Urbarji – pomoč pri iskanju
najstarejših prednikov
Jurij Šilc
V ljubljanski škofiji so matične knjige za večino
(predjožefinskih) župnij ohranjene le od začetka 18. stoletja
dalje. Malo je župnij katerih starejše knjige segajo še v drugo
polovico 17. stoletja, le izjemoma pa so se ohranile tudi matice
iz začetka 17. stoletja ali še od prej (npr. Mengeš od 1584,
Ljubljana-Sv. Nikolaj od 1588, Kranj-Šmartin od 1602, Novo
mesto-Kapitelj od 1604, Mošnje od 1608 itd.).1 Kako torej
najti starejše prednike katerih vpisi v matične knjige se niso
ohranili? Ena od možnosti so urbarji, čeprav nudijo ti
rodoslovcu manj podatkov od matičnih knjig. Urbar (beseda
urbar izvira iz srednjevisokonemške besede urbëren oz.
erbëren in pomeni dajati donos) je popis hub, domcev, kajž,
mlinov, žag, rovt in drugih gospodarkih enot zemljiškega
gospostva ter njihovih dajatev in služnosti. Z uvedbo davčnega
sistema (tj. od 1516 dalje) so v urbarje vključili tudi davčne
obveznosti.2
O urbarjih, kot virih za proučevanje rodovnikov, se je v
Drevesih že pisalo.3 V pričujočem prispevku bomo opisali še
nekatere izkušnje pri uporabi urbarjev v rodoslovne namene in
pokazali pot, po kateri smo uspeli pomakniti posamezne
rodovnike celo v 15. stoletje.
Pod drobnogled smo vzeli vas Tacen pod Šmarno goro, ki
je sicer danes že del Ljubljane. V prvem, analitičnem delu, so
iz ohranjenih urbarjev izpisani podložniki vseh gospostev, ki
so gospodovala na ozemlju današnje katastrske občine Tacen.
Zbrani so tudi spiski prebivalcev Tacna do sredine 18. stoletja,
ki smo jih zbrali na osnovi drugega gradiva, npr. starejših
kupoprodajnih listin, škofovih vizitacij, seznama tlačanov ipd.
V drugem, sintetičnem delu, je kronološko podan razvoj
posameznih tacenskih kmetij in to predvsem z rodoslovnega
vidika.
A. ANALITIČNI DEL
Ker so urbarji vezani na posamezna gospostva, moramo za
proučevani kraj najprej ugotoviti katera gospostva so si delila
tamkajšnje podložnike. Pri tem nam je v veliko pomoč, bodisi
praštetje4 iz leta 1754, ali jožefinski zemljiški kataster5 iz leta
1787. Oba vira se nanašata na določen kraj (župnijo oz.
katastrsko občino in v njunem okviru na posamezne vasi) in
ob vsakem gospodinjstvu (oz. hiši) navajata tudi gospostvo,
kateremu je to podložno. Za osnovno izhodišče posestnega
stanja je torej smiselno vzeti drugo polovico 18. stoletja in
enega od omenjenih dokumentov.
Zemljiška gospostva v Tacnu
V primeru Tacna smo se poslužili jožefinskega katastra, saj
se praštetje za župnijo Smlednik, kamor je takrat sodil Tacen,
ni ohranilo. Za Tacen ugotovimo po jožefinskem katastru6
naslednje: vas je bila v katastrski občini Šmartno pod Šmarno
goro, v okrajni gosposki Goričane in v ljubljanski kresiji.
Operat z dne 11. junija 1787 omenja v Tacnu naslednja
gospostva: Smlednik, Rocen, ljubljanski stolni kapitelj,
Mekinje, Radeče.

Slednji dve gospostvi sta se nanašali na takrat že
razpuščena samostana klaris v Mekinjah in bosonogih
avguštincev (eremitov) pred špitalskimi vrati v Ljubljani oz.
njihovega imenja v Radečah ob Savi. Do slednje ugotovitve se
ni bilo prav lahko dokopati.7
S tem nam je bil omogočen vpogled v dobrih trideset let
starejši terezijanski kataster,8 ki nam je razjasnil stanje
gospostev in njihovih podložnikov v sredini 18. stoletja.
Terezijanski kataster je razdeljen po kresijah, v okviru kresij
na posamezna gospostva, in v okviru gospostva na posamezne
vasi.
Za Tacen smo morali tako preveriti rustikalne napovedne
tabele v naslednjih kresijah in gospostvih: v ljubljanski kresiji
gospostvo Smlednik,9 gospostvo Rocen,10 ljubljanski stolni
kapitelj11 in gospostvo Brdo pri Kranju12 ter v novomeški
kresiji samostan avguštincev emeritov pred špitalskimi vrati v
Ljubljani – imenje Radeče.13
Kar nekaj težav smo imeli, da smo našli v terezijanskem
katastru tiste podložnike, ki jih jožefinski kataster navaja kot
mekinjske podložnike. Ker pri samostanu Mekinje v
terezijanskem katastru ni nobenih tacenskih podložnikov, je
šel razmislek v smeri, da gre pravzaprav za podložnike
nekdanjih mekinjskih odvetnikov.14 Ti so bili že od
ustanovitve samostana naprej Gallenbergi.15 Ker je bilo v času,
ko je nastajal terezijanski kataster v lasti Gallenbergov tudi
gospostvo Brdo pri Kranju, ne preseneča, da so pod tem
gospostvom navedeni v terezijanskem katastru tudi tacenski
podložniki mekinjskega odvetništva.
Jasno je postalo, da bo treba za obdobje pred davčnimi
reformami Marije Terezije iskati tacenske podložnike po
urbarjih vsaj petih gospostev; dveh posvetnih in treh
cerkvenih.
Podložniki gospostva Smlednik
Zgodovina gospostva Smlednik je bila (morda prav zaradi
bogatega in dobro ohranjenega arhivskega gradiva) v
preteklosti že ničkolikokrat popisana (tudi v reviji Drevesa).16
Najstarejši ohranjeni urbar smledniškega gospostva,17 ki je
bilo tudi deželnosodno gospostvo, je iz leta 1558 (sicer v
prepisu iz srede 17. stoletja), ko je bil zastavni gospod v
Smledniku Volkard baron Egkh.18 Iz urbarja vidimo, da je bil
sedež ene od žup smledniškega gospostvu tudi v Tacnu.
Vendar tedanja župa kot gospodarsko-upravna enota
gospostva ni več pokrivala celotne soseske, temveč le
posamezne kmetije raztresene v različnih vaseh. V tacenski
župi so bili med drugimi tudi naslednji tacenski podložniki,
takrat še razdeljeni v zaselke Tacen, Rocen in Šmarnogorsko
sedlo.
V Tacnu je zasedal župan Primož dve hubi, od prve je
dajal 1 gld 21 krc 1 den19 pravde, 25 krc davka, 15 krc vprežne
tlake (običajno tovorjenje s konjem),20 2 krc uporniškega
denarja,21 5 škafov22 pšenice, po 6 škafov ovsa in soržice, škaf
lanenega semena, pustno pišče, 20 jajc in večnino;23 od druge
hube pa 2 gld pravde, 25 krc davka, 15 krc vprežne tlake, 2 krc
uporniškega denarja, pustno pišče, 20 jajc in večnino. Na tretji
hubi je sedel Tomaž Matevž in je zanjo dajal 1 gld 40 krc
pravde, 25 krc davka, 2 krc uporniškega denarja in večnino.
Tudi na Rocnu so bile tri hube; od prve je Mohor Korbič dajal
2 gld pravde, 25 krc davka, 15 krc vprežne tlake, 2 krc
uporniškega denarja, pustno pišče, 20 jajc in večnino. Drugi

Oves [Auena, Habern] in proso [Millium, Hirß] sta bili pogosti
žitni dajatvi.
(Iz knjige Leonharda Fuchsa: Primi de stirpivm historia
commentariorvm tomi uiuæ imagines, in exiguam angustioremque
forman contractæ, ac quam fieri potest artificiosissime expressæ, ut
quicunque rei herbariæ radicitus cognoscendæ desiderio tenentur,
eas uel deambulantes uel peregrinantes sinu coomodius gestare,
adque natiuas herbas conferre queant. Basel, 1545.)

