Risar Franc Rojec
Franc Rojec se je rodil 17. marca 1867 na Selih pri Šumberku na Dolenjskem, umrl 5.
julija 1939 v Ljubljani. Obiskoval je osnovno šolo v domačem kraju in Ljubljani (3. in
5. razred), Dva razreda gimnazije v Novem mestu in Ljubljani in eno leto učiteljišča v
Ljubljani. Leta 1888 se je šel učit podobarstva k Valentinu Šubicu v Poljane nad
Škofjo Loko, čez pol leta stopil v pisarno dr. Valentina Štempiharja v Kranju (188890), tri leta služil vojaški rok v Dalmaciji; 1894-97 bil solicitator pri dr. Janku Vilfanu v
Radovljici; od 1. novembra 1897 je tam opravljal službo davčnega izvrševalca, 191927 v Ljubljani. / Na spodbudo učitelja Iv. Beleta je v 5. razredu osnovne šole začel
risati …
Vir: Slovenski biografski leksikon (SAZU v Ljubljani, 1960-71)

Razglednica rojstnega kraja Sela pri Šumberku, 1923
Vir: Litografije Slovenije Burnar
Op.: Sličice so opremljene z letnicami 1885 (mala ovalna), 1901 in 1920,
razglednica z Rojčevim podpisom pa z letnico 1923!

Razglednica rojstnega kraja Sela pri Šumberku
Vir: Litografije Slovenije Burnar
Franca Rojca v Radovljici prvič zasledimo kot naročnika Mohorjevih knjig leta 1895.

Franc Rojec, 1925
Vir: wikipedija

Pozdrav iz Radovljice, od. 1899
Vir: DAR
Franc Rojec je zelo vpet v delo društev v mestu. Na prvi razglednici Radovljice (to je
založil Leopold Fürsager) je narisal planinsko cvetje okrog dveh (verjetno
Vengarjevih) fotografij Radovljice. Ob njegovem podpisu je letnica 1896.
V bistvu sploh ne gre za razglednico, ampak nekakšno »mešanico« razglednice in
pisma. Bolj zanimivo je, da se je ta »pisemska razglednica« ohranila in v Radovljici je
vsaj pet zbiralcev, ki jo hranijo.

Pozdrav iz Radovljice, od. 1898
Vir: Gorenjski muzej Kranj

Opis razglednice. Ta razglednica zanimiva zaradi par stvari. Uporabljena je
panorama Radovljice iz časa gradnje železnice (avtor Jean Babtiste Rainer), torej iz
leta 1870. Druga upodobitev je Rojčeva risba Homanove hiše, obdobje 1895-1900.
Razglednico je založil Friderik Homan.
♣♣♣

Podmesto, Lancovo in Restavracija Hudovernik, nat. 1898
Vir: Gregor Kobler
Opis razglednice: Zelo natančna upodobitev Podmesta in Lancovega na obeh
panoramskih risbah. Še bolj natančna pa je risba Restavracije Hudovernik, kjer se da
razbrati celo manjši napis »z vrtom«, vidi se celo hišna številka (34).
♣♣♣
Najbolj znana Rojčeva razglednica je bila prav tako izdana pred 1900. Franc Rojec je
tu natančno narisal Radovljico vse od Burclnove hiše (danes podrto) do vodnjaka. Na
razglednici, ki ja hrani ga Lenka Lapuh je celo Rojcev podpis (Fr. R.), kar nam pove,
da jo je Rojec poslal sam. Sklepati gre, da je bila narejena v prav poseben namen kot voščilo na prehodu v novo stoletje. V drugem primeru je bila izdana pisemska
razglednica z voščilom, ki ga je napisal Franc Orel.

Radovljica, od. 1899
Vir: arhiv Lenka Lapuh

Razglednica - voščilo, 1899
Vir: DAR
♣♣♣
Na drugi razglednici (tudi pred 1900) je Rojec narisal še tri detajle, ki zelo
dopolnjujejo podobo Radovljice ob prehodu prejšnjega stoletja. Nekaj slik Radovljice
je še desetletje prej narisal Vladislav Benesch, tako da imamo lep vpogled, kako je
izgledalo naše mesto tik pred letom 1900.
Posamezne risbe smo v DAR razdelili, jih malce dorisali …

