
Črnivec 
 
 

1826 
 

 
 

Črnivec, 1826 
Vir: mapio.eu (Franciscejski kataster). 

Op. (hiše od leve): Bajţelj (št. 2. danes 10), Majerček (št. 3, danes 9), Jureţ (št. 4 danes 
8), št. 5 ???, Klenšar (št. 6 danes 5); Štantar (št. 7 danes 3), Grom (št. 8 danes 4); 
Gabrovc (št. 9 danes 2), Bogman (št. 10 danes 1). 
Vir: Branislav Šmitek 
Op.: Številke na/ob hišah na karti niso stare hišne številke. 

 



 

 

Vir: Kako se pri vas reče (RAGOR) 
 

 

1857 
 

 
 

Vir: Deželni vladni list za krajnsko kronovino, 31. 12. 1857 
Op.: 11 hiš in 63 prebivalcev. 

 

 

 
 

 

Črnivec v starih časopisih (pred 1941) 
 
 

1900 



 
V političnem okraju radovljiškem so pričeli meseca prosinca izvrševati obrt, oziroma so 
dobili dovoljenje: … Marija Baloh na Črnivcu, trgovina z mešanim blagom, Janez 
Gašperin na Zgošah, krojač, … Marija Globočnik v Kropi, trgovina s prekajenim mesom, 
Anton Grilc v Ribnem, črevljar, Jakob Tomc v Begunjah mlin in ţaga. 
Vir: Gorenjec, 3. 3. 1900 
 
 

1902 
 
Blizu Črnivca pri Radovljici je našel 14 let stari Janez Balah v gozdu skupaj zvit sveţenj, 
katerega pa ni natančno ogledal. Naslednji dan se je zopet mudil na ravno tistem mestu 
in opazil, da je v dotičnem sveţnju zavito otroško mrtvo truplo. Hitro je naznanil to 
oroţnikom v Mošnjah, ki zasledujejo brezsrčno mater. 
Vir: Gorenjec, 19. 4. 1902 
 
 

1905 
 
Volitev v okrajni cestni odbor radovljiški. Kmetske občine, ki so po večini klerikalne, so 
volile svojim zastopnikom naprednjake gg. Antona Avsenika, posestnika v Vrbnjah pri 
Mošnjah; Antona Pogačnika, ţupana v Podnartu, in Ivana Ţarka, ţupana v Lescah; 
namestnikom pa g. Fr. Kocijančiča, posestnika na Črnivcu. Mesto Radovljica je poslalo 
kot člana g. Otona Homana in kot namestnika g. Antona Praprotnika. Iz veleposestva je 
bil voljen g. Ivan Čop, posestnik v Mostah, kot član in g. Anton Krţišnik, ţupan na 
Breznici, kot namestnik. Virilist je graščina Thurnova v Radovljici, njen pooblaščenec je 
g. Tomaţ Šušteršič. — Klerikalni kandidatje so ostali v veliki manjšini. 
Vir: Gorenjec, 11. 3. 1905 
 
 
Vodovod na Brezjah. 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 
 
Izjava. Podpisana Helena Zupan, gostilničarka na Črnivcu, preklicem vse to, kar sem 
govorila slabega o Francetu Ribnikarju, posestniku na Dobrem polju, kot neresnično in 
obţalujem, da sem to storila. V Radovljici, 20. marca 1906. Helena Zupan. 
Vir: Gorenjec, 14. 4. 1906 
 
 



1908 
 
Brat obstrelil brata. Dne 25. t. m. je vzel 16 let stari Ivan Dacar, hišarjev sin na Črnivcu 
št. 12 občine Mošnje, v sobi s stene puško, in ker ni vedel, da je nabasana, jo je sproţil 
in zadel pri tem svojega štiriletnega brata Franceta v lice in ga znatno poškodoval. 
Poškodovanega dečka so oddali v deţelno bolnišnico. 
Vir: Gorenjec, 6. 6. 1908 
 
Pasji kontumac je razglašen nad občinami Lesce, Begunje, Predtrg, Radovljica in nad 
vasmi Brezje, Globoko, Gorica, Dobrepolje, Dvorska vas, Mošnje, Noše, Zgornji in 
Spodnji Otok, Posavec, Črnivec in Vrbnje občine Mošnje ter Smokuč občine Breznice. 
Vir: Gorenjec, 22. 8. 1908 
 
 

1909 
 
Veselica prostovoljnega gasilnega društva v Mošnjah, dne 2. svečana 1907 na Črnivcu 
v gostilni g. Fr. Kocijančiča. 
Vir: Gorenjec, 30. 1. 1909 
 
 

1910 
 
Pretečeno sredo je obiskala Radovljico in okolico okrog 1. ure popoldne huda nevihta. 
Deţ je lil kakor iz škafa, pomešan je bil z dokaj debelo točo. Škode ni ta nevihta 
napravila v Radovljici nikake, a hudo so prizadeti kraji okrog Brezij, posebno Črnivec in 
Mošnje. Fiţol in turšica sta popolnoma zbila, a tudi sadje, kar ga je bilo, je trpelo. Sedaj 
so pa nastopili pravi pravcati pasji dnevi. Tudi letos se je uresničila Medardova 
prislovica. 
Vir: Gorenjec, 23. 7. 1910 
 
Veselica gasilnega društva v Mošnjah se vrši na Črnivcu v gostilni Kocijančičevi v 
nedeljo, 24. julija 1910 popoldne. Spored: 1. Srečkanje. 2. Šaljiva pošta in prosta 
zabava. Pri ve 
selici igra domača godba. K obilni udeleţbi uljudno vabi odbor! 
Vir: Gorenjec, 23. 7. 1910 
 

1911 
 
Na Črnivcu pri Mošnjah je umrl včeraj zjutraj g. Franc Kocijančič, kamnosek in 
predsednik krajnega šolskega sveta. Zapustil je osmero nepreskrbljenih otrok. N. v. m 
p.! 
Vir: Gorenjec, 14. 1. 1911 
 
Ukradena sta bila v noči od 19. na 20. julija neki gospej iz Ljubljane, ki je na letovišču na 
Črnivcu pri Brezjah, iz pritličnega okna dva zlata poročna prstana, vredna 40 kron. Na 
enem teh prstanov je na notranji strani gravirano: M. J. 7./VII. 1896, na drugem pa: V. J. 