dve je zasedal Jurij Mohorič; od vsake je dajal po 58 krc 2 den
pravde ter še skupaj 6 krc davka in 2 krc uporniškega denarja.
Na Šmarnogorskem sedlu je bil Martin Korbič, ki je dajal od
ene hube 1 gld pravde, 6 krc 1 den davka in večnino.
Naslednji urbar24 izvira iz leta 1626, ko je Janez Pavel
baron Egkh odkupil Smlednik v dedno last od cesarja
Ferdinanda II., ker je bil ta zaradi tridesetletne vojne in z njo
zvezanih stroškov prisiljen prodati veliko svojih zastavnih
gospostev. V Tacnu je imel župan Primož dve hubi. Od ene je
dajal 2 gld 7 krc 1 den, po 6 škafov pšenice, ovsa in soržice,
škaf lanenega semena, pustno pišče in 20 jajc ter od druge 1
gld 30 krc, eno kokoš in 20 jajc. Na tretji hubi je bil Andrej
Matevž, ki je služil 2 gld 15 krc, eno kokoš in 20 jajc. Na
Rocnu je bil Mohor Korbič, ki je dajal od ene hube 4 gld,
pustno pišče in 20 jajc. Na Šmarnogorskem sedlu sta na dveh
hubah sedela Martin in Lenart Korbič, ki sta dajala vsak po 1
gld, kokoš in 20 jajc.
Po urbarju iz leta 167425 (takrat je imel gospostvo v
zakupu Janez pl. Perenburg26) je v Tacnu zasedal dve hubi
Jurij Gašperšič, ki je dajal od prve 2 gld 7 krc pravde, 4 gld 57
krc 1 den davka, hišni goldinar, 45 krc nove naklade, kokoš in
20 jajc (kar je odplačal s 13 krc), 6 škafov pšenice, 6 škafov
ovsa, 6 škafov soržiče ter škaf lanenega semena; od druge
hube pa 1 gld 30 krc pravde, 2 gld 47 krc 2 den davka, hišni
goldinar, 45 krc nove naklade, kokoš in 20 jajc, kar je
odplačal s 13 krc. Pri tretji hubi je prišlo do delitve posesti –
nastali sta dve polovični hubi, ki sta ju zasedala Jernej in

Lovrenc Tomšič; njune dajatve so bile enake, in sicer: 1 gld 7
krc 2 den pravde, 1 gld 31 krc 1 den davka, pol hišnega
goldinarja, 22 krc 2 den nove naklade in pol kokoši ter 10 jajc,
ocenjenih na 6 krc 2 den. Smledniški podložnik je bil tudi
kajžar Jernej Dolenc, ki je moral odrajtati 12 krc pravde, 16
krc davka, 20 krc kajžarskega denarja in še 15 krc nove
naklade.
Po Pernburgovi smrti je njegova vdova Marjeta v imenu
mladoletnih sinov odkupila gospostvo od Auerspergov. Sinova
Janez Adam in Franc Anton sta bila leta 1698 povzdignjena v
baronski stan s pridevkom baroni Smledniški (Flödnik). Od
takrat
(1697-1716) izvira tudi naslednji urbar.27 Jurij
Gašperšič je plačeval od dveh hub 15 gld 17 krc 3 den davka
in odplačeval tlako z 10 gld. Adam Tomšič pa je dajal od
(ponovno združene) hube 7 gld 15 krc 2 den davka in
odplačeval tlako s 5 gld. V teh letih sta bila smledniškemu
gospostvu podložna kajžarja Blaž Dolenc in Mihael Budina ter
polkajžar Janez Janežič. Smledniške njive pa so obdelovali še
Boštjan Eržen, Melhior Janežič, Matej Kovač in cerkev sv.
Jurija v Tacnu.
Po terezijanskem katastru so zasedali tri cele kmetije
Andrej Potočnik, Matija Novak in Adam Tomšič; tu najdemo
še dva mlinarja Mateja in Jurija Lampiča ter pet kajžarjev:
zidarja Jurija Dolenca, usnjarja Jurija Knapiča, brodnika Jurija
Čižmana, tesarja Valentina Guzija in dninarja Melhiorja
Janežiča.
Podložniki gospostva Rocen
Zgodovina gospostva Rocen, ki je imelo sedež na južnem
obrobju Šmarne gore, kakor tudi njene lastnike, smo v
Drevesih že predstavili.28 Za gospostvo Rocen je žal ohranjen
le del urbarja iz konca 17. stoletja (verjetno iz ok. 1680),29 ko
je postal lastnik gospostva Matej Henrik Schweiger pl.
Lerchenfeld. V Tacnu najdemo tačas le eno rocensko hubo, ki
jo je zasedal Matija Kuhar in zanjo plačeval 2 gld 40 krc
pravde, 4 gld 16 krc davka, hišni goldinar in 45 krc nove
naklade. Letno je oddajal še 10 škafov ovsa, 4 kokoši in 20
jajc.
V času terezijanskega katastra je zasedal to kmetijo Simon
Pravhar. Takrat so bili rocenski podložniki tudi trije kajžarji,
dva zidarja: Gregor Černe in Simon Erjavec ter čevljar Simon
Čižman.
Podložniki ljubljanskega stolnega kapitlja
Ob ustanovitvi ljubljanske škofije leta 1461 je cesar
Friderik III. ustanovil tudi kapitelj z namenom, da bo skrbel za
slovesnejše bogoslužje v stolni cerkvi in pomagal škofu pri
vodenju škofije. Kapitlju kot celoti je dodelil pet župnij, med
njimi tudi Vodice z vikariatom Smlednik.30
Tako sta kapitlju (prejkone ob ustanovitvi, vsekakor pa
pred letom 1499)31 pripadli tudi dve kmetiji v Tacnu,32 ki je bil
takrat v smledniškem vikariatu. Na obeh je sedel Martin
Janežič. Prva ga je bremenila z naslednjimi dajatvami: pravda
v znesku ene marke soldov,33 pravda sv. Jurija v znesku 40
soldov, vprežna tlaka v znesku 55 soldov, mes34 ovsa, 7 kokoši
in 25 jajc. Za drugo (takrat pustoto35) je imel naslednje
obveznosti: pravdne dajatve v znesku en funt denaričev36 in 20
soldov, pravde sv. Jurija v znesku 40 soldov, vprežne tlake v
znesku 55 soldov, mes ovsa, 7 kokoši in 25 jajc.

Glavnina denarne in naturalne pravde se je na teh dveh
tacenskih hubah, kot tudi pri ostalih kapiteljskih hubah v
sklopu vodiškega župnijskega gospostva, oddajala jeseni,
verjetno ob sv. Mihaelu, čeprav to ni posebej navedeno. Del
pravde v znesku 40 soldov, t. i. pravdo sv. Jurija, so
podložniki oddajali spomladi ob sv. Juriju (24. aprila) in je
predstavljala nadomestilo za prvotno naturalno dajatev – ovco
z jagnjem ali prašička.37 Vprežna tlaka je bila pri obeh hubah
odkupljena z denarno dajatvijo v znesku 55 soldov.
V prvo tretjino 16. stoletja (ok. 1535) lahko pomaknemo
naslednji ohranjen popis dajatev za kapiteljsko posest v
vodiški župniji.38 Z obema hubama je upravljal Primož
Janežič. Za prvo hubo je dajal 2 ogrska gld39 10 krc, za drugo,
kot nekdanjo pustoto, pa nekaj manj, in sicer 1 ogrski gld 76
krc 2 den. Naturalne dajatve so bile za obe hubi enaki: star40
ovsa, 7 kokoši in 25 jajc.
Za 16. stoletje je ohranjen tudi leta 1702 prepisan urbar za
leto 1542.41 Obe hubi sta bili zasedeni, na prvi je bil Tomaž
Janežič, na drugi pa njegova mati. Od vsake kmetije se je
plačeval t. i. tretji denarič (deželni davek); Tomaž ga je
plačeval 44 krc, njegova mati pa 40 krc. Tomaža je bremeni še
30 krc (dokaj neobičajne) dajatve na živino, v kateri pa je
ocenjen tudi prispevek za živino njegove matere.
Urbar za leto 158142 kaže, da sta na teh dveh hubah sedela
Jakob in Štefan Janežič. Jakob je imel za 2 gld43 in 50 krc
dajatev, Štefan pa 2 gld in 37 krc.
Iz registra hubnega denarja za leto 162044 se vidi, da sta
bila na teh dveh hubah vdova Maruša Janežič in Štefan
Janežič, ki sta dajala vsak po en hišni goldinar.
Za leto 1626 naletimo v urbarju gospostva Smlednik45 na
podatek, da je zasedal dve kapiteljski hubi v Tacnu Primož
Janežič.
V zadnji četrtini 17. stoletja sta bili v Tacnu še vedno za

dve hubi kapiteljske posesti. Prva je ostala cela, na drugi pa je
prišlo do delitve posesti – nastali sta dve polovični hubi. Po
urbarju iz leta 167746 je cela kapiteljska huba bremenila
Mateja Klinca z 2 gld 20 krc pravde, 4 gld davka, s hišnim
goldinarjem in 45 krc nove naklade, torej skupaj 8 gld in 45
krc.47 Naturalne dajatve so obsegale star ovsa, 7 kokoši in 25
jajc. Adam Rajovec48 in Janez Pohleven pa sta bila za
polovični hubi obremenjena s po 2 gld 20 krc pravde, 1 gld 19
krc 1 den davka, s pol hišnega goldinarja in 22 krc 1 den nove
naklade. Torej vsak s po 4 gld 31 krc 3 den. Vsak je dajal še
pol stara ovsa, tri in pol kokoši in 12 in pol jajc.
Dajatve so ostale nespremenjene do konca 17. stoletja; ok.
1685 je prišlo do spremembe na celi hubi, ki jo je po Mateju
Klincu zasedel Marko Kovač. Prav ob koncu stoletja, ok.
1690, je prišlo do spremembe tudi na eni od polovičnih hub,
kjer je Janeza Pohlevna nasledil Primož Rajovec.49 Z letom
1692 se je kontribucija za celo hubo povečala za 15 krc (iz 4
gld na 4 gld 15 krc), na polovičnih hubah pa je bila nova
kontribucija večja za 7 krc 2 den.50
Leta 1703 je sedel na polovično hubo Primoža Rajovca
nov gospodar Jurij Košir. Urbarji iz let 1711-2851 potrjujejo
nespremenjene dajatve tudi v prvi četrtini 18. stoletja. Celo
hubo je zasedal Marko Kovač, na prvi polovični je bil še
vedno Adam Rajovec, na drugi pa Jurij Košir. Do spremembe
je prišlo ok. 1728,52 ko prevzame Jurij Košir še Rajovčeve pol
hube. Kapitelj je ima torej leta 1728 v Tacnu ponovno dve celi
hubi. Koširja je po novem bremeni cela huba z 9 gld 3 krc 2
den ter 4 merniki53 ovsa, 25 jajci in 7 kokošmi.
V začetku tridesetih let 18. stoletja sta se na obeh
kapiteljskih hubah zamenjata gospodarja; Marka Kovača je
nasledil Matija Kovač, Jurija Koširja pa Tomaž Košir. Urbarji
za leta 1736-4254 to le potrjujejo. V drugi polovici 18. stoletja
je bil na prvi hubi še vedno Matija Kovač, Tomaža Koširja pa