Radovljica, 1900
Vir: DAR

Radovljica, 1900
Vir: DAR - slikar Franc Rojec
Opis prve risbe. Ta risba je polna detajlov. Npr napis na Murnikovi hiši (kasneje
Savnik) nam da vedeti, da je bilo v tej hiši »Slovensko bralno društvo Triglav«. Na
Pošti vidimo spodaj poštni nabiralnik, zgoraj nad njim staro c. kr. poštno tablo, desno
od pošte pa »telegraf štango«. Stavba na desni je Homanova tvrdka, kjer se da
razbrati napis »Firderik Homan« …

Poštna tabla iz časa Avstroogrske
Vir: Pošta na Dolenjskem do 1918 (avtorica Majda Bregar)
Op.: Ohranila se je poštna tabla iz Šentjurna na Dolenjskem,
v Radovljici je bil poštni urad z brzojavom od leta 1873.

Pred cerkvijo in župniščem, 1900
Vir: DAR
Opis druge risbe: Tu je zanimiv predvsem desni del risbe, ki nas popelje …

Gradiška pot, 1900
Vir: DAR
do tretje risbe … kjer se sprehodimo vse do drugega konca starega dela mesta - do
Varlove hiše (včasih obrambni stolp). Prvi konec starega dela mesta je Burclnova
hiša na prvi razglednici-voščilnici.
♣♣♣

Začetek nekdaj Mesarske ulice (danes Cesta svobode), 1899
Vir: DAR - Digitalni arhiv Radovljica
Op.: DAR hrani reprodukcijo povečane razglednice.

Glavni trg, 1899
Vir: DAR - Digitalni arhiv Radovljica
Op.: DAR hrani reprodukcijo povečane razglednice.

Uradne table na graščini, 1899
Vir: DAR - Digitalni arhiv Radovljica
☼☼☼
Nove razglednico podružnice družbe "sv. Cirila in Metoda v Radovljici imajo zgoraj
napis: "Pozdrav iz domovine" in pod tem napisom so tile verzi:
"Slovenec dragi, glej, kako
je krasna tvoja domovina!
Mar pustil Boš, da ti nad njo
zagospodari pest tujčina
in tvoje govorice glas
zatere v nji Za večni čas?!
Nikakor ne! Zato na delo,
ki dober bo uspeh imelo!
Boj lačnim tujim napadalcem
in vsem domačim izdajalcem!!
Spodaj so pa naslednje podobe: Pogled na Triglav in blejsko okolico prek savskega
mostu pod Radovljico, Ljubljana, Škocijan na Krasu, Bled in postojnska jama. Te
podobe so zvezane s primernimi okraski. Razglednice so namenjene sa razpošiljatev
iz vseh krajev slovenske domovine, in je vsled tega pod skupno sliko napikčena
črtica, kamor naj odpošiljatelj zapiše svoje bivališče in dan odposlatve. Razglednice
so napravljene po prostoročni risbi in se dobe pri g. Franu Rojcu v Radovljici po 8
kron 100 komadov. Čisti dobiček se bo odposlal družbi "sv. Cirila in Metoda" v
Ljubljani.

