ob štirih cestah.156

M/estni/ s/ejni/ z/apisnik/:
Petek, 4. jan/uarja/ 1636: Na županov pred-

log se piše na Vrhniko, v Postojno in Gorico, 
naj ulove in pošljejo v Ljubljano, če sta tam, 
ubežno vdovo Katarino Brenčun in njenega 
svaka Janeza Sternena, ld sta zakrivila krvo-
skrunstvo in živita pregrešno in nečisto življe-
nje. Na Trančo se vtakne trobentač Jurij Rep- 
hun, ld je /dne/ 29. dec/embra/ 1635. odpeljal 
Brenčunko in’z njo kako leto dni prešuštvoval, 
čeprav je obljubil zakon Dröfflovkini hčerld in 
ji celo napravil otroka. Če bo Dröfflovkina hči 
še enkrat nosna s trobentačem, jo je brez par- 
dona spoditi iz mesta.

Vdova Jera Hugl, Id ni nehala svojega pre-
grešnega in nečistega življenja, temveč ga vse 
preveč obnavlja in s tem daje pohujšanje ce-
lemu mestu, mora v treh dneh zapustiti me-
sto.157

Sreda, 16. jan/uarja/ 1636: Na rotovžu se 
vrši seja, katere se poleg Ljubljančanov udele-
že: Janez Šetina iz Kranja, novomešld m/estni/ 
sodnik Jakob Buseto, kamniški mestni pisar 
Janez Plaveč ter Janez Rožič in Mihael Kopri-
va iz Krškega. Sldene se nasloviti na deželne 
stanove utemeljeno peticijo zastran novih dav-
kov, ld zadevajo samo mesta. Če peticija, kot 
je pričakovati, ne bo uspela, se mesta zopet 
sestanejo in sestavijo pritožbo na cesarja.158

Petek, 15. febr/uarja/ 1636:159 Da bi se posi- 
hmal160 meščani in gostači razlikovali, se slde-
ne za slednje sledeči red:

1. Priseči morajo ločeno prisego in sicer 

dan, bo za svoj trud dobil posebno nagrado iz 
Hillerjeve zapuščine.

Kmalu je prišel W/iderkher/ glede zidave sa-
mostana še v spopad z vicedomom, ld mu je 
naložil globo 50 zlatih dukatov. Mesto je zanj 
prosilo in sta šla nalašč zato na Ig k vicedomu 
m/estni/ sodnik Brogiol in svetnik Bosio, pa 
nista ničesar opravila.700 /Dne/ 23. dec/embra/ 
1653. zvečer je poslal vicedom mestu ukaz, 
da mora prisiliti Widerkherja, da pod kaznijo 
100 zlatih dukatov plača globo 50 dukatov v 
zlatu do 8. zjutraj, sicer bo dal vicedom še isti 
dan rubiti magistrat. Mestni svet, zbran nasle-
dnjega dne v hiši mestnega sodnika Röringer- 
ja, je sklenil pisati Widerkherju, naj to globo, 
naloženo zavoljo pomanjkljivosti pri zidavi 
ženskega samostana in upora proti vicedomu, 
nemudoma vroči na vicedomski urad ali pa 
mestnemu sodniku.701

W/iderkher/ pa ni ubogal, zato je dal vice-
dom na sveti večer ponoči zaseči Špitalska 
(danes začetek Stritarjeve ulice) in Pisana vra-
ta (med današnjo Karlovško cesto in Florijan- 
sko ulico) ter kruharno (danes Stari trg 4) in 
poslal rubežni list mestnemu sodniku. Mestni 
svet se je zbral 27. dec/embra/ na domu župa-
na Schönlebna. V svojem poročilu je slednji 
imenoval vicedomovo dejanje »prezir, afront, 
nasilje in krivico«. »Tudi se o taki krivični pre-
udari ni čulo od pamtiveka, da bi notranjega 
svetnika, s prisego zavezanega Nj/egovemu/ 
cesarskemu veličanstvu in magistratu, morali 
izročiti v vicedomsko hišo«. Sklenili so pisati 
pritožbo na cesarja in jo s posebnim slom po-
slati v Gradec. Sel Matija je še tisti večer ob 
9. uri bil odpravljen na pot.702 Kako se je spor 
z vicedomom končal, ne vemo, ker manjkajo 
m/estni/ s/ejni/ z/apisniki/ za l/eta/ 1654-57. 
Iz k/njige/ i/zdatkov/ izhaja le toliko, da so v 
jan/uarju/ 1654. poslali v isti zadevi v Gradec 
še svetnika Janeza Jerneja Bosia, kar je stalo 
mestno blagajno 24 dukatov v zlatu ali 85 gld 
20 kr.

Janez Henrik Widerkher je umrl 7. julija 
1655., star 69 let.703 Njegova vdova Marjeta

700 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 28, 1653, fol. 143, 181.
701 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 28, 1653, fol. 218 (24. december 

1653).
702 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 28, 1653, fol. 219.
703 * NŠAL, Mrliška knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, prva knjiga (1635- 

1657), fol. 157.
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je dvignila še moževo plačo notranjega svetni-
ka.704 Od otrok se v krstnih maticah navajajo 
hčere Doroteja, Judita in Marija. /Dne/ 19. ma-
ja 1658. se je poročila v stolnici dev/ica/ Mari-
ja Ana Widerkher z Mihaelom Neyriserjem.705

Sin Janez Jakob, roj/en/ 28. maja 1631.,706 
poznejši deželni svetnik, se je v mladih letih 
boril v 30-letni vojni in pozneje na Nizozem-
skem. Dobil je kot plemič nadevek pl. Wider-
spach.707 Bil je član Dizmove konfederacije z 
imenom »der Widerkhe^ende«.708 Od 1676. le-
ta dalje je posedoval hišo Pred škofijo št. 14, 
ki so jo Widerkherji ohranili v svoji lasti do 
1802. leta. Umrl je 20. oktobra 1702.709

Njegov sin Sebastijan Gotfried, roj/en/ l/eta/ 
1670. v Ljubljani, je po dovršenih šolah pre-
potoval ves tedaj znani svet: Evropo, Azijo, 
Afriko in Ameriko. Spisal je »Relatio itinearis 
Europae, Asiae, Africae, Americae mores, gentium, 
ritus, religio, etc.«.7'0

704 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 60, 1655, pobotnica št. 2, fol. 27 

(7. september); ib., pobotnica št. 3, fol. 28 (15. september). 
NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, tretja knjiga (1651- 
1682), fol. 67.

706 NŠAL, Krstna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, peta knjiga (1626- 
1631), fol. 208 (krščen 29. maja 1631).

707 AS 309, Zapuščinski inventarji, škatla 122 (fase. L, črka W, 57-64), 

št. 60, Zapuščinski inventar Janeza Jakoba pl. Widerkherna, fol. 
65 (na seznamu listin se omenja tudi plemiška diploma z dne 8. 
aprila 1659) [Ljubljana, 1702]; August Dimitz, Matrikel-Buch der 
adeligen Dismas-Conföderation in Laibach (Monats-Versammlung), 
v: MHVK 1 7, 1862, str. 6; Anton von Globočnik, Der Adel in Krain, 
v. MMK 12, 1899, str. 57; AS 1064, Plemiške diplome, Plemiška 
diploma . Janeza Jakoba Widerkherja pl. Widerspacha, 8. april 
1659.

708 Vincenc Fereri Klun, Beiträge zur Literaturgeschichte von Krain, v: 
MHVK 7, 1852, str. 27.

709 w -vNSAL, Mrliška knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, druga knjiga (1658- 
1735), fol. 142.

7,0 Viktor Steska, Dolničarjeva »Bibliotheca Labacensis publica«, v: 

IMDK 10, 1900, str. 173. 

na dan svetove seje (Rathstag) in ne v mestni 
pravdi.

2. Ce stanujejo na mestnih tleh, se lahko 
njihova zapuščina inventira.

3. Gostači se morajo baviti z enim poklicem 
(Handl).

4. Kadar si pridobe lastno hišo in če se do-
bro zadrže, morejo tudi v bodoče zaprositi, da 
se jim podeli meščanstvo.

5. Pravico si lahko iščejo samo pri mestnem 
sodniku in ne v redni pravdi (ordinari Rech-
ten).

6. Kateri se pregreši, se vtakne na Trančo.
7. Se primerno obdavčijo.
Poned/eljek/, 3. marca 1636:161 Mesarji pro-

sijo, naj jih puste pri njihovem 600-letnem ro-
kodelskem redu.

Petek, 11. aprila 1636: Sklene se sezidati in 
razširiti mestno tehtnico in skladišče (danes 
Stari trg 4).162

Poned/eljek/, 5. maja 1636: Danes je bil slo-
vesno umeščen novi vicedom Karel grof Portia. 
Magistrat mu je ob tej priliki poklonil znotraj 
in zunaj pozlačeno kupo avgsburške skušnje, 
82 lotov težko, ki jo je dal Janez Krstnik Vr-
bec s tem, da se mu vrne enaka, in diamantni 
prstan vreden 55 drž/avnih/163 tolarjev, ld ga je 
dal m/estni/ sodnik Widerkher, za vicedomovo 
ženo. Vicedom, /ld/ je bil zelo ganjen, je izjavil, 
da vse svoje življenje tega ne pozabi in pojde 
mestu vedno na roko.164

Torek, 6. maja 1636: Sestanka mest in trgov 
so se poleg ljubljanskega mest/nega/ sveta ude-
ležili še: za Kranj m/estni/ sodnik Jernej Ol- 
ben, Janez Setina in m/estni/ pisar Jurij Vrhus; 
za Kamnik Jurij Knifec in m/estni/ pisar Janez 
Plaveč; za Novo mesto m/estni/ sodnik Jakob 
Busseto; za Radovljico m/estni/ sodnik Andrej 
Breznikar (Wresnekher) ; za Krško m/estni/ so-
dnik Mihael Kalčič in m/estni/ pisar N. Rožič; 
za Kostanjevico Martin Janežič in Filip Keber- 
le. Sklep: ker mesta s svojo peticijo zastran 
vojne kontribucije niso uspela pri dež/elnih/ 
stanovih, se je obrniti na vicedoma in dežel-
nega maršala in če tu ne bo uspeha, poslati

161 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 61'.
162 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 85.
163 * V originalu je zapisano »reichs taller«.
164 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 91'-92. 
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h cesarju na Dunaj dva odposlanca.165

165 ’ ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 92'-93.
166 ‘ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 169'.
167 August Dimitz, Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis auf das 

Jahr 1813, III. Theil, Laibach 1875, str. 460.
168 * ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 192.
169 ‘ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 211.
170 (562) Dosegli niso nič. ‘ ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, 

fol. 211-211'.

Petek, 20. junija 1636: Mesto dovoli zboru 
celovških goslačev, ki so prišli ob vse ob ne-
davnem požaru v Celovcu, lei je v treh urah 
upepelil celo mesto, da smejo do preklica gosti 
v Ljubljani, če se bodo dobro vedli in se zadr-
žali trezni.166

L/eta/ 1636. je štela jezuitska gimnazija v 
Ljubljani 544 učencev.167

1636/37 in 
1637/38

M/estni/ s/ejni/ z/apisnik/:
Poned/eljek/, 14. jul/ija/ 1636: Župan Ottho 

poroča, da mu je k-nezoškof (Scarlichi) predo- 
čil, da je njegov prednik škof Tomaž /Hren/ že 
pred precej časa dal pripeljati več stotov črk 
in bi sedaj manjkal le še tiskar. Ali ne bi magi-
strat mogel dati temu za začetek stanovanje? 
- Svet odkloni, ker bi bilo to predrago breme 
zanj, kar se je skazalo že pri jezuitih, ld so za 
tiskarno dobili že precej denarja, pa si ne upa-
jo začeti, ker mora pri tiskarni biti tudi papir-
nica (Pappier Müll) .168

Petek, 1. avg/usta/ 1636:169 Ker so priprave 
končane, naj se začne zidati mestno skladišče 
(Niderlag Haus).