Listina z dne 24. januarja 1368 z najstarejšo omembo tacenskega kmeta Kristjana:
Jaz, Franc, sin Ostermana iz Ljubljane, javno potrjujem v tem pismu, da sem napravil z redovnico Kunigundo, opatinjo v Mekinjah in s
konventom zamenjavo ene hube ležeče v Tacnu, kjer je nasajen Kristjan, z vsemi tej hubi pripadajočimi pravicami za poldrugo hubo, ki leži
v Glincah, kjer sta nasajena Peter in Ulrihova vdova; in za to so mi dale tri marke z vsemi pripadajočimi pravicami. In jaz, zgoraj omenjeni
Franc, sem jim predal hube pravno in korektno ... Izdano v osmini praznika sv. Antona, v 1368. letu po Kristusovem rojstvu.
(Arhiv Republike Slovenije, Listine, sig. 5109. Prevod Damjan Hančič)

je ok. 1745 nasledil Jakob Košir. Oba podložnika najdemo
tudi v terezijanskem katastru.
Podložniki odvetnikov samostana klaris v Mekinjah
Čeprav med 13 kmetijami in 4 sirnicami, ki sta jih leta
1300 samostanu klaris urbank darovala njuna ustanovitelja,
zakonca Žiga in Elizabeta Gallenberška, ni bilo nobene
kmetije v Tacnu, pa si je samostan kmalu (bodisi z menjavami
ali darovanji) pridobil posest tudi tu. Med listinami
mekinjskega samostana je namreč ohranjena menjalna
pogodba z dne 24. januarja 1368, ko je Franc, sin Ostermana
iz Ljubljane, zamenjal s samostanom eno hubo v Tacnu za
poldrugo hubo v Glincah in še 3 marke soldov.55 Na tej hubi je
živel takrat kmet po imenu Kristjan.
Zanimivo je, da najdemo prve tacenske podložnike, ki
plačujejo mekinjske odvetnike v urbarju gospostva Smlednik
za leto 1626.56 Tri mekinjske hube so v Tacnu takrat zasedali
Baltazar Dermastja in Jernej ter Kancijan Puraz (Puroß,
Puerassa), ki so plačevali vsak po 26 krc 2 den odvetščine.
Čeprav se ni ohranil niti en urbar samostana Mekinje,
zasledimo njihove tacenske podložnike v dokumentih
samostanskih dednih odvetnikov Gallenbergov.57 V letih 1639
do 1664 (tj. 26 let) je samostan za dedno odvetništvo odštel
skupaj 1360 gld 20 krc 2 den, samostanski podložniki pa so
odvetnikom letno dajali še: 639 mernikov ovsa, 168 kokoši ter
opravljali 12 voznih tlak (to je zneslo skupaj v denarju 720 gld
6 krc). Največje dajatve so bile v Tacnu, in sicer: 22 mernikov
pšenice, 32 mernikov prosa in 68 mernikov ovsa, kar znese
138 gld 36 krc. Bremenil pa jih je še gospoščinski davek (19
gld 45 krc), tlaka (12 gld 38 krc) in mala pravda (5 gld 22 krc).
Žal pa za ta čas niso navedeni posamezni podložniki.58
Najstarejši vpogled v podložnike mekinjskih odvetnikov je
za čas od 1688 do 1695. Primož Klinc je zasedal poldrugo
hubo, Jakob Dermastja celo hubo in Jurij Rajovec pol hube,
omenjeni so še trije kajžarji: Janez Mežan, Štefan Janežič in
Jurij Kosec. Skupaj so za 8 let plačali 246 gld 20 krc davka in
99 gld kontribucije.59
Naslednji, pravzaprav edini, urbar imenja, ki je sodilo k
odvetništvu samostana Mekinje, je iz leta 1697.60 Primoža
Klinca je bremenila huba z 1 gld 13 krc 1 den pravde, 3 gld 36
krc davka, 45 krc nove naklade; tlako je odplačal s 3 gld. Dajal
je še po 6 škafov pšenice, prosa in ovsa, pustno kokoš in 4
kokoši ter 25 jajc male pravde. Plačeval pa je tudi 35 krc za
svojo kajžo. Odvetščina ga je nadalje bremenila z dodatnimi 4
merniki ovsa in kokošjo. Eno od Klinčevih njiv je obdeloval
Mihael Budina in zanjo plačeval 1 gld. Na polovični hubi (do
leta 1699 jo je obdeloval še Primož Klinc) je sedel Adam
Petelinšek in plačeval 36 krc 3 den pravde, 1 gld 28 krc 1 den
davka, 22 krc 2 den nove naklade in poldrug goldinar za tlako.
Dajal je še 3 škafe pšenice, 4 škafe prosa, 5 škafov ovsa,
pustno kokoš in kokoš ter 13 jajc male pravde. Odvetščino je
poravnal z 2 mernikoma ovsa in kokošjo. Eno njivo je na tej
kmetiji obdeloval Štefan Janežič in zanjo plačeval 55 krc
davka, 35 krc nove naklade in škaf pšenice. Drugo celo hubo
je zasedal Jakob Dermastja in zanjo dajal 1 gld 13 krc 1 den
pravde, 2 gld 46 krc davka, hišni goldinar, 45 krc nove
naklade, 3 gld za tlako, po 8 škafov pšenice, prosa in ovsa, pol
pustne kokoši in 2 in pol kokoši ter 13 jajc male pravde.
Odvetščine je bilo za 3 mernike ovsa in pol kokoši. Drugo
polovično hubo je obdeloval Jakob Rajovec za 36 krc pravde,

53 krc davka, pol hišnega goldinarja, 22 krc 2 den nove
naklade, poldrug goldinar tlake, po 4 škafe pšenice, prosa in
ovsa, pol pustne kokoši ter 2 in pol kokoši in 13 jajc male
pravde. Odvetščina ga je bremenila s 3 merniki ovsa in pol
kokoši. Od Rajovčeve kmetije je imel eno njivo v obdelavi
Janez Mežan in zanjo dajal 1 gld 30 krc kranjske valute.61 Za
kajže so plačevala še Jurij Kosec (35 krc), Pavel Janežič (40
krc) in Lovrenc Dolenc (1 gld).
Leta 1748 so bile na podlagi reformiranega urbarja
mekinjskega samostanskega gospostva letne dajatve činžnega
žita tacenskih podložnikov naslednje:62 Jurij Klinc je dajal za
celo hubo po 6 škafov pšenice, prosa in ovsa ter 4 mernike
odvetščinskega ovsa; Jožef Cedilnik prav tako za celo hubo po
8 škafov pšenice, prosa in ovsa ter 6 mernikov odvetščinskega
ovsa; Matija Maren za pol hube po 4 škafe pšenice, prosa in
ovsa ter 3 mernike odvetščinskega ovsa; Simon Dermastja (in
za njim Andrej Nahtigal) za pol hube 3 škafe pšenice, 4 škafe
prosa in 5 škafov ovsa ter 2 mernika odvetščinskega ovsa; s
škafom pšenice pa je bil obremenjen tudi Jurij Štefančič.
Naturalne dajatve so se po večini plačavale z denarjem.
Podobno je bilo s tlako ob sv. Juriju, ki je bila od deželnih
stanov spremenjena v davek, ki se je plačeval v začetku
novembra.
Vsi zadnje našteti mekinjski podložniki se pojavljajo tudi v
terezijanskem katastru.
Podložniki bosonogih avguštincev v Ljubljani
Kot nam je nakazoval že terezijanski kataster, so imeli
nekaj podložnikov v Tacnu tudi bosonogi avguštinci oz.
njihovo imenje v Radečah. Graščino Radeče so si skupaj z
graščinama Dvor in Hotemež pridobili leta 1715. Kot
samostanska posest je radeški dvorec ob času reform cesarja
Jožefa II. prešel v posest verskega sklada.63
Med ohranjenim gradivom samostana avguštincev v
Ljubljani se nahaja tudi popis podložnikov imenja Radeče za
obdobje od 1712 do 1716.64 Tu najdemo tudi naslednje
tacenske podložnike: Lovrenc Knapič je zasedal pol hube in
zanjo plačeval 2 gld 34 krc pravde, 5 gld davka, hišni goldinar
in 1 gld nove naklade, vprežno tlako je odplačal z 2 gld 20 krc
kranjske valute, ročno tlako pa s 5 gld kranjske valute. Jakob
Rajovec je zasedal četrt hube, ki jo je odplačeval z 1 gld 57 krc
pravde, 2 gld 15 krc davka, hišnim goldinarjem in 45 krc nove
naklade, vprežno tlako odplača z 1 gld 8 krc kranjske valute,
ročno tlako pa z 2 gld 42 krc kranjske valute. Enako je bilo
obremenjene tudi četrt hube, ki jo je zasedal Andrej Kosec.
Kajžarji so plačevali različno, Matija Novak 1 gld 30 krc,
Boštjan Klinc 1 gld, Boštjan Kosec 1 gld 20 krc in Janez
Knapič 1 gld 42 krc. Vsi so imeli odkupljeno tlako s 30 krc.
Terezijanski kataster imenja Radeče navaja v Tacnu
polkmeta in tkalca Jerneja Knapiča, dva tretjinska kmeta in
zidarja: Jerneja Tomšiča in Pavla Kosca ter tri kajžarje, dva
zidarja, Jakoba Tomšiča in Matijo Cjuha ter sodarja Štefana
Medveda.
Dodatni viri
1368 — V menjalni listini65 med Ostermanovim sinom
Francem iz Ljubljane im mekinjsko opatinjo Kunigundo, ki je
bila sklenjena v osmini praznika sv. Antona (24. januarja)
1368 se omenja v Tacnu huba, na kateri je nasajen kmet
Kristjan.

