
JURIJ KOZINA (ok. 1602 (?) – 24. XII. 1649, Ruše) 

O življenju Jurija Kozine je znanega izredno malo. Največ podatkov o njem je zbral Matija 

Slekovec, ki pa ni bil vedno najbolj dosleden. Po njegovih zapiskih je Kozina prihajal s 

Smlednika (Flednicensis). Na graški akademiji je 24. septembra 1622 prejel stopnjo 

»magistra« in nato šel za meniha oz. dobil meniško tonzuro1. Pri 21-ih letih je bil dne 10. 

marca 1623 v vzgojno-izobraževalnem Marijanskem kolegiju oz. semenišču (Collegium 

Marianum) s teološko šolo v Gornjem Gradu2 posvečen v subdiakona, medtem ko je diakon 

postal 15. aprila istega leta v Ljubljani. V glavnem mestu dežele Kranjske je 10. junija 1623 od 

ljubljanskega škofa prejel še mašništvo oz. duhovniško posvečenje. Sprva je Kozina služboval 

v župnijski cerkvi sv. Pavla na Vrhniki, kjer je imel oporo v vrhniškem vikarju Jakobu 

Bregantu, njegovem sorodniku. Pozneje je bil tam tudi sam imenovan za vikarja in kot tak je 

služboval do leta 1629. V času od leta 1629 do 1631 je bil vikar pri sv. Petru v Ljubljani, nato 

pa je bil izbran za župnika v Gornjem Gradu. Leta 1644 je bil imenovan za škofovega 

komisarja. Zaradi svoje »nepoboljšljivosti« je bil nato odstavljen.3 Leta 1645 je prišel kot 

posebni vikar za kraje Lobnico, Ruše, Bezeno, Log in del Bistrice v Ruše, kjer je nasledil Marka 

Pauriča.4  

V Rušah tedaj še ni bilo samostojne župnije, saj je bilo ruško ozemlje cerkvenoupravno 

podrejeno župniji Hoče. Ruška župnija naj bi bila ustanovljena okoli leta 1684.5 Kozina je bil 

glede na ruško latinsko kroniko Rušan (Rastensis), vendar pa kronika oz. njen pisec Jožef 

Avguštin Meznerič – Marian ni bil (povsem) zanesljiv. Dejstvo je, da je Kozina v Rušah kot 

vikar umrl 24. decembra 1649. Ruše so s svojo Marijino cerkvijo tedaj imele že nekaj stoletno 

romarsko tradicijo. V času protireformacije – leta 1627 – je bila po nareku šentpavelskega 

samostana zgrajena bližnja romarska cerkev Device Marije v Puščavi, ki bi lahko romanje v 

Ruše resno ogrozila.6 Zasluga Jurija Kozine je, da je v Rušah leta 1645 po vzoru jezuitskih 

gimnazij ustanovil latinsko nižjo šolo, ki je kmalu, zlasti (pa) pod duhovnikom Luko 

Jamnikom (ok. 1647 – 25. V. 1698, Ruše), zaslovela daleč naokrog.7 Vse do leta 1758, ko je 

bila v Mariboru ustanovljena jezuitska gimnazija, je tukaj bil edini takšen zavod na Spodnjem 

Štajerskem. V ruški latinski šoli se je razen domačinov in okoličanov izobraževalo mnogo 

notranjeavstrijskega plemstva, pa tudi širše. Med njenimi gojenci najdemo celo vrsto 

poznejših dostojanstvenikov cerkvenega in posvetnega stanu. Latinsko šolo je vodil 

                                                           
1
 Tonzura (lat. tonsura striženje) je v krožcu ali kolobarju do golega ostriženo ali obrito lasišče vrh glave 

nekaterih katoliških duhovnikov ali redovnikov. Veliki slovar tujk, str. 1169. 
2
 Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani skozi čas in prostor, str. 7 in 13. 

3
 Zapiski Matije Slekovca; Orožen, Das Bisthum und die Diözese Lavant, II, str. 2 in 45; Izvestja muzejskega 

društva za Kranjsko, leto 1900, str. 204. 
4
 Paurič se kot tukajšnji vikar omenja od leta 1625. Koropec, Ruše v srednjem veku, str. 89. 

5
 Po Mlinariču bi naj bila ustanovljena že leta 1625. Mlinarič, Župnija Sv. Lovrenc do jožefinske dobe, str. 45–46. 

Po hoški krstni matici se v vpisu iz 26. decembra 1685 kot krstitelj dojenčice Neže (oz. Agnes) omenja Peter 
Molar, kaplan ruške župnije. NŠAM, župnija Hoče, K 1677–1692, vpis iz 26. decembra 1685.   
6
 Koropec, Ruše v srednjem veku, str. 89 in 90; http://www.lovrenc.si/turizem-1/znamenitosti/kulturne-

znamenitosti/cerkev-device-marije-v-puscavi.  
7
 Wurzer, Chronik von Maria Rast, str. 78–80; isti, Ruše, starodavna božja pot, str. 198; SBL, 4. zvezek, Jurij 

Kozina, šolnik (spisal Janko Glazer), str. 541; https://sl.wikipedia.org/wiki/Luka_Jamnik. Glede na ohranjen 
epitaf Luki Jamniku v ruški cerkvi je ta tam (okoli) dve desetletji deloval kot duhovnik (presbyter) oz. krajevni 
vikar (annis viginti loci vicarius), nikakor kot župnik. Gl. Smej, Kronogrami skozi čas, str. 224–227. 



vsakokratni duhovnik oz. pozneje župnik. Učitelji gojencev (instructores) so bili duhovniki, v 

osnovnem razredu pa organisti oz. zborovodje. Na tej pripravljalni stopnji je bila očitno 

upoštevana tudi slovenščina, saj so po zapisih kronista Mezneriča organisti poučevali 

mladino v nemščini in slovenščini (in germanismo et sclavonismo). Slovenščina je bila v 

veljavi tudi v šolskih gledaliških igrah, ki jih je vpeljal Jamnik.8 Z latinsko šolo se je seveda 

močno dvignil ugled domače cerkve, ki je vsaj štiri desetletja po vpeljavi šole postala 

župnijska.9 
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