
Zgodovina Klemenove hiše 
 
Sredi 18. stoletja je bila hiša v lasti Andreja Šparoviča, ki ni živel v Radovljici. V hiši 
so stanovali najemniki. 
V letih 1772-1779 je bil najemnik hiše krojaški mojster Jakob Machtig, ki je pred tem 
s svojo družino stanoval v Mestu št. 7. 
Vir: Radovljiške družine v 18. Stoletju 
 
 
 

 
 

Radovljica v baročni dobi 
Vir: Radovljica skozi stoletja (MRO) 

 
 
Okoli leta 1794 je hišo Mesto št. 34 kupil Frančišek Pavel Dev, rojen leta 1741 v 
Tržiču. Vse od leta 1771 dalje je v Radovljici opravljal službo graščinskega pisarja. 
Pri 45 letih se je v Mošnjah poročil z 19 let mlajšo Jero Klander. Z njo ni imel otrok. 
Žena Jera je umrla leta 1793, stara 33 let. Gospodar se je še istega leta v Mošnjah 
poročil s 26-letno Ano Marijo Vovk, ki mu je rodila tri hčere in sina. Graščinski pisar 
Frančišek Pavel Dev je umrl leta 1819 v Mestu št. 34, star 77 let. Kakšna je bila 
usoda vdove Marije Ane, ni znano. 
Vir: Radovljiške družine v 19. stoletju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Zgodovina gostilne Klinar 
 
Gostilna v Klemenovi hiši: 
Restavracija Klinar*  1826-1833; Klemen Klinar 
     1833-1850; Jakob Masek 
     1850-1870; Matija Klinar 
     1870-1880; Meta Klinar 
     1880-1893; Matija Klinar ml. 
     1893-1896; Ivana Klinar 
     1896-1939; Vinko Hudovernik 
 
Okoli leta 1826 je hišo kupil gostilničar Klemen Klinar. Rojen je bil leta 1779 na 
Planini št. 67 (župnija Jesenice) kmetu Matevžu Klinarju in njegovi ženi Heleni. Pri 37 
letih se je v Radovljici poročil s 24-letno Marjeto Šiler iz Zagorice št. 21, hčerjo kmeta 
Janeza in Katarine, roj. Zupan. Žena Marjeta je že v Predmestu št. 28 rodila tri hčere, 
v Mestu št. 34 pa še dva sinova in hčer. Gostilničar Klemen je umrl leta 1833 v Mestu 
št. 34, star 53 let. Dve leti po njegovi smrti je vdovo Marjeto vzel za ženo gostilničar 
Jakob Masek iz Stare Loke. Leto po poroki se jima je rodil sin Anton. Žena Marjeta je 
umrla leta 1876 v mestu št. 34, stara 81 let. Vdovec Jakob je umrl štiri leta kasneje, 
star 82 let. 
Vir: Radovljiške družine v 19. stoletju 
 
Hišo in gostilno je nasledil sin Matija Klinar, rojen leta 1831 v prvem zakonu, ki si je 
služil kruh tudi kot odpravnik pošte. Pri 31 letih se je v Zasipu poročil z deset let 
mlajšo Meto Dobravec, roj. v Mlinem št. 27, hčerjo kajžarja Andreja in Terezije, roj. 
Zupanc. Zakoncema se je v osmih letih zakona rodilo sedem otrok: pet sinov in dve 
hčeri. Gospodar je umrl leta 1870 v Mestu št. 34, star 39 let. Po njegovi smrti je 
gostilno vodila vdova Meta. Kdaj in kje je umrla, ni znano. 
Vir: Radovljiške družine v 19. stoletju 
 
Hišo in gostilno je nasledil sin Matija Klinar, rojen leta 1862. Pri 22-letih se je v 
Lescah poročil z dve leti starejšo Ivano Legat, rojeno v Lescah št. 7, hčerjo 
gostilničarja Jakoba in Marije, roj. Kristan. Žena Ivana mu je v osmih letih zakona 
rodila tri hčere in sina. Leta 1893 je gostilničar Matija umrl, star le nekaj več kot 30 
let. Od njunih štirih otrok je odrasla le najmlajša hči Marija, rojena leta 1888.  
Vir: Radovljiške družine v 19. stoletju 
 