7./VII. 1896. Komurkoli bi se ta dva prstana ponujala naprodaj, se prosi, da bi dotičnega 
človeka izročil policiji, ali pa najbliţji oroţniški postaji in da bi o tem obvestil gospo Ano 
Kral, hišno posestnico na Črnivcu, pošta Radovljica 
Vir: Gorenjec, 22. 7. 1911 
 
Z Črnivca. Naši gostilničarski strankarji so bili sklenili, da odpošljejo pismeno zahvalo 
svojemu rojaku, sedanjemu poštnemu asistentu Matevţu Zupanu, za to, ker je pri volitvi 
v Mošnjah tako goreče delal za šnopsarsko stranko in popisoval glasovnice z imeni 
njenih kandidatov, ter gotovo tudi sam kot pooblaščenec svojega vsega spoštovanja 
vrednega očeta, ki se mudi sedaj nekje na Nemškem, volil po Pezdičevem vzorcu. Ker 
se je pa vloţil zoper volitve ugovor, zahvala izostane. Mi pravi kmetje pa svetujemo 
gospodu Matevţu, da naj v prihodnje raje ostane v Ljubljani, kjer ga gotovo kaj 
potrebujejo, da se ne bo trudil z agitacijo po kmetih. 
Vir: Gorenjec, 4. 11. 1911 
 
 

1912 
 
Pošta na Brezjah. Pod novi poštni urad spadajo vasi: Brezje, Veliko Dobropolje, Malo 
Dobropolje, Noše, Pirašica, Črnivec, Paloviče, Leše in Praproče. 
Vir: Gorenjec, 31. 8. 1912 
 
Na Črnivcu poleg Brezja je umrl 9. t. m. po dolgotrajnem bolehanju občečislani občinski 
svetovavec, bivši mošenjski ţupan g. Ivan Pristavec. Rajnik je bil vzgleden druţinski 
oče, goreč, veren katoličan, prava gorenjska korenina. Bolezen, ki ga je poloţila v grob, 
je priromala ţ njim po okupaciji iz Bosne ter ni prej mirovala, da ga je upognila. 
Pogreba, ki se je vršil včeraj v Mošnjah, se je udeleţil skupni občinski odbor; tudi 
številno občinstvo je spremilo blagega rajnika k grobu. 
Vir: Gorenjec, 12. 10. 1912 
 
 

1913 
 
V Mošnjah so bile v torek dne 17. junija ţupanske volitve. Zopet je bil za ţupana 
izvoljen g. J. Resman iz Gorice. Njegovi svetovalci pa so: gg. Anton Frelih z Brezja, 
Silvester Pangerc iz Sp. Otoka, Gogala Franc iz Dvorske vasi, Avsenek Anton iz Vrbenj, 
Arh Joţef s Podvina in Šušteršič Joţef iz Črnivca. 
Vir: Gorenjec, 20. 6. 1913 
 
 

1937 
 
 
Črnivec, 87-20-20-4-0. Sr so du ţand zdr lin ţel Radovljica 4 km, o š ţup Mošnje 1 km, 
pt Brezje lkm. Nm povpr. 500 m. Izrazita kmetska vas na s. koncu Brezjanskega polja, 
raztresena zlasti od drţ. ceste proti v. Razpolaga z dobrim poljem in gozdom (kostanj, 
smreka, bukev). Na prodaj stavlja mleko in sadje. Šibka obrt, gostilna s prenočiščem. 



Pripravno za letovanje. Tu je bil doma Kocjančič Ivan (1826—1853), misijonski 
sodelavec Knobleharjev v Kartumu. 
Vir: Krajevni leksikon Dravske banovine, 1937 
 
 
Na Brezjah so pokopali 30. marca Jelenc Marijo s Črnivca 8, mater puškarju Cirila iz 
Maribora. Naj v miru počiva. 
Vir: Gorenjec, 3. 4. 1937 
 
 

1938 
 
Črnivec - Smrt kosi. V soboto je nenadne smrti umrla Helena Pristovec z Črnivca pri 
Brezjah. Pogreb se je vršil v ponedeljek dopoldne ob veliki udeleţbi. Ţalujočim ostalim 
naše soţaljel 
Vir: Gorenjec, 2. 4. 1938 

 

 
 
 
 

Črnivec v starih časopisih (po drugi sv. vojni) 
 

 
 

Pozicija Črnivca, 1954 
Vir: DAR (Selanov reliefni zemljevid) 

 
 

1957 
 



 
 

Glas Gorenjske, 29. 3. 1957 
 
 

1960 
 
Prodam motorno kolo Benalli 250 ccm. Langus Jakob, Črnivec 6, Pošta Brezje. 
Vir: Glas, 13. 8. 1960 
 
 

1961 
 
Izgubil sem aktovko s študijskimi potrebščinami v četrtek zvečer od Kranja do Črnivca. 
Poštenega najditelja prosim, da jo proti visoki nagradi vrne na naslov Jakob Langus. 
Črnivec, p. Brezje ali odda pri vratarju Industrijsko kovinarske šole Iskra, Kranj. 
Vir: Glas, 18. 3. 1961 
 
Občinske volilne komisije za volitve odbornikov občinske skupščine v Radovljici: v volilni 
enoti Brezje itd. je bil en kandidat, in sicer: Stanko Meglic, Črnivec 2 / 404 glasov. Za 
odbornika je bil izvoljen Stanko Meglic, Črnivec 2. 
Vir: Uradni vestnik Gorenjske, 26. 4. 1969  
 
