
VRBNJE 
 
 
 

ok. 1330 – PRVA OMEMBA VRBENJ V PISNIH VIRHI 

 
Prva omemba Vrbenj v pisnih virih; Virniach [...Virniach ...] ok. 1330 (Urb. Blejski otok 
I, f. 2; Bizjak 2006a, str. 204) 
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016) 
 
 

1391 

 
Omemba Vrbenj; Weurbnach [...zu Weurbnach ...] 1391-01-10 (Listina ARS ZL; 
CKSL) 
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016) 
 
 
 

ok. 1400 

 
Omemba Vrbenj; Wirmach [...Wirmach ...] ok. 1400 (Urb. Blejski otok I, f. 11; Bizjak 
2006a, str. 207) 
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016) 
 
 
 
 

1416 

 
Omemba Vrbenj; Wurbnach [...Wurbnach ...] 1416 (Urb. Blejski otok II, f. 8’; Bizjak 
2006a, str. 210) 
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016) 
 
 

1421 

 
Omemba Vrbenj; Worbnach [...zü Worbnach ...] 1421-03-27 (Listina ARS ZL; CKSL) 
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016) 
 
 

1422 

 
Omemba Vrbenj; Wurbnach [...Wurbnach ...] 1422 (Urb. Blejski otok III, f. 3; Bizjak 
2006a, str. 211) 
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016) 
 
 
 

1431 



 
Omemba Vrbenj; Wurnach [...zu Wurnach ...] 1431 (Urb. Blejski otok IV, f. 2’; Bizjak 
2006a, str. 218) 
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016) 
 
 

1436 

 
Omemba Vrbenj; Wurbnach [...zu Wurbnach ...] 1436 (FK Celje I, f. 46)  
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016) 
 
Omemba Vrbenj; Wurmäch [...zu Wurmäch ...] 1436 (FK Celje I, f. 30) 
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016) 
 
 

 

1464 

 
Omemba Vrbenj; Verbiach [...zu Verbiach ...] 1464 (FK Deţelni knez II, f. 267’) 
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016) 
 
Omemba Vrbenj; Bürbnach [...zu Bürbnach ...] 1464-10-28 (Listina ARS ZL; CKSL) 
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016) 
 
 

 

 
1498 

 
Omemba Vrbenj; Wurbnach [...Wurbnach ...] 1498 (Urb. Radovljica, f. 35) 
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016) 
 
Omemba Vrbenj; Wourbniach [...Wourbniach ...] 1498 (Urb. Radovljica, f. 102) 
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016) 
 
 
 

1754 – PRVI POPIS PREBIVALCEV 

 
dorff Verbnach (Vrbnje) 

 
Georg Käscher keuschler unter dem pfarrhoff Möschnach (ţupnija Mošnje) 50. sein 
weib 50. sohn Joannes 20. tochter Maria 18. 
 
Anna Suppanin keuschlerin unter dem pfarrhoff Radmanstorff (ţupnija Radovljica) 
40. bruder Lucas 22. schwester Maria 18. des töchterl des Annae 7. die alte mutter 
Agnes 60. 
 
Thomas Dolschan unter die kürchen s. Luciae (cerkev sv. Lucije v Zadnji vasi pod 
Dobrčo) keuschler 60. sein weib Agnes 50. 



 
Joannes Ausseneg bauer unter die herrschafft Veldes (gospostvo Bled) 70. sein weib 
Agnes 52. sohn Joannes 40. sein weib Lucia 35. sein schwester Margareth 19. sohn 
Joannes 18. Michael 16. Jacob 5. tochter Maria 3. Agnes ½. magdt Gertraudt 22. 
Hellena 15. 
 
Jacob Globotschnig bauer unter dem pfarrhoff Radmanstorff (ţupnija Radovljica) 70. 
sein sohn Joannes 32. sein weib 30. söhndel Georg 6. tochter Mina 2. Margareth 1. 
bruder Franz 26. magdt 21. item magdt 12. 
 
Lucas Janz bauer unter die kürchen s. Luciae (cerkev sv. Lucije v Zadnji vasi pod 
Dobrčo) 50. dessen weib Ursula 42. sohn Joseph 16. Jacob 12. tochter Anna 19. 
Ursula 16. Gertraudt 13. kneht Simon 12. 
 
Matheus Pogatscher bauer unter die kürchen s. Andreae zu Möschnach (cerkev sv. 
Andreja v Mošnjah) 27. die alte mutter 50. schwester Anna 20. Ursula 17. kneht 
Gregor 12.· 
 
Mathias Suppan keuschler 56. sein weib Apolonia 40. 
 
Anton Möglitsch unter die herrschafft Radmanstorff (gospostvo Radovljica) keuschler 
21. sein weib 19. ein söhndel Anton ½. 
 
Georg Christan bauer unter pfarrhoff Radmanstorff (zupnija Radovljica) 40. sein weib 
40. sohn Thomas 18. sein weib 18. kneht Joannes 13. inagdt Margaretha 19. 
 
Lucas Dolschan keuschler unter die herrschafft Radmanstorff (gospostvo Radovljica) 
60. sein weib Agnes 50. dessen sohn Joannes 26. sein weib Theresia 25. sohn 
Thomas 1 ½, 
 
Maria Dolenzin keuschlerin witiib unter die pfarrkürchen s. Andreae zu Möschnach 
(ţupnijska cerkev sv. Andreja v Mošnjah) 40. sahn Joannes 22. Georg 19. tochter 
Maria 17. 
 
Anton Dolschan keuschler unter obbige kürchen 28. sein weib Agnes 40. tochter 
Agnes 7. Maria 3. Gertraudt ½. 
 
Hellena Tombthin witiih keuschlerin unter herrschafft Radmanstorff (gospostvo 
Radovljica) 44. sohn Matheus 9. tochter Hellena 5. inwohnerin Elisabeth 52. 
 
Joannes Suppan inwohner bey dem Georg Christan 30. sein weib Gertraudt 40. 
tochter Maria 7. 
 
Vir: Gorenjske druţine (prvi popis prebivalcev, 1754) 
 

 

 

1763 

 



 
 

Vrbnje - Joţefinska vojaška karta, 1763 
Vir: dlib 

 
 

1826 

 

 
 

Vrbnje, 1826 
Vir: Franciscejski kataster (sken iz knjige Tineta Jarca) 

 
 



 
 

Vrbnje na risbi FK in RFK, 1826-1868 
Vir: risba Jure Sinobad (Deţela) 

 
 
Spisek lastnikov hiš in hišna imena (FK 1826 / RFK 1886) / Vrbnje: 
  1 Kristan Simon - KRISTAN   Kristan Marija - MAROF 
  2 Mandelc Matija - MOTEL  Sebat Anton - MOTEL 
  3 Janc Anton - GOLENTAR  Janc Jakob - GOLENTAR 
  4 Kristan Simon - KRISTAN  Valant Mihael - KRISTAN 
  5 Meglič Anton - GRIŢEL  Terlej Matevţ - GRIŢEL 
  6 Pogačar Jakob - BASTINEK Pogačar France - BERČINEK 
  7 Boţič Anton - JERAM  Boţič Jakob - JEROM 
 Danes se pri hiši reše »Pr' Jeram« ali »Pr' Irom« 

  8 Zupanc Tomaţ - TONC  Zupanc Jakob - TONC 
  9 Papler Matija - TERBEŢEC Papler Jakob - TERŠIČ 
10 Pogačar Joţef - POGAČAR Pangerc Janez - POGAČAR 
11 Avsenek Joţef - KOROŠEC Avsenek Matevţ - KOROŠEC 
12 Tonc Jurij - TONC   Resman Anton - TONC 
13 Boţič Anton - GROM  Boţič Anton - GROM 
14 Zwirn Jakob - CVIRN  Cvirn Jakob - CVIRN 
15 Tonc Ivan - PUST   Tonec Mina - PUST  
Vir: Seznam hiš; njihovih lastnikov in domačih hišnih imen po popisnih 
številkah v letih 1826 in 1868 (Deţela, avtor Jure Sinobad, 1999) 
 
 
 
 
 

1845 

 
Delitva častnih daril za posebno lepe bike (vsak izmed njih bo 50 gold. prejel, če bo 
bika skoz dve leti za pleme svojim sosedam prepušal): Jakob Avsenik, iz Verbinj 
Radolske komisije. 



Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 19. 11. 1845 
 
 

1857 

 

 
 

Vir: Deţelni vladni list za krajnsko kronovino, 31. 12. 1857 
Op.: 15 hiš, 71 prebivalcev. 

 
 

1880 

 
Spomin na zasluţne kranjske sadjerejce. Dobitniki priznanj; 1847: Pretner France iz 
Begunj (?), 1853: Resman Anton iz Begunj na Gorenjskem, Kleindienst Lovrenc iz 
Gorice v Mošnjah, 1854: Boţič Tomaţ, kmetski sin iz Novevasi v Lescah, 1855: 
Deţman Matevţ iz Radoljice, 1856: Pogačnik Jernej iz Ovsiš, 1862: Lotrič France iz 
Radoljice, 1869: Deţman Matevţ iz Radoljice, Tuma Joţef v Radovljici, 1869: Mulej 
Joţef iz Studenšič, Hudovernik France v Radoljici, 1876: Friderik Homan, trgovec v 
Radoljici. 
Vir: Kmetijske in rokodelske novice,  januar-februar 1880 
 
 

1893 

 
Uradne vesti c. kr. kmetijske draţbe kranjske. Seja glavnega odbora dne 18. 
septembra 1893. Novi člani: … Rozman Ignacij, posestnik v Prapročah pri Lešah; 
Vester Janez, posestnik na Spodnjem Otoku; Mihelič Janez, posestnik v Vošah; 
Avsenek Matevţ, posestnik v Vrbnjah; Cvenkelj Franc, posestnik v Piračici; Finţgar 
Joţef, posestnik in gostilničar na Brezji; Janc Lovrenc, posestnik in cerkovnik v 
Mošnjah; Prešeren Andrej, posestnik v Gorici; Pangerc Janez, posestnik v Vrbnjah; 
Klander Franc, posestnik v Gorici; Ratar Gašper, mlinar v Mošnjah; Meţnarec Joţef, 
posestnik v Mošnjah; Kleindienst Joţef, posestnik v Gorici; Pogačnik Valentin, 
posestnik v Mošnjah; Vovk Lovrenc, posestnik na Černivci; Papler Anton, posestnik v 
Vrbnjah; Janc Anton, posestnik v Vrbnjah; Pogačar Franc, posestnik v Zgor. Otoku; 
Resman Franc, posestnik v Gorici; Resman Janez, posesnik v Gorici; Florijančič 
Meta, gostilničarica na Zgor. Otoku; Zupan Andrej, kovač na Zgor. Otoku; Rozman 
Ignacij, učitelj v Mošnjah; Jerina Matevţ, posestnik na Spod. Otoku; Mencinger Joţe, 
posestnik na Spod. Otoku; Tonejec Joţe, posestnik na Spod. Otoku; Jurgele Andrej, 
posestnik in ţupan v Mošnjah; Globočnik Andrej, posestnik v Mošnjah; Čeč Martin, 
posestnik v Brezji; 
Vir: Kmetovalec, 30. 9. 1893 
 
 

1903 

 
Sleparka. V torek je prišla neznana ţenska v neko boljšo hišo v Vrbnjah pri 
Radovljici ter prosila hišno gospodinjo na posodo 3 gld., Češ, da je Bobova dekla iz 
bliţnje Dvorske vasi in ji je zmanjkalo denarja pri nekem plačevanju. Ker prošena 
gospodinja ni imela drobiţa, je: dala dozdevni dekli bankovec za sto kron, nato pa 
odšla k sosedi vprašat, kakšno deklo imajo v Dvorski vasi pri Bobu. Ko ji soseda 



pove, da tam nimajo nobene dekle, je takoj spoznala, da je osleparjena. Med tem pa 
je sleparka ţe odhitela proti Radovljici. Vstavila se je v Predtrgu ter ondi zopet 
nadlegovala v neki hiši gospodarja za 2 gld. na podoben način kakor v Vrbnjah, le za 
drugo deklo se je tu izdala. Dotičnik pa ji ni zaupal, ker se mu je zdela preveč 
neznana in jo je odpravil iz hiše brez posojila, na kar je šla ona v drugo hišo ter ondi 
prosila, da bi ji menjali bankovec za sto kron. Ţe je mislila pograbiti drobiţ, kar pridejo 
za njo zasledovalci iz Vrbenj. Sleparka pa pusti denar ter zbeţi čez polje, a oroţniki, 
katerim je bila naznanjena, so jo kmalu ujeli ter izročili kazenskemu sodišču v 
Radovljici. Od kod je sleparka doma, še ni znano. 
Vir: Gorenjec, 14. 3. 1903 
 
 

1905 

 
Vodovod v Vrbnjah in Gorici. Brezje, ki trpe zelo vsled pomanjkanja dobre pitne 
vode, dobe v bliţnji bodočnosti svoj vodovod. Načrte za ta vodovod je izdelal 
ljubljanski inţenir R. Lachnik. Troški, h katerim naj bi prispevala tudi drţava in deţela, 
so proračunjeni na 150.000 K. Vodovod bo sluţil vasem: Brezje, Črnivec, Noše, 
Otok, Dvorska vas, Dobro polje, Mošnje, Vrbnje in Gorica ter bo oddaljen 14 
kilometrov od rezervarja radovljiškega vodovoda. 
Vir: Gorenjec, 23. 12. 1905 
 

1906 

 

Vrbnje pri Radovljici. Ako se v kaki občini razdeli gozd, senoţet ali kaka taka stvar, 
da je v korist dotičniku, ki jo dobi, sprejme se in razdeli po davkih, akoravno bi manjši 
posestnik bolj potreboval ravno tako parcelo kot večji. Ali strmite nad klerikalnim 
gospodarstvom občine Mošnje! Pod to občino spada vas Vrbnje, razdelili so pot od 
Dobrave do Vrbenj, dolgo 1100 metrov in od Vrbenj do Nove vasi v dolgosti 667 
metrov. Proračunjeno po davkih bi prišlo na kilometer po 3 metre, 84 centimetrov in 8 
milimetrov. V veliki večini smo bili Vrbnjani, da se razdeli po davkih; ali kako nam je 
razdelila slavna občina Mošnje, cesto, naj vam navedemo samo par slučajev. Hiš. št. 
11 z davki 88.83 K ima ceste v najlepši legi 92 metrov in zraven pripadajoča hiš. št. 
15 z davki 5.06 K nima niti metra ceste za popravljanje. Hiš. št. 2 z davki 10.57 K 
mora v slabi legi tudi 92 metrov popravljati ceste en posestnik, torej s 93.89 K davka 
in drugi s 10.57 K davkom. Občinstvo, preudari si, kako more mogoče bili po 
procentu razdeljeno? In hiš. št. 9 ima 69.19 K, pa popravlja le 61 metrov ceste; kaj je 
to proti št. 13, ki plačuje 16.95 K in mora popravljali 86 metrov ceste. Sploh je vse 
tako krivično razdeljeno v tej stvari. Da, to je klerikalna bolezen, poglejte se v zrcalo 
in mislite si: ko bi mi imeli vsaj deseti del te pravičnosti v sebi, kot jo imajo 
macedonski Turčini, bi ne ravnali tako krivično, kot hočemo ravnali pri razdelitvi te 
poti (ceste). Da, vi klerikalni junaki, bi radi delali red v Turčiji, pa boste poprej doma 
pošteni in ne na tako podel način izkoriščali svojih bliţnjih. 
Vir: Gorenjec, 5. 1. 1906 

 

 
1907 

 
† Joţe Legat. Umrl je 11. t. m. v Vrbnah pri Mošnjah Joţe Legat v 63. letu starosti, 
oče 12 otrok, po zelo dolgi in mučni bolezni. Blag mu bodi spomin! 



