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St. Mihel v šempaški župi
(Sannd Michel in Sannt Pass el" SUpp)73

Jannes Sewnna, Thonich Wuczel, Yban Werkicz, Peter Otzwirikh in Simon
Klebicz.

Nasprotno je župan dolžan dati deželskemu sodniku, upravniku ter gla-
varjevim služabnikom letno štirikrat jesti in piti. /potem/ ko pridejo v soboto,
štirinajst dni pred pustom, zaseda v nedeljo deželski sodnik deželsko sodnijo
pri županovi hiši, v ponedeljek je lov na zajce, v torek jim da /župan/ zajtrk.

Pred božicem imajo lov sami zase; zajci pripadejo deželskemu sodniku
in upravniku.

Ko pridejo deželski sodnik, upravnik, mitnicar in glavarjevi služabniki
zaradi cuvanja prošcenja in pobiranja mitnine v Ajdovšcino (inn der Haiden-
schafft), jim da župan v Lokavcu (Lokawicz) v cetrtek v križnem tednu po
veliki noci vecerjo in v petek zjutraj zajtrk, z vso oskrbo za konje.sl Istega
dne, ko deželski sodnik zaseda deželsko sodnijo v taboru Križu (im tabel"
zum Chreucz), jim da župan v Križu južino in vecerjo ter oskrbo za konje.

V soboto pred Lovrencom prideta zopet sodliik in upravnik k županu.
V nedeljo ju oskrbuje župan ves dan, s konji vred in jima da potrebno. Tega
dne zasedata deželski in gorski sodnik deželsko in gorsko sodišce.

Ker imajo pod taborom Križem nemški gospodje iz LjubljaneS2 desetino,
ki so jo temu redu podelili ,goriški grof je, vodi ob imenovanih štirih pravdnih
dneh_gorsko pravdo vedno upravnik. Pobira gorski novec za kneza.

Ko imata deželski sodnik ali upravnik s svojimi hlapci sicer v teku leta
tamkaj uradno ali glede deželske sodnije kaj pasla, vzdržuje ju s konji vred.

Od knezove žitne desetine, ki jo pobira Veit vom Thtirn,si gresta županu
od vsakega kupa žita, ko se zmlati in preveja, 2 zvrhanikupni meri pšenice.
Enako pa tudi od 'rži, pirjevice in ovsa. Znese, po tem kakor žito obrodi,
okoli 2, 3 ali 4 kupne mere. Zupan je pa nasprotn() dolžan dajati voznikom,
ki žito vozijo, jesti in piti ter mlatice vzdrževati.

Ko se pobira vinska desetina, gredo županu vinske tropine s primernim
vinom, kar ga ostane pod velikim cepom. Nasprotno je dolžan tacas dese-
tinarja sam vzdrževati.

V petek v križnem tednu deli deželski sodnik vodo Hubelj pri Ajdovšcini
(Kobell bey der Haidenschafft), ker ta loci vipavsko od goriške sodnije. Tam
sklicuje prošcenje in poziva za njegovo cuvanje župe Križ, Crnice,77 Batuje,S3
Šempas2l in Lokavec.Sl Goriški mitnicar pobira tamkaj mitnino; koliko je te
mitnine, ne ve. Zupanu v Lokavcu pripada srtojnina od štirih kramarjev,
koliko /je je/, ne ve. Oni iz Vipave in iz vipavske sodnije hocejo biti pri tem
prošcenju prosti stojnine in krcmarine, zato ker so pri njih ti iz goriške
sodnije tudi prosti.

Slede pra v i c e bil" ica. Biric Achacz ne placuje cinža od kajže, na
kateri sedi. /Cinž:/ 3 kupne mere ovsa, cebel"vina, 16 šiI., kar da 10 krajcar-

jev, pol kokoši, 6 jajc. 'Kapitlju: 3 kupne mere pšenice, 2 šiI., kar da 1 krajcar.

Wastiantschniischitz izjavi:
Vsak sosedov je po svoji moci dolžan delati tlako za 'grad Gorico in za

most cez Soco, kadarkoli je potreba.
Za casa vojne'" so šli v Gorico na obhodno straženje, ceprav k temu niso

bili dolžni. To opravljajo še vedno.

VIrich Lebann pravi, da daje vsako leto županu 2 šiI. denarja za njivo
(ackherge1t), imenovanega wiupautschina. Ko ga župan zbere od vseh sosedov,
izroci ga eno leto upravniku v Gorici, drugo pa županu v Rihemberku. Tako
se je postopalo od starine}S

Lovšcina. Wastiantschnitzitsch je enkrat »dem Pemiesen« dal 2 šil. Vlrich
Leban Ije dal! lovšcine 4 šiI. Anndre WO'lkh daje letno lO'všcinožupanu, ne ve
pa, komu jo ta naprej izroci.