 

1970 
 



 
 

Vir: Glas, 5. 9. 1970 
 

 
1971 

 
Odlikovanci radovljiške občine – Alojz Šuštaršič. Alojz Šuštaršič se je rodil 1911. 
leta na Črnivcu. Po vojni je ves čas delal v organih oblasti, krajevnih in občinskih 
samoupravnih organih ter v druţbenopolitičnih organizacijah. Z dolgoletnimi 
organizacijskimi in samoupravnimi izkušnjami je kot predsednik krajevne skupnosti 
Črnivec veliko pripomogel za turistični in gospodarski razvoj kraja. Večino se je 
zavzemal za urejanje komunalnih in socialnih problemov v krajevni skupnosti. Z 
dolgoletnim delom je tovariš Šuštaršič veliko prispeval pri razreševanju različnih 
gospodarskih in druţbenih vprašanjih in pri oblikovanju ter delu krajevne samouprave. / 
A. Ţ. 
Vir: Glas, 7. 8. 1971 

 

 

1978 
 
Seznam zaščitenih kmetih – KS Brezje (Črnivec): 
Vovk Joţe, Črnivec št. 3 
Pernuš Valentin, Črnivec št. 4 
Šuštaršič Alojz, Črnivec št. 5 
Pristavec Vencelj, Črnivec št. 9 
Grašič Stanko, Črnivec št. 1 
Mihelič Milan, Črnivec št. 10 
Kocjančič Ana, Črnivec št. 12 
Pangerc Leopold, Črnivec št. 19 
Vir: Uradni vestnik Gorenjske, 3. 3. 1978 
Op.: To so nove hišne številke na Črnivcu. 



 
 

1979 
 
Sosedska pomoč za cesto. Krajani Črnivca so večinoma s prostovoljnimi deli in z 
denarjem poskrbeli, da bodo v nekaj mesecih dobili asfalt na kilometer in pol dolgi cesti 
skozi vas — Po predračunu bi dela veljala milijon 800.000 dinarjev. 
Črnivec - V krajevni skupnosti Brezj e so večinoma ţe asfaltirali vse vaške poti in ceste, 
le odsek Črnivec—Noše je dolgo časa čakal na asfalt. Vaščani so se pritoţevali nad 
ozko, vijugasto in makadamsko cesto, po kateri se je vozilo vedno več obiskovalcev in 
turistov Sklenili so, da ne bodo odlašali. Na sestanku, ki so ga imeli v nedeljo, 3. julija, 
so se druţno domenili, da kar sami poprimejo in opravijo kar največ pripravljalnih del ter 
cesto razširijo in asfaltirajo. Ob cesti je rodovitna zemlja in veliko drevja, posamezni 
lastniki so izgubili kar precej zemlje, vendar se niti en sani ni pritoţil. Še najbolj 
upravičeno bi negodoval krajan Jakob Klinar, ki mu je cesta vzela največ posestva in 
rodovitnega drevja, vendar je bil takoj pripravljen odstopiti. Sosedsko razumevanje pač, 
ki bi mu le teţko našli primero , še posebno, ko vemo, da včasih posameznik noče 
odstopiti niti pedi svoje zemlje za pločnik ali pol robni cestni ovinek. 
 

 
 

Krajani Črnivca so s prostovoljnimi deli in z denarjem zgradili cesto Črnivec-Noše 
  
Vaščani so potem šli sami na cesto in opravili toliko del, kot so jih le zmogli sami. 
Prizadevni vodja gradbenega odbora Jakob Langus, Lado Marinčič in drugi so vztrajali, 
tako, da so cesto razširili na štiri metre, ko pa bo asfaltirana, bo precej dolga cesta do 
Noš široka nekaj več kot tri metre. Bilo pa je veliko dela, tako za ureditev bankin, vode, 
poloţitev drenaţne cevi za vodo ter drugih del. Vsa vrednost bi po predračunu 
Cestnega podjetja Kranj veljala milijon 800.000 dinarjev, računajo pa, da bodo kljub 
višjim cenam ob obilici prostovoljnega dela in samoprispevka vaščanov odšteli le milijon 
300.000 dinarjev. 
Krajani so dali v povprečju 6.500 dinarjev za cesto, bilo je 58 prispevkov, nekateri so 
odšteli tudi 15.000 dinarjev. Ko so zbrali denar, so zaprosili tudi za kredit samoupravno 



interesno komunalno skupnost Radovljica, Cestno podjetje Kranj pa bo, kot 
predvidevajo, cesto asfaltiralo do konca letošnjega oktobra. Krajani so zaprosili za 
pomoč — radi bi cesto asfaltirali po vsej dolţini — tudi nekatere delovne organizacije, 
tako Gozdno gospodarstvo Bled, ki še ni odgovorilo ter Iskro Otoče, ki ima vedno precej 
razumevanja 
za probleme in teţave krajevnih skupnosti, kjer ţivijo njihovi delavci. 
 