Gorenjec, 04. 04. 1908
Podoba pomladi. Naš umetnik in vešči opazovatelj narave g. Franc Rojec je
razstavil v izložnem oknu trgovca Fürsagerja jako ljubko plastično, iz naravnih
objektov sestavljeno tablo »vstajenje v naravi«. Podoba primeroma v velikosti 25 krat
30 je nekako takale: v ozadju vidiš naše snežnobele planine, na desni strani je
črešnjevo drevo, a poleg tega košček narave, kjer prevladuje pomladno rastlinstvo
kakor mah, vresje, razne inačice in drugo. Umevno, da po tem cvetju mrgoli vse
polno žuželk, a tudi štirji metulji kažejo svoja pisana krila. Popolnoma v ospredju pa
sedi na kurjem jajcu palček, ki obdeluje z kladivom drugo jajce, iz katerega pa že
gleda rmenokepčasto pišče. Okvir je tudi okrašen s naravnimi okraski. Kdor delo
ogleda natančneje, lahko presodi, a kako ljubeznijo in vestnostjo je to delo
napravljeno in vsakdo mora priznati, da je g. Fr. Rojec pravi veščak v tej stroki in da
ne hudi zavezanih oči po tem božjem svitu. Podoba je naprodaj.
Gorenjec, 09. 04. 1910
Podoba zime. V izložbi L. Fürsagerja je razstavil g. Rojec Franc plastično podobo,
prestavljajoče zimo. Delo je pač umotvor svoje vrste. Predmet te podobe je »zima« in
je nekako takole: v ozadju je zimska pokrajina, predstavljajoča del Gorenjske, v
ospredju se nahaja iz naravnih trav, vej, vejic, lubja itd. narejena zimska narava, a v
sredi koraka palček, noseč zeleno smrečico v eni, v drugi roki pa košarico, kjer se
nahaja značilni gorenjski dar »piščeta« iz lecta. - Kdor si ogleda podobo natančneje,
vidi šele, kako fino, naravno s čudovito natančnostjo je to delo dovršeno. Delo pač
mojstra hvali! Opomnimo, da je g. Rojec imel razstavljeni dve taki podobi »zimo« in
»pomlad« letošnje leto na Bledu in da je takoj našel kupca za »pomlad«. Razstavljeni
podobi sta bili sicer razstavljeni kakor vzorec, a dotičnemu kupcu je podoba tako
ugajala, da ni hotel čakati, da se mu napravi drugo. Pač dobro znamenje.
Gorenjec, 24. 09. 1910
☼☼☼
Nadaljevanje življenjepisa … Na spodbudo učitelja Iv. Beleta je v 5. razredu
osnovne šole začel risati; učitelj je dal njegove prve spise v V. Največ je pisal za Zk;
pesmi, podučne zgodbe, uganke in jih opremljal z risbami in lesorezi. Svojo mladost
je popisal v zgodbah Križi in težave mojih dijaških let (Zk 1905-07), V petem razredu
(ih. 1922), Sela pri Šumberku (ih. 1927-28); objavil je več mladinskih iger, predvsem
3-dejansko pravljico Prstan (1919 in 1920). V knjigi je izšla tridejanka Tončkove sanje
na Miklavžev večer (Ljubljana 1920). Sodeloval je pri V, A, Mlademu junaku in
Sokoliču. V prvih letih je uporabljal psevdomim Fr. Selški. Igre so se igrale na šolskih
odrih; marsikaj je ostalo v rokopisu, n. pr. Neposlušni Živko (4 dejanja), Nevidni
Jakec (5 dejanj); neobjavljena je tudi ljudska igra v dveh delih (6 dejanj): Pod tujčevo
peto, ki prikazuje gospodarske in politične razmere na Slovenskem pred 1. svetovno
vojno ter skuša buditi narodno in demokratično zavest. Vse Rojčevo slovstveno in
risarsko delo kaže prizadevnega in marljivega samouka; prim. sonete Slovenski
umetnik v LZ 1899, 673; pesmi v SN 1895, št. 98, 194, Miru 1895, št. 16. Delal je tudi
v organizaciji državnih uslužbencev, pisal stanovske in poučne članke v Naš glas in
Naprej (prim. Naprej 1922, št. 14; O. Župančič, Slovenski narod 1922, št. 22, št. 40;
Jutro 1922, št. 41, Slovenec 1939, št. 152a, Naš glas 1939, št. 17; Wollman, str. 251,
272, 291.

Vir: Slovenski biografski leksikon (SAZU v Ljubljani, 1960-71)

Lancovo s Triglavom, 1923
Vir: Bled na starih razglednicah (slika Franc Rojec)
Rojčeve risbe na razglednicah krajev naše občine:

Lesce, od. 1898
Vir: Leški zbornik (arhiv Bojan Marinko)

Dobrava pri Podnartu, nat. 1900
Vir: Pozdrav iz slovenskih krajev (Mladinska knjiga, 1987)
Rojčeve risbe na razglednicah krajev naše naše stare (velike) občine:

Gorje pri Bledu, nat. 1898
Vir: arhiv Gregor Kobler

Pozdrav iz Gorij, nat. 1901
Vir: arhiv Gregor Kobler

Zasip pri Bledu, nat. 1900
Vir: arhiv Gregor Kobler

Bohinjska Bela pri Bledu, nat. 1898
Vir: arhiv Gregor Kobler

Bohinjska Bela, nat. 1899
Vir: arhiv Maksimilijan Košir

Bohinjska Bistrica, nat. 1898
Vir: Pozdrav iz slovenskih krajev (Mladinska knjiga, 1987)

Bohinjska Bistrica, nat. 1898
Vir: Pozdravi z Gorenjske (GM Kranj)