Isti dan predlaga m/estni/ sodnik Franc Ci- 
riani, glede na dejstvo, da tukajšnji mestni so-
dnik nima plače (Besoldung), naj bi se pri cesar-
ju skušalo doseči, da se spregleda remanenca, 
ker on (sodnik) ne namerava obteževati svoje 
vesti s kaznovanjem meščanov. - Sklep: Naj 
piše sodnik g/ospodu/ Perkoviču, m/estni/ pisar 
pa g/ospodu/ pl. Kaltenhausnu, da poizvesta, 
če bi se odprava remanenca dala doseči.170

Poned/eljek/, 1. sept/embra/ 1636: Skladišče 
naj se dvigne še za eno nadstropje (Gaden), 
da se bo dobila najemnina od sob. - Patident 
(Pathading) naj se izkliče 13. t/ega/ m/eseca/, da

Župan  Krišt of  Otth o  
Sodn ik  Franc  Cirian i

1636/37 in  
1637/38

Ista pri Valv/asorju/.

/Mestni/ s/ejni/ z/apisnik/ v petek, 11. jul/ija/
1636.: 711 Predseduje m/estni/ sodnik Wider- 
kher, navzočih 10 svetnikov. »Ker se po starem, 
častitljivem običaju zamenja župansko mesto 
v petek pred sv. Marjeto«, sta bila po doteda-
njega župana Ottha poslana Melhior Stogkh 
in Franc Cirian. Župan je v njunem spremstvu 
prišel na rotovž, resigniral z običajnim nago-
vorom in položil »das Kharnierl« in ključ na 
mizo. Zahvalil se mu je m/estni/ sodnik, na kar 
sta ga ista svetnika spremila na dom. Ko sta se 
vrnila, je bil pri volitvi zopet z večino izvoljen 
za župana Krištof Ottho.

/Mestni/ s/ejni/ z/apisnik/ na dan sv. Jakoba, 
25. jul/ija/ 1636.: Navzoči župan Ottho, 9 no-
tranjih in toliko zunanjih svetnikov in članov 
srenje (Gemein), »kolikor jih je bilo doma in so 
se čutili zdrave«. Pri tej priliki se je sklenilo 
kaznovati z globo vse tiste svetnike in Občinar-
je, ki se na izrecno županovo opozorilo niso 
udeležili volitve sodnika, marveč navzlic pre-
povedi odpotovali. Dokler ne plačajo globe, 
ostanejo prizadeti notranji svetniki »pozablje-
ni (vergessen, t. j. pridržani) na rotovžu, zuna-
nji svetniki in Občinarji pa zaprti v stolpu«.

Nato sta bila po m/estnega/ sodnika poslana 
Dominik Brogioli in Jurij Meisrembl. Sodnik 
je z njima prišel na rotovž in po običajnem od-
stopnem govoru »položil sodno palico in ključ 
na mizo«. Zahvalil se mu je župan, na kar sta 
ga imenovana dva spet spremila domov. »Nato 
se je prečital č/astiti/ srenji in 24-nikom ukaz

711 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 187. 
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rajn/ega/ cesarja Friderika, dat/iran/ (Dunajsko) 
Novo mesto l/eta/ 1472.,(s katerim se ukazuje, 
da vzamejo najzmožnejše v svet in v srenjo, 
vsled česar so tudi bili opozorjeni, da to store. 
Ker pa so pri prvi volitvi vzeli več nezmožnih 
v svet, je bilo to sporočeno č/astitemu/ magi-
stratu, ki je sklenil, da mora č/astita/ srenja 
sedem izpraznjenih mest izpolniti z drugimi 
in se pokoriti cesarskemu povelju, da jih ne bi 
bilo treba določiti ex officio«. Srenja se je po-
korila in izvolila sedem drugih članov. Nato 
se je izvršila mutacija 24-nikov. »Ko je vse to 
bilo opravljeno, se je prešlo k volitvi sodnika 
in je bil z večino glasov izvoljen za mestne-
ga sodnika gospod Franc Ciriani. Ker ga pa ni 
bilo doma, se je naložilo dosedanjemu sodni-
ku, da upravlja (sodni) urad. (Novi) g/ospod/ 
m/estni/ sodnik je položil prisego naslednjo 
nedeljo, 27. jul/ija/, potem ko je bil spremljen 
v cerkev, na rotovžu, na kar so ga po opravljeni 
službi božji spremili domov.«

I</njigi/ i/zdatkov/za leto 1634. in 1635. po-
trdijo 28. maja 1638. računski komisarji, med 
njimi župan Krištof Ottho in sodnik Franc Ci-
riani.

Krištof Ottho, »Consul«, je 9. februarja 
1637.712 za pričo pri poroki Andreja Lavriča z 
Evo Kobencelj, 12. jun/ija/ 1637. pa pri poroki 
Janeza Macol ja (Mazoll).

FRANC CIRIANI je bil sin lekarnarja Pa-
vla Cirianija, po rodu Italijana. Že Pavlovega 
pradeda Vincencija, ld je padel kot pomorski 
oficir v boju proti Turkom, je cesar Rudolf II. 
(1576-1612) povzdignil v plemiški stan. Pav-
lov oče Anton se je odlikoval kot ritmojster pri 
osvojitvi Stolnega Belega grada 1601. leta in je 
tudi njega poplemenitil cesar Matija.713

Pavel Ciriani je l/eta/ 1601. kupil lekarno na 
današnjem Starem trgu št. 7 od Jožefa Knoble- 
cha, zeta umrlega lekarnarja Vincenca Agnela- 
tija. Obrt so mu dovolili izvrševati na mestni 
seji v petek, 1. junija 1601.,714 ko so ugotovili, 
da je »rojen od dobrih staršev in izprašan v 
lekarnarstvu«. Zaobljubljen je bil na sodniško 
palico in je moral plačati takso 50 gld. Za me-

712 vNSAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, druga knjiga (1632- 
1651), fol. 46.

713 .Anton von Globočnik, Uber die Familie der Freiherren von Cirheimb, 
v: MMK 12, 1899, str. 78-82.

7,4 ZAL, LJU 488,.Cod. I, knjiga 18, 1601, fol. 123. 
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ga prineso o sv. Mihaelu zvečer pod rotovž.171
Poned/eljek/, 24. nov/embra/ 1636: Danes 

se je sklenilo, da se poslej svinje ne bodo več 
prodajale na trgu, marveč pod Špitalskimi vra-
ti, pri »šrangi«.172

Poned/eljek/, 15. dec/embra/ 1636: Da bi 
davkar pokazal čim več marljivosti v izterje-
vanju davkov, se mu določi letna plača 100 
gld.173

Torek, 23. dec/embra/ 1636: S ces/arskim/ 
ukazom naj prevzame mestni sodnik dva po-
stojnska uporna kmeta in kolovodji pri graj-
skem dvižnem mostu, ju dobro zastražena od-
pelje na Trančo ter čimprej začne preiskavo in 
proces.174

/Dne/ 15. febr/uarja/ 1637. leta umrje cesar 
Ferdinand II. Sledi mu najstarejši sin Ferdi-
nand III., ki vlada 1637-1654.175

/Dne/4. aprila 1637. je rabelj odrezal nos in 
izšibal krojača Janeza Premca z Iga, ld je imel 
tri žene, potem ko ga je 31. marca in 1. aprila 
mučil.176

/Dne/ 6. maja je prvič mučil Janeza Sterne-
na ali Mačka,177 13. v drugič, 16. pa mu je na 
trgu odsekal glavo.178

Za inštalacijo vicedoma Orfeja grofa Stras- 
solda /(1637-1648)/ je magistrat le-temu v 
marcu podaril srebrno pozlačeno kupo augs- 
burške skušnje z mestnim grbom, vredno 91 
gld 30 kr, v okt/obru/ pa njegovi ženi zlat kri-
žni prstan s sedmimi diamanti v vrednosti 100 
gld.179

/Dne/ 2. novembra 1637. sta odpotovala 
na Dunaj k cesarju /Ferdinandu III./ kot ma- 
gistratova odposlanca župan Krištof Ottho in 
mestni pisar Ludovik Agnellati. Ta pot je stala 
mestno blagajno 564 gld 13 kr 1 pf, posebej pa

171 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 244.
172 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 275'.
173 ‘ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 289'.
174 * ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 292'-293.
175 * Cesar Ferdinand lil. je vladal v letih 1637-1657, ne pa do leta 

1654, kot je zapisal Fabjančič. August Dimitz, Geschichte Krains 
von der ältesten Zeit bis auf das Jahr 1813, III. Theil, Laibach 1875, 
str. 410; Josip Gruden, Zgodovina slovenskega naroda, Ljubljana 
1910-1916, str. 880-881.

176 ‘ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 46, Knjiga izdatkov 1637, fol.

136.
177 Ta Sternen je bil pobegnil s svojo svakinjo, vdovo Brenčunko.
178 ‘ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 46, Knjiga izdatkov 1637, fol. 

136.
179 ‘ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 46, Knjiga izdatkov 1637, fol. 36', 

37.
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še 131 gld 11 kr za 100 vatlov (štab) platna, 
ld sta ga nesla na Dunaj kot darilo in je bilo 
kupljeno pri Gregorju Kunstlju. V knjigi izdat-
kov180 se posebej beleži še izdatek 100 gld za 
2 tovora prosekarja, ld jih je Ottho poldonil v 
svoji »ambassati« na Dunaju.

180 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatlo 47, Knjiga izdatkov 1638, fol. 37.
181 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 46, Knjiga izdatkov 1637, fol. 104- 

104'.
182 ZAL, LJU 488, Cod. XXV, knjiga 1, Privilegijska knjiga mesta Ljub-

ljane (prepis iz 16. stoletja), št. 109 (fol. 82'—83).
183 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 47, Knjiga izdatkov 1638, fol. 136, 

136'.

Do konca 1637. je bila gotova nova mestna 
kruharna in sldadišče. Zidal je Abondio de Do-
nin, steklarska dela je napravil Caharija Puc, 
mizarska Ludovik Schönleben, tesarska Matija 
Sešek, kamnoseška kamnosek Jurij Stamizer, 
meščan v Kamniku. V celoti je šlo na stavbo 
961 gld 24 kr 1 pf, razen železa, žebljev, lesa, 
opeke in kar je bilo plačano že prejšnje leto 
kamnoseku in zidarjem.181

/Dne/ 23. nov/embra/ 1637. je cesar Ferdi-
nand III. na Dunaju potrdil ljubljanske me-
stne privilegije.182

/Dne/ 12. junija 1638. obglavi rabelj poži-
galca Andreja Mačka, 14. jul/ija/ pa Jakoba 
Karpeta.183 

ščana pa je bil sprejet 1. marca 1602.715 Agne- 
latijevo hišo je kupil 1608.716 L/eta/ 1629.717 je 
kupil še sosedno pl. Scheyrovo, nekoč Franko- 
vičevo hišo, danes Stari trg št. 5. Od »trgovine« 
je plačeval letno 18-20 gld. Že 1624. l/eta/718 je 
dobil v last »hišico in vrt na grajskem griču« - 
danes Ulica na grad 7 - ki ostane njegovim de-
dičem do 1668. leta. Še prej, najkasneje 1620., 
je zadobil Kislovo steklarno v Trnovem, ki sta 
jo ustanovila Andrej Dolenik in Aluis Cattia-
mo, l/eta/ 1541. pa kupila na dražbi upnika 
Vid Khisl in Janez Weilhamer. Pred Cirianijem 
je bil lastnik steldarne Urh Novak. Zavzemala 
je stavbišča današnjih št. 23, 25 in 27 v Cer-
kveni ulici. Steklarna je dobivala pepeliko iz 
Alicante v Španiji.719 Nekako istočasno kot ste-
klarno v Trnovem je kupil tudi nekoč Stettner- 
jev domec in vrt v Hrenovi ulici, danes št. 13, 
/dne/ 8. nov/embra/ 1625. pa vrt pri Št. Janžu 
(Šentpetersko predmestje).

Pavel Ciriani je bil zase in za vse svoje po-
tomce povzdignjen v plemiški stan od cesarja 
Ferdinanda II.720 Njegova žena se je imenovala 
Ludovika. Pavel je umrl 8. marca 1635., star 
79 let.