 
 

Predsednik gradbenega odbora Jakob Langus 
 
Ko so opravljali nujna pripravljalna dela, jim je zmanjkalo materiala, zato so podrli staro 
in pred leti poţgano gospodarsko poslopje, ki je motilo lepo okolico Črnivca. Material so 
vloţili v cesto, po kateri se bodo lahko ţe jeseni peljali varno, saj bo zaradi vztrajne in 
zgledne sosedske pomoči asfaltirana. Krajani Črnivca so tako lahko le za zgled, kako se 
da z voljo in razumevanjem ter pripravljenostjo prispevati denar in ţrtvovati prosti čas in 
ţulje za cesto, ki je zanje izrednega pomena. / D. Sedej – foto: F. Perdan 
Vir: Glas, 14. 8. 1979 
 
 

1981 
 

Prodam novo TOVORNO PRIKOLICO. Langus Jakob, Črnivec 6, Brezje. 
Vir: Glas, 26. 6. 1981 
 
 
Iščem VARSTVO za dve leti starega otroka. Pirc Stanislava, Gostilna Mlakar Ivanka. 
Črnivec št. 11. Brezje. 
Vir: Glas, 25. 12. 1981 
 
 
 



1990 
 
Kupim RISALNO DESKO REISS A, tel: 79-018 - Langus Jakob, Černivec 6, Brezje. 
Vir: Gorenjski glas, 12. 10. 1990 
 
 

1991 
 
Na pobudo Joţeta Papiča na cesti Črnivec - Noše so ravno potekala dela na 60 metrov 
dolgem odseku, kjer smo imeli nenehne teţave z vodo na cesti in zaradi nepreglednega 
ovinka. Joţe Papič je investiral rekonstrukcijo ceste in odstopil zemljišče za razširitev 
nepreglednega ovinka; pri ureditvi slednjega pa sodeluje tudi krajevna skupnost. Sicer 
pa urejamo tudi uvozno cesto v vas Črnivec … 
 

 
 

Joţe Papič, po domače pri Bogmanu, se je odločil, da sam investira rekonstrukcijo 60 
metrov dolgega odseka ceste. Odstopil pa je tudi zemljo za ureditev nepreglednega 
ovinka, ki ga bo uredila krajevna skupnost. Dela bodo končana v nekaj dneh. 
Vir: Gorenjski glas, 5. 7. 1991 
 
 

1994 
 



 
 

Poţar na Črnivcu št. 10 
 

Poţar na Črnivcu – V soboto proti večeru je v nevihti na Črnivcu strela zanetila poţar na 
gospodarskem poslopju in domačiji Ivanke in Milana Mihelič. Kljub hitri akciji gasilcev iz 
Mošenj, Brezij, Begunj in Radovljice je pogorelo gospodarsko poslopje, na 
stanovanjskem delu pa streha. Gasilci in krajani pa bodo, kot nam je povedal 
predsednik Jakob Langus, organizirali akcijo za pomoč pri obnovi domačije in 
gospodarskega poslopja. Ivanka in Milan Mihelič sta imela domačijo zavarovano pri 
Zavarovalnici Triglav. / A. Ţ. – Foto: M. Gregorič 
Vir: Gorenjski glas, 16. 8. 1994 
 
 

 
 



Obnova s solidarnostno pomočjo. Obnova domačije Miheličevih na Črnivcu 11/a, ki 
jim jo je avgusta uničil poţar, ob solidarnostni pomoči uspešno poteka. Predsednik 
sveta KS Brezje Jakob Langus nam je v sredo povedal, da so zgradili ostrešje. Pri tej 
akciji pa 
je treba posebej omeniti Franca Jeraja z Vrhnike, ki je v sredo brezplačno, takoj ko so 
ga poklicali, z Vrhnike pripeljal veliko avtodvigalo in z njim postavil ostrešje in opeko na 
objekt. Franc Jeraj je brezplačno pomoč obljubil tisti večer, ko je gorelo in je bil takrat 
ravno na Črnivcu. " Za zdaj poteka vse po programu in čez kakšne štirinajst dni bomo 
načrtovana dela končali," je povedal Jakob Langus. / A. Ţ. - Foto: G . Šinik 
Vir: Gorenjski glas, 9. 9. 1994 
 
 
Ugodno prodam vrtne in sobne stole in mize (22 miz in 100 stolov). Tel.: 738-834, 
Gostilna Mlakar, Černivec 11, Brezje. 
Vir: Gorenjski glas, 11. 11. 1994 
 
 
Občinske volitve: 
Vovk Joţe, rojen: 3. 2. 1942. Črnivec št. 3, poklic: kmetijski tehnik, delo: kmet. 
Vovk Marijan, rojen: 9. 2. 1965. Črnivec št. 3, poklic: mehanik delo: gozdni delavec. 
Langus Jakob, rojen: 29. 7. 1931. Črnivec št. 6, poklic: ing. gradbeništva, delo: 
upokojen. 
Bele Joţe ml., rojen: 14. 9. 1971, Črnivec št. 11/b, poklic: študent FS, delo: študent. 
Arih Andrej, rojen: 20. 11. 1934, Črnivec št. 19/d, poklic: dipl. ing. gozdarstva, delo: 
upok. 
Vir: Gorenjski glas, 18. 11. 1994 
 
 

1995 
 

 
 
Škarpa v Gabeli. Brezje, 6. novembra - V krajevni skupnosti Brezje po nedavni ureditvi 
ceste od Črnivca proti pokopališču od srede oktobra poteka še ena komunalna akcija. 
Podjetje Primax iz Gorij je namreč začelo obnavljati oporni zid v Gabeli. Predsednik 



krajevne skupnosti Jakob Langus je povedal, da gre za veliko akcijo saj bo cesta na tem 
delu poslej v dolţini 60 metrov  kar za meter širša. Široka bo namreč 4,5 metra. 
Najpomembneje pa je, da bo obnovljen oporni zid, ki bi se v tem delu ceste v krajevni 
skupnosti slej ko prej zrušil. Programsko akcijo KS za letos financira občinski proračun 
in je med največjimi tovrstnimi akcijami. Krajevna skupnost je rešitev tega komunalnega 
problema na svojem območju pridobila soglasja za zemljišče in vso drugo 
dokumentacijo. /  A. Ţ. 
Vir: Gorenjski glas, 7. 11. 1995 
 