1448 — V kupoprodajni listini66 sklenjeni 24. februarja
1448 med Nikolajem Piršem in ključarji cerkve na Šmarni gori
se med ključarji omenja Jurij Trpin iz Tacna.
1450 — V kupoprodajni listini67 sklenjeni 5. maja 1450
med Emo, vdovo Tomaža Dornek iz Srednjih Gameljn in
ključarji cerkve na Šmarni gori se med ključarji omenja Jožef
Trpin iz Tacna.
1456 — V kupoprodajni listini68 sklenjeni 11. julija 1456
med Elizabeto, vdovo Lecijan in ključarji cerkve na Šmarni
gori se med ključarji omenjajo Tacenci Janežič, Krištof
Šnajder in Martin Trpin.
1507 — V kupoprodajni listini69 sklenjeni med Janezom
Hejna in ključarji cerkve na Šmarni gori se med ključarji
omenjajo Luka Čižman, Pavel Dermastja, Andrej Korbič in
Peter Matevž, vsi iz Tacna.
1517 — V kupoprodajni listini70 sklenjeni med Magdaleno
Rajter, vdovo Janeza Hejna in ključarji cerkve na Šmarni gori
se med ključarji omenjata Andrej Korbič iz Rocna in Martin
Sednikar iz Tacna.
1661 — V urbarju gospostva Smlednik za leto 167471 je
tudi seznam podložnikov, ki so bili še do leta 1661 podložni
gospostvu Rocen, kasneje pa so bili vpisani v omenjeni urbar
in so imeli odmerjeno naslednjo dnino (v nemški valuti). Pol
dnine (oz. 16 krc) je imel rocenski baron Moscon. Po četrt
dnine (oz. 8 krc) so imeli cerkev sv. Jurija v Tacnu, Jurij in
Lovrenc Dolenc, skupaj Andrej in Urša Janežič, Gregor Kačič,
Jurij Knapič, Matija Kuhar, Gregor Lampič, Andrej Novak in
Boštjan Petelinšek. Po 3 krc pa so imeli Štefan Čižman,
Mihael Kovač (Schmidt) in Jurij Kušar.
1674 — V vizitacijskem zapisniku72 generalnega vikarja

škofa Jožefa Rabatte se v sporu med Markom Lušinom,
vikarjem pri Sv. Martinu pod Šmarno goro in Matijo
Žerjavom, vikarjem v Smledniku, omenjajo tudi številni
takratni prebivalci Tacna: Štefan Čižman, Jernej (oče) in
Mihael (sin) Guzi, Andrej, Jakob, Matej, Matija, Mihael in
Pavel Janežič, Matej Knapič, Matija (oče) in Adam (sin)
Korbič, Janez Mežan, Adam in Jakob Tomšič ter Matej Zupan.
1701 — V urbarju73 cerkve sv. Martina v Šmartnu pod
Šmarno goro iz leta 1687 je na zadnji strani (nepopolen)
spisek prebivalcev Tacna iz leta 1701. V njem najdemo
naslednje prebivalce: Jera Bedina, Janez, Martin in Špela
Čižman, Matej Dolenc, Jera Dermastja, Lovrenc in Neža
Klinc, Lovrenc Knapič, Andrej Kosec, Jurij Košir, Marija
Kovač, Boštjan Lampič, Jurij in Matija Novak, Adam in Jera
Petelinšek, Jakob in Urša Rajovec ter Janez, Mihael in Peter
Tomšič.
1721 — Leta 1721 so deželni stanovi naložili Janezu
Adamu baronu Smledniškemu popravilo ceste od broda pri
Tacnu do Vokla.74 Tlako pri delu bi morali opraviti tudi
podložniki iz Tacna (in Broda), a se dela niso pričela, spisek
tacenskih podložnikov, ki naj bi delali na odseku od Tacna do
Smlednika pa je le nastal.75 Našteti so bili nasledenji celi
kmetje: Gregor Česenj, Jurij* in Ožbold Kopač*, Matej
Lampič, Urban Porenta* in Matej Rozman*; tretjinski kmetje:
Jurij Dolenc in Tomaž Česenj; kajžarji: Matija Čižman,
Valentin Guzi, Matija Knapič, Matej in Simon Lampič, Matija
Potočnik in Matej Smole. Kmetje označeni z * so zanesljivo z
Broda.
1760 — V urbarju76 cerkve sv. Jurija v Tacnu iz leta 1760
(ko je bil smledniški župnik Jakob Kokalj) so omenjeni
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naslednji prebivalci Tacna: Gašper Barle vulgo Martinovec,
Matija (in kasneje sin Jernej) Cjuha, Jurij Česenj, Jurij Janežič
vulgo Štefan, Matej Janežič vulgo Mihovec, Jurij Klinc, Janez
Knapič, Boštjan Korbič, Pavel Kosec, Matija Kovač vulgo
Guzi, Matej in Simon Lampič, Štefan (in kasneje sin Aleš)
Medved, Andrej Nahtigal, Nikolaj (kasneje sin Rok) Novak,
Simon Pravhar, Janez Rajovec, Lovrenc Šuštar(šič) vulgo
Bedina, Primož Štrekel, Jernej (kasneje sin Aleš) Tomšič vulgo
Bitenc, Jernej Tomšič vulgo Cander in Jernej Tomšič vulgo
Rope.
B. SINTETIČNI DEL
V nadaljevanju je prikazan od 300 do 500 letni razvoj
(predvsem z rodoslovnega vidika) vseh šestnajstih tacenskih
kmetij, ki jih navaja terezijanski kataster.
Vsaka kmetija je poimenovana z domačim hišnim
imenom,77 podano je njeno nahajališče78 in hišna številka.79
Nadalje je prikazana velikost kmetije (njive, vrtovi, travniki in
gozdovi)80 ter gospostvo oz. gospostva, katerim je bila kmetija
podložna. Nato sledi pri vsaki kmetiji še kronološki rodoslovni
zapis (nekako do konca 19. stoletja oz. do prve poroke v 20.
stoletju), ki je dopolnjen s podatki iz ustreznih matičnih
knjig.81
Rodoslovni razvoj domačij
Andrejček
Nahajališče: Pod bregom
Hišna številka: 6 in 7 → 4 in 5
Velikost kmetije: Tretjinska huba (5 njiv velikosti 9
zravnanih mernikov posevka ozimne rži; 2 travnika velikosti 3
enovprežne voze sena)
Gospostvo: Samostan bosonogih avguštincev v Ljubljani
Rodoslovna kronologija:
←1680: Andrej*~1650 Kosec in žena Katarina*~1655
~1720: sin Pavel*1683 [∞1700] Neža*~1676 Robas iz Spodnjih
Pirnič
~1740: sin Matej*~1710 in žena Marija
...
~1792: Valentin*1758,†1833 Tomšič [∞1792] Marija*1764,†1830
Pipan iz Šmartna pod Šmarno goro
~1824: sin Simon*1797,†1871 [∞1824] Marija*1799,†1880 Tome iz
Stanežič
~1863: sin Jakob*1838,†1884 [∞1863] Marjana*1836 Brecelj iz
Vikerč
~1893: sin Jakob*1869,†1952 [∞1893] Marjana*1875,†1957 Zajc iz
Tacna
~1936: sin Jože*1898,†1982 [∞1936] Ana*1902,†1986 Škof iz
Korena nad Horjulom
Rope
Nahajališče: Vas Tacen
Hišna številka: 9 → 8
Velikost kmetije: Tretjinska huba (8 njiv skupne velikosti
12½ zravnanih mernikov posevka ozimne rži; 3 travniki
skupne velikosti 4 enovprežne voze sena; 4 gozdne parcele)
Gospostvo: Samostan bosonogih avguštincev v Ljubljani
Rodoslovna kronologija:
←1716: Jakob*~1660 Rajovec in žena Urša*~1665
...