Ni gotovo, v kakšnem rodbinskem razmerju 
z njim sta bila druga Cirianija, ki se še ome-
njata v krstnih maticah in v m/estnih/ s/ejnih/ 
z/apisnikih/, Sebastijan721 in Valentin, verjetno 
pa sta bila njegova sinova. Oba sta umrla pred 
1635. letom. Valentin je bil poročen z Lukre- 
cijo, sestro Antona Blagušiča (Blagusis) iz Tr-
sta.722

Sebastijan Ciriani je imel med letoma 1619- 
21 hišo v Rožni ulici, danes št. 37,723 med 
l/etoma/ 1622-32 pa vdova Ana Ciriani.

Franc Ciriani se izrecno navaja kot Pavlov

7.5 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 18, 1602, fol. 269.
7.6 Hiša je bila otvorjena 29. februarja 1608.
7.7 Otvoritev hiše je bila 9. marca 1629.
718 # Kupno pismo, 24. marca 1624.
719 Alfons Müllner, Glasfabriken in Laibach im XVI. Jahrhundert, v: Ar-

go 6, 1898, str. 21-23.
720 # Plemiška diploma, 7. april 1622. * AS 1064, Plemiške diplo-

me, Plemiška diploma Franca Cirianija, 24. avgust 1644 (prepis 
1645).

721 Meščan je postal 1619. leta, taksa pa je znašala 50 gld.
722 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, fol. 276, 315, 368; ib., 

knjiga 26, 1636, fol. 11, 14, 59.
723 L/eta/ 1621. plača davek Pavel Ciriani.



sin.724 Študiral je v Padovi,725 nato v Gradcu.726 
Naslednje leto (8. oktobra 1623) se je v Šen- 
ldavžu poročil z Ano Marijo roj/eno/ Popp,727 
verjetno hčerjo Suzane Kunstelj, roj/ene/ Pfän-
ner, ok/oli/ 1613. drugič poročene Popp, ld je 
imela hišo na stavbišču dan/ašnjega/ Filipove-
ga dvorca, Cankarjevo nabrežje 1. Svak Franca 
Cirianija je bil duhovnik Janez Jurij Popp, Id je 
podedoval po materi pol hiše, drugo polovico 
pa njegova sestra Ana Marija.728

724 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 25, 1635, foi. 368.
725 # Notarski privilegij Kolegija v Padovi, 18. junija 1621.

# Notariatski privilegij palatinskega grofa Volbenka Khaltenhau- 
serja Francu pl. Cirianu. Gradec, 4. aprila 1622.
# Zenitna pogodba, 30. julija 1 623. # NŠAL, Poročna knjiga Lju-
bljana - Sv. Nikolaj, prva knjiga (1605-1632). Med pričami se 
omenja Mihael Taller.

790 1
ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 27, 1651, fol. 58.

722 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 52, Knjiga izdatkov 1646, fol. 37.

# Kupna pogodba, 26. novembra 1641.

Franc Ciriani se že 1633. navaja kot per- 
petuirani notranji svetnik, v 1/etih/ 1636/37, 
1637/38, 1642/43 in 1643/44 je mestni so-
dnik, l/eta/ 1647/48 pa župan. /Dne/ 24. avg/ 
usta/ 1644. je cesar Ferdinand III. potrdil na 
Dunaju njegovo plemstvo, kateremu je dodal 
»druge, lepe privilegije«. Po očetu je Franc po-
dedoval veliko premoženje, tako hiši dan/aš- 
nja/ št. 5 in 7 na Starem trgu z lekarno. Sam 
pa je l/eta/ 1644. ali 1645. kupil sosednjo An- 
drejčičevo hišo in »pusti svet«, danes Stari trg 
št. 3, ki pa jo je 20. sept/embra/ 1646. prodal 
magistratu za 2326 gld.729 Nadalje mu je oče 
Pavel zapustil steklarno v Trnovem, hišo na 
grajskem griču, hišo v Hrenovi ulici in vrt v 
Šentjakobskem predmestju. Sam je 1641. le-
ta730 kupil od ograjnega odvetnika dr. Janeza 
Bučarja domec v Hrenovi ulici, ld je bil povrsti 
druga proti Žab jaku izmed sedmih hiš, kolikor 
jih je stalo na stavbišču današnje hišne št. 17. 
Kdo in kdaj je kupil tri travnike na Prulah, en 
travnik, pol Tacljevega travnika ob Ljubljanici, 
imenovanega Španovi j a (Spanauia), vrtec na 
Prulah, spadajoč pod meščanski špital, zemlji-
šča in vinograd na Vipavskem, ni razvidno iz 
listin v Cirianijevem inventarju. Poleg vsega 
tega je zapustil še en travnik »Sanoglah« na 
Dolnu, ld mu ga je zastavil neki Lavrič, in prav 
tako zastavljeni travnik na Dobravi. V n/ajem- 
niškem/ u/rbarju/ 1637-1647 se navaja Franc 
pl. Ciriani kot lastnik »smodnišnice pri mlinu
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Koleziji«, a že l/eta/ 1648. je zabeleženo, da je 
njegov sin odpovedal praharno. Danes je tam 
Lepi pot št. 4.

Franc pl. Ciriani je umrl 1647. leta. Inven-
tar o njegovi zapuščini je bil napravljen 15. 
okt/obra/ 1647. v navzočnosti m/estnega/ so-
dnika Bertaša. Poleg gornjih nepremičnin in 
apoteke je Ciriani zapustil precej gotovine, 
zlatnine, srebrnine, draguljev in ogromno ter-
jatev za zneske, ki jih je posojal. Njegova vdo-
va Ana Marija je umrla 4. dec/embra/ 1655., 
stara 49 let.731

731 NŠAL, Mrliška knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, prva knjiga (1635— 
1657), fol. 159.

732 * Fabjančičeva navedba rojstne letnice je napačna. Janez Jurij se 
je rodil 11. januarja 1631. Poleg njega so bili v družini še štirje si-
novi: Franc Ludvik (krščen 3. aprila 1626), Mark Anton (krščen 17. 
januarja 1 628) ter dvojčka Gregor Purchartus in Pavel Gotfrid (kr-
ščena 11. marca 1629). Glej: NŠAL, Krstna knjiga.Ljubljana - Sv. 
Nikolaj, peta knjiga (1 626-1631 ), fol. 4, 78, 133, 192.

733 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, tretja knjiga (1651- 
1682), fol. 9.

734 NŠAL, Mrliška knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, druga knjiga (1658- 
1735), fol. 33.

735 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana — Sv. Nikolaj, tretja knjiga (1651- 
1682), fol. (niso numerirani).

736 NŠAL, Mrliška knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, druga knjiga. (1658- 
1735), fol. 144.

737 Anton Koblar, Dobrotniki nekdanjega ljubljanskega jezuitskega ko-

legija, v: IMDK 10, 1900, str. 100.
738 NŠAL, Krstna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, deveta knjiga (1653— 

1664), fol. 25.
739 Anton von Globočnik, Über die Familie der Freiherren Von Cirheimb, 

v: MMK 1 2, 1899, str. 78-82; Anton Koblar, Dobrotniki nekdanjega 
ljubljanskega jezuitskega kolegija, v: IMDK 10, 1900, str. 100.

Njun sin Janez Jurij, roj/en/ 1629.,732 doktor 
prava, se je 22. januarja 1652. poročil z Mari-
jo Magdaleno pl. Vrbec.733 /Dne/ 9. februarja 
1662. je prejel od kranjskih deželnih stanov 
deželansko diplomo. Umrl je 8. sept/embra/ 
1665. kot deželni svetnik, star komaj 36 let.734 
Vdova Marija Magdalena se je čez sedem let 
(9. okt/obra/ 1672.)735 poročila s Francem Al-
bertom baronom Pelzhoferjem. Umrla je šele 
18. aprila 1703. leta.736 Brat Janeza Jurija, je-
zuit Friderik Ciriani, je volil jezuitskemu ko-
legiju 23. okt/obra/ 1656. leta 5000 gld.737 Kot 
prior samostana Bistra se 1658. leta navaja 
Ludovik Ciriano.

Franc Leopold, sin Janeza Jurija in Mari-
je Magdalene pl. Cirian, krščen 30. okt/obra/ 
1653.,738 je zadobil 21. dec/embra/ 1685. ba- 
ronstvo z nadevkom pl. Zierhaimb, Hmeljni- 
ški, baron »auf Guettenau«.739 Že pred 1670.
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letom je prišel po smrti Jurija Jankoviča v 
last gradu Hmeljnika, kjer je umrl 1688. leta. 
Hmeljnik se še navaja 1719. kot posest njego-
vih potomcev: do 1690. Eva Renata baronica 
Zierhaimb, do 1717. pa vdova Suzana Marjeta 
bar/onica/ Zierhaimb, roj/ena/ baronica Para-
deiser.740 741 V novomeških maticah so Ciriani še 
v 19. stoletju.

740 AS 309, Zapuščinski inventarji, škatla 1 31 (fase. LIV, črka Z, 7-20), 

št. 14, Zapuščinski inventar Eve Renate baronice Zierhaimb, fol. 5 
(lastništvo gospostva Hmeljnik) [Hmeljnik, 6. april 1690]; št. 22, 
Zapuščinski inventar Suzane Margarete baronice Zierhaimb, ro-
jene baronice Paradeyser, fol. 15 (lastništvo gradu in gospostva 
Hmeljnik) [Hmeljnik, 19. marec 1717].

741 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 49, 1640, pobotnica št. 1, fol. 45.

Steklarno v Trnovem je ok/oli/ 1703. kupil 
od Cirianovih dedičev Matevž Simon, hiši št. 
5 in 7 na Starem trgu 1716. l/eta/ zvonar Ga-
šper Franchi, hišo št. 13 v Hrenovi ulici l/eta/ 
1700 krojač Andrej Žužek, št. 17 istotam pa 
1701. leta Jakob Zibavnik. Hiša v dan/ašnji/ 
Ulici na Grad 7 pa je že 1668. prešla v roke 
tesarja Gregorja Novaka.

Župan  Grego r  Kunst elj  (t koncem 
okt/obra/ 1639.) in od zadnjega 

okt/obra/ 1639. do 6. jul/ija/ 1640. 
kot podžupan Ma RKO VlC 

Sod nik  Melih ior  Stok

1638/39 in  
1639/40

Pri Valv/asorju/ Kunstelj in Štok.

Plačilne naloge podpisuje v drugi piovici 
1638. leta kot župan Gregor Kunstelj.

/Dne/ 11. jul/ija/ 1639. izplača m/estni/ bla-
gajnik županu Kunstlju deputat za eno leto 
za nazaj v znesku 100 gld. Pozneje pa izplača 
oskrbnikom po Gregorju Kunstlju 30 gld 34 kr 
kot župansko plačo od 8. jul/ija/ do zadnjega 
okt/obra/ 1639. leta.

/Dne/ 23. avg/usta/ 1640. prejme župan 
Marko Wütz 69 gld 26 kr kot svojo podžu- 
pansko plačo od zadnjega oktobra 1639. do 
6. jul/ija/ 1640. leta.74' Plačilne naloge v prvi 
polovici 1640. leta podpisuje Wütz kot »Vice 
Bürgermeister«.

1638/39 in 
1639/40

/Dne/ 19. sept/embra/ je rabelj obglavil z 
mečem in sežgal obenem z žrebico Andreja 
Polaka.184

L/eta/ 1638. je šlo več sto goldinarjev za 
darove uradnikom v Gradcu, kamor se je na-
potil Domenico Brogiol /(Brugioli)/. Ti ura-
dniki so reševali mestne prošnje zastran ta-
rife pri mostnini, proti kmečki trgovini itd.185 
Bilo je tudi več poročnih darov, tako sta vi- 
cedomova hčerka, /Julija grofica Strassoldo/, 
ld je poročila barona /Ferdinanda/ Maškona 
/(Moscona)/,186 in hči deželnega oskrbnika,187 
/Ana Regina grofica Paradeiser/, ld se je poro-
čila s /Hermanom Julijem baronom/ Werne-

184 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 47, Knjiga izdatkov 1638, fol.