Vir: Domoljub, 21. 3. 1907 
 
 

1908 

 
Drsališče v Vrbnjah. Naš kraj je ustvarjen kakor nalašč za razne zimske športe. V 
Vrbnjah imamo prekrasno drsališče, kjer mrgoli vsak dan vse polno drsalcev, a tudi 
naše sankališče, vodeče od kolodvora do savskega mosta, je vedno polno.  
Vir: Gorenjec, 18. 1. 1908 
 
 

1912 

 

 
 

Gorenjec, 16. 5. 1912 
 
 
 
 

1915 

 
Deţelna elektrarna na Završnici. Doslej je električni tok napeljan v sledeče, kraje: 
Bled okoli jezera, Radovljica, Brezje. Mošnje, Zgornji in Spodnji Otok, Vrbnje, Gorica, 
Predlog, Lesce, Hlebce, Zapuţe, Breznica, Smokuč, Dosloviče, Selo, Ţirovnica, 
Vrba, Zgornje in Spodnje Gorje, Podhom in Zasip. 
Vir: Domoljub, 21. 10. 1915 
 
 

1918 

 
Večjo mnoţino sadnega kisa ima na prodaj F. Pangerc, Vrbne p. Radovljici. 
Vir: Kmetovalec, 31. 5. 1918 
 
 

1919 

 
Ogledovanje in premovanje konj. Dne 28. avgusta 1919 v Lescah za mrzlokrvne 
konje radovljiškega okraja. 1. Kobile z ţrebeti: I. darilo: Jan Jakob, Gorje; II. darilo: 
Pohar Florjan, Brezje; II. darilo: Knafelj Alojzij, Mošnje; II. darilo: Plemelj Frančiška, 
Selo; III. darilo: Jalen Marjana, Hlebce; III. darilo Langus Ivan, Lesce ; III. darilo : 
Keţar Simon, Zeleče; IV. darilo: Legat Anton, Hraše; IV. darilo: Valant Ivan, Predtrg; 
IV. darilo: Meţnarc Joţef, Selo; IV. darilo: Rogač Ant., Lesce; IV. darilo: Soklič Janez, 
Selo; IV. darilo: Kunstelj Janez, Hraše; IV. darilo: Prešern Frančišek, Zabreznica; IV. 



darilo: Lukanc Martin, Selo; IV. darilo: Legat Alojzij, Selo; IV. darilo: Janc Neţa, 
Vrbnje; IV. darilo: Terčej Joţef, Višelnica. 2. Štiri in triletne kobile: I. darilo: Pogačnik 
Frančišek, Dobropolje; II. darilo: Jan Jakob, Gorje; II. darilo: Pangerc Frančišek, 
Vrbnje; III. darilo: Oblak Jurij, Bled; III. darilo: Koţelj Joţef, Gorje; III. darilo: Deţman 
Anton, Lesce; III. darilo: Pretnar Matija, Poljšica; IV. darilo: Slivnik Janez, Spod. 
Gorje. 3. Dveletne ţrebice: I. darilo: Pohar Florjan, Brezje; II. darilo: Golmajer Janez, 
Predtrg; III. darilo: Smole Frančišek, Koroška Bela; III. darilo: Pogačnik Janez, 
Dobropolje; IV. darilo: Zupanc Jakob, Koprivnik; IV. darilo: Mencinger Anton, 
Lepence; IV. darilo: Ţirovec Alojzij, Mlino; IV. darilo: Bernard Joţef, Koritno; IV. darilo: 
Jan Vinko, Gorje; IV. darilo: Vidic Frančišek, Zasip; IV. darilo: Kalan Matija, Predtrg; 
IV. darilo: Čop Janez, Rodne; IV. darilo: Legat Anton, Lesce. 4. Enoletne ţrebice: I. 
darilo: Pretnar Joţef, Grad; II. darilo: Legat Alojzij, Selo; III. darilo: Soklič Janez, Selo; 
IV. darilo: Krivic Joţef, Zgoše; IV. darilo: Langus Janez, Lesce; IV. darilo: Mrak 
Anton, Predtrg; IV. darilo: Terčej Joţef, Višelnica; IV. darilo: Knafelj Alojzij, Mošnje. 
Vir: Kmetovalec, 15. 12. 1919 
 
 

1923 

 
(Radovljica.) Pred kratkim se je vršila tu zanimiva razprava o toţbi Alojzija Langusa 
proti Antonu Avseniku iz Vrbenj, ki ga je zagovarjal njegov sin, znani klerikalni 
agitator Ivan Avsenek od Zadruţne gospodarske banke. Avsenek pa je svojega 
očeta tako imenitno branil, da je bila dvignjena tudi proti njemu toţba, ki pa je bila 
porav- Alojzija Langusa proti Antonu Avseneku 250 D za zeleni kriţ in ravno toliko za, 
mestne uboge. Gospodu Avseniku gre tako izredna čast, da je tako imenitno 
zagovarjal svojega klienta, da je bil obsojen še celo sam. Toţba g. Langusa je 
strahovita obsodba nad klerikalno moralo. G. Avsenek je namreč poslal g. Brandeisu, 
najemniku lova, pri katerem je g. Langus nastavljen kot nadlovec podlo denunciacijo, 
da vabi gospod Langus na lov svoje prijatelje in da bo kmalu ves lov iztrebil od 
divjačine. Pismo je pisano seveda nemško, ker poznajo klerikalci avtonomijo samo 
proti Srbom, dočim so proti Nemcem od nekdaj poniţni. Pa da bi bilo pisano vsaj v 
pravilni nemščini. Naj si da zato popraviti prihodnjič g. Avsenek svoja nemška pisma 
od kakega tretješolca, da se bo obvaroval vsaj sramote, da piše nemško, pa čeprav 
nemščine ne zna. Pismo je naravnost dokument klerikalnega denunciantstva in zato 
ga bomo spravili, če bi hotel kak Avsenek še kedaj javno nastopati. Odveč je seveda 
poudarjati, da je gospod Avsenek pred sodiščem popolnoma pogorel in da je dobil g. 
Langus popolno zadoščenje. Obsojeni Avsenek bo menda imel sedaj dovolj prilike, 
da ne gre obrekovati svojega bliţnjega! 
Vir: Kmetijski list, 14. 11. 1923 
 
 
 
 

1924 

 
(V Vrbnjah) pri Radovljici je umrl dne 30. maja tovariš Anton Papler, posestnik in 
odličen pristaš SKS. Udeleţil se je pred dvemi leti tudi poučnega potovanja v Srbijo, 
pa se je ţe takrat moral radi bolezni vrniti ţe iz Beograda. Zapustil je ţeno in 8 
nedoraslih otrok. Ohranili ga bomo v dobrem spominu! Njegovi rodbini pa naše 



iskreno soţalje!  
Vir: Kmetijski list, 4. 6. 1924 
 
 