Spomladanska "zgodba" o smeteh se le ne bo ponovila / Smeti do konca maja še 
na Črnivec. 
Čeprav občinam Bled, Bohinj in Radovljica ne bo uspelo do 31. decembra predloţiti 
krajevni skupnosti Brezje tehnične dokumentacije za novo deponijo, so vaščani Črnivca 
na sobotnem tajnem glasovanju sklenili, da dovolijo odlagati odpadke še do 31. maja 
prihodnje leto. 
Črnivec - Izid glasovanja je bil zelo tesen: od 38 navzočih predstavnikov hiš na Črnivcu 
(skupno jih je petdeset), je za odlaganje odpadkov do konca maja prihodnje leto 
glasovalo 21 krajanov, sedemnajst pa jih je bilo proti. Vaščani poleg odškodnine za 
prekomerno obremenjevanje okolja (250 mark na hišo) in vsega ostalega, kar določa 
(stara) pogodba, zahtevajo še ureditev pločnika ob severni strani ceste od gostišča 
Adrijan na Črnivcu do cerkve na Brezjah v dolţini enega kilometra. Rok za ureditev 
pločnika je 10. maj 1996. 
Pogodba, ki so jo ob koncu letošnjega maja občine Bled, Bohinj in Radovljica ter javno 
podjetje Komunala Radovljica sklenile s krajevno skupnostjo Brezje oz. z vaščani 
Črnivca 
določa, da bo Komunala lahko odlagala smeti do letošnjega 31. decembra, ta rok pa se 
podaljša do 31. maja prihodnje leto, če občine pridobijo in predloţijo krajevni skupnosti 
Brezje potrebno tehnično dokumentacijo za novo odlagališče komunalnih odpadkov. 
Ker radovljiški občini, ki vodi ta postopek, ne bo uspelo do roka najti nove lokacije, kaj 
šele tehnične dokumentacije, je prejšnji teden zaprosila krajevno skupnost Brezje za 
podaljšanje roka do 31. maja prihodnje leto. V prošnjo je med drugim zapisala, da so za 
zastoj pri iskanju lokacije krivi tudi nekateri krajani z območja krajevnih skupnosti 
Brezje, Ljubno in Begunje, ki niso dovolili terenskih raziskav, in da so občine najemnino 
za zemljišče, kamor Komunala odlaga smeti, plačale ţe do konca maja prihodnje leto. 
Svet krajevne skupnosti Brezje je na četrtkovi seji sklenil, da naj o prošnji odločijo 
vaščani Črnivca. Vaščani so se v soboto zbrali pred vhodom na deponijo, najprej 
poslušali Marka Marklja, ki v občini vodi postopek iskanja lokacije, nato pa so na tajnem 
glasovanju odločali o tem, ali so za zaprtje deponije 31. decembra letos ali za odlaganje 
odpadkov še do 31. maja prihodnje leto. Čeprav vaščani prejemajo vsak mesec 250 
mark odškodnine za prekomerno obremenjevanje okolja, je bil izid zelo tesen: od 38 
navzočih jih je bilo 21 za občinski predlog oz. za nadaljevanje odlaganja odpadkov do 
31. maja, sedemnajst pa proti. 
Predsednik brezjanske krajevne skupnosti Jakob Langus, sicer tudi vaščan Črnivca, je 
ob tem dejal, da naj v blejski, bohinjski in radovljiški občini ter v Komunali vzamejo izid 
glasovanja kot resno opozorilo, da v krajevni skupnosti oz. v vasi potlej pod nobenim 
pogojem zanesljivo ne bodo več pristali na podaljšanje pogodbe, ki bi občinam oz. 



komunali omogočala odlaganje smeti še po 31. maju prihodnje leto. Se več! Deponija 
bo takrat tudi dejansko polna, pravi predsednik in poudarja, da se v krajevni skupnosti 
oz. na Črnivcu o tem vprašanju ne ţelijo več niti pogovarjati. / C. Z. 
Vir: Gorenjski glas, 12. 12. 1995 
 
 

1996 
 
V krajevni skupnosti Brezje / Štiristo ton asfalta za brezjanske ceste. Brezje - V 
krajevni skupnosti so minuli konec tedna končali letošnja dela na krajevnih cestah. Kot 
je povedal predsednik sveta KS Jakob Langus, so preplastili 800 metrov ceste Dolene - 
Dobro polje in cesto za obzidjem samostana in cerkve (hkrati so poskrbeli za telefonski 
kabel), asfaltirali dostopno pot na novo pokopališke na Brezjah in otok za zabojnike 
odpadkov, zgradili 67 metrov nove kanalizacije z jaški za meteorne vode ob trgovinah 
Krona in Špecerija, uredili makadamsko cesto od Mačka do Tavčka na Brezjah in 
popravili cesto do kmetije Vošar v Peračici. Cestno podjetje Kranj je v dveh dneh 
vgradilo pribliţno 400 ton asfalta. Predračunska vrednost del je bila 5,5 milijona tolarjev, 
denar pa sta poleg brezjanske krajevne skupnosti in turističnega društva prispevali še 
občina in Komunala Radovljica. 
V tem tednu naj bi obnovili še občinsko cesto Štantarico v Peračici, do 24. novembra, 
ko naj bi pri cerkvi odkrili in blagoslovili bronasti kip papeţa Janeza Pavla II. delo 
akademskega kiparja Staneta Kolmana iz Zgoše, pa naj bi postorili še marsikaj okoli 
cerkve. / C. Z. 
Vir: Gorenjski glas, 29. 10. 1996 
 
 

1998 
 

 
 

Hrastova zraščenka 
 

Hrastova zraščenka. Brezje, 18. junija - Joţe Vovk, po domače Štantarjev Joţe s 
Črnivca, je v sredo popoldne prinesel v gostišče Zvon na Brezje zares trofejno gobo, 
Hrastova zraščenka, ki jo je našel v gozdu proti Peračici, je tehtala kar 7 kilogramov in 4 
dekagrame. Joţe je poznan poznavalec številnih gob, tolikšne hrastove zraščenke, ki je 



zelo okusna pripravljena na različne načine, pa še ni dobil. V gostišču Zvon jo bodo 
pripravili in seveda povabili tudi Joţeta. / A. Z. 
Vir: Gorenjski glas, 19. 6. 1998 
 
 

2001 
 

 
 

Najstarejši člani kluba Večno mladi fantje, med katerimi je tudi  
Alojz Šuštaršič s Črnivca, ki je bil rojen leta 1911 in je še pravi korenjak. 