137.
185 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 47, Knjiga izdatkov 1638, fol. 

36-38.
186 * Ferdinand baron Moscon (j- 1656) se je 18. novembra 1638 v 

cerkvi sv. Nikolaja v Ljubljani poročil z Julijo grofico Strassoldo. 
Glej: Adler Monatsblatt, XII. Band (1935—1938), Nr. 41-42, str. 
439; Ludwig Schiviz von Schivizhoffen, Der Adel in den Matriken 
des Herzogtums Krain, Görz 1905, str. 147.

187 * Pravilno: deželnega upravnika (Landesverwalter). 
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gkhom,188 dobili vsaka po eno zlato verižico v 
skupni vrednosti 168 gld 14 kr.189

188 * Johann Baptist Witting, Beiträge zur Genealogie des krainischen 
Adels, v: Jahrbuch der k.k. heraldischen Gesellschaft Adler, n. F. 4, 
1894, str. 133.

189 * ZAL, LIU 488, Cod. XIII, škatla 47, Knjiga izdatkov 1638, fol. 
37'-38.

190 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 47, Knjiga izdatkov 1638, fol. 
104'.

191 * ZAL, UU 489, Mesto Ljubljana: splošna mestna registratura, ška-
tla 78 (fase. 56, stari fase. 213), fol. 74-85'.

192 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 48, Knjiga izdatkov 1639, fol. 
104.

193 * ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 48, Knjiga izdatkov 1639, fol. 

110'.
194 * Tudi tokrat je pravilno deželni upravnik (Landesverwalter).
195 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 48, Knjiga izdatkov 1639, fol. 35- 

37'.

L/eta/ 1638. sta Francesco in Abondio Do-
nino popravljala mestna vrata in zidovje od 
špitala do gornjega mostu.190

/Dne/ 12. aprila 1639 je cesar Ferdinand III. 
na Dunaju potrdil ljubljanskemu mestu pravi-
co dvojne mostnine in odobril tarifo zanjo.191

Koncem julija 1639. je začel Abondio de 
Donin graditi novi stolp pri vodi, niže Vice-
domskih vrat.192 V oktobru sta kamnoseka An-
tonio Turio in Julio Urbanus opravila pri tem 
stolpu kamnoseška dela za 507 gld 27 kr.193

Tudi l/eta/ 1639. je šlo dokaj podkupnine v 
žepe visokim uradnikom, kar je oskrbel Bro- 
giol /(Brugioli)/. Največ je bil deležen deželni 
oskrbnik194 /Henrik Paradeiser/.195

/Dne/ 19. jul/ija/ 1640. potrdijo knjigo iz-
datkov za 1637. leto računski komisarji, med 
njimi župan Marko Wütz in m/estni/ sodnik 
Melhior Stogkh.

V d/avčnih/ k/njigah/ za 1/eti/ 1638. in 1639. 
je vpisan pri hiši Quintilia Romana (danes 
Mestni trg 9), da izvršuje v njej obrt mestni 
sodnik Melhior Stogkh.

Pri poroki Andreja Kocijančiča z Marjeto 
Merjasec 6. februarja 1639. sta bila za pričo 
»dominus Melchior Stokh Judex Labac.« in 
Franc Ciriani.

MELHIOR ŠTOK (Stok, Stogkh, Stockh, 
Stokh). Štok je star priimek v Ljubljani. 
L/eta/ 1529.742 se navaja mestni svetnik Ma-
tevž Stökh. L/eta/ 1599. je kupil irhar (Weis- 
sgärber) Gašper Stockh od Mihaela Stainmetza 
današnjo dr. Minarevo hišo, Sv. Petra c/esta/ 
24. V petek, 19. marca 1599. je bila otvoritev 
te hiše, ld je označena, da stoji »v predmestju 
pri Sv. Janezu poleg hiš Simona Starmana /da-
nes št. 26/ in Jurija Schwarza /sedaj št. 22/, s 
prednjim delom ob ulici, z zadnjim pa ob re- 
ki Ljubljanici«. Med letoma 1601. in 1606. je 
bil Gašper Stokh član občine v velikotrškem 
okraju, o sv. Jakobu 1606. je bil izvoljen v zu-
nanji svet. Umrl je koncem 1607. ali prve dni 
1608. leta. V poned/eljek/, 21. januarja 1608. 
sta bila za skrbnika njegovi zapuščini in dedi-
čem postavljena Peter Lokhatel in sosed Jurij 
Schwarz. Po vsej priliki je bil Gašper poročen 
z Uršo, roj/eno/ Stanežič (Staneschitsch), ki je 
kot vdova »Vrsulla Stokhin« prodala in v pe-
tek, 27. marca 1609. otvorila svojemu bratu 
Gregorju Stanežiču svoj, po rajn/em/ očetu po-
dedovani del hiše, ki jo je posedoval njen brat 
(danes srednji del hotela Lloyd na Sv. Petra 
c/esti/ 7). Drugi njen brat, Tomaž Stanešič, je 
bil l/eta/ 1608. duhovnik v Dobu.743 Štokovo 
hišo na Sv. Petra c/esti/ 24 je od njegovih dedi-
čev prevzel l/eta/ 1619. Janez Šušteršič. /Dne/ 
18. jul/ija/ 1617. se je poročil v stolnici neki 
Luka Stok z Jero,744 1 1. januarja 1632. pa Gre-
gor Stok s Heleno Radelj (Radelsa).745 Ali so

742 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 2, 1529, fol. 113.
743 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 16, 1599, fol. 28; ib., knjiga 18, 

1601, fol. 147; ib., knjiga 19, 1605-06, fol. 6, 174, 181; ib., 
knjiga 20, 1608, fol. 1,13, 43; ib., knjiga 21,1609, fol. 52.

744 # NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, prva knjiga (1605- 
1632).

745 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, prva knjiga (1605-
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vsi ti Stoki bili kaj v sorodu z mestnim sodni-
kom, se ne da ugotoviti.

Melhior Štok se je rodil menda 1597. leta. 
V davčnih knjigah se pojavi prvič l/eta/ 1623. 
Tedaj je zabeležen v Gebhardovi hiši v dan/aš-
nji/ Krojaški ul/ici/ št. 5. Vendar za tisto leto 
ni plačal nič davka, ker »ni izvrševal nobene 
obrti«. Že tedaj pa do l/eta/ 1626. je bil lastnik 
Kunstljeve hiše v Šentjanšlcem predmestju, ld 
je l/eta/ 1623. pogorela in ostala zapuščena do 
1627. l/eta/, ko jo je prevzel Andrej Strobl. Da-
nes stoji tam hotel »Soča«, Sv. Petra c/esta/ 5. 
L/eta/ 1624. je bil Štok obdavčen v Gebhartovi 
hiši od »trgovine«, in sicer je plačal za 13 so-
dov vipavca, 18 in pol soda terana in dolenjca 
ter osem sodov kisa, skupaj 4 gld 1 kr. L/eta/
1625. je plačal od 600 gld »trgovskega blaga« 
dva odstotka, t. j. 12 gld. Naslednja leta se je 
davek znižal. V hiši Gebhardovih dedičev je 
ostal Štok do 1629. l/eta/. Nato se je preselil 
v hišo dedičev po Antonu Gaioncellu, na da-
našnjem Starem trgu št. 1. Tam je imel proda-
jalno (laden) in je plačeval po 25 gld obrtnega 
davka na leto. Od l/eta/ 1634. do 1636. je v 
Röringerjevi (dan/ašnji/ Fabianovi) hiši na se-
danjem Vodnikovem trgu št. 2. Davka je pla-
čeval samo še po 1 gld. L/eta/ 1634. je kupil 
od Gregorja Crneta pol grunta, podvrženega 
meščanskemu špitalu, na Jami v Zg/ornji/ Šiški 
s poslopjem, v katerem je uredil pivovarno. Ta 
je stala v bližini gradu Jama, dan/ašnja/ Kreko-
va gospodinjska šola na Vodnikovi cesti. Pivo 
je od tod uvažal v mesto.746 V letih 1637-40 je 
Štok zapisan v hiši lekarnarja Quintilia Roma-
na (danes Mestni trg 9) z obrtnim davkom, ld 
zopet narašča in doseže končno letnih 8 gld. 
L/eta/ 1641. ga najdemo v Weissovi hiši v Šent- 
janškem predmestju (danes Sv. Petra c/esta/ 
30) s 6 gld obrtnega davka, 1642-45 pa zopet 
v sedanji Krojaški ulici pri vdovi Suzani Stain- 
dler, kjer je začel obrt pred 20 leti. Tudi tu pla-
čuje 6 gld obrtnine. V n/ajemniškem/ u/rbarju/ 
1643-45 se beleži M/elhior/ Stokh, da je imel 
hišico, vrt in ribnik na Prulah. Od njegovih de-
dičev je to kupil l/eta/ 1659. Jurij Bertaš.

V občinskem svetu je 30-letni Štok l/eta/

1632), fol. 172.
746 Obširneje o tej pivovarni glej: Vladislav Fabjančič, Ljubljanski pivo-

varji odXVI. do XIX. stoletja, v: Kronika slovenskih mest 4, 1 937, str. 
231-236.
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1627. že nižji mest/ni/ blagajnik, 30. dec/em-
bra/ 1633. je postavljen za vinomerca kot član 
notranjega sveta. Več let je bil tudi mestni dav-
kar in vsaj od jun/ija/ 1633. do jun/ija/ 1635. 
višji špitalski mojster.747 Od 25. jul/ija/ 1638. 
do 25. jul/ija/ 1640. je bil mestni sodnik. Pod 
uradne spise se je podpisoval kot »Melchior 
Stoghk«. Bil je tudi subprior bratovščine pre- 
sv/etega/ Rešnjega telesa.

747 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1634, fol. 33.
748 Anton Koblar, Ljubljančani 17. stoletja, v: IMDK 10, 1900, str. 

230.
749 NŠAL, Krstna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, šesta knjiga (1632— 

1638), fol. 90.
750 # NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana-Sv. Nikolaj, prva knjiga (1605— 

1632).
751 ZAL, UU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 102.
752 # AS 309, Zapuščinski inventar vdove Katarine pl. Trekhaus, rojene 

Zieglfest [2. maj 1631].
753 # NŠAL, Krstna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, peta knjiga (1626- 

1631).
754 NŠAL, Mrliška knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, prva knjiga (1635— 

1657), fol. 81.
755 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 28, 1653, fol. 113, 125, 146', 168, 

177'—178.

Sodeč po Koblarju748 naj bi bil Štok dvakrat 
oženjen. Prvi ženi naj bi bilo ime Farasina, ki 
mu je 20. maja 1634. rodila sina Melhiorja.749 
Drugi ženi pa Suzana, ld je 3. maja rodila sina 
Florijana. M/estni/ s/ejni/ z/apisniki/ in d/avč- 
ne/ k/njige/ ne vedo nič o Farasini, prav tako 
nič o sinovih Melhiorju in Florijanu. Pač pa 
vse kaže, da se je Štok že 1623. leta750 poročil 
z vdovo Suzano Staindler, roj/eno/ Gassner, ld 
je bila v prvem zakonu poročena z Andrejem 
Staindlerjem751 in je nasledila, kot rečeno, po 
očetu nekdanjo hišo Volka Gebharda (Kroja-
ška ul/ica/ št. 5) in pristavo z vrtom v današnji 
Šelenburgovi ulici št. 4. Že l/eta/ 1631. se ta 
pristava označuje kot Melhior Štokova.752

Štokov najstarejši sin Andrej je bil rojen
1626. leta.753 Poleg njega pišejo m/estni/ s/ej-
ni/ z/apisniki/ še o sinovih Janezu Krstniku in 
Francetu ter o hčeri, katere ime se ne navaja.