~1720: Tomaž*1690 Rope [∞1719] Urša Klinc*1690 iz Tacna
~1748: hči Urša*1720,†1764 [∞1748] Jernej*~1725 Tomšič, Jernej
[∞1765] Doroteja*1746 Bolta iz Zgornjih Pirnič
...
←1787: Primož*~1745,†1812 Štrekel in žena Doroteja*1739,†1804
Janežič
~1806: sin Lovrenc*~1793,†1851 [∞1806] Marija*~1785,†1844
Novak
~1835: sin Martin*1814,†1871 [∞~1835] Marija*1814, †1836 Jeras iz
Šmartna pod Šmarno goro, Martin [∞1837] Ana
Marija*1812,†1853 Šuštar iz Zgornjih Gamelj, Martin
[∞1853] Marija*~1822 Novak iz Tacna
~1872: hči iz tretjega zakona Marjana*1854,†1915 [∞1872]
Andrej*1843,†1912 Zajc iz Valburge
~1922: hči Angela*1899 [∞1922] Alojz*1906 Karlin iz Zgornje
Besnice
Kramar
Nahajališče: Vas Tacen
Hišna številka: 1 in 10 → 9
Velikost kmetije: Polovična huba (8 njiv skupne velikosti
15½ zravnanih mernikov posevka ozimne rži in 1 mernik
strnišne ajde; 2 travnika skupne velikosti 4 enovprežne voze
sena; 3 gozdne parcele)
Gospostvo: Samostan bosonogih avguštincev v Ljubljani
Rodoslovna kronologija:
←1675: Lovrenc*~1650 Knapič in žena Marina*~1650
~1720: sin Matija*~1670 [∞~1699] Helena*1675
~1739: sin Jernej*1710 [∞1739] Marija*1711 Traven iz Valburge
~1775: sin Jurij*1748,†1812 [∞1775] Terezija*1754 Stare iz
Zgornjih Pirnič, Jurij [∞~1788] Terezija*~1754,†1802
Kopič
~1808: sin iz prvega zakona Andrej*1778,†1851 [∞1808]
Marija*1785,†1858 Černe
~1841: sin Matija*1809,†1886 [∞1841] Marija*~1818,†1882 Narobe
iz Moš
~1884: sin Janez*1849,†1925 [∞1884] Marija*1858,†1931 Šetina iz
Zbilj
~1931: sin Peter*1896,†1970 [∞1931] Francka*1907,†1978 Jereb iz
Spodnjega Brnika
Novak
Nahajališče: Vas Tacen
Hišna številka: 11 → 10
Velikost kmetije: Cela huba (14 njiv skupne velikosti 20½
zravnanih mernikov posevka ozimne rži in 8 mernikov
strnišne ajde; 2 vrta skupne velikosti 2 zravnana mernika
posevka strnišne rži; 5 travnikov skupne velikosti 5¼
enovprežnih voz sena; 7 gozdnih parcel)
Gospostvo: Smlednik
Rodoslovna kronologija:
←1558: župan Primož
~1674: Jurij*~1640 Gašperšič-Novak in žena Urša*~1645
...
~1748: Andrej Potočnik
~1787: sin (?) Matija
...
~1826: Anton Novak
1832→: glej spodnjo kmetijo

Novak
Nahajališče: Vas Tacen
Hišna številka: 12 → 11
Velikost kmetije: Cela huba (14 njiv skupne velikosti 20½
zravnanih mernikov posevka ozimne rži in 8 mernikov
strnišne ajde; 1 vrt velikosti 1½ zravnan mernik posevka
strnišne rži; 5 travnikov skupne velikosti 5¼ enovprežnih voz
sena; 6 gozdnih parcel)
Gospostvo: Smlednik
Rodoslovna kronologija:
←1700: glej prejšnjo kmetijo
~1706: Matija*1680 Novak (sin Jurija Gašperšič-Novak in
Urše) [∞1706] Helena*~1676 Rajovec
~1736: sin Nikolaj *1707 [∞~1736] Helena*~1712
~1769: sin Rok*1740,†1816 [∞1769] Marija*~1741,†1802 Guzi
~1802: sin Andrej*1771,†1852 [∞1802] Marjeta*~1778,†1848 Kovač
~1832: sin Luka*1803,†1867 (združi to kmetijo z zgornjo)
[∞1832] Marija*1806,†1880 Dolinar
~1868: sin Janez*1844 [∞~1868] Marija*~1845 Pezdir
Martinovec (kasneje Matija)
Nahajališče: Vas Tacen
Hišna številka: 14 → 13
Velikost kmetije: Cela huba (9 njiv skupne velikosti 25
zravnanih mernikov posevka ozimne rži in 11 mernikov
strnišne ajde; 1 vrt velikosti ¼ zravnanega mernika posevka
strnišne rži; 4 travniki skupne velikosti 12½ enovprežnih voz
sena; 4 gozdne parcele)
Gospostvo: Samostan klaris v Mekinjah
Rodoslovna kronologija:
←1626: Kancijan Puraz
...
~1679: Primož*~1655 Klinc [∞~1679] Eva,*~1655 Primož
[∞~1687] Neža*~1660
...
~1696: Adam*~1667 Peterlinšek [∞~1696] Jera*~1670 Čebašek
iz Zgornjih Pirnič
~1741: sin Andrej*1711,†1743 [∞1741] Urša*1714 Tomšič iz
Tacna
...
~1748: Jožef*1697 Cedilnik iz Zgornjih Gameljn in žena
Marjeta Dermastja vdovo po Matiji Klobuk.
~1776: hči Marija*~1755 [∞~1776] Gašper*1751,†1818 Barle iz
Hraš
~1808: sin Luka*1780,†1860 [∞1808] Jera*~1780,†1842 Stenovec
~1830: Družina Barle se s šetimi otroki odseli in v letih do
1880 živi tu več različnih stanovalcev.
...
~1880: Matija*1849,†1929 Medved [∞1880] Špela*1858,†1881
Plevel iz Bukovice, Matija [∞1882] Marjana*1853,†1935
Babnik iz Stanežič
~1911: hči Urša*1885,†1972 [∞1911] Alojz*1877,†1955 Krušec iz
Šentvida
Bitenc
Nahajališče: Vas Tacen
Hišna številka: 15 → 14 in 54
Velikost kmetije: Cela huba (7 njiv skupne velikosti 19
zravnanih mernikov posevka ozimne rži in 7½ mernikov
strnišne ajde; 3 vrtovi skupne velikosti 2¾ zravnana mernika

posevka strnišne rži; 4 travniki skupne velikosti 5 enovprežnih
voz sena; 4 gozdne parcele)
Gospostvo: Smlednik nato Rocen
Rodoslovna kronologija:
←1558: Tomaž Matevž
~1626: sin (?) Andrej
...
~1674: Jernej in Lovrenc Tomšič (vsak pol hube)
~1697: sin (Jerneja ali Lovrenca) Adam [∞~1665] Špela
~1750: sorodnik (pranečak ?) Jernej*1718 [∞1742] Polona*1717
iz Šmartna pod Šmarno goro
~1775: sin Aleš*1746,†1825 [∞1775] Helena*1748,†1815 Traven iz
Valburge
~1819: sin Jakob*~1784,†1841 [∞1819] Helena*1792,†1853 Kozjek
~1852: sin Anton*1821,†1882 [∞1852] Marjana*1831,†1915 Žibert iz
Spodnjih Gameljn
~1884: hči Marija*1852,†1927 [∞1884] Jernej*1843,†1915 Osel iz
Vogelj.
~1921: sin Janez*1885,†1962 (1920 spremeni priimek v Bitenc)
[∞1921] Marjeta*1896,†1985 Zor iz Rašice
Sel (kasneje Potokar)
Nahajališče: Vas Tacen.
Hišna številka: 16 → 15
Velikost kmetije: Cela huba (9 njiv skupne velikosti 24
zravnanih mernikov posevka ozimne rži in 10½ mernikov
strnišne ajde; 1 vrt velikosti 3/16 zravnanega mernika posevka
strnišne rži; 6 travnikov skupne velikosti 63/8 dvovprežnih in
611/16 enovprežnih voz sena; 4 gozdne parcele)
Gospostvo: Samostan klaris v Mekinjah
Rodoslovna kronologija:
←1368: Kristjan
...
~1626: Jernej Puraz
...
~1679: Primož*~1655 Klinc [∞~1679] Eva,*~1655 Primož
[∞~1687] Neža*~1660
~1705: sin iz prvega zakona Lovrenc*1680 [∞1705] Urša*~1675
Zlatič iz Trboj
~1749: sin Jurij*1711 [∞~1749] Marija,*~1725 Jurij [∞1760]
Terezija*1711 Dolinar iz Tacna
~1781: sin iz prvega zakona Matija*1752,†1797 [∞1781]
Marija*~1755,†1796 Dolinar iz Sore
~1806: sin Matija*1787,†1837 [∞1806] Terezija*~1771,†1829 Tomšič
~1831: hči Marjana*1808 [∞1831] Jurij*~1804 Jeraj iz Ljubljane
~1850: Janez Jamnik iz Medvod (morda mož ene od
Jerajevih hčera)
~1884: sin Nikolaj
~1890: mladoletna hči Josipina (po letu 1897 posestvo
razproda)
1899: Anton*1846,†1919 Stanonik iz Valterskega Vrha
[∞1880] Marija*1860,†1940 Kožuh iz Staniš
1919: hči Marijana*1890,†1963 [∞1919] Matej*1889,†1970 Šilc iz
Žerovnice pri Cerknici
Guzi
Nahajališče: Vas Tacen
Hišna številka: 17 in 43 → 16 in 41
Velikost kmetije: Cela huba (12 njiv skupne velikosti 19¼
zravnanih mernikov posevka ozimne rži in 6 mernikov