1928 

 
† Franc Pangerc. Umrl je v Vrbnjah pri Radovljici ugledni gospodar Franc Pangerc, 
svak šolskega upravitelja Julija Slapšaka. 
Vir: Domoljub, 16. 2. 1928 
 
 

1930 

 
Tudi v Radovljici je ţe nov cestni odbor. V radovljiški cestni odbor so imenovani 
sledeči: Načelnik g. Forijan Janc, ţupan itd. v Radovljici; njegov namestnik g. Josip 
Lavtiţar, ţupan itd., dosedanji načelnik cestnega okrajnega odbora 
kranjskogorskega; odborniki gg.: Ivan Plemelj, posestnik in stavbni mojster na Bledu, 
Fr. Mavric, ţupan v Bohinjski Bistrici, Ivan Hodnik, posestnik, mesar in gostilničar v 
Srednji vasi, Ivan Finţgar, ţupan na Breznici, Anton Ovsenek, posestnik in lesarski 
mojster Vrbnje, Anton Pogačnik, posestnik, trgovec in gostilničar Podnart, Ivan 
Aţman ţupan in posestnik Hraše, Jakob Jan ml., trgovec Sp. Gorje, Andrej Boţič, 
posestnik in lesni trgovec Lancovo, dr. Ernest Rekar, industrialec Jesenice. 
Vir: Domoljub, 31. 12. 1930 
 
 

1935 

 
Brezje. Novice. Tudi pri nas je je ustanovljena krajevna organizacija JRZ. 15. 
septembra 1935 je bil izvoljen odbor za občino Mošnje-Brezje. Izvoljeni so bili: 
Avsenek Anton, Vrbnje, predsednik; Marčun Ivan, Ljubno, podpredsednik Škofic Ciril, 
Brezje, tajnik; Pristav Alojzij, Mošnje, blagajnik, in petnajst odbornikov.  
Vir: Domoljub, 23. 10. 1935 
 
Zlata poroka. Dne 16. novembra letos je minulo 50 let od tedaj, ko je kranjski rojak, 
tukajšnji ţupnik, graditelj Marijinega svetišča na Brezjah, Franc Kumer poročil v 
Mošnjah dva para, ki sta dočakala srečno zlato poroko. Ena zakonska dvojica ţivi pri 
Nastranu v Mošnjah, druga pa v Vrbnjah. Oboji so še marljivo delavni, kakor so bili 
celo ţivljenje. Mošenjčana Lovrenc in Ivanka Janc sta zredila in izpeljala na pot 
ţivljenja osem, Vrbenčana Anton in Katarina Vovk pa sedem pridnih otrok, pred seboj 
pa sta poslala prva dva enega, druga dva pa 3 angelce, da pripravijo pot 
slavljencem, sorodnikom . . . in nam voščilcem. 
Vir: Gorenjec, 23. 11. 1935 
 
Mošnje. Dve zlati poroki isti dan v isti ţupniji. Oni mesec sta v ţupniji Mošnje na 
tihem obhajala 2 para zlati poroki. Poročal je pred 50 leti na isti dan mošenjski ţupnik 
Kumer Franc, kranjski meščan. V vasi Mošnje št. 11, pri Nastranu, sta jo skromno 
obhajala Lovrenc Janc, radovljiški rojak in mošenjčanka Ivana Globočnik, v vasi 
Vrbnje št. 14 pri Cvirnu, pa Anton Vovk, rojen v ţupniji Lesce, in Katarina Jerala s 
Češnjice v občini Ovsiše. Prva dva imata 8, druga dva pa 7 ţivih otrok. V večnost sta 



poslala prva dva pred seboj enega, druga dva pa tri, vsi pa vse v angelski 
nedolţnosti. Slavljenci ţele k njim, ţupljani, ki slavljencem čestitamo, tudi! 
Vir: Domoljub, 18. 12. 1935 
 
 

1937 

 
Vrbnje, 79-15-14-0-0. Sr so du ţand zdr fin ţel pTt š Radovljica 2 km, o ţup Mošnje 4 
km. Nm povpr. 505 m. Leţe ob Zgoši na robu Radovljiškega polja, 0.6 km od drţ. 
ceste. Nad vasjo hrib Ledevnica (537 m), ki ga sestavljajo kupi ledeniškega drobirja 
in moren. Vsestransko razvito kmetijstvo, prodaja mleka in sadja. Lesna trgovina, 
mizarstvo in tesarstvo. 
Vir: Krajevni leksikon Dravske banovine, 1937 
 
 

1938 

 
† Neţa Avsenek. V Vrbnju pri Radovljici je zapustila solzno dolino vdova po 
posestniku Neţa Avsanek. 
Vir: Domoljub, 26. 1. 1938 
 
 
 

1939 

 
† Marija Avsenek. Mošnje. Bridko je zadela usoda ugledno Marofarjevo druţino v 
Vrbnjah. Ni še minulo leto, odkar smo pokopali njihovo staro mater, pa jim je 
neizprosna smrt iztrgala še skrbno gospodinjo in mlado mater — v 34- letu starosti — 
Marijo Ovsenek. Teţko prizadetemu moţu Antonu zapušča štiri majhne otroke. V 
bolezni je bila mirna, celo vesela, nikdar ni toţila nad trpljenjem, ki ni bilo majhno. 
Sama potrebna tolaţbe je še bodrila zaskrbljene domače in jih tolaţila. Na. pot v 
večnost je bila lepo pripravljena. Pokopali smo jo v četrtek 12. januarja na farnem 
pokopališča v Mošnjah v novo grobnico, umetniško delo arhitekta Plečnika. Pogreb je 
vodil g. dekan Fatur in se ga je udeleţila velika mnoţica, gasilci iz Mošenj in 
Radovljice. Radovljiški in domači pevci so pod vodstvom organista Heybala zapeli 
ţalostinki v cerkvi in pri grobu. Dobri Bog, ki je pokojnico z dopadenjem vzel k sebi, 
naj ji bo bogat Plačnik, ţalujoči druţini pa najboljši Tolaţnik. 
Vir: Domoljub, 25. 1. 1939 
 
Dekle vajeno kmečkega dela. iščem Plačam 250 din. Nastop takoj. Janc Jakob, vas 
Vrbnje 3, pošta Radovljica. 
Vir: Domoljub, 19. 7. 1939 
 
 



 
 

Oglas Anton Avsenik, 1929-41 
Vir: DAR 

 
 

1954 

 

 
 

Pozicija Vrbenj, 1954 
Vir: Selanov reliefni zemljevid 

 
 

1955 

 
Ţivahna gradbena dejavnost v Radovljici. V letošnjem poletju je bilo na stavbišču 
med Novim naseljem in ţelezniško progo zgrajenih 6 enodruţinskih in dvodruţinskih 
hiš, ki so ţe vse pod streho. Na zapadnem delu Radovljice so tudi začeli izkopavati 
temelje za 8 zasebnih hiš. Kar prijetno je gledati ljudi, kako si v prostem času 
vzajemno pomagajo in kako delo pridnih rok naglo napreduje. Omenjeni okoliš je za 
gradnjo hiš zelo ugoden, saj sta gramoz in pesek večinoma ţe v zemlji. 
Tudi v ostalih delih mesta in okolice je bila v zadnjih dveh letih zasebna gradbena 
dejavnost kar ţivahna. V Vrbnjah je zraslo kar celo naselje. Ţal pa so ţe pred letom 
ustavili gradnjo cele vrste hiš ob Oljčevem hribu, za katere je prispeval sredstva bivši 
OLO Radovljica. Projektiranih je bilo 16 dvojčkov in četvorčkov. Tri stavbe so bile 
lansko jesen ţe pod streho. V teh zgradbah bi bilo treba opraviti le še notranja dela, 
pa bi se lahko vselilo vanje deset druţin. Če bi bila na razpolago sredstva, bi v 
surovem stanju lahko dogradili še ostalih deset projektiranih hiš in stanovanjska kriza 
bi bila za nekaj časa kar odpravljena. 
Vir: Glas Gorenjske, 26. 11. 1955 
 