Stara fužina, nat. 1901
Vir: arhiv Gregor Kobler

Koprivnik v Bohinju, ok. 1900
Vir: spletna stran Občine Bohinj

Rojčeve risbe na razglednicah krajev, ki mejijo na našo občino:

Pozdrav iz Žirovnice, nat. 1900
Vir: arhiv Gregor Kobler
Nova razglednica. Te dni smo dobili na ogled novo prav krasno in na umetniški
način izdelano razglednico, kakršne je dal narediti gospod Ivan Korošic, gostilničar in
posestnik na Koprivniku v Bohinju. Nabiralcem in odpošiljateljem razglednic pa ne
bode treba hoditi po nje na visoki Koprivnik; dobile se bodo tudi v Bohinjski dolini na
Bistrici in v Srednji vasi, kjer se nahajate dve bohinjski pošti. Razglednice so
narejene po prostoročni risbi, katero je osnoval in s tušem izgotovil gospod Fran
Rojec v Radovljici. Natisnila jih je dokaj lično v temno-modri barvi domača tiskarna v
Ljubljani. Na razglednici so štiri, z vso natančnostjo in skrbnostjo dovršene sličice,
katerih vsaka ima svoj poseben okvir za okrasek. Prva sličica kaže podobo Valentina
Vodnika, ki je bil prvi župnik na Koprivniku. To sličico objemljejo mecesnove in lipove
vejice, pod katerimi na robu spodnje sličice sedi otrok-angel z iskreče se zvezdico na
glavi in z umetniškimi znaki v roki ter zamišljeno gleda na nasprotni strani med
lipovimi mladikami sedečega in pojočega slavca. Druge tri so koprivniške krajevne
podobe. Posebno lepa je večja in glavna sličica, ki kaže razgled na Koprivnik in tja na
daljne skalnate hribe, kateri se dvigajo onkraj bohinjske doline. Ta obsežni razgled se
odpre prijatelju narave z debele okroglaste skale na vrhu griča za cerkvijo, kamor je
Vodnik pogostoma zahajal sest in navduševat, se za divni planinski svet. Dve manjši
spodnji sličici kažete med drugim župno cerkev koprivniško, župnišče z Vodnikovo
spominsko ploščo i n Skantarjev mlin na veter, ki je znamenit radi tega. ker je najbrž
edini te vrste na Gorenjskem. Ta najnovejša koprivniška razglednica je res krasna, in
nabiralci razglednic naj se potrudijo, da bodo ž njo v kratkem odičili in pomnožili svojo
zbirko.
Gorenjec, 05. 05. 1900

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Krajevni naziv, letnica natisa, založnik in vir (lastnik):
b1) Lancovo
1896
Fürsager
DAR
Najstarejše Rojčeva razglednica je v bistvu pismo. Ob podpisu je letnica 1896.
Razglednico je založil Leopold Füsager, Rojec pa je le ozajlšal prostor med dvema
Vengarjevima fotografijama. Kasneje je bila izdana tudi razglednica.
c1) Gradnja železnice
1898
Homan
GM Kranj
Razglednica je simbioza fotografije (J. B. Reiner – gradnja železnice 1870) in risbe
(Rojčeva risba Homanove trgovine). Založnik razglednice je Friderik Homann.
d1) Podmesto, Lancovo 1898
(Hudovernik)
Gregor Kobler
Razglednica ima tri motive: Lancovo, Podmesto in Restavracija Hudovernik. Vinko
Hudovernik je leta 1896 kupil Klemenovo gostilno in odprl Restavracijo Hudovernik –
zato je zagotovo on založnik razglednice.
e1) Radovljica
1899
katoliška tiskarna Lenka Lapuh
Razglednica je nastala v čast novemu letu 1900 v več oblikah: kot pisemsko voščilo z
risbo, kot razglednica, kot uokvirjena slika. Na izvirni razglednici je napisana
Katoliška tiskarna Ljubljana (mogoče tudi kot založnik). Razglednico, ki jo hrani ga
Lenka Lapuh, je podpisal avtor; Fr. R.
f1) Radovljica, cerkev
1900
Gregor Kobler
Razglednica ima tri motive: gasa, pred cerkvijo in pred pošto. Datiral jo je ob podpisu
Rojec, 1900. DAR je razglednico prerisal in naredil tri nove risbe.
h1) Sotočje (barvna)
1923
Zvone Razinger
Razglednico je z letnico (ob podpisu) datiral Rojec, 1923.
i1) Lesce
1898
Rojec
Leški zbornik
Razglednico je z letnico (ob podpisu) datiral Rojec, 1898. Sam je tudi založnik.
Objavljena v Leškem zborniku (original hrani Bojan Marinko).
j1) Dobrava
1900
(Pogačnik)
knjiga PiSK
Razglednico je z letnico (ob podpisu) datiral Rojec, 1900. Založnik je verjetno
Valentin Pogačnik. Sken je v knjigi Pozdrav iz Slovenskih krajev (MK, 1989).
k1) Žirovnica
1900
Gregor Kobler
Razglednico je z letnico (ob podpisu) datiral Rojec, 1900.
l1) Zasip
1900
Alois Beer
Gregor Kobler
Razglednico je z letnico (ob podpisu) datiral Rojec, 1900. Razglednico je založil:
Alois Beer, Klagenfurt.
l2) Zasip
pon. / od. 1932
Gregor Kobler
Razglednico je z letnico (ob podpisu) datiral Rojec, 1900. Pri ponatisu je sprememba
pri opisu gostilne. Založnika bi bila lahko gostilničarja, a ni navedeno.
m1) Gorje
1898
Černe
Občina Gorje
Razglednico je z letnico (ob podpisu) datiral Rojec, 1898. Založnik je V. Černe.
Radovljica je na spletni strani Občine Gorje, podobna pa tudi v knjigi Bled na starih
razglednicah.
n1) Gorje
1901/1909
Gregor Kobler
Razglednico je z letnico (ob podpisu) datiral Rojec, 1901(Odposlana je bila 1909.
Založnik (na sprednji strani) ni naveden.
p1) Bohinjska Bela
1901
Gregor Kobler
Razglednico je z letnico (ob podpisu) datiral Rojec, 1901. Založnik (na sprednji strani)
ni naveden.
p2) Bohinjska Bela
1899
Maksimilijan Košir