strnišne ajde; 1 vrt velikosti 1 zravnan mernik posevka
strnišne rži; 6 travnikov skupne velikosti 6 dvovprežnih in 7
enovprežnih voz sena; 4 gozdne parcele)
Gospostvo: Stolni kapitelj v Ljubljani
Rodoslovna kronologija:
←1499: Martin Janežič
~1530: sin Primož
~1542: sin Tomaž
~1581: Jakob
~1620: Jakobova (?) vdova Maruša
~1626: sin Primož
...
~1677: Matija Klinc
...
~1685: Marko*~1668 Kovač in žena Marina*~1670
~1731: sin Matija*~1705 [∞1731] Marina*1707 Kosmač iz
Šmartna pod Šmarno goro
~1767: sin Tomaž*1731,†1804 [∞1767] Marija*1740,†1801 iz
Zgornjih Pirnič
~1802: sin Urban*1780,†1837 [∞1802] Helena*~1776,†1858 Ježek
~1832: sin Jože*1818,†1875 [∞1838] Marija*~1810,†1863 Grošelj iz
Doba pri Domžalah
~1869: sin Franc*1839,†1910 [∞1869] Ivanka*1843,†1901 Jeraj iz
Smlednika, Franc [∞1902] Marija*1879,†1962 Ovčak iz
Šmartna pod Šmarno goro
1910: vdova Marija [∞1910] Franc*1881,†1964 Ježek iz Zavrha
pod Šmarno goro
Pravhar
Nahajališče: Vas Tacen
Hišna številka: 18 → 17
Velikost kmetije: Cela huba (8 njiv skupne velikosti 22½
zravnanih mernikov posevka ozimne rži in 14 mernikov
strnišne ajde; 2 vrta skupne velikosti ½ zravnanega mernika
posevka strnišne rži; 5 travnikov skupne velikosti 16½
enovprežnih voz sena; 2 gozdni parceli)
Gospostvo: Rocen
Rodoslovna kronologija:

strnišne rži; 5 travnikov skupne velikosti 1¼ dvovprežnega in
1¼ enovprežnega voza sena; 4 gozdne parcele)
Gospostvo: Samostan klaris v Mekinjah
Rodoslovna kronologija:
←1626: Baltazar Dermastja
~1688: sin Jakob*~1650 [∞~1675] Jera*~1655
~1705: sin Nikolaj*~1676 [∞1705] Maruša*~1680 GašperšičNovak iz Tacna
~1741: sin Simon*1710 [∞1741] Marija*~1708 Ulčar iz Šenčurja
(vdova po Matiji Knezu iz Zgornjih Pirnič)
~1748: Marija*~1708 Ulčar (drugič vdova po Simonu
Dermastji) [∞1748] Andrej*~1714,†1790 Nahtigal iz
Skaručne
~1772: hči (Simona Dermastje in Marije Ulčar) Urša*1744,†1822
Dermastja [∞1772] Franc*1744,†1805 Tomšič iz Tacna
~1810: sin Miha*1776,†1854 [∞1810] Ana*~1781,†1846 Čebašek
~1845: sin Matija*1814,†1879 [∞1845] Marija*1819 Jerala iz
Tacna
~1890: sin Anton*1860,†1905 [∞1890] Marjana*1864,†1946 Ježek iz
Srednjih Gameljn
~1936: sin Janez*1900,†1984 [∞1936] Angela*1913,†1997 Lavrač iz
Moravč
Dolenc
Nahajališče: Prodence
Hišna številka: 25 → 23
Velikost kmetije: Polovična huba (7 njiv skupne velikosti
515/16 zravnanih mernikov posevka ozimne rži in 3 mernike
strnišne ajde; 1 vrt velikosti 1/8 zravnanega mernika posevka
strnišne rži; 4 travnike skupne velikosti 4 enovprežne voze
sena; 4 gozdne parcele)
Gospostvo: Samostan klaris v Mekinjah
Rodoslovna kronologija:

←1680: Matija Kuhar
~1704: hči (?) Marija*~1680 [∞~1704] Simon*~1675 Pravhar iz
Vokla, Simon [∞~1711] Katarina*~1685
~1743: sin iz drugega zakona Simon*1719,†1788 [∞1743]
Marija*1725 Bačnik iz Spodnjih Pirnič
~1775: sin Nikolaj*1753,†1827 [∞1775] Jera*~1751,†1819 Keršič iz
Kosez pri Vodicah
~1810: hči Neža*1785,†1870 [∞1810] Jernej~1789,†1851 Jerala
~1856: sin Andrej*1824 [∞1856] Marija*1836,†1910 Dečman iz
Spodnjih Gameljn
~1898: sin Janez*1869,†1914 [∞1898] Francka*1877,†1922 Štupar iz
Nosovč pri Komendi
~1920: vdova Francka [∞1920] Alojz*1872,†1940 Tomšič iz
Tacna

←1688: Jurij*~1645 Rajovec in žena Marjeta*~1650
~1697: brat (?) Jakob
~1700: hči (Jurija in Marjete) Helena*~1675 [∞1700] Jurij*~1675
Maren
~1730: sin Matija*1703 [∞1730] Eva*1710 Lampič iz Tacna
~1767: hči Barbara*1745 [∞1767] Tomaž*1734 Rozman iz
Zgornjih Pirnič, Barbara [∞1769] Tomaž*~1747,†1804
Hronc, Tomaž [∞1771] Jera*1746,†1820 Kosmač iz
Šmartna pod Šmarno goro
~1799: sin iz drugega zakona Janez*1773,†1853 [∞1799]
Marija*1781,†1828 Šuštaršič iz Tacna, Janez [∞1832]
Marjeta*1781,†1843 iz Srednjih Gameljn
~1829: sin iz prvega zakona Janez*1802,†1861 [∞1829]
Marija*~1804,†1881 Bitenc iz Podgore pri Šentvidu
~1859: sin Janez*~1830,†1892 [∞~1859] Ana*1834 Rozman iz
Dobrove
~1891: hči Ivana*1862,†1911 [∞1891] Franc*1866 Studen iz
Visokega
~1927: sin Štefan*1902 [∞1927] Marija*1904 Novak iz Tacna

Boštar
Nahajališče: Vas Tacen
Hišna številka: 21 → 22
Velikost kmetije: Polovična huba (8 njiv skupne velikosti
7¼ zravnanih mernikov posevka ozimne rži in 3 mernike
strnišne ajde; 1 vrt velikosti 3/16 zravnanega mernika posevka

Košir
Nahajališče: Voje
Hišna številka: 34 in 35 → 32, 33 in 34
Velikost kmetije: Cela huba (12 njiv skupne velikosti 21½
zravnanih mernikov posevka ozimne rži in 9 mernikov
strnišne ajde; 1 vrt velikosti ½ zravnanega mernika posevka