 
1957 

 
Občinske doklade. V Vrbnjah pri Radovljici kmetujeta gospodinji Tinca in Franca. 
Vsaka na svoji domačiji. Tinca ima svoj grunt, Franca pa mora ţiveti le od 
polovičnega. Njunih moţ ne omenjam, ker imata le oni besedo pri hiši. Pretolkli sta se 
skozi obvezne oddaje, odrajtali  doslej, čeprav ne preradi, vse davščine, skratka – 
dobro sta gospodarili. Na zunaj sta se kot sosedi še kar trpeli, na znotraj je pa Franco 
ţrla po malem nevoščljivost, ker je imela Tinca večji grunt, pa četudi njej ni manjkalo 
ne dela, ne jela. 
Te dni pa je pri Franci le udarila zavist na plan. Prišlo ji je namreč na uho, da so na 
ObLO v Radovljici določili posameznim kmetijam občinske doklade. Ta, ki je Franco 
informiral, je pa menil, da so to nekakšne premije, torej denarne podpore. Tada na 
ObLO niso »naredili« po pravici. Določili so Tinci znatno večjo doklado, kakor pa 
Franci. 
Franca tega ni več prenesla. Vzela je pot pod noge (njen dedec taki ni za tako rabo!) 
in se šla na občino, ker je dobila prenizko doklado. Usluţbenec na občini ţe zlepa ni 
imel tako teţavnega opravka kakor tokrat in rad si je obrisal pot s čela, ko je Franci 
dopovedal, da bo morala Tinca plačati doklado z davkom in da ne bo nič »potegnila«. 
No, sedaj je bilo seveda vse prav. Franca je na ves glas pohvalila ljudsko oblast, ker 
s »ta malimi drţi«. 
Vir: Glas Gorenjske, 9. 8. 1957 
 
 

1963 

 

 
 

Glas, 17. 8. 1963  
 
 

1972 

 
Prodam MOŠT. Vrbnje 3 pri Radovljici. 
Vir: Glas, 20. 5. 1972 
 
 

1973 

 



 
 

Vir: Glas, 23. 6. 1973 
 
 

1975 

 
Na zboru občanov Radovljica so razpravljali tudi o urejanju kanalizacijskega omreţja, 
asfaltiranju cest in komunalnem vzdrţevanju naselij Predtrg ter vasi Vrbnje, Gorica in 
Nova vas. / JR 
Vir: Glas, 25. 2. 1975 
 
 
Konjeniški nastop v Vrbnjah. V počastitev radovljiškega občinskega praznika so 
člani jahalne šole v Vrbnjah pri Radovljici minulo nedeljo popoldne priredili konjeniški 
nastop. Pod vodstvom prizadevnega organizatorja in predsednika TD Radovljica 
Mirana Špicarja je prireditev lepo usčela. Konjeniki so prikazali šest točk iz 
dresurnega jahanja, spretnosti in preskakovanja zaprek. / JR 
Vir: Glas, 9. 8. 1974 
 
 

1976 

 



 
 

Vir: Glas, 6. 8. 1976 
 
 

1977 

 

 
 

Po programu, sprejetem na referendumu o samoprispevku, so ţe asfaltirali okrog 600 
metrov ceste do vasi Vrbnje. 
Vir: Glas, 27. 9. 1977 
 
 
 

1978 

 
Pozabljeni vasi Gorica in Vrbnje. Na zboru krajanov so vaščani Vrbenj in Gorice 
obravnavali perečo problematiko svojih krajev – Neurejena kanalizacija, električna 
napeljava, pomanjkanje vode. 
Vrbne – Vaščani Gorice in Vrbenj ţe zelo dolgo opozarjajo na neurejenost in 
neopremljenost svojih dveh naselij in zahtevajo, da ustrezne sluţbe vendarle ne 
pozabljajo na naselji v neposredni bliţini Radovljice. Na zadnjem zboru občanov so 
resno opozorili na slabo električno napeljavo, saj napetost v večernih urah močno 
pade. Ţeleli bi novo transformatorsko postajo, saj le tako ne bo nastajala stalna 



škoda, ki jo imajo s pregoretimi motorji gospodinjskih in kmetijskih strojev. 
Transformatorske postaje z lastnimi sredstvi ne morejo zgraditi, na izgradnjo novega 
naselja pa tudi ne morejo čakati. Električni vod ni bil obnovljen vseh dvajset let, vse 
drogove pa so po letu 1945 prispevali vaščani sami. Vaščani so zato zahtevali 
pismeni odgovor Elektro Ţirovnice. 
Vaščani obeh vasi tudi ţe dolgo opozarjajo na onesnaţenost potoka Zgoše ter na 
izpeljavo kanalizacije iz Begunj mimo vasi Vrbnje. Ob sušnih dneh, ko potok 
presahne, je zaradi smradu v hišah ob potoku nemogoče ţiveti, ob najhujši vročini pa 
morajo imeti zaprta tudi vsa okna. Stalna je nevarnost okuţbe otrok in ţivine z 
nalezljivimi boleznimi. Vaščani zato sprašujejo komunalno interesno skupnost, zakaj 
se z izgradnjo kanalizacije odlaša, saj so razmere zares nevzdrţne. Gradnja 
kanalizacije naj bi se začela ţe letos, dokončanje kanalizacije z Gorice naj bi bilo tudi 
letos opravljeno, krajani zato le upajo, da ne bodo spet ostali pozabljeni. 
Nemalo teţav imajo tudi s cestami in krajevnimi potmi. Še letos naj bi asfaltirali odcep 
iz Gorice do priključka ceste I. reda in na Gorici nasuli klance, ob ţe asfaltirani cesti 
naj bi uredili bankine, obenem pa se bo potrebno zavzeti za ureditev še ostalih poti v 
Vrbnjah. 
Na vseh poljskih poteh naj bi tudi uredili promet, in sicer postavili ustrezno prometno 
signalizacijo o prepovedi prometa, ker teh poti nihče ne vzdrţuje. Vaščani so ţe 
pritoţili zaradi jahanja konj, ki jih obiskovalcem za športno jeţo nudi zasebnik. Konji 
uničujejo polja, vaščani pošiljajo pritoţbe na občino in krajevni skupnosti, odgovora 
pa ni. Zato so prav na zadnjem zboru ponovno zahtevali ustrezen odgovor. 
Vaščane Gorice in Vrbenj jezi tudi slab pritisk vode in pomanjkanje vode v Gorici v 
letnem času ter ţivalsko pokopališče, od koder se večkrat širi smrad celo na Gorico. 
Sanitarna inšpekcija bi morala ustrezno ukrepati in poskrbeti, da bi poginule ţivali 
zasipali. / D. Sedej 
Vir: Glas, 2. 6. 1978 
 
 

1994 

 
Prodam plemensko TELICO in bukova DRVA. Avsenek, Vrbnje 1, tel.: 713-297. 
Vir: Gorenjski glas, 22. 3. 1994 
 
 

1995 

 

 
 