Križ (Creutz)79

Zupan Thomas Wodapibecz izjavi:

Zupana izvoli soseska, sodnik in upravnik ga potrdita. Toda glavai' se
vmešava in izbira župana po svoji volji;

Izjavi, da ne placuje od polkmetije, na kateri sedi, naslednjega cinža:
tri kupne mere ovsa, cebel" vina, 16 šiI., kar da 10 krajcarjev, pol kokoši,
6 jajc; poleg tega kapiteljskega cinža 73 in pol šil., kar da 45 krajcarjev in
2 iIi pol feniga; jurjevice (sannd Jorgen recht) 2 šiI., kar da 1 kraj car in
1 fenig.

Drugo polovico te kmetije ima Luc~ Periabicz. Daje prav toliko kot
Wodapibecz.

Coczian Nadlischikh od polkmetije Thomana Rorerja. Daje enakO' kot
Wodapibecz, le kapiteljske pšenice en star. Poleg tega daje izven kmetije in
omenjenega cinža županu, cesar ni v urbarju: zvrhano kupno mero pšenice,
6 kupnih mer 'ovsa in tri kokoši.

Coczian Nadlischickhdaje od druge polovice kmetije, ki jo je imel SimO'n
Klebicz, tri kupne mere ovsa, cebel" vina, 10 krajcarjev, pol kokoši in 6 jajc.

Po zvrhano kupno mero pšenice, star ovsa in tri kokoši dajejo Ambros
Jurkhicz, Liennhart Vallicz, Matheus Bratina, Paule Schgrle (ki daje 5 kupnih
mer ovsa), Jannes Ruter, Anndre Batahel in Vallentin WachaeI.

Dalje daje vsaka polkmetija kot sledi: Blas Wurtzel iz DohraveljSO
(Dobraulach): pol zvrhane kupne mere pšenice, 3 kupne mere ovsa, poldrugo
kokoš. - Simon Schlamicza: 3 kupne mere pšenice, poldrugo kokoš. - Po
pol zvrhane kupne mere pšenice, 3 kupne mere ovsa in poldrugo kokoš dajejo:

7SOdstavek o denarju za njive je od druge, toda socasne roke.
79 Križ, v Vipavski dolini.

so DobravIje,. pri Križu.

Sl Ajdovšcina in Lokavec pri Ajdovšcini.
S2NemškI viteški red.

S3 Batuje; v Vipavski dolini.
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1 fenig. - 'Od žitne desetine, ki jo pobira Veit vam Thurn, mu !biricu/ gre:
po kupna mera pšenice, ovsa, rži, debele in drO'bne pirjevice; ves bO'b dese-
tinski, okoli 2 ali 3 kupne mere;' O'd knezO've vinske desetine, ki ja PO'bira
gOspOd Veit, mu gre ceber trO'pin s primernO' kalicino vina. Posebej dabiva
ceber vipavskega vina. Zata mara apravljati vse, kar je biriceva dalžnost.
Dalje prejema od kajže, ki ja je imel Steffan SossO'licz:2 vedri vina, 16 šil.,
kar da 10 krajcarjev, kakaš in 6 jajc.

Sledi pra v i c a u pra v nik o'v a. Od palzemljišca Andreja Pinobreia
/cinž/: 3 kupne mere avsa, ceber vina, 16 šil., kar da 10 krajcarjev, kO'kO'š,
12 jajc. Namesto tega cinža da upravniku: 5 cebrav vina (ena vedrO' gre na
en ceber), 25 krajcarjev, kar da 2 galdinarja (?) in 11 krajcarjev.

Od palzemljišca Simecza Klebicza, ki ga je imel Gregar Spech. Cinž enak
kat pri prejšnjem. NamestO' tega da upravniku 10 funtO'v in 10 šil.

Župan je prost žitne in vinske desetine O'dkmetije, na kateri sedi, enako
od vseh SVO'jihvinagradskih desetin.

Tudi izpave /župan!: tabar v Križu, ki ga je pridabil Veit vom Thurn,
je bil prej goriškega grafa Lenarta, potem cesarja Maksimilijana.84 Tamkaj
je deželski sodnik vednO' apravljal deželska sodstvo v kriminalnih in civilnih
zadevah. Thurnam ni nikdar pripadalo. Sele odkar sO'Benecani izgubili GaricO',
si ga je polastil /Thurn/."5

Od kdaj je tabO'r zgrajen, se ne spaminja. Slišal je, da sO'Rabatta (die
Robaten) imeli njiva na spodnji strani proti Vipavi, kjer stoji sedaj tabO'r.
od te je šla desetina Rabattam.86

Veit vom Thurn pabira Od'\7sakega ognjišca (feurstat) vtabaru 24 šil.
Teh, ki so poprej placevali v urbar,je 13. Kakšne pravice ima Veit vam
Thurn v taboru, ne ve. Izven tabora ima Veit v svaji oblasti pamirje (burkh-
fridJ, kakor dalec mare nekdo s ploskim kamn~m (mit roner platen)zalucati.
Nadalje je letO'sna nedelja pO'telO'vem prodal ples pred taborom. Izvaja tudi
sodstva v taboru. Na podlagi svO'je zastavšcine (pfanndtschiling) PO'bira tudi
vinsko desetino v Žabljah (KrO'tenhulben)87in kapiteljska desetinO' z goršcinO'.
Ta znaša v bO'ljših ozirama navadnih letih do okO'li80, 90 ali 100 cebrov. Od
vsakega vinograda mu pripada gO'rskega nO'vca 1 šil.; kO'liko znese, ne ve. Od
vseh kmetij, ki sO'kapiteljske (im capitI) in pripadajO' knezu, PO'bira desetinO'
od žita in vina. Pabira tudi desetina od jagnjet in kO'zlickO'vv dveh vaseh:
Kamnje (Kaminach) in 8tamaž (Sannd Thamas).88

