
 

 

Spoštovani, 

 

vabimo vas k prednaročilu knjige 

GORENJSKE DRUŽINE V 18. STOLETJU, 

 

ki jo prva slovenska založba Celjska Mohorjeva družba (1851) pripravlja v sozaložništvu  

z Inštitutom Karantanija in s Slovensko matico. Pri knjigi sodelujejo: mag. Tone Krampač,  

dr. Lovro Šturm, dr. Stane Granda, dr. Primož Simoniti in dr. Matjaž Bizjak. 

 

 

I z j emna  kn j iga  zgodov inskega  pomena!   

Obseg: 744 strani 

Format: A 4, trda vezava 

Izid: septembra 2016 

Redna maloprodajna cena: 38 evrov  

V PREDNAROČILU: 28 evrov  
(znesek že vsebuje DDV)  
 

Prednaročniška cena velja za naročila in  
prejeta plačila do 31. avgusta 2016.  
 

 

 

Leta 1754 je cesarica Marija Terezija odredila štetje in popis prebivalstva za celotno 

avstrijsko cesarstvo. Nadškofijski arhiv v Ljubljani hrani tudi te izvirne dokumente, 74 

rokopisnih zapisov prvega popisa prebivalstva na današnjem slovenskem ozemlju, t. i. 

Kapiteljski arhiv. Izvirniki so za uporabnike težko razumljivi, rokopisi so večinoma slabo 

berljivi in mnogi zapisani v gotici.  

 

Pričujoča knjiga kot prva svoje vrste vsebuje transkripte sistemskih popisov 

takratnega prebivalstva za 24 gorenjskih župnij: Bled, Bohinj, Dovje, Gorje, Jesenice, 

Kamna Gorica, Koroška Bela, Kranj, Kranj - Šmartin, Kranjska Gora, Križe, Kropa, 

Ljubljana Šentvid, Mošnje, Naklo, Ovsiše, Podbrezje, Preddvor, Radovljica, Smlednik, 

Sora, Šmartno pod Šmarno goro, Vodice in Zasip, ki segajo od Kranjske Gore do 

Šentvida nad Ljubljano. Devet od teh jih je v latinščini in 15 v nemščini.  

 



 

Več let trajajoče naporno in zahtevno delo s prepisom izvirnih listinskih zapisov je vzorno in 

dosledno po izvirnemu zapisu, tudi z nespremenjenimi občasnimi pisnimi pomotami 

takratnih popisovalcev, opravil izkušeni poznavalec rokopisnih arhivskih gradiv arhivar 

Tone Krampač. Njegovo delo je dopolnil zgodovinar Matjaž Bizjak, ki je za krajevna imena 

iz takratnega zapisa določil sedanja poimenovanja krajevnih imen in jih vnesel v besedilo 

prepisa. Na enak način je v besedilu zapisa določil tudi zapise tedanjih gospostev. 

Gospostva je prikazal tudi v posebnem poglavju na koncu zapisov. Zgodovinar Stane 

Granda je o popisu prebivalstva leta 1754 kot prelomnem dogodku naše zgodovine 

pripravil zelo zanimivo poglobljeno uvodno predstavitev. Na koncu so knjigi dodani seznami 

in kazalo slovenskih krajevnih imen, razvrščeni najprej po župnijah, nato po abecedi za 

celotno knjigo ter krajši priročni slovarček najpogostejših latinskih in nemških izrazov, ki 

bralcu olajša razumevanje besedila. 

 

Zagotovite si svoj izvod po ugodnejši, prednaročniški ceni!  

 

Naročila sprejemamo na: 

 

 Celjska Mohorjeva družba, Prešernova ulica 23, 3000 Celje 

 Telefon: 03 490 14 20 

 E-pošta: knjigarna-ce@celjska-mohorjeva.si 

 http://www.mohorjeva.org/vec-avtorjev/gorenjske-druzine-v-18-stoletju 

 

 

 

Prijetno branje vam želimo!         

 

          Simon Ozvatič,  

vodja komercialnega sektorja  

 

 

V Ljubljani, 13. julija 2016 

 