strnišne rži; 2 travnika skupne velikosti 2 dvovprežnih in 2
enovprežnih voz sena; 2 gozdni parceli)
Gospostvo: Stolni kapitelj v Ljubljani
Rodoslovna kronologija:
←1499: Martin Janežič
~1530: sin Primož
~1542: Primoževa vdova (?)
~1581: sin (?) Štefan
~1670: (kmetija je razdeljena na dve polovični)
1. polovična kmetija
~1670: Adam*~1650 Rajovec [∞~1670] Marina*~1653
2. polovična kmetija
~1677: Janez*~1650 Pohleven [∞~1677] Marina*~1655
~1693: Primož*~1670 Rajovec [∞~1693] Helena*~1675, Primož
[∞1700] Marjeta*~1670 Bačnik
~1703: hči Adama Rajovca in Marine Marija*~1670 [∞1692]
Jurij*~1665 Košir iz Ježice
~1728: (kmetija je zopet združena)
~1730: sin Tomaž*1696 [∞1720] Lucija*~1705 Markon iz
Zgornjih Gameljn
~1745: sin Jakob*1723,†1797 [∞~1745] Jera*~1725
...
~1777: Janez*~1755 Šuštaršič [∞~1777] Urša*~1755 Ovijač,
Janez [∞1798] Marija*~1774 Jenko
~1802: sin iz prvega zakona Janez*1783 [∞1802]
Marija*1782,†1850 Sever iz Šmartna pod Šmarno goro
~1819: vdova Marija [∞1819] Janez*~1779 Hacin iz Cerkelj na
Gorenjskem
~1843: hči Rozalija*1821 [∞1843] Jožef*~1819 Malenšek iz
Spodnjih Gameljn
~1880: sin Janez*1859,†1919 [∞1880] Francka*~1863 Starman iz
Svetja
~1894: sestrin sin Franc*1864 Sajovic iz Olševka [∞1894]
Pavla*1869 Omerza iz Kranja
1917: Franc*1872,†1950
iz
Tacna
[∞1904]
Traven
Marjeta*1877,†1962 Kvas iz Trzina
Guzjev mlin
Nahajališče: Vas Sige
Hišna številka: 42 → 42
Velikost kmetije: Mlin (= ¾ hube) (1 njiva velikosti 2
zravnanih mernikov posevka ozimne rži in 1½ mernika
strnišne ajde; 1 vrt velikosti ¼ zravnanega mernika posevka
strnišne rži; 1 travnik velikosti 1 enovprežnega voza sena; 2
gozdni parceli)
Gospostvo: Smlednik
Rodoslovna kronologija:
←1675: Peter*~1640 Guzi
~1700: hči Marija*~1675 [∞1700] Janez*~1670 Florjančič
~1726: vdova Marija [∞1726] Jernej *~1680 Lampič iz
Tacna
~1731: sin Tomaž*1702 Florjančič [∞1731] Neža*1701 Lampič
iz Tacna
~1751: hči Špela*1731 [∞1751] Gregor*~1725,†1798 Česenj
~1795: sin Luka*1763,†1823 [∞1795] Marija*~1777,†1822 Šuštaršič
iz Tacna
~1824: sin Tilen*1801,†1884 [∞1824] Marija*1803,†1854 Kovač iz
Tacna
~1863: sin Jože*~1829 [∞1863] Marjana*~1846 Babnik iz
Šentvida

~1906: sin Franc*1867,†1924 [∞1906] Ivanka*1876,†1954 Premk iz
Šmartna pod Šmarno goro
Mačkov mlin
Nahajališče: Tacenske Roje
Hišna številka: 45 → 44
Velikost kmetije: Mlin (= 11/12 hube) (6 njiv skupne
velikosti 13 zravnanih mernikov posevka ozimne rži in 3
mernike strnišne ajde; 1 vrt velikosti ½ zravnanega mernika
posevka strnišne rži; 1 travnik velikosti ½ enovprežnega voza
sena; 1 gozdna parcela)
Gospostvo: Smlednik
Rodoslovna kronologija:
←1665: Gregor*~1640 Lampič [∞~1665] Jera*~1645
~1694: sin Boštjan*1665 [∞1694] Urša*1658 Kopač iz Spodnjih
Pirnič
~1730: sin Matej*1706 [∞1730] Marjeta*1706 Korbič iz
Spodnjih Pirnič, Matej [∞1756] Helena*~1720 Omerza
~1757: sin Matej*1735,†1801 ∞[1757] Terezija*1730 Premk iz
Šmartna pod Šmarno goro
~1778: hči Marija*1759,†1795 [∞1778] Jožef*1750 Malenšek iz
Smlednika, Jožef [∞1799] Marija*1776 Čižman iz
Tacna
~1806: sin Jernej*1779,†1839 [∞1806] Marija*~1781,†1808 Kopač,
Jernej [∞1809] Marija*1788,†1853 Rebol iz Zgornjih
Gameljn
~1838: sin iz drugega zakona Andrej*1816,†1876 [∞1838]
Marija*1818,†1851 Kopač iz Medna, Andrej [∞1854]
Marjana*~1832 Merhar z Broda
~1897: hči iz drugega zakona Neža*1855,†1934 [∞1897]
Alojz*1866,†1956 Tršan iz Hraš
~1940: Alojzeva nečakinja Marija*1903,†1974 Tršan iz Hraš
[∞1940] Janez*1907,†1988 Rozman s Povelj
Gorjanc
Nahajališče: Šmarna gora
Hišna številka: 51 → 49
Velikost kmetije: ?
Gospostvo: Smlednik
Rodoslovna kronologija:
←1558: Martin Korbič
~1626: sin (?) Lenart
~1677: sin (?) Jakob*~1640 [∞~1677] Špela*~1645
~1707: sin Martin*1679 [∞1707] Jera*1685 Juvan iz Zavrha pod
Šmarno goro
~1753: sin Boštjan*1716 [∞~1753] Helena*~1730 Potočnik
~1787: sin Jernej*1754,†1825 [∞1787] Marija*1761,†1802 Bačnik iz
Zavrha pod Šmarno goro
~1819: sin Miha*1793 [∞~1819] Marija*~1785 Jančar
...
~1836: Jakob*~1780 Frelih [∞1895] Marija*~1780,†1855
~1840: sin Luka*~1808,†1870 [∞~1840] Marija*~1816,†1884
...
~1895: Franc*1865,†1914 Šetina iz Zgornjih Pirnič [∞1895]
Ana*1857,†1932 Stanonik iz Javornika
~1931: sin Janez*1903,†1940 [∞~1931] Marija*1893 Peterca iz
Vevč

Sklep
S pomočjo urbarjev smo uspeli na desetih (od skupno
šestnajstih) tacenskih kmetijah pomakniti – in v večini
primerov tudi rodoslovno povezati – njihove gospodarje v čas
(daleč) pred najstarejše omembe v matičnih knjigah. Pokazali
smo, da lahko rodoslovci s sistematičnim retrogradnim
pristopom in nekaj smisla za »rodoslovno kombinatoriko«
koristno uporabljamo urbarje tudi kot dragocen vir
rodoslovnih podatkov.
Prav na koncu podajmo še seznam do sedaj ugotovljenih
priimkov, ki so se v Tacnu pojavljali v letih med 1400 in 1900.
1400-1450: Trpin
1450-1500: Janežič, Šnajder, Trpin
1500-1549: Čižman, Dermastja, Janežič, Korbič,
Matevž, Sednikar
1550-1599: Čižman, Dermastja, Janežič, Korbič,
Matevž, Mohorič
1600-1649: Čižman, Dermastja, Gašperšič, Guzi,
Janežič, Knapič, Korbič, Kosec, Lampič, Matevž, Puraz,
Rajovec
1650-1699: Budina, Čižman, Dermastja, Dolenc, Eržen,
Gašperšič, Guzi, Janežič, Kačič, Klinc, Knapič, Korbič,
Kosec, Košir, Kovač, Kuhar, Kušar, Lampič, Maren, Mežan,
Novak, Peterlinšek, Pohleven, Rajovec, Rope, Tomšič, Zupan
1700-1749: Budina, Cedilnik, Cjuha, Černe, Česenj,
Čižman, Dermastja, Dolenc, Eržen, Florjančič, Guzi, Janežič,
Klinc, Knapič, Knez, Korbič, Kosec, Košir, Kovač, Lampič,
Maren, Medved, Mežan, Nahtigal, Novak, Peterlinšek,
Potočnik, Pravhar, Rajovec, Rope, Smole, Štefančič, Šuštar,
Šuštaršič, Tomšič
1750-1799: Barle, Cjuha, Černe, Česenj, Čižman,
Dermastja, Hočevar, Hronc, Janežič, Klinc, Knapič, Korbič,
Kosec, Košir, Kovač, Lampič, Malenšek, Medved, Mežan,
Novak, Potočnik, Pravhar, Rozman, Sirnik, Smole, Sušnik,
Štrekel, Šuštar, Šuštaršič, Tomšič
1800-1849: Aleš, Barle, Bernik, Cedilnik, Cjuha, Černe,
Česenj, Čižman, Erjavc, Hočevar, Hronc, Jeraj, Jerala,
Jesenko, Klinc, Knapič, Kopač, Korbič, Košir, Kovač,
Lampič, Malenšek, Medved, Novak, Primar, Sirnik, Smole,
Sušnik, Štrekel, Šuštar, Šuštaršič, Tomšič, Zamen, Žlebnik
1850-1899: Bizjan, Blaž, Bloudek, Božič, Bravhar,
Cedilnik, Cigole, Čarman, Česenj, Čižman, Dečman,
Dermastja, Gaber, Grmek, Gros, Hafner, Hočevar, Hromec,
Jarc, Jerala, Jurič, Juvan, Kalan, Kastelic, Kimovec, Knapič,
Kolenec, Kovač, Kovče, Krmelj, Lampič, Leben, Leskovec,
Malenšek, Maurer, Medved, Merjasec, Mohar, Nahtigal,
Narobe, Novak, Osel, Oštir, Ovčak, Ovijač, Pangerc, Pavlin,
Petač, Pibernik, Pipan, Pirc, Plavnikar, Plevel, Premk, Primar,
Rebolj, Robas, Sajovic, Sever, Sirnik, Smole, Snoj, Srebrnjak,
Stanonik, Stopar, Studen, Šetina, Štirn, Šuštar, Šuštaršič,
Tomšič, Traven, Tršan, Vidmar, Zajc, Zavašnik
1

Cf. Šematizem ljubljanske nadškofije, Nadškofijski ordinariat
Ljubljana, 1993, 639-665.
2
Cf. Eva Umek, Reformirani urbarji deželnoknežjih gospostev na
Kranjskem, Zgodovinski časopis (1982) 36(4):311-320.
3
Cf. Lucijan Adam, Iz radovljiškega Urbarja za leto 1579, Drevesa
(1996) 3(2):4. — Stanislav Južnič, Pol tisočletja kočevskih urbarjev,
Drevesa (1995) 2(4):4. — Stanislav Južnič, Pol tisočletja stari
kočevarski in kostelski urbarji, Drevesa (1995) 2(8-9):16-24.