Melhior Štok je umrl 15. apr/ila/ 1645., star 
šele 48 let.754 Pokopali so ga pri frančiškanih 
na sedanjem Vodnikovem trgu. S skrbnikom 
njegove zapuščine Krištofom Troppom, pozne-
je pl. Troppenauom so imeli dolgoletne spore 
tako Štokova vdova Suzana, ki je umrla 1649. 
ali 1650. leta, njen sin iz prvega zakona Janez 
Staindler755 kakor tudi Štokovi otroci.

L/eta/ 1651. je dosegel Andrej Štok, dok-



tor bogoslovja, starost 25 let in bil proglašen 
za polnoletnega (12. jun/ija/). /Dne/ 26. juli-
ja istega leta mu magistrat podeli na njegovo 
prošnjo »titulum mensae« iz občinske blagajne 
»zavoljo pokojnega gospoda očeta in njegove 
zveste službe mestu«. Magistrat pričakuje, da 
»za to dobroto gotovo ne bo pozabil prositi 
Boga vsemogočnega za magistratovo blaginjo 
in srečno vladanje«.756

756 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjigo 27, 1651, fol. 179.
757 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjigo 28, 1653, fol. 78', 80.

NSAL, Mrliška knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, druga knjiga (1658— 
1735), fol. 78.

759 vNSAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, tretja knjiga (1651- 
1682), fol. 42.

760 NŠAL, Mrliška knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, druga knjiga (1658- 

1735), fol. 96.
761 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, četrta knjiga (1682— 

1718), fol. (niso numerirani).

Dr. Andrej Stok je povabil brata Franceta k 
sebi v Judenburg. Magistrat je ukazal na Fran-
cetovo prošnjo skrbniku Troppu, da mu za to 
pot izplača 15 ren/skih/ gold/inarjev/. I<o pa je 
fant štiri dni pozneje prosil še za 15 gld, so mu 
prošnjo zavrnili.757

Ko je France dorastel, je do l/eta/ 1663. pre-
vzel vso očetovo dediščino. Nato so se začeli 
tožariti med seboj bratje in sestra. Glavni spor 
je tekel za šišensko posestvo in pivovarno, ld 
je bila namenjena Janezu Krstniku, a je le-ta ni 
nikoli užival. Janez Krstnik je umrl 12. aprila 
1677.758 leta in tedaj je vse imetje pripadlo bra-
tu Francetu, s katerim se je prej toliko tožaril.

Hiša v Krojaški ulici je prišla l/eta/ 1653. v 
last Janeza Kunstlja, enako pristava v današnji 
Selenburgovi ulici.

France Stok je imel v mestu pivo toč v Bo- 
sljevi hiši na današnjem Mestnem trgu 25, v 
l/etih/ 1665-68 v Tallerjevi, danes Mestni trg 
24, 1669. pa se preseli v sosednjo hišo k Dio-
niziju Neuriserju, dan/ašnji/ Mestni trg 23 in 
ostane tam šest let. L/eta/ 1675. se vrne v Tal- 
lerjevo hišo, od /leta/ 1681. dalje pa je zopet v 
hiši Neuriserjevih dedičev. Davka je plačeval 
večinoma po 15 gld na leto.

France Stok se je oženil 11. julija 1655. z 
Marijo Pukl.759 V občini je dosegel samo čast 
zunanjega svetnika in vinomerca (l/eta/ 1671.). 
Umrl je 10. jun/ija/ 1683., star 54 let.760 Po-
kopali so ga v kapeli Corporis Christi. Njegovo 
vdovo je poročil 28. jan/uarja/ 1684.761 Franc
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Andrej Šifrer, poznejši pl. Schifferstein, ki je 
nasledil tudi šišensko pivovarno.

1640/41 in 
1641/42

Dne 17. decembra 1640 je sklenil svoje 
življenje presvetli in prečastiti knez Rinaldo 
Scarlichi, škof ljubljanskega mesta, ki mu je 
bil deset let za pastirja. Skoraj vedno je bil bo-
lan, da ni mogel izpolnjevati svetih škofovskih 
opravil, niti maševati zaradi protina, ki je pri-
zadel njegove ude. Končno ga je zadušil katar, 
ki mu je sledila vročina, in med praznikoma 
velikih škofov sv. Nikolaja, zavetnika stolne 
cerkve, in sv. Ambroža je odšel v nebesa.196 
Pokopali so ga v ljubljanski stolnici. Sledil 
mu je Oton Friderik grof Buchheim /(1641— 
1664)/.197

196 * Letopis Ljubljanskega kolegija Družbe Jezusove (1596-1691), Lju-
bljana 2003, str. 126, 128. V tekstu na strani 126 je omenjeno, 
da je ljubljanski škof Rinaldo Scarlichi umrl med praznikoma sv. 
Nikolaja (6. december) in sv. Ambroža (7. december), v opombi na 
strani 128 pa je kot datum njegove smrti naveden 17. december 
1640. Če je ljubljanski škof umrl v času med omenjenima svetni-
koma, potem je pravilno, da je umrl v noči s 6. na 7. december 
1640.

197 Josip Gruden, Zgodovina slovenskega naroda, Ljubljana 1910— 
1916, str. 956.

1642/43 in 
1643/44

L/eta/ 1642. so kupili bosi avguštinci od Ta- 
ufrerja vrt pred Nemškimi vrati, hoteč tamkaj 
ustanoviti svoj samostan. Ob velikih slove-
snostih, ob veselju ljudstva in udeležbi vsega 
plemstva, ob pokanju topov z gradu so na ku-

Župan  Marko  Vic  (Wütz , Witz ) 
Sod nik  Jan ez  Henr ik  Widerkh er

1640/41

Ista pri Valv/asorju/.

/Dne/ 14. marca 1641. potrdijo d/avčno/ 
k/njigo/ za leto 1638. računski komisarji, med 
temi župan Vic in sodnik Widerkher.762

Župan  Krišto f  Otth o  
Sodnik  Jane z  Henr ik  Widerkh er

1641/42

Ista pri Valv/asorju/.

V d/avčni/ l</njigi/ (okraj Novi trg) je l/eta/ 
1642. označen Krištof Ottho kot župan,763 v 
d/avčni/ k/njigi/ 1641. (okraj Trg) pa Widerkher 
kot sodnik.764 Ima delavnico v Thurnovi hiši, 
sedaj Mestni trg 2.

Župan  Krišto f  Otth o
Sodn ik  Franc  Ciri ani

1642/43 in
1643/44

Tudi pri Valv/asorju/.

/Dne/ 11. jul/ija/ 1643. prejme župan Kri-
štof Otto deputat 100 gld za končano poslov-
no leto,765 1 1. jul/ija/ 1644. pa enako vsoto za 
dobo do 8. jul/ija/ 1646.766

V d/avčni/ l«/njigi/ za leto 1643. je Ciriani

762 ZAL, LJU 488, Cod. XVII, škatla 435, knjiga 22, Davčna knjiga 
1638, fol. (niso numerirani).

763 ZAL, UU 488, Cod. XVII, škatla 438, knjiga 26b, Davčna knjiga 
1642, fol. (niso numerirani).

764 ZAL, LJU 488, Cod. XVII, škatla 437, knjiga 25b, Davčna knjiga 
1641, fol. (niso numerirani).

765 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 50, Knjiga izdatkov 1643, fol/ 16.
766 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 51, 1644, pobotnica št. 1, fol. 78.
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pri svojih hišah na Starem trgu označen kot 
mestni sodnik.767

198 August Dimitz, Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis auf das 
Jahr 1813, III. Theil, Laibach 1875, str. 470-471.

199 Anton Jellouschek, Die Lapidar-Denkmäler in Laibach, v: MHVK 

1850, str. 1 4.
200 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 50, Knjiga izdatkov 1643, fol. 

134.
201 ZAL, LJU 488, Cod. XXV, knjiga 1, Privilegijska knjiga mesta Lju-

bljane (prepis iz 16. stoletja), št. 113 (fol. 85'—86); Fran Zwitter, 
Starejša kranjska mesta in meščanstvo, Ljubljana 1929, str. 33.

202 * ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 50, Knjiga izdatkov 1644, fol. 

123, 123'.

/Dne/ 13. marca 1645. je izplačal višji m/ 
estni/ blagajnik Widerkher sodniško pristojbi-
no za leto 1643. in za »drugo leto« (das Rich-
tergelt) po letnih 90 gld za Franca Ciriana vice-
domskemu uradu.768

Župan  Marico  Vic  
Sodnik  Lud ov ik  Schön leb en

1644/45 in  
1645/46

Ista pri Valv/asorju/.

/Dne/ 12. jul/ija/ 1645. prejme župan Marko 
Wütz Glinški deputat 100 gld za dobo od sv. 
Marjete 1644. do sv. Marjete 1645., v juliju 
1646. pa isto vsoto za 1/eto/ 1645/46.769

/Dne/ 29. nov/embra/ 1644. potrdijo račun-
ski komisarji, med temi župan Wütz in sodnik

pljenem zemljišču zasadili križ in svoj samo-
stanski znak. Pozabili pa so si preskrbeti za 
ta /na/kup dovoljenje križarjev, ki so bili tam 
v Gradišču zemljiška gosposka. Drugi dan so 
našli svečano posvečeni križ prevrnjen po tleh, 
križarji so kupčijo razglasili za neveljavno in 
do gradnje samostana tamkaj ni prišlo.

Nato so bosi avguštinci l/eta/ 1643. kupili 
od vicedoma Ottavia Panizolla grad Jamo v 
Zg/ornji/ Šiški in se tamkaj naselili. V septem-
bru je bil pater Janez Vincenc, roj/eni/ Napoli- 
tanec, izvoljen za prvega priorja samostana.198

L/eta/ 1643. prizida škof Buchheim škofij-
skemu dvorcu dve nadstropji.199

/Dne/ 17. jun/ija/ 1643. obglavi rabelj Ano 
Glajko, ki je zavrgla otroka.200

L/eta/ 1643. so delno odpravili v Ljubljani 
prejšnji sistem glede mestnega sodnika. Ce-
sarski ukaz iz Gradca je 18. nov/embra/ 1643. 
določil, da naj se »remanenčni« (sodni) denar 
še nadalje plačuje letno vicedomski blagajni in 
da mora sodnik kriti izdatke za zločince, prije-
te v mestnem pomirju; izdatki za zločince, pri-
jete drugje in iz katerega koli vzroka izročene 
mestnemu sodišču, pa se krijejo iz vicedomske 
blagajne.201

/Dne/ 24. febr/uarja/ 1644. je rabelj izšibal 
Adama Crneta Štiha, njegovemu bratu Miha-
elu, ki bi moral biti sežgan živ, pa je odsekal 
glavo in desnico in vse to upepelil. /Dne/ 9. 
aprila bi moral streti s kolesom ubijalca Mi-
haela Miheliča, pa ga je vsled pomilostitve pri 
Friškovcu samo obglavil.202

1644/45 in 
1645/46

L/eta/ 1644. je pomorila kuga v Dravljah v 
14 dneh 100 ljudi. Ljubljana pa je bila očuva- 
na. V zahvalo za to, je mesto sezidalo cerkev v

767 ZAL, UU 488, Cod. XVII, škatla 438, knjiga 27a, Davčna knjiga 

1643, fol. (niso numerirani).
768 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 51, Knjiga izdatkov 1645, fol. 36.
769 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 51, Knjiga izdatkov 1645, fol. 16.
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čast sv. Roku, ld pa je bila končana šele 1682. 
leta. L/eta/ 1645. in 1646. je divjala kuga ne 
samo v Dravljah in Zapužah, kjer je umrlo 80 
ljudi, ampak tudi na Dolenjskem.203

203 August Dimitz, Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis auf das 
Jahr 1813, III. Theil, Laibach 1875, str. 435-436. Dimitz je povzel 
po Valvasorju.

204 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 50, Knjiga izdatkov 1644, fol. 94- 

98.
205 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 50, Knjiga izdatkov 1644, fol. 

124'.
205 Viktor Steska, Rabuka v Ljubljani leta 1645, v: IMDK 7, 1897, str. 