 
Žandarmerija v Radovljici. Iz Radovljice se nam danes poroča: Včeraj se je pri nas 
vršila izredna slovesnost. Deželni žandarmerijski poveljnik g. major Karol Rummer je 
namreč po božji službi v pričo gosp. okr. glavarja in vseh tukajšnjih gg. uradnikov s 
primernim nagovorom slovesno izročil poveljniku tukajšnje žandarmerijske postaje g. 
Alojziju Vošniku srebrni križec s krono, katerega mu je presvetli cesar podelil v 
priznanje njegovega mnogoletnega in vestnega službovanja. Posebno spodbudno je 
bilo, ker so se vdeleženci prej vdeležili božje službe. Opoldne je bil skupen obed v 
gostilni g. Klinarja; bilo je več primernih napitnic. 
Domoljub, 15. 01. 1891 
 



 
 
 
Posojilnica. Z Gorenjskega se nam poroča. Začetkom julija t. l. začne v Radovljici 
poslovati posojilnica z omejenim poroštvom. Predsednik posojilnice je gosp. Friderik 
Homan; trgovec in posestnik: v ravnateljstvu so pa gg.: Novak, Klinar, Pesjak, 
Treven, dr. Supan; v nadzorstvu sta gg. Košmelj in Jelovšek. Upanje gojimo trdno, da 
bode društvo vspevalo ter v resnici delovalo v korist vzlasti malim obrtnikom našega 
okraja. 
Domoljub, 06. 05. 1891 
 
Dne 27. marca jo imela posojilnica v Radovljici svoj redni občni zbor pri g. M. Klinarju. 
Denarno stanje posojilnice je ugodno. 
Domoljub, 07. 04. 1892 
 
 

        
 

Gostilna (restavracija) Klinar, 1888 in 1893 
Vir: Katalog Gorenjski muzej Kranj 

Vir: Bilten GD Radovljica 
 
 
Smrt Matije Klinarja. Umrl je v Radovljici dne 14. t. m. gostilničar in posestnik g. 
Matija Klinar, star še-le 32 let. 
Vir: google (neznan časopis, 12. 3. 1893, založnik Gustav Pirc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Klemenova kelnerca 
 

V gostilni pri Klemenu 
se mlada kelnerca vrti; 
vse fante rada plauša, 
še men' se fletna zdi. 

 
Zaljubil do ušes se 

je fantič mlečnate brade. 
Ker nosi zeleno suknjico, 

misli, da ga imajo vse rade. 
 

Ko enkrat pri glažu pira 
zraven Micike sedi, 

v gostilno en kramar stopi 
k' ponuja lepe reči. 

 
En lepi fertah si on zbere 
In ga kelnarci pokloni; 

dolgo s kramarjem je zanj glihou, 
dab' mu dav ga za dve kroni. 

 
Al' ona se na glas posmeja 

in pogleda ga postrani: 
Srček, fertah tvoj prekrasni 
za kako drugi si prihrani. 

 
Toda njega nič ne moti,  
če prav košarico dobi, 

hitro k Jerci v kuhinjo stopi 
in ji fertah ponudi. 

 
Toda ta ga zopet pošlje 

s fertahom naprej; 
premišljal kavalir je,  
kaj mu je početi zdej. 

 
Če res, v Lescah pri Legatu 

srečno fertah je oddal. 
Na njegov račun men' liter vina, 

ker sem pesem to skoval. 

 
 

Pesem je napisal Funčev Matevž (s kapo). 
 
 

 
 



 
 

Odvetniška pisarna v Klemenovi hiši, 1894 
Vir: Domoljub 

 
 
Podružnica slovenskega planinskega društva za radovljiški okraj imela je dne 
10. t. m. svoj osnovalni zbor v Radovljici. Vabilu osnovalnega odbora odzvalo se je 
vkljub jako slabim potom toliko za društvo vnetega občinstva, da je bil prostran 
Klinarjev salon prenapolnjen. Da je zanimanje za to društvo vsestransko, dokaz je, 
da se je takoj prvi dan društvu vpisalo 57 članov. Načelnik osrednjega odbora g. 
profesor Fr. Orožen narisal je v krepkih, jedrnatih potezah pomen društva sploh, 
posebej pa še za naš gotovo najdivnejši okraj Kranjske.— V odbor so izvoljeni: za 
občino Bled g. Rih. Schrey, c. kr. poštar, posestnik na Bledu ; za občino Gorje g. Jak. 
Žumer, župan itd. v Gorjah ; za občini Bohinjska Bistrica in Srednja Vas g. Rauhekar, 
tajnik v Bohiniski Bistrici; za občine Bela peč, Rateče, Kranjska Gora, Dovje, 
Jesenice in Kor. Bela g. Ant. Žlogar, župnik itd. v Kranjski Gori; za občine Brezovica, 
Begunje in Mošnje g. Ignacij Rozman, nadučitelj v Mošnjah; za občine Lancovo, 
Kamnagorica, Kropa in Ovsiše g. Josip Jalen, posestnik itd. v Kropi; za Radovljico 
gg. dr. Janko Vilfan, odvetnik, Andrej Grčar, nadučitelj, Jau. Pianecki, učitelj, in V. 
Hudovernik, vsi iz Radovljice. 
Vir: Slovenec, 12. 3. 1895 
 