KO' so PO'birali desetina knezO'vi oskrbniki (keller), sta župi Križ in
LO'kavec oddajali desetinO' od vina in žita v tlaki v GO'rica. Prav takO' tudi
desetinskO' vinO' O'sv. Jakabu.

Dalje PO'bira Veit tlldi žitnO' desetinO', ki je prej spadala v knezO'v urbar
in jo dajejO' kapiteljske kmetije. Znaša O'kO'li8, 10 ali 12 starO'v. Od te žitne

in O'd vinske desetine pripada štiridesetina župniku v Kamnjah. Od te vinske
desetine pripada letna župniku v Rihemberku 21 cebrO'v vipavca. Pabira tudi'
nekaj cinža, kot je ta v urbarju zapO'padeno.

Zaradi gmajne, ki je v SPO'ru med temi v Žabljah (Sablach)87 in /temi/

v DO'bravljah (DO'braulach),8O pravi, da ti iz Žabelj nimajO' andO'd nabene
pravice. Zlasti paleti nisO' ti iz Dabravelj pušcali vanja te iz Žabelj; le pazimi

so to iz dobre /vO'lje/ dO'valjevali.

Prebivalci tabora Križa SO'vedno papravljali pata proti 8turijam v AjdO'v-

šcini (Sannd }orgen der Haidenschafft) ;89 tO' pa zata, ker niso apravljali tlake
v GoricO' in nisO' že nekaj casa z ostalimi deželani stražili mesta Garice.

Dolžni so vso tlaka pri zidanju gradu Gorice in pri soškem mostu.

Skupaj z župama Lokavec8' in Batuje8" sO' dalžni grabiti sena na dalgem

travniku (lanng wisen) tostran Lijaka; toda sena VO'ziti nisO' dolžni. ZatO' prej-
mejO' ti iz Križa ornO' vina in vsak dva hlebca kruha; od astalih žup pa vsaka
tudi toliko.

CuvajO' prošcenje na bela nedelja v Garici.

Ko je bila sila, prišli SO's svajo hrambO' (wer) v GaricO'.

Kdar je drugam podsoden, mora, izven O'menjenih štirih dni, kO' zgO'raj

Iv Križul zaseda pravda deželski sodnik, v prvi instanci v Gorica pred dežel-
skega sadnika, z apelacijO' pa pred glavarstvo. V kriminalnih zadevah ima

posla glavarstvO'.
Dalžni SO'oddajati svaj cinž v GoricO'; za tO' dobi vsak hlebec kruha in'

cašO' vina. ,

Ti iz Križa so dalžni dajati T Križ, dvakrat ali kO'likor je treba, vsak pa
en kruh, za O'skrbO' knezO'vih desetinskih askrbnikov.

LO'všcine sO'dajali od kmetije pO' 4 šil., od pO'lkmetije pa 2 šil., od agnjišca
(fiirstat) tudi pa 2 šil. Prebivalci v taboru SO'pred casom tudi dajali, namrec
vsak gO'spodar pa 2 šil., kar je pa sedaj Thurn odpravil. DO'lžni so bili tudi

graditi IO'vskO'hišO' v Beli (in der Wella).9O

Idrija nad 'Brdi (Ydria O'b Egken)91

Župan GregO'r }ernezitsch izjavi:
Na predlog sosedO'v pO'stavlja župana deželski sO'dnik, glavar v GO'rici

pa naj ga PO'trdi.
DO'lžni SO'vSO'tlakO' pri gradu Garici in pri saškem mastu.

Glede deželskega sodišca spadajO' pO'd GoricO'.

Dolžni SO'kositi dva grajska travnika pri 8teverjanu.66 Ti iz 8teverjana

so dO'lžni seno grabiti in ga v GaricO' spraviti. KO' kosijO' sena, dO'be /kasci/

84 Goriški grof Lenart, umrl 12. aprila 1500; cesar Maksimilijan, umrl 12. janllarja
1519. Križ je prejel Vid Thllrn J. januarja 1504(8. Rutar v Izvestjih Muzejskega dru-
šiva, 1892, 129). O Vidu Thu.rnll tlldi Czoering, Das Land G6rz und Gradisca, 678,

85 junija 1509so zapustili Benecani Gorico.
88 Rabatta, goriška fevdalna rodbina. O njej Czoernig, 666 dalje
87 :labIje (Velike, Male), pri Križu.
88 Kamnje in Slomaž, vasi severozahodno in severno od Križa.

80Stllrije, pri Ajdovšcini.

ooBela, jugozahodno od Idrije.

9' Idrija, :Ahodno od Kanala.
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