162—164; Heinrich Costa, Ein blutiger Kampf zwischen den Bür-
gern von Laibach und dem Militär im siebzehnten Jahrhundert, v: 
MHVK 1 7, 1862, str. 13-14 (oba povzemata po Dolničarjevi An-
nales Urbis Labacensis); August Dimitz, Geschichte Krains von der 
ältesten Zeit bis auf das Jahr 1813, III. Theil, Laibach 1875, str. 
431-432; Josip Gruden, Zgodovina slovenskega naroda, Ljubljana 
1910-1916, str. 879-880.

207 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 51, Knjiga izdatkov 1645, fol. 79- 

80.
208 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 51, Knjiga izdatkov 1645, fol. 94-

97.

V juniju 1644. je začel zidar Jakob Kocijan 
delati na zunanji bastiji pod gradom, v juliju 
na orožarni pri vodi in na zidu pod Špitalskim 
mostom. Nehal je z delom v septembru.204

/Dne/ 7. dec/embra/ 1644. je rabelj pri sra-
motnem odru z razbeljenimi kleščami dvakrat 
uščenil v prša Gregorja Košiča in ga potem na 
morišču od zgoraj navzdol strl s kolesom.205

/Dne/ 13. maja 1645. je prišlo v Ljubljani 
do velikih nemirov. Dva laška vojaka, tedaj 
tu bivajočega ferrarskega polka, sta v prepiru 
ubila mesarja Jožefa Früttel-a (pravilno naj-
brž Veitla) in Jakoba Dornika. Morilca je dal 
m/estni/ sodnik /Ludovik/ Schönleben vreči v 
ječo. Vojaštvo ju je hotelo osvoboditi, kar pa so 
preprečili oboroženi meščani. V spopadu je bil 
en meščan ubit, nekaj jih je bilo ranjenih, ubit 
pa je bil tudi ferrarski polkovnik Franc Manto- 
vanski. Vojaki so se po zmagi meščanov razbe-
žali. - Oba morilca so kmalu zaslišali ter ju je 
rabelj obglavil na trgu vpričo ferrarovcev.206

L/eta/ 1645. je izdalo mesto za prehrano tu 
nastanjenega vojaštva, v glavnem ferrarskih 
jezdecev, ogromno vsoto 23.949 gld 41 kr.207

Zidar Jakob Kocijan je koncem junija 1645. 
začel prestavljati Vodna vrata na Zabjaku, v 
juliju pa tudi pozidavati nasip ob vodi za sej-
miščem (za Škofijo), v avgustu je poleg tega 
popravljal stolp nad Špitalskimi vrati. Delal je 
tudi kamnosek Julij Urbania.208

Lud/vik/ Schönleben davčno len j igo za okraj 
Novi trg za 1/eto/ 1642.770 V davčni knjigi za 
1/eto/ 1645. je za okraj Stari trg vpisan »Lu-
dwig Schenleben Stattrichter«.771

V dveh pobotnicah z dne 4. in 10. febr/uar- 
ja/ 1646. se omenja m/estni/ sodnik Schönle-
ben, ld je poslal dva sla v Črnomelj zastran 
nekega Janžeta Jagodiča.772

LUDOVIK SCHÖNLEBEN - tako se je pod- 
pisoval sam - se je rodil l/eta/ 1590., menda na 
Wirtenberškem v Nemčiji. V Ljubljano je pri-
šel kot mizarski pomočnik najkasneje 1617. 
leta. Tu se je poročil z Ljubljančanko Suzano 
Akuš. Za meščana je bil sprejet v marcu 1618. 
leta. /Dne/ 23. marca 1618. je plačal samo 10 
gld pristojbine.773 Že isto leto 17. nov/embra/ se 
mu je rodil sin Janez Ludovik, poznejši dekan 
in znameniti domači zgodopisec. Med 1/etoma/ 
1619. in 1621. ima delavnico v dan/ašnji/ hiši 
Florjanski ul/ica/ 9, od 1622. do 1626. pa pri je-
zuitih na Sv. Jakoba trgu. Plačeval je samo po 2 
gld davka na leto. L/eta/ 1627. je kupil od dedi-
čev po krznarju Lauterspekhu hišo v Florjanski 
ulici, ki je danes sestavni del poslopja ljudske 
šole, stoječega na stavbišču tedanjih treh me-
ščanskih hiš (vse tri so bile v Florjanski ulici, 
Schönlebnova je bila srednja) in nekdanjega 
avguštinskega samostana, poznejše gimnazije. 
V tej hiši je delal in bival do smrti, njegovi de-
diči pa so jo ohranili do sredine 18. stoletja.

Svoj vrt (verjetno pristavo) je imel v Gra-
dišču, kjer so v 1/etih/ 1648. in 1649. odko-
pali lep rimski mozaik in temelje Neptuno-
vega templja.774 Razen tega je posedoval še 
vrt s pristavo pred Pisanimi vrati, današnji 
št. 32 in 34 na Karlovški cesti. To posestvo 
se je za njim in njegovimi dediči po pribl/iž- 
no/ 1675. posedoval Janez I<rst/nik/ Dolni-
čar. Pozneje je Schönleben pridobil še Schlaf- 
ferjevo hišo (danes Stari trg 32), ld sta ju 
njegovi hčeri Marija (roj/ena/ 24. dec/embra/

770 ZAL, LJU 488, Cod. XVII, škatla 438, knjiga 26b, Davčna knjiga 
1642, fol. (niso numerirani).

771 ZAL, LJU 488, Cod. XVII, škatla 439, knjiga 29a, Davčna knjiga 
1645, naslovnica.

772 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 52, 1646, pobotnica št. 160, fol. 

214-215.
773 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 31, Knjiga prihodkov 1618, fol. 

112.
774 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Lay-

bach 1689, V. knjiga, str. 237.



1622.)775 Kronlechner in Ana Dolničar (roj/e- 
na/ 1630.,776 žena sodnika in župana Janeza 
Dolničarja) l/eta/ 1667. prodali čevljarju Matiji 
Vidmarju.777 Tretja hči se je 27. jul/ija/ 1659.778 
v Šenldavžu poročila z doktorjem obojega pra-
va, Janezom Filipom pl. Coraduzijem,779 ob ve-
liki nejevolji plemičevih sorodnikov.780 Razen 
teh otrok navajajo šenklavške krstne matice še 
štiri druge hčere in dva sinova. Zena Suzana 
je Schönlebnu umrla 23. aprila 1649., stara 
55 let.781 Pokopali so jo v Šenldavžu v grobnici 
bratovščine sv/etega/ Rešnjega Telesa. Tri leta 
pozneje (dne 29. januarja 1652.)782 se je stari 
Schönleben poročil z vdovo Marijo Magdale-
no Hoffstetter, lastnico dan/ašnje/ hiše št. 5 v 
Florjanski ulici. Iz tega zakona ni bilo otrok.

775 NŠAL, Krstna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, četrta knjiga (1621 — 

1626), fol. 73.
776 NŠAL, Krstna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, peta knjiga (1626- 

1631), fol. 172 (krščena je bila na ime Margareta 13. julija 
1630).

777 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 36, 1667, fol. 31.

NSAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, tretja knjiga (1651- 
1682), fol. 76.

779 Za priči sta bila med. dr. Janez Pregel in nevestin svak Jan/ez/ 

Krst/nik/ Dolničar.
780 Peter von Radies, Der krainische Historiograph Johann Ludwig 

Schönleben, v. MMK 7, 1 894, str. 7.
781 NŠAL, Mrliška knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, prva knjiga (1635- 

1657), fol. 110.
782 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, tretja knjiga (1651-

Ludovik Schönleben ni bil samo mizar, 
marveč tudi cenjen rezbar, tako je izdelal veli-
ki korni oltar za stolno cerkev sv. Nikolaja. V 
mestnem svetu je užival splošno spoštovanje. 
L/eta/ 1634. je kot zunanji svetnik tudi mestni 
blagajnik. Na dan sv. Jakoba 1635. je prišel v 
notranji svet,783 kjer ostane do smrti. V 1/etih/ 
1640-42 je višji m/estni/blagajnik. Sodnik je bil 
v letih 1644/45 in 1645/46, župan pa 1648/49, 
1649/50, 1652/53-1654/55. Od 1646. l/eta/do 
smrti je poveljeval meščanski straži in je v tem 
svojstvu {Stadthauptmann) sprejel cesarja Leo-
polda VI. ob prihodu v Ljubljano l/eta/ 1660. 
na čelu 600 oboroženih meščanov. Pod njego-
vim županovanjem sta bila l/eta/ 1653. zgraje-
na dva nova mestna vodnjaka.

Mož je zapustil v rokopisu kroniko Ljublja-
ne (hranijo ga v dvorni knjižnici na Dunaju) in 
letopis vojvodine Kranjske, ld ga je še Vodnik 
v svoji zgodovini Kranjske navajal kot osnovo 
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1646/47

/Dne/ 12. jul/ija/ 1646. je bil baje položen 
temeljni kamen sedanji cerkvi Marijinega 
Oznanjenja.209

209 Anton Jellouschek, Die Lapidar-Denkmäler in Laibach, v. MHVK 
1850, str. 15.

2,0 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 52, 1646, pobotnica št. 96, fol. 

117-120'.

/Dne/ 15. sept/embra/ 1646. kupi mesto od 
Franca Cirianija Kočevarjevo ali Žerovčevo 
hišo, »hotel pri Zlatem turu«, danes Stari trg 
17.210

»Camiolae antiquae et novae« njegovemu sinu 
dr. Jan/ezu/ Lud/viku/ Schönlebnu. Stari Ludo- 
vik S/chonleben/ je umrl 26. avg/usta/ 1663., 
star 73 let. Njegov portret je ohranjen v ro-
kopisu cesarske rodbinske knjižnice na Duna-
ju.784 Po Globočniku je bil Schönleben povzdi-
gnjen v plemiški stan l/eta/ 1648. Sam se je 
vedno podpisoval Schönleben.

v

Zupan  Marko  Vic  
Sodn ik  Mart in  Burja k

1646/47

Ista pri Valv/asorju/ (Witz, Wuriakk).

Pobotnica Marka Wütza 20. jul/ija/ 1647. 
za 100 gld županske plače za preteklo poslov-
no leto.785

/Dne/ 19. okt/obra/ 1646. potrdijo r/ačunske/ 
k/njige/ za 1639. /leto/ rač/unski/ komis/arji/, 
med temi z lastnoročnim podpisom »Martin 
Wuriazkh der Zeit Stott Richter alda«. Enako 
je podpisan na pobotnici786 z dne 23. dec/em- 
bra/ 1646.

MARTIN BURJAK (Wuriackh) je bil sprejet 
za meščana 1614. leta. /Dne/ 14. marca 1614. 
je plačal takso 25 gld.787 Oženil se je, kot trdi 
Valvasor,788 s sestro blaženega Fr/anca/ Jeroni-
ma Ljubljanskega (di Lubiana), s hčerjo me-
ščana Melhiorja Bobnarja (Wobner, ne Wah-
ner, kot stoji pri Valvasorju). Bobnarjeva hi-
ša je stala na mestu sedanje Schmittove hiše, 
Pred škofijo 1 - Stritarjeva ul/ica/ 2, res je tu 
od l/eta/ 1616. do 1621. imel trgovino789 Mar-
tin Burjak, ld je za 1/eto/ 1617. in 1618. plačal

784 Glej: Josip Gruden, Zgodovina slovenskega naroda, Ljubljana 
1910-1916, str. 1027. Nekateri podatki so povzeti po Radicsevem 
spisu. Glej: Peter von Radies, Der krainische Historiograph Johann 
Ludwig Schönleben, v: MMK 7, 1894, str. 1-72.

785 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 53, Knjiga prihodkov 1647, fol. 16; 
ib., 1647, pobotnica št. 1, fol. 9.

786 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 52, 1646, pobotnica št. 159, fol. 

213.
787 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 26, Knjiga prihodkov 1614, fol.