Ustanovni občni zbor Planinskega društva Radovljica. Kar se tiče Radovljiške 
podružnice, smo omenili v 3. štev. „Plan. Vestnika", da se je osnovala na zboru dne 
10. marcija 1895. 1. Osnovanje, katerega se je udeležil tudi osrednji odbor, se je 
vršilo jako sijajno. Meseca junija je potrdila deželna vlada ustanovitev te podružnice, 
katera je takoj pričela živahno delovati. Že črez 2 meseca je stala na Velem Polju 
krasna „Vodnikova koča", katero je postavila nova podružnica po načrtu in navodilu 
g. J. Ravhekarja. Otvoritev tekoče seje vršila dne 19. avgusta ob veliki udeležbi jako 
slovesno. S to slavnostjo se je slavila tudi lOOletnica Vodnika kot turista. Radovljiška 
podiužnica je štela že prvo leto 65 članov; to število je za začetek zelo veliko. Toliko 
uspeha pa je podružnica dosegla radi tega, ker ima nje marljivi odbor spretnega 
načelnika g. dra. Janka Vilfana. 
Vir: Planinski vestnik št 3. (25. marec 1896) 
 
 
 



Ustanovni občni zbor Planinskega društva Radovljica se je vršil 10. marca 1895 
v Klinarjevi gostilni v Radovljici. V svojem pozdravnem govoru je prof. Orožen, tedanji 
načelnik Osrednjega odbora SPD, izjavil med drugim tudi ».. . da ima SPD in 
slovensko planinstvo zdravo jedro, ker ne gojimo vratolomne turistike, ki pogubi 
vsako leto nemalo ljudi. Prenapetosti v tem ožini ne podpiramo.« Jan Pianecki pa je 
konštatiral, da je »g. dr. Janko Vilfan pričel vzbujati zanimanje za SPD ... povsod je 
navduševal prijatelje in znance in zavedne občane in njegove besede so jih obilo 
pridobile za lepo in plemenito stvar.« Izvoljen je bil pripravljalni odbor, ki je obstajal iz 
naslednjih članov:  
Za Radovljico: Dr. Janko Vilfan, odvetnik; Jan Pianecki, učitelj; V. Hudovernik … 
Vir: Planinski vestnik (februar 1955) 
 
 
Prostori gospe Klinar. Vabilo. Radovljiška podružnica priredi v Radovljici v prostorih 
gospe Klinarjeve dne 25. t. m. besedo. Vzpored: 1, Potopisna črtica: Iz Belgrada v 
Odeso. Predaval bode gosp. Ljudevit Stiasnv. 2. Petje. 3. Prosta zabava. - Vstopnina 
1 krono. - Začetek ob polštirih popoldne. K obilni udeležbi vljudno vabi odbor. 
Vir: Planinski vestnik, 1896 (št. 10) 
 

_________________________ 
 
Tri leta po gospodarjevi smrti je vdovo Ivano vzel za ženo tajnik (in kasneje ravnatelj) 
Mestne hranilnice Vincencij Hudovernik. Rojen je bil leta 1866 v Mestu št. 39 
trgovcu Jerneju Hudoverniku in Luciji, roj. Oman. Zakoncema so se rodili sin in dve 
hčeri. Odrasla je le hči Berta, rojena leta 1901. Žena Ivana je umrla leta 1913 v 
Mestu št. 34, stara 53 let. Vdovec jo je preživel za 26 let. Umrl je leta 1939 v 
Predmestu št. 102, star 73 let. Hči Berta je ostala samska. Umrla je leta 1989 na 
Jesenicah v starosti 88 let. 
Vir: Radovljiške družine v 19. stoletju 
 