Vir: Gorenjski glas, 10. 3. 1995 
  
 

1998 

 
Dosedanji pridelovalci Naj pridelkov: BUČE (debelina-cm/teţa-kg): Miro Papler, 
Vrbnje – prvič ocenjevana (1996); Janez Rozman, Gorica pri Radovljici (1997). 
Vir: Gorenjski glas, 23. 10. 1998 
 
 

 
 

 

Dolenčeva kmetija 
 
Nekateri bi radi videli, da kmet ne bi znal sešteti dva in dva. Radovljica, 4. aprila - 
Ker je bilo letošnjo zimo nadvse lepo vreme brez mraza in snega, so kmetje bolj 
mislili na delo kot na to, kaj se jim splača in kaj ne. Če bi računali in razmišljali o 
ekonomiki, bi verjetno kdo med njimi ţe obupal. Pri prireji mleka ţe nekaj časa ni 
dobička, ampak je izguba, ki pa se na kmetih ne pokaţe v rdečih številkah 
zaključnega računa, ampak v tem, da se včasih dela na pol zastonj, da je treba 
vlagati v prirejo mleka tudi denar, zasluţen z delom v tovarni, denar od  prodaje lesa, 
krompirja, ţganja in drugih pridelkov, denar od drugih dejavnosti... Da bi priden in 
dela voljen kmet bankrotiral, se ni treba bati in tega se zaveda tudi naša oblast, 
vendar pa se tudi najboljšim zastavlja vprašanje, kje je še meja potrpljenja in do kdaj 
še na račun delavskega standarda in druţbenih pijavk delati pod ceno. Nekaj upanja, 
da bo vendarle bolje, daje sprostitev cene mleka in nove, višje odkupne cene, k i 
veljajo za mleko, oddano od prvega aprila dalje. 
 

 
 

Anton Dolenc 
 
Anton Dolenc iz Vrbenj: "Po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije dobivamo 
kmetje plačanih le nekaj več kot polovico vseh izdatkov prireje mleka. Na naši kmetiji 
je sicer mlečnost višja od tiste, ki je osnova za izračun, vendar je prireja obremenjena 
z odplačevanjem dolga za gradnjo in z izdatki za dograditev. Ves problem je v tem, 
da se vse drugo draţi hitreje, kot se mleko. Naj navedem le dve primerjavi: pred 
pribliţno dvajsetimi leti je bil liter mleka več vreden kot kilogram ţelezobetonske 
mreţe, zdaj je razmerje 1 : 10; škropivo, ki je lani stalo 4 tisočake, stane zdaj 120 
tisoč dinarjev." / C. Zaplotnik 
Vir: Glas, 7. 4. 1989 
 



 
Biza rada jé in dobro molze. Krava Biza, last rejca dr. Antona Dolenca iz Vrbenj, je 
ob koncu minulega leta presegla ţivljenjsko mlečnost sto tisoč kilogramov. To je pri 
Dolencu ţe šesta krava s tolikšno mlečnostjo. 
Dr. Anton Dolenc: »Za mleko bi bilo najbolje, če bi vsega predelali doma in potlej na 
tuje prodajali izdelke. Pri nas še ne razmišljamo o tem, da s prevaţanjem mleka in 
druge hrane na velike razdalje delamo veliko škodo okolju.« 
 

 
 

Rejec dr. Anton Dolenc ob kravi Bizi 
Vir: Gorenjski glas (Foto: Gorazd Kavčič) 

 
Vrbnje – Dolenčeva čreda črno-belih krav je ţe vrsto let med najboljšimi v Sloveniji, 
če ţe ne kar najboljša. Do sredine minulega leta je bilo v Sloveniji 29 črno-belih krav 
z ţivljenjsko mlečnostjo nad sto tisoč kilogramov, med njimi je bilo kar pet 
Dolenčevih. Njihova krava Biba je dala za časa ţivljenja 121.230 kilogramov mleka, 
Bala 105.383 kilogramov, Eta 104.584 kilogramov, Soka 104.407 in Krka 103.598 
kilogramov. Ob koncu lanskega leta je mejo sto tisoč kilogramov presegla še 
dvanajst let stara krava Biza, ki je potomka domače krave in semena tujega bika 
Denisa. Biza je bila v vsaki laktaciji boljša, v zadnji, deveti, je v standardni laktaciji 
(305 dni) dala 14.187 kilogramov mleka, v celoletni pa 16.827 kilogramov. Čez 
poldrugi mesec bo spet telila in če ji bo zdravje še naprej dobro sluţilo, bo dala še od 
10 do 15 tisoč kilogramov mleka, s čimer se bo z ţivljenjsko mlečnostjo ţe izenačila s 
kravo Bibo. Biza je vseskozi zdrava in tudi rada je. »Krava, ki daje toliko mleka, je 
veliko časa pri jaslih ali v travi na paši,« pravi dr. Dolenc. Od devetih teličkov, kolikor 
jih je doslej telila, je bilo šest bikcev in tri teličke, vse tri so zaradi dobrih »maminih« 
lastnosti obdrţali v čredi. Čreda, ki šteje 125 govedi, med katerimi je 75 molznic, je 
res odlična, lani so dosegli povprečje blizu 12 tisoč kilogramov mleka na kravo, 
slovensko povprečje se giblje okrog 6.500 kilogramov. 
Ko dr. Dolenca vprašamo, kako doseči tolikšno letno in ţivljenjsko mlečnost, pojasni, 
da je tri petine odvisno od prehrane, petino od genetskega potenciala, vključno od 
semena za osemenitev, in petino od hleva, klime in drugih dejavnikov. »Ob zadnjih 
podraţitvah krmil se sprašujem, koliko časa bomo kravam še lahko zagotavljali dobro 
prehrano. V šoli so nas učili, da se kravam ne splača dajati krmil, če njihova cena 
preseţe ceno mleka. V Sloveniji se je zgodilo prav to. Krmila so ţe od 35 do 38 
centov za kilogram, povprečna cena mleka pa verjetno še ni presegla 32 centov,« 



pravi dr. Dolenc in ob tem navaja, da sta v Evropski uniji le dve drţavi, kjer je mleko 
slabše plačano kot v Sloveniji, in da je povsod drugod cena ţe presegla 40 centov. 
»Poraba mleka in mlečnih izdelkov v Evropi in drugod po svetu se povečuje, tudi 
zato, ker so spoznali, da je mleko biološko najbolj vredno ţivilo in da določene 
mlečne beljakovine delujejo proti raku, pri nas v Sloveniji pa ne znamo tega izkoristiti 
in doseči višje cene. Večinoma smo za to krivi kmetje sami, ki smo slabo organizirani. 
Imamo kmetijsko gozdarsko zbornico, vendar ta še ni na takšni ravni, da bi nas lahko 
uspešno zastopala na vseh področjih, tudi pri trţenju,« pravi dr. Dolenc in poudarja, 
da bi tudi z enotno prodajo mleka na tuji trg lahko dosegli boljšo ceno. 
Vir: Gorenjski glas, 2. 2. 2008 (besedilo: Cveto Zaplotnik) 
 
 
Rejci goveda z Zgornje Gorenjske so na sobotnem občnem zboru za novega 
predsednika društva izvolili Tonija Dolenca. 
 