Gorenjski glas, 28. 8. 2001 (Foto: Tomaž Gruden) 
 

 
2005 

 

 
 

Predsednik brezjanske krajevne skupnosti Jakob Langus 
kaţe na nevarni usad na cesti 

 
Avtu odtrgalo kolo. / Cesta od Brezij do Peračice se na plazovitem območju na 
več mestih nevarno poseda. Peračica - Lokalna občinska cesta od Brezij do Peračice 
poteka na odseku od odcepa za kmetijo Vošar do vasi po zelo plazovitem območju. 



Posledice so dobro vidne, cesta se na več mestih ugreza, pri tem pa nastajajo "robovi", 
ki so nevarni za udeleţence v prometu. Še zlasti je nevaren večji usad, enemu od 
voznikov je na tem delu ţe odtrgalo kolo na avtomobilu, drugi je "presekal" gumo. 
Vaščani ţe dlje časa opozarjajo na problem, saj se bojijo, da bo cesta postala 
neprevozna ali da se bo zgodila hujša nesreča. Februarja so pisali ţupanu Janku S. 
Stušku, pred mesecem 
dni si je ţupan v spremstvu predsednika brezjanske krajevne skupnosti Jakoba 
Langusa 
nevarni odsek ogledal, na zadnji letošnji seji občinskega sveta je svetnik Janez Zupan v 
imenu vaščanov dal pobudo ţupanu, da naj občina čimprej popravi cestne usade in še 
pred tem s prometnimi znaki opozori prometne udeleţence na nevarnost. Vaščani 
Peračice pri tem pogledujejo tudi k sosedom v trţiško občino, kjer je cesta na vsem 
odseku v boljšem stanju in bolje vzdrţevana. Po zaprtju trgovine v Lešah je cesta 
postala 
še bolj prometna, saj številni nakupujejo na Brezjah ali v Radovljici.  
Na občini pravijo, da bodo zagotavljali prevoznost ceste in spomladi prihodnje leto 
sanirali 
najbolj kritični odsek.  
Vir: Gorenjski glas, 27. 12. 2005 
 
 

2007 
 
ZA DOLOČEN ČAS z moţnostjo kasnejše stalne zaposlitve, zaposlimo kuhinjsko 
pomočnico. Gostilna Mlakar. Miro Hull s. p. Černivec 11. Brezje. Tel.: 04/53-09-200  
 Vir: Gorenjski glas, 18. 5. 2007 
 
 

 
 

Črnivec - danes 
 



 
 

Črnivec – orto-foto posnetek, 2013 
Vir: geopedija.si 

 

 
 

Črnivec – topografska karta, 2013 
Vir: geopedija.si 

 
 

 



 
Stare domačije na Črnivcu 
 
 

Bogman 
 
Črnivec št. 1 – Bogman (lastnik Murnig, 1826). // Črnivec št. 1 – Pri Bogmanu. 
 

Valant Matevž. Poroka z Klinar Katarina. 
 Valant Katarina (Črnivec št. 1 / roj. 3. 4. 1884) 

Valant Ana (Črnivec št. 1 / roj. 4. 7. 1887 – um. Gorenje polje, 29. 11. 1959). 
Vir: Krstna knjiga Mošnje (posredovala druţina Ličen, Izola)  
 

Valant Jakob (Črnivec / roj. 7. 7. 1885 – um. 10. 3. 1959). Poroka z Globočnik Ivana 
(roj. 21. 9. 1883 – um. 10. 2. 1964). 

Valant Alojzij (roj. 11. 5. 1912 – um. 24. 6. 1957). 
Valant Franc – Istok (Črnivec, 2. 9. 1916 – Mrtva Rupa na Vojskem, 1. 4. 
1945). 

Vir: Brezjanski kdo je kdo (DAR) 

 

Muhovec Vinko (roj. 15. 7. 1912 – um. 2. 10. 1983). Poroka z Ivanka (roj. 1. 5. 1914 – 
um. 10. 11. 1985). 
Vir: Prepisano z nagrobnika. 

 
 

 
 

Nagrobnik – Valantovi 
Vir: brezje.si 

 
 

 

Gabrovc 



 
Črnivec št. 2 – Gabroutz (lastnik Pogatscher, 1826), Gabrouz (lastnik Valant 
Matevž, 1886) // Črnivec št. 2 – Pri Gabrovcu. 
 
 
Valant Matevž. Poroka z Klinar Katarina. 

Valant Marija (Črnivec št. 2 / roj. 7. 6. 1882 – Visoko pri Tržiču, 18. 2. 1958). 
Vir: Krstna knjiga Mošnje (posredovala druţina Ličen, Izola)  
 

Valant Angela (Črnivec / roj. 22. 8. 1908) 
Valant Jakob (Črnivec / roj. 7. 9. 1912). 
Vir: genealogy.si 

 

Logar Janez. Poroka z Potočnik Marija. 
Logar Franc – Hrast (Črnivec, 29. 9. 1921 – Črnivec, 8. 9. 1944). Pokopan v 
XVII. skupnem grobu na grobišču talcev na graščinskem vrtu v Begunjah. 

 Logar Marica (Črnivec, 19. 2. 1924 – Röosenbrück, 22. 2. 1945). 
Vir: Brezjanski kdo je kdo (DAR) 
 

Meglič Marija (roj. 1870 – um. 1956).  
 Meglič Stanko (roj. 5. 11. 1913 – um. 2. 4. 2002). 
  Meglič Stanka (roj. 13. 2. 1931 – um. 17. 8. 2010). 
Vir: Prepisano z nagrobnika. 