     
 

Restavracija Vinko Hudovernik, od. 1899 
Vrt restavracije Hudovernik, ok. 1910 

 



Vir: arhiv Gregor Kobler (risba Franc Rojec) 
Vir: arhiv družine Sartori-Čebulj 

 
 

 
 

Salon restavracije Hudovernik. Radovljiška podružnica opozarja svoje člane, da 
bode g. Stiasny predaval v nedeljo, dne 29. t. m., v salonu restavracije g. V. 
Hudovernika o svojem potovanju po Ruskem. Po predavanju bo petje. – Začetek ob 
treh popoldne. Vstop prost. Po članih vpeljani gostje dobrodošli. 
Vir: Planinski vestnik, 1899 (št. 10) 
 
 
Salon restavracije Hudovernik. Predavanje g. Stiasnega v Radovljici v nedeljo 29. 
m. m. j e privabilo kljub temu, da je bilo krasno jesensko popoldne, precejšnje število 
poslušalcev, ki so sledili z vidnim zanimanjem pripovedovanju kavkaškega potovalca. 
Ker namerava g. Stiasny svoje črtice priobčiti, ne segamo tu v vsebino povesti. Dobro 
znani kvartet gg. učiteljev Rusa, Ažmana, Pianeckega in Rozmana je razveseljeval 
navzočnike s svojim ubranim petjem, za kar jim bodi na tem mestu izrečena 
najtoplejša zahvala. 
Vir: Planinski vestnik, 1899 (št. 11) 

 
Koncert v restavraciji Hudovernik. »Zabavni klub« v Radovljici je pripravil v petek 
dne 18. t. m. svojim članom in prijateljem izreden užitek. V proslavo 75 letnice 
cesarjeve se je priredil v vrtnih prostorih Hudovernikove restavracije koncert, pri 
katerem je svirala blejska zdraviška godba. Navzoča je bila domalega vsa inteligenca 
iz Radovljice in tudi nekaj iz soseščine. Godba je svirala večinoma slovanske skladbe 
in si pridobila splošno priznanje. Vesel ples je zaključil lepo uspelo zabavo. 
Vir: Gorenjec, 26. 08. 1905 
 
Gasilno društvo v Radovljici vabi na veselico s plesom, ki se vrši na svečnico, dne 2. 
Februarja 1907 ob 7. uri zvečer v restavracijskih prostorih g. Hudovernika. 
Vir: Gorenjec, 01. 02. 1907 
 

 
 



 
 

Vir: Gorenjec, 14. 12. 1907 
 
 
 

 
 

Oglas gostilne Hudovernik, 1908 
Vir: Ilustrierte und Bader Zeitung 

 
 
 
 
 



Hoteli in prenočišča Radovljica v letu 1912: 
Avguštin H. Ivan, 3.    gostilna Avguštin 
Bastel, Janc Florijan, 4.   hotel Bastl 
Dernič Matevž, 2.    gostilna Dernič / kolodvor 
Dolžan Fran, 4.    gostilna Lectar 
Homann Oton, 4.    kavarna Homan 
Kleindienst Ivan, 3.    gostilna Hiršman / Predtrg 
Klinar, Hudovernik Vinko, 4.  restavracija Hudovernik 
Kosmač Anton, 3.    gostilna Kosmač 
Kunstelj Rudolf, 2.    gostilna Kunstelj 
Praprotnik Anton, 3.    gostilna Žan / ob grajskem parku 
Zalar Mihael, 8.    restavracija Zalar / Predmesto  
Vir: 1. Splošna naslovna knjiga za Kranjsko 1912 (založila Mulley - Kamenšek, 
Ljubljana).  

 
 
 

 
 

Interier gostilne Hudovernik, pred 1. sv. vojno 
Vir: Občina Radovljica 

 
 
 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

Popolni naslovi virov:  
 

Vir: Radovljica, naše staro mesto skozi stoletja (tekst: Cene Avgutšin, Verena 
Štekar-Vidic in Tita Porenta, risbe: Andreja Peklar / MRO 2009). 



 
Vir: Radovljiške družine v 18. stoletju – Radovljica mesto (avtorica: Nadja 
Gartner Lenac, MRO 2007). 
 
Vir: Radovljiške družine v 19. stoletju – Radovljica mesto (avtorica: Nadja 
Gartner Lenac, MRO 2013). 

 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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