98.
788 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Lay-

bach 1689, Vlil, knjiga, str. 576.
789 L/eta/ 1621. je prodal magistratu en tovor (Lag/) terana. Glej: ZAL, 

LJU 488, Cod. XIII, škatla 35, 1621, pobotnica št. V, fol. 168- 
169.



tudi hišni davek. L/eta/ 1622. preseli svojo tr-
govino - plačeval je letno 45-60 gld obrtnega 
davka - v Lanthierijevo hišo (danes Mestni trg 
8) in jo tu obdrži do smrti. L/eta/ 1624. je ku-
pil lastno hišo na današnjem Jurčičevem trgu 
(št. 2, južna polovica), ki z letom 1637. prei-
de v last padarja Baltazarja Schmeidla. Okoli 
l/eta/ 1635. pa do smrti se Burjak beleži tudi 
kot lastnik Lantierijevih hiš v današnji Kroja-
ški ulici (sedaj št. 3, deloma tudi 4, 5 in 6), ld 
se je v 18. stoletju imenovala Kunstljeva ulica. 
/Dne/ 3. marca 1636. je dobil Burjak za razšir-
janje svojih »dveh Lanthierijevih, pod mestni 
zaklad spadajočih hišic« od mesta štiri hraste 
iz gornjega Mestnega loga.790

790 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 26, 1636, fol. 62.
791 # Kupna pogodba, 18. februarja 1641.
792 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 25, 1634, fol. 135.
793 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 53, 1 647, pobotnica št. 4, fol. 302- 

304' (29. januar, 23. februar, 2. marec); ib., pobotnica št. 1 66, fol. 
294 (29. maj); ib., pobotnica št. 168, fol. 206; ib., pobotnica št. 
169, fol. 207 (16. februar).

794 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 28, 1653, fol. 28; ib., knjiga 29, 
1658, fol. 17.

795 ZAL, LJU 488, Cod. I, knjiga 27, 1651, fol. 234, 242.
796 /Dne/ 11. nov/embra/ 1640. se je v stolnici poročil Tomaž Mihič 

(Mihiz) z Uršo Burjak pred pričama Melhiorjem Stokom in Henri-
kom Widerkherjem.

/V letih/ 1631-46 ima tudi hišo št. 14 v da-
našnji Florijanski ulici, 1647-53 njegovi dedi-
či, od 17. marca 1653. pa gospa Marija Sidoni- 
ja Competer. L/eta/ 1641.791 je kupil od ograj-
nega odvetnika Janeza Bučarja pristavo pod 
Špitalskimi vrati. Sedaj stoji tam hotel Union. 
Burjakovi dediči so jo 9. marca 1654. prodali 
dr. med. Francu Copiniju.

/Dne/ 27. jul/ija/ 1634. je bil Martin Burjak 
izvoljen v zunanji svet,792 z 1/etom/ 1643. je po- 
plemeniten z nadevkom von Weinegkh, l/eta/ 
1646. pa je kot notranji svetnik izvoljen za m/ 
estnega/ sodnika. Umrl je v začetku 1647. le-
ta. Vsekakor ga v febr/uarju/ 1647. zastopa kot 
sodnikov namestnik Jurij Bertaš.793 V d/avčni/ 
k/njigi/ se 1647. beležijo že dediči po Martinu 
Burjaku. Njegov sin iur. utr. dr. Janez Burjak 
se omenja v s/ejnih/ z/apisnikih/ /leta/ 1653. in
1658.794 Istoimeni bratranec (Vetter), ki je bil 
sprejet za »gostača« (Inwohner) l/eta/ 1642. za 
20 gld pristojbine, pa je postal mestni svetnik. 
Kot sestri in dedičini po rajn/em/ Jan/ezu/ Krst/ 
niku/ Burjaku se navajata v s/ejnih/ z/apisnikih/
1651.795 Uršula Mikšič796 in Helena Farfilla.
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1647/48

L/eta/ 1647. je izdalo mesto za prehrano vo-
jakov grofa Herberta Turjaškega (1613-1669) 
in drugih čet, ld so šle skozi Ljubljano, 4974 
gld. Povrhu je mesto podarilo polkovniku Tur-
jaškemu še srebrnine za 100 srebrnih kron = 
213 gld 20 kr.2"

L/eta/ 1648. je mesto izdalo za prehrano tu 
nastanjenega Demersijevega in Lüzenburgove- 
ga vojaštva 8074 gld 38 kr 1 pf.211 212

211 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 53, Knjiga izdatkov 1647, fol. 38', 

102-103'.
212 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 54, Knjiga izdatkov 1648, fol. 102, 

103'.
213 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 54, Knjiga izdatkov 1648, fol. 

130.

/Dne/ 22. aprila 1648. je rabelj pri sramo-
tnem stebru obglavil Jero Koman, ker je zavr-
gla otroka.213

v
Zupan  Franc  Ciria ni  (t 1647, skoraj 
ves čas ga nadomešča Lud /VIK/ 
Schönl eben  kot podžupan)
Sodnik  Jurij  Bert aš  (Wert asch )

1647/48

Pri Valv/asorju/.Ciriani in Bertaš.

Samo eno pobotnico je l/eta/ 1647.797 pod-
pisal izvoljeni župan pl. Ciriani in sicer z dne 
20. jul/ija/ 1647., nato pa ves čas podpisuje 
plačilne naloge kot podžupan Lud/vik/ Schön-
leben. Verjetno je Ciriani že v začetku avgusta 
zbolel in ni več nastopil svojega mesta. Zato je 
20. dec/embra/ 1648. dvignil Schönleben celo-
tno župansko plačo v znesku 100 gld za dobo, 
končano o sv. Marjeti 1648. l/eta/.798

Pobotnica799 z dne 23. okt/obra/ 1647. ozna-
čuje Jurija Bertaša kot trgovca in mestnega so-
dnika.

Dne 25. sept/embra/ 1647.800 ukaže tedanji 
(začasni) podžupan Widerkher nižjemu blagaj-
niku Krištofu Trappu, naj izplača mestnemu 
pisarju šest drž/avnih/ tolarjev (Reichstaller) za 
dvig krvnosodniškega pisma. Blagajnik je za-
beležil, da je poslal teh šest tolarjev (10 gld 40 
kr) v Gradec g/ospodu/ Mihi Lavši, solicitator- 
ju, za dvig krvnosodnega pisma za mestnega 
sodnika Jurija Bertaša (Wertasch).801

JURIJ BERTAŠ. Sam se je podpisoval Wer-
tasch, v krstnih maticah je l/eta/ 1648. vpisan 
enako kot mestni sodnik, 9. maja 1656. pa 
»Bertasch, župan«. Po poklicu je bil trgovec, 
prvotno kramar. Kot takšen je zadobil me-
ščanstvo 1632. l/eta/ za takso 20 gld.802 Morda 
je bil sorodnik kuharja Mihe Bertaša (Werto- 
sch), ki je imel 1623-36 malo hišo v dan/ašnji/ 
Križevniški ulici 2 (tedaj samo del proti Kri-
žankam).

L/eta/ 1645. je nižji mestni blagajnik. Mo-

797 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 53, 1647, pobotnica št. 171, fol. 

266.
798 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 54, 1648, pobotnica št. 1, fol. 74.
799 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 53, 1647, pobotnica št. 146, fol. 

220.
800 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 53, 1647, pobotnica št. 99, fol. 145 

(25. september).
801 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 53, Knjiga izdatkov 1647, fol. 39.
802 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 44, Knjiga prihodkov 1632, fol. 

65.
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ral bi torej tedaj biti tudi že zunanji svetnik, 
vendar se mu je 16. februarja 1647. izpla-
ča deputat notranjega svetnika od 1644. do 
1645. l/eta/ v znesku 25 gld.803 Sodnik je bil 
l/eta/ 1647/48 do sv. Jakoba 1649. l/eta/, župan 
pa od sv. Marjete 1650. do sv. Marjete 1652. 
in od sv. Marjete 1655. do sv. Marjete 1657., 
nato do 1660 notranji svetnik. Svojo trgovino 
je imel ves čas (1632-60) v nekdanji Hrenovi 
hiši (danes Mestni trg 10). Plačeval je prvotno 
po 15, nato po 20 gld, proti koncu le po 2 gld 
obrtnega davka na leto. Od 1656. do 1660. pa 
samo po 1 gld »von Mitleiden«.

803 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 53, Knjiga izdatkov 1647, fol. 17.
804 # Kupna pogodba, 13. maj 1652.
805 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Herfzogthums Crain, Lay-

bach 1689, XI. knjiga, str. 222.

Z 1/etom/ 1652. se začenja podpisovati s 
plemiškim nazivom »von Scharffenegkh«. Is-
to leto je kupil kompleks vrtov s travniki in 
njivami »zadaj za vrtovi kneza Auersperga, 
v smeri proti jezuitom Pod turnom«,804 davč-
nih mešč/anskemu/ špitalu. Ti vrtovi, ki se še 
1754. l/eta/ navajajo v inventarju tedaj umrle-
ga lastnika Avguština Ludovika pl. Widerkher- 
na zum Widerspach kot »Bertaschave verte« 
so ležali verjetno med dan/ašnjim/ Narodnim 
muzejem, tivolsko graščino in Rožno dolino. 
L/eta/ 1754. sta bili tu dve hiši z 32 kraji vrta. 
Po Bertašu je te vrtove podedovala njegova hči 
Ana Marija, poročena s Francem Baltazarjem 
pl. Graffenwegerjem, v 18. stol/etju/ so prišli z 
možitvijo v last pl. Widerkherjev.

L/eta/ 1651. pride Jurij Bertaš v last Bosi- 
jeve hiše na Starem trgu (danes št. 22), ki jo 
je od Bertaševih dedičev 22. februarja 1676. 
kupil dež/elno/stan/ovski/ solicitator Adam pl. 
Oplanič.

L/eta/ 1659. kupi Stokovo hišo in vrt na 
Prulah, kjer ostane v n/ajemniškem/ u/rbarju/ 
zabeležen kot lastnik do 1669., nato mu slede 
dediči.

Od Maksimilijana pl. Bremsfelda je kupil 
grad Knežji pot (Graffenweg) nad Savo na Go-
renjskem in ga je še pred smrtjo prepustil svoji 
hčeri, vdovi Ani Mariji Graffenweger.805

Jurij Bertaš pl. Scharffenegkh se je udeležil 
zadnje seje kot notranji svetnik pri volitvi mes-
tnega sodnika na dan sv. Jakoba 1660. l/eta/, 
20. sept/embra/ 1660. mu je m/estni/ blagaj-

77. Pečat sodnika in župana 
Franca Cirianija.
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1648/49

Do nameravane zidave novega ženskega sa-
mostana pri velila senici2'4 l/eta/ 1648. ni pri-
šlo, pripravljenih pa je že 107 voz kamna.214 215

214 * »Senica« pomeni »senik«.
2,5 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 54, Knjiga izdatkov 1648, fol. 90.
216 * Josip Gruden, Zgodovina slovenskega naroda, Ljubljana 1910- 

1916, str. 878.
217 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 55, Knjiga izdatkov 1649, fol. 41'.
218 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 55, Knjiga izdatkov 1649, fol 105 

106-107'.

/Dne/ 24. okt/obra/ 1648. je westfalski mir 
zaključil 30-letno vojno.216

V marcu 1649. je mesto kupilo od jezuitov 
bivšo Cavljevo hišo, danes Mestni trg 27 (žu-
panov urad).217

L/eta/ 1649. je mesto kupilo 24.165 lA bo-
kala vina za 1611 gld 1 kr, torej bokal po 4 kr, 
žita pa za 20.205 gld 2 kr.218 

nik izplačal še deputat notranjega svetnika v 
celoletnem iznosu 25 gld,806 l/eta/ 1661. se ne 
navaja več v notranjem svetu. /Dne/ 12. marca 
1669. l/eta/ je volil špitalu 400 gld za izbolj-
šanje hrane in pijače ter za nastanitev žen-
ske strežnice.807 Še isto 1669. 1/eto/ je Bertaš 
umrl.

v .
Zupan  Ludovi k  Schönle ben
Sodn ik  Jurij  Bertaš

1648/49

Ista pri Valv/asorju/.

