
Domoznanski mozaik – Portreti (ne)znanih Brežičanov 

JULIJ ALFRED MOSCON 

30. april 1839 (Trst) – 15. januar 1927 (Pišece) 

 

V tokratnem domoznanskem mozaiku predstavljamo zadnjega moškega potomca 

plemiške rodbine Moscon. Baron JULIJ ALFRED MOSCON se je 30. aprila 1839 rodil 

v Trstu. Večino življenja je preživel na gradu Pišece. S svojimi 15 leti je po zanimivih 

zapletih postal lastnik grajske posesti in gradu. 

 

 

Julij Alfred Moscon (1839–1926) 

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije 

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:IMG-

RSE2GVTE/?euapi=1&query=%27keywords%3Dalfred+moscon%27&pageSize=25 

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:IMG-RSE2GVTE/?euapi=1&query=%27keywords%3Dalfred+moscon%27&pageSize=25
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:IMG-RSE2GVTE/?euapi=1&query=%27keywords%3Dalfred+moscon%27&pageSize=25


V življenju se je posvetil politiki. Bil je župan v Pišecah, kar je bilo za graščaka precej 

nenavadno. Kot štajerski deželni poslanec in poslanec v državnem zboru na Dunaju je 

dobro skrbel za gospodarski in kulturni razvoj Pišec ter okoliških krajev. Po njegovi 

zaslugi so v teh krajih zgradili več cest. Velik posluh je imel tudi za gospodarske 

potrebe brežiškega okraja. 

Na svojem gradu je zaposloval domačine, ki si niso mogli več služiti kruha s težkimi 

kmečkimi deli. Ženske so bile perice, moški so urejali grajski park, v katerem je še 

danes vrsta zanimivih dreves. 

V zakonu s hrvaško baronico Ido Ožegović se mu je rodila hči Marija, ki se je kasneje 

poročila z baronom Rihardom Buttlarjem. Njun sin Alfred Buttlar je smel od leta 1909 

uradno nositi dvojno ime Buttlar – Moscon in je po dedovi smrti prevzel tudi Pišece. 

V knjigi Po poteh zgodb se domačini spominjajo Julija Alfreda barona Moscona, ki je 

živel v Pišecah v letih 1840–1927, kot natančnega in redoljubnega gospoda. 

Pripovedujejo, da je na poti k maši in nazaj z grabljicami ravnal kamenje na stezi. 

Kadar so ga zagledali otroci, so takoj še sami hiteli prestavljat kamenje na rob in bili za 

to početje nagrajeni z nekaj malega denarja. 

Umrl je 15. januarja 1927 v Pišecah. 

 

 

 

Od leta 1881 se je zavzemal za obnovo vinogradov, ki jih je uničila trtna uš. Leta 1880 

je takoj po odkritju trsne uši ministrstvu na Dunaju predložil posebno spomenico in 

prosil za pomoč pri zatiranju trsne uši. Vlada je osnovala sekcije po vseh okuženih 

področjih. Komisija na Bizeljskem je delala po navodilih rojaka Ivana Balona, 

takratnega deželnega vinarskega komisarja za Spodnje Štajersko. 



 

 

Razglednico gradu Pišece je leta 1909 poslal baron Julij Alfred Moscon. 

 

Vir: Knjiga Sto gradov na Slovenskem (avtor Ivan Jakič). 

 

 

 