 
 

 
 

Nagrobnik – Gabrovčevi 
Vir: brezje.si 

 
 

 
 

Štantar 



 
Črnivec št. 3 – Stantar (lastnik Vouk, 1826), Štanter (lastnik Vovk Jožef, 1886) // 
Črnivec št. 3 – Pri Štantarju. 
 
Vovk Jožef (Črnivec, 4. 1. 1806 / um. Breznica, 9. 5. 1881). Leta 1827 poroka z 
Prešern Mina iz Vrbe (roj. 22. 1. 1808 / um. 17. 4. 1878). Z ţeno sta se izselila iz 
Črnivca. 
 
Vovk Jožef. Posestnik (Črnivec št. 3 / 1867 – um. 1941). Poroka z Stroj Marija (roj. 
1878 – um 1950). 
 Vovk Jožef (Črnivec št. 3 / roj. 9. 2. 1900 – um. Črnivec, 2. 5. 1977) 
 Vovk Angelca (Črnivec št. 3 / roj. 1913 – um. 2004). 

Vovk Frančiška (Črnivec št. 3 / roj. 1916 – um. 2002). 
Vir: Krstna knjiga Mošnje (posredovala druţina Ličen, Izola)  
 

Med vojno je okupator (8. septembra 1943) poţgal hišo in gospodarsko poslopje Joţeta 
Vovka s Črnivca. 
Vir: 50 let GD Brezje 

 

Vovk Joţe, rojen: 3. 2. 1942. Črnivec št. 3, poklic: kmetijski tehnik, delo: kmet. 
Vovk Marijan, rojen: 9. 2. 1965. Črnivec št. 3, poklic: mehanik delo: gozdni delavec. 
Vir: Gorenjski glas 

 

   
 

Nagrobnik – Štantarjevi 
Vir: brezje.si 

 

 

 
 

Grom 



 
Črnivec št. 4 – Grom (lastnik Waloch, 1826), Grom (lastnik Balloh, 1886) // Črnivec 
št. 4 – Pri Gromu. 
 
Baloh Janez. Poroka s Klinar Marjana. 
 Baloh Johana (Črnivec št. 4 / roj. 23. 12. 1868) 
 Baloh Polona (Črnivec št. 4 / roj. 8. 2. 1871) 
 Baloh Marija (Črnivec št. 4 / roj. 14. 12. 1872) 
 Baloh Marija (Črnivec št. 4 / roj. 11. 1. 1875 – um. Brezje, 4. 3. 1950) 
 Baloh Roza (Črnivec št. 4 / roj. 29. 8. 1877) 
 Baloh Neža (Črnivec št. 4 / roj. 17. 1. 1880) 
 Baloh Jakob (Črnivec št. 4 / roj. 25. 6. 1882) 
 

 

 
 

Klenšar 
 
Črnivec št. 5 – Klemscher (lastnik Schusterschitsch, 1826), Klemšar (lastnik ---, 
1886) // Črnivec št. 5 – Pri Klenšarju. 
 

Šuštaršič Alojz (roj. 1911). 
 
 

 
 

Bajželj 
 
Črnivec št. 6 – Weischel   (lastnik Pritauz, 1826), Bajžel (lastnik Pristavec Ivan, 
1886) // Črnivec št. 10 – Pri Bajželjnu. 
 
Pristavec Ivan (Črnivec št. 6 – um. ok. 1912). Poroka z Heleno. 
 Pristavec Jera 
 Pristavec Pavel 
 Pristavec Janko 
 Pristavec Ignac 
 Pristavec Vencelj 
 Pristavec Frančiška 
 Pristavec Marija 
 Pristavec Anica 
 
 



 
 

Dokument o skrbništvu – Pristavec, 1912 
Vir: DAR 

 

 
 

Pri Bajželjnu 
Vir: RAGOR (arhiv Elizabeta Duh) 

 
 



 
 

Pri Bajželjnu 
Vir: RAGOR (arhiv Elizabeta Duh) 

 
 
 

 
 

Majerček  
 
Črnivec št. 7 – Mayerzheg (lastnik Finschinger, 1826), Majerček (lastnik ---, 1886) // 
Črnivec št. 9 – Pri Majerčku. 
 
Po izročilu velja za prvo hišo na Črnivcu domačija Pri Majerčku. Na tem območju se je 
včasih razprostiral gozd, kjer so majerji pasli ţivino za graščaka. 
Vir: RAGOR 
 
 

 
 

Jurež  
 
Črnivec št. 8 – Juresch  (lastnik Weischel, 1826), Jurež (lastnik ---, 1886) // Črnivec 
št. 8 – Pri Jurežu. 

 
 

 
 

Lovrenč, prej Pri uri 
 
Črnivec št. 9 – Stamzer  (lastnik Kotziantschitsch, 1826), Lorenc (lastnik 
Kocijančič Lovrenc, 1886) // Črnivec št. 11 – Pri Orencu. 



 
Kocijančič Lovrenc (Noše, 1798 – Črnivec, 1870). Kamnosek, gostilničar, kmet. 
Kocijančiči so se ukvarjali s kmetijstvom, gostilništvom in kamnoseštvom. Imeli so 
kmetijo pri Kralju v Nošah. To so prodali in kupili gostilno na Črnivcu. Furmanska 
gostilna, ki se je najprej imenovala pri Uri, je po Lovrencu Kocijančiču dobila ime pri 
Lovrencu. 
Vir: Brezjanski kdo je kdo (DAR) 

 
Kocijančič Ivan – Abuna Hanna (Črnivec, 3. 5. 1826 – Kartum v Sudanu, 25. 11. 
1853). Misijonar, duhovnik. Kocijančič Ivan, misijonar, rojen 3. maja 1826 na Černivcu 
pri Brezjah, ţupnija Mošnje (p. d. Lovrenčov). 
Vir: Brezjanski kdo je kdo (DAR) 
 
 

 
 

Lovrenč, ok. 1960 
Vir: Foto Cene Avguštin 

 

 
 

 
 

Kofrač 
 
Črnivec št. 10 – Kotler ali Kufrač (lastnik Kocijančič Alojz, 1886). // Črnivec št. 19 – 
Pri Kufraču. 
 