4

Popis prebivalstva za župnije štajarskega, koroškega in kranjskega
dela ljubljanske škofije iz leta 1754 se nahaja v Nadškofijskem arhivu
v Ljubljani (NŠAL), v fondu Kapiteljskega arhiva (KAL), v fasciklih
116 do 119. — Cf. Jurij Šilc in Liselotte Artel, Rekonstrukcija statusa
animarum župnije Šmartno pod Šmarno goro za leto 1754, Drevesa
(2001) 8(4): 4-13.
5
Danes je ohranjena približno ena tretjina jožefinskega katastrskega
operata za Kranjsko, ki se nahaja v Arhivu Republike Slovenije
(ARS), Jožefinski kataster za Kranjsko, AS 175. — Cf. Matevž
Košir, Katastrski operat in zemljiška knjiga s posebnim ozirom na
genealoške raziskave, Drevesa (1997) 4(1):15. — Matevž Košir,
Zemljiški kataster in zemljiške knjige, Drevesa (2001) 8(3):48.
6
ARS, Jožefinski kataster za Kranjsko, AS 175, f. 53.
7
V desetinskem registru za prvo in drugo kanonično prebendo
ljubljanskega stolnega kapitlja iz leta 1777 piše, da sta imela v Tacnu
v zakupu desetino Matej Tomšič in Primož Štrekel, podložnika
samostana avguštincev emeritov v Ljubljani. Za oba podložnika
ugotovimo, da sta v jožefinskem katastru podložna gospostvu
Radeče, torej nekdanjemu imenju ljubljanskih bosonogih
avguštincev. — Cf. NŠAL, KAL, Knjige, št. 50.
8
Terezijanski katastrski operat je bil izdelan v letih 1748 in 1756 in
je za Kranjsko ohranjen skoraj v celoti. — Cf. ARS, Terezijanski
kataster za Kranjsko, AS 174.
9
Ibid., f. 183.
10
Ibid., f. 193.
11
Ibid., f. 160.
12
Ibid., f. 182.
13
Ibid., f. 51.
14
Cerkvena zemljiška gospostva je pred javnimi sodišči zastopal
odvetnik (posvetni gospod), ki je imel pravico od njihovih
podložnikov pobirati svoje plačilo (odvetščino), včasih pa je na tej
podlagi sploh izrinil prvotnega zemljiškega gospoda. — Cf. Sergij
Vilfan: Zemljiška gospostva, v: Zgodovina agrarnih panog, II.,
Ljubljana 1980, 144.
15
Cf. Damjan Hančič, Sedemsto let klaris na Slovenskem, Nazarje
2000, str. 45-50.
16
Cf. Vladimir Levec, Schloss und Herrschaft Flödnig in Oberkrain,
Mittheilungn des Musealvereines für Krain (1896) 9 in (1897) 10. —
Božo Otorepec in Ivan Komelj, Smlednik in okolica, Stari grad –
zgodovina, Ljubljana 1971. — Branko Reisp, Grad Smlednik, 156.
zvezek zbirke vodnikov Kulturni in naravni spomeniki Slovenije,
Ljubljana 1987. — Ivan Stopar, Grajske stavbe v osrednji Sloveniji –
I. Gorenjska, Med Polhovim Gradcem in Smlednikom, Ljubljana
1998, 64-92. — Marko Zupančič, Rodovi na gradu Smlednik,
Drevesa (2000) 7(3-4):19.
17
ARS, Gospostvo Smlednik, AS 777, Knjige, št. 11.
18
Cf. Majda Smole, Graščine na nekdanjem Kranjskem, Ljubljana
1982, 445.
19
Renski goldinar (gld) se je delil na 60 krajcarjev (krc), krajcar pa se
je delil še na 4 bele denariče (den). — Cf. Sergij Vilfan, Temelji in
razvoj denarnih sistemov v slovenskih deželah do 17. stoletja,
Zgodovinski časopis (1986) 40(4):397-412.
20
Vprežno oz. tovorno tlako je moral tlačan opravljati praviloma s
svojo živino. V tem času je bila tlaka že odkupljena z denarjem.
21
Uporniški denar (tudi puntarski pfenig) je bil kazenski davek
uveden po zatrtju vseslovenskega kmečkega upora leta 1515.
22
Mera škaf (schafl) je bila za oves enaka 1/3 ljubljanskega stara, kar
znaša približno 35 litrov; za težka žita (pšenica, proso) pa je bil škaf
skoraj enak merniku (1 škaf = 11/33 mernika), kar znaša dobrih 27
litrov.
23
Beseda vetschaa v smledniškem urbarju za leto 1558 zadeva
deželskosodno dajatev, večnino, za katero je moral gospod-prejemnik
dati nekaj hrane in pijače ob zasedanjih deželskosodnih zborov (tj.
splošnih zasedanjih vseh prebivalcev na območju posameznega
deželnega sodišča, imenovanih tudi veče), ki so se ohranili še v 16.

stoletju. — Cf. Sergij Vilfan: Soseske in druge podeželske skupnosti,
v: Zgodovina agrarnih panog, II., Ljubljana 1980, str. 62.
24
ARS, Gospostvo Smlednik, AS 777, Knjige, št. 12.
25
Ibid., Knjige, št. 14, 15.
26
V času Pernburgovega zakupništva so se odnosi med gosposko in
podložniki zelo poslabšali. Kmetje so si s pomočjo francoskega
alkimista Petra Cattina priskrbeli stari urbar, po katerem so imeli
manjše dolžnosti, kakor po novem iz leta 1674. — Cf. Branko Reisp,
Grad Smlednik, 156. zvezek zbirke vodnikov Kulturni in naravni
spomeniki Slovenije, Ljubljana 1987, 21.
27
ARS, Gospostvo Smlednik, AS 777, Knjige, št. 16.
28
Cf. Jurij Šilc, Lastniki gradiča Rocen v Tacnu pod Šmarno goro,
Drevesa (2001) 8(1-2):16-19.
29
ARS, Gospostvo Smlednik, AS 777, f. 56.
30
Cf. Lilijana Žnidaršič Golec, Duhovniki kranjskega dela
ljubljanske škofije do tridentinskega koncila, Acta Ecclesiastica
Sloveniae (2000) 22, 37-38.
31
Gre za najstarejši kapiteljski urbar, ki žal ni ohranjen v celoti. —
Cf. Anton Koblar, Stari urbar v ljubljanskem kapiteljskem arhivu,
Izvestja muzejskega društva za Kranjsko (1899) 9:141-144. —
Matjaž Bizjak, Posest župnije Svibno in urbar ljubljanskega kapitlja
iz leta 1499, Kronika (1998) 46(1-2):1-12. — Lilijana Žnidaršič
Golec, Duhovniki kranjskega dela ljubljanske škofije do
tridentinskega koncila, Acta Ecclesiastica Sloveniae (2000) 22, 8995.
32
Ena teh hub se prejkone omenja že v listini z dne 25. julija 1299,
ko je Oto s Planine prodal brod v Tacnu s pripadajočo hubo za 32
mark oglejskih denaričev Marsi iz Ljubljane, Porgerjevi vdovi in
njenim dedičem. — Cf. Božo Otorepec, Gradivo za zgodovino
Ljubljane v srednjem veku. Zv. II/1, Ljubljana 1957.
33
1 marka soldov, kar znese 160 soldov oz. 320 črnih denaričev. —
Cf. Sergij Vilfan, Temelji in razvoj denarnih sistemov v slovenskih
deželah do 17. stoletja, Zgodovinski časopis (1986) 40(4):397-412.
34
Žitno mero mes (meß) lahko enačimo s starjem, tj. 106 litrov.
35
Morda je bila ta kmetija opustošena leta 1492, ko so Turki plenili
in požigali v neposredni okolici, posebej hudo je bilo v Šentvidu nad
Ljubljano.
36
1 funt denaričev, kar znese 120 soldov oz. 240 črnih denaričev. —
Cf. ibid.
37
Cf. NŠAL, KAL, Knjige, štev.1, str. 246. V popisu obveznosti prve
kmetije v tem urbarju stoji na dotičnem mestu "sanndt Jörgenn
frischling", kar je pomenilo ovco z jagnjem ali prašička, ki so ga
oddajali na dan sv. Jurija. — Cf. Matjaž Bizjak, Posest župnije
Svibno in urbar ljubljanskega kapitlja iz leta 1499, Kronika (1998)
46(1-2):1-12.
38
Listič velikosti 16 x 22 cm je sedaj vtavljen v mlajši urbar iz 1581.
— Cf. NŠAL, KAL, Knjige, št. 2.
39
Ogrski goldinar je takrat veljal 85 krajcarjev. — Cf. Sergij Vilfan,
Temelji in razvoj denarnih sistemov v slovenskih deželah do 17.
stoletja, Zgodovinski časopis (1986) 40(4):397-412.
40
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