 
 

Toni Dolenc 
 

Toni Dolenc izhaja z Dolenčeve kmetije, na kateri obdelujejo dvajset lastnih in 
petdeset najetih kmetijskih zemljišč in redijo od 100 do 130 glav govedi, od tega 
polovico krav. Po izobrazbi je veterinar, ţe več kot petindvajset let pa dela na domači 
kmetiji v Vrbnjah. 
Vir: Gorenjski glas, 21. 3. 2011 

 

 



 
 
Danes 54-letni Klemen Dolenc ţe od 12. leta ţivi v vasici Vrbnje, le streljaj od 
Radovljice, na več kot 20 hektarjev velikem posestvu z razgledom na Julijske Alpe in 
Karavanke. Temelje kmetije, ki je včasih veljala za eno najmodernejših v Evropi, je 
postavil njegov oče, ţal ţe pokojni Anton Dolenc, priznani veterinar, ki je med drugim 
zasluţen tudi za prihod holsteinskih mlekaric, znanih kot frizijk, v Slovenijo. Pri 
Dolenčevih se te ponašajo s številnimi naslovi šampionk, ki jih dosegajo na 
mednarodnih razstavah krav črno-bele pasme. 
Vir: siol.net, 7. 10. 2017 
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Fotografije Vrbnjanov 
 

 
 

      
 



Dva slikarja – izseljen in priseljen 
Miha Dalla Valle – Turič in Ljubo Kozic 

Op.: Ljubo Kozic je (bil) tudi rocker – »kranjski Tom Jones« 

 

 
 

Predice v Vrbnjah, ok. 1922 
Vir: Obrt in podjetništvo skozi čas (Območna obrtno-podjetniška zbornica 

Radovljica, 2008). 
Op.: Zasebna zbirka Leopold Kolman 

 
 
 
 

 
 
 

Potok Zgoša  
 
Potok Zgoša. Potok še teče skozi Vrbnje, izvira kot Begunjščica, imenuje pa se 
Zgoša. To je potok, ki gre skozi Drago, Begunje, Zapuţe, Novo vas in naprej proti 
Savi, če greš po Gozdni učni poti je to potok, kateremu so predlani urejali strugo pod 
mostom pred streliščem v Mošnjah. 
V Savo se pa izliva niţje, čisto točno ne vem, ampak je pa niţje od separacije in 
tistega otoka v Savi. 
Kopali smo se parkrat, ko je bilo več vode, imeli smo en jez in pod njim tolmun. 
Spomnim se tudi, da so bile včasih v vodi ribe, dobro se spomnim tudi rdeče, modre, 
zelene vode, ko so spuščali barvo iz Sukna. 
  

Potok je zelo visok, kadar je več dni močno deţevje, voda pride tudi do mostu pri 
Avseneku. Ampak to je mogoče dvakrat na leto. 
Struga je precej spremenjena in tudi zasuta, če se postavim pod most, se moram 
precej skloniti, mislim pa da gre Neţa lahko spodaj, ima sedaj 130 cm. 



Vir: Andreja Kveder-Mauko 

 
 
 

 

 
Vrbnje na fotografijah 
 

 
 

Radovljica, 1934 
Vir: DAR (razglednica; foto Alojz Vengar) 

 



 
 

Vrbnje in Gorica, 1934 
Vir: DAR (foto Alojz Vengar) 

 
 

 
 

Vrbnje in Gorica na ortofoto posnetkih in kartah 
 



 
 

Vrbnje in Gorica na ortofoto posnetku, 1975 
Vir: Geodetski zavod Radovljica 

 
 



 
 

Načrt Vrbenj, 1997 
Vir: KS Radovljica – GURS 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vrbnje danes 
 
 

 
 

Vrbnje na orto-foto posnetku, 2013 
Vir: geopedija.si 

 
 



 
 

Vrbnje na topografski karti, 2013 
Vir: geopedija.si 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Starejše hiše v Vrbnjah 
 

Marofar 
 
Vrbnje št. 1 – Kristan (lastnik Kristan Simon 1826), Marof (lastnik (Kristan 
Marija, 1868). // Vrbnje št. 1 – Pri Marofarju. 
 
Hišno ime domnevno pomeni pristava. Ker je po stoletnih vodah Pri Kristanu odneslo 
svinjake in kaščo z ţitom, so le-te preselili na hrib, poleg pa postavili hišo za hlapce 
in dekle. 
Vir: RAGOR, hisnaimena.si (anketa) 
 



 

 
 

Marofarjeva šterna, 2008 
Vir: slike.td-sencur.si 

 
 

☼☼☼☼ 
 

Motel 
 
Vrbnje št. 2 – Motel (lastnik Mandelc Matija, 1826 / lastnik Šebat Anton, 1868). // 
Vrbnje št. 2 – Pri Moteljnu. 
 
Šebat Marija (Vrbnje št. 2, 26. 10. 1883 / um. ?). 
Vir: geneaology.si 

 
 

 



 
Pri Moteljnju, ok. 2010 

Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal) 
 
 

☼☼☼☼ 
 

Golentar 
 
Vrbnje št. 3 – Golentar (lastnik Janc Anton, 1826 / lastnik Janc Jakob, 1868). // 
Vrbnje št. 3 – Pri Golentarju. 
 
Lucas Janz bauer unter die kürchen s. Luciae (cerkev sv. Lucije v Zadnji vasi pod 
Dobrčo) 50. dessen weib Ursula 42. sohn Joseph 16. Jacob 12. tochter Anna 19. 
Ursula 16. Gertraudt 13. kneht Simon 12. 
Vir: Prvi popis prebivalcev, 1754 

 
 
 

☼☼☼☼ 
 

Ankerst 
 
Vrbnje št. 4 – Kristan (lastnik Kristan Simon, 1826 / lastnik Valant Mihael, 1868). 
// Vrbnje št. 13 – Pri Krištanu // danes Pri Ankerstu. 

 
 

☼☼☼☼ 
 

Griţel 
 
Vrbnje št 5. – Griţel (lastnik Meglič Anton, 1826 / lastnik Terlej Matevţ, 1868). // 
Vrbnje št. 10 – Pri Griţeljnu. 
 
 

☼☼☼☼ 
 

Brčinek 
 
Vrbnje št. 6 – Bastinek (lastnik Pogačar Jakob, 1826), Berčinek (lastnik 
Pogačnik France, 1868. // Vrbnje št. 11 – Pri Brčineku. 
 



 
 

Pri Brčineku, ok. 2010 
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal) 

 
 

☼☼☼☼ 
 

Reznek 
 
Vrbnje št. 7 – Jeram (lastnik Boţič Anton, 1826), Jerom (lastnik Boţič Jakob, 
1868). // Vrbnje št. 13 – Pri Jeromu. 
 
Boţič Jernej (Vrbnje št. 7, 19. 8. 1856 / um. ?). Poroka z Praprotnik Ana (roj. 1859 / 
um. 1903). Imela sta eno hčerko. 
 Boţič Frančiška – poročena Vovk. 
Vir: myheritage.si 
 

 
☼☼☼☼ 

 

Tonc 
 
Vrbnje št. 8 – Tonc (lastnik Zupanc Tomaţ, 1826 / lastnik Zupanc Jakob, 1868). 
// Vrbnje št. 15 – Pri Spodnjem Toncu. 
 



   
 

Pri Spodnjem Toncu / portal 
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal) 

 

 
 

Začetnici T. S. (Thomas Suppan), hišna številka 8 in znak IHS 
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal, detajl) 

 
 

☼☼☼☼ 
 

Tršič 
 
Vrbnje št. 9 – Terbeţec (lastnik Papler Matija, 1826), Teršič (lastnik Papler 
Jakob, 1868). // Vrbnje št. 14 – Pri Tršiču. 
 