Kocijančič Alojzij. Poroka z Rihtašič Marija. 
 Kocijančič Marija (Brezje št. 10 / roj. 29. 11. 1900 – um. 2. 12. 1900) 
  
 



 
 

Gorenjski glas, 18. 2. 1992 
 

 
 

Gorenjski glas, 25. 2. 1992 
 
 

 
 

Gorenjski glas, 7. 8. 1998 
 
 
 



 
 

Nagrobnik – Kofračovi 
Vir: brezje.si 

 
 

 
 

Križnek 
 
Črnivec št. 6 – Pri Križneku. 
 
Dacar Anton. Čevljar. Poroka z Baloh Apolonija. 

Dacar Anton (Peračica, 29. 8. 1896 – um. Begunje, 9. 8. 1941). Soboslikarski 
mojster. 
Dacar Frančišek (Črnivec, 10. 12. 1903 – um. Krnica, 15. 1. 1942). Zidar. Ţivel 
v Lescah. Pokopan je v skupnem grobu na grobišču talcev v Dragi. 
Dacar Jožef (Črnivec, 15. 9. 1901 – Lesce, 1. 9. 1941). Čevljar, zidar. 
Pokopan je v skupnem grobu na grobišču talcev v Dragi. 

Vir: Brezjanski kdo je kdo (DAR) 

 
Gros Ana (roj. 1906 – um. 1958) 
Gros Simon (roj. 1903 – um. 1998). 
Vir: Prepisano z nagrobnika. 

 
Langus Jakob, rojen: 29. 7. 1931. Črnivec št. 6, poklic: Ing. gradbeništva, delo: 
upokojen. 
Vir: Gorenjski glas 

 
 



 
 

Nagrobnik – Križnekovi 
Vir: brezje.si 

 
Ime so prinesli iz Ţiganje vasi. 
Vir: RAGOR 
 
 

 
 

Na robu 
 
Črnivec št. 7 – Na robu. 
 
Domačija stoji na robu vasi, tudi ledina, kjer stoji domačija se imenuje Na Rób. 
Vir: RAGOR 
 
 

 
 

Kocijančič 
 
Črnivec št. 15 – Pri Kocijančiču. 
 



 
 

Kocijančičeva rojstna hiša 
Vir: Brezjanski zbornik 

 

   
 

Kocijančič Franc I. (um. 1910) in Kocijančič Franc ml. (1910-1964) 
Vir: Brezjanski zbornik 

 
 



 
 

Kocijančič Franc in Darinka (in sin) 
Vir: Brezjanski zbornik 

 
 

 
 

Govc 
 
Črnivec št. 16 – Pri Govcu. 
 

 

 
 

Zupan 
 
Črnivec št. 18 – Pri Zupanu. 
 

 

 
 

Bekš 
 
Črnivec št. 20 – Pri Bekšu. 
 

 

 
 

Pisanc 
 
Črnivec št. 22 – Pri Pisancu. 
 



 

 
 

Muhovc 
 
Črnivec št. 24 – Pri Muhovcu. 
 

 
 

(Mogoče) Muhovčeva hiša 
Vir: DAR 

 

 
 

Nagrobnik – Muhovčevi 
Vir: brezje.si 

 
 

 

Begmoster 



 
Črnivec št. 25 – Pri Begmostru. 
 
Bili so cestarji, iz nemške besede Wegmeister. 
Vir: RAGOR 
 

 

 
 

Bid 
 
Črnivec št. 26 – Pri Bidu. 
 

Domačija je stala na mestu današnjega naslova Črnivec 26. 
Vir: RAGOR 
 
 

 
 

Črnivec na novejših fotografijah 
 

 
 

Črnivec – z helikopterja, 1996 
Vir: arhiv Policija Radovljica 

 



 
 

Tabla Črnivec 
Vir: sloveniaholidays.com 

 
:::::::::::::::::::::: 
 
 
Nerazporejeno: 
 
 
Ažman Janez. Poroka z Kocijančič Terezija. 
 Ažman Barbara (Črnivec/Noše št. 2 / roj. 1. 12. 1854). 
Vir: Krstna knjiga Mošnje (posredovala druţina Ličen, Izola)  
 
 

 
 
 
Gostilna Mlakar. Črnivec pri Brezjah, Radovljica, zelo znana gostilna Mlakar, gostinski 
objekt na dobri lokaciji, z urejenim parkirščem za osebna vozila in avtobuse. Gostilna 
ima izredno dolgo zgodovino obratovanja, začetki segajo v leto 1926. Pred nekaj leti sta 
se lastnika zaradi starosti odločila za prenehanje z dejavnostjo. Lega gostilne je odlična, 
stoji namreč ob lokalni cesti, ki povezuje Radovljico in Brezje z avtocesto Kranj 
Jesenice, oziroma ob stari gorenjski hitri cesti. 
Vir: nepremicnine.net 
 

 
 



 
 

Križnekova (nova) hiša na Črnivcu 
Vir: foto Miran Hladnik 

 
 

 
 

Spominska tabla na (novi) Križnekovi hiši 
Vir: foto Miran Hladnik 

 
 

 
 
Google.si/maps 
 
Hiša nasproti kapelice – ima na portalu: 
 

1873 
ČRNIVEC 

Št. 11. 
 



Prav tako ima (današnjo) hišno št. 11. 
 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Sestavil: Goran Lavrenčak – DAR 
 
Prvič objavljeno: 1. 10. 2018 
 
glavrencak@gmail.com 
 
 
  