Razglednico je z letnico (ob podpisu) datiral Rojec, 1899.
r1) Stara Fužina
1901
Gregor Kobler
Na tej razglednici je je Rojec celo upodobil sebe, kako riše na travniku. Natisnjena je
bila leta 1901.
t1) Bohinjska Bistrica
1898
Mencingerjeva
dLib / PiSK
Razglednico je z letnico (ob podpisu) datiral Rojec, 1898. Založnica je F. S.
Mencingerjeva, razglednica ima tri motive povezane z Mencingerji.
u1) Bohinjska Bistrica
1898
(Mencinger)
PzG (GM Kranj)
Razglednico je z letnico (ob podpisu) datiral Rojec, 1898. Razglednico je verjetno
založil gostilničar dr. Janez Mencinger.
v1) Koprivnik
1900
dLib
Razglednica Koprivnika z Valentinom Vodnikom je zelo pogosta. Natisnjena je bila
leta 1900.
ž1) Sela pri Šumberku
1923
Franc Burnar
ž2) Sela pri Šumberku
Franc Burnar
ž3) Sela pri Šumberku
1926
Gregor Kobler
Prvo je z letnico označil sam Rojec, ki se je ob tem tudi podpisal (posamezne so
datirane: 1886, 1901 in 1920). Druga je podpisana na »Sela od JV«, a se letnica ne
vidi dobro. Tretjo je datiral GG. Založnik ni naveden pri nobeni.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Zbral Goran Lavrenčak.
Slike fotografsko in računalniško obdelali: Adi Fink, Matej Mrak in Ažbe Toman.
Zahvala g. Gregorju Koblar-ju. Meseca maja 2015 nas je razveselil zbiratelj starih
litografij Dežele Kranjske, g. Gregor Koblar iz Ljubljane, ki nam je poslal deset
skenov svojih (od devetnajstih) Rojčevih razglednic. Velika hvala za dovoljenje za
objavo.
☼☼☼☼☼
DAR - Digitalni arhiv Radovljica vse vljudno poziva k dopolnitvi te mape. Veseli
bomo vsake pogrešane Rojčeve razglednice, risbe, slike … Seveda najbolj
Radovljice in naše občine.
Na spletu je možno najti veliko Rojčevih literarnih del, pesmi in proze. Na dLib si
lahko ogledate zgodovino Rojčevega rojstnega kraja Sela pri Šumberku.
goran.lavrencak@gmail.com
Prvič objavljeno: 21. 12. 2014
Zadnja redakcija: 21. 6. 2015