 
 

Vaški podjetnik Franc Papler, 1910 
Vir: GKiL – Pred prvo svetovno vojno 

Rojen 1862 v Vrbnjah pri Radovljici, kasneje lastnik kmetije, treh ţag in usnjarne v 
Doslovčah. Na sliki s svojo drugo ţeno Katarino (roj. 1878), sestro pisatelja F. S. 
Finţgarja; slikano v letu njune poroke. / Fotograf: A. Vengar, Radovljica 
 

 
 

Podobica – izdana ob smrti Franca Papler-ja, 1944 
Vir: delcampe.net 

 
 



 
 

Poroka Kateţeve Majde in Franca Paplerja - Tršiča iz Vrbenj, 1949 
Vir: arhiv Rok Gašperšič 

 
 
Papler Jakob (roj. 1818 / um. Vrbnje št. 9, 17. 11. 1885). Kmet. Poroka z Zupan 
Terezija (roj. 1822 / um. Vrbnje št. 9, 21. 4. 1895). 
 Papler Jakob (roj. 18. 7. 1844). 
 Papler Franc (roj. 25. 9. 1845 / um. 27. 3. 1846). Umrl kot otrok. 
 Papler Terezija (roj. 13. 2. 1847 / um. ?). 
 Papler Janez (roj. 30. 6. 1849 / um. ?). 
 Papler Marija (roj. 18. 1. 1852 / um. ?). 
 Papler Valentin (roj. Vrbnje št. 9, 1. 8. 1854 / um. 29. 11. 1896). 
 Papler Anton (roj. 14. 12. 1856 / um. 28. 11. 1893). 

Papler Franc (roj. Vrbnje št. 9, 24. 2. 1863 / um. 7. 5. 1944). Prva poroka s 
Planina Franšiško s Škofje Loke (roj. 4. 3. 1856 / um. 24. 8. 1909). Druga 
poroka s Finţgar Katarino iz Zabreznice (roj. 11. 11. 1877 / um. Doslovče, 7. 
12. 1933). 
 Papler Alojz (roj. 23. 6. 1887 / um. 3. 6. 1955). 

  Papler Frančiška (roj. 19. 9. 1888 / um. 20. 7. 1939). 
  Papler Franc (roj. 29. 11. 1889 / um. 29. 3. 1924). 
  Papler Julijana (roj. 30. 6. 1911 / um. 16. 8. 1969). 
  Papler Filip (roj. 9. 12. 1912 / um. 29. 3. 1945). 

Papler Bogomir (roj. Doslovče, 18. 11. 1913 / um. Breznica, 25. 12. 
1983). 

  Papler Viljem (roj. Doslovče, 17. 5. 1915 / um. Golnik, 21. 7. 2001). 
Vir: myheritage.si 
 
 



 
 

Vir: Glas, 23. 3. 1984 
 
 

 
 

Pr' Tršič, ok. 2010 
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal) 

 
 

☼☼☼☼ 

Brinšk 
 
Vrbnje št. 10 – Pogačar (lastnik Pogačar Joţef, 1826 / lastnik Pangerc Janez, 
1868). // Vrbnje št. 12 – Pri Brinšku. 
 
 

☼☼☼☼ 
 

Korošc 



 
Vrbnje št. 11 – Korošec (lastnik Avsenik Joţef, 1826 / lastnik Avsenek Matevţ, 
1868). // Vrbnje št. 7 – Pri Korošcu. 
 
Antonu Avseniku (roj. 1858 / um. 1925). Kamnosek. Poroka z Kristan Neţa (roj. 
1860 / um. 1938). 

Avsenik Ivan (roj. 28. 4. 1899 / um. Cleveland, 29. 2. 1972). 
Gospodarstvenik. 

Vir: Tine Rezar 
 

 
 

Ivan Avsenik, 1899-1972 
Vir: Vrbnje (Tine Rezar) 

 
 

   
 

Pri Korošcu, ok. 2010 
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal) 

 
 

☼☼☼☼ 
 

Tonc / d. Šilc 



 
Vrbnje št. 12 – Tonc (lastnik Tonc Jurij, 1826 / lastnik Resman Anton, 1868). // 
Vrbnje št. 8 – Pri Zgornjem Tomcu // danes Pri Šilcu. 

 
 

 
 

Vir: Glas, 7. 2. 1973 
 
 

 

    
 

Pri Zgornjem Toncu / d. Pri Šilcu, ok. 2010 
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal) 

 



 
 

Letnica gradnje (1836) in hišna številka na portalu 
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal, detajl) 

 
 

☼☼☼☼ 
 

Grom 
 
Vrbnje št. 13 – Grom (lastnik Boţič Anton, 1826 in 1868). // Vrbnje št. 6 – Pri 
Gromu. 
 
 
 

☼☼☼☼ 
 

Cvern 
 
Vrbnje št. 14 – Cvirn (lastnik Zwirn Jakob, 1826 in 1868). // Vrbnje št. 14 – Pri 
Cvernu. 
 
Vovk Anton (Vrbnje št. 14, ok. 1850 / um. ?). Ok. leta 1833 poroka z Jerala 
Katarina (roj. ok. 1855 / um. ?). 

Vovk Marija (Vrbnje št. 14, 20. 11. 1886 / um. Gorica št. 18, 1967). Leta 
1917 poroka z Artel Janez (Gorica št. 18, 24. 6. 1884 / Gorica št. 13, 25. 3. 
1951). 

Vir: gedbas.genealogy.si 

 
 



 
 

Pri Cvernu, ok. 2010 
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal) 

 
 

☼☼☼☼ 
 

Pust 
 
Vrbnje št. 15 – Pust (lastnik Tonc Ivan, 1826 / lastnik Tonec Miha, 1868). // 
Vrbnje št. 5 – Koroščeva bajta. 
 
V hiši so stanovali hlapci. Spodnji prostor hiše je bil namenjen shrambi jabolk. 
Kasneje je hiša sluţila kot delavnica. 
Vir: RAGOR, hisnaimena.si (anketa) 
 
 
 

☼☼☼  ☼☼☼  ☼☼☼ 
 
 
 
 

:::::::::::::::::::::    ::::::::::::::::::::: 
 
To je osnovna mapa, kjer bodo zbrani članki, ki jih bomo o Vrbnjah našli v 
digitaliziranih starih časopisih. Začasno bodo nekaj časa v tej mapi tudi najstarejše 
podobe (vedute, slike, fotografije …), karte (zemljevidi, mape …) in podobno (npr. 
skeni dokumentov …).  
Ko bo vsega preveč, bomo mapo razdelili v dve; v bistvu bomo iz te mape naredili 
bogatejšo mapo, ki bo nosila naslov »Zgodovina Vrbenj«. V to mapo pa bomo potem 
vlagali vse, kar bomo našli (in seveda lahko pretipkali ali poskenirali) o tem koncu 
naše občine. 



Tak primer so »dobravske mape«. Kaj vse se da najti o majhnih zaselkih pa nam je 
pokazal g. Rok Gašperšič z fenomenalno knjigo Monografija vasi Mišače. 
 
 
::::::::::::::::::::: 
 
 
Nam znana literatura, ki govori o zgodovini Vrbnjah (in okolici): 
 
Srenja Vrbnje (avtor Tine Rezar; samozaloţba 1999) 
Vrbnje in Gorica (avtor Tine Razar; samozaloţba 2002) 
 
 
O Vrbnjah pišemo še v: 
 
Kdo je kdo na Otoku? (DAR; poskus biografskega leksikona) 
 
 
::::::::::::::::::::: 
 
 
 
Sestavil: Goran Lavrenčak – DAR 
 
Prvič objavljeno:   31. 5. 2017 
Dopolnjeno:     31. 7. 2018 
 
glavrencak@gmail.com 
 
 
 
 