Plačilne naloge podpisuje župan Schönle-
ben, ld dvigne šele 15. marca 1650. župansko 
plačo 100 gld za leto, dokončano 12. jul/ija/ 
1649.808

/Dne/ 24. sept/embra/ 1648. potrdijo račun-
ski komisarji, med temi župan Schönleben 
in sodnik Bertaš, k/njigo/ i/zdatkov/ za 1/eto/ 
1643.,809 1. okt/obra/ 1648. pa isti k/njigo/ 
i/zdatkov/ za 1644. leto.810

/Dne/ 15. nov/embra/ 1648. je mestni so-
dnik Jurij Bertaš (Wertasch iudice Lab.) sku-
paj z Dominkom Brogiolom (Wrugnioli) priča 
pri poroki Karla Hofmana z Uršo Crainer,811 
26. nov/embra/ 1648. pa skupaj z Janezom Re- 
ringerjem pri poroki slikarja Severina Breiten- 
laknerja (Pratnolochner) z Dorotejo.812

/Dne/ 18. aprila 1649. izplača m/estni/bla-
gajnik »mestnemu sodniku Juriju Bertašu nje-
govo pristojbino od otvoritve Cavljeve hiše 
namesto č/astitega/ magistrata« v znesku 7 gld 
6 kr 2 pf.813

806 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 63, Knjiga izdatkov 1660, fol. 17.
807 Vincenc Fereri Klun, Beiträge zur Literaturgeschichte von Krain, v:

MHVK 8, 1853, str. 15.
808 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 56, Knjiga izdatkov 1650, fol. 16.
809 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 50, Knjiga izdatkov 1643, fol. 

134'.
810 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 50, Knjiga izdatkov 1644, fol. 

124-125.
811 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, druga knjiga (1632— 

1651), fol. (niso numerirani).
812 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, druga knjiga (1632—

1651), fol. (niso numerirani).
813 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 55, Knjiga izdatkov 1649, fol. 39.
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V

Zupan  Lud ov ik  Schö nleb en  
Sodn ik  Domin ik  Brogi ol

1649/50 1649/50

Ista (Brigioli) pri Valv/asorju/.

Zadnjega decembra 1650. prejme bivši 
župan Lud/ovik/ Schönleben 100 gld župan-
ske plače za leto, lei se je končalo 13. jul/ija/ 
1650.814

814 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 56, Knjiga izdatkov 1650, fol. 16.
8,5 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 55, Knjiga izdatkov 1649, fol. 41.
816 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 38, Knjiga prihodkov 1624, fol. 98; 

ib., škatla 38, Knjiga prihodkov 1625, fol. 52.
817 August Dimitz, Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis auf das 

Jahr 1873, Vierter Teil, Laibach 1876, str. 76-77.

/Dne/ 8. okt/obra/ 1649. izplača višji mestni 
blagajnik Janez Kunstelj mestnemu sodniku 
Dominiku Brogiolu šest drž/avnih/ tolarjev 
(10 gld 40 kr), ki jih je izdal v Gradcu za krv- 
nosodno pismo (Pahn und Achtbrief) .815

DOMINIK BROGIOL (pisano tudi Brogi- 
olli, Brugioli, Wruniol, Brignioli, Brugnoli, 
Bragiol) je bil po poklicu lekarnar. Za mešča-
na je bil sprejet 1624. l/eta/ za takso 79 gld.816 
Lekarno je imel najprej (1624-26) v Weissovi 
hiši, danes Mestni trg 7, od 1627., ko se je II. 
januarja poročil z gospo Veroniko Latomin (?), 
pred pričama Francem Cirianijem in Francem 
Sonfiorom, pa do 1631. v sosednji Kajzelje- 
vi hiši, danes Mestni trg 6. Plačeval je letnega 
davka do 30 gld »od trgovine«. L/eta/ 1632. se 
je preselil v Freyevo hišo, ld je zavzemala le 
polovico dan/ašnje/ št. 19 na Mestnem trgu, 
in sicer del tik št. 18. To hišo je pozneje (l/eta/ 
1642.) kupil in ostal v njej do smrti.

V decembru 1658. l/eta/ so štirje ljubljanski 
zdravniki (dr. Coppini, Competer, Morelli in 
Repek) po nalogu dež/elnih/ stanov preiskali 
ljubljanske lekarne (Pempelfurtovo, Brugnoli- 
jevo in Hauenstainovo). Prva dva sta pregled 
dobro prestala, v Hauenstainovi pa so našli 
take razmere, ki bi v Benetkah - kot pravi po-
ročilo komisije z dne 20. dec/embra/ - spravile 
lastnika vsaj na galejo, v Avstriji in drugod pa 
bi ga obsodili kot ponarejevalca in odstrani-
li. Brugnoli in Pempelfurt sta prejela pismeno 
pohvalo, Hauenstain pa je bil obsojen na 100 
kron in mu je bila prodajalna zaprta za en me-
sec.817

V avgustu 1649. l/eta/ je mesto poklonilo 
novemu vicedomu Frideriku grofu Athimisu 
/(Attemsu; 1649-1663)/ za njegovo inštalacijo 
srebrno pozlačeno kupo za 81 gld, v decembru 
pa novemu pičenskemu škofu Francu Maksi-
milijanu Vac/c/anu za konsekracijo zlat safirni 
prstan za 25 gld.219

L/eta/ 1649. je mesto izdalo 15.405 gld 26 
kr 2 pf za vzdrževanje v Ljubljani nastanjene-
ga vojaštva generalnega stražmojstra Otona 
Lud/vika/ pl. Wochenhaimba.220

V jeseni 1649. je potoval skozi Ljubljano v 
Rim poljski knez Radzivil.221

V marcu 1650. je mesto zopet podarilo vice-
domu Attimisu in njegovi ženi dva diamantna 
prstana za 160 gld, v novembru pa Wochen- 
heimbovi ženi enega za 37 gld 20 kr.222

/Dne/ 31. maja 1650. je rabelj odsekal glavo 
in skupaj z dvema žrebicama upepelil vojaka 
Wochenheimbovega polka, Krištofa Faschin- 
ga.223

L/eta/ 1650. so stali Wochenhaimbovi voja-
ki mestno blagajno 12.321 gld 46 kr 1 pf.224

219 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 55, Knjiga izdatkov 1649, fol. 40, 

41'.
220 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 55, Knjiga izdatkov 1649, fol. 102- 

103.
221 Johann Weikhard Valvasor, Die Ehre dess Hertzogthums Crain, Lay-

bach 1689, XI. knjiga, str. 722.
222 ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 56, Knjiga izdatkov 1650, fol. 40, 

42'.
223 ZAL, UU 488, Cod. XIII, škatla 56, Knjiga izdatkov 1650, fol. 

130.
224 * ZAL, LJU 488, Cod. XIII, škatla 56, Knjiga izdatkov 1650, fol. 

104-105'.
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Ok/oli/ 1639. l/eta/ je Brogiol kupil Vidičevo 
enonadstropno pristavo tik Auerspergovega 
domca ali vrtne hiše ob deželni cesti, kjer stoji 
danes uršulinski samostan.

V mestnem svetu je od 1633. do smrti 
notranji svetnik, l/eta/ 1646. in 1647. višji 
m/estni/blagajnik, sodnikpa 1649/50,1650/51, 
1655/56 in 1656/57.

V zakonu s prvo ženo Veroniko so se mu 
rodili trije sinovi in dve hčere. Veronika pl. 
Brugnoli - tedaj je bil Brogiol že plemič - je 
umrla 7. marca 1650.818 Dominik pl. Brugnolli 
se je nato 25. februarja 1653.819 poročil s Fe-
licito Pergun (?), lei mu je že dva meseca po 
poroki t. j. 15. aprila 1653. rodila sina Jurija 
Ferdinanda.820

818 NŠAL, Mrliška knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, prva knjiga (1635- 
1657), fol. 119.

819 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, tretja knjiga (1651- 
1682), fol. 20.

820 NŠAL, Krstna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, deveta knjiga (1653- 
1664), fol. 11.

821 NŠAL, Mrliška knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, druga knjiga (1658- 
1735), fol. 15.

822 NŠAL, Mrliška knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, druga knjiga (1658- 
1735), fol. 24.

823 NŠAL, Krstna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, peta knjiga (1626— 
1631), fol. 114.

824 NŠAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, tretja knjiga (1651 —
1682), fol. 73. 

825 NŠAL, Mrliška knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj, druga knjiga (1658- 
1735), fol. 40.

Po smrti starega Dominika (t 4. jul/ija/ 
1661. v starosti 62 let)821 je imel sin Dominik 
iz prvega zakona zapuščinski spor z mačeho 
Felicito. Dominik ml. je umrl star šele 26 let, 
7. avg/usta/ 1663.822 Nasledila ga je najstarej-
ša sestra Justina Livija, roj/ena/ 9. okt/obra/ 
1628.,823 najprej poročena z ograjnim odve-
tnikom dr. Francem pl. Ottom, nato pa 28. 
januarja 1659.824 z Auerspergovim dvorja-
nom Gunthardom pl. Fidellom. Umrla je 18. 
sept/embra/ 1667. kot 40-letna vdova.825 Hiša 
na Mestnem trgu je l/eta/ 1666. prešla v last 
meščanskega špitala, pristavo in vrt v dan/ 
ašnji/ Selenburgovi ulici pa je po materi Justini 
Liviji nasledila njena hči Rozalija pl. Fidell (t 
1673.). V njenem inventarju oz/iroma/ delnem 
libelu z dne 30. sept/embra/ 1663. se navaja 
»bivša Domenico Brogiolova pristava in vrt v 
bližini Igrišča, tik pristave in vrta grofa Auer-
sperga«.
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ARS - Arhiv Republike Slovenije
IMDK - Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko
MHVK - Mittheilungen des historischen Vereins für Krain
MMK - Mitteilungen des Musealvereins für Krain 
NŠAL - Nadškofijski arhiv Ljubljana
SBL - Slovenski biografski leksikon
ZAL - Zgodovinski arhiv Ljubljana
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ARS - Arhiv Republike Slovenije
AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, škatla 187.
Ad AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, C. W. Heil: Repertorij.
AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko, škatle 91,882, 883, 884, 887, 888, 889, 892.
AS 173, Imenjska knjiga za Kranjsko, sedmi zvezek (1662-1757).
AS 308, Testamenti, serija I. (1548-1810), škatla 19; Testamenti, serija II. (1540-1746)-
AS 309, Zapuščinski inventarji, škatle 11, 75, 77, 79, 100, 120, 122, 130, 131.
AS 1063, Zbirka listin 1163-1868.
AS 1064, Plemiške diplome.

NSAL - Nadškofijski arhiv Ljubljana
NSAL, Krstna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj: druga knjiga (1607-1614), tretja knjiga (1614— 

1621), četrta knjiga (1621-1626), peta knjiga (1626-1631), šesta knjiga (1632-1638), 
osma knjiga (1643-1653), deveta knjiga (1653-1664).

NSAL, Poročna knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj: prva knjiga (1605-1632), druga knjiga (1632- 
1651), tretja knjiga (1651-1682), četrta knjiga (1682-1718).

NSAL, Mrliška knjiga Ljubljana - Sv. Nikolaj: prva knjiga (1635-1657), druga knjiga (1658- 
1735).

ZAL - Zgodovinski arhiv Ljubljana
LJU 488, Cod. I, Zapisniki mestnega sveta 1521-1786, knjige 1 (1521-26) - 28 (1653).
LJU 488, Cod. XIII, Knjige prejemkov in izdatkov s prilogami 1581-1797/1844, škatle 1 

(1581)-56 (1650-51).
LJU 488, Cod. XVI, Urbarji 1517-1849, Urbar meščanskega špitala: prva knjiga (1659), 

druga knjiga (1 707), tretja knjiga (1 725-1 729).
LJU 488, Cod. XVII, Mestne davčne knjige 1600-1751, škatle 429, 430, 431, 432, 433, 

434, 435, 437, 438, 439, 451, 452, 476.
LJU 488, Cod. XXV, knjiga 1, Privilegijska knjiga mesta Ljubljane (prepis iz 16. stoletja).
LJU 489, Mesto Ljubljana: splošna mestna registratura, škatla 78 (fase. 56, stari fase. 

213